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25 липня 2017 року в місті Заводське, біля брами елева-
тора, відбулася мирна акція протесту громадськості міста, 
про яку було заявлено зранку цього ж дня.

З чим же пов’язані ці події?
По-перше, у населення увірвався терпець від хаотич-

ного руху великовагового транспорту (40 т. і більше) по 
вулицях міста.

По-друге, підприємство «РАЙЗ-цукор», власником 
якого є компанія «Укрлендфармінг» заборгувала до бю-
джету міста більше 4 млн. грн.

Сьогодні міський бюджет наповнюється на 70 %. На 
утримання дитячих садочків практично коштів не має, а 
це: заробітна плата педагогів та обслуговуючого персона-
лу, харчування дітей (батьківська плата становить 60 %, а 
решта – 40 % за рахунок бюджету; малозабезпечені хар-
чуються 100% за рахунок бюджету), плата за енергоносії. 
Галузь освіти та культури не входить в зобов’язання міс-
цевого самоврядування, а є державним зобов’язанням, на 
які кошти повинен виділяти районний бюджет.

В 2017 році в першому півріччі на фінансування до-
шкільної освіти з районного бюджету виділено 2 190 707 
грн., міський бюджет для комфортного перебування діток 
в ДНЗ докладає на утримання садочків 1 551 957 грн., від-
повідно культура з району отримує – 407 883грн., з бю-
джету міста – 358 580 грн. 

Зважаючи на ситуацію, яка склалася, направлене звер-
нення до районної ради та фінансового управління з про-
ханням направити 1,7 млн. грн. для фінансування дитя-
чих садочків та культури, бо коштів в міському бюджеті 
не має. Відповіді міська рада ще не отримала.

Отже, можливий варіант передачі галузі освіти у 2018 
році на фінансування з районного бюджету, бо міський 

бюджет просто не витримає такого навантаження.
Саме тому на акції протесту з присутніх була більшість 

працівників дитячих садочків, будинків культури, кому-
нального підприємства, апарату міської ради, депутатів 
міської ради та небайдужих громадян міста. 

Про акцію було повідомлено в районний відділ поліції.
Акція розпочалася о 18.00 – поліцейські приїхали о 

18.35. Слова для коментарів відсутні!..
На акцію були запрошені голови Лохвицької РДА і 

Лохвицької районної ради. Ні один з них не приїхав. Ми 
розцінюємо це, як неповагу до громади міста і небажан-
ня підтримати Заводське. Для нас це не нове. У всі роки і 
помаранчеві, і білосині не поспішали підтримувати наше 
місто. Це було, коли житловий масив спиртокомбінату у 
двадцятиградусний мороз відрізали від тепла; це було, 
коли громада міста вийшла на захист міської лікарні, тоді 
також ніхто з районної влади не приїхав на збори грома-
ди.

Панове, ви переймаєте не кращі приклади поведінки 
своїх попередників. Явно, авторитет районної влади в 
очах заводчан падає все нижче і нижче.

Дуже прикро, що керівники підприємств компанії 
«РАЙЗ» вивели на противагу працівників елеватора, деякі 
з них викрикували неприємні речі.

Шановні, а ви користуєтесь послугами дитячих садоч-
ків? Ви відвідуєте культурно-масові заходи в місті? Вам 
приємно, коли вулиці міста прибрані чи розчищені від 
снігу? Невже Вам не подобаються елементи благоустрою, 
які прикрашають наше місто? Нічне освітлення? Мож-
ливо Вам не подобається, що дороги, які є комунальною 
власністю громади і які розбивають автомобілі, що без-
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ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ

Шановні пані та панове!
Масив «Брисі» - Територія 
українських традицій запрошує 23 
серпня на свято Дня Прапора та Дня 
села.
Місце проведення свята – міський 
Будинок культури №2
Початок свята о 18-00 год.
Програма свята:
1. Козацькі розваги.
2. Виставка народних умільців.
3. Конкурс вишиванок.
4. Майстер-класи з гончарства та 
виготовлення ляльок - мотанок.
5. Виставка залізних коней – «байк-
фест».
6. Атракціони для дітей.
7. Турніри з шахів, шашок та доміно.
8. Конкурс господинь – брисівчанок 
«Брисівські пироги». Переможниця 
отримає дуже! цінний подарунок. А 
всі учасниці зможуть продавати свої 
смачні пироги.
9. Пригощання козацьким кулішем.
10. Актори на ходулях.
11. Торгові точки (напої, шашлики, 
солодощі, гончарні вироби та ін.).
12. Святковий концерт.
13. Вогняне та піротехнічне шоу, 
гурт «Сварожичі».
Запрошуємо всіх до нас у Брисі на 
територію українських традицій.

Адміністрація МБК №2

3 стор. 7 стор.6 стор.
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ладно прямують до елеватора, ремонту-
ються за рахунок бюджету? Можливо Вам 
не до вподоби, що з бюджету міста виділе-
но 1 млн. грн. на добудову школи, хоча це 
повноваження держави?

Оце все і ще багато іншого за що компа-
нія «РАЙЗ» не бажала платити. Мало того, 
керівники підприємств компанії «РАЙЗ» 
«похазяйнували» в місті, повідкривавши 
всі можливі і неможливі проїзди до елева-
тора. 

Ми розуміємо, що ви, шановні заро-
бляєте бонуси у своїх хазяїв, але хіба ж за 
рахунок благополуччя цілого міста це ро-
бити?

Прикро за деяких громадян міста, які 
задавали питання: чого вийшла міська 
рада? Невже їм погано живеться?

Всі, хто вийшов на цю акцію, стали на 
захист громади міста. І Вас, шановні, ми 
будемо раді бачити серед активних грома-
дян.

 Люди побачили, що навіть коротко-

терміновою акцією вони змогли зрушити 
проблему. А якщо потрібно буде зібратися 
ще, можливо, до нас приєднається більше 
громадян: працівників освіти, охорони 
здоров’я, депутатів міської ради, які «не 
змогли» цього разу і всіх інших активних 
мешканців міста.

Після цих подій відбулася зустріч місь-
кого голови В.Сидоренка з керівництвом 
компанії «РАЙЗ» в Києві.

Директор департаменту компанії Су-
щенко В.І. взяв участь у засіданні колегії 

ради. Виступив перед депутатами, відпо-
вів на всі запитання.

А 1 серпня на двадцять п’ятій сесії місь-
кої ради виступив зі своїми пропозиціями, 
представив графік погашення заборгова-
ності за оренду землі, розповів про прове-
дену роботу з перевізниками щодо руху до 
елеватора.

Під’їзд до елеватора дозволений тільки 
з вулиці Степової. Що ж сезон кукурудзи 
попереду. Він покаже, чи дотримається 
компанія «РАЙЗ» своїх зобов’язань. 

Р О З М І Р К О В У Ю Ч И  Н А Д  Р І Ш Е Н Н Я М И 
Р А Й О Н Н О Ї  Р А Д И  Щ О Д О  З М І Н  Д О  П О К А З -

Н И К І В  Р А Й О Н Н О Г О  Б Ю Д Ж Е Т У  Н А  2 0 1 7  Р І К
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Л. МАЩЕНКО

На черговій сесії Лохвицької  районної 
ради прийняте рішення "Про внесення 
змін до показників районного бюджету на 
2017 рік"

Відповідно до цього рішення дохідна 
частина районного бюджету збільшена на 
6 295 484 грн.,логічно видаткова частина 
збільшена на цю ж саму суму.

Куди ж направлені кошти, які теоретич-
но належать всій територіальній громаді 
району?

- 350 000 грн. (охорона здоров'я) на при-
дбання комп'ютерної техніки для впро-
вадження в рамках реформи охорони 
здоров'я системи електронного ведення 
реєстру пацієнтів в єдиній інформаційній 
системі.

Хоча раніше говорили про те, що 
комп'ютерна техніка зайде в район за ко-
шти європейського фонду. Наприклад, у 
нас, в Заводському, нагадували, що треба 
швиденько загратувати вікна і поставити 
металеві двері, бо чекають комп'ютерну 
техніку за кошти європейського фонду;

- 1 499 500 грн., перша черга виконання 
робіт по об'єкту "Лохвицький районний 
Будинок культури та спортивного залу з 
обслуговуючими кімнатами при Лохвиць-
кому районному Будинку культури - ре-
конструкція даху, входів, утеплення фаса-
дів, заміна вікон."

Звичайно, районний Будинок культури 
повинен виглядіти відповідно, але чому це  
робиться за кошти від перевиконання бю-
джету за рахунок податку на доходи фізич-
них осіб та неподаткових надходжень? Оце 
ті кошти, які забрали у місцевого самовря-
дування. Зараз  вони надходять напряму у 
бюджети об'єднаних громад. Так що поки 
сільські голови будуть вигрівати свої теплі 
містечка і вводити в оману односельчан, 
що об'єднання не потрібне - кошти будуть 
іти мимо.

Сьогодні районна рада використовує 
перевиконання бюджету на капітальні ви-
датки для Лохвиці. А Лохвиця вже є цен-
тром об'єднаної територіальної громади. 
Завтра голова цієї громади, відповідно до 
законодавства України, вимагатиме від ра-
йонної ради передачу майна: освіти, куль-
тури, медицини і т.інше.

І всі об'єкти, в які вкладають сьогодні 
кошти всієї громади району, в Лохвиці: і 
Будинок культури, і бібліотеки, і школи, і 

амбулаторії загальної  практики сімейної 
медицини та інші перейдуть у власність 
Лохвицької об'єднаної територіальної гро-
мади, а всі інші громади впіймають облиз-
ня;

- відділ освіти - 575 904 грн., в тому чис-
лі: харчування - 266 404 грн. (можливо ці 
кошти будуть направлені на харчування 
дітей з різних громад);

- відрядження - 89 500 грн.;
- 220 000 грн.- виготовлення проектно-

кошторисної документації на будівництво 
спортзалу Лохвицької ЗОШ №3;

Чи буде у стратегії розвитку Лохвицької 
ОТГ цей об'єкт як першочерговий?

А вхід у новозбудовану ЗОШ №1 у м. 
Заводському скоро зовсім розвалиться. 
Колись у районному бюджеті на ремонт 
цього входу закладали 40 000 грн., потім ці 
гроші десь так непомітно затерли і як за-
вжди - для Заводського не хватило. Про-
йшло декілька років, вхід до школи ще 
більше розвалився, вартість ремонту зрос-
тає кожен день.Сьогодні ці роботи вже ко-
штують сотні тисяч гривень. 

Обіцянки про ремонт як і добудову 
школи переходять із року в рік, але фіні-
шу пока не видно. Колись при  синьобілих  
міський голова мав необережність виба-
читися  перед громадою міста за державу, 
за що отримав купу перевірок і тиску від 
силових структур і впав у немилість до ра-
йонної та обласної влади. Мабуть, міський 
голова зробив помилку - потрібно було 
вибачитись за державу іще хоча б на двад-
цять років вперед  

Можливо, нашу школу, хоч за такий пе-
ріод часу добудують.

Дехто може зауважити, що в Заводсько-
му ремонтували ЗОШ №2. Так, це було у 
той рік, коли з Державного бюджету були 
виділені кошти на добудову ЗОШ №1 у 
сумі 6000 000 грн. Але кошти прийшли за-
пізно, в кінці року; тендер не був проведе-
ний, тому внесли поправки і кошти розі-
йшлися по району і знову ж таки левова 
частина залишилась у Лохвиці - це ремонт 
районного Будинку культури, школи, ЦРЛ 
і т.д. То можливо цього разу потрібно було 
б віддати те, що колись поділили на весь 
район. Але ж, звичайно,позичали чуже, а 
віддаємо своє.

Райдержадміністрації - 1 120 000 грн., з 
них:

резерв коштів на співфінансування ка-
премонту автодороги - 1 000 000 грн.

Звичайно, проблеми з дорогами тільки 
у Лохвиці.

- на виконання заходів програми про-
філактики правопорушень - 120 000грн. 
(для СБУ - 100 000грн. на придбання ав-
томобіля, 20 000 грн. - придбання ПММ). 
У держави, як завжди, не вистачає коштів 
для силових структур.

- культура - 300 000грн.
200 000 грн - придбання матеріалів для 

облаштування сцени. Де? Мабуть же, в 
Лохвиці. 100 000 грн. на проведення захо-
дів до Дня Незалежності та в урочищі Шу-
мейкове.

Зробивши математичні підрахунки ма-
ємо суму 3 845 484 грн., з них - 3 774 000 
грн. - податок на доходи фізичних осіб, 71 
484 - неподаткові надходження.

Не беручи до уваги придбання 
комп'ютерної техніки для медицини, хар-
чування дітей, відрядження, службу СБУ, 
ПММ, проведення заходів до державних 
свят, вважаємо, що ці кошти послужать 
всій громаді району, це складає суму 925 
904 грн., у відсотках - 24,1 %. Решта суми 
- 2 919 580 грн, що складає 75,9 % депута-
ти районної ради кладуть на покращення 
громади Лохвиці. Справедливо? До речі, 
депутати в районній раді не закріплені за 
округами, тому не має до кого конкретно 
і звертатись за справедливістю. Видно, що 
більшість депутатського складу працює 
конкретно на громаду Лохвиці. А якби у 
нас сьгодні були об'єднані громади, то ра-
йонна рада не ділила зовсім ці кошти. Буде-
мо говорити простою мовою: гроші б ішли 
з Києва, з Mіністерства фінансів, прямо 
на рахунки об'єднаних громад. Можливо, 
сільським головам ці кошти не потрібні. 
Але сільський житель повинен чітко зро-
зуміти і розібратись, що об'єднання - це 
вимога часу і не потрібно слухати деяких 
очільників громад, що село пропаде, що 
працівникам сільських рад не буде ро-
боти. Це неправда. В існуючих сьогодні 
об'єднаних громадах - кадровий голод, фа-
хівців не вистачає, по селах працюють ті ж 
самі працівники - це називається віддале-
не робоче місце. І поки ми не об'єднаємось 
у об'єднані громади нас будуть красиво 
дурити.

Дуже цікавий розподіл коштів із облас-

ного бюджету, з Фонду розвитку Територій 
області - 2 450 000грн. Що це за гроші? Це 
так звані депутатські кошти на округи. В 
Нашому районі 4 депутати обласної ради: 
Бондарь М.М., Щуров В.С., ВласенкоА.М., 
Товстий Р.І. Саме за ними було перше 
слово, щодо розподілу цих коштів: для 
ЦРЛ - 1 300 000 грн. - для придбання ав-
томобіля швидкої допомоги.Відомо, що 
служба швидкої допомоги підпорядкова-
на Миргороду, і передбачає забезпечення 
з обласного бюджету; ЦПМСД - 318 790 
грн.,придбання медичного обладнання та 
основних засобів для Вирішальненських 
№1 та №2, Корсунівських і Сенчанських 
АЗПСМ.

 - освіта 331 210 (капремонт із заміною 
вікон по Бодаквянській ЗОШ - 291 210 грн., 
придбання обладнання в їдальню Сенчан-
ської ЗОШ - 40 000 грн.).

- інша субвенція - 500 000 грн. для ре-
монту будівлі ДНЗ "Ромашка" Вирішаль-
ненської сільської ради.

 У кожній громаді знають своїх депута-
тів обласної ради.

Завдячуючи виборцям Заводського 
сьогоднішній депутат обласної ради, голо-
ва постійної комісії з питань бюджету та 
управління майном, для Заводського не 
допоміг ні на копійку. Хоча заводчани го-
лосували за нього і в область, і у Верховну 
раду, говорячи: "Ми голосуємо за свого". 
От вам і "свій". Правда для свого села він 
домігся коштів  в сумі 1 750 000 грн. для 
будівництва водозабірної свердловини та 
водонапірної башти у селі Токарі за раху-
нок обласної програми "Питна вода Пол-
тавщини".

Як бачимо, від депутатів обласної ради, 
заводчани отримали теж облизня.

На попередній сесії районної ради, 22 
червня 2017 року від надходжень податку 
на доходи фізичних осіб кошти направле-
но:

- на будівництво об'їздної дороги в Лох-
виці-867 000 грн.;

- виготовлення кошторисної докумен-
тації (Брідок)-170 000 грн.;

- капітальний ремонт теплотраси ЦРЛ - 
50 000 грн.;

- капітальний ремонт ганку та фоє ад-
мінприміщення районної ради - 500 000 
грн.;
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В  Ч А Р І В Н У   Н І Ч  Н А    К У П А Л А
Найколоритніше та  найцікавіше  свято,  

яким закінчується  літній сонячний  цикл 
календарних дохристиянських   свят – це 
свято молоді – Купало або Купайло,  що з 
часом, після  прийняття  християнства, де-
якою  мірою трансформувалося в церков-
не свято.

Це свято припадає на день літнього 
сонцевороту, тому символізує народження 
літнього сонця — Купала  і, тим самим, за-
вершує панування весняного сонця-Яри-
ла. В цей час небесне світило перебуває у 
куполі,  найвищій небесній точці, тому дні 
тоді найдовші, а ночі — найкоротші.

В цей час рослини набирали чарівних,   
лікувальних та цілющих  властивостей. 
Лише в Купальську ніч на папороті, серед 

ночі, розцвітала чарівна вогняна квітка 
щастя. Хто її зірве, той усе на світі знатиме, 
дістане без труднощів усі скарби, матиме 
чудодійну силу робити все тією рукою, яка 
зірвала Квітку щастя.

Але ж за Квіткою щастя полюють не 
тільки люди, а ще  й  лихі сили, з якими 
важко боротися тій людині, яка її знайде. 
Вони намагаються перешкодити, відвер-
нути увагу людини, яка  знаходить  чарівну  
квітку. 

Вже стало  традицією кожного року  
святкувати  Купала на березі мальовничої 
Сули.

Ось і  в  цьому році,  у м. Заводському 
(масив Брисі), відбулося  театралізоване  
дійство, в  якому  взяли  участь колективи  
міста: народний  аматорський  колектив  
«Веселий  Вулик »- керівник Н. Онасен-
ко; аматорський  фольклорний колектив 
«Злагода»- керівник Н Іващенко; танцю-
вальний  колектив «Забава»-керівник А. 
Заславець; вихованці  Сеника П. М.  та 
учні Заводської школи №2- керівник Голін-
ченко Л.П.

Дівчата, заквітчані у красиві вінки з різ-
нобарвних квітів та духмяних трав, одяг-
нені у старовинні вишиті сорочки, були 
неперевершені у своїй красі. Вони наче 
прийшли з глибини віків щоб показати 
красу, витонченість і довершеність україн-
ської жінки.

Глядачі  мали  змогу  спостерігати  пре-
красне дійство,  в  якому  був  відтворений 
традиційний  купальський обряд  з древні-
ми  персонажами  Бога Ярила,  дочки  його 
Лади,  Водяного, Русалок, Лісовика та  ві-
дьом.

Учасники свята промовляли слова пра-
давнього Славлення  Бога Ярила:

О всемогутній Ярило!
Слава тобі!
Ти все можеш!
Будь же милостив
І захисти нас від усякої напасті.
Молимо тебе!
Пробач нам глухим , сліпим і нерозум-

ним!
Твоє прощення і благословення
Запалить в наших серцях добро.
Будемо завжди тебе пам’ятати і тобі 

служити.

Слава тобі! Слава тобі довіку!
Під  народні  купальські  пісні  було за-

квітчано  Марену,  потім  дівчата  пускали 
віночки  за  водою,  вгадуючи  свою  долю. 
А доля їхня хай буде щаслива!

Окремо хочеться  подякувати  солістам,  
які  виконали тематичні пісні з народного 
фольклору та сучасного співу:    О. Міщен-
ку,  А.  Горошко,  Т.  Дірікон,  Л.  Охрицькій,  
М.  Клочку,  Н.  Іващенко, О. Кутовій, Л Ка-
плуну,  І. Півтораці, М.Єні, В. Самофал,  Я.  
Бадражан та А. Сліпченко.

Свято  закінчилося  розпалюванням  
купальського  вогнища, в  якому  тра-
диційно  спалили  опудало  Купайла: хай 
священний вогонь спалить все погане і в 
кожному молодому серці загориться пре-
красне життєдайне почуття кохання.  Над  
купальськими  хороводами  розсипалися 
високо в нічному небі тисячі різнобарвних 
вогнів святкового феєрверку.

Щоб шлях осявали яскраві вогні,
Теплом зігрівали щедроти землі!
Радійте життю, веселіться вволю,
Купало несе вам щасливую долю!
Вогонь цей горить від сердець теплоти,
Між нами будує душевні мости.
Падали в сульську воду жаринки від 

феєрверку, весело тріщало багаття купаль-
ського вогнища і ведуча свята звернулася 
до всіх присутніх:

Шануйте ліси, не ламайте гілок,
Не губіть пташок,
Кожну билинку, кожну рослинку,
Кожну квіточку бережіть!
Можливо кожному потрібно задума-

тись над цими словами і почати їх вико-
нувати, і тоді Мати-Земля та Батько-Небо 
і всі рідні Боги стануть милостивими для 
українців.

Велику  подяку  за  допомогу  в  органі-
зації  «Свята    Купала» висловлюємо  пра-
цівникам  КП «Комунсервіс» (директор 
В.Мельник), які виконували роботи по об-
ладнанню свята на чолі з   Петренком С. 
М.;  директору  МБК №1  Краснолуцькій  
Ю. В,  звукорежисеру  МБК№1  Гришку Л. І.  
та  спосорам свята Заводській міській раді, 
приватним підприємцям  Камчатному  О.  
І. та  Бузуну В. Ф.   

Н.ІВАЩЕНКО 
в.о. директора МБК №2

- капітальний ремонт підвалу ДЮСШ - 
144 000 грн.

Всього - 1 986 000 грн., що складає 73,4% 
від суми збільшення доходної частини ра-
йонного бюджету (2 706 000 грн.).

За рахунок надходження іншої суб-
венції з обласного бюджету на 3 069 879 
грн. направлено 1 000 000 грн. Вирішаль-
ненській сільській раді за рахунок фонду 
розвитку території області, тільки не зро-
зуміло на який об'єкт та 1 869 879 грн. на 
гідрологічні споруди.

Отак "справедливо" ділять кошти від 
перевиконання районного бюджету та 
надходження з обласного Фонду розвитку 
територій області. А ще з цього розподілу 
можна зробити висновок: У Лохвиці роз-
почалися виборчі перегони.

Л.МАЩЕНКО
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Швидкоплинно летить час. Змінюються 
події та особистості, одні погляди перети-
наються іншими. Але  Україна  залишаєть-
ся  вільною, неподільною  та єдиною євро-
пейською державою. І тому, як і завжди,  
залишаються для неї  пріоритетними  цін-
ності , що пов’язані з її генофондом. У над-
звичайно складний для держави час сучас-
на освіта забезпечує не тільки навчання , 
а й відпочинок своїх маленьких громадян, 
створюючи всі умови, щоб наші учні ком-
фортно себе почували в тимчасових оздо-
ровчих закладах, де головне — особистість 
дитини. 

Літнє оздоровлення – це законне право 
кожної дитини. Завдання  дорослих – за-
безпечити їм гідний відпочинок. Орга-
нізація дитячого закладу оздоровлення і 
відпочинку з денним перебуванням — це 
педагогічна діяльність із повною відпові-
дальністю за збереження життя, психічне, 
фізичне та моральне здоров’я  дітей, їх по-
вноцінний відпочинок та розвиток. 

Підготовка до літнього відпочинку та 
оздоровлення дітей в Заводській ЗОШ  
І-ІІІ ступенів №2 розпочалася ще на по-
чатку весни. Завчасно дирекцією школи за 
підтримки міської голови Сидоренка В. В. 
та виконкому Заводської міської ради ви-
рішувалися питання, пов’язані з організа-
цією вітамінізованого гарячого харчуван-
ня, безпекою життєдіяльності школярів 
під час оздоровлення, місць їхнього відпо-
чинку.

В нашій школі, як і в багатьох школах 
країни, з 29 травня гостинно розпочали 
свою роботу дитячий  заклад оздоровлен-
ня і відпочинку з денним перебуванням 
«Котигорошко» (2 тури, директор Минець 
С.В.; оздоровилося 101учень 1-8 класів) і 

дитячий заклад праці і відпочинку «Бри-
гантина» (1 тур, директор Савченко А.В.; 
відпочили 12 учнів-десятикласників). 

По-батьківськи піклувалися про дітей 
вихователі: Кісенко Н.І., Горецька Л.І., Галі-
вець Т.Ю., Ястреба Н.М., Роман І.В., Ярміш 
Н.В., Лисечко О.В., Бенько Н.М., Лук’янова  
Н.В.,  Гой М.В., Туник О.Ф., Савченко В.О., 
Осіпова М.О., Бендриківська І.О., Савчен-
ко А.В., Калюжка В.О., Блик Н.С. та старші 
вихователі Сирота Н.І. і Чернець Н.В.

     Одним із важливих компонентів ор-
ганізації виховної роботи є традиційні дні: 
«День Нептуна», «День Лісових робінзо-
нів», «День стрічки»», «День богатирської 
сили», «День кмітливих і винахідливих», 
«День інтелектуалів», свято Хелоуін, «День 
краси», «День мистецтва», «День казки»,  
«День книги», «День туристичних по-
дорожей» та ін. В рамках цих днів про-
водяться тематичні заходи (вікторини, 
брейн-ринги, масові та інтелектуально-
розважальні ігри, екскурсії  тощо) та кон-
курси: «Міс табору», «Козацькі забави», 
«Щасливий випадок», «Ромашка», «Карао-
ке»,  «Що?Де? Коли? » «Ало-ало, шукаємо 
таланти», конкурси малюнків різної тема-
тики.  Учні брали участь у міському святі 
«Веселкові кольори». Проведені екскурсії в 
Лохвицький краєзнавчий музей імені Г.С. 
Сковороди та урочище Шумейкове, в міс-
то Лубни (відвідали Мгарський монастир), 
у місто Київ: відвідали визначні місця на-
шої столиці та подорожували по Дніпру, 
милуючись краєвидами та архітектурними 
пам’ятками.

Відпочиваючі «Бригантини» здійснили 
двохденний похід за маршрутом: Завод-
ське – масив Брисі – Гаївщина  зі старшим 
вихователем                  Чернець Н.В.  Спон-

сорами походу були батьки, а організаці-
єю цього заходу займалися, зокрема, такі  
батьки  як Іщенко С.О. і Іщенко О.А., Ве-
личко С.В. і Величко В.В., Литовченко В.Г. і 
Литовченко В.М., Колісник О.В. і Колісник 
А.І., Максименко О.В.

Під час оздоровлення та відпочинку 
учні  займалися корисними справами, про-
водили трудові десанти: «Сад», «Сорго», 
«Парк», «Клумба», «Шкільне подвір’я», 
операції «Пам'ять», «Милосердя».

Кожний день відпочинку в закладі ор-
ганізований і цікавий. Для досягнення ви-
ховної та фізично-оздоровчої мети прово-
дилась, згідно плану, робота  практичним 
психологом   Малишко Л.Б., педагогом-
огранізотором Міняйло О.М., фізкерівни-
ками Мороз С.С та Савченком А.В., муз-
керівником Кибкалом Ю.А. На високому 
рівні  проводила роботу з дітьми вожата 
Панченко Марія,  а волонтерами були Чер-
нець Юлія, Гребець Дарина, Горошко Юлія. 

Для вихованців було організовано хар-
чування завдяки  ФОП «Воробйов І.С.», за 
це ми їм дуже вдячні.

Кухар Михайличенко О.П.  готувала 
смачні сніданки, обіди та вечері. Меню 
було різноманітним, насиченим овочами 
та фруктами.

Про чистоту та порядок дбали техніч-
ні працівники:  Матійчук В.В.,  Шиш Н. І., 
Мащенко Л.М.,  Ольшанська І. Ю. , Рухля-
да Р.У.,  а медсестра Буряк Н.П. дбала про 
здоров’я дітей у таборі, проводячи оздо-
ровчі заходи.

Користуючись нагодою, щиро дякує-
мо керівникам підприємств, спонсорам, 
батькам, завдяки яким відпочинок дітей 
в оздоровчих закладах був не тільки ціка-

вим, а й корисним та щедрим на солодощі 
і призи. 

Як добре, що у нелегкий наш час є по-
руч добрі і чуйні люди.

Адміністрація  Заводської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2, батьки, діти, вчителі  щиро 
вдячні міському голові Сидоренку В.В., 
в.о завідувача відділом освіти Лохвиць-
кої РДА  Яковенко Т.В. , голові правління 
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Єрмоленку К.М.,  
директору ТОВ «Лохвицький комбікор-
мовий завод» Берднику Ф.В.,  директору 
КП «Комунсервіс» Мельнику В.Т. та голові 
ПК Малишку С.О., головному лікарю ЦРЛ 
Бурлею В.В. та голові ПК Матюшенко А.В., 
головному лікарю КЗ ПМСД  Лисенку М.І.,  
голові ПК Лохвицького КЗ ПМСД Панчен-
ко Л.О., голові ПК Заводської ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів №2 Ярміш Н.В.

На жаль, не виділили кошти працюю-
чим батькам на оздоровлення дітей: ТОВ 
«Технопромсервіс» ЛТД ( Косенко В.В.), 
ТОВ  «Славія»  (Карась С.І.), ПАТ « Пол-
тавагаз» (керуючий Лихвар С.С. , голова 
профкому Величко Р.Д.) Дуже шкода, що 
і інші організації  уже давно відмовили 
батькам щодо оздоровлення їхніх дітей.

Щиро вдячні батькам наших учнів, ко-
трі з розумінням ставляться  до  проблем 
школи, надають матеріальну допомогу та 
завжди підтримують нас у всіх справах.

Маємо надію, що і в наступному році 
ми  зможемо організувати відпочинок і 
оздоровлення більшої  кількості дітей у 
наших закладах, за підтримки чуйних, не-
байдужих до дитячих доль людей.

      Л.ГОЛІНЧЕНКО 
заступник директора з виховної роботи

Н Е З А Б У Т Н І  З У С Т Р І Ч І
Тривають літні канікули. Дітлахи мають 

змогу проводити час на власний  розсуд. Хто 
відпочиває на березі річки, хто займається з 
друзями на дитячих майданчиках, хто про-
водить час за ноутбуком чи комп’ютером …

Та прихильники творчості відомої пись-
менниці Анни Коршунової знайшли час, 
щоб завітати на майстер-клас з виготовлен-
ня подарункових мішечків до міської біблі-
отеки №1.

Всі присутні із захопленням слухали роз-
повідь Анни Євгеніївни про історію виник-
нення мішечків з духмяними травами та їх 
використання в минулому.

Так, наприклад, у Венеції лікарі, йдучи до 
хворих одягали спеціальні маски з великим 
носом, який заповнювали ароматичними 
травами, що слугували своєрідним антисеп-
тиком від хвороб. Запорізькі козаки, йдучи 
в похід, брали із собою полотняні мішечки 
із полином, щоб на чужині згадувати рідний 
край. В наш час стали також дуже популяр-

ні такі мішечки із різноманітними травами, 
які мають ту чи іншу властивість. Також їх 
використовують як декор та подарунки. 

Далі діти продумували дизайн власного 
виробу та натхненно втілювали їх в життя. 
У всьому цьому процесі непомітно промай-
нули три години часу. А з яким захопленням 
діти демонстрували результати власної пра-
ці! Хоча кожен учасник мав одинакові на-
бори: лляна тканина, парусина, мереживо, 
серветки з малюнками, намистинки, стріч-
ки; результати були дуже різноманітні. Не 
було жодного однакового виробу. 

Всі присутні дякували Анні Коршуновій 
за те, що поділилася власними знаннями та 
вміннями і господині, Ніні Лисенко, яка ор-
ганізувала цю зустріч в Заводській міській 
бібліотеці №1.

Ю.ГОРБЕНКО
провідний спеціаліст 

з гуманітарних питань
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Про внесення змін до бюджету на 2017 рік

Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні.

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у видаткову  частину  бюджету 
на 2017 рік , в тому числі по:

- КФК 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та ма-
теріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, ра-
йонної ради, районної у місті ради(у разі її створення),міської, 
селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» по КЕКВ 
2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)» зменшити видатки 
по загальному фонду на 7 000,00 грн, а по КЕКВ   2250 «Видат-
ки на відрядження» загального фонду збільшити видатки на  7 
000,00грн.

- КФК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» зменшити видатки по за-
гальному фонду на 230 000,00 грн, а по КЕКВ 2282 «Окремі за-
ходи по реалізації державних (регіональних) програм, не відне-
сені до заходів розвитку» загального фонду збільшити видатки 
на  180 000,00грн, для реалізації міської програми «Міське освіт-
лення» та  по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 
об’єктів» спеціального фонду збільшити видатки на 50 000,00грн 
на виконання проектно-кошторисних робіт та послуг  по об’єкту 
«Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція не-
житлової будівлі  поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2«а» 
з утепленням, заміною вікон, дверей  та інженерних мереж май-
нового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвиць-
кого району, Полтавської області»;

-  По КФК 6060 «Благоустрій  міст, сіл, селищ»  по КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)»  загального фонду провес-
ти оплату проекту «Нестандартне приєднання до ГРМ об’єкта 
«Реконструкція будівлі водолікарні з гуртожитком під центр 
надання адміністративних послуг по вул. Шкільна, 13 в м. За-
водське Лохвицького району, Полтавської області» в сумі 21 
100,00грн.

2. Затвердити профіцит загального фонду бюджету в сумі 50 
000,00грн.

3. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 50 
000,00грн.

4. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис 
бюджету на 2017 рік.

5. Затвердити довідки про зміни  видаткової частини бюдже-
ту на 2017 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

01 серпня 2017 року рішення №4

РІШЕННЯ РАДИ    

Про затвердження кошторисної частини 
проектної документації

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та беручи до уваги позитивний експертний 
звіт ТОВ «Експертиза МВК». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити кошторисну частину проектної до-
кументації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт спорт-
комплексу по вул. Матросова, 15 а в м. Заводське, Лохвицького 
району, Полтавської області»  в сумі 984 658 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

01 серпня 2017 року рішення №6

РІШЕННЯ РАДИ    

П Р О Е К Т И  Г Р О М А Д С Ь К О Г О 
Б Ю Д Ж Е Т У  Н А  2 0 1 8  Р І К

З 1 березня 2017 року протягом 45 ка-
лендарних днів приймалися пропозиції та 
проекти, які за кошти громадського бю-
джету (бюджету участі) будуть реалізовані 
у 2018 році. 

Кожен мешканець, який зареєстрова-
ний та проживає на території міста За-
водського і має право голосу на місцевих 
виборах, міг подати не більше ніж одну 
пропозицію або проект, реалізація якого 
відбуватиметься за рахунок коштів гро-
мадського бюджету (бюджету участі) у 
місті Заводському.

За результатами прийому подані і до-
пущені робочою групою до голосування 2 
проекти:

1.Назва проекту: «Облаштування ігро-
вих майданчиків ДНЗ №2 «Теремок» су-
часним спортивно-ігровим обладнанням»

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

комбінату».
Короткий опис: Пріоритетним завдан-

ням сучасного освітнього процесу у до-
шкіллі є фізичний розвиток дітей що реа-
лізується, зокрема, через спортивно-ігрове 
середовище, що впливає на фізичний та 
психологічний розвиток дошкільників.. 
Даний проект передбачає оновлення мате-
ріальної бази дошкільного закладу, модер-
нізацію спортивно-ігрових осередків, які 
б відповідали сучасним освітнім вимогам, 
сприяли б активізації рухової активності 
дітей.

Вартість: 188 900 грн.
Видатки: капітальні
2.Назва проекту: «Реалізація творчо-

го потенціалу дітей та молоді – важливий 
чинник розвитку духовності української 
спільноти»

Автор – Микитенко Жанна
Місце реалізації: мікрорайон «Цукро-

комбінату».
Короткий опис: Створення сприятли-

вих умов розвитку творчих інтересів і зді-
бностей дітей через доступність надбань 
вітчизняної і світової культури – пріори-
тетне завдання сучасної музичної педаго-
гіки.

Даний проект забезпечує залучен-
ня до роботи інноваційних техноло-
гій, оновлення матеріально-технічної 
бази,використання в навчальному процесі 
сучасних технічних засобів, що відповіда-
ють вимогам сьогодення у справі естетич-
ного виховання дітей та молоді.

Вартість: 70 000 грн.
Видатки: капітальні
Відбір пропозицій (проектів), які отри-

мали позитивну оцінку і були виставлені 
на голосування, здійснюють громадяни 
України, які зареєстровані та прожива-
ють на території міста Заводського і мають 
право голосу на місцевих виборах, шляхом 
відкритого голосування в спеціально ви-
значених для цього заходу пунктах голо-
сування:

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 1 вересня по 15 вересня 2017 
року, з 8.00 до 17.00 години в уповноваже-
ному робочому органі та у часи роботи ви-
значених пунктів голосування.

На бланках для голосування громадяни 
України, які належать до територіальної 
громади міста Заводського і мають право 
голосу, можуть вибрати з-поміж вистав-
лених на голосування завдань 1 (одну) 
пропозицію (проект), які попередньо 
отримали позитивну оцінку, реалізація 
яких відбуватиметься за рахунок кошів 

з громадського бюджету 
(бюджету участі) в місті За-
водському. 

Паперовий варіант 
бланку для голосування 
можна буде отримати у пе-
ріод з 1 вересня до 15 верес-
ня 2017 року:

- роздрукувавши його 
з офіційного сайта За-
водської міської ради за 
адресою: http:// www.ch-
zavodska-mr.gov.ua (розділ 
“Громадський бюджет”); 

- в пунктах голосування 
в період їх роботи;

- в інформаційному 
пункті з питань громад-
ського бюджету (бюджету 
участі) в місті Заводському 
- уповноваженому робочо-
му органі.

Наступний прийом про-
позицій та проектів, які 
будуть реалізовані у 2019 
році буде проводитись з 1 
березня 2018 року.

Якщо у Вас є ідея та ви 
бажаєте покращити наше 
місто – подавайте проекти 
в рамках програми Громад-
ський бюджет м. Заводське 
та голосуйте за них! Спіль-
но ми зможемо зробити 
наше місто особливим!

Л. ДОБРОХЛІБ
фахівець зі сталого 

розвитку

С Т Е Ж К А М И  К О З А Ц Ь К О Г О  Б А Р О К О
Коли Ви йдете по вулиці і бачите якусь 

стародавню будівлю, чи задумуєтеся який 
це стиль архітектури? До недавнього часу 
я і сама на це не звертала особливої уваги. 
Але зараз ситуація змінилася.

З 11 по 16 липня цього року я мала чу-
дову нагоду побувати ще в одній  Школі 
Малої академії наук України. Юлія Крав-
ченко, методист МАНУ, організувала 
Школу з української культури «Стежками 
козацького бароко» у місті Святогірськ 
Донецької області. Тематика Школи при-
свячена українському бароко. Учасники 
познайомилися з контекстом появи та роз-
витку козацького бароко в Україні, з осо-
бистостями, які cтворили даний феномен 
у різних сферах культури та освіти. Зокре-
ма, акцент був зроблений на творчості од-
ного з найвидатніших представників баро-
кової музики композитора Артемія Веделя 
(1767-1808) задля вшанування 250-річчя з 
дня народження. Школа проходила за ме-
тодикою «Р4с». У мене назбиралася ціла 

планета нових вражень. Тож все по поряд-
ку.

Заповнивши анкету та дізнавшись, що 
пройшла відбір, я була неймовірно щасли-
ва. Я так чекала на цю подію. І не дарма! 
Побачивши своїх друзів, сліз радості не 
втримала. Учасниками школи стали діти 
з восьми областей України, в основному з 
центральних та східних регіонів. Для нас 
було дуже важливим спілкування один з 
одним. Діти, які приїхали зі сходу, вража-
ли своїми розповідями, бо вони відчули 
подих війни і ми всі розуміли, як важливо 
жити в мирному світі і відчувати безпеку.

Першого дня ми складали правила та 
писали свої страхи, очікування, настрій 
та внесок, який ми збираємося вкласти за-
для продуктивної роботи. Щоб мати гарну 
співпрацю та хоч щось швидко дізнатися 
про людину, яка поруч з тобою, ми про-
вели вправу, у якій потрібно назвати своє 
ім’я та жест, а також повторити ім’я по-
переднього учасника. Після цього, ми по-

ділилися на невеличкі групи та розповіли 
про свої улюблені фільми, захоплення, не-
щодавні поїздки. Це дуже зблизило нас.

Щодня ми мали якісь творчі завдан-
ня. Наприклад, у перший день кожна з 
створених команд мала охарактеризувати 
культуру Індії за різними показниками та 

зобразити це все. Перед цим у нас була не-
величка розминка – чуючи назву країни, 
ми повинні були написати три асоціації з 
нею. Також увечері того ж дня в нас був ве-
чір талантів.

Кожного ранку в нас були заняття за 

СТОР. 6 >>
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методикою «Філософія для дітей» («Р4с») 
за текстами унікального філософа, Гри-
горія Сковороди. А одного разу навіть за 
картиною «Козак Мамай». Це було для 
мене відкриттям, що можна дискутувати 
над питанням, поставленим не тільки до 
байки чи вірша, а навіть до картини! 

Спочатку ми взагалі пригадали історію, 
основні події. Потім ознайомилися з всес-
вітньою культурною спадщиною бароко. І 
перейшовши до козацького, я була в захва-
ті від того, яку історію ми маємо, як її зни-
щували та те, що лишилося (а це дрібне-
сенькі краплинки нескінченного океану) 
ми не знаємо. Це твори Пінзеля, шедеври 
архітектури у різних куточках країни, ви-
твори живопису. Якщо ж говорити про 
музику, то це безсумнівно, Березовський, 
Бортнянський, Ведель.

Майже щовечора ми ставили сценки. 
Мені приємно було відчувати себе справ-
жнім актором та виступати на сцені. Ми 
мали 2 години, щоб дослідити сценарій, 
розподілити ролі 17 учасникам та про-
вести репетицію, щоб достойно виступи-
ти. Мене дуже вразила гра моїх друзів. Це 
було так правдиво! 

І ще декілька невеличких сюрпризів. До-
дому я привезла не тільки приємні спогади 

<< СТОР. 5 та нових друзів, а й дощечку (дехто – гле-
чик), яку я самостійно декорувала техні-
кою декупажу. Чесно кажучи, це неймовір-
но клопітка робота. Проте, це того варте! 
А також одного дня ми вивчали творчість 
Величковського (мушу сказати, це просто 
фантастика!), а потім самі мали скласти 
акровірш та в групах фігурний вірш.

Ми декілька раз ходили милуватися 
природою та краєвидами біля річки Сі-
верський Донець та Святогірської Лаври, 
вивчаючи стиль бароко на практиці. Пер-
шого дня ми ходили аж до Артема» (вели-
чезна монументальна скульптура) та по-
вністю до Лаври по верхній частині гори. 
Це було не дуже легко, бо ми пройшли 
майже 13 км. На одному з таких походів 
ми отримали завдання намалювати храм 
нашої власної душі. Натхненні самобут-
ньою природою в поєднанні з величними 
храмами Святогірської Лаври ми на папері 
відтворювали свої відчуття.

Декілька раз ми робили надзвичайно 
важливу справу – писали власні визначен-
ня різним поняттям, постійно вдоскона-
люючи їх. Наприклад, визначення «Жити 
на повну» та «Праведна людина». 

Цей захід був просто неймовірним!
Велике значення мав вибір місця прове-

дення Школи. Святогірськ розташований 

на річці Сіверський Донець, біля кордону 
трьох областей — Донецької, Харківської 
та Луганської і є найпівнічнішим містом 
Донецької області. Святогірськ заснований 
у XVI ст. Був прикордонною фортецею та 
духовним центром. Визначною пам’яткою 
краю є Святогірський монастир. 

Свято-Успенська Святогірська лавра 
була заснована у ХІІІ ст. монахами Києво-

Печерського монастиря.  Тут відчвається 
неймовірний душевний спокій та творче 
піднесення.

Кожен з учасників школи по закінчен-
ню отримав Сертифікат та неоціненні зна-
ння і враження.

М.ПАНЧЕНКО 
учениця 9 класу ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів, 

дійсний член Малої академії наук України

В І Д К Р И Т А  О Б Л А С Н А  С П А Р Т А К І А Д А 
З  Р Е К Р Е А Ц І Й Н И Х  В И Д І В  С П О Р Т У

3 серпня 2017 року в районі міського 
стадіону пройшла відкрита обласна спар-
такіада з рекреаційних видів спорту ВОІ 
СОІУ, для людей з обмеженими можливос-
тями. Незважаючи на неймовірну спеку в 
змаганнях взяли участь 15 команд з різ-
них куточків нашої області. Це Семенівка, 
Кременчук, Котельва, Миргород, Полтава, 
Зіньків, Нові Санжари, Кобеляки, Хорол, 
Лубни, Чутове, Гадяч, Оржиця та Завод-
ське. Програма спартакіади включала в 
себе такі види: дартс, баскетбол (кидання 
м’яча в кільце), боча та фігурна їзда на віз-
ках. 

Як зазначила голова Лубенського осе-
редку інвалідів Тетяна Погоріла, головне 
для людей з обмеженими можливостями 
– це не тільки заняття рекреаційним спор-
том, а в першу чергу «живе» спілкування, 
встановлення дружніх стосунків між ко-
мандами різних регіонів. Адже більшість 
часу, особливо взимку, вони не можуть 
самостійно виходити на подвір’я, не гово-
рячи про переїзди в інші міста та населені 
пункти. 

Відразу, що привертає до себе увагу – це 
позитивний настрій всіх учасників зма-
гань. Звідусіль було чутно сміх, дружня 
підтримка та поради не тільки членів своєї 
команди, а всіх учасників, незалежно від 
віку та статі.

Результати змагань були наступні.
Серед чоловіків у дартсі першим став 

Бодок Сергій (Нові Санжари), другим – 
Хотянович Анатолій (Чутове), третє місце 
посів Демяненко Анатолій (Гадяч). Серед 
жінок першою стала Харченко Валентина 

(Оржиця), друге місце виборола Добри-
день Лариса (Полтава), яка також стала 
другою в городках та баскетболі. Два тре-
тіх місця посіла Дзюба Людмила (Нові 
Санжари): з дартсу та баскетболу.

У городках серед чоловіків першим став 
Кобильченко Павло(Семенівка), другим 
– Клименко Олексій (Кременчук), третім 
– Баранніков Олександр (Котельва). Се-
ред жінок першою стала Береженко Оле-
на (Миргород), третьою - Шиян Наталія 
(Зіньків).

З баскетболу першість у чоловіків вибо-
ров Гнилосир Віталій (Котельва), другим 
став Урезченко Юрій (Нові Санжари), тре-
тім – Лазоренко Денис (Кременчук). Серед 
жінок лідером стала Максюта Наталія (Ко-
беляки).

У змаганнях з бочі першим став За-
воротній Микола (Кременчук), другим – 
Тютюнник Олександр (Полтава), третім – 
Байбуза Юрій (Семенівка).

Фігурна їзда на візках серед чоловіків 
виявила наступних переможців: перше 
місце Прокопенко Сергій (Хорол), друге 
місце Влох Олег (Зіньків), третє – Задо-
рожний Микола (Кременчук). Серед жінок 
була лише одна учасниця – Загребельна 
Ірина (Кременчук), яка показала кращий 
результат з усіх учасників. 

Нагородження переможців відбулося 
в затишній атмосфері, під час урочистого 
обіду міським головою В.Сидоренком. Всі 
призери були нагороджені медалями та 
грамотами. Також кожна команда отри-
мала подяку, за активну життєву позицію, 
оптимізм, прагнення до перемоги.

За результатами змагань буде сформо-
вана команда, яка буде представляти збір-
ну Полтавської області на всеукраїнській 
спартакіаді з рекреаційних видів спорту у 

вересні місяці. То ж побажаємо їм натхнен-
ня, перемог, нових вражень та друзів!!!

Ю.ГОРБЕНКО
пров. спеціаліст з гуманітарних питань

В Е С Е Л І  К А Р У С Е Л І
Незважаючи на складну економічну си-

туацію з місцевим бюджетом, влада піклу-
ється про підростаюче покоління. Так було 
придбано вісім каруселей, які встановлені 
в різних районах нашого міста. Три кару-
селі було встановлено працівниками «Бла-
гоустрою». А саме: вул. Озерна, дитячий 
майданчик; вул. Полтавська, дитячий май-
данчик біля Лубенської аптеки; проспект 
Миру, дитячий майданчик. Решту, 5 кару-
селей, встановили мешканці нашого міста 
по  вул. Жукова, район міського будинку 

культури №2; прибудинкові території Про-
ектної, 7 і Тополиної, 4-6; біля стадіону по 
вул. Академіка Пономаренка та на вулицях 
Дачній-Лісній.

Ми щиро вдячні всім, хто не залишився 
байдужим, витратив власний час та сили 
для встановлення каруселей. Маємо надію, 
що вони ще довго радуватимуть наших ді-
тей, а їх батьки подбають про збереження  
та охайний вигляд дитячих майданчиків.

Піклуємося про наше майбутнє разом!
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З У С Т Р І Ч  І З  Ф Е Є Ю  К А З К О В О Г О 
Д И Т И Н С Т В А

Вже декілька років поспіль, в період літ-
ніх канікул, маленькі читачі міської біблі-
отеки мають змогу зустрічатися з дитячою 
письменницею Анною Коршуновою. Та й 
старші читачі залюбки приходять на зу-
стрічі з цією чарівною жінкою. Вона про-
водить майстер-класи по виготовленню 
різних чудових речей. Я її назвала чарів-
ною тому, що Анна дійсно як чарівниця, 
як фея із казки зачаровує своїми розпо-
відями: про свої книги, про різні історичні 
події, цікаві легенди, свої захоплення, про 
учнів, а ще про свої рідні Брисі, про бабу-
сю, про народні традиції і обряди.

Вона за фахом учитель географії та 
біології, кандидат географічних наук, але 
дуже гарно знається в інших сферах на-
уки, культури, етнографії, краєзнавства 
і т. інше. Має золоті руки, бо виготовляє 
ляльки, які оселяються в різних установах, 
мішечки з цілющими травами, зібраними 
у її рідних Брисях та багато інших дріб-
ничок, які можуть слугувати пам’ятними 
подарунками та сувенірами. А ще Анна 
Євгеніївна випускниця Червонозаводської 
середньої школи №1. Тому ми пишаємося 
тим, що ця тендітна жінка – наша землячка 
є дипломаткою різних літературних кон-
курсів і премій,  а останній її твір «Комп і 
компанія» серед шестисот книг став пере-
можцем премії «Коронація слова».

10 серпня, в приміщенні міського Бу-
динку культури №1 пройшла презентація 
цієї  книги, яка стала переможницею пре-
мії «Коронація слова» у трьох номінаціях: 
кращий твір для дітей, вибір дітей та від-
знака видавця. Цікаві різноманітні при-

годи героїв книги відбуваються у Брисях, 
саме тому передувала цій події дивовижна 
велосипедна екскурсія по місцях подій, що 
відбувалися з героями книги та незабутній 
майстер-клас від авторки в приміщенні 
міської бібліотеки №1. 

Всі присутні з нетерпінням чекали на 
цю презентацію, бо кожна зустріч з Ганною 
Шевченко (таке справжнє ім’я авторки) – 
це надзвичайна подія, адже її захоплення 
досить різноманітні, тому і тем для обгово-
рень безліч. Це і журналістська діяльність, 
і написання творів для дітей і дорослих, і 
різноманітні громадські проекти, і викла-
дацька діяльність. 

Дуже цікавою була гра акторів Дриги 
Антона (учень 8 класу), Дриги Ані (сту-
дентки Кременчуцького національного 
університету ім..Остроградського), Пуга-
ча Богдана (учень 8 класу), вони розіграли 
сценку з книги «Комп і компанія».

Особливу увагу присутніх приверну-
ла увагу книга «Казкове місто Суми», яка 
містить досить багато цікавої інформації. 
Міський голова В. Сидоренко, який був 
присутній на зустрічі, вручив нашій «Феї» 
квіти та цінний подарунок від спонсора 
(ФОП Старик В.В.). 

Наприкінці зустрічі всім охочим Анна 
Коршунова залишила автографи в книгах 
і пообіцяла написати продовження диво-
вижних пригод своїх літературних  героїв.

Побажаємо нашій улюбленій авторці 
нових творів та ідей, які будуть радувати 
не тільки дітей, а й нас,  дорослих, а також 
чекаємо на нові зустрічі.

Л.МАЩЕНКО

З Е М Л Я  У  Н А С  -  Т Я Ж К Е  Д І Л О :  К Р О В ’ Ю  П А Х Н Е
( М . С Т Е Л Ь М А Х )

Вмирає село
В Україні вмирає село,
Заростають сади бур’янами.
А з подвір’я пропало тепло,
Що було тут колись поміж нами.
Хоч всі дні і погожі, й ясні,
Але ось покосилася хата…
Й не звучать вже чарівні пісні,
Що лунали від мами і тата.
Бо батьків вже немає давно,
Діти в пошуках кращої долі.
І зорить в світ забуте вікно,
Жде у сумі родину, до болю…
Та сюди більш ніхто не прийде.
Відірвалось коріння давненько…
І дитячого сміху — ніде,
Та й старих залишилася жменька…
Їх все менше стає кожен день.
Тихий вечір їх долі єднає.
Українських народних пісень
Тут давно вже ніхто не складає.
Та й співати немає кому,
Все в житті вони вже відспівали…
Вікна дивляться в ніч, у пітьму,
А колись тут всіх зорі єднали
Й тиха нічка любов’ю цвіла,
Ігри й свято Івана Купала…
І у кожного мрія була,
Тут матуся дитя сповивала…
А людей притягала земля
І серця зігрівала красою.
А тепер оніміли поля…
І по них йде примара з косою…

(Надія Красоткіна)

Історично українці сильно прив'язані 
до землі. Тема землі стала основною в лі-
тературних творах не одного покоління 
українців, боротьба за землю - це змагання 
української людини за гідне місце під сон-
цем. Наші пращури оспівали українську 
святу землю в піснях, художніх творах; 

вони любили її; земля була для них визна-
чником багатства, заможності; була году-
вальницею.

"Краєчком ока глянуло сонце на зем-
лю... Земля задзвеніла тисяччю голосів. 
Здавалось, поле ожило і його серце би-
лося в одному звучанні з серцем селян"... 
(М.Стельмах).

За всі часи історії були на наших землях 
землевласники, дідичі, поміщики. Були се-
ред них чужинці і свої. Марксисти писали, 
що багаті породили пролетаріат і голоту, 
які потім учинили бунти і революції. Щоб 
приборкати та приручити українського се-
лянина більшовики одурили його казкою 
про рівний поділ землі. Поміщиків і діди-
чів перебили, вислали до Сибіру, а земля 
стала державною. Селяни потом і кров'ю за 
трудодні та "палички" працював на "своїй" 
і "не своїй землі". Селянин отримав - дулю 
і кулю. "Мордовані, обідрані скоромину-
чими владами, отаманами і різними бать-
ками, без гасу, без солі, без сірників, без 
взуття, в грубій полотняній одежі стоять ті 
селяни на шляхах історії і болючими очи-
ма дивляться тільки на землю: "А вона роз-
кішна і убога, ласкава і жорстока, манила 
їх теплим дзвоном червоної пшениці і гна-
ла в холодних кайданах у Сибір, вона пес-
тила руки м'яким, як дівоча коса, колосом і 
рвала спини німецькими і гайдамацькими 
шомполами. То невже вона й тепер пома-
нить і обдурить дядька?" (М.Стельмах) 

В 1991 році, коли імперія розпалась, 
українці знову повернулися до питання 
землі.

Що ж ми бачимо зараз, більше ніж після 
25-річчя Незалежності України?

За часи колективізму ми забули, що на 
землі потрібно тяжко працювати, нас від-
учили від землі. Взамін навчили багатьох 
лишній раз заглядати в чарку та ледачку-

вати.
Молоде сільське покоління охололо до 

землі, до худоби, до свиней і т.інше. Вони 
вражені вірусом споживацтва, спокусами 
віртуального світу. Не дивно, що все біль-
ше і більше сільського населення купують 
ті продукти, які раніше вироблялися в 
кожній хаті, у крамниці.

Натомість громадяни України взялися 
масово торгувати землею. Ясна справа, що 
працювати на землі і торгувати землею - 
це, зрозуміло, різні речі.

Якщо ваша земля біля великого шляху - 
у вас є шанс вигідно її продати; якщо ваша 
земля біля курорту - маєте шанс її вигідно 
продати; якщо ваша земля біля великого 
міста - маєте шанс її вигідно продати. А 
потім, що буде... Ніхто не задумується над 
тим, можливо там би виріс сад чи вродила 
пшениця, а землю порізали екскаватора-
ми, закували в бетон та плити...

Якщо ж ваша земля десь у забутій Богом 
глибинці - маєте шанс здати її в оренду за 
смішну ціну великим агрохолдингам, які 
розпустили пазурі по всій українській зем-
лі і нищать маленьких фермерів, маленькі 
підприємства. Їм все мало і мало.

А потім вас ще й надурять, не виплатив-
ши кошти за оренду землі.

А селяни знову ж так, як на початку 
минулого століття, такі ж обідрані уже у 
Незалежній Україні "стоять на шляхах іс-
торії" і знову болючими очима дивляться 
на землю.

А вона - засіяна соняшником, ріпаком, 
кукурудзою, бо це один із прибуткових біз-
несів в Україні уже із середини 90-х років. 
По експорту олії та соняшнику Україна б'є 
рекорди, виходячи на перші місця в світі.

Хоча всі знають, що соняшник дуже ви-
снажує ґрунт. Після нього земля повинна 
відпочивати 7 років, щоб знову набрати 

попередньої родючої сили й наснаги. Цей 
термін, агровиробники, як правило, не ви-
тримують. У погоні за прибутком агрови-
робники сіють соняхи на тому самому полі 
через рік - два, а виснаженість ґрунту ком-
пенсують високими дозами агрохімії.

Модно у нас також сіяти кукурудзу по 
кукурудзі роками. "Цариця полів" займає 
великі простори нашого району та і всієї 
України. Наша країна - третя в світі по екс-
порту кукурудзи.

Найкраща кукурудза вирощується з 
генно-модифікованого насіння.

Ставлення до ГМО - продуктів у сві-
ті різне. Вчені досі не дійшли висновку: 
ці продукти шкідливі чи ні? У Європі до 
них є певне упередження, діє жорстокий 
контроль.

А українська земля без контролю щедро 
родить і соняшником, і кукурудзою і ріпа-
ком. ЇЇ щедро поливають гербіцидами та 
іншою хімією по кілька разів у сезон.

Адже країни, куди експортують наші 
агровиробники не надто балувані - країни 
Азії, Африки, Близького Сходу. 

Щодо Євросоюзу, то туди наша продук-
ція теж іде, але у не надто великих обсягах.

Однак світ великий - і голодний. Було б 
що експортувати.

А як же земля? Легендарна родючість 
українських земель під загрозою. Внаслі-
док недбалого господарювання українська 
земля виснажується і втрачає родючість.

Сьогодні спеціалісти з ґрунтознавства 
стверджують, що процвітаючі українські 
чорноземи - це міф. Зараз ми живемо на 
деградованих землях.

Близько 20% сільськогосподарських зе-
мель підтоплені, забруднені, пошкоджені 
ерозією та інше - це від 6 до 10 млн. га.

Навіть ті землі, які не належать до кате-
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горії деградованих, поступово втрачають 
родючість.

Знижується основний її показник - 
вміст гумусу (перегнилих органічних ре-
шток). За останні 100 років його в україн-
ському чорноземі стало на чверть менше, 
і тепер це 6-7% замість легендарних 10%. 
Саме такий вміст органіки - 10 % - виявив 
в українських чорноземах наприкінці XIX 
століття ґрунтознавець Василь Докучаєв, з 
чого, власне, і почалося створення іміджу 
"країни найродючіших земель".

Щороку українські ґрунти втрачають 
по 400 - 500 кг органіки з гектара, а віднов-
лювати ці втрати нічим.

Бо в Україні переважно використову-
ють мінеральні добрива.

Раніше тваринництво давало органіч-
них добрив по 270 млн.т на рік, зараз - 
тільки 20 млн.т. Тваринництво зараз не в 
моді. Бо ковбаси та молоко можна вироби-
ти і без корів та свиней.

От тому і немає роботи в селі. І їдуть 
молоді українці світ за очі. А хазяйнують 
на їхній землі знахабнілі, розбещені пани, 
які живуть тільки збільшенням своїх мате-
ріальних статків, а після них - хоч потоп.

Винних за знищення українських чор-
ноземів в нашій країні знайти неможливо.

Закон про охорону земель прийнятий, 
але на нього мало хто зважає.

Власники агробізнесу прагнуть насам-
перед прибутку. У Євросоюзі за виснажен-
ня ґрунтів не лише відбирають дотації, а це 
450 євро на гектар, але й можуть забрати 
землю.

Якщо ми будемо байдуже споглядати на 
знищення ґрунтів, то з часом 30 мільйонів 
гектарів родючої землі перетвориться в 
пустелю.

Канадський фотограф з українським 
корінням - Вікторія Сорочинські опублі-
кувала вражаючий фотопроект про вми-
раюче українське село та його останніх 
мешканців.

«Ідея проекту народилася, коли після 
довгих років еміграції я вперше приїхала 
на рідну землю — у маленьке українське 
село, де жили мої дід і прадід. Спогади про 
те, як ми усією сім’єю приїжджали до них 
на літо всією сім'єю, завжди були сповнені 
світлом і радістю», — розповіла Вікторія.

Правда картина, що відкрилася її очам 
сьогодні, виявилася зовсім іншою." Село 
вразило мене гнітючою безжиттєвістю. 
Молодь роз'їхалася по містах, залишилися 
в основному люди похилого віку, котрі до-
живають останні дні в убогості - сил, щоб 
обробляти городи , вже не вистачає". В 
цьому проекті немає елементів постанов-
ки. Немає ні краплі вигадки.

"Я всього лише просила їх завмерти на 
кілька митей, а часто навіть про це проси-
ти не довелося - люди похилого віку і так 
сиділи нерухомо, ніби в напівсні", - розпо-
віла фотограф.

Не так давно в Засуллі відбувся семінар, 
учасниками якого були об'єднані територі-
альні та інші активні громади.

Дуже цікавою була лекція представника 
Мінрегіону Євтушенко Л.Г.

Вона наводила приклади: в одній із за-
хідних областей селяни розірвали угоди 
про оренду землі з великим агрохолдин-
гом, який так само як і в нашому районі 
сіяв соняшник та кукурудзу. Засадили свої 
землі ягідними культурами, одночасно бу-
дували приміщення для переробки та за-
морожування ягід. Наводила приклад гос-
подарювання нинішнього міського голови 
Глухова, нащадка цукровиків Терещенків - 
Мішеля Терещенка, який приїхав на рідну 
землю і почав сіяти льон. А вже потім його 
обрали головою міста.

А ви пам'ятаєте який той льон? Чи є у 
Вашому гардеробі лляний одяг?

ПП «Агроекологія» розташоване на 
землях Шишацького та Зіньківського ра-
йонів Полтавської області. Господарюван-
ня ведеться на площі 8 тис. га. Це – най-

більше в Україні підприємство, яке працює 
виключно за технологіями органічного 
землеробства. Понад три десятиліття тому 
тут повністю відмовилися від застосуван-
ня гербіцидів, пестицидів, мінеральних 
добрив, що дозволяє отримувати високоя-
кісну екологічно чисту продукцію. 

ПП «Агроекологія» сертифіковане як 
виробник органічної продукції рослинни-
цтва, відповідно до стандарту, рівнознач-
ному Постановам Ради (ЄС).834/2007 та 
889/2008. 

Підприємство має розвинуте рослин-
ництво і високопродуктивне молочне ста-
до. На полях «Агроекології» отримують 
високі урожаї озимої пшениці, гречки, 
вівса, ячменю, соняшнику, кукурудзи, із 
зерна яких виробляють крупи та борошно. 
Тваринництво повністю забезпечене еко-
логічно чистими кормами власного вироб-
ництва. Підприємство сертифіковане як 
виробник молока для дитячого харчуван-
ня, а також атестоване як племінний завод 
з розведення української червоно-рябої 
молочної породи ВРХ.

Підприємство продовжує удоскона-
лювати унікальні технології органічного 
землеробства, тут налагоджено співпрацю 
з вітчизняними науковцями, досвід госпо-
дарювання вивчають учені й практики з 
зарубіжжя. Ряд розроблених у господар-
стві ноу-хау захищено патентами. ПП «Аг-
роекологія» є асоційованим членом Наці-
ональної академії аграрних наук України.

Удосконалення виробничих технологій 
триває під керівництвом засновника під-
приємства Героя Соціалістичної Праці, 
Героя України, почесного академіка НААН 
України, почесного професора Полтав-
ської державної аграрної академії Семена 
Свиридоновича Антонця. Розпочавши 
впровадження органічного землеробства 
у 1976 році, будучи головою колгоспу ім. 
Орджонікідзе (с. Михайлики), він продо-
вжує розвивати цей напрямок, вважаючи 

своїм обов’язком турботу про землю і за-
безпечення людей екологічно чистою, ко-
рисною для здоров’я людей продукцією.

Можливо всім нам гуртом потрібно 
диктувати правила поведінки на нашій 
землі великим агрохолдингам,які нищать 
українські чорноземи в гонитві за швид-
кою наживою. 

 Сучасним аграрним компаніям дуже 
далеко до Ханенків, Терещенків та інших 
меценатів, які колись були в Україні. Це 
новоявлені хижаки. Можливо потрібно 
розривати з ними договора оренди, поки 
вони зовсім не занапастили нашу землю, і 
віддавати перевагу тим людям, підприєм-
ствам, які дійсно з любов'ю та шаною пра-
цюють на землі.

Нам потрібно разом створювати сильне 
громадянське суспільство. Не можна бути 
байдужими, бо Україна нам цього не про-
стить.

А тут до самої Волині 
лежать ці села удовині!
Хто знає, що тут відбулося? 
Хто розказав це людям до пуття? 
Неназване, туманом пойнялося. 
Непізнане, пішло у небуття.
І десь, колись, через багато літ, 
ніхто цього й не втямить вже як слід, 
не зніме шапку, не проллє сльози, 
бо що? – дорога, їздили вози, 
гули вітри, бриніла хохітва… 
Велике діло – писані слова!
Історії ж бо пишуть на столі. 
Ми ж пишем кров'ю на своїй землі. 
Ми пишем плугом, шаблею, мечем, 
піснями і невільницьким плачем. 
Могилами у полі без імен, 
дорогою до Києва з Лубен!

(Ліна Костенко)

 Л.Мащенко

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

Автор Шевченко Ганна 
(Анна Коршунова), кан-
дидат географічних наук, 
письменниця (м.Суми)

Традиційною стравою на Маковія в 
Україні є шулики. Здається, нічого осо-
бливого: пісний корж, поламаний на шма-
точки й залитий водою з маком і медом. 
Насправді ж за цією простотою стоїть пра-
давній слов’янський обряд, «прив’язаний» 
до християнського свята: «Мак мнеться 
для того, щоб козаків на нашій землі було, 
як маку рясного». Яке відношення до при-
готування цієї страви мають козаки? На 
перший погляд – ніякого. Бо ж здавна, 
виявляється, чоловікам узагалі небажано 
було спостерігати за процедурою перети-
рання маку…

Отже, спробуємо розібратися у тонко-

щах прадавньої обрядовості. Дивно, але в 
мережі чомусь не вдалося знайти навіть 
того, що відомо мені з дитинства. Адже так 
часто буває: коли знаєш сам, здається, й 
усім навколо це відомо. Є в мене ще й влас-
не авторитетне джерело інформації: моя 
дев’яностолітня бабуся Галя, яка проживає 
в Лохвицькому районі на Полтавщині. До 
створення Сумської області ця територія 
належала до Харківської губернії, тож зви-
чай, гадаю, характерний і для інших куточ-
ків Слобожанщини. І хоча в деяких селах 
Сумської області ще пам’ятають, що це за 
страва - шулики, дуже рідко вміють або 
знають, як її готувати.

Назва «шулики», очевидно, походить 
від слова «шуляти» - тицяти, товкти. У різ-
них куточках нашої країни рецепти шули-
ків трохи різняться, але набір інгредієнтів 
незмінний: пісний корж, мак, мед. Це об-
рядова страва, яку готують раз на рік, 14 
серпня і протягом двох тижнів наступного 
Успенського посту. У цей день православ-
на церква відзначає пам’ять Святих Муче-
ників Маккавеїв, у народі ж свято має на-
зву Першого (Медового, Макового) Спаса 
або Маковія. Хліб, мед, яблука, а ще – зі-
бране дівчатами напередодні зілля й нелу-
щені маківки несуть у церкву святити, а по 
обіді пригощаються шуликами. Подекуди 

шулики готували й просто, без прив’язки 
до свят або посту. Одразу зауважу, що з 
маторжениками (макоржениками) – бу-
денними маковими коржами - вони нічого 
спільного не мають.

З дитинства пам’ятаю, як діти в селі че-
кали на Маковія. Бабуся ввечері виганяла 
малечу з літньої кухні, зливала воду із за-
пареного в макітрі маку, діставала макого-
на, всідалася, витягнувши ноги, на лаві й 
терла (м’яла) мак. За цей час у печі домлі-
вав великий, плаский, надрізаний хрест-
навхрест і потиканий виделкою корж. А 
назавтра, після обіду, можна було пола-
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сувати шуликами. На Маковія припадало 
збирання врожаю маку, який в українській 
кулінарії раніше займав значно важливіше 
місце.

Мак
Звичайно, головним у цей день є мак, 

який у слов’ян вважався магічною рос-
линою. Мак як символ пролитої на полі 
битви крові з’явився пізніше, у христи-
янські часи. До того часу стигла маківка з 
безліччю дрібних зерняток у нас, як і в усіх 
арійських релігіях завжди була символом 
родючості, продовження й відтворення 
життя. Тому мак квітував біля хати тієї мо-
лодиці, яка хотіла мати багато дітей, а зер-
нята його насипали у черевички молодій 
на весіллі, щоб не була безплідною. Мак 
– обов’язкова приправа до Різдвяної куті 
з тим же значенням примноження роду. 
Квітка маку – символ минущості дівочої 
краси, а сама стигла маківка - розуму. Я ще 
пам’ятаю час, коли мак вільно ріс у праба-
бусі й бабусі на городах і ніхто на нього не 
посягав – ані наркомани, ані міліція. Ми 
з бабусею разом збирали стиглі маківки, 
які торохтіли, наче дитячі брязкальця, і 
вона жартома стукала мене «маківкою по 
маківці» - «щоб в голові розуму було, як 
макових зерняток». А віночок з квітів маку 
робили дуже просто: нанизували квіти на 
дротинку. В прабабусі в’язочки маку збері-
галися на печі, а освячені квіти «васИльок» 
(шавлії) й маківок - за образами.

Отже, на Маковія мак спочатку запарю-
вали кип’ятком або намочували на ніч у 
холодній воді, кілька разів воду наливали 
до країв макітри, перемішували, чекали, 
коли цілі зернята осядуть на дно й злива-
ли. Далі його потрібно було терти (м’яти).

Макітра з макогоном
Начебто все просто, і сучасні кухонні 

гаджети впораються із таким завданням 
за хвилину. Але з власного досвіду точ-
но знаю, що ніяка кавомолка, блендер, 
м’ясорубка чи кухонний комбайн не да-
дуть того стовідсоткового ефекту, який до-
сягається використанням народних, ви-
пробуваних часом, пристроїв – макітри й 
макогону. Тому трохи зупинимося на цьо-
му істинно українському багатоцільовому 
кухонному начинні.

Макітра повинна бути, як стверджує 
бабуся, «розміром із розумну голову», 
полив’яна зісподу й шорстка, неполив’яна 
зсередини. Перед використанням посуди-
ну бажано на годинку залити водою, щоб 
вона не тріснула, або у ній же запарити 
мак. Важливою для макітри є не те, як вона 
розписана, а наскільки вона міцна, бо мак 
не лише розтирають, а й товчуть, добряче 
стукаючи макогоном у дно посудини. На 
Лівобережній Україні цей вид глиняного 

посуду був раніше надзвичайно популяр-
ним: макітри робили різного розміру й 
використовували також для зберігання 
сипучих продуктів, засолювання тощо, 
тож посудина мала бути міцною – з усієї 
«лінійки» глиняних виробів до неї вимоги 
були найвищі. Саме тому, коли молодиця 
йшла на базар купувати макітру, іноді бра-
ла з собою макогона, щоб постукати по дну 
товару. Якщо макітра розвалювалася – від 
емоційної пані по «макітрі» міг отримати й 
продавець. Чому? Тому що, за повір’ям, ре-
паються макітри у гулящої молодиці. І не-
бажано було, наприклад, щоб сусідки зна-
ли, що в тебе випадково макітра побилася, 
бо, не дай Боже, поголос по селу піде, адже 
«від свого макогона макітра не репне».

Але особливі вимоги були саме до 
міцності тієї – однієї в господарстві, осо-
бливої! – макітри, яка використовувалась 
для розтирання маку або вчинення тіста 
на свята. Зазвичай її дарували на весілля, 
або ж то була нова (обов’язково!) макітра, 
у якій вчиняли весільний коровай. Її ні в 
якому разі не купували на базарі, аби не 
вбирала «лихі очі», а спеціально замовля-
ли у гончаря.

Макогін здавна вважався у слов’ян фа-
лічним символом і використовувався у 
багатьох обрядах, пов’язаних із програму-
ванням родючості, достатку в родині, «за-
кликання» нового, кращого життя. Так, у 
деяких районах України на Різдво хлопці 
стукали макогонами у ворота, проганяю-
чи голодну кутю, аби не верталася. І горе 
було тій господині, яка забула горщики на 
тину: їх обов’язково розтовчуть і розки-
дають черепки по всьому обійстю. В гос-
подарстві макогін був предметом багато-
функціональним: ним товкли мак, зерно, 
картоплю, розкачували тісто і навіть пра-
сували – звичайно, з допомогою ще одно-
го пристрою – рубеля. Справжній макогін 
має циліндричну форму, трохи звужується 
до кінців і виготовлявся раніше індивіду-
ально. Ніяких ручок, як у качалки (рос. 
«скалка») для тіста, макогін не має (інакше 
як мак товкти?), це також не товкач (рос. 
«пестик, пест») із потовщенням і ручкою. 
Кінці макогона підганяли під розмір доло-
ні господині – щоб зручно було тримати. 
Довжина – близько півметра. Бабусиному 
макогону років сімдесят, він важкий, ду-
бовий, замашний, і в екстремальній ситу-
ації в умілих руках запросто переплюне 
бейсбольну биту. Думаю, сперечатися з 
молодичкою, озброєною таким аргумен-
том, було важко. До речі, згадалася фраза 
бабусиної сусідки, яка зустрічала п’яного 
чоловіка традиційно, як істинна українка 
– з макогоном. Коли градус сварки підні-
мався, вона тицяла чоловіка макогоном у 

живіт і шипіла: «Ти спочатку до нього до-
рости, а потім пельку відкривай!»…

Забута магія
Тепер – про спосіб приготування маку, 

який, власне, є досить символічним і у 
язичницькі часи був стандартним об-
рядом у списку домашньої жіночої магії. 
По-перше, мак заборонялось товкти дітям 
і дівчатам, це було справою виключно за-
міжніх молодиць, матерів, бабусь. Зазви-
чай це робила найстарша жінка в родині, 
але обов’язково та, що мала дітей. Безді-
тні родички до такої важливої справи не 
допускалися, у них також не можна було 
позичати, купувати, брати мак. Отже, по-
трібно було розперезатися й зняти фартух, 
сісти на лаву, випростати уздовж неї ноги 
й затиснути макітру ногами трохи вище 
колін. Рука, яка тримає макогона вгорі, 
майже не рухається, та, що знизу – кру-
говими рухами розтирає мак по стінках 
макітри. Час від часу макітру треба стру-
шувати й товкти мак на дні. Мак треба пе-
ретирати до появи білого «молочка», так, 
щоб не залишалося цілих зерняток. Від 
не перетертих мачинок організм не має 
ніякої користі: вони проскакують «тран-
зитом» і не перетравлюються. Макогона 
не можна ні в якому разі облизувати – «бо 
чоловік лисий буде». Щодо останнього, то 
обов’язкова умова: при перетиранні маку 
в хаті не повинно бути жодного чоловіка 
або ж дитини.

Завжди, коли бабуся терла мак, дідусь 
не те що до літньої кухні не заходив, а вза-
галі йшов з двору - прогулятися уздовж 
вулиці. Тоді, десь до середини восьми-
десятих, зберігалася традиція збиратися 
після вечірнього порання «на колодках». 
Це були, правда, не колодки, а лави біля 
дворів, куди після робочого дня виходили 
господарі. Ходили «від кумпанії до кумпа-
нії», грали в карти, доміно, шахи й шашки, 
обговорювали новини, словом, спілкува-
лися… То чому ж, поки жінка терла мак, 
чоловіку не можна було заходити в при-
міщення? Навіть вікна ретельно завішува-
лися фіранками, на випадок, аби ніхто не 
зазирнув і «чоловічу силу не зурочив». До 
чого тут чоловіча сила? Символічний зміст 
макітри як жіночої іпостасі й макогона як 
чоловічої досить прозорий. Враховуючи 
магічне значення маку, процес його пере-
тирання був обрядовою дією, що повинна 
була забезпечити ефективне продовження 
роду й справне функціонування чоловічо-
го «макогону» як мінімум до наступного 
свята Маковія.

Можливо, тому макогін і макітру ніко-
ли й нікому не позичали, і навіть просити 
таку позику було чимось несусвітнім. Це 

були символи Господаря й Господині, міц-
ної й багатої на нащадків родини.

Коржі
Рецепт пісного коржа простий: «із води 

і муки пекла баба шулики». Це так зва-
ний бюджетний варіант. Знову ж, у різних 
куточках нашої країни – різні рецепти. І 
коржі різняться: від тоненького, сухого 
пісного до пишного, товщиною в долоню. 
Бабусин рецепт багатший на інгредієнти і 
не зовсім вписується в канони посту, але, 
безумовно, смачніший. Я спробувала пере-
класти її міри ваги типу жменьки, дрібки 
тощо в більш зрозумілі одиниці.

Потрібно взяти три ложки домашньої 
сметани, склянку кисляку, 2-3 столові 
ложки цукру, пів чайної ложки солі, пів 
чайної ложки соди (не гасити, висипати 
на борошно – «її кисляк і сам погасить»). 
Можна трохи нерозтертого маку – для кра-
си. Щодо яєць, які в класичному рецепті не 
додаються, відбувся наступний двознач-
ний діалог.

- Бабусю, а яйця в тісто треба вбивати?
- Та воно не помішає.
- А скільки? Одне?
- Та бува, як калічний, що й одне…
- ??? Чи два?
- Можна й два, цим діла не зіпсуєш.
- То що, й три можна?
- Е-е-е ні, три не можна. З трьома не бу-

ває…
Тісто треба замішувати круто, й місити, 

поки не стане пластичним і не перестане 
липнути до рук. Потім розкачати корж 
товщиною «у два пальці», поколоти видел-
кою й надрізати хрест-навхрест, щоб зруч-
ніше було ламати. Випікати в духовці до 
рум’яної кірочки, вийняти й накрити руш-
ником до остигання – аби не пересихав.

Страва
Власне, сама страва є дуже простою. У 

глибоку миску наливають кип’ячену воду 
або молоко, додають мед або цукор і дві-
три столові ложки перетертого маку. Корж 
ламають на шматочки й кидають у цю со-
лодку підливу. Виходить такий собі мако-
вий холодний суп, дуже смачний і пожив-
ний. Можливо, комусь така їжа здається 
примітивною й не надто вишуканою, на 
чийсь розбещений харчовими добавка-
ми смак шулики можуть видатися взагалі 
чимось незрозумілим. Але… чим кращий, 
наприклад, розкручений гаспаччо, який 
подають у дорогих ресторанах, і чому про 
шулики не згадують у закладах харчуван-
ня, які пропонують українську національ-
ну кухню? Приготуйте шулики. Смачного 
– і міцної родини!

P.S. Маковійчик – букет з трав і квітів, 
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який святили в церкві – не був таким пиш-
ним і багатим, як зараз. Сучасні фантазії 
породили пишні букети з чорнобривцями 
й майорами, соняшниками й айстрами. І 
чомусь ні в кого не виникає питання: як 
такий флористичний шедевр зберігати ЗА 
ІКОНАМИ? З іншого боку – яким чином 
дві-три гілочки цілющого зілля можуть 
вилікувати, наприклад, кашель, адже всім 
відомо, що лікування травами – процес 
тривалий? Пояснення дуже прості й раці-
ональні.

Схема в’язання маковійчика наступна: 
в центрі – кілька маківок (непарна кіль-
кість!), потім, по колу – плоди (глоду, горо-
бини, шипшини, калини, вільхи), далі -кві-
ти, трави. Усе це обв’язується червоною 
ниткою. Крім маківок, вибір трав і квітів 
не має обмежень, їх підбирає господиня в 

залежності від того, які напасті, на її дум-
ку, можуть загрожувати родині.

До функцій берегині в давнину входила 
й функція родинного лікаря. Кожна жін-
ка знала, до яких хвороб схильний кожен 
член родини. Наприклад, молодший син 
узимку часто хворіє на бронхіт, діда тур-
бує серце, а у чоловіка іноді шлунок прихо-
плює. Тому до маковійчика клали ті трави, 
якими найчастіше користувались – в дано-
му прикладі миколайчики, глід і астрагал, 
деревій і вільха. Але не пучком, святити 
несли одну-дві гілочки, які потім вико-
ристовували як своєрідний каталізатор: 
відщипували шматочок і кидали у відвар. 
Вважалось, що таким чином «свячений 
шматочок» збільшував цілющу силу при-
готовлених ліків.

Звичайно, до маковійчика клали й рос-
лини, які наділяли магічним змістом, на-

приклад, зрад-зілля (парило звичайне). 
Вважалось, що жодна коханка не зможе 
підійти до чоловіка, якщо у нього в одязі 
зашите зрад-зілля. Свячений мак розси-
пали в хліві, у найнедоступніших кутках: 
вважалося, що відьма не могла добратись 
до корови, аби її подоїти, поки не визбирає 
всі зернята. А ось барвінок був небажаним, 
бо так можна було запрограмувати смерть 
близької людини...

Ці знання з дитинства були для мене, 
міської дівчинки, яка приїжджала на літ-
ні канікули в село, чимось природнім і 
беззаперечним. Прабабусина хата на ко-
зацькому хуторі, пучки зілля за сволоком, 
торбинки з насінням на печі, її «ось роби 
зі мною, дітки»... Вона не була ворожкою 
або знахаркою, знати властивості як мі-
німум двох десятків лікарських рослин – 
нормальне явище для наших пращурів, бо 

це забезпечувало виживання. І вже зараз, 
маючи природничу освіту, іноді з подивом 
знаходжу раціональне пояснення бабуси-
ним настановам. Наприклад, про те ж па-
рило: «У глиняний посуд, позичений або 
принесений з базару, обов’язково поклади 
парило й залий окропом» - «Відвар трави, 
сухий екстракт листя, n-гексановий, дих-
лоретановий та метанольний екстракти 
насіння виявляють антибактеріальну ак-
тивність (особливо проти золотистого ста-
філококу й стрептококу), водний екстракт 
трави — антивірусну щодо вірусу грипу, 
герпесу, аденовірусу типу 12, вірусу гепа-
титу В. Трава П. звичайного має антибак-
теріальні та антигельмінтні властивості»...

Матеріал взято із Сумського історич-
ного порталу www.history.sumynews.com/
research/article/8885-shulyky-obriadova-
strava-z-erotychnym-pidtekstom.html

« С К О В О Р О Д А  –  3 0 0 »
В рамках Великого проекту «Сковоро-

да – 300» та відзначення  295-річчя від дня 
народження Григорія Сковороди за ініціа-
тивою Національного літературно – мемо-
ріального музею Г.С. Сковороди заплано-
вано проведення пішохідного переходу під 
назвою «Земним шляхом – до духовного» 
від селища Чорнухи Полтавської області 
(місце народження філософа) до села Ско-
вородинівка Харківської області (місця 
його поховання). 

У м.Заводському  маршрут буде прохо-
дити 21 серпня із зупинкою у МБК №1 для 
проведення урочистого заходу присвяче-
ному до 295 – річниці від дня народження 
філософа, поета, музиканта  Григорія Ско-
вороди.

Метою переходу є: популяризація по-
статі Сковороди і його духовної спадщи-
ни; пробудження історичної пам’яті про 
Сковороду; спроба наслідування способу 
життя любомудра.

Шановні заводчани та гості міста!
Запрошуємо Вас 24 серпня о 18:00 год. до 

міського стадіону (мікрорайон «Цукрозаводу») 
на святковий концерт присвячений 26 –річниці 

Дня  незалежності України.


