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Н А Д  Н А Ц И З М О МЖадібною смертоносною рукою Дру-
га світова війна забрала мільйони життів 
українців. Не питаючи дозволу в мирного 
неба та налитої достатком пшениці, вона 
вкрала невинні серця малих і старих, віді-
брала право на життя в молодих. Жорсто-
ка, кров’ю полита картина набирала таких 
несамовитих обертів, що лише одиниці 
змогли вистояти в пеклі болю та неспра-
ведливості.

Заводське вшанувало День пам'яті та 
примирення, а також 73–ю річницю Пере-
моги над нацизмом у Другій світовій війні. 

В понеділок 7 травня заступник місь-
кого голови С.Добруля та секретар ради 
Л.Мащенко відвідали кожного ветерана 
особисто, а їх у нас залишилось сім: Пронь 
Ганна Іванівна, Пархоменко Володимир 
Миколайович, Ярміш Іван Іванович, Де-
нисенко Семен Данилович, Моцний Олек-
сандр Іванович, Дробот Ольга Василівна, 
Степаненко Григорій Тимофійович.

8 травня у День пам'яті та примирен-
ня на території меморіального комплексу 
воїнам Південно-Західного фронту в уро-
чищі Шумейкове відбулося обласне свято 
«Обереги пам’яті», яке відвідали і наші ве-
терани. Зі сльозами на очах поділився спо-
гадом учасник Другої світової війни Олек-
сандр Моцний: «На другий день війни вже 
бомбардували аеродром на якому я слу-

жив. Розбомбили його, а потім почались 
мої бойові походи. Війну закінчив я друго-
го травня 1945 року у Чехословаччині. Мої 
спогади про війну – це початок війни, рідні 
мої мене ніколи не забували, пам’ятаю по-
леглих товаришів». Традиційно дух воєн-
них років, передавала неповторна солдат-
ська каша. А для ветеранів – обов’язкові 
фронтові сто грамів. В МБК №2 (масив 
«Брисі») відбувся концерт присвячений 
Дню пам’яті та примирення. В якому взяли 
участь творчі колективи МБК №2.

9 травня біля пам’ятників полеглим вої-
нам на міському стадіоні та масиві «Брисі» 
відбулися мітинги. Хвилиною мовчання 
вшанували загиблих та відслужили пана-
хиди. 

День Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні – день ушанування кожно-
го, хто боровся з нацизмом, підкреслення 
солідарності та бойового братерства всіх 
Об'єднаних Націй, згадка про історії окре-
мих людей, долі яких скалічила та спаплю-
жила убивча війна. Ми маємо пам’ятати 
цю безжалісну сторінку своєї історії. Ми 
маємо шанувати тих людей, які віддали 
своє життя заради нашого майбутнього.

Л.ДОБРОХЛІБ
фахівець зі сталого розвитку

12 стор.8 стор. 14 стор.
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П А Т Р І О Т И Ч Н Е  В И Х О В А Н Н Я  У  З О Ш  № 2
У Заводській школі №2 I-III ст. прове-

дена декада патріотичного виховання під 
гаслом «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» 
(з 01.05. по 10.05.).

Цікаво та змістовно пройшли тематич-
ні лінійки, інформаційні вісники,виставка 
літератури, конкурси малюнків та плака-
тів. Переможцями у конкурсах стали По-
номаренко Олександра (10 клас), Гребець 
Дарина (7 клас), Коломієць Дар’я (5 Б).

Проведені екскурсії для учнів школи: 
«Бойовими шляхами наших предків». Учні 
відвідали музеї, місця поховань, Братські 
могили у містах Полтава, Києві, Харкові, 
урочищі Шумейкове.

Учні та учителі нашої школи брали 
участь у районних та міських заходах, при-
урочених Дню Перемоги в другій світовій 
війні.

10 травня у школі відбулося свято: 
«Тільки пам’ять не сивіє». Для учнів тре-
тьокласників (кл.кер. Кісенко Н.І.) прове-
дений ранок, а учні старшокласники взяли 
участь у конкурсі патріотичної пісні, пере-
можцем став 10 клас (кл.кер. Погрібняк 
Ю.М.).

Незабутня зустріч відбулася з представ-
никами трьох поколінь, які брали участь 
у різних війнах, захищаючи мирне небо, 
спокій на землі, свою Батьківщину. Ба-
жаними гостями були учасники бойових 
дій Великої Вітчизняної війни – Моцний 

Олександр Іванович, Ярміш Іван Іванович; 
дитина війни Говоруха Софія Андріївна, 
учасник блокади Ленінграда Степаненко 
Григорій Тимофійович, учасник Афган-
ської війни, випускник нашої школи, Драч 
Олександр Володимирович; учасники 
АТО, в минулому учитель військової під-
готовки, Мироненко Юрій Миколайович, 
випускники нашої школи Возовик Сергій 
Васильович, Маслак Олександр Васильо-
вич та мати загиблого в АТО Матійчука 
Олександра - Віра Віталіївна Матійчук. 

Завідувачка бібліотекою №2 Потапенко 
Наталія Петрівна розповідала про свого 
батька Лазоренка П.І. Зі словами привітан-
ня до учнів та гостей звернувся директор 
школи Червоненко Валерій Олексійович. 
Шанованим гостям вручили квіти. Також 
учні поклали квіти до Стели загиблим пра-
цівникам спиртокомбінату.

Хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять загиблих воїнів, які в різні часи по-
клали свої життя за нашу Україну.

Ветеранів та учасників свята пригости-
ли польовою кашою.

Вічна пам’ять воїнам – визволителям. 
А над нашими головами хай завжди буде 
мирне небо і ясно світить сонце.

 
Л.ГОЛІНЧЕНКО

заступник директора школи 
з виховної роботи 

Ц І Н А  В Е Л И К О Ї  П Е Р Е М О Г И : 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й  В И М І Р

Сонячного весняного дня, 8 травня 2018 
р., до Заводської міської бібліотеки №1 за-
вітали студенти Лохвицького механіко – 
технологічного коледжу ПДАА для участі 
у проведенні години історичної пам’яті під 
назвою: 

«Україна у ІІ – й Світовій війні 1939 – 
1945: одна за всіх».

Студенти груп Т-12 Б та Т-14 Б при-
йшли до бібліотеки разом із викладачем 
історії і суспільних дисциплін коледжу Ро-
ман Нелею Станіславівною.

На початку заходу перед студентами 
виступила провідний спеціаліст з гумані-
тарних питань Заводської міськради Гор-
бенко Юлія Анатоліївна, яка загострила 
увагу присутніх на значній кількості втрат 
українців у ІІ – й Світовій та на необхід-
ності перегляду історичних цінностей тієї 
війни у зв’язку з подіями на Сході Украї-
ни та втратами життів вже сучасних вої-
нів – патріотів. Вона запросила вшанувати 
пам’ять загиблих в обох війнах хвилиною 
мовчання.

Далі перед учнями виступили бібліоте-
карі Єрмакова Л.М., Матяш А.В., та Лисен-
ко Н.О.

У вступному слові було наголошено, 
що Україна заплатила найбільшу ціну у тій 
страхітливій війні, адже своє життя відда-
ли мільйони українців за честь і свободу 
не тільки України, але і Європи. Так, у ві-
рші Галини Світличної прозвучало:

…Аби народ мій похитнувсь, не висто-
яв,

І випустив із рук свій меч і стяг,
І, двадцять міліонів поховавши,
Не повалив до ніг своїх рейхстаг,-
Яким воно було б, сьогодні наше?
Пісня «Перемога свята, Перемога» у ви-

конанні Наталії Бучинської розповіла про 
вклад українців у Перемогу над фашиз-
мом, її значення не тільки в долі України, 
але і всієї Європи.

Так сталося, що у грудні 2010 р. на той 
час прем’єр-міністр Росії Володимир Пу-
тін під час спілкування з громадянами в 
прямому ефірі висловив думку про те, що 

Росія перемогла б у Великій Вітчизняній 
війні, навіть якщо б Україна не входила 
до складу Радянського Союзу, тому що, 
на його погляд, Росія є країною перемож-
ців. В.Путін також сказав, що найбільших 
втрат зазнала саме РРФСР – більше 70%.

Ці некоректні стосовно нашої країни 
висловлювання спростовуються офіцій-
ними даними, за якими населення Україн-
ської РСР у 1940 p. становило 41,3 млн. На 
1 січня 1945 р. в Україні було зареєстрова-
но 27 млн. 383 тис. осіб. Різниця становить 
13 млн. 917 тис. осіб. 

Отже, у роки Другої світової війни 
Україна втратила майже 14 млн. населен-
ня. А це, зверніть увагу, більше половини 
від загальної цифри втрат!...А ще озвучу-
ється цифра у 20 млн. загиблих…

З початком війни події розгорталися 
так, що за кілька місяців бойових дій те-
риторія України була повністю завойова-
на. Мільйони людей опинились в окупації, 
надалі з тавром “зрадників” прийнявши 
на себе тягар лихоліття, поки країна зби-
ралась із силами.

Причини величезних, невиправних 
втрат знаходимо у спогадах учасників по-
дій.

У книзі “Від солдата до академіка. 
Спогади останнього солдата Великої Ві-
тчизняної війни” Володимир Васильович 
Хільчевський – учасник Великої Вітчиз-
няної війни, “окопник”, орденоносець, 
тяжкопоранений у боях, у повоєнні роки 
знаний педагог, учений, заслужений про-
фесор НТУУ “КПІ” пише: “На територіях 
щойно визволених Сумської та Чернігів-
ської областей відразу ж почалася мобілі-
зація, і невдовзі слідом за наступаючими 
військовими частинами потяглися колони 
новобранців. Серед них були такі, що вже 
служили в армії…, але більшість – вісім-
надцяти-, дев’ятнадцятирічні юнаки. Об-
дерті, обшарпані – за два роки окупації об-
носилися, із “сидорами” за плечима йшли і 
йшли нескінченним потоком, не зупиняю-
чись. В одній із таких колон крокував і я – 

вісімнадцяти з половиною років конотоп-
сько-бахмацько-хуторський хлопчина. …
Удень нас вишикували для прийняття при-
сяги, а потім відбувся мітинг… Більшість 
складали молоді новобранці, ще не обмун-
дировані, у своєму домашньому одязі, які 
не пройшли бодай якогось мінімального 
військового вишколу. У мене, наприклад, 
була лише шинель (зовсім нова, я був пер-
шим її власником), гвинтівка і патронташ. 
Але більше було неозброєних”. Таких но-
вобранців називали “чорнопіджачника-
ми” або “чорносвитками”.

Комплектуванням “чорнопіджачників” 
займалися спеціальні польові військко-
мати. Мобілізація поширювалася на всіх 
«зрадників», тому мали власною кров’ю 
довести свою відданість Батьківщині. Нія-
кої військової підготовки з мобілізовани-
ми не проводили, часто їх відправляли у 
бій, навіть не встигаючи видати військово-
го одягу і зброї.

Російський дослідник Б. Соколов пише: 
“Расчет заключался в том, что “чорная пе-
хота” только измотает немцев и вынудит 
расстрелять запас боеприпасов, чтобы за-
тем свежие части смогли заставить проти-
вника отступить из занимаемых позиций” 
(Соколов Б.В. Неизвестный Жуков: пор-
трет без ретуши в зеркале эпохи. – Мн.: 
Родиола-плюс, 2000). Таке ставлення до 
співвітчизників, особливо новобранців, 
дивувало навіть німців, які таких солдатів 
називали “Beutesoldaten” (“трофейні сол-
дати”).

Зі “Щоденника” О. Довженка, запис 
за 28 листопада 1943 року: “Сьогодні 
В.Шкловський розказав мені, що в боях за-
гибає «множество» мобілізованих на Укра-
їні звільнених громадян. Їх звуть, здається, 
чорносвитками. Вони воюють у домашній 
одежі, без жодної підготовки, як штрафні. 
На них дивляться, як на винуватих. “Один 
генерал дивився на них у бою і плакав”, – 
розповідав мені Віктор”.

Подібну історію оповідає письменник 
Анатолій Дімаров: “Коли село звільнили, 

усіх чоловіків від 16 до 60 років – усіх, аби 
була нога – рука, а чи сліпий – глухий – 
неважливо – стали брати до війська. Нас 
“озброїли” – дали по півцеглини і – “йдіть, 
спокутуйте вину кров’ю”, бо ми на окупо-
ваній території були. Мовляв, ви жбур-
ляйте цеглу, а німці нехай думають, що 
то гранати! Нас 500 душ вигнали на кригу 
водосховища, … лише 15 уціліли! А під Із-
юмом десять тисяч таких беззбройних по-
клали!” Практично було страчено нізащо 
мільйони молодих життів.., які навіть нині 
важко підрахувати!.

Таке відбувалося по всій Україні. До-
кументальне підтвердження знаходимо 
у багатотомному історико-меморіально-
му виданні “Книга Пам’яті України”, на 
сторінках якого увічнені імена мільйонів 
загиблих. У 250 томах за областями, за 
кожним населеним пунктом подані імена 
полеглих. Дати мобілізації і загибелі воїнів 
указують на дуже короткий бойовий шлях, 
а за прізвищами бачимо великі родини.

А в зруйнованих війною селах, містах і 
містечках залишались матері, дружини з 
малими дітьми, переважна більшість яких 
незабаром ставали вдовами, а діти – сиро-
тами. На них чекали тяжкі випробування 
повоєнних років.

Таким є Український вимір Перемоги, 
і гучні паради знову й знову тривожать 
пам’ять загиблих.

Як твердить голова Українського ін-
ституту національної пам'яті Володимир 
В'ятрович, треба враховувати, що на те-
риторії нинішньої Україні фактично то-
чилися кілька воєн : німецько-польська 
(1939-45), німецько-радянська (1941-45), 
німецько-українська (1941-44), польсько-
українська (1942-1947) та радянсько-укра-
їнська (1939-54).

"В українських реаліях не можна навіть 
визначити чіткі часові рамки цієї війни. 
Адже перші бойові дії, які були пов'язані із 
Другою світовою, почалися не у вересні, а 
у березні 1939 року на Карпатській Україні. 

СТОР. 3  >>
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Останні постріли українських повстанців 
пролунали на початку 1960 року. Отже, ці 
події теж були пов*язані із ІІ – гою Світо-
вою війною.

У всіх цих війнах Україну та укра-
їнців розглядали як ресурси, каже пан 
В'ятрович, а звідси і величезна кількість 
втрат, і те, що українці брали участь у всіх 
цих війнах на боці різних сторін.

Щоб краще уявити участь українців у 
Другій світовій війні, їхню звитягу і жер-
товність, досить прочитати слова письмен-
ника і публіциста Мирослава Небелюка:

«В гігантському змаганні останньої ві-
йни українці взяли масову участь. Пере-
йдіть лише цвинтарі полеглих у Нормандії, 
огляньте лише жертви великого союзного 
десанту на побережжях Франції, і на во-
яцьких хрестах знайдете стільки україн-
ських прізвищ!.. Українська кров лилася 
під англійським, американським та яким 
хочете іншим прапором за сильні ідеали». 

Саме тому, каже історик, Україні не 
можна нав'язувати чорно-білу схему, де "з 
одного боку наші, а з іншого - німці". На 
думку Володимира В'ятровича, врахову-
ючи, що за підсумками тієї війни Україна 
не стала незалежною, а українці - не стали 
вільними людьми, для сучасної України 
логічніше говорити не про визволення, а 
про вигнання нацистів з території країни, 
згадувати не про перемоги, а вшановувати 
пам'ять усіх жертв тієї війни.

Станіслав Кульчицький, Інститут істо-
рії України НАНУ:

"Ще до підписання цього акту Сталін 
підписав указ Президії Верховної Ради 
СРСР про проголошення 9 травня Днем 
перемоги. І ось так ця важлива для люд-
ства дата виявилася розділеною навпіл,бо 

Перший акт про безумовну капітуляцію 
підписали 7 травня 1945 року після 2 годи-
ни ночі з німецькою делегацією за присут-
ності представників західних союзників та 
СРСР у французькому місті Реймс.

Він набув чинності 8 травня після 23 
години. На вимогу Сталіна підписання ка-
пітуляції продублювали у зоні, яку зайня-
ла Радянська армія. Це сталося 8 травня у 
передмісті Берліну Карслхорсті о 22 годині 
43 хвилини за середньоєвропейським ча-
сом. У Москві тоді вже було 9 травня.

До речі, за Сталіна це свято перемоги 
протрималося недовго і було скасовано у 
1948 році з огляду на жахливі наслідки ві-
йни, в тому числі, і велику кількість калік 
на вулицях. Вони унаочнювали банальну 
істину: як можна святкувати те, що прине-
сло стільки горя? Поновили День перемо-
ги як свято і вихідний лише за Брежнєва у 
1965 році", - нагадує Юрій Шаповал.

Втримання радянських міфів про війну 
в Україні сьогодні є надзвичайно важли-
вим для Росії, бо вони стали головним та 
останнім елементом радянської ідентич-
ності частини наших громадян", - каже Во-
лодимир В'ятрович і додає, що саме "ост-
рівки цієї радянської ідентичності" стали 
місцями нових збройних конфліктів.

За останні роки поєднання чорного із 
помаранчевим на стрічці набуло різних 
значень для українців.

У таких місцях, як каже завідувач від-
ділу історії України 20-30-х років ХХ сто-
ліття Інституту історії України НАНУ Ста-
ніслав Кульчицький, пізнавальним знаком 
"свій-чужий" стали так звані георгієвські 
стрічки. Але, якщо залишити поза ува-
гою історичну неточність щодо їхньої на-
зви (бо насправді вони є гвардійськими), і 

права їх носити, "георгієвські" стрічки є не 
єдиним символом, запозиченим сучасною 
Росією як із імперських, так і з радянських 
часів:

"Запозичена мелодія гімну Радянсько-
го Союзу із іншими словами стала гімном 
Російської Федерації, а, наприклад, Андрі-
ївський прапор із дореволюційного мину-
лого".

Останнім часом громадські діячі та 
представники влади запропонували і сим-
вол для цього дня - квітку червоного маку.

"Червоний мак - це європейська скор-
ботна символіка, більше, ніж переможна, 
бо сучасна Європа складається із тих кра-
їн, які воювали між собою у Другій світо-
вій війні. І мені важко уявити, щоб, на-
приклад, французи сідали на мотоцикли і 
намагалися встановити якісь свої держав-
ні символи десь у Берліні. Україна за ХХ 
століття пережила так багато трагедій, що 
нас не повинні турбувати якісь звитяги. 
Ми були частиною імперії, але ми не є ім-
перія, тому для нас важливий День пам'яті, 
як день скорботи", - зауважує Станіслав 
Кульчицький. 

"Мої французькі, німецькі колеги ка-
жуть, що коли ми говоримо про війну, 
у першу чергу ми повинні говорити про 
трагедію людей, хоча героїзм і подвиги 
теж були. Але війна - це завжди трагедія. 
І зараз про це кажуть молоді українці - по 
20 років, які служать у зоні АТО. Вони на 
своєму досвіді, ще не встигнувши закінчи-
ти університети, зараз відчули це, - про-
водить певні паралелі із сьогоденням і 
Анатолій Подольський. - Україна нарешті 
має приєднатися до європейського сприй-
няття війни як трагедії. Ми не відповідаль-
ні за минуле. Ми відповідальні за пам'ять 

про минуле".
Почуття скорботи і болю якнайкраще 

передав вірш Ліни Костенко:
Тут обелісків ціла рота.
Стрижі над кручею стрижуть.
Високі цвинтарні ворота
Високу тишу стережуть.

Звання, і прізвища, і дати.
Печалі бронзове лиття.
Лежать наморені солдати,
А не проживши й півжиття!

Хтось, може, винен перед ними.
Хтось, може, щось колись забув.
Хтось, може, зорями сумними
У снах юнацьких не побув…

Так, за зміною дат і символів має від-
бутися і переосмислення того,чим була 
Друга Світова війна для України. Отже, 
нинішній конфлікт на Сході країни пев-
ним чином допоможе українцям зрозумі-
ти об’єктивну картину тієї великої війни та 
ролі українців у ній. 

Далі прозвучала пісня у виконанні На-
талії Май «Маки червоні».

Студентській аудиторії було представ-
лено до уваги Презентацію «Війна – це за-
вжди трагедія» та проведено бесіду біля 
перегляду літератури за однойменною на-
звою заходу.

На завершення Години історичної 
пам’яті викладач Роман Н.С. висловила 
подяку бібліотекарям за актуальний захід, 
що не дає забути про ціну українського 
вкладу у перемогу в ІІ – й Світовій війні.

ЄРМАКОВА Л.М.
завідувачка міською бібліотекою №1

С П О Г А Д И  П Р О  Д І Д А  О Н І Щ Е Н К А  М . І .
Декілька штрихів з історії війни з фа-

шизмом, про шляхетних людей нашого 
міста, які воювали, потім повернувшись 
працювали над відновленням країни та 
жили поряд з нами..

Вирішив написати за свого діда – Оні-
щенка Миколу Івановича.

Нажаль, знаю про діда та його подвиги 
дуже мало, він не любив розповідати про 
війну, не святкував пафосно та й бойові 
нагороди, а вони в нього славетні, не но-
сив напоказ.

Взагалі святкувати з парадами День Пе-
ремоги, як ми його знаємо, почали з 1965 
року!

Завдяки сайту podvignaroda.ru я дізна-
вся про героїчне минуле свого діда.

Але ж навіть сухі описи в нагородних 
листах не передають насправді, що ці геро-
їчні люди зробили задля нашого мирного 
майбутнього та що пережили!

Помер дід у 1978 році, коли мені було 
шість. Нажаль, так і не розповівши мені 
про своє минуле, про війну, про подвиги 
та про те, якою страшною ціною дісталася 
перемога українському народу.

Ось декілька штрихів з його біографії.
Народився Оніщенко М.І. в 1919 році у 

Кривому Розі. В 1939 році закінчив Рязан-

ське Військове училище. До цього вихову-
вався у дитячому будинку, хоча мати була 
жива. Напевне, причина в голодоморі.

На війну пішов в серпні 41-го і з цього 
часу постійно був на передовій (див. наго-
родні листи), аж до квітня 44-го року. Був 
тричі поранений востаннє – в 44-му і спи-
саний за пораненням.

Був нагороджений бойовими ордена-
ми: двома орденами «Червоного прапо-
ра», «Вітчизняної війни ІІ ст.», орденом 
«Олександр Невський». Кожен орден має 
свій нагородний лист та наказ, які містять 
описи подвигів діда. Також, за взяття міста 
Орел був поданий до нагородження третім 
орденом «Червоного прапора», але за кон-
флікт з «особістом», був знятий з нагоро-
дження. На той час три ордени бойового 
«Червоного прапора» прирівнювались до 
звання «Героя Радянського Союзу».

За його двоюрідного брата, який був Ге-
роєм СРСР та помер в 1945 році від пора-
нень, нажаль, мені нічого не відомо.

В післявоєнний час, в 50-тих роках, 
Микола Іванович був головою селищної 
ради (на той час Сталінка). Також був ди-
ректором будинку інвалідів, працював в 
школі викладачем фізичного виховання та 
військової справи. Ось де, напевно, і мені 

передалась любов до спорту, дітей та ви-
кладацької діяльності.

Вчитуючись в нагородні листи, хочеть-
ся хоч трішечки бути схожим на нього.

Ось декілька витягів з нагородних лис-
тів діда.

«20 вересня 1943 року в бою за с. Шу-
марово забезпечив вогневу підтримку 
своїх станкових кулеметів рух стрілкових 
підрозділів вперед в результаті чого с. 
Шумарово було звільнено від німецьких 
загарбників при цьому захоплені трофеї 
6 повозок з боєприпасами та зброєю, а та-
кож захоплений трофейний ротний міно-
мет із якого тов. Оніщенко відкрив вогонь 
та знищив 6 гітлерівців.

17 листопада 1943 року в жорстокому 
бою за село Калинівку Гомельської облас-
ті, зам. командира батальйону тов. Они-
щенко, знаходячись в 3-й кулеметній роті, 
своєю мужністю та відвагою підняв роту 
в атаку, несподівано ввірвався в траншеї 
противника. Надихаючи бійців та сержан-
тів, особисто закидав німців гранатами, 
при цьому знищив 7 фашистських солдат. 
Противник силою до 2-х рот піхоти з тан-
ками та самохідними гарматами протягом 
доби неодноразово переходили в контр-
атаку, з метою повернути втрачені позиції. 

Тов. Оніщенко залишившись з групою ку-
леметників в кількості 12 чоловік протя-
гом доби відбивав контратаки німців, при 
цьому знищив 3 станкових, 2 ручних куле-
мета та більш ніж 47 гітлерівських солдат 
та офіцерів».

Пам’ятайте та вивчайте історію, щоб ні-
коли більше вона не повторювалась.

НІКОЛИ БІЛЬШЕ..
ОНІЩЕНКО О.А. 

голова боксерського клубу «АЛЕКС»
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Великдень – це одне з найбільших 
християнських свят. Кожен у цей день 
повинен відчути радість від Воскресін-
ня Христового і посмакувати паскою та 
крашанками.

Завжди, а особливо напередодні Ве-
ликодніх свят, ми повинні пам'ятати про 
тих, хто стоїть на сторожі нашого спо-
кою та миру на передовій. Кожен воїн 
повинен відчути Великодня, його тепло 
та любов. Саме тому учні 7-А класу ра-
зом зі своїм класним керівником Стель-
ник О.М. підготували для наших захис-
ників, щоб підбадьорити їх, маленькі 
подаруночки. Кожен учень нашого класу 
брав участь у цій акції. Ніхто не зали-

шився байдужим. Деякі учні підписали 
листівки з найдобрішими побажаннями 
та словами подяки. Ці подарунки від-
правлені захисникам, які перебувають в 
зоні АТО у дні Пасхального свята.

Свято Великодня – надзвичайно бла-
годатне й життєрадісне, воно об’єднує 
родини, наповнює серця теплом, 
любов’ю та щирістю. Тож бажаємо усім, 
благополуччя та мирного неба на нашій 
рідній Україні. Дай, Боже, що наступний 
Великдень усі військовослужбовці зу-
стріли у колу рідних. Миру всім нам та 
спокою! Веселих свят!

КОРОБКА КАТЕРИНА, 
учениця 7-А класу ЗОШ I-III ст.№1

X V I І І  В І Д К Р И Т И Й  Ф Е С Т И В А Л Ь - К О Н К У Р С 
Д И Т Я Ч О Ї  Т А  Ю Н А Ц Ь К О Ї  Т В О Р Ч О С Т І 

« В Е С Е Л К О В І  К О Л Ь О Р И »
Запрошуємо юних вокалістів, танців-

ників, інструменталістів, представників 
оригінального мистецтва (цирковий, роз-
мовний жанр) взяти участь в XVIІІ від-
критому фестивалі-конкурсі дитячої та 
юнацької творчості «Веселкові кольори», 
який відбудеться в м.Заводське 1 червня 
2018 року.

Програма фестивалю передбачає:
- урочисте відкриття фестивалю;
- власне конкурс;
- конкурс малюнків на асфальті «Кольо-

рове розмаїття дружби та добра»;
- майстер-класи та виставка-ярмарок 

виробів декоративно-ужиткового мисте-
цтва; 

- працююча група аніматорів;
- танцювальний флеш-моб;
- нагородження переможців та урочис-

те закриття фестивалю-конкурсу;
- дитяча дискотека та святковий феєр-

верк.
Інформаційна підтримка: газета «Чер-

вонозаводський вісник», сайт Заводської 
міської ради: zv.gov.ua

Заявки на участь разом зі списком учас-
ників колективу подаються до 26 травня 
2018 року за адресою:

- м. Заводське, вул. Матросова, 15 (За-
водський МБК №1);

- на електронну адресу: che.mbk1@
gmail.com;

Телефони для довідок: 3-57-75; (066) 
159-81-76 (Юлія Вячеславівна), (066) 786 
31 75 (Ірина Сергіївна).

Про проведення XVIII відкритого 
фестивалю – конкурсу дитячої 

та юнацької творчості 
«Веселкові кольори»

Керуючись статтею 32 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до затвердженої 
програми та в зв’язку з проведенням 
XVIII відкритого фестивалю – конкурсу 
дитячої та юнацької творчості «Веселко-
ві кольори». 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Поло-
ження та програму проведення XVIII 
відкритого фестивалю – конкурсу ди-
тячої та юнацької творчості «Веселкові 
кольори» (додається).

2. Для організації та проведення ство-
рити робочу групу в складі:

- Краснолуцької Юлії Вячеславівни – 

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

директора МБК №1;
- Сидоренка Валерія Дмитровича – 

заступника директора з адміністратив-
но-господарської роботи МБК № 1;

- Михлик Ірини Сергіївни – худож-
нього керівника МБК №1;

- Горбенко Юлії Анатоліївни – провід-
ного спеціаліста з гуманітарних питань;

- Мусієнка Віктора Олександровича – 
голови місцевої громадської організації 
«Спорт» (за згодою);

- Фесуна Віталія Анатолійовича – 
системного адміністратора міської ради.

3. Відповідальним за організацію та 
проведення фестивалю визначити Крас-
нолуцьку Юлію Вячеславівну – директо-
ра МБК №1.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на заступника міського 
голови Добрулю Сергія Васильовича.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

18 квітня 2018 року рішення №38

ПОЛОЖЕННЯ
про XVIІІ відкритий фестиваль-конкурс 

дитячої та юнацької творчості
«Веселкові кольори»

1. Організатори проекту:
1.1 Заводська міська рада
1.2 Місцева громадська організація 

«Спорт»
1.3 Міський будинок культури №1
2. Мета:
2.1 Виявлення талановитих і обдарова-

них дітей, сприяння подальшому розвитку 
їх здібностей;

2.2 Популяризація різних видів мис-
тецтв серед молодого покоління;

2.3 Обмін досвідом та творчими досяг-
неннями;

2.4 Залучення юних аматорів до актив-
ної участі в мистецькому житті міста та 
надання можливості реалізації їх творчого 
потенціалу.

3. Умови проведення: 
3.1 Фестиваль-конкурс проводиться в 

м. Заводське 1 червня 2018 року в МБК №1.
3.2 Для організації та проведення утво-

рюється робоча група, яка організовує тех-
нічне і фінансове забезпечення та призна-
чає журі конкурсу.

3.3 У період проведення XVІIІ відкрито-
го фестивалю-конкурсу здійснюється:

- урочисте відкриття фестивалю;
- власне конкурс;
- конкурс малюнків на асфальті «Кольо-

рове розмаїття дружби та добра»;
- майстер-класи та виставка-ярмарок 

виробів декоративно-ужиткового мисте-
цтва; 

- працююча група аніматорів;
- танцювальний флеш-моб;
- нагородження переможців та урочис-

те закриття фестивалю-конкурсу;
- дитяча дискотека та святковий феєр-

верк.
3.4 Відповідальність за життя та 

здоров’я дітей несуть безпосередньо керів-
ники колективів, батьки та супроводжую-
чі особи.

3.5 Для участі у фестивалі-конкурсі ко-
жен колектив або учасник представляє 1-2 
номери. Твори виконуються під фоногра-
му, або під оригінальний музичний супро-
від. 

3.6 Вокальні твори також можуть ви-
конуватись а капела. Забороняється про-
ведення на фонограмі допоміжних голосів 
в унісон реальному звучанню. Не допуска-
ється повторного виконання твору (якщо 
даний твір виконувався цим же учасником 
на цьому ж конкурсі в попередні роки).

3.7 Володарі Гран-прі 2017р. участі в 
конкурсі не беруть.

4. Номінації:
ВОКАЛ (окремі виконавці, колективи 

малих та великих форм)
- народний спів;
- естрадний вокал;
- академічний вокал;
- авторська пісня.
ХОРЕОГРАФІЯ (колективи)
- народний танець;
- класичний танець;
- естрадний танець;
- сучасні напрямки;
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЖАНР (ко-

лективи, окремі виконавці)
- народні інструменти;
- духові інструменти;
- клавішні інструменти.
ОРИГІНАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО (колек-

тиви, окремі виконавці)
- розмовний жанр – читці (поезія, про-

за), театральні мініатюри, авторський твір;
- цирковий жанр – акробатика, плас-

тичний етюд, еквілібристика, жонглюван-
ня, клоунада.

5. Вікові категорії:
Конкурс проводиться у кожній номіна-

ції за віковими категоріями:
- до 7 років;
- від 8 до 10 років;
- від 11 до 14 років;
- від 15 до 18 років.
Належність до вікової категорії визна-

чається у співвідношенні 70% від загальної 
кількості учасників колективу.

6. Критерії оцінювання:
Оцінка виступу конкурсантів відбува-

ється за такими критеріями:
- рівень виконавської майстерності;
- артистичність та сценічна культура;
- складність репертуару;
- відповідність обраної тематики до 

віку;
- цілісність композиції та розкриття 

творчого задуму.
7. Технічне забезпечення:
Музичні носії : флешка або CD-диск, які 

повинні містити лише конкурсний трек, 
записаний у форматі mp3. Обов’язково 
мати в наявності копію музичного носія. 
Фонограми подаються разом із заявкою до 
26 травня 2018 року.

8. Фінансові умови:
8.1 Усі витрати щодо участі колективів 

і виконавців у фестивалі – за рахунок від-
ряджуючої організації.

8.2 Благодійний внесок учасників фес-
тивалю:

- соло – 100 грн./чол. 
- колективи 2-6 чол. – 80 грн./чол.
- колективи 7-15 чол. – 70 грн./чол.
- колективи 16 чол. і більше – 50 грн./

чол. 
Кінцевий термін внесення благодійного 

внеску – 26 травня 2018 року.
8.3 Банківські реквізити :
Одержувач: Місцева громадська органі-

зація «Спорт»
Код – 36454126
р/р - 26008054626909 
МФО – 331401 ПАТ КБ «ПриватБанк»
Копію чека про оплату додавати при ре-

єстрації заявки на участь.
8.4 Якщо конкурсант бере участь в кіль-

кох номінаціях – оплата 1 номінації 100%, 
наступні – знижка 20%.

8.5 Для дітей пільгових категорій (бага-
тодітні, малозабезпечені, діти-сироти, по-
збавлені батьківського піклування), дітей 
учасників АТО участь у фестивалі-кон-
курсі є безкоштовною (за наявності копії 
відповідного посвідчення).

8.6 У випадку відмови учасників від 
участі за будь-яких обставин пізніше ніж 
за 5 днів до початку фестивалю, оргкомі-
тет залишає за собою право не повертати 
будь-які внески, які були здійснені учасни-
ком.

9. Визначення та нагородження пере-
можців:

9.1 Всі учасники отримують Свідоцтво 
про участь у XVІIІ відкритому фестивалі-
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конкурсі «Веселкові кольори».
9.2 Переможців у кожній номінації визначає компетентне та професійне журі.
9.3 Учасники, що посіли перше, друге, третє місце, отримують Диплом Лауреата фес-

тивалю та кубки.
9.4 Володарі ГРАН-прі нагороджуються окремим цінним подарунком (на вибір):
- звукозапис на професійній студії;
- професійна фотосесія;
- грошова винагорода в розмірі 2 500 грн. 
10. Організаційні питання: 
10.1 Заявки на участь разом зі списком учасників колективу подаються до 26 травня 

2018 року за адресою:
- м. Заводське, вул. Матросова, 15 (Заводський МБК №1);
- на електронну адресу: che.mbk1@gmail.com;
Телефони для довідок: 3-57-75; (066) 159-81-76 (Юлія Вячеславівна), 
(066) 786 31 75 (Ірина Сергіївна). 
10.2 Усі графи заявки обов’язкові для заповнення. 
Заявки, заповнені не за формою, розглядатись не будуть! 

<< СТОР. 4

Про затвердження Положення про по-
рядок нарахування та сплати земельного 

податку і орендної плати юридичними 
та фізичними особами

Керуючись пунктом 28 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтями 274 та 286 Податкового 
кодексу України, Законом України «Про 
засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», з метою 
зміцнення матеріальної та фінансової бази 
місцевого самоврядування, а також спри-
яння соціально-економічного розвитку 
міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положен-
ня про порядок нарахування та сплати 
земельного податку і орендної плати юри-
дичними та фізичними особами (додаєть-
ся).

2. Вважати таким, що втратило чин-
ність, рішення двадцять четвертої сесії 
Заводської міської ради 7 скликання від 
14.06.2017 року за № 11 «Про затверджен-
ня Положення про порядок нарахування 
та сплати земельного податку і орендної 
плати юридичними та фізичними особа-
ми».

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 
2019 року.

4. Забезпечити оприлюднення даного 
рішення в газеті «Червонозаводський ві-
сник» та на сайті Заводської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію місь-
кої ради з питань будівництва, транспор-
ту, зв’язку, земельних відносин, екології 
та охорони навколишнього природного 
середовища ( Івахно С.Ю.)

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження ставок та пільг
зі сплати земельного податку на 2019 рік

Керуючись пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», підпунктом 4.1.9 
пункту 4.1, пунктом 4.5 статті 4, підпунк-
том 12.3.4 пункту 12.3, підпунктом 12.4.3 
пункту 12.4, пунктом 12.5 статті 12, абза-
цами другим та третім пункту 284.1 статті 
284 Податкового кодексу України та вра-
ховуючи рішення ради від 05.06.2015 року 
за № 5 «Про затвердження технічної доку-
ментації з нормативної грошової оцінки 
земель міста Червонозаводське» та рішен-
ня ради від 15.10.2013 року за № 22 «Про 
затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель с. 
Вишневе Червонозаводської міської ради». 

ВИРІШИЛИ: 1. Установити на терито-

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

рії Заводської міської ради:
1) ставки земельного податку згідно з 

додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних 

осіб, надані відповідно до пункту 284.1 
статті 284 Податкового кодексу України, за 
переліком згідно з додатком 2.

2. Визнати рішення двадцять четвертої 
сесії міської ради сьомого скликання від 
14.06.2017 року № 10 «Про затверджен-
ня ставок земельного податку та ставок 
орендної плати у відсотках до нормативної 
грошової оцінки земель м. Заводське та с. 
Вишневе» таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань будівництва, транспор-
ту, зв’язку, земельних відносин, екології та 
охорони навколишнього природного се-
редовища (голова комісії Івахно С.Ю.).

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2019 
року.

5. Оприлюднити рішення на сайті місь-
кої ради та у газетах «Зоря» і «Червоноза-
водський вісник».

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

Про затвердження Положення про
порядок продажу земельних ділянок,

на яких розміщені об’єкти нерухомого 
майна у м. Заводське та с. Вишневе

Керуючись пунктом 34 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом «б» 
статті 12, статтею 128 Земельного кодексу 
України, постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.04.2009 року № 381 «Про 
затвердження Порядку здійснення розра-
хунків з розстроченням платежу за при-
дбання земельної ділянки державної та 
комунальної власності», Законом України 
«Про оцінку земель». 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення 
про порядок продажу земельних ділянок, 
на яких розміщені об’єкти нерухомого 
майна у м. Заводське та с. Вишневе (дада-
ється).

2. Рішення двадцять першої сесії Черво-
нозаводської міської ради шостого скли-
кання від 14.12.2012 року за № 12 «Про 
затвердження Положення про порядок 
продажу земельних ділянок під майном у 
м. Червонозаводське» - скасувати.

3. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію з 
питань будівництва, транспорту, зв’язку, 
земельних відносин, екології та охорони 
навколишнього природного середовища.

В.СИДОРЕНКО
міський голова

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

Про встановлення ставки акцизного
податку з роздрібного продажу 
підакцизних товарів на 2019 рік
та затвердження Положення про

встановлення ставки акцизного податку
з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

та порядок його справляння

Керуючись пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», п.215.3.10 Подат-
кового кодексу України, Законом України 
«Про засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності» 
та з метою зміцнення матеріальної та фі-
нансової бази місцевого самоврядування, 
а також сприяння соціально-економічного 
розвитку міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити на тери-
торії Заводської міської ради ставку ак-
цизного податку з роздрібного продажу 
підакцизних товарів на 2019 рік у розмірі 
5 % від вартості реалізованих підакцизних 
товарів (з податком на додану вартість)

2. Затвердити Положення про встанов-
лення ставки акцизного податку з реаліза-
ції суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів та порядок 
його справляння (додається).

3. Вважати таким, що втратило чин-
ність рішення 24 сесії міської ради 7 скли-
кання від 14.06.2017 року за № 5 «Про за-
твердження Положення про встановлення 
ставки акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів та порядок 
його справляння».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 
січня 2019 року.

5. Оприлюднити дане рішення в газеті 
«Червонозаводський вісник» та на сайті 

Заводської міської ради. 
6. Контроль за виконанням даного рі-

шення покласти на голову постійної ко-
місії міської ради з питань стратегічного 
розвитку, планування бюджету і фінансів 
Барановського Р.І.

В.СИДОРЕНКО
міський голова

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

Про встановлення ставок
єдиного податку на 2019 рік та 
затвердження Положення про 

єдиний податок

Керуючись пунктом 24 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», п.12.4 ст.12, 
ст.293 Податкового Кодексу, Законом 
України «Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської діяль-
ності» та з метою зміцнення матеріальної 
та фінансової бази місцевого самовряду-

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

вання, а також сприяння соціально-еконо-
мічного розвитку міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити ставки єди-
ного податку для суб’єктів господарської 
діяльності - фізичних осіб, які здійснюють 
діяльність у м. Заводське та класифікувати 
їх по виду господарської діяльності (дода-
ток 1 додається).

2. Затвердити Положення про єдиний 
податок (додаток 2 додається).

3. Вважати таким, що втратило чинність 
рішення 24 сесії міської ради 7 скликання 
від 14.06.2017 року № 6 «Про затвердження 
Положення про єдиний податок».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 
січня 2019 року.

5. Оприлюднити дане рішення в газеті 
«Червонозаводський вісник» та на сайті 
Заводської міської ради.

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на голову постійної ко-
місії міської ради з питань стратегічного 
розвитку, планування бюджету і фінансів 
Барановського Р.І.

В.СИДОРЕНКО
міський голова

Про встановлення ставок та пільг зі
сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки,
на 2019 рік

Керуючися статтею 266 Податкового 
кодексу України, пунктом 24 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 
року № 483 «Про затвердження форм ти-
пових рішень про встановлення ставок 
та пільг із сплати земельного податку та 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки» та з метою зміцнення 
матеріальної та фінансової бази місцевого 
самоврядування, а також сприяння соці-
ально – економічного розвитку міста.

ВИРІШИЛИ: 1. Установити на терито-
рії Заводської міської ради:

1.1. Ставки податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, згідно з до-
датком 1;

1.2. Пільги для фізичних та юридич-
них осіб, надані відповідно до підпункту 
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податково-
го кодексу України, за переліком згідно з 
додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в газеті «Чер-
вонозаводський вісник» та на сайті Завод-
ської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на голову постійної комісії місь-
кої ради з питань стратегічного розвитку, 
планування бюджету і фінансів Баранов-
ського Р.І. 4. Вважати такими, що втрати-
ли чинність пункти 2,3,4,5 рішення 24 сесії 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

СТОР. 6  >>
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міської ради 7 скликання від 14.06.2017 
року за № 7 «Про затвердження Положен-
ня про порядок нарахування та сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, як складової податку на 
майно».

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 
року.

В.СИДОРЕНКО
міський голова

Про внесення змін до бюджету 
на 2018 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та беручи до уваги роз-
порядження голови Лохвицької районної 
державної адміністрації №91 від 23.03.2018 
року, меморандум про співпрацю у розви-
тку соціальної інфраструктури Лохвиць-
кого району Полтавської області в 2018 
році від 15.11.2017 року, лист КП «Комун-
сервіс» за № 75 від 20.04.2018 року. 

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну 
частину спеціального фонду бюджету на 
2018 рік по коду 41053900 «Інші субвенції 
з місцевого бюджету» на суму 600 000,00 
грн.

2. Збільшити видаткову частину спеці-
ального фонду бюджету на 2018 рік на 700 
000,00 грн., в тому числі:

по КПК 7322 «Будівництво медичних 

РІШЕННЯ РАДИ

Про встановлення транспортного
податку на 2019 рік та затвердження 

Положення про порядок нарахування 
та сплати транспортного податку, 

як складової податку на майно

Керуючись пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», п.12.4 ст.12, ст.ст. 
265, 266, 267 Податкового Кодексу України, 
Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності» та з метою зміцнення 
матеріальної та фінансової бази місцевого 
самоврядування, а також сприяння соці-

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

установ та закладів» КЕКВ 3142 «Рекон-
струкція та реставрація інших об’єктів» на 
суму 600 000,00 грн. (фінансування Проек-
та «Впровадження енергозберігаючих за-
ходів: «Реконструкція нежитлової будівлі 
поліклінічного відділення по вул. Садовій, 
2а з утепленням, заміною вікон, дверей та 
інженерних мереж майнового комплексу 
АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лох-
вицького району, Полтавської області»);

по КПК 1010 «Надання дошкільної осві-
ти» КЕКВ 3142 «Реконструкція та рестав-
рація інших об’єктів» на суму 100 000,00 
грн. ( реконструкція даху ДНЗ «Теремок»).

3. Внести зміни у видаткову частину 
загального фонду бюджету на 2018 рік по 
КПК 6030 «Організація благоустрою на-
селених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата по-
слуг (крім комунальних)» зменшити на 
суму 225 000,00 грн., а по спеціальному 
фонду бюджету КПК 6030 «Організація 
благоустрою населених пунктів» КЕКВ 
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 
збільшити на 225 000,00 грн. (капітальний 
ремонт дороги по вул. Заводській).

4. Внести зміни у видаткову частину спе-
ціального фонду бюджету на 2018 рік по 
КПК 8330 «Інша діяльність у сфері еколо-
гії та охорони природних ресурсів» КЕКВ 
2282 «Окремі заходи по реалізації держав-
них (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку» зменшити на суму 
38 921,00 грн., а по КЕКВ 2610 «Субсидії та 
поточні трансферти підприємствам ( уста-
новам, організаціям) збільшити на суму 
38 921,00 грн. (погашення заборгованості 

за виготовлення проектної документації 
за об’єктом «Будівництво очисних споруд 
(каналізаційні мережі) м. Заводське Лох-
вицького району). 

5. Затвердити профіцит загально-
го фонду бюджету на 2018 рік у сумі 225 
000,00 грн.

6. Затвердити дефіцит спеціально-
го фонду бюджету на 2018 рік у сумі 225 
000,00 грн.

7. Бухгалтерії міської ради внести зміни 
в помісячний розпис бюджету на 2018 рік.

8. Затвердити довідки про зміни доход-
ної та видаткової частини бюджету за 2018 
рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова

24 квітня 2018 року рішення №1

ально-економічного розвитку міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити та затвер-
дити на території Заводської міської ради 
транспортний податок.

1.1. Об’єктом оподаткування є легкові 
автомобілі, з року випуску яких минуло не 
більше п’яти років (включно) та середньо-
ринкова вартість яких становить понад 
375 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податко-
вого (звітного) року.

1.2. Ставка податку встановлюється з 
розрахунку на календарний рік у розмірі 
25 000 гривень за кожен легковий автомо-
біль, що є об’єктом оподаткування.

2. Затвердити Положення про порядок 
нарахування та сплати транспортного по-
датку, як складової податку на майно (до-
дається).

3. Вважати таким, що втратило чинність 
рішення 24 сесії міської ради 6 скликання 
від 14.06.2017 року за № 8 «Про затвер-
дження Положення про порядок нараху-
вання та сплати транспортного податку, 
як складової податку на майно».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 
січня 2019 року.

5. Оприлюднити дане рішення в газеті 
«Червонозаводський вісник» та на сайті 
Заводської міської ради.

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на голову постійної ко-
місії міської ради з питань стратегічного 
розвитку, планування бюджету і фінансів 
Барановського Р.І.

                                                                                                                                                   Додаток 1
СТАВКИ

земельного податку

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.
Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське та с. Вишневе.

Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від місця 

знаходження

За земельні ділянки за межами 
населених пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не проведено

Код Найменування Для 
юридичних 

осіб

Для 
фізичних 

осіб

Для 
юридичних 

осіб

Для фізичних осіб

01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1 1 - -
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 0,05 0,05 - -
01.05 Для індивідуального садівництва 0,05 0,05 - -

02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)
- 0,05 - -

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,05 0,05 - -
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання - 0,05
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів - 0,05 - -
02.06 Для колективного гаражного будівництва - 0,05 - -
02.07 Для іншої житлової забудови - 0,05 - -

03 Землі громадської забудови
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3 3 - -
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 3 3 - -
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 0,05 - - -
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  0,05 - - -

07 Землі рекреаційного призначення
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,05 0,05 - -

11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  
3 3 - -

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3 3 - -

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств

3 3 - -

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення води)

3 3 - -

12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 0,75 - - -
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства
3 3 - -

13 Землі зв’язку 
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3 3 - -
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3 3 - -
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3 3 - -

14 Землі енергетики
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії
3 3 - -
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                                                                                                                                                   Додаток 2
ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 

кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.
Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське та с. Вишневе.

Група платників, категорія Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)/цільове призначення земельних 

ділянок
Фізичні особи

Інваліди першої і другої групи 100% за кожним видом використання у межах граничних норм, а саме:
- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 га;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,10 га;
- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 га;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 га;
- для ведення садівництва - не більш як 0,12 га.

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років
Пенсіонери (за віком)
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

Юридичні особи
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і 
джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних 
дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної 
культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або 
місцевих бюджетів

100%  за кожним видом використання

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної 
майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної 
культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри 
олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі 
спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних 
товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими 
та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на 
яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з 
Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку 
протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з 
місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових 
установ та організацій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ
Про затвердження ставок орендної плати у відсотках до нормативної грошової оцінки земель м. Заводське та с. Вишневе на 2019 рік.

         У відповідності до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, з метою впорядкування розмірів орендної плати за землю та 
збільшення надходжень до міського бюджету, керуючись Наказом Держкомітету України із земельних ресурсів №548 від 23 липня 2010 року «Про затвердження Класифікації 
видів цільового призначення земель», статтею 12 Розділу 1 Земельного кодексу України, підпунктом 4.1.9 пункту 4.1, пунктом 4.5 статті 4, підпунктом 12.3.4 пункту 12.3, 
підпунктом 12.4.3 пункту 12.4, пунктом 12.5 статті 12, статтею 288 Податкового кодексу України, статтею 21 Розділу ІІІ Закону України «Про оренду землі», статтею 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення ради від 05.06.2015 року за № 5 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель міста Червонозаводське» та рішення ради від 15.10.2013 року за № 22 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Вишневе 
Червонозаводської міської ради».
         Вирішили: 1. Затвердити розмір ставок орендної плати за землю у м. Заводське та с. Вишневе на 2019 рік, установивши річну орендну плату за землю у відсотках від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки (згідно таблиці) в наступному розмірі:

№№ 
п/п Назва цільового призначення

Код    
КВПЦТЗ

Ставки орендної плати за землю у % від 
нормативної грошової оцінки

І Землі сільськогосподарського призначення.  
1 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 01.01 5
2 Для ведення особистого селянського господарства. 01.03 3
3 Для іншого сільськогосподарського призначення. 01.07 3

 ІІ Землі житлової забудови.
1 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка).
02.01 3

2 Для будівництва індивідуальних гаражів. 02.05 3
3 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 02.03 3
4 Для іншої житлової забудови 02.07 3

ІІІ Землі громадської забудови.
1 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 03.07

1.1 Заклади торгівлі промисловими товарами 12
1.2 Заклади торгівлі непромисловими товарами 12 

1.2.1 Заклади торгівлі лікувальними засобами та препаратами 12
1.3 Заклади торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стисненим газом( АЗС, ГНКС) 12
1.4 Організації по прийманню лому чорних та кольорових металів 12
1.5 Установи по здійсненню консультаційної та практичної діяльності у сфері права, бухгалтерського обліку, 

операцій з нерухомістю
12

2 Для будівництва та обслуговування об’єктів і закладів громадського харчування. 03.08

2.1 Кафе, бари, ресторани, їдальні 12
3 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. 03.09 12
4 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування. 03.13

4.1 Автомийки, СТО, шиномонтаж 10
4.2 Заклади по наданню ритуальних послуг 12 
4.3 Заклади по ремонту взуття 7
4.4 Перукарні 7
4.5 Інші заклади побутового обслуговування 10
5 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (заклади соціальної допомоги). 03.15 3

ІV Землі промисловості.
1 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
11.02

6
2 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури.
11.04  6

V Землі транспорту.
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 12.04 12

VІ Землі зв’язку.
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій. 13.01 10

VIІ Землі енергетики.  
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії.

14.02 12

         
2. На земельні ділянки  надані в оренду під  забудову тимчасової торгівельної споруди застосовується коефіцієнт «3» терміном на 6 місяців. По закінченню 

6-ти місячного терміну орендну плату обраховувати згідно таблиці.
3. На земельні ділянки,  надані в оренду під капітальну забудову, застосовується коефіцієнт «3» терміном на 24 місяці. По закінченню терміну орендну плату СТОР. 8  >>
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обраховувати згідно таблиці.
4. Обчислення розміру орендної 

плати на земельні ділянки здійснюється 
з урахуванням їх цільового призначення 
та коефіцієнтів індексації, затверджених 
Державною службою України з питань 
геодезії, картографії та кадастру (або її 
правонаступником).

5. Орендна плата вноситься 
щомісячно в строки та в порядку, 
визначеному договором оренди земельної 
ділянки.

6. Орендну плату за частину 
площ земельних ділянок наданих 

підприємствам, установам та організаціям, 
що перевищують норми відведення, 
справляти в п’ятикратному розмірі.

7. Орендну плату за земельні 
ділянки, які використовуються без 
оформлення договорів оренди та інших 
правових документів, справляти в 
двократному розмірі.

8. Орендну плату за користування 
земельними ділянками для городництва 
справляти на рівні 2018 року.

9. Непрацюючим юридичним та 
фізичним особам, фізичним особам-
підприємцям встановити наступні ставки 
орендної плати:

- за користування ділянками більше 
40,0 га –  3 %;

- за користування ділянками до 40,0 
га – 4 %.

10. Не дозволяється встановлювати 
індивідуальні пільгові ставки  для окремих 
юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців і фізичних осіб або звільняти 
їх від орендної плати за землекористування. 

11. Відповідальність за розрахунок 
орендної плати та своєчасність ведення 
договірної роботи щодо землі, покласти на 
провідного спеціаліста з земельних питань 
та містобудування Катібу С.І.

12. Визнати рішення двадцять 

четвертої сесії міської ради сьомого 
скликання від     14.06.2017 року № 10 
«Про затвердження ставок земельного 
податку та ставок орендної плати у 
відсотках до нормативної грошової оцінки 
земель м. Заводське та с. Вишневе» таким, 
що втратило чинність.

13. Рішення набуває чинності з 
01.01.2019 року.

14.Оприлюднити дане рішення на 
сайті міської ради та у газетах «Зоря» і 
«Червонозаводський вісник».

П О Д А Р У Н О К  М І С Ь К І Й  Б І Б Л І О Т Е Ц І 
В І Д  А В Т О Р А

Приємно коли дізнаєшся про творчість 
відомих людей, а надто відомих у нашому 
місті авторів. Валерій Олексійович Черво-
ненко, який вже тривалий час є директо-
ром Заводської загальноосвітньої школи 
№2, відноситься саме до таких. Неоднора-
зово під час концертів заводчани та гості 
міста чули зі сцени авторське виконання 
пісень Валерія Олексійовича на його ж 
власну музику і вірші. Бібліотекарі час від 
часу зустрічалися з публікаціями його ві-
ршів і музики. Завдяки такому всебічно 
обдарованому директору школи і учні, які 
навчаються в ній, і педагоги, теж прагнуть 
проявляти і розвивати свої таланти. Нео-
дноразово учні були переможцями кон-

курсів, які влаштовувала міська бібліотека 
№1 і на міському, і на районному рівні. 

Цими весняними днями поет завітав 
до бібліотеки з подарунком, збіркою ві-
ршів під назвою "За хвилями буття". Ми з 
цікавістю ознайомились із нею і з радістю 
пропонуємо нашим читачам до уваги ві-
рші, які раніше не були відомими... А ще в 
ній балади, сонети, які містять глибокі фі-
лософські роздуми автора, переживання 
його ліричного героя. 

Вітаємо Валерія Олексійовича з вихо-
дом його збірки! Творчих вам успіхів! 

Л.ЄРМАКОВА, 
зав.бібліотекою №1

Т И Ж Д Е Н Ь  Д И Т Я Ч О Г О  Ч И Т А Н Н Я 
В  М І С Ь К І Й  Б І Б Л І О Т Е Ц І

Свята — невід’ємна частина нашого 
життя, світла і радості. Важко назвати 
серед них ті, які б не відзначалися у За-
водській міській бібліотеці № 1. Разом із 
бібліотекарями читачі святкують День 
Матері, День святого Миколая, Велик-
день, День захисту дітей та багато-ба-
гато інших. У вінок весняних свят гар-
но вплітається свято – Всеукраїнський 
тиждень дитячого читання, прикраше-
не особливим колоритом – дитячими 
дзвінкими голосами, сміхом, гумором і 
книгами.

Це свято знайомства дитини з кни-
гою, час активного спілкування дітей 
між собою, традиційні та інноваційні 
заходи популяризації дитячої книги, які 
пропонують бібліотекарі для читачів. 

Серед безлічі книжок - давніх та су-
часних, серйозних та веселих - найкра-

щі написані для дітей. Дитяча книга – це 
сонячний зайчик, бо є світлою і радіс-
ною.

Цікавий світ казки, пригод, подоро-
жей панував під час відкриття тижня 
дитячого читання «Велика читацька 
пригода» для учнів 4 – х класів Завод-
ських шкіл №1 та № 2 

Радісний настрій, справжнє казкове 
свято подарували дітям працівники та 
Казкові герої , які завітали до них на 
зустріч. Діти допомагали відгадувати 
різноманітні завдання Магістру – Дризі 
Антону та Принцесі - Руденко Єлизаве-
ті, щоб ті потрапили на бал у Книжкове 
Королівство. Та яка ж святкова програ-
ма без пісні, яка звучала у виконанні 
учнів 4- го класу, запального таночку 
«Антошка» у виконанні хореографіч-
ного колективу «Водограй» керівник 

Чабак Н. О., вірша у виконанні Кіяшко 
Єлизавети, чудових гуморесок, які чи-
тав Слєсарєв Ярослав.

Доречним цього тижня був про-
ведений конкурс «Найоригінальніша 
закладка», яка ніби чарівна паличка 
оживляла найяскравіші сторінки улю-
блених книг та їх героїв. 

А на завершення за рішенням журі 
були оголошені переможці «Академії 
завзятих читачів», якими стали: Кіяшко 
Єлизавета, Каплун Дар’я, Березовська 
Софія, Бугрій Анастасія, Кива Софія, 
які були нагороджені грамотами та со-
лодкими призами .

Наступного дня був проведений Тур-
нір Книголюбів для учнів 5 – х класів 
шкіл № 1 та №2.

Ведучими турніру були Лисенко Ан-
дрій та Коробка Катерина (учні 7 –А 
класу школи № 1)

А Королева Книга - Лимаренко Єли-
завета привітала учасників з турніром 
і побажала багато читати і перемагати.

Учасники турніру виявили чудову 
ерудицію, начитаність, показали, що всі 
вони кмітливі, талановиті, дружні. Не 
залишилися без уваги і глядачі, активно 
брали участь у конкурсах, з якими спра-
вилися дуже добре. Ніхто не залишився 
без солодких призи від Заводської місь-
кої ради.

Свято дитячої книги подарувало всім 
присутнім гарні враження, чудовий на-
стрій та зустріч з найкращими книгами. 
Цей тиждень був надзвичайно яскра-
вим і неймовірно захоплюючим. Він 
приніс дітям багато позитивних вра-
жень, додав знань, а бібліотеці – нових 
користувачів! 

 МАТЯШ А. В., 
бібліотекар Заводської бібліотеки № 1
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Ш О С Т А  М І Ж Н А Р О Д Н А  Н А У К О В О - М Е Т О Д И Ч -
Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я  З  М Е Д І А О С В І Т И 

Т А  М Е Д І А Г Р А М О Т Н О С Т І
20 – 21 квітня 2018 року в місті Києві 

відбулася Шоста міжнародна науково-ме-
тодична конференція «Національна роз-
мова: розвиток медіаграмотності в Украї-
ні». Організатори конференції – Академія 
української преси в партнерстві з Мініс-
терством освіти і науки України за під-
тримки Програми У-Медіа Інтерньюс-Не-
творк та Deutsche Welle Academie.

Аудиторія учасників - близько 200 ак-
тивістів медіаграмотності - представники 
громадських організацій та органів міс-
цевого самоврядування, науковці та пра-
цівники мас-медіа, вихователі дошкільних 
навчальних закладів, вчителі загальноос-
вітніх шкіл, науково-педагогічні працівни-
ки вищих педагогічних навчальних закла-
дів, закладів післядипломної педагогічної 
освіти, співробітники бібліотек. 

Учасники заходу зібралися для обміну 
професійним досвідом та практичними 
напрацюваннями у впровадженні медіа-
грамотності в дошкільних закладах, почат-
ковій, середній, вищій школах, позаклас-
ній роботі, бібліотеках тощо.

Відкриваючи конференцію, президент 
Академії української преси Валерій Іванов, 
розповів про важливість медіаграмотності 
на значущість розпізнання фейків. Адже 
кожен має право на отримання правдивої 
інформації, тому так необхідні знання та 
навички щодо подальшого розвитку кри-
тичного мислення в епоху дезінформації 
та інформаційної війни.

З вітальними словами виступили Над-
звичайний і Повноважний Посол США в 
Україні Марі Йованович та віце-президент 
Інтерьюс-Нетворк Маржорі Роуз.

Заступник Міністра освіти та науки 
України Павло Хобзей наголосив на важ-
ливості навчати ще з дитинства виокрем-
лювати неправдиву інформацію з інфор-
маційного потоку. Тому з перших класів 
у 2018/2019 навчальному році, плануєть-
ся компетентнісне навчання, яке розви-
ває критичне мислення, що є необхідною 

складовою медіаграмотності.
У рамках першого дня конференції від-

булося декілька панельних дискусій із ак-
туальних питань медіаосвіти:

- Державні пріоритети розвитку 
медіаграмотності: де ми зараз?

- Ключові медіагравці: як найпо-
пулярніші медіа впливають на громадську 
думку і що можна з цим робити

- Дезінформація: як подолати? Чим гро-
мадянське суспільство, медіа та освіта мо-
жуть бути корисними?

Учасники заходу обговорювали питан-
ня як досягти поступу в розповсюдженні 
навичок критичного мислення серед насе-
лення, хто такі ключові медіагравці та як 
вони впливають на населення. Розглянули 
відмінність між захистом інформаційного 
простору та цензурою і які громадські ін-
струменти для боротьби з інформаційною 
війною є в наявності. Висловлювалися 
думки щодо запровадження медійної та ін-
формаційної освіти, та яка роль мас-медіа 
в боротьбі з дезінформацією. 

Мене вразив виступ Ярослава Пілун-
ського, кінооператора, засновника освіт-
нього проекту для дітей «Жовтий авто-
бус». Освітньо-волонтерський проект уже 
два роки регулярно відвідує різні райони 
України – частіше за все зону АТО. Висо-
кокваліфіковані спеціалісти з кіновироб-
ництва провели для дітей серію майстер-
класів з основних кінопрофесій: режисура, 
акторська та операторська майстерність, 
грим, костюм, монтаж. Намагаються доне-
сти дітям в прифронтовій зоні, що є інший 
світ, в якому можна себе реалізувати. Про-
ект «Жовтий автобус», окрім конкретних 
професійних навичок, також вчить дітей 
шукати різні можливості для реалізації їх-
нього творчого потенціалу.

Організатори проекту зрозуміли, що 
майбутнє за підростаючим поколінням, 
які «незашорені» пострадянською і про-
російською пропагандою, та найбільше 
страждають у цій війні від окупації не тіль-

ки території, а й свідомості. Світ постійно 
насичується інформацією, тож дітям осо-
бливо важливо навчитися у ній орієнтува-
тися, відфільтровувати фейки та неправ-
диві новини.

Упродовж другого дня конференції від-
булися секційні засідання, на яких учасни-
ки мали можливість поділитися власними 
напрацюваннями, обговорити проблеми 
та перспективи розвитку медіаосвіти в 
Україні.

В шостій секції під гаслом «Медіаосвіта 
– функціонал сучасної бібліотеки» праців-
ники бібліотек розмовляли про необхід-
ність підвищення рівня медіаграмотності 
населення всіх вікових категорій. Учасни-
ки поділилися досвідом застосування 
освітніх технологій для розвитку критич-
ного мислення у підростаючого покоління. 
Розглянули нове в медіаосвіті, визначили 
роль ЗМІ у формуванні морально-етичних 
та духовних якостей особистості та які 
інструменти застосовувати протидії фей-
кам та дезінформації. Цікавими були до-
слідження медіаграмотності в країнах ЄС, 
рівень довіри до ЗМІ в яких дуже високий. 
А все тому що правдивість новин переві-
ряється журналістами, редакторами і ви-
давцями, які і несуть відповідальність за 
всю подану ними інформацію. Поговори-
ли і про причини виникнення мобінгу та 
кібермобінгу в освітньому середовищі та 
які є способи захисту від них. Всі погоди-
лися, що найбільш важливі знання з меді-
аосвіти отримують у початковій і середній 
школі, коли у дитини закладається почат-
кова система сприйняття, опрацювання 
і співвідношення отриманої інформації. 
Та після закінчення школи, уроків з меді-
аграмотності не буде, а люди отримують 
інформацію і вчаться все життя, тому саме 
публічна бібліотека має зіграти важливу 
роль в реалізації завдань медіаосвіти. 

Сучасна бібліотека, маючи достатній 
потенціал для медіаосвіти: комп’ютери, 
Інтернет, власні сайти, блоги, зв’язки зі 

ЗМІ, може зробити вагомий внесок у сфе-
ри інформаційної діяльності, забезпечити 
доступ до цифрових технологій, розроби-
ти медіаматеріали для навчання, складати 
списки літератури та вебсписки корисних 
сайтів з медіаосвіти та шкільних предме-
тів. В своїй роботі бібліотека використовує 
різноманітні медіаресурси: ілюстративний 
матеріал, комп’ютерну графіку, відеофай-
ли, презентації, анімацію тощо з допомо-
гою яких поступово формується і розви-
вається медіаграмотність.

Основним завданням бібліотекарів на 
шляху розвитку медіаосвіти є начання 
користувачів цілого комплексу умінь, а 
також пошук форм і умов його реалізації. 
Бібліотечним фахівцям потрібно в повній 
мірі використовувати сучасні засоби ма-
сової комунікації у виховній та освітній 
роботі, формувати і розвивати медіагра-
мотність, вміло орієнтуватися в медіа-
просторі, відбирати і відфільтровувати 
інформацію, створювати свої медіатексти. 

Чи готові бібліотекарі до цього? Далеко 
не всі. Тож починати потрібно з підвищен-
ня професійної компетентності, постійно 
навчатися, слідкувати за новинками ін-
формаційних технологій, що зумовлюють 
покращення якості послуг, які надаються 
користувачам бібліотеки.

Роблячи висновки, слід зазначити, що 
Шоста міжнародна науково-методична 
конференція, без сумніву, стала знаковою 
подією для всієї української медіаспільно-
ти. Всі ми потребуємо достовірних новин 
без пропаганди, дезінформації, пліток і 
фейків. Однак, зараз довіра до мас-медіа 
критично низька і особливо важливим 
є вміння відфільтровувати і критично 
сприймати отриману інформацію, розріз-
няти фейкові новини і маніпуляції, щоб 
приймати правильні рішення.

ЛИСЕНКО НІНА, бібліотекар

С Л А В Е Т Н І  З Е М Л Я К И  –  Ю В І Л Я Р И 
Р І Д Н О Г О  К Р А Ю

Саме під такою назвою 12 квітня у За-
водській міській бібліотеці №1 пройшла 
Краєзнавча година за участю студентів 
механіко – технологічного коледжу ПДАА 
гр. Т-11, які відвідали захід на чолі з завід-
увачкою навчальної частини коледжу та 
викладачем української мови і літератури 
Таранською А. А.

До студентів зі вступним словом звер-
нулася завідувачка бібліотекою Єрма-
кова Л.М. та керівник Заводської філії 
ЛРЦСССДМ Ященко Ю.В. Також з розгор-
нутою розповіддю про О.Гончара виступи-
ла перед студентами Таранська А.А.

Увазі студентів було запропоновано 
дві презентації під назвами: «Скульптор і 
воїн» - до 110 – літнього ювілею Пивоваро-
ва Г.Л., скульптора і уродженця м. Лохви-

ці та «Собор душі Олеся Гончара», якому 
3 квітня 2018 р. виповнилося 100 років з 
дня народження. Також було влаштовано 
відкритий перегляд літератури «Вони з та-
лановитого сузір'я Полтавщини», на якому 
було представлено твори Олеся Гончара, 
газетні публікації про автора та Краєзнав-
ча розвідка про Григорія Пивоварова. Було 
зазначено, що творчий шлях Пивоварова 
Г.Л. знаходиться на початку свого вивчен-
ня і дослідження та являє собою значний 
інтерес для краєзнавців.

ЄРМАКОВА Л.М., зав.бібліотекою
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Е Л Е К Т Р О П І А Н І Н О 
Д Л Я  В И Х О В А Н Ц І В

Д И Т Я Ч О Ї  М У З И Ч Н О Ї 
Ш К О Л И

Наприкінці квітня дитяча музична 
школа отримала електропіаніно, яке було 
придбано в рамках проекту Громадського 
бюджету «Реалізація творчого потенціалу 
дітей та молоді – важливий чинник розви-
тку духовності української спільноти».

Придбання нового, сучасного музично-
го інструменту дозволить дітям інтенсив-
но розвивати свої обдарування, активно 
виступати на сцені, працювати в художніх 

колективах, мобілізувати свій творчий по-
тенціал. Музичний інструмент розміщено 
в актовій залі школи. Він буде викорис-
товуватись під час занять з учнями, для 
проведення репетицій, на екзаменах та 
концертах. Мобільність інструмента до-
зволить його використання на виїзних 
концертах учнів та викладачів, що пози-
тивно впливатиме на розвиток емоційної 
сфери та творчого мислення дітей.

Щ Е  О Д И Н  П Р О Е К Т 
Г Р О М А Д С Ь К О Г О 

Б Ю Д Ж Е Т У  С Л У Г У Є 
Д І Т Л А Х А М  Г Р О М А Д И
Мрії збуваються! Двадцятитонна ван-

тажівка повільно під’їжджає до “Теремка», 
де на неї понад годину очікує жвавий чо-
ловічий гурт. Тата і дідусі відгукнулися на 
прохання вихователів допомогти встано-
вити нове обладнання, але ніхто конкрет-
но не уявляв, яка саме робота очікує. 

Водій вправляється з ваговиком, вір-
туозно скеровує причіп у невеликий про-
їзд воріт. Стоп! Далі заїхати неможливо. 
Дружно і злагоджено починається роз-
вантаження. Усіх об’єднує спільна справа, 
хоча дехто навіть незнайомий між собою. 
Обладнання знаходить своє постійне міс-
це, та, найголовніше, правильне закрі-
плення об’єктів. Уже в ході процесу монта-
жу виникають слушні пропозиції батьків: 

- У кого є бур?
- А можна привезти бетонозмішувач?
- Які потрібно ключі?
Відповідальність і додільність вража-

ла. Робота закипіла. Деякі мами з дітьми 
надавали словесні поради. Виявилося, що 
не вистачає цементу.20 година, магазини 
зачинені. Телефоном звертаємося до під-
приємця Є.Олешка з проханням придбати 
матеріал. Він без вагань телефонує продав-
чині, котра за 10 хвилин відчинила мага-
зин і забезпечила потрібним товаром. Вже 
сутиніє, а роботи ще вдосталь. Під світлом 
ліхтариків завершувалася толока, яка сто-

рицею відгукнеться усім, хто знайшов час і 
бажання зробити добру справу для малю-
ків.

Щирі слова вдячності найкращим татам 
і дідусям:

Артюхову Я., Арутюнову В., Баглаю Г., 
Барку М., Глушку В., Горобцеві О., Давид-
ку С., Дробишу С., Дуднику І., Дяченку І., 
Євтушенку О., Журавлю Є., Завіріну О., 
Запорізькому А., Іващенку І., Кімлі Р., Ко-
вінові Д., Корольову О., Красношапці О., 
Кулик О., Курилові Є., Лелеці Д., Лесику С., 
Максименкові В., Мельнику О., Міхурі Р., 
Морозу О., Моршні С., Несторенкові А., 
Папірненку О., Потапенку В., Пузенку Ю., 
Самофалу В., Симоненкові А., Сушку А., 
Тушку С., Харченкові А., Чаєнку С., Яки-
менкові В.

Так реалізовано проект громадського 
бюджету Заводської міської ради «Обла-
штування ігрових майданчиків ДНЗ№2 
«Теремок» сучасним спортивно-ігровим 
обладнанням». Шлях від написання до 
апробування дітлахами привабливих гі-
рок, лабіринтів, гойдалок та ігрових ку-
точків завершено. Та не можна ні з чим 
порівняти емоції дітей, котрі зростають у 
грі в сучасному, безпечному, естетичному 
і цікавому ігровому середовищі.

О.ДРОБ’ЯЗКО, 
завідувач ДНЗ №2 “Теремок.

Д Е Н Ь  Н А У К И  В  Ш К О Л І
Привіт тобі, весно!
Ти нині принесла
Оновлену юність в обіймах своїх, 
Оновлені мрії,
Воскреслі надії,
Оновлену віру у здійснення їх! -

такими словами розпочали ведучі 
Полтавець Діана і Бердник Ігор, учні 10 
класу, цьогорічне свято науки, яке відзна-
чали у Заводській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
25.04.2018р. як завершення тижня науки, 
що проходив під девізом «Від мудрих дітей 
– до мудрих людей».

Метою проведення тижня науки була 
підтримка і розвиток інтелектуально, 
творчо обдарованих дітей, формування в 
учнів стійкого пізнавального інтересу за-
ради самого процесу пізнання, закріплен-
ня прагнення до пізнання як форми отри-
мання інтелектуального задоволення.

Заступник директора з навчальної ро-
боти Погрібняк В.І. відкрила свято науки. 
Прозвучав гімн школи, який учні слухали 
стоячи. Потім Віра Іванівна розповіла про 
досягнення учнів школи в олімпіадах і кон-
курсах різних рівнів. У цьому році школа 
має 26 переможців і призерів районних 
олімпіад і 16 переможців і призерів район-
них конкурсів. В районному рейтингу шко-
ла зайняла ІІ місце. Переможець районно-
го конкурсу знавців української мови імені 
Петра Яцика учень 3-го класу Єна Максим 
став призером обласного, зайнявши 2-е 
місце. Учениця 10 класу Мащенко Тетяна 
стала переможцем в обласному конкурсі 
«Лінгвістичне краєзнавство».

Далі відбувся парад науковців, які за-
йняли свої почесні місця на імпровізо-
ваній сцені: це Мащенко Богдан, Іщенко 
Надія (11 клас), Мащенко Тетяна (10 клас), 
Панченко Марія (9 клас), Грабовой Назар 
(8 клас), Лук’янець Валерія (7 клас), Бай-
рак Богдана (5 клас), Єна Максим (3 клас). 

Про кожного були сказані теплі слова. Їх 
привітав директор школи Червоненко В.О. 
Слова подяки линули і на адресу вчителів, 
які зуміли віднайти юні дарування і допо-
могли їм піднятися ще на одну сходинку 
успіху. Це Савченко В.О., яка підготувала 
10 переможців і призерів, Погрібняк Ю.М. 
– 7, Чернець Н.В. – 4, Роман І.В. – 3, Осіпо-
ва М.О. – 3, Блик Н.С. – 1, Алова А.М. – 2, 
Ярміш Н.В. – 1, Туник О.Ф. – 3, Бендриків-
ська І.О. – 1, Кісенко Н.І. – 1.

Юні науковці виступили із своїми по-
відомленнями, продемонстрували гру «Де-
бати».

На адресу учнів та їхніх вчителів лунали 
музичні вітання у виконанні учениць 11-го 
класу Потапенко Ірини та 5 класу Сургіне-
вич Ілони.

Традиційно щороку за результатами 
навчальної діяльності, досягнень в олім-
піадах і конкурсах різних рівнів визнача-
ється «Учень року» школи. Це звання ось 
уже другий рік поспіль заслужено виборо-
ла учениця 10-го класу Мащенко Тетяна. 
Звання «Віце-учень року» присвоєно учню 
11-го класу Мащенку Богдану. Вони були 
нагороджені дипломами і подарунками. 
Решта науковців були нагороджені гра-
мотами «За творчий підхід до навчальної 
діяльності, ерудицію і різнобічні захоплен-
ня» і подарунками.

Заступник директора з навчальної ро-
боти Погрібняк В.І. закриває свято. І як 
напуття звучать заключні слова ведучих: 

Знаходьте час для відкриттів – це умова 
успіху!

Знаходьте час для роздумів – це джере-
ло сили!

Знаходьте час для читання – це джерело 
знань!

Знаходьте час для мрії – це шлях до зі-
рок!

Знаходьте час для творчості – це муза 
душі! 

ПОГРІБНЯК В.І., 
заступник директора з навчальної роботи Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
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Т Р Е Н І Н Г  Д Л Я  Б А Т Ь К І В  З  М Е Д І А О С В І Т И
Сучасна освіта немислима без вико-

ристання засобів масової комунікації й 
інформаційних технологій. Засоби масо-
вої комунікації виконують безліч функцій: 
інформаційну, виховну, просвітницьку, 
розважальну та ін. Власне кажучи, сучасні 
ЗМК стали системою неформальної освіти 
та просвіти різних груп населення.

 Але медіаграмотними повинні бути не 
лише діти, а й батьки, які активно беруть 
участь у навчально-виховному процесі. 
Нині медіаосвіта батьків, стає актуальною 
як ніколи, адже саме батьки повинні до-
помогти дітям зрозуміти, як використову-
ються мас-медіа в суспільстваі, оволодіти 
навичками використання медіа у процесі 
комунікації з іншими людьми та забез-
печити знаннями про те, як аналізувати, 
критично осмислювати. Саме тому, 28 бе-
резня у Заводській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
Лохвицької районної ради Полтавської об-
ласті відбувся тренінг «Формування основ 
медіаграмотності» для батьків учнів 5-9 

класів. Взяли участь 12 чоловік. 
Тренінг відбувся в рамках Всеукраїн-

ського експерименту “Стандартизація на-
скрізної соціально-психологічної моделі 
масового впровадження медіаосвіти у ві-
тчизняну педагогічну практику”, в якому 
наша школа бере участь із 2014 року.

Тренер Лисечко Володимир Петрович 
(практичний психолог) ознайомив при-
сутніх з основами медіаграмотності та 
журналістськими стандартами. Виконую-
чи практичні вправи, учасники тренінгу 
дізналися, чому люди сприймають інфор-
мацію по-різному та як відбувається її спо-
творення, переконались, що медіаспожи-
вачеві слід користуватися інформацією з 
кількох джерел.

Зустріч була цікавою та корисною. Учас-
ники по-дитячому гралися, по-дорослому 
дискутували, вчилися економити час, 
творчо інтерпретували тему . І все це – за-
взято, натхненно й весело.
ШАРЕНКО ВІКТОРІЯ - учасник тренінгу

М І Й  Ш Л Я Х  Д О  П Е Р Е М О Г И
Відомий китайський філософ Лао-Цзи 

у далекі-далекі часи стверджував: «Подо-
рож, довжиною в тисячу миль, почина-
ється з першого кроку». Тож я хочу розпо-
вісти про один із своїх перших кроків до 
успіху .

Все розпочалося з оголошення Полтав-
ським національним педагогічним універ-
ситетом імені В.Г.Короленка конкурсу-есе 
«Лінгвістичне краєзнавство» на дистан-
ційному рівні за різними темами:

•	 Топоніміка	рідного	краю.
•	 Видатні	постаті	рідного	краю.
•	 Ономастика.
•	 Регіональні	етнолінгвістичні	про-

блеми.
Мій вибір зупинився на другій із запро-

понованих тем ,оскільки мене завжди ці-
кавили визначні особистості, що живуть зі 
мною на одній землі. Тема моєї роботи зву-
чала так: «Видатні постаті рідного краю. 
Валентина Беля».

Над тим, чию творчість описувати в есе, 
я міркувала недовго: за повістю « На межі» 
Валентини Миколаївни у моєму 10 класі 
проходив відкритий урок , на якому ми 
детально дослідили усі аспекти творчості 
поетки-краянки. Написавши і відредагу-
вавши разом з учителем української мови і 
літератури Погрібняк Ю.М. есе, ми відпра-
вили його і чекали результатів . Вони були 
оприлюднені через кілька днів.І в списку 

учнів, які пройшли на регіональний рівень 
, я знайшла і своє прізвище. Познайомив-
шиь з умовами очного туру конкурсу в 
області, ми з Юлією Миколаївною почали 
підготовку до захисту роботи . 21 квітня 
ми вирушили у Полтаву , де відбувався 
конкурс. В аудиторії з усієї області зібрало-
ся багато талановитих, креативних знавців 
Українського літературного Слова. Пану-
вала тепла, дружня атмосфера. Членами 
журі були представники професорсько-
викладацького складу факультету філо-
логії та журналістики університету. Після 
вступної частини і виступу усіх конкур-
сантів нам дали невелику перерву. А вже 
через півгодини на моєму обличчі сяяла 
радісна посмішка - посмішка переможця. 
Мені було вручено сертифікат учасника , 
диплом І ступеня, художньо-літературний 
альманах «Рідний край», довідник «Ділове 
українське мовлення», та книгу «Вічник» 
Дочинця Мирослава. 

Я щиро вдячна за підготовку і наполе-
гливий труд своєму керівнику – Погрібняк 
Юлії Миколаївні і , мерові Заводського 
Сидоренку Віталію Володимировичу і ви-
конкому міської ради за розуміння і мате-
ріальну підтримку юних дарувань малень-
кого містечка. 

МАЩЕНКО ТЕТЯНА, 
учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

У Ч А С Т Ь  М Б К  № 2  У  С В Я Т К О В И Х  З А Х О Д А Х
11 травня на запрошеня Лучан-

ського сільського будиноку культу-
ри колектив «Злагода», Заводського 
МБК №2, взяв участь у святкуванні 
«Святі матері».

А 13 травня колектив взяв участь 
у обласному фестивалі-конкурсі сі-
мейних колективів «Роде наш крас-
ний», який відбувся с. Шишаки, де 
в різних номінаціях здобув диплом 
1-го та два дипломи 2-го ступенів, 
а також нагороджений цінними по-
дарунками. 

 
А. ІЛЬЧЕНКО

режисер-постановник 
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С Т У Д Е Н Т  Р О К У  -  2 0 1 8
15 травня студентка нашого коледжу 

Старовойт Ірина взяла участь у регіональ-
ному інтелектуальному конкурсі «Студент 
року 2018», який проходив у Аграрно-еко-
номічному коледжі ПДАА, м. Полтава. 

Учасниками були тринадцять вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредита-
ції аграрних закладів освіти Донецької, 
Луганської, Полтавської та Харківської об-
ластей.

Конкурс проходив у чотири етапи.
Перший етап – жеребкування, який ви-

значав номер під яким учасник був пред-
ставлений в основній грі.

Другий етап – самореклама «Я – гор-
дість України». Кожен учасник повинен за 
п’ять хвилин цікаво і змістовно представи-
ти себе.

Третій етап – інтелектуальний. Для 
проведення конкурсу було підготовлено 
чотирнадцять категорій знань. У кожній 
категорії було по десять запитань, на які 
потрібно було дати коротку точну відпо-

відь.
Четвертий етап – «З усіх професій моя 

– найліпша». За п’ять хвилин учасник по-
винен розповісти, як він бачить свій роз-
виток у професії та перспективи само-
реалізації, який внесок зробить своєю 
професією у розвиток країни.

Всі учасники гідно представили себе і 
свої навчальні заклади. Вони були нагоро-
джені дипломами та статуетками в різних 
номінаціях. В інтелектуальному конкурсі 
Старовойт Ірина із десяти балів набрала 9. 
За сумою балів в усіх конкурсах Ірина по-
сіла друге місце і відзначена дипломом за 
перемогу у номінації «Винахідник року».

Аграрно-економічний коледж тепло і 
гостинно прийняв всіх учасників і гостей 
заходу та чудово організував конкурсно-
розважальну програму.

ЛІАНА МУСІЄНКО, 
голова профспілкового комітету 

студентів, викладач коледжу.

С Т У Д Е Н Т С Ь К А  В Е С Н А  - 2 0 1 8
Щовесни студенти Лохвиччини та Бе-

резоворудківського коледжу зустрічають-
ся, щоб показати свої таланти. Обласний 
міжвузівський мистецький фестиваль-
конкурс «Студентська весна» відбувся 13 
квітня в районному будинку культури. 

Творчі колективи навчальних закладів 
представили свої таланти в різних жанрах. 
Глядачам було що дивитися, а журі – оці-
нювати. Серед членів журі Супронова Л. А. 
– провідний методист Обласного Центру 
народної творчості та культурно-освітньої 
роботи, Сулаєва Н. В. – заслужена артист-
ка України, декан психолого-педагогічного 
факультету Полтавського національного 
педагогічного університету ім. В. Г. Коро-
ленка, Перепелкін В. В. – головний балет-
мейстер Полтавської обласної філармонії. 

Сценарій концертної програми коледжу 
побудований на щирому сприйнятті Вес-
ни як свята юності та краси. Журі відміти-
ло високу виконавську майстерність усіх 
студентів Лохвицького механіко-техноло-
гічного коледжу Полтавської ДАА, а осо-
бливо солістів Наталію Сороку та Олену 
Силкіну. Концертну програму разом із 
студентами підготували художні керівни-
ки – Пронь І. М. і Журавель В. П. 

Ми висловлюємо щиру вдячність місь-
кій раді м. Заводське за допомогу в органі-
зації поїздки.

ІРИНА СТАРОВОЙТ, 
студентка групи Т-21б, учасниця 

хореографічного колективу «Світанок»

Щ О Б  Р А Д І Л И  Н А Ш І 
Д І Т И

С П О Р Т  Д Л Я  В С І Х
Продовжуючи реалізацію програми забезпечення доступного спорту для всіх, завер-

шено проект «Розвиток спортивної бази, як важлива складова процесу повноцінного 
розвитку людини», в рамках якого було здійснено реконструкцію приміщення спорт-
комплексу, облаштовано роздягальні. В кінці квітня придбано та встановлено спортивні 
тренажери. Тепер всі бажаючі можуть прийти та безкоштовно займатися спортом щодня 
з 16:00 до 21:00, крім суботи та неділі.

Весна. Природа радує людей своїми барвами та різноманіттям. Чути скрізь пташиний 
спів. Навколо збільшилась кількість мам, які гуляють з власними дітьми. А скільки дітла-
хів можна побачити на дитячих майданчиках наших садочків «Теремок» та «Малятко». 
Дуже приємно, що в цьому році на них з’явились нові, сучасні гірки, які були придбані 
за кошти місцевого бюджету.
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« Б Е Р Е Ж И  У К Р А Ї Н С Ь К Е  –  Н О С И 
В И Ш И В А Н К У ! » Ліна Костенко

Травень – весняний місяць, наповнений 
мальовничістю, красою і неповторністю 
природи. Місяць багатий на різні свята: 
державні, християнські та древні язич-
ницькі. Всі вони зливаються, доповнюють 
одне одного і вже не бачиш кордону між 
ними, бо вони за всі часи історії нашого 
народу тісно переплелися в одне перевесло 
радості і смутку, пісні і молитви.

Травень починається древнім святом 
поклоніння Богині Матері (1 травня). 
Майя, покровителька жінок–віщунок – 
давньослов’янська Богиня рослинності, 
яка замаює листом дерево, землю вкри-
ває зеленотрав’ям та різноманіттям квіту. 
2 травня – день поклоніння Богині Живі. 
За повір’ям, Богиня Жива перетворю-
ється в зозулю і починає пророкувати 
довгі літа життя. Ще в цей день святку-
ють Солов’їний Великдень (прилітають 
соловейки). Моляться про довголіття і 
здоров’я.

Свято Русалії – сьомий тиждень після 
Великодня (Ярила красного), випадає на 
початок травня, коли й належить святку-
вати розквіт трав (зелені святки). Це свято 
берегинь Роду, поминаємо душі Прамате-
рів. Разом із зеленим клечатям у суботу 
Душі заходять до нашої оселі, щоб подиви-
тися на наше життя. В ці дні плетуть він-
ки, заплітають берізку, заквітчують хату 
і подвір’я. Жінки розвішують на деревах 
рушники, стрічки, шматочки полотна – 
«Русалкам на сорочку», дівчата кидають у 
воду вінки, пахучі зела – це пожертви Ру-
салкам.

Русалчин Великдень – четвер на Русаль-
ному тижні. 

Зільник – 10 травня. У цей день збира-
ють різне весняне зілля і копають цілюще 
коріння. Давній матріархальний культ – 
день знахарок.

Саме в цей багатий на народні обрядові 

свята місяць в Україні святкують День ви-
шиванки. Адже значна роль у матеріальній 
культурі українців належить одягу, який 
часто є мистецьким витвором. В україн-
ських музеях зберігаються зразки тканини 
із скіфських курганів. Виробляли тканини 
з вовни, льону, конопель.

У Київському історичному музеї розмі-
щено фрагмент тканини з вишитим язич-
ницьким орнаментом, який не тільки при-
крашав виріз сорочки, а був оберегом від 
злих сил.

В орнаментах вишивки – символічні 
язичницькі зображення, в яких закодова-
ні древні знання нашого Роду, які є магіч-
ними символами, що оберігають людину 
з прадавніх часів: Дерево життя, символ 
безкінечності світу, різноманітні свастики 
(знаки Сонця, Сварога, Сварги), косі хрес-
ти, які були відомі ще до прийняття хрис-
тиянства, різної форми розетки. Нажаль, 
знання про значення багатьох символів 
втрачені і вони перетворилися в звичайні 
орнаментальні мотиви.

Про те, що «вишивка» на території 
України була відома з незапам’ятних часів, 
свідчать «скіфські баби», на яких видно 
схематичні зображення вишивки на устав-
ках, подолі, манжетах рукавів.

Із ХІІІ століття, коли давньоруські землі 
зазнали значного спустошення від монго-
ло-татар, поступово місцеві феодали, спіл-
куючись із завойовниками, щоб зберегти 
своє право пригноблювати народ, запо-
зичували у тих форми одягу. Так увійшли 
у побут населення Московії татарська ко-
соворотка, яка не була характерною для 
слов’ян, або жіночі головні убори Туль-
ської та Рязанської губерній. Так само в 
жодного зі слов'янських народів не було 
широких сарафанів, що своїм кроєм, і 
формою, і зображенням нагадують одяг 
народів Сходу.

На території України одяг різних верств 
населення відрізнявся за формою кроєм 
і якістю тканини. Купці та бояри носили 
корзно (плащ) підбитий хутром, гаптова-
ний складним орнаментом з дорогих ни-
ток, що скріплювався дорогою застібкою 
на одному плечі. Верхнім одягом простого 
люду була свита, яка бере свій початок зі 
скіфських часів. Чоловічі штани залиша-
лись незмінними впродовж століть: влітку 
– полотняні, вільного крою, взимку – вов-
няні, що вбиралися в чоботи. Широкі ко-
зацькі шаровари були витіснені сучасними 
брюками аж на початку ХХ століття.

Особливе, найпочесніше місце в укра-
їнському національному костюмі посідає 
вишита сорочка, оздоблена різноманітни-
ми магічними символами, заряджена енер-
гією молитви та української пісні. Сорочка 
завжди була оберегом у дальній дорозі, 
на ратному полі, на весіллі, на колосистій 
ниві. В кожну хвилину життя сорочка, в 
якій відображена її магічна сутність, за-
хищає не тільки від впливу зовнішнього 
середовища, а й від злих духів і зурочень. 
Це – своєрідна ізоляція. Кожен елемент 
народного костюма відігравав роль обере-
га. Наприклад, фартух. Він захищає живіт 
жінки, особливо його рекомендували но-
сити вагітним жінкам, щоб запобігти зу-
роченню майбутньої дитини. Також роль 
оберега відігравала вишивка на сорочці. 
Вважається, що вишивка – це класич-
ний вид народного мистецтва. Вишивка 
на грудях, сонячному сплетінні захищає 
душу людини від руйнування, занепаду, 
умирання. Це давня українська традиція 
протистояти злу красою. Ось що спонука-
ло довгими зимовими вечорами вишива-
ти, гаптувати одяг собі і рідним, коханим, 
вкладаючи у вишиті узори найщиріші, 
найпотаємніші мрії та почуття. Нажаль, 
втрачено багато старовинних орнаментів, 

які тисячоліттями передавалися із роду в 
рід, як магічні захисні обереги. Кружки, 
зубці, ромби, зигзаги давніх орнаментів 
сьогодні ми сприймаємо як абстрактні 
лінії. Наші праматері не тільки зобража-
ли орнаменти, але й уміли «читати» їх. Це 
була складна абстрактно-знакова система, 
яка давала змогу пізнавати навколишній 
світ та жити у єднанні з природою. 

Ці знаки символізували зображення 
землі і води, людей і тварин, птахів і рос-
лин.

Ромбічні узори землеробських племен 
Трипільської доби були символом родю-
чості. Такими орнаментами прикрашали 
фігурки Богинь, посуд. Ромб із крапкою – 
символ засіяного поля. Ромб з відростками 
і закрутками на зовнішніх кутах символі-
зував паростки зерна. Круг, розетки – зо-
браження сонця. Як відомо наш народ був 
великим сонцепоклонником. Дерево з чис-
ленними гілками, квітами – Дерево життя, 
продовження Роду. Зображення листків 
– пам'ять про те, що наші пращури втира-
лися дубовим листям, поклонялися богу 
Перуну.

Ідея родючості полів, плодючості тва-
рин, продовження роду людського навіки 
закарбувалася в орнаментах на україн-
ській вишиванці і передалася від поколін-
ня до покоління. Вишивка – це своєрідний 
заповіт наших Предків, переданий у своє-
рідній мистецькій формі. То ж ми не маємо 
права забувати древні заповіти. Шануймо 
нашу магічну, надзвичайної краси виши-
ванку. Носімо її з любов’ю. І хай ніколи 
не перерветься нитка життя українського 
роду, якою наші бабусі вишивали на руш-
никах та сорочках, якою Богиня Доля тче 
кожному з нас дорогу життя. 

Зореслава
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1 7  Т Р А В Н Я  –  Д Е Н Ь  В И Ш И В А Н К И
В цей день в місті проведено різноманіт-

ні конкурси та акції. В навчальних закла-
дах пройшли святкові лінійки, виставки 
літератури, плакатів, святкові флешмоби. 
На вулицях міста люди, одягнені у виши-
ванки були не поодинокі. За ініціативи 
МБК №1 пройшов онлайн фотоконкурс 
«Моя родина у вишиванці». Переможцями 
стала світлина Орел Саші та Яценка Ми-
хайлика, які набрали 75 лайків. Запрошу-
ємо на урочисте нагородження 1 червня в 
МБК №1(переможців буде додатково пові-
домлено). 

Також святкового вигляду набув фасад 
будівлі міської ради, яку «одягли у ви-
шиванку» працівники по благоустрою та 
МБК №1. 

Дякуємо всім за участь.

Вишиванка — 
поема життя

Вишиванка — поема життя,
Закодована вічність в узорах.
Їй ніколи нема забуття:
Геній Роду не стерти на порох!

Ми первинні, як сонце й вода.
Колисала нас люля жар-птиці.
Україно, ти знов молода —
Невичерпна духовна криниця.

Ми збагнули віків таїну,
Усвідомили мудрість відкриту:
І Трипілля святу сивину,
І космічні набутки для світу.

В колі Розуму, Правди й Добра
Воскресатиме квітами вдяч-

ність.
Возвеличувать Рідне пора —
Заповідану предками святість!

Лель-Анатолій Загрудний


