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У  З А В О Д С Ь К О М У  С Т А Р Т У В А В 
Д В О М І С Я Ч Н И К  О З Е Л Е Н Е Н Н Я ,  Ч И С Т О Т И 

Т А  Б Л А Г О У С Т Р О Ю

З 15 березня в нашому місті розпочав-
ся двомісячник озеленення, чистоти та 
благоустрою. За цей час передбачається:   
висадити молоді саджанці різних порід де-
рев,  прибрати всі несанкціоновані смітни-
ки, привести в належний стан пам'ятники, 
здійснити знесення старих та вражених 
омелою дерев, провести очистку та побіл-
ку парканів, бордюрів, дерев,  ремонт авто-
бусних зупинок, дитячих майданчиків та 

місць відпочинку біля будинків, стадіонів, 
штучної та декоративної водойм.

Звертаємося з проханням  до власників 
приватних будинків привести до поряд-
ку територію не тільки в своєму дворі, а 
й за ворітьми, тобто прилеглу територію 
(частину вулиці). Зібране сміття необхід-
но зібрати у спеціально визначене місце і 
укласти угоду з комунальним підприєм-
ством на вивезення сміття. 

Дуже неприємно дивитися на сміття в 
посадках та біля річок.

Вивозять з двору все, що непотрібне. 
Люди дбають про чистоту в своєму дворі, 
але вважають за нормальне явище висипа-
ти  сміття де завгодно. 

Пропонуємо у своїх дворах виділити 
місце для бур'яну, листя, а підготовлені, та-
ким чином,  компости - будуть слугувати, 
як добрива.

Дерева, які ростуть в дворі, або на вули-
ці біля двору треба пообрізувати і побіли-
ти вапном. Нагадуємо, що знесення дерев 
здійснюється лише з дозволу виконкому.

Також, велике прохання до всіх жителів 
міста - привести до належного  вигляду 
могили рідних та близьких Вам людей на 

міських цвинтарях.
Закликаємо всіх мешканців міста, під-

приємства, організації, учбові заклади  ак-
тивно долучитися до роботи по проведен-
ню двомісячника чистоти благоустрою та 
озеленення міста, а також, взяти активну 
участь у міському суботнику, який відбу-
деться 31 березня 2017 року.

Зробимо наше місто чистим, зеленим і 
красивим.

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

Про проведення в місті двомісячника
чистоти, благоустрою та озеленення

Керуючись підпунктом 7 пункту а) стат-
ті 30 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» та беручи до уваги 
розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 31.03.2010 року №777-р «Деякі пи-
тання проведення щорічної акції «За чисте 
довкілля» та  з метою забезпечення утри-
мання території міста у належному стані, 
його санітарного очищення, збереження 
об’єктів загального користування та ство-
рення умов, сприятливих для життєдіяль-
ності населення. 

ВИРІШИЛИ: 1.Провести двомісячник 
чистоти, благоустрою та озеленення міста 
з 15.03.2017 року по 14.05.2017 року.

2.Створити міську комісію по проведен-
ню двомісячника чистоти, благоустрою та 
озеленення міста в складі:

Голови комісії – Добрулі С.В. – заступ-
ника міського голови;

членів комісії: Івахна С.Ю.- депута-
та міської ради, голови постійної депу-
татської комісії з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку, земельних відносин, 
екології та охорони навколишнього серед-
овища (за згодою);

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

Мельника В.Т. - директора КП «Комун-
сервіс»;

Корнієнка О.С. – начальника відділу  
благоустрою при міській раді.

3.Затвердити план заходів по проведен-
ню двомісячника чистоти, благоустрою та 
озеленення міста (додається).

4.Керівникам підприємств, установ, 
організацій та підприємцям вжити невід-
кладних заходів по приведенню в належ-
ний санітарний стан підвідомчих об’єктів, 
прилеглих до них територій, залучивши 
також до цієї роботи учнів шкіл, ПТУ-32, 
технікуму, а також рекомендувати депута-
там ради залучити мешканців міста.

5.Координацію робіт по виконанню да-
ного рішення покласти на провідного спе-
ціаліста з питань інфраструктури та спор-
ту Мусієнка В.О. 

6.Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на заступника міського 
голови   Добрулю С.В.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

10 березня 2017 року рішення №27

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

План запровадження заходів по проведенню двомісячника чистоти, благоустрою та озеленення в м. Заводське 

1. Довести до широкого загалу міста 
інформацію про проведення двомісячни-
ка чистоти, благоустрою та озеленення 
в місті (ТРК “Астра”, ЗМІ, оголошення на 
стендах та інше) (до 15.03.2017 року).   Від-
повідальний: Мусієнко В.О.

2. Мешканцям міста навести належний 
санітарний стан біля особистого подвір’я, 
здійснити ремонт парканів, фарбування 
вапном дерев, знищити бур’яни, впоряд-
кувати могили на міських цвинтарях, при 
цьому  заборонити спалювання бур’янів та 
вивезення сміття в невизначені місця (до 
15.05.2017 року).

3. Провести озеленення міста (посадка 
кущів та дерев) (до 01.05.2017 року).

Відповідальні: Корнієнко О.С., керівни-
ки підприємств, мешканці міста. 

4. Ліквідувати стихійні звалища на те-
риторії міста (до 15.04.2017 року). Відпові-
дальні:  Мельник В.Т., Корнієнко О.С. 

5. Привести в належний санітарний 
стан міські цвинтарі. Завезти необхідну 
кількість піску та грунту (до 10.04.2017 
року). Відповідальний: Мельник В.Т.

6. Привести в належний санітар-
ний стан місця поховання загиблих во-
їнів, жертв голодомору, пам’ятників (до 
01.05.2017). Відповідальні: Мельник В.Т., 
Корнієнко О.С. 

7. Прибрати прилеглі території житло-
вих будинків, вулиць міста (до 01.05.2017 
року). Відповідальні: Мельник В.Т.,   Кор-
нієнко О.С., мешканці міста.

8. Провести санітарну вирубку кущів, 
обрізку дерев, знесення сухих та хворих 
дерев (згідно акта – дозволу)  (до 14.05.2017 
року). Відповідальні: Мусієнко В.О., Мель-
ник В.Т, Корнієнко О.С.

9. Провести очистку та побілку парка-
нів, бордюрів, дерев (до 01.05.2016 року). 
Відповідальні: керівники підприємств, 
учбових закладів, приватні підприємці, 
Мельник В.Т., Корнієнко О.С.

10. Провести очистку та ремонт декора-
тивної водойми: штукатурка 200 м², побіл-
ка водойми 3200 м², фарбування паркану 
– 140 м². (до 01.05.2016 року). Відповідаль-
ний: в.о. директора ПТУ №32  Огороднік  
С.Є. (за згодою).

11. Висадити квіти на квітниках, са-
джанці дерев, кущів по території міста (до 
01.05.2017 року).  Відповідальні:  Корнієн-
ко О.С., керівники підприємств, учбових 
закладів, приватні підприємці. 

12. Привести в належний стан місь-
кий стадіон і паркан біля нього – 100 м², 
побілка паркану – 4000 м², ремонт лавок 
(до 01.05.2017 року). Відповідальний: в.о. 
директора ПТУ №32 Огороднік  С.Є. (за 

згодою).
13. Побілка та фарбування автобусних 

зупинок (9 одиниць) (до 15.04.2017 року). 
Відповідальний:  Корнієнко О.С.

14. Встановити по місту лавки та урни 
для сміття (до 01.05.2017 року). 

Відповідальний: Корнієнко О.С.
15. Впорядкувати водойму по вул. 

Озерній, облаштувати місця відпочинку 
на території біля водойми (встановлення 
лавочок, смітничок) (до 14.05.2017 року). 
Відповідальний: Корнієнко О.С. 

16. Обстежити  вулиці міста для прове-
дення ямкового ремонту доріг з твердим 
покриттям та доріг без твердого покриття 
(до 01.04.2017 року). Відповідальний: Му-
сієнко В.О. 

17. Ремонт  люків та колодязів водовід-
ведення та водопостачання на тротуарах, 
вулицях міста  (до 14.05.2017 року). Відпо-
відальний:  Мельник  В.Т.  

18. Перевірка та ремонт пожежних гі-
дрантів (при необхідності встановлення 
нових).  Відповідальний:  Мельник  В.Т. 

19. Нанести дорожню розмітку (до 
01.05.2017 року).  Відповідальний:  Мусієн-
ко В.О.  

20. Встановити та відремонтувати до-
рожні знаки (до 01.05.2017 року).  
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Відповідальний: Мельник В.Т., Мусієн-
ко В.О.

21. Здійснювати вивезення сміття з 
приватного сектора (згідно графіка та до-
говорів) та вивезення сміття з контейнерів 
житлової зони (згідно схематичного плану 
руху автомашин по вивозу сухого сміття) 
(постійно). Відповідальний: Мельник  В.Т.   

22. Здійснити ремонт контейнерних 
майданчиків та фарбування огорожі на-
вколо них (до 14.05.2017 року). Відпові-
дальний: Мельник  В.Т.   

23. Благоустроїти, відремонтувати, 
встановити додаткове ігрове обладнання 
на дитячі майданчики (до 14.05.2017 року).  
Відповідальні:  Мельник  В.Т.,  Корнієнко 
О.С.

24. Впорядкувати міське сміттєзвалище 
(очистка прилеглої території, висипка про-
їзду) (до 14.05.2017 року). Відповідальний: 
Мельник  В.Т.

25. Провести очищення від сміття та 
мулу водовідвідні лотки по території міста.
(до 14.05.2017 року).  Відповідальні: Мель-
ник  В.Т., Корнієнко О.С.

26. Провести ямковий ремонт до-
рожнього покриття на вулицях міста (до 
14.05.2017 року). Відповідальний: Мусієн-
ко В.О. 

27. Впорядкування берега річки 
«Сула» (місця відпочинку населення) (до 
01.05.2017 року).  Відповідальний: Корні-
єнко О.С.

28. Замовлення та проведення експер-
тизи чаші штучної водойми по вулиці Ма-
тросова. 

 Підготував В. МУСІЄНКО

Про направлення вільних лишків

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

ВИРІШИЛИ: Направити  53 980 грн. 
вільного залишку бюджетних коштів, що 
утворився станом на 01.01.2017 року по 

- КФК 0170 «Організаційне, інформа-
ційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, ра-
йонної ради, районної у місті ради (у разі 
її створення), міської, селищної, сільської 
рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 2250 
«Видатки на відрядження» 15 000 грн.;

- КФК 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 
2274 «Оплата природного газу» 38 980 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

28 лютого 2017 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ    

Б Ю Д Ж Е Т  У Ч А С Т І
Вперше в м.Заводському впроваджу-

ється  громадський бюджет (бюджет учас-
ті), який надає  шанс перетворити   місто 
на місто вашої мрії.

З 1 по 28 лютого кожен мешканець, який 
зареєстрований та проживає на території 
міста Заводське і має право голосу на міс-
цевих виборах, міг подати не більше ніж 
одну пропозицію або проект, реалізація 
якого відбуватиметься за рахунок коштів 
громадського бюджету (бюджету участі) у 
місті Заводському в 2017 році.

За результатами прийому подано 5 про-
ектів, і всі 5 проектів допущені робочою 
групою до голосування:

Назва проекту: 
«Золотий пісок посіємо»
Автор – Іващенко Н.
Місце реалізації: мікрорайон «Брисі».
Короткий опис:   Мікрорайон «Брисі» 

є одним із найстаріших куточків нашого 
міста - це колишнє містечко Янишпіль, а 
потім козацьке поселення Брисі. 

Мешканці цього поселення мають древ-
ні звичаї, обряди, пісні, костюми, прита-
манні для цієї території.

Даним проектом пропонуємо створен-
ня колективу автентичного співу, який 
буде популяризувати, відроджувати на-
родну пісню та в цілому культуру. Для 
колективу необхідно придбати українські 
національні костюми, притаманні нашому 
регіону.

Вартість: 75 000  грн.
Видатки: Поточні
 
Назва проекту: «Організація сучасно-

го предметно – розвивального середови-
ща, як запорука різнобічного розвитку 
дітей дошкільного віку» 

Автор – Дроб’язко О.
Місце реалізації: мікрорайон «Спирто-

комбінат».
Короткий опис: Пріоритетним завдан-

ням сучасного освітнього процесу у до-
шкіллі є соціалізація дитячої особистості, 
що реалізується, зокрема, через  розви-

вальне середовище, що впливає на всі 
аспекти  розвитку дітей. Даний проект 
передбачає оновлення матеріальної бази 
дошкільного закладу, модернізацію  ігро-
вих осередків, які б відповідали сучасним 
освітнім вимогам та сприяли б різнобічно-
му розвитку дитячої особистості.   

Вартість: 38 438  грн.
Видатки: Поточні

Назва проекту: 
«Створюємо мультфільми разом»
Автор – Лисенко Н.
Місце реалізації: Заводська міська бі-

бліотека №1
Короткий опис:   Актуальність проек-

ту: залучення підростаючого покоління до 
змістовного дозвілля, розкриття їх творчо-
го потенціалу. 

Заводська міська бібліотека №1 – осе-
редок культурно-освітнього розвитку гро-
мади, що забезпечує інформаційні, освітні, 
культурні, дозвіллєві потреби населення, 
пропонує створити Центр анімації. Біблі-
отека надає приміщення та вільний доступ 
до матеріально – технічної бази. Необ-
хідно придбати обладнання: фотокамеру, 
штатив, ноутбук, канцтовари.

Вартість: 35 000  грн.
Видатки: Поточні

Назва проекту: Спортивний  майдан-
чик з стаціонарними тренажерами і те-
нісними  столами «Доступний спорт – за-
порука здоров’я »

Автор – Михлик І.
Місце реалізації: масив «спиртокомбі-

нату»
Короткий опис: Ідея проекту: створен-

ня необхідної спортивної бази мікрорайо-
ну. Даний проект є актуальним. Основна 
проблема проекту - необхідність ство-
рення сучасного багатофункціонального 
спортмайданчика, який відповідає вимо-
гам безпеки, належне його використання 
для потреб дитячо-юнацького спорту, про-
паганди здорового способу життя.

 Проект дасть можливість займатися 

спортом на свіжому повітрі, зокрема, гра-
ти в настільний теніс  в будь-який час. Це 
вирішить питання доступності спортін-
вентаря для всіх верст населення, які праг-
нуть поліпшити свій фізичний стан.

Вартість: 80 700 грн.

Назва проекту: Облаштування дитя-
чо–ігрового майданчика «Краплинка»

Автор – Чумарна О.
Місце реалізації: масив «цукрозаводу»
Короткий опис: Діткам нашого міста, 

особливо району цукрового заводу, не 
має де гратися і проводити цікаво своє 
дозвілля на свіжому повітрі в Міському 
паркові відпочинку біля басейну. Дитячий  
майданчик фізично зношений і потребує 
реконструкції. Реалізація проекту покра-
щить дозвілля дітей і загальне враження 
про місто.

Вартість: 101 875 грн.
Видатки: Капітальні

Відбір пропозицій (проектів), які отри-
мали позитивну оцінку і були виставлені 
на голосування, здійснюють громадяни 
України, які зареєстровані та проживають 
на території міста Заводського  і мають 
право голосу на місцевих виборах, шля-
хом відкритого голосування в спеціально 
визначених для цього заходу пунктах го-
лосування:

Перелік пунктів  голосування  
1.Заводський МБК №2, вул. Жукова, 1, з 

понеділка – п’ятницю: з 09:00 до 18:00;
2.Заводська ЗОШ №2, вул. Ватутіна, 46, 

з понеділка – п’ятницю: з 08:00 до 17:00;
3.ДНЗ №2 «Теремок», вул. Озерна, 9, з 

понеділка – п’ятницю:з 08:00 до 17:00;
4.Заводська міська бібліотека №1, вул. 

Академіка Пономаренка, 1а/39а, з вівторка 
– неділю:з 10:00 до 18:00; 

5.Заводський МБК №1, вул. Матросо-
ва,15, з понеділока – п’ятницю: 09:00 до 
18:00;

6.Заводська  міська рада, вул. Полтав-
ська, 4/16, з понеділка - п’ятницю: З 08:00 
до 17:00.

Голосування триває протягом 15 кален-
дарних днів з 16 квітня до 30 квітня 2017 
року в уповноваженому робочому органі 
та у часи роботи визначених пунктів голо-
сування.

На бланках для голосування громадяни 
України, які належать до територіальної 
громади міста Заводського і мають право 
голосу, можуть вибрати з-поміж виставле-
них на голосування завдань 1 (одну) про-
позицію (проект) щодо поточних видатків 
та 1 (одну) пропозицію (проект) щодо ка-
пітальних видатків, які попередньо отри-
мали позитивну оцінку в своїй категорії 
пропозицій (проектів), реалізація яких 
відбуватиметься за рахунок кошів з гро-
мадського бюджету (бюджету участі) в 
місті Заводському. 

Паперовий варіант бланку для голосу-
вання можна буде отримати у період з 1 
квітня до 15 квітня 2017 року:

- роздрукувавши його з офіційного 
сайта Заводської міської ради за адресою: 
www.ch-zavodska-mr.gov.ua (розділ “Гро-
мадський бюджет”), починаючи  з 1 квітня 
до 15 квітня 2017 року; 

- в пунктах голосування в період їх ро-
боти;

- в інформаційному пункті з питань 
громадського бюджету (бюджету участі) 
в місті Заводському - уповноваженому ро-
бочому органі.

Л.ДОБРОХЛІБ
фахівець зі сталого розвитку

До 14 квітня 2017 р. продовжується при-
йом пропозицій та проектів, реалізація 
яких відбуватиметься за рахунок коштів 
громадського бюджету (бюджету участі) у 
2018 році. 

Усі зацікавлені громадяни України, які 
зареєстровані та проживають на території 
міста Заводського і мають право голосу на 
місцевих виборах, можуть отримати в За-
водській міській раді інформацію, яка сто-
сується цього конкурсу або ознайомитись 
на офіційному сайті ради в рубриці "Пріо-
ритети" на сторінці "Громадський бюджет".

Телефон для довідок 3-56-92.
Додаткова інформація знаходиться за 

посиланням:  www.ch-zavodska-mr.gov.ua/
content/public-budget.html.

Громадський бюджет  (бюджет участі, 

participatory budget)  – важливий інстру-
мент прямої, електронної демократії, який 
розвиває культуру самоврядування, участі 
населення у розвитку міста, його пріори-
тетів, ефективності міського бюджету.  Як 
правило, бюджет участі – це частина ко-
штів міського бюджету, щодо якої меш-
канці міста самостійно обирають на що їх 
витрачати шляхом голосування, резуль-
тати якого мають пряму дію, незалежно 
від волі чиновників та депутатів. У різних 
містах світу (понад 1500), які розвивають 
культуру бюджету участі є різні підходи. 
Але в цілому всі ефективні моделі при-
зводять до росту участі населення міст у їх 
розвитку, чисельності розумних громадян, 
податкової лояльності, росту соціального 
капіталу, індекс щастя, інвестиційної при-
вабливості, успішності самих міст.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
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Д О Б Р О В І Л Ь Н Е  П Р И Є Д Н А Н Н Я  Г Р О М А Д : 
В А Ж Л И В І С Т Ь  З А К О Н У  Д Л Я 

Д Е Ц Е Н Т Р А Л І З А Ц І Ї  ( + І Н Ф О Г Р А Ф І К А )

17 березня Президент України Петро 
Порошенко підписав Закон «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо добровільного приєднан-
ня територіальних громад (законопроект 
№4772). Закон дає змогу суттєво пришвид-
шити формування спроможного базового 
рівня місцевого самоврядування, бо зна-
чно спрощує процедуру добровільного 
об’єднання громад.

«Безліч громад, які бачили у консоліда-
ції зусиль великі можливості для розвитку 
і прагнули об’єднатися, довгий час були 
заручниками сусідів, які з тих чи інших 
причин цього не хотіли. Зараз, коли закон 
дозволяє визнавати спроможними навіть 
ті громади, які об’єдналися не за перспек-
тивним планом, цей бар’єр зникає. Крім 
того, відтепер громади можуть без зайвих 
фінансових і політичних стресів приєдну-
ватися до вже існуючих об’єднаних гро-
мад», - зазначив Перший заступник Міні-
стра регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
В´ячеслав Негода.

Чому громади хочуть приєднуватися 
до ОТГ?

Вже створені ОТГ пройшли процеду-
ру об’єднання, вже сформували органи 
управління. Вони мають більш широкі 
повноваження і значні ресурси, що до-
зволяє їм реалізовувати проекти розви-
тку інфраструктури: ремонтувати і навіть 
будувати школи, дитсадки, водогони, до-
роги, системи вуличного освітлення, заку-
повувати комунальну техніку, створювати 
комунальні підприємства, дбати про бла-
гоустрій навіть найвіддаленіших сіл тощо. 
У цьому їм допомагає держава, місцевий 
бізнес, сприяють міжнародні партнери.

Звичайно, сусідні громади, які з тих 
чи інших причин одразу не пішли на 
об’єднання, зараз вже бачать усі вигоди 
такої консолідації зусиль і бажають долу-
читися до ОТГ.

Переваги приєднання - фінансові 
та політичні

Раніше приєднатися до вже створеної 
ОТГ можна було лише знову пройшовши 
усю процедуру об’єднання. А це, звичайно, 
політично і фінансово невигідно.

До слова, був лише один випадок при-
єднання громади шляхом повторного 
об’єднання громад: Куцурубська ОТГ, що 
на Миколаївщині, проводила перші місце-
ві вибори голови та депутатів  двічі – впер-
ше у 2015 році, а вдруге, вже у більш широ-
кому складі, у 2016 році.

Новий закон значно спрощує процеду-
ру доєднання до діючої об’єднаної грома-
ди. Ним передбачається, що голову ОТГ в 
ході приєднання не переобирають, вибори 
депутатів проводяться не в усій об’єднаній 
громаді, а лише на приєднаній території. 
Приєднана громада стає старостинським 
округом в ОТГ. При цьому, голова при-
єднаної громади гарантовано отримує 
повноваження старости і стає членом ви-
конкому ОТГ.

Отже в раді ОТГ будуть представлені 
інтереси усіх мешканців новоствореної 
громади, а місцева влада не зазнає полі-
тичних потрясінь.

Тобто процес приєднання можна на-
звати спрощеною процедурою об’єднання 
громад.

Хто може приєднатися до ОТГ?
За спрощеною процедурою до ОТГ 

може приєднуватися громада, яка має з 
нею спільну межу і за перспективним пла-
ном формування територій громад області 
відноситься до цього об’єднання.

До яких ОТГ можна приєднуватися?
За спрощеною процедурою можна 

приєднуватися лише до ОТГ, визнаних 
Урядом спроможними. У Законі йдеться, 
що Кабінет Міністрів може визнати ОТГ 
спроможною за умови її утворення навко-
ло населеного пункту, визначеного пер-
спективним планом як адміністративний 
центр, а також якщо кількість населення 
ОТГ становить не менше половини кіль-
кості населення громад, які мали в пер-
спективі увійти до такої ОТГ.

Отже тепер громади можуть об’єднатися 
і отримати статус спроможної ОТГ навіть 
якщо це об’єднання не на 100 % відповідає 
перспективному плану. Тобто громади, які 
не хочуть об’єднуватися, тепер не стояти-
муть на заваді тим, хто готовий розвива-
тися шляхом консолідації зусиль.

Виникає запитання, чи можна за цим 
законом приєднуватися до вже існуючих 
366 ОТГ,  більшість з яких вже на 100% від-
повідають перспективному плану? Можна. 
Якщо таке приєднання не суперечить за-
конодавству і методиці формування гро-
мад, не створює «білих плям» (громади є 
суміжними) на сусідніх територіях, це не 
складно буде зробити, навіть за умови вне-
сення змін до перспективного плану.

Чи можна приєднуватися до міст облас-
ного значення?

Поправка, яка дозволяла приєднувати-
ся громадам до міст обласного значення в 
законопроекті була. Це логічно, бо і ОТГ, 

і міста обласного значення є спромож-
ними. Але під час розгляду документу в 
Парламенті у другому читанні, у залі не 
знайшлося голосів для підтримки цієї по-
правки. Отже, поки що норми закону сто-
суються лише приєднання до ОТГ.

Хто може ініціювати об’єднання?
Ініціатором, як і у випадку об’єднання 

громад, можуть бути голова, депутати чи 
мешканці як ОТГ, так і приєднуваної гро-
мади.

Чи може ОТГ відмовити громаді 
в приєднанні?

Може хіба що у випадку, коли громада, 
яка хоче приєднатися, не належить до ОТГ 
за перспективним планом чи не має з нею 

спільної межі. Якщо ж ОТГ відмовлятиме 
«законним претендентам» на приєднання, 
Кабінет Міністрів України матиме пра-
во скасувати рішення про визнання такої 
ОТГ спроможною.

Як Закон вплине на процес формування 
перспективних планів областей?

Так як громади тепер у меншій мірі за-
лежатимуть від існуючих перспективних 
планів, очікується, що обласні ради разом 
з обласними державними адміністраціями 
розроблятимуть більш цілісні, збалансо-
вані перспективні плани, сформовані на 
основі чітких розрахунків і критеріїв фор-
мування спроможних громад.

Чи можуть до ОТГ приєднуватися су-
міжні громади з інших районів?

Законом це не забороняється. Але до 
останнього часу Центральна виборча ко-
місія не вбачала підстав для призначення 
перших виборів в об’єднаних громадах, 
створених на межі кількох районів.

Нагадаємо, 14 березня цього року, Вер-
ховна Рада України прийняла в цілому 
законопроект щодо особливостей добро-
вільного об’єднання територіальних гро-
мад, розташованих на територіях суміж-
них районів (№5520). Коли закон набуде 
чинності, підстав не призначати вибори в 
об’єднаних та приєднаних громад з різних 
районів у ЦВК вже не буде.

Джерело: Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-кому-

нального господарства України
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« Н Е В І Д О М И Й  Г Р И Г О Р І Й  С К О В О Р О Д А : 
Ф А К Т И  Б І О Г Р А Ф І Ї »

Краєзнавча біографічна розвідка.
Світло відкриває нам те, про що  ми у 

темряві лише здогадувалися.
Г. СКОВОРОДА

У грудні 2017 року вся культурна гро-
мадськість світу та України відзначить 
295-ту річницю з дня народження нашого 
земляка,філософа зі світовим ім'ям, по-
ета Григорія Савича Сковороди. Написа-
но багато книг і статтей про його твор-
чість, життєвий шлях. Але інтерес до  цієї 
людини не згасає і все нові і нові  факти 
з'являються  в інформаційному просторі, 
факти, які можуть звучати,як альтернатив-
ні до вже загальновідомих. У цьому дослі-
дженні - спроба розширити наше знання 
про цю видатну особистість.

…Григорій  міг стати ким завгодно. 
Вельможним, шанованим, багатим… Ско-
ворода був дуже міцним горішком. Інте-
лектуалом, котрий звик отримувати від 
життя лише найкраще.

Тож він уклав угоду з самою долею… 
Умови такі: я тобі віддаю життя, а ти мені - 
найдорожче, що є у цьому житті - свободу!

Загальновідомий факт: філософ Сково-
рода блукав селами й жив по хатах. При 
собі завжди мав торбу і Біблію. Інших 
особливих прикмет не мав. Він дійсно був 
близьким до народу.

Але, насправді, "ходіння у народ" Сково-
рода розпочав лише через п’ятдесят років 
після смерті.Саме тоді його постать вири-
нула із небуття. Кажуть, навіть портрети 
Сковороди з’явилися у домівках.Насправ-
ді ж, за життя народного філософа у народі  
не багато хто знав. Не тому, що люди були 
неписемні чи непутящі. Ще й як були! От 
лише твори Сковороди існували тільки в 
кількох примірниках. Друг переписав.

Отже, Сковорода ніколи не був "се-
лянським пророком". Він був вільним,  та 
байдужим на авторитети. Зі справжніми 
подробицями життя Сковороди - скрутно. 
Те, що вважається беззаперечним фактом, 
- насправді є міф, байка, чи навіть… воро-
жа провокація!

Вважають, що фізичною працею Сково-
рода займався лише двічі. Вперше - коли 
напружував голосові зв’язки у капелі ім-
ператриці Єлизавети Петрівни. Вдруге - у 
73-річному віці - копаючи собі могилу. 
Звісно, якщо не брати до уваги той факт, 
що філософ полюбляв ходити пішки. Ман-
друючи він порпається в архівах, студіює 
іноземні мови, пише безсмертні пісні та  
трактати.

Легенда бігла наввипередки зі Сковоро-
дою і обігнала його. Реальний Сковорода 
не пересувався пішки. Він подорожував із 
обозами та у каретах вельможних та вель-
мизаможних осіб. Його перша велика по-
дорож - до Петербургу - відбулась у грудні 
1741 року в обозі з ремісниками, купцями 
та всілякими волоцюгами.

А оце вже не легенда. Чудового грудне-
вого дня 19-літній київський спудей Григо-
рій Сковорода потрапив у принадну, проте 
вкрай небезпечну ситуацію. У покої жінки, 

котрій підкорялося пів-континенту. Імпе-
ратриця Єлизавета шалено любила музи-
ку. І українських хлопців. Талановитий 
співак із села Чорнухи Полтавської губер-
нії опинився вчасно і саме там. Подальша 
історія розмита, деталі нечіткі. Та досте-
менно відомо ось що…

Одного разу у місті Глухів за доручен-
ням імператриці відбувся конкурс на кра-
щі голоси України. Серед трьохсот пре-
тендентів був і Сковорода. Він переміг у, 
так би мовити, "фінальному відбірковому 
турі" та підписав контракт із імператор-
ською капелою. Незвичайний контракт. 
То було гран-прі! Відтепер Сковорода ста-
не членом інтимної капели її величності. 
"Інтимна капела" пестила слух імператри-
ці вдень і вночі. Цих хлопчаків Єлизавета 
вмикала як радіо. Вона не засинала без їх 
супровороду! Сильна, владна, доволі роз-
бещена, Єлизавета прагнула естетичних 
насолод. Сковорода втішав її голосом. Не-
поганий старт для провінційного хлопця, 
еге ж?

За кілька років до Сковороди інший спі-
вак цієї ж капели - кмітливий український 
хлопак Олекса Розум пішов далі. Коханець 
імператриці перетворився на другу осо-
бу російської імперії. Олекса Розум став 
графом Олексієм Розумовським. До речі 
опікувалася Сковородою при дворі та сама 
особа, котра привела до імператриці її Ро-
зумовського. То був впливовий генерал 
Федір Вишневський. Саме він очолював 
відбіркову комісію з пошуку в Україні май-
бутніх зірок вокалу.

Здавалося б, Сковорода вхопив долю за 
хвіст. Щоправда, то було не зовсім солод-
ке життя. За найдрібніші провини юнаків 
били різками, проте у вільний від музики 
час вони вчили французьку та італійську. 
Адже композиторами при дворі Єлизаве-
ти були найславетніші італійські музики. 
Сковорода називав своє нове середовище 
коротким російським словом "мі-ір". Піз-
ніше ми розтлумачимо його значення. У 
словнику філософа це слово матиме дуже 
специфічний відтінок.

Сковорода отримував 25 карбованців 
на рік, та ще безкоштовні харчі та житло 
(неабияке житло - бо жили у палаці). До 
того ж, кожен з хористів мав право на без-
коштовні 5 літрів горілки на рік. У ті часи 
за п’ять карбованців можна було придбати 
невелику сільську хатину, а за три карбо-
ванці віддавали коня. Не генеральського, 
звісна річ, але на ходу. Бараняча туша тоді 
коштувала 40 коп., півкіло сала - 5 коп. Тож 
25 карбованців дозволяли людині існувати 
не гірше за сучасний "середній клас".

Крім того, імператриця звільнила бать-
ків хористів від податків та інших пови-
нностей. В указі згадується і "Григорій син 
Сковорода лубенського полку містечка 
Чорнух, утримує мати його Пєлагея Сте-
панівна".

За два роки Сковорода перетвориться 
на уставника, сучасною мовою - худож-
нього керівника "інтимної капели". Інши-
ми словами, він став першим музикою в 
оточенні імператриці! У той самий час 
один знаний придворний бас отримав в 
дарунок від її величності чин генерала, ма-
єток із сотнею кріпаків та ще річну пенсію 
у тисячу рублів. Навіть  Ломоносов заро-
бляв тоді майже вдвічі менше за підстар-
куватого баса. На Сковороду чекало таке 
ж щастя… На які ще щедроти всесильної 
меломанки міг сподіватися Сковорода? На 
посаду міністра? Чи може придворного 
капельмейстера? Або ж стати другим Розу-
мовським?.. Та якось, під час подорожі до 
Києва, Сковорода… втік. Так йому осто-

гидли одні й ті самі: "Многая літа… многая 
літа…"

Ось заради чого він покинув царський 
палац! Закінчились нічні побудки, "до-ре-
мі-до-ре-до", "Многая літа!". Вже інші вга-
мовуватимуть її імператорське безсоння! 
Нарешті він удома! Замість стилю рококо 
- драний ліжник бурсака. Поруч із двома 
сотнями студентів з немитими ногами - 
Григорій Савич Сковорода, колишній при-
дворний уставник! Мертві мови замість 
італійських кантонів. А замість світських 
інтриг - пригоди неправильних дієслів. 
Сократ, Аристотель та Філон Іудейський 
перемогли у другому турі змагань за Ско-
вороду. Григорій вчиться читати і писати 
давньоєврейською, грецькою та латиною. 
Сковорода впритул наблизився до від-
криття головної формули свого життя.

Тим часом світ вдруге викликав Ско-
вороду. Покровитель Григорія генерал 
Вишневський не забув талановитого про-
теже. Сковорода, котрий, окрім давньо-
єврейської та грецької, встиг опанувати 
ще й німецьку, потрібен генералові від час 
подорожі до Угорщини. Генерал Вишнев-
ський відтепер став командором вин! За-
вдання місії - відкрити для імператриці 
"винні моря Європи". Кінцева мета подо-
рожі - виноградники Токаю.

Сковорода одразу ж погодився. Вино, 
дорога і ніяких нот! Що може бути краще. 
20 тисяч літрів щороку споживав імпера-
торський двір. А це 5 великих бочок.

Десертне токайське! Навіть молоде, 
дворічне вино одного з найкращих сортів 
нині коштує 200 доларів за пляшку. От, що 
означає "жити як Сковорода!"

Майже п’ять років солодкого життя у 
Токаї. Що робив Сковорода у товаристві 
сомельє та дипломатів - достеменно не-
відомо. Та, напевно, не був професійним 
дегустатором. Скоріше за все, Сковорода 
працював вчителем та помічником сина 
генерала Вишневського.

Рим, Венеція, Будапешт, Відень. Світ-
ські тусовки. Містичні одкровення євро-
пейських філософів. Тижні високої моди в 
Мілані… Даруйте - то була Флоренція. Але 
менше з тим…

Сковорода занурюється у світську ту-
совку, шліфує мови та п’є елітне вино. 
Солодка терпкість. Ніжний букет. Колір 
вичавленого сонця. Королівський смак! 
Відомий гурман, король Людовік Чотир-
надцятий називав це вино вином королів 
та королем вин! Покинути оце заради ки-
ївської бурси міг лише божевільний.

…Проте Сковорода знов вертається до-
дому.

Хвилина мовчання за Сковородою-ди-
пломатом. Цієї миті він остаточно ступив 
на шлях мандрівного філософа! Чому так 
сталося? Вишневський помер, і Сковорода 
втратив покровителя при дворі. Інша вер-
сія - він вирішив продовжити академічне 
навчання. Позаяк, Сковорода повернувся 
у бурсу. Вічний студент!

А у такий спосіб Сковороду - вже по-
смертно - перетворили з українського 
неформала в провінційного учителя-фі-
лософа. Цей міф народився у середині по-
заминулого століття. Вельможі тоді удава-
ли з себе народолюбців. Нині це роблять 
заради виборів та піару… Тоді це назива-
лось "просвітництвом".

Ще через сто років комуністи виріши-
ли, що Сковорода - їхня людина. Його пе-
ретворять на революціонера, який закли-
кає до повалення царів. І це Сковороду! 
Котрий все життя говорив, що у цариці 
- богиня мудрості в голові! Вже за часів 
незалежної України зображення Сковоро-

ди з’явилося на купюрах найбільшого но-
міналу. Щоправда, за ці гроші навіть пів-
пляшки хорошого токайського не купиш. 
Бідного Сковороду від такого визнання, 
напевно, знудило б. Адже він не прагнув 
грошей чи влади. Він прагнув свободи!

Мало не кожного листа учень Сковоро-
ди Михайло Ковалинський закінчує ряд-
ком: "Жена моя посылает вам сыру пар-
мезана и голландского по полпуда."Тобто, 
шістнадцять кілограмів дорогих сирів 
супроводжували листи до Сковороди! 
Майже так само легко, як пуд пармезану, 
Сковорода міг отримати маєток із кріпа-
ками. Знову Михайло Ковалинський пише 
Григорію Савичу: "Приторговал себе дачку 
- известна под именем деревни Прилуц-
каго - хотел бы видеть вас тут жителем и 
хозяином".

Сковорода на всі пропозиції відповідає 
"ні". Він пише: "Издалека месяц светлее, а 
приятель - приятнее!".

Його час не продається. Свобода - свя-
щенна. От лише… сир! Від цього Сковоро-
да не міг відмовитись. Що поробиш - на-
віть у філософа були маленькі пристрасті.

Але пробачимо йому. Адже з усіх при-
над світу він спокусився лише на дорогий 
сир…

Ось третє місце роботи Григорія Сково-
роди. Маєток Степана Томари у селі Ков-
рай. Сковорода потрапив сюди, як у за-
слання. Після п’яти років богемного життя 
між Віднем та Венецією філософ перетво-
рився на напівкріпака. Його відрядження 
з Могилянської академії до пана Томари 
мало тривати рік. Поміщик Томара - міс-
цевий диктатор. Зовні веселий, а направду 
-  самозакоханий і жорстокий. Такий собі 
самодержець Томара Коврайський.

Сковороді тут тоскно. "Скука, любив 
говорити мандрівник, - це люта мука. Вона 
тяжча за гори Кавказькі. Від неї не схова-
тись і на Канарах".

Отут "скука" візьме Сковороду за горло 
і триматиме доти, доки він не напише своїх 
найкращих віршів. Напади нудьги Сково-
рода завжди долає за письмовим столом.

Тим часом син поміщика Томари не де-
монструє симптомів геніальності. Сково-
рода повідомив малому, що той "мислить, 
як свиняча голова".

Батько "свинячої голови" образився не 
на жарт. Філософа вперше вигнали з робо-
ти. Тогочасні авторитети Сковороду пова-
жали, але ненавиділи. Ще з однієї посади 
- викладача Харківського колегіуму - Ско-
вороду виженуть за впровадження власної 
методики викладання поетики. Адже він 
спробував навчити учнів писати римовані 
вірші, єретик!

То була остання офіційна посада Ско-
вороди. Незабаром він остаточно пере-
твориться на вільного митця. Учнів він 
оцінював так: "остр" або "туп". Причому 
тупих було вдвічі більше. Проте своїм улю-
бленим учням Сковорода викладав протя-
гом усього життя, намагаючись зробити 
ці уроки легкими і невимушеними. Ско-
ворода намагається розтлумачити складні 
поняття дуже простими образами. Хоча 
б оцей експеримент із цвинтарем. На тлі 
могил, граючи на сопілці, Сковорода вчив 
студентів не боятись мертвих: "Плюнь на 
гробные прахи и на детские страхи. Покой, 
смерть - не вред". Боятись, за Сковородою, 
треба нудьги. Та ще розрум’янених мавп з 
тієї розмальованої труни, яку філософ на-
зивав "світом".

За такі педагогічні викрутаси Сковоро-
ду двічі виганяли з роботи. Але ті, кому по-
щастило навчатись у Сковороди, стануть 
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надзвичайно успішними. Михайло Кова-
линский працюватиме учителем небожа 
Розумовского, того самого фаворита им-
ператриці, на котрого міг стати схожим і 
Сковорода. А син поміщика Томари, учень 
Сковороди, якого той обізвав "свинячою 
головою", стане послом Російської імперії 
у турецького султана.

Поки Сковорода живий, його учні пи-
шуть йому листи, благаючи повернутись. 
Але Сковорода зі своїм посохом пішов вже 
надто далеко.

Сковорода - єдиний європейський фі-
лософ, який усім своїм життям доводив 
просту як лопата істину: "Щастя полягає в 
тому, щоб, відкривши у собі справжню до 
чогось здібність, побудувати на ній своє 
життя. Адже найпотрібніше, - переконує 
Сковорода, - нам дається легко. А те, що 
дається найтяжче,  не потрібне нам взага-
лі". Коли ж люди про цей принцип забува-
ють, світ перетворюється на хаос.

Кохання Сковороди? "Це дико, безглуз-
до!" - пишуть історики. Але, кажуть, була 
одна ситуація…

Жив собі поміщик із донькою. Таке собі 
кошлате сонечко. Чи звабив її Сковорода? 
Чи може - вона його? І чи були вони на-
правду близькі? Чи знав Сковорода оце 
млосне відчуття любові? Невідомо. Та за 
переказами призначили вже навіть день 
весілля. На Сковороду чекало спокійне 
щастя десь у субтропічному кліматі. За-
тишний дім, необтяжливе господарство, 
завжди щось ніжне і своє чекало б митця 
у ліжку. Але знову надприродна сила витя-
гла Сковороду зі стану комфорту і кинула 
у звичний стан неспокою. Правда все це чи 
вигадка, Сковорода лишився вірним доро-
зі. Він утік!

«Світ ловив мене, та не впіймав!», - таку 
епітафію він заповів написати на власній 
могилі.

...Ніхто не чекав від нього, що він по-
мре. Сковороду усі його друзі ще за життя 
вважали... вічним.

Кажуть, одного вечора Сковорода сидів 
за столом в гостях у свого учня Ковалін-
ського, сміявся, жартував, пив вино. До 
самої смерті любив він оте - найдорожче, 
токайське. Та коли вже сонце скотилось 
до обрію, Сковорода почав копати яму. То 

була могила. Для самого себе. Він точно 
знав, коли спливе час його вечері.

Господар спитав, що він робить, а Ско-
ворода одповів: "Вже час, друже, кінчать 
мандрівку!" На тому місці мала бути моги-
ла філософа. Згодом її перенесли.

У сусідньому селі одразу ж склали ле-
генду. Мовляв, труну заховали в іншому 
місці, бо привид у свиті та з торбиною 
блукав тут ночами, лякаючи панянок. Але, 
насправді ж, прах Сковороди перенесли 
до родинного склепу місцевого поміщика. 
Склеп зруйнували, поміщика забули. За-
лишилось лише одне прізвище - Сковоро-
да.

Отож, був вільний козак, самотній фі-
лософ, котрий викинув на смітник світ-
ськість і владу. Викинув усе чуже. Анти-
кар’єрист, він був байдужим до грошей та 
переміг нудьгу. А власний час він поміняв 
на право все життя бути вільним подо-
рожнім!

Якщо уявити, що Сковорода - наш су-
часник, котрий живе у пострадянській 
країні часів накопичення капіталів, - його 
портрет буде приблизно таким: це чоло-
вік, чиї друзі - міністри та керівники дер-
жавних корпорацій. Вони пропонують 
йому землевідводи гектарів на сто, номер 
у списку та міцний дах. Та йому не цікаві 
кріпаки-службовці та бюджетне корито! 
Цей дивак дозволяє собі сказати їм: "Бід-
нятко, свиняча ж ти голова!"

А ось іще цікавий і маловідомий факт 
про… кримсько - татарські корені похо-
дження роду  Григорія Сковороди.

Український філософ і поет Григорій 
Сковорода добре відомий як основопо-
ложник східноєвропейської філософської 
школи. Його предки по матері були коза-
ками Канівського полку. Материне дівоче 
прізвище ? Шангіреєва. Відомо, що в 1650 
році один із предків Пелагеї Степанівни 
Шангіреєвої  був такий собі Іван Шангіре-
єв, наказний полковник Канівського пол-
ку. На думку низки дослідників, Іван Шан-
гіреєв був сином кримського хана Саадета 
ІІ Гірея. Однак добре відомо, що Саадет 
ІІ помер у 1587 році в Астрахані, і серед 
його дітей не було сина на ім’я Іван. Навіть 
якщо припустити, що дитина народилася 
від невідомої нам наложниці в рік смерті 
хана, то виглядає досить сумнівним, щоб 

козака, якому вже йшов сьомий десяток 
років, призначили наказним полковником. 
Ймовірно, розгадку таємниці походження 
роду Шангіреєвих варто шукати в іншому 
місці.

У Саадета ІІ було четверо синів, двоє з 
них Мехмед і Шахін народилися в Ногай-
ській орді, коли їх батько був вигнаний з 
Криму. Пізніше синам вдалося повернути-
ся і долучитися до боротьби за ханський 
престол. Після довгих поневірянь у 1623 
році Мехмед був проголошений Крим-
ським ханом під ім’ям Мехмед ІІІ. Його 
брат і вірний соратник Шахін отримав 
другу за значимістю посаду в ханстві ? 
калги. Однак у 1624 році Османським сул-
таном став Мурад IV, який усунув Мехме-
да ІІІ і призначив кримським ханом його 
конкурента Джанібека. Брати відмовилися 
підкориться султану, вступивши у відкри-
ту боротьбу з османами. У цій боротьбі 
вони вирішили залучити на свою сторону 
запорізьких козаків. На переговори в Січ 
у грудні 1624 року рушив сам калга Шахін. 
Можна припустити, що вже тоді брати Гі-
реї виношували плани щодо відторгнення 
Криму від Османської імперії.

На Січі Шахіну вдалося укласти із за-
порожцями взаємовигідний договір про 
спільну боротьбу з османами. Татари 
зобов’язалися не нападати на землі Вій-
ська Запорозького і допомагати за потре-
би. Козаки зі свого боку обіцяли допома-
гати братам в боротьбі за ханський трон. 
Важко сказати, скільки часу пробув Ша-
хін на запорізьких землях, але абсолютно 
очевидно, що стосунки ці були більш ніж 
дружні, що і показали наступні події.

Після переговорів з козаками брати Гі-
реї домовилися про підтримку з урядом 
Речі Посполитої. У цій ситуації султан Му-
рад IV ухвалив рішення визнати Мехмеда 
ІІІ кримським ханом. Слідом за цим сул-
тан послав хану наказ напасти на польські 
землі. Не бажаючи псувати хороші відно-
сини з Варшавою, калга Шахін відправив 
польській владі лист з попередженням про 
підготовлюваний набіг.

Новий поворот відбувся у 1628 році, 
коли султан Мурад IV вчергове змінив 
рішення і відсторонив братів Гіреїв від 
управління Кримським ханством. Не че-
каючи османської армії, Шахін на чолі 

кримськотатарського війська рушив на 
Буджак. Йому вдалося захопити Кілію та 
Ізмаїл, але в битві під Бабадагом він був 
розгромлений і втік до Криму. Ось тут 
йому і знадобилася допомога запорожців. 
Шахін послав гінця до гетьмана Михайла 
Дорошенка, який із шеститисячним заго-
ном увійшов до Криму.

У битві на річці Альма татарсько-за-
порізька армія розгромила війська осма-
нів. У запеклому бою загинули гетьман 
Дорошенко і полковник Голуб. Залишки 
турецької армії сховалися під стінами 
фортеці Кафа. На допомогу місту прибули 
підкріплення зі Стамбула. Мехмед і Шахін 
разом з козаками покинули Крим і пішли 
в Запоріжжя. Розв’язка відбулася навесні 
1629 року. Запорожцям і братам Гіреям 
вдалося зібрати нову велику армію (до 40 
тис. осіб), разом з якою вони рушили до 
Перекопу. Їм на зустріч вийшло військо 
під командуванням хана Джанібека.

Під час бою Мехмед Гірей був убитий 
(за однією з версій запорожцями, коли він 
намагався здатися османам), а його брат 
Шахін був поранений і разом з невеликим 
загоном пішов у Малу Ногайський орду. 
Після декількох років поневірянь Північ-
ним Кавказом та Іраном Шахіна погодився 
прийняти султан Мурад IV. Щоб позбути-
ся неспокійного Гірея, він відправив його 
в почесне заслання на острів Родос. Там у 
1641 році Шахін був страчений (задуше-
ний) за наказом нового султана Ібрагіма I.

Бурхлива біографія Шахін Гірея, його 
тривалі контакти з українськими козака-
ми дають достатньо матеріалу для того, 
щоб допустити, що вже під час свого пер-
шого візиту до України він міг одружитися 
з однією з козачок. Цілком можливо, що 
від цього шлюбу у нього і народився син 
Іван Шангіреєв, родоначальник козацько-
го роду, майбутній наказний полковник 
Прилуцького полку.

На думку кримських дослідників Воло-
димира Казаріна і Марини Новікової, Іван 
Шангіреєв є предком не тільки Григорія 
Сковороди, а й  російського поета Михай-
ла Лермонтова.              

                                               
Л.ЄРМАКОВА

завідувачка бібліотекою №1

8  Б Е Р Е З Н Я  Ц Е  С В Я Т О  Ж І Н О К
5-го березня у Районному Будинку куль-

тури відбувся звітний концерт художніх 
колективів Заводського міського Будинку 
Культури №2. Зважаючи на те, що концерт 
проходив напередодні свята 8 Березня – 
він був присвячений жінкам.

Розпочався концерт виступом Духо-
вого оркестру Заводського міського Бу-
динку культури №2 під керівництвом 
В.В.Дробязка.

Також зі святом привітали глядачів по-
етеса Н. Сорокіна, яка прочитала власні ві-
рші, та А. Пилипенко віршем «Я – жінка» 

Ізюминкою концерту стали пісні у ав-
тентичному виконанні, які подарував гля-
дачам аматорський колектив «Злагода», 
художній керівник Н. Іващенко. Це україн-
ські народні пісні, які колись співали наші 
предки, пісні, які з часом загубилися у вирі 
сучасної естрадної музики. Колектив «Зла-
года», виконуючи пісні у автентичному ви-
конанні, хоче донести до глядача історію 
нашого краю, забуті народні українські 
традиції. Затамувавши подих, глядачі слу-
хали ці пісні.

Зі сцени проводжали колектив щирими 
оплесками. 

Від душі глядачі сміялися, слухаючи 
маленького гумориста П. Потапенка, який 
додав глядачам гарного настрою дотепни-
ми гуморесками.

Колектив «Веселий Вулик», під керівни-
цтвом Н. Онасенко, також привітав всіх 
присутніх веселими піснями та танцями.

Щирими оплесками глядачі зустрічали 
солістів колективів «Злагода» та «Веселий 
Вулик». 

З наступаючим святом всіх мам та ба-
бусь привітав дитячий  танцювальний 
гурт «Забава» під керівництвом А. Засла-
вець.  Журі одноголосно відібрали пісню 
«Ой, у полі озеречко» на заключний звіт-
ний концерт, який відбудеться 29 березня.

Глядачі були дуже задоволені і повер-
талися додому у гарному святковому на-
строї.

А 7 березня  відбувся святковий кон-
церт, присвячений жіночому дню, дома, у 
Заводському міському Будинку культури 
№2 (масив Брисі). На цьому святі   звучали 
вітання  жінкам, пісні, присвячені мамам, 
бабусям.

Також на святковому концерті виступи-
ли вихованці П. Сеника: В. Самофал, Ж.. 
Нестеренко та І. Півторака. 

Учасники колективів МБК №2 зробили 
все можливе від них  для створення свят-
кового настрою глядачам.  

А.ІЛЬЧЕНКО 
режисер-сценарист МБК№2
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З Г А Д А Є М О  З В И Ч А Ї  П Р Е Д К І В
Сьогодні, коли ми говоримо слово 

"фольклор" - розуміємо, що це "народна 
творчість", саме таке пояснення цього сло-
ва тлумачать багато словників. Хоча, да-
вайте, детальніше вивчимо це слово.

Термін "фольклор" походить від англій-
ського слова "Folk-lore", де folk означає "на-
род", "рід", "люди", а lore - "таємничі зна-
ння", «вчення», успадковане від Предків 
з давніх часів. Отже, як ми бачимо, слово 
"фольклор" має глибоке значення. Сучасна 
наука етнографія збирає різні за напрямом 
народні знання, які уламками розміщені в 
етнографічних збірниках.

А колись, в древні часи, це була ціла 
система народних знань, яку наш народ  
намагався зберегти в древніх письменах 
(дерев'яних дощечках), які були призначе-
ні для збереження таємних знань та пере-
дачі їх нащадкам.

Але зміна ідеології в 988 році завдала 
значного удару по нашій древній культу-
рі. Роками і тисячоліттями нищили нашу 
генетичну пам'ять. В шкільних програмах 
були включені міфи древньої Греції, Риму.

Ми знали весь Олімпійський пантеон, 
як  ці боги звались у Римі; ми вчили "Пісню 
про Нібелунгів" (сліди німецького етносу); 
ми знали, як звалися боги в Єгипті.

А от чомусь в шкільній програмі не 
було Пантеону наших богів, до яких мо-
лився великий Київський князь Святослав 
Хоробрий.

Род – творець Всесвіту, Бог над Богами.
Рожаниці – жіночі божества, опікують-

ся дітонародженням і мають таємничий 
зв'язок із зірками, Богині плодючості, які 
пізніше втілилися в образи Лади та її донь-
ки Лелі.

Сварог – прабог, володар світу, бать-
ко українського пантеону, Бог – творець, 
Бог ковальства і шлюбу, чоловіче втілення 
Роду.

Перун – володар блискавок і грому, по-
кровитель воїнів.

Світовит – Бог Неба, небесного світла, 
найвищої святості.

Дажбог – Сонячний Бог, якому покло-
нявся весь слов’янський світ, той, хто дає 
буття: дух і матерію;земного достатку.

Хорс – пов'язаний із небесним вогнем 
(як сонячним, так і блискавичним).

Стрибог – родоначальник всіх вітрів, 
найстародавніший Бог у трипільців; тво-
рець музики, покровитель погоди, син 
Сварога.

Велес – один  із найстаріших богів, Бог 
достатку і багатства, опікун торгівлі, бог 
поезії і музики, таємничих знань.

Мокоша – Богиня землеробства і родю-
чості, життєвої сили і достатку, покрови-
телька полів і домашніх тварин, ткацтва 
рукоділля, пряжі. 

Дана – Богиня Води – втілення жіночо-
го першопочатку життя.

Лада – Богиня материнства, старша Ро-
жаниця, опікунка гармонії, ладу у Всесвіті, 
мати двох першопочатків життя Лелі (жі-
ночності) і Леля-Полеля (Вогню, мужнос-
ті).

Ладо – чоловіча пара Богині Лади.
Купайло – Бог літнього сонця.
Марена – водна стихія.
Ярило – Бог Весняного Сонця, розквіту 

природи, родючості, пристрасті.
Триглав – триєдність світу. Великий 

триглав включає у себе множинність ін-
ших Богів, які, в свою чергу, складаються в 
малі триграви; триєдність Богів: Сварога, 
Перуна і Світовита, які насправді є язич-
нецькою Трійцею Бога-Отця, Бога-Сина і 
Бога–Духа.

Симаргл – охоронець земних плодів, 
урожаю, землеробства.

Семиярило – найбільша сила літнього 

сонячного вогню.
Доля – Стрічка – Богиня, яка наділяє 

немовлят при народженні всіма добрими 
і недобрими якостями, пророкує їм май-
бутнє.

Коляда – Бог зимового сонця, який по-
вертає Коло Сварога до весни.

Числобог – Бог Чисел, Бог Часу.
Ми не вчили древніх українських свят, 

вчення про створення Світу, що відбуло-
ся невідомо коли. Ніхто не задумувався 
чому це так? Мабуть нікому було не ви-
гідно, щоб українці вивчали і знали свою 
глибинну історію, древню систему бачення 
та сприйняття світу. Та й зараз чомусь з на-
вчальної програми зник урок народознав-
ства.

Сьогодні українська Великодня писанка 
відома у всьому світі, як сакральний, етно-
культурний символ України.

Але не всі знають, що писанка була за-
боронена в X столітті після хрещення Ки-
ївської Русі. Християнська церква суворо 
боролася проти Великодніх писанок, кра-
шанок і короваїв.

Впродовж майже семисот років на-
кладали покарання на українських селян, 
які щороку з настанням весняного рівно-
дення, коли літнє світло перемагає зимову 
темряву, здійснювали обряд причастя до 
космічного Воскресіння Світла.

У 1599 році християнський чернець 
Іван Вишенський, перебуваючи на горі 
Афон, надсилав повчання своїм землякам: 
«Пироги і яйця надгробні всюди ліквідуй-
те.» Але народ вперто справляв і справляє 
цей звичай,навіть забувши про значення 
писанки. А в ХVІІІ- на початку ХІХ століт-
тя народ повірив, що яйце є символом во-
скресіння іудея Ієшуа. Але ж в давній Іудеї 
ніколи не було звичаю писати писанку чи 
фарбувати крашанку. І Великодні короваї 
там ніхто не пік. Бо кочовий скотарський 
народ не знав хліборобства, яке було при-
таманне з давніх дохристиянських часів 
нашій території. Але ж родова пам'ять 
(саме так перекладається грецьке слово 
«генетична») спонукає і сьогодні україн-
ців писати писанку, споживати крашанки. 
Саме ця Пам'ять дає змогу українцям по-
минати своїх померлих родичів крашанка-
ми. Бо Бог створив яйце, як універсальний 
зародок всього живого на Землі. І наша 
Земля нагадує Великодню Писанку. Даж-
бог повісив її в безмежному Всесвіті і вла-
штував так, щоб вона «удержана» була. А 
тримають її Душі Пращурів наших (духо-
вна сила, енергія), які зоріють нам з Вирію-
Раю, країни Предків. Духовну силу Пред-
ків підтримує наша пам'ять і молитва.

Можна часто почути, коли жінки не-
свідомо, сплескуючи руками, кажуть: «О 
мати-Земле!» В древніх замовляннях на-
родних цілителів ми чуємо звертання до 
Матері Землі та Батька Неба. Це уламки 
молитв древньої Віри українців, які збере-
глися до нашого часу.

Але коли народ забуває про зв'язок по-
колінь, (а таке вже частково трапилось че-
рез намагання ще з часів Катерини ІІ і до 
радянського часу, якомога дужче перемі-
шати українців через шлюби, переселення 
та інше), тоді відбувається непоправне – 
зникає Рід, народ, нація.

Відомо, що хліборобська цивілізація, 
зародилася на теренах України в середині 
VІ тисячоліття до нашого часу. То ж можна 
прийняти Трипільську цивілізацію за ви-
хідну точку нашої прарелігії, яка формува-
лась на нашій землі понад 7,5 тисяч років. 
Таке літочислення якнайточніше збігаєть-
ся з датуванням Києворуської літописної 
традиції. Це не суперечить історичним 
фактам.

Отже, Праукраїнський Бог Зодіаку Сва-

рог – крутить свої Сварожі Кола над на-
шою Трипільською Україною більше семи 
тисяч літ. І допомагають йому Сварожичі 
(праукраїнські Боги місяців).

Древній календар ґрунтується на астро-
номічних даних.

Отже, іде весна.
Новоліття – перший весняний молодик, 

що настав перед весняним рівноденням – 
Весняний Щедрий Вечір. Нове літо іде до 
нас у хату. Його пригощають Щедрою Ве-
черею, коли збирається вся родина і співає 
щедрівку (колись щедрівки виконувались 
навесні: звернення до ластівки, засіван-
ня зерна, водіння «Кози» для родючості, 
збільшення худоби, садіння і поливання 
саду – все це точно не відбувається в січні).

1 Березня – свято Ластівки, коли закли-
кають Весну.

9 Березня -  Сорочини. Пробудження 
Матінки-Землі. Із вирію прилітає сорок 
різних пташок. Випікали сорок бубликів 
або «жайворонків», роздавали дітям. Діти 
виходили в поле і закликали пташок. Пта-
хи приносили на крилах Весну. Проганяли 
Мороза, викидаючи йому за вікно по одно-
му з житніх колобків.

Вербиця (коли день і ніч вирівнюють-
ся в часі і стали по 12 годин) славили Ві-
чне Прадерево Життя. У священному гаю 
освячували вербові гілки і хльоскали ними 
дітей і дорослих, що означало побажання 
здоров’я та росту.

Четвер після Вербиці – Лавський Ве-
ликдень, купається вся родина, залишаю-
чи купіль, рушники і страви для Пращурів 
на всю ніч. У цей день Мороза пригощали 
кіселем, щоб не було заморозків: «Моро-
зе! Морозе! Іди їсти кисіль. Не бий жито 
– бий кукіль.»  Корисне купання в річці, 
навіть якщо ще є лід. Дівки чешуть косу 
під яблунею, щоб гарно росла. Умиваються 
зі срібного посуду. Щоб бути вродливими. 
Готують «четвергову сіль», перепікаючи її 
в печі (використовують як оберіг).

Великдень Дажбожий – перша неділя 
після весняного рівнодення, випадає на 
20-ті числа березня. «Це повінчаємо Сва-
рога і Землю і справимо весілля їм, як для 
мужа і жони, бо ми – діти їхні» («Велесо-
ва книга»). Світло вже перемогло темряву. 
Сонце в цей день грає. Дзвонять у малень-
кі дзвіночки, скликаючи всіх добрих Духів 
Роду. Цього дня дарують писанки, повні 
і виписані власними руками і крашанки, 
пригощають великодніми «бабами» і «ка-
лачами». Великоднє цілування – давній об-
ряд нашого народу, покликаний створю-
вати лад і дружні відносини, об’єднувати 
суспільство.

Обмиваний понеділок – другий день 
після Великодня Дажбожого. Парубки об-
мивають дівчат джерельною водою, а ді-
вчата їм за це дарують писанки.

25 березня – Благовіщення, Богиня Вес-
на пробуджує Блискавицю – жіночу пару 
Перуна. В цей день суворо забороняється 
починати будь-яку справу, «навіть пташка 
гнізда не в’є».

26 березня – Благовісник – пробуджу-
ється Бог Перун і своїм громом сповіщає 
Землю про весняні зародки життя. З цього 
дня все починають.

Радуниця – наступна неділя після Вели-
кодня Дажбожого. Прихід на землю душ 
наших Пращурів. Поминають їх крашан-
ками і великоднім хлібом: «Хай радуються 
на Луках Сварожих!» Існує приказка «На 
Радуницю рано – орють, вдень – плачуть, а 
ввечері - скачуть». Відвідують кладовища, 
звертаються до кожного покійного на ім’я, 
качають крашанки на могилах, залишають 
їх тут разом із хлібом, пирогами, млинця-
ми – «годують покійних». Після Радуниці 
починають польові роботи.

Квітень 
Свято Прави – 25-й день після Велико-

дня Дажбожого. Свято Божественного За-
кону, який правує Всесвітом, ростом рос-
лин, родючістю всього живого на Землі і 
на Небі, дощем і вітром, зміною пір року, 
дня і ночі.

Саме від «Божественної Прави» по-
ходять правда, праведність, правосуддя, 
справедливість. Цей день завжди припадає 
на середу, тому й називається він «Права 
середа». В цей день на воду річок пускають 
шкарлупу від крашанок, тому ще й назива-
ють його «переплавною середою».

22 квітня – Красна Гора. Велика Лада. 
Богиня Лада виходить на гору, щоб ладу-
вати все навкруги, наводити лад у полях, 
лісах і гаях, вселяти любов у душі людей.
Дівоче свято краси і любові: пісні і хоро-
води водять в честь її дочки –Лелі. В цей 
день відбуваються сватання, заручення та 
весняні весілля.Богині покровительниці 
шлюбу приносять в пожертву білий хліб та 
білого півня.

23 квітня – Ярило. Бог весняного сонця, 
пристрасті й полум’яного кохання. Зустрі-
чайте його хлопці-молодці! Це ваше свято 
любові! Парубки вибирають собі пару. Це 
свято праотця Орія.

Травень
1 травня –Майя, Богиня Мати, по-

кровительниця жінок-віщунок, 
древньослов’янська Богиня рослиннос-
ті, яка «замаює» листом дерева, вкриває 
землю зеленотрав’ям. Це свято відзнача-
ли жінки-знахарки по всій Європі, за що 
церква переслідувала їх, а інквізиція спа-
лювала як відьом (слово відьма має два ко-
рені: ма – мати – жінка, яка має дітей і та-
ким чином вже володіє (відає) знаннями, 
які недоступні дівчатам – нєвєста, нєвєдта 
– та, що не відає).

2 травня – свято богині Живи. Богиня 
Жива перетворюється в зозулю і починає 
пророкувати довгі літа життя. Солов’їний 
Великдень (прилітають соловейки). Мо-
ляться про довголіття і здоров’я.

Русалії – сьомий тиждень після Велико-
дня Дажбожого. Русальний тиждень, коли 
належить святкувати розквіт трав. Свято 
Берегинь Роду, поминаємо Душі Прамате-
рів, приносять на воду річок пожертви зі 
свіжовипеченого хліба. Разом із зеленим 
клечанням у суботу Душі заходять у наші 
оселі, щоб подивитись на наше життя. Тре-
ба згадувати Пращурів добрими словами, 
влаштовувати поминальний обід: «Слава 
Отцям нашим і Матерям, що вчили нас 
про Богів наших і вели нас за руку по стеж-
ці Права, слава!» («Велесова книга»). В ці 
дні плетуть вінки, заплітають берізку, за-
квітчують хату і подвір’я. Жінки розвішу-
ють на деревах рушники, шматки полотна 
– «Русалкам на сорочку», дівчата кидають 
на воду вінки, пахучі зела – це пожертва 
Русалкам перед початком купального се-
зону.

Русальчин Великдень – четвер на 10 
травня – Русальному тижні. Зільник. У 
цей день збирають різне весняне зілля і ко-
пають цілюще коріння (церква наклала на 
це давнє свято свою надбудову – Симона 
Зилота, співзвучне з «зілля»).

Виникнення прадідівських свят не було 
самоціллю. Вони були продиктовані Зако-
нами Всесвіту. Зміст цих свят – магічний, 
адже на час свят відкривається Небесна 
Брама і тоді у Богів просять все, що потріб-
но людині. Наші предки глибоко вірили в 
магічну силу слова і ритуальних дій, тому 
саме через це вони намагалися поліпшити 
своє життя.

ЗОРЕСЛАВА
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« Р О Б И Т И  Д О Б Р О  Л Ю Д Я М  —  Н А Й Б І Л Ь Ш Е 
М О Р А Л Ь Н Е  З А Д О В О Л Е Н Н Я »

22 лютого виповнилося 30 років Кар-
лівській районній раді ветеранів війни та 
праці. Це помітна подія для Карлівщини, 
адже в районі нині налічується близько 10 
тисяч ветеранів війни і праці, учасників 
бойових дій, дітей війни… Цим людям, 
багатьом з яких уже «далеко за...», важли-
во, що про них пам’ятають, навіть якщо це 
буде листівка до свята, телефонний дзві-
нок чи скромна фінансова підтримка. У 
Раді ветеранів, до якої входять 12 первин-
них організацій, добре знають кожного 
підопічного, його проблеми й потреби.

Отже, 30-ті роковини організації уро-
чисто відзначали в районному Будинку 
культури. Зал заповнився вщерть. Серед 
глядачів були не тільки жителі міста Кар-
лівка, зокрема учні та вчителі Карлівської 
гімназії імені Ніни Герасименко. Завітали 
й жителі з кількох сіл Карлівського району: 
Максимівки, Володимирівки, Тарасівки 
і навіть із села Смородщина Чутівського 
району. Їх підвезення організувало сіль-
ськогосподарське товариство «Світоч», 
яке очолює Василь Кириченко. Про ком-
фортну доставку глядачів із селища Ланна 
та села Верхня Ланна потурбувалося ПП 
«Ланна-Агро», яким керує Олександр Тим-
оха.

Іменинницю, Карлівську раду ветеранів 
війни та праці, привітало місцеве керівни-
цтво — голова райдержадміністрації Сер-
гій Костенко та голова районної ради Пе-
тро Світлик. Добрі слова були адресовані 
зокрема голові Ради ветеранів Галині Рако-
сій. Традиційно кращих членів організації 
відзначили почесними грамотами. 

— Хто піклується про людей старшого 
покоління, той думає про майбутнє, — 
сказала Галина Павлівна зі сцени. 

А потім відбувся святковий концерт, 
спонсором якого виступив керівник 
СТОВ «Світоч», заслужений працівник 
сільського господарства України Василь 
Кириченко. Майже півтори години гля-
дачі насолоджувалися запальними піс-
нями аматорського фольклорного колек-

тиву «Веселий вулик» з міста Заводське 
Лохвицького району та чарівним співом 
полтавки Наталії Дубовик. Заводчани, 
акомпануючи собі на контрабасі, баяні, 
акордеоні та двох гітарах, з гумором оспі-
вали українські страви — борщ, вареники 
та сало: «Любим, любим погулять, випити 
чимало, бо для нас делікатес — українське 
сало!». Виконавці передали зі своїми піс-
нями  енергетику любові до рідного краю, 
співали про хліб, про матерів і про одвічне 
почуття кохання.

Сподобалися жителям Карлівщини й 
виступи земляків — танцювального ко-
лективу «Ритм» із села Федорівка (їхня 
хореографічна підготовка приємно врази-
ла!). Глядачі щедро аплодували всім артис-
там і не хотіли відпускати їх зі сцени. 

— Ми дуже хочемо подякувати за такий 
чудовий концерт Василю Кириченку — і за 
побачене на сцені, і за те, що завдяки йому 
сюди приїхали, — не приховувала пози-
тивних емоцій після перегляду концерту 
жителька села Смородщина Ольга Федо-
ренко. — Ми, учасники народного колек-
тиву «Веселі смородчани», отримали ве-
личезне задоволення від програми. І самі 
дечого повчилися, тож тепер використає-
мо у своїй художній самодіяльності. Хоче-
мо побажати Василю Петровичу міцного 
здоров’я та довгих літ життя. Він справді 
подарував нам свято. 

Після концерту ми поспілкувалися з ви-
конавцями. Надзвичайно енергійна й ха-
ризматична керівниця «Веселого вулика» 
Світлана Рибальська розповіла про свій 
колектив, який нещодавно відзначив своє 
десятиріччя:

— Наш колектив був утворений на базі 
Будинку культури Лохвицького спиртза-
воду, який уже давно не працює. З 2009-
го по 2016-й роки  ми були «безхозними». 
2016-го міський  голова м. Заводське Ві-
талій Сидоренко почув наш «Вулик» і на-
решті дав нам  приміщення та зарплату.  
Виступаємо повсюди, куди запрошують. 
Були в Польщі, у Києві,  Прилуках, свого 

часу — в Севастополі на козацькому фес-
тивалі. Торік виступали на Сорочинсько-
му ярмарку, де нас і помітив Василь Петро-
вич серед десятків тисяч людей. Підійшов 
до нашої сцени і сказав: «Я у вас просто 
закохався. Ви мене заворожили». Дякуючи  
Богу, ми зустрілися, і сподіваюся, що така 
зустріч не остання.

— Рідні душі бачать одне одного й серед 
мільйонів людей, — додав Василь Кири-
ченко. — Я повіз на ярмарок працівників 
нашого господарства. Подивилися кон-
церт Олега Винника  та виступи україн-
ських фольклорних колективів. Та якщо 
розкручені зірки й самі проб’ються до 
Олімпу, то таким колективам, як «Веселий 
вулик», треба трохи допомагати. Нехай да-
рують своє мистецтво і приносять людям 
радість. 

Народний колектив «Веселий вулик» 
або, як вони себе лагідно називають, «Ву-
личок»— це надзвичайно трудолюбиві 
«бджілки». І хоча в колективі є чоловіки, 
трутнів серед них точно немає. Не лякають 
їх і довгі дороги. А цього разу Василь Ки-
риченко спеціально послав за артистами 
автобус зі СТОВ «Світоч». Незважаючи на 
те, що від Заводського до Карлівки чотири 
години їзди (особливо розбитим шляхом 
Лохвиця—Гадяч), у салоні автобуса був 
справжній пісенний вулик.

Ще одна учасниця концерту — солістка 
самодіяльного народного хору «Жайвір» 
Наталія Дубовик із с. Супрунівка, що біля 
Полтави, також сповнена творчих сил, ідей 
і бажання дарувати людям радість. Жінка 
поділилася ідеєю — провести влітку в Су-
прунівці велике родинне свято:

— Сьогоднішній концерт подарував 
мені гарний настрій і  натхнення. Я бачила, 
як у людей сяяли очі, як вони усміхалися й 
жили тим, що відбувалося на сцені. Ми та-
кож хочемо в Супрунівці зібрати всі пари, 
які цього року святкуватимуть золоте (50 
років подружнього життя) і навіть смараг-
дове (55) та діамантове  (60) весілля. Для 
виступу в концертній програмі планую за-

просити Віталія та Світлану Білоножків, 
артистів обласного театру імені М. В. Гого-
ля, троїстих музик з міста Кобеляки, своїх 
друзів з обласної філармонії та інших. Це 
буде 11 серпня, але вже сьогодні запрошую 
всіх на наше родинне свято.

А тим часом святковий вечір тривав. 
Василь Кириченко не міг відпустити ар-
тистів у далеку подорож голодними, тож 
усі разом повечеряли. А ситі артисти — 
особливо співучі. Тому ще один душев-
ний концерт відгримів уже в господарстві 
СТОВ «Світоч».

— Я задоволений тим, що сьогодні в 
Карлівці відбулося дуже гарне свято, — 
сказав Василь Кириченко. — Думаю, що 
30-річчя Карлівської ради ветеранів війни 
та праці відзначили гідно. Мені завжди 
приємно допомагати людям, які особливо 
потребують нашої уваги й підтримки. Зо-
крема тим же пенсіонерам, які працювали 
не покладаючи рук, відбудовували після 
війни міста й села, піднімали економіку. 
Зараз у них немає колишніх сил і здоров’я, 
але ми не маємо права залишати їх напри-
зволяще.

Директор СТОВ «Світоч» ніколи не 
кидає слів на вітер. Він виступив не лише 
спонсором концерту, а й матеріально під-
тримав Раду ветеранів, щоб активісти 
отримали святкові премії. 

Не лишається поза увагою Василя Ки-
риченка й молоде покоління. Так, у лютому 
він подарував ноутбук та 10 тисяч гривень 
для кабінету правознавства Карлівської 
гімназії імені Ніни Герасименко. Цього ж 
місяця Василь Петрович передав принтер 
районній організації людей з інвалідністю, 
котра вже має подарунки від СТОВ «Сві-
точ» — плазмовий телевізор і ноутбук. 
Невтомний керівник господарства зізна-
ється, що допомагати людям — для нього 
найбільше моральне задоволення, без яко-
го свого життя не уявляє.

ЛЮДМИЛА ЖУК
газета "Вечірня Полтава"

Т А Л А Н О В И Т А  Ю Н Ь  З А В О Д С Ь К О Г О
25 лютого у м.Прилуки (Чернігівська 

обл.) проходив Міжнародний молодіжний 
фестиваль «Мистецькі барви» з метою під-
тримки та розвитку творчих здібностей 
дітей та молоді, розвитку міжрегіональних 
зв’язків в області дитячої та молодіжної 
творчості, а також формування у молоді 
національної свідомості патріота України. 

Наше невеличке містечко представ-
ляли учасники студії Народного ама-
торського хореографічного колективу 
«Пролісок» (кер.В.Журавель), Ігор Бай-

рак (кер.О.Шеффер) та Народний ама-
торський ансамбль танцю «Веселка» 
(кер.Ю.Краснолуцька).

Цьогоріч склад журі вразив своєю 
масштабністю:

- голова журі – Народна артистка Укра-
їни – М.А.Гончаренко;

- Народний артист України – 
М.О.Шумський;

- співачка, актриса, заслужена артистка 
АР Крим – Ленара;

- головний балетмейстер Чернігівсько-

го обласного методичного центру НЗ куль-
тури і мистецтв – Ю.Ю.Солонець;

- продюсер, композитор, аранжуваль-
ник – В.Г.Гайдук;

- начальник відділу культури і туризму 
Прилуцької міської ради – К.В.Мовчан;

- директор Міжнародного молодіж-
ного фестивалю «Мистецькі барви» - 
О.О.Дубовик.

Неймовірна кількість учасників кон-
курсу, широкі географічні межі фестивалю 
додали неабиякої конкуренції та, водночас, 

можливості отримати колосальний досвід 
щодо розвитку творчих здібностей молоді 
та реалізації їх мистецьких талантів.

Наші діти вкотре довели, що вони гідні 
стояти на п’єдесталі слави:

- студія Народного аматорського хорео-
графічного колективу «Пролісок» - ІІ місце 
в номінації «Естрадна хореографія. Юніо-
ри» ;

- Ігор Байрак – ІІ місце в номінації «Ін-
струментальний жанр. 15-18 років»
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І з великим почуттям гордості та ра-
дості за наших талановитих віртуозів  хо-
четься привітати Народний аматорський 
ансамбль танцю «Веселка», який став во-
лодарем  ГРАН-ПРІ  фестивалю!!! Чергова 
неймовірна перемога!!! 

Зі слів самих учасників колективу:
Шабаль Настя: «Наш колектив Веселка 

чекав тієї митті, коли оголосять результа-
ти. І всі ми хотіли найвищого балу ,щоб 
довести всім, що навіть діти із невеликих 
міст можуть досягати найвищого резуль-
тату. І наша мрія здійснилася, ми отрима-
ли найвищу нагороду — Гран-Прі. І хоча це 
була 23:30, ми все одно хотіли танцювати і 
не зупинятися ,бо нашій радості не було 
меж. І всим цим ми вдячні нашому чудово-
му, найкращому керівнику Краснолуцькій 
Юлії Вячеславівні. Наші враження були 
яскравими, веселими і незабутніми…»

Гоєнко Саша: «Коли дуже-дуже чогось 
хочеш, то Всесвіт допомагає ... Бажання 
кожного учасника команди злилось в одне 
величезне бажання отримати перемогу . 
Кожен із нас вклав частинку душі в танець 
- і ми отримали гідну тому оцінку»

Журавель Ліза: «У нашому віці кожен 
новий конкурс дуже захоплює. Неможли-
во коротко описати свої пережиті вражен-
ня і почуття…Того дня емоції втримати 
було не можливо…. Нам, весельчанам, за-
вжди допомагає дружність і єдність…»

Ляшко Марія: «До конкурсу ми готу-
валися дуже старанно. І ось ми приїхали! 

Учасників була сила-силенна. Емоції пе-
реповняли. Хвилювання було безмежним, 
але кожного разу, виходячи на сцену, ми 
забували про все і насолоджуватись тан-
цем... Настала хвилююча мить нагоро-
дження. Щосекунди на сцені з'являлися 
нові колективи, а ми стояли в очікуванні... 
І ось ми чуємо: "Народний аматорський 
ансамбль танцю "Веселка"" !!! - Очі напо-
внились слізьми.  Гран-прі  -  наше!!!»

Загорулько Денис: «Найбільше мене 
вразила водночас напружена й захоплю-
юча атмосфера цікавого дійства. Конкурс, 
якого чекали всі з нетерпінням, вразив 
своїм колоритом та масштабністю. Повний 
зал глядачів був доказом того, що україн-
ська культура є неймовірно насиченою та 
захоплюючою,і ми повинні її підтримува-
ти надалі та ще більше розвиватися в цьо-
му руслі»

Литовченко Марина: «У нас – ГРАН-
ПРІ  Міжнародного молодіжного фести-
валю "Мистецькі барви".  Спасибі нашому 
керівнику Краснолуцькій Ю.В. за круті 
постановки і величезне терпіння. Спасибі 
всим, хто підтримував і повірив у нас.  На 
годиннику 23:30, а ми з величезною радіс-
тю в очах отримуємо нашу довгоочікувану 
нагороду !  Емоції та шалений настрій ще 
й досі переповнюють при згадці того дня. 
Тренувалися... Старалися... Поставили 
ціль та стрімко йшли до неї... І знаєте, в нас 
все вийшло!»

Ю.КРАСНОЛУЦЬКА
директор Заводського МБК No1
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Ю Н І  М У З И К А Н Т И  З А В О Д С Ь К О Ї  Д М Ш  - 
П Е Р Е М О Ж Ц І  О Б Л А С Н О Г О  К О Н К У Р С У !

За вікном буяє весна.Цієї чудової пори 
традиційно в м.Полтава проходить облас-
ний конкурс виконавської майстерності 
учнів Початкових спеціалізованих мис-
тецьких навчальних закладів (шкіл есте-
тичного виховання) "Юний віртуоз Пол-
тавщини".

Проходить цей конкурс на базі Пол-
тавського музичного училища ім. М.Б. 
Лисенка, Полтавської Малої академії мис-
тецтв ім. Р.П.Кириченко та чотирьох му-
зичних шкіл м. Полтави. Проводить його 
Управління культури Полтавської облас-
ної державної адміністрації та Обласний 

методичний кабінет навчальних закладів 
культури та мистецтва.

До участі в конкурсі допускаються пе-
реможці шкільних відбіркових турів у 
старшій та молодшій вікових категоріях.

Творчі змагання проходять за умови до-
тримання конкурсних вимог та Положен-
ня про конкурс, що чітко визначають, які 
музичні твори і якої складності мають ви-
конати конкурсанти.

Результати виступів учасників оцінює 
компетентне журі, до складу якого уві-
йшли провідні викладачі Полтавського 
музичного училища ім. М.В. Лисенка, ке-

рівники обласного управління культури та 
Методичного кабінету навчальних закла-
дів культури та мистецтва.

Учні Заводської дитячої музичної шко-
ли взяли участь у конкурсі в номінаціях 
"Бандура" та "Гітара". За цими спеціаль-
ностями змагалося відповідно 56 та 54 
конкурсанти із 42 дитячих музичних шкіл 
Полтавської області.

У старшій віковій категорії перемогу і І 
місце здобула випускниця школи по кла-
су бандури Світлана Радкевич, викладач 
О.Г.Назаренко. В молодшій віковій кате-
горії переможне ІІІ місце здобула учени-
ця ІІІ класу Віталіна Савченко, викладач 
В.І.Возняк.

Ще дві учасниці конкурсу, учениці III 
класу в номінації "Бандура" Миколенко 

Анна та Скок Марія здобули відповідно IV 
та V місця і нагороджені дипломом та гра-
мотою Управління культури Полтавської 
облдержадміністрації.

Вітаємо наших переможців та їх настав-
ників з таким чудовим результатом!

Бажаємо нових творчих злетів та пере-
мог у конкурсних змаганнях різних рівнів.

Хочемо подякувати за фінансову допо-
могу сільському голові с.Піски Пройдаку 
Г.П. Завдяки чого школа змогла відремон-
тувати одну бандуру. Це стало однією з 
підвалин у досягненні чудового результату 
учнями школи на конкурсі "Юний віртуоз 
Полтавщини".

Ж.МИКИТЕНКО 
директор Заводської ДМШ


