
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  Б Ю Л Е Т Е Н Ь  Г Р О М А Д И  М І С ТА  З А В О Д С Ь К Е

Дорогі ветерани! Шановні заводчани та вишневці!
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Студентська весна - 2019

Щиро вітаю з Днем пам’яті та прими-
рення і Днем перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні.

74 роки відділяє нас від весни 1945 року. 
9 травня назавжди закарбувалося в історії 
нашого народу як день національного трі-
умфу, перемоги величі братерства. На пе-
редовій та трудовому фронті всі українці 
наближали омріяну перемогу.

Ми в неоплатному боргу перед наши-
ми воїнами, які згубивши свою молодість 
та здоров’я в боях, подарували нам мирне 
небо, можливість виховувати дітей у віль-
ній країні.

Зі святом Вас, дорогі ветерани, учасники 

бойових дій, трудівники тилу, солдатські 
вдови! Щиро дякуємо Вам за ту самопо-
жертву, на яку Ви пішли заради нас! Бажаю 
Вам міцного здоров’я, бадьорості духу, до-
вгих літ щасливого та мирного життя. Хай 
не болять Ваші рани, хай здоровими і щас-
ливими росте Ваше молоде покоління, хай 
у Ваших родинах панує злагода і спокій, а 
оселі повняться достатком! 

Світла пам’ять і безмежна вдячність 
мільйонам співвітчизників, які загинули в 
полум’ї Другої світової війни. Честь і слава 
живим героям.

Слава Україні!
З повагою міський голова В.Сидоренко

Уже багато років за сприяння Департа-
менту освіти і науки, Департаменту куль-
тури і туризму, Управління у справах сім`ї, 
молоді та спорту Полтавської обласної 
державної адміністрації серед навчальних 
закладів проводиться мистецький фести-
валь-конкурс «Студентська весна». 

4 квітня 2019 року у Лохвицькому бу-
динку культури виступали аматори сце-
ни Лохвицького механіко-технологічного 
коледжу ПДАА, Лохвицького медичного 
училища та Березоворудського коледжу 
ПДАА. Журі фестивалю: Соколов Д. О. 
(голова), Пащенко В. І., Супрунова Л. А., 
Перепелкін В. В., Марченко С. М. – началь-
ник відділу культури і туризму Лохвицької 
РДА високо оцінили виступи конкурсан-
тів. 

Колектив художньої самодіяльнос-
ті Лохвицького механіко-технологічного 
коледжу представив композицію, при-
свячену найпрекраснішій порі року-вес-
ні, юності, студентству. Зі сцени линули 
пісні про Україну, дружбу, перше юнаць-
ке кохання… Їх виконували Пронь Ірина, 
Силкіна Олена, Усенко Маргарита, Фень-
ко Ангеліна (керівник Пронь І. М.). Вірш 
Ліни Костенко «Життя іде і все без корек-
тур…» виконав студент 1-го курсу Дудник 

Станіслав. Неперевершеною стала сценка 
«Адам і Єва» у виконанні Привалка Ан-
дрія і Кучерявої Анни. А танець «Славні 
нащадки українського козацтва» у вико-
нанні хореографічного колективу «Світа-
нок» (керівник Журавель В. П.) нагадав 
глядачам про славні козацькі походи. Ніж-
но-ліричний танок «Зацілую» підкреслив, 
що період студентства – це найкращий час 
для дружби і кохання. Його виконали За-
харченко Юрій, Ткаченко Аліна, Тарапата 
Олександр, Мусієнко Владислав, Салімов-
ська Анна, Возовик Юлія, Плужник Юлія, 
Чарченко Тетяна, Богомол Сергій. Особли-
вим шармом відзначилися ведучі концерт-
ної програми – Кучерява Анна та Привал-
ко Андрій. 

Кращі художні номери будуть відзна-
чені грамотами і подяками при підведенні 
підсумків фестивалю-конкурсу. Гала-кон-
церт проводитиметься у м. Полтава.

Ми вдячні профспілковому комітету 
студентів (голова профкому Ліана Олек-
сандрівна Мусієнко), Заводській міській 
раді та особисто міському голові Віталію 
Володимировичу Сидоренку за підтримку 
і фінансову допомогу. 

Привалко Андрій, 
студент групи М-33б 

День відкритих дверей у коледжі
«День відкритих дверей» в Лохвицько-

му механіко-технологічному коледжі Пол-
тавської державної аграрної академії - тра-
диційний захід, який проводиться щороку 
і має на меті ознайомити учнів випускних 
класів шкіл та професійно-технічних учи-
лищ із спеціальностями навчального за-
кладу, правилами прийому і вступу, озна-
йомити гостей з методикою підготовки 
студентів, пріоритетними напрямками в 
навчальному процесі, організувати спіл-
кування гостей з адміністрацією коледжу, 
викладачами та студентами.

Нагадаємо, Лохвицький механіко-тех-
нологічний коледж Полтавської ДАА го-

тує молодших спеціалістів за спеціальнос-
тями: 

Галузеве машинобудування за освіт-
ньою програмою: 

Експлуатація та ремонт обладнання 
харчового виробництва та харчові техно-
логії за освітніми програмами: 

Виробництво хліба, кондитерських, ма-
каронних виробів і харчових концентра-
тів, зберігання і переробка зерна, бродиль-
не виробництво і виноробство.

Циклові комісії механічних (голова ко-
місії Корнієнко В. М.) та технологічних 
дисциплін (голова комісії Богдан Н. М.) 
разом зі студентами коледжу намагалися 

якомога яскравіше представити абітурі-
єнтам свої спеціальності. Ними були ор-
ганізовані виставки-презентації та столи-
унаочнення своїх робіт. Це були макети, 
моделі, власноруч виготовлені напої та 
етикетки до них. Розповіді завідуючих від-
ділень Мусієнко Л. О. та Московець О. М. 
були змістовними і цікавими. 

Приємним бонусом для гостей стала 
виставка-дегустація продукції, виготовле-
ної власноруч студентами та викладачами 
технологічних дисциплін. Студенти разом 
з викладачами пригощали гостей солодо-
щами та напоями власного виробництва, 
адже краще один раз спробувати, а ніж сім 

раз почути.
Святкову частину, яка проходила в ак-

товій залі коледжу представили студен-
ти – учасники художньої самодіяльності 
коледжу. Ведучі заходу Анна Кучерява та 
Андрій Привалко розповіли гостям про 
історію коледжу, детально ознайомили з 
напрямками підготовки, поділилися ці-
кавими історіями зі студентського життя, 
розповіли про секції та гуртки, які можуть 
відвідувати студенти. Розповіді студентів 
супроводжувалися цікавою відеохронікою 
заходів і подій, які традиційно відбувають-
ся в навчальному закладі, рекламними ма-
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Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської 
державної аграрної академії оголошує прийом 

на 2019-2020 рік навчання
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До відома споживачів КП «Комунсервіс»

теріалами про спеціальності і професії.
Випускниці коледжу 2019 року Марія 

Медведєва (ОП Бродильне виробництво і 
виноробство) та Ірина Андрух (ОП Збері-
гання і переробка зерна), студентка групи 
Т-44б Катерина Рудська (ОП Виробництво 
хліба, кондитерських, макаронних виро-
бів і харчових концентратів) та студент 
групи М-43б (ОП Експлуатація та ремонт 
обладнання харчових виробництв) Ігор 
Іващенко поділилися з присутніми досві-
дом навчання і проходження практики на 
передових підприємствах України, занять 
у різних секціях та гуртках, своїми захо-
пленнями, участю у художній самодіяль-
ності. Розповіді випускників та студентів 
супроводжувалися цікавими відеоматері-
алами з їхнього студентського життя.

Гості поспілкувалися з директором ко-
леджу Корнієнком Віктором Миколайови-
чем, який щиро привітав гостей та наголо-
сив, що цей день організовано спеціально 
для них, щоб вони змогли ознайомитися 
з базою та умовами навчання, з життям 
коледжу, його студентів та визначитись з 
вибором майбутньої професії, яку вони 
зможуть отримати в нашому навчальному 
закладі. 

Директор детально ознайомив присут-
ніх із традиціями і досягненнями коледжу, 
розповів про потужний викладацький 
склад навчального закладу, багаторазо-
ві перемоги наших студентів у конкурсах 
художньої самодіяльності та спортивних 
змаганнях, детально пояснив присутнім 
про можливість ступеневого навчання 
(починаючи з ІІ та ІІІ курсів) у ВНЗ ІІІ-
ІV рівнів акредитації та акцентував увагу 
присутніх на умовах вступу у 2019 році і 
термінах подання документів.

День відкритих дверей пройшов у по-
зитивній атмосфері спілкування. Під час 
зустрічі присутні отримали вичерпні від-
повіді на запитання, тому можна з впев-
неністю сказати, що з’явилося ще більше 
охочих вступати до Лохвицького механі-
ко-технологічного коледжу Полтавської 
державної аграрної академії. 

За традицією, усім учасникам Дня від-
критих дверей було вручено інформацій-
ні матеріали «Крокуй у майбутнє разом з 
нами». 

Адміністрація коледжу щиро вдячна 
Ларисі Леонідівні Петрюк, провідному 
фахівцю з питань зайнятості населення, 
відділу організації працевлаштування, 
Лохвицької районної філії Полтавського 

обласного центру зайнятості, за організо-
вану на базі нашого навчального закладу 
зустріч з учнями випускних класів Завод-
ської ЗОШ №1, Заводської ЗОШ №2, ПТУ 
№32 та Ризької ЗОШ, адміністрації та 
класним керівникам шкіл, головам цикло-
вих комісій механічних та технологічних 
дисциплін Корнієнкові Віктору Микола-
йовичу та Богдан Надії Миколаївні, за-
відуючим технологічного та механічного 

відділеннь Ліані Олександрівні Мусієнко 
та Олені Миколаївні Московець, всьому 
педагогічному та студентському колекти-
ву коледжу і, особливо, Анні Кучерявій, 
Андрію Привалку, Ігорю Іващенку, Марії 
Медведєвій, Катерині Рудській, Ірині Ан-
друх, які створили атмосферу дружнього 
спілкування.

Анна Кучерява,
студентка групи Т-11б

Код Спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Вступні іспити
на базі 9 кл., молодший спеціаліст:

181 Харчові технології Виробництво хліба, кондитерських, макаронних 
виробів і харчових концентратів

українська мова (диктант),
математика (письмове тестування)

Зберігання і переробка зерна
Бродильне виробництво і виноробство

133 Галузеве 
машинобудування

Експлуатація та ремонт обладнання харчових 
виробництв

на базі 11 кл., молодший спеціаліст сертифікати ЗНО

181 Харчові технології Виробництво хліба, кондитерських, макаронних 
виробів і харчових концентратів українська мова та література 

Математика, 
або історія, 
або біологія

Зберігання і переробка зерна Математика, 
або історія, 

або географія
Бродильне виробництво і виноробство Математика, 

або історія, 
або хімія

133 Галузеве 
машинобудування

Експлуатація та ремонт обладнання харчових 
виробництв

Математика, 
або історія, 
або фізика

на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
181 Харчові технології Виробництво хліба, кондитерських, макаронних 

виробів і харчових концентратів Українська мова та
фахові іспитиЗберігання і переробка зерна

Бродильне виробництво і виноробство
133 Галузеве 

машинобудування
Експлуатація та ремонт обладнання харчових 
виробництв

Відповідно до чинного законодавства 
нарахування по особовому рахунку або-
нента за всі спожиті комунальні послуги 
проводяться щомісячно до кінця кален-
дарного місяця (згідно норм, фактичного 
споживання та тарифів на послуги, що ді-
ють у поточному місяці).

Тому щоб уникнути непорозумінь при 
розрахунках про всі зміни у складі домо-

господарства, припинення послуги, вихо-
ду з ладу або заміну лічильника та інше, 
необхідно своєчасно повідомляти надава-
ча послуг та проводити звірки.

Крім того, з 25 по 30 (31) число кожного 
місяця всі користувачі послуги з централі-
зованого водопостачання зобов’язані на-
дати фактичні покази лічильників обліку 
холодної води до абонентського відділу 

підприємства в зручний для них спосіб :
- особисто ( дільниця № 1 вул. Матросо-

ва 15, дільниця №2 вул. Ватутіна 59);
- за телефонами 3–53–76 , 3-51-89, 3-71-

14;
- через контролера;
- через особистий кабінет (сайт Завод-

ської міської ради, розділ«Громадянам», 
КП «Комунсервіс» зареєструватися ).

Оплата здійснюється споживачем згід-
но фактичних нарахувань проведених у 
розрахунковому місяці до 25 числа місяця 
наступного за розрахунковим.

З повагою КП «Комунсервіс»
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XІX відкритий фестиваль-конкурс дитячої та 
юнацької творчості «Веселкові кольори»

Запрошуємо юних вокалістів, танцівників, інструменталістів, представників оригі-
нального мистецтва (цирковий, розмовний жанр) взяти участь в XІX відкритому фести-
валі-конкурсі дитячої та юнацької творчості «Веселкові кольори», який відбудеться в м. 
Заводське 2 червня 2019року.

Заявки на участь разом зі списком учасників колективу подаються до 28 травня 2019 
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).

 ПОЛОЖЕННЯ
про XІX 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 2 червня 2019 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 XІX відкритого 
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 холлі-дискотека.
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 
кожен колектив або учасник представляє 
1-2 номери. Твори виконуються під фо-
нограму, або під оригінальний музичний 
супровід. Вокальні твори також можуть 
виконуватись а капела. Забороняється 
проведення на фонограмі допоміжних го-
лосів в унісон реальному звучанню. 

3.6 Не допускається повторного вико-
нання твору (якщо даний твір виконував-
ся цим же учасником на цьому ж конкурсі 
в попередні роки).

3.7 Володарі Гран-прі 2018р. участі в 
конкурсі не беруть.

4. Номінації:
ВОКАЛ (окремі виконавці, колективи 

малих та великих форм)
- народний спів;
- естрадний 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 
28 травня 2019 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 – 28 травня 2019 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 відкритому фес-
тивалі-конкурсі є безкоштовною (за наяв-
ності 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 XІX відкритому фестивалі-
конкурсі «Веселкові кольори».

9.2 Переможців у кожній номінації ви-
значає компетентне та професійне журі.

9.3 Учасники, що посіли перше, друге, 
третє місце, отримують Диплом Лауреата 
фестивалю 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 28 трав-
ня 2019 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). 
10.2 Усі графи заявки обов’язкові для 

заповнення. 
Заявки, заповнені не за формою, роз-

глядатись не будуть! 

Склалося так, що сьогодні Олександр 
Біленький фактично “привласнив” собі 
виконавчий апарат обласної ради, який, по 
суті, перетворився на приватне підприєм-
ство О. Біленького. Виконавчий апарат не 
працює для забезпечення роботи бюджет-
ної комісії, а виконує лише особисті дору-
чення голови облради, що є порушенням 
законів України та Регламенту Полтав-
ської обласної ради.

Скандал у Полтавській облраді: Олександру Біленькому 
нараховують збитки Депутати стверджують: “Витрачання ко-
штів обласного бюджету - некомпетентність, марнотратство й 

кримінал”
Тільки суд, а не апарат обласної ради 

може надати правову оцінку будь-якому 
колегіальному рішенню депутатів, на чому 
ми окремо наголошуємо.

Протягом останнього місяця координа-
тору бюджетної комісії з виконавчого апа-
рату облради забороняється направляти 
на адресу більшості членів комісії будь-які 
документи для опрацювання. 

Яскравим прикладом цього може бути 
засідання комісії 26 квітня 2019 року, коли 
на засідання комісії прибули представни-

ки комунальних підприємств обласного 
підпорядкування для розгляду питань, але 
належні документи були відсутні. Таким 
чином апарат облради саботує роботу де-
путатів. Тому бюджетна комісія була виму-
шена відкрити свою електронну скриньку 
і протягом місяця самостійно організову-
вала всю свою роботу замість виконавчого 
апарату облради.

На всі питання членів комісії до ви-
конавчого апарату обласної ради - чому 
протизаконно створюються перешкоди в 

роботі комісії? - відповідь одна «Вказівка 
голови».

На офіційному сайті облради про робо-
ту комісії з питань бюджету та управління 
майном не оприлюднюється жодного ма-
теріалу, що є порушенням Закону України 
«Про доступ до публічної інформації». 

Такий саботаж з боку співробітників 
апарату Полтавської облради підпадає під 
ознаки дії ст. 351 Кримінального Кодексу 
України (“Перешкоджання діяльності на-

Початок статті ви можете про-
читати в попередньому номері 
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Заводська музична школа – одна з кращих у області

родного депутата України та депутата міс-
цевої ради”).

Протиправна діяльність співробітників 
апарату облради щоденно документуєть-
ся, а відповідна заява про вчинення кри-
мінального злочину з боку керівництва 
обласної ради скерована 27.04.2019 р. до 
правоохоронних органів.

Окрім того, суттєво відчутним стало 
зволікання з боку виконавчого апарату 
із оформленням документів для виплат 
матеріальної допомоги для незахищених 
верств населення. Кожен із депутатів брав 
на себе відповідальність перед виборця-
ми. Проте у виконавчому апараті його ке-
рівник Оксана Черкас сама вирішує, кому 
проводити перерахунки в першу чергу, а 
кого “притримати”. Вказаними діями О. 
Черкас підриває авторитет депутатів перед 
своїми виборцями, що є неприпустимим.

Неповага голови обласної ради, ніве-
лювання ним всіх прав та обов’язків де-
путатів, обурює. Він підірвав авторитет, 

нашкодив репутації та доброму імені де-
путатів, коли одноосібно вніс на розгляд 
президії облради проект рішення про змі-
ни у складі бюджетної Комісії. Свідченням 
кричущого свавілля є те, що О. Біленький 
проігнорував факт того, що вихід із скла-
ду комісії можливий лише за поданням 
відповідної заяви самим депутатом. Це є 
порушенням Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», Регламенту 
Полтавської обласної ради VII скликання. 
Відтак знову вводиться в оману депутат-
ський корпус, який є офіційним представ-
ником громад у Полтавській обласній раді 
і який на сесії має розглядати відповідне 
питання. 

Такі зловживання та маніпулювання 
потягнуть за собою кримінальну відпові-
дальність “технічних виконавців” цієї обо-
рудки.

На 24 сесії Полтавської обласної ради 
VII скликання від 14.02.2019 року) при-
йнято рішення сесії «Про структуру та 
чисельність виконавчого апарату обласної 

ради". Відповідно до нього загальна чи-
сельність виконавчого апарату обласної 
ради становить 65 чол., тобто з початку 
скликання чисельність виконавчого апа-
рату зросла з 37 до 65 осіб. При цьому було 
створено два управління з вже існуючих 
відділів – управління із загальних питань 
та управління фінансового та господар-
ського забезпечення чисельністю, (8 і 7 
чол. відповідно). Але це жодним чином не 
позначилося на якості роботи самого апа-
рату, на якості та оперативності організа-
ційного забезпечення діяльності комісій, 
сесій та депутатів.

Так сталося тому, що відділи, які займа-
ються саме організаційним забезпечен-
ням діяльності ради, а саме проведенням 
засідань комісій і сесій, залишились поза 
управліннями, їх статус "принижений" 
керівництвом облради. Що є неприпусти-
мим.

Це також наводить на думку про мож-
ливе збільшення рівня заробітної плати 
для окремих «потрібних» керівництву об-

лради працівників.
Пріоритетним завданням депутатів 

та обласного керівництва є забезпечення 
життя та діяльності всіх без виключення 
районів області. Разом із тим, за баченням 
керівника Полтавської обласної ради О. Бі-
ленького, основним місцем спрямування 
бюджетних коштів та покращення життя є 
один район – його рідний Решетилівський! 
А це наводить на роздуми щодо правиль-
ності прийняття відповідних рішень в час-
тині підтримки розвитку всієї території 
області, а не тільки одного району.

Депутати Полтавської обласної ради,
члени бюджетної комісії,
Степаненко Ірина Вікторівна
Сидоренко Іван Іванович
Тимоха Юрій Олександрович
Ляшко Руслан Віталійович
Сімонов Андрій Володимирович
Щуров Віктор Степанович
Мухтаров Фахраддін Алладін-огли
Бабак Віталій Анатолійович

16 березня 2019 року, у м. Полтава, в 
концертних залах музичного училища ім. 
Миколи Лисенка пройшов вже традицій-
ний обласний конкурс виконавської май-
стерності «Юний віртуоз Полтавщини», в 
якому взяло участь 455 учасників із 38-и 
мистецьких шкіл Полтавщини. Конкурсне 
журі визначало переможців у кількох но-
мінаціях: фортепіано, струнно-смичкові 
інструменти, духові дерев’яні інструмен-
ти, гітара та інші. І вихованці Заводської 
музичної школи – в числі переможців.

Де проводять вихідні звичайні люди? 
На городі, за телевізором, на відпочинку 
на річці… А от викладач Заводської му-
зичної школи Валентина Іванівна Возняк 
проводить їх з дітьми. З нашими дітьми, 
вкладаючи в них любов, свою майстер-
ність і високі моральні цінності.

І зовсім не дивно, що її учні традиційно 
займають на обласних конкурсах призо-
ві місця. Цього року вже неодноразовий 
призер обласних конкурсів по класу гіта-
ри, Савченко Віталіна, здобула почесне I-е 
місце, був відзначений дипломом і Власен-
ко Назар, впевнено підтягуються до них і 
решта учнів Валентини Іванівни.

Про конкурс юних піаністів хочу роз-
повісти окремо, оскільки мав щастя бути 
на ньому присутнім. Зауважу, що я не му-
зикант-професіонал, тому напишу так, як 
відчув.

Почувши виступи учасників, і сподіва-
тися не смів на якесь місце. Навіть позмага-
тися з такими дітками і зайняти серед них 
останнє місце – теж була б велика честь. 
Без перебільшення. Звичайно, успішний 
виступ дітей – це командна робота. Самих 

дітей, батьків, але в першу чергу, це тита-
нічна праця Викладачів, які сіють в наших 
дітей доброту, любов до прекрасного, свій 
талант і професійний досвід.

Коли почався конкурс, я був буквально 
вражений від виступу першого учасни-
ка. Надалі шок від виступів конкурсантів 
тільки наростав – грали всі неймовірно 
і просто захмарно, діти зі звичайних міс-
течок і райцентрів Полтавщини. Деякі, 
не зважаючи на свій юний вік (6-9 років), 
майстерно грали майже консерваторську 
програму. Фортепіанна школа Полтавщи-
ни справді дуже сильна. Шок і здивування, 
змішані з гордістю за земляків, перехо-
плювали подих. Виступали дітки 6-ти ро-
ків, але грали на такому рівні, що в мене 
виникло небезпідставне побоювання і 
питання: що ми тут взагалі робимо, і чи 
нам змагатися з такими дітьми, яким на-
віть Китай позаздрив би? Вдома бо, щоб 
якось зацікавити дітей грати на фортепі-
ано, ми періодично включаємо їм відео-
ролики з Ютуба з виступами китайських 
дітей-вундеркіндів. Ролики з мільйонними 
переглядами. Що можу сказати після цьо-
го конкурсу? – «Китай відпочиває» - наші, 
полтавські діти, грають не гірше, просто 
батьки не роблять з того шоу, та й що за 
диво – дитина-вундеркінд… у нас, на Пол-
тавщині, з такими Викладачами… У нас це 
не диво – це просто Полтавщина :).

В номінації «Фортепіано» учень Завод-
ської ДМШ посів друге місце (Хоменко 
Мирослав, клас викладача Стеценко Марії 
Кирилівни), розділивши його з юною піа-
ністкою з м. Кременчука Пишною Анаста-
сією. Дівчинка грала справді захмарно.

У моїй свідомості відбувся переворот. 
Маємо на кого рівнятися і кого намагатися 
наздогнати, і вже не талановитих китайців, 
а наших же земляків. 

Та й не секрет: Микола Лисенко родом з 
Полтавщини, Ісак Дунаєвський – з Лохви-
ці, Нестор Городовенко – з наших Венслав. 
У Лохвиці живуть і в Заводському викла-
дають Марія Кирилівна Стеценко і Вален-
тина Іванівна Возняк.

Принагідно хочу подякувати і дирек-
тору Заводської ДМШ Микитенко Жанні 
Вікторівні, яка змогла зібрати такий зірко-
вий колектив Викладачів-професіоналів, у 
дбайливих руках яких звичайні діти ста-
ють не тільки переможцями престижних 
обласних конкурсів, а й просто Людьми, 
захопленими світом музики. Це більше.

А ще, без пустої балаканини про май-
бутні об’єднання в ОТГ, колектив виклада-
чів Заводської ДМШ вже покриває своєю 
опікою не тільки м. Заводське (і 1-у, і 2-у 
школи), але й с.Токарі і навіть с.Піски.

Окремих теплих слів заслуговує і ви-
кладач по класу бандури Назаренко Олена 
Григорівна, учні якої не тільки традиційно 
займають перші місця на обласних кон-
курсах, але й є учасниками всеукраїнських 
бандурних заходів, навчаються в музич-
них училищах і консерваторіях.

Окрім викладацької і педагогічної ді-
яльності, колектив Заводської ДМШ пері-
одично радує мешканців м.Заводське та м. 
Полтави своїми виступами на відкритих 
концертах.

Постійним учасником обласних мис-
тецьких заходів є інструментальний 
ансамбль викладачів Заводської ДМШ 

«Колорит» (керівник Кузьменко Ольга 
Михайлівна), який рівнем своєї майстер-
ності просто вражає слухача. Проте, з цим 
ансамблем справді існує серйозна пробле-
ма – в межах Лохвицького району немає 
концертного залу, відповідного їх профе-
сійному рівню. Без перебільшення, Націо-
нальний будинок органної і камерної му-
зики підійшов би краще, але, враховуючи 
стан наших доріг…

Ці люди, вчителі музичних шкіл – вза-
галі неймовірні. Вони стільки вкладають 
в дітей, живуть ними, сіють себе в них… 
Саме вони приклад служіння Україні, 
служіння дітям, служіння майбутньому 
України. Ось це справжній патріотизм, а 
не люди з прапорцями і табличками «ви-
бєрі мєня», яких ми незабаром матимемо 
неприємність бачити.

Наостанок, хотів би закликати всіх 
батьків, дітки яких незабаром підуть до 
школи чи вже «гризуть граніт науки»: не 
пропустіть можливості привести дитину 
до музичної школи, школи мистецтв, шко-
ли духовності. Музика збагачує, вона дарує 
дитині ще один вимір відчуттів, вводить її 
у світ прекрасного. І, перефразовуючи Ф. 
Енгельса, скажу, що саме музика робить 
дитину Людиною. Було би тільки бажання 
у батьків.

Те, що даєте нам Ви, Викладачі-музи-
канти, неможливо переоцінити. Дякуємо 
Богові за Вас! Здовров’я Вам, наснаги, ряс-
них Божих благословінь і бажання і надалі 
здійснювати свій подвиг! І просто величез-
не людське Дякую.

Віталій Хоменко
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Фестиваль гумору «ХРУЩ»
7 квітня в Заводському міському Бу-

динку культури № 1 вже вдруге відбувся 
Відкритий фестиваль-конкурс гумору та 
жартів «ХРУЩ». До нас завітали творчі 
колективи з усього району: Лохвиці, Гама-
ліївки, Вирішального, Мехедівки, Токарів, 
Засулля, Кононівки, Старого Хутора, Ях-
ників, які представили 35 різнопланових 
номерів. Це і театри мініатюр, і вокальні 
колективи, і читці розмовного жанру, і хо-
реографічні колективи та клуби за інтер-
есами.

Чудовий старт фестивалю дав виступ 
студії Народного самодіяльного хорео-
графічного колективу «Пролісок» (Завод-
ського МБК № 1) із композицією «Запаль-
ні хрущі» та привітання міського голови 
В. Сидоренка. Цю естафету підтримав М. 
Тарапата – директор Лохвицького РБК, 
який цього дня був членом журі. Також 
конкурсантів оцінювало журі: Н. Плюйко 
– заступник начальника відділу культури 
і туризму Лохвицької РДА; О. Дроб’язко – 
завідувач ДНЗ «Теремок»; Н. Роман – ви-
кладач Лохвицького механіко-технологіч-
ного коледжу ПДАА.

Оскільки фестиваль був гумористич-

ний, то і заохочувальні призи також з гу-
мором. Мехедівський СК, Токарівський 
СБК та Заводський МБК № 2 отримали чу-
довий реквізит – мітли. Яхниківський СБК 
отримав лопату. Дипломом ІІІ ступеня 
нагороджено Качана В’ячеслава Староху-
тірського СК. Диплом ІІ ступеня отримав 
народний театр Лохвицького РБК. Театр 
мініатюр «Калейдоскоп мрій» Заводського 
МБК № 1 нагороджено дипломом І ступе-
ня.

Та найбільше усмішок, оплесків та по-
зитивних емоцій отримав колектив худож-
ньої самодіяльності Гамаліївського СК, 
які цьогоріч отримали гран-прі та цінний 
подарунок – мікрохвильову піч. Не зали-
шились без солодких подарунків найчи-
сельніший дитячий колектив «Запальних 
хрущів».

Всі конкурсанти отримали дипломи 
учасників, а керівники – подяки від За-
водської міської ради. Також подяками 
нагороджено колектив міського Будинку 
культури № 1, під керівництвом Ю. Крас-
нолуцької, за організацію та проведення 
незабутнього фестивалю.

Засинайлики у бібліотеці
(Презентація книги Світлани Качуров-

ської "Засинайлики та засиналоньки")
Щороку кожної третьої п'ятниці бе-

резня людство відзначає Всесвітній день 
сну. Так Всесвітня організація охорони 
здоров’я із 2008 року звертає увагу на про-
блеми зі сном у людей. Таку проблему має 
кожен другий дорослий житель Землі. У 
2011 році Всесвітній день сну був присвя-
чений проблемам дитячого сну. Це зна-
чить, що існують проблеми зі сном і у ді-
тей.

Сон дуже важливий для здоров'я, осо-
бливо дитячого. Під час нормального і 
здорового сну в нашому організмі відбу-
ваються унікальні процеси, після яких ми 
почуваємося бадьорими і повними сил. 
Але, мабуть, у кожного були і проблеми зі 
сном, коли батьки не могли вкласти діто-
чок в ліжечка.

Що ж тоді робити?
Мабуть у кожної матусі свій підхід: хто 

казочку розповідає, хто колискові спі-
ває, чи використовує інші прийоми. І тоді 
спиться солодко і сняться кольорові сни.

Так, кожен із нас, мабуть, отримував це 
задоволення, коли матуся або бабуся спі-
вала колискову перед сном. Найкращу і 
найприємнішу колискову. А можливо і не 
найприємнішу про сіренького вовчика, що 
вкусить за бочок. Хтось лічив овечок, на-
магаючись заснути, чи слоненят як Петрик 
П’яточкін із мультфільму.

Щоб гарно виспатися і відновити сили 
для повноцінного і насиченого цікавими 
подіями дня, потрібно перед сном не біга-
ти, не грати в надто рухливі ігри, не пере-
їдати, не нервувати. А побачити приємні 
сни допомагають Засинайлики - чарівні 
створіння, матусині помічники, які зако-
лисують дитину та охороняють її сон до 
світанку. Коли ви відчуваєте тепло на душі 
і вам сняться казкові сни, то це Засинай-
лики посипали вас золотим пилком із не-
бесних соняхів. Буває, не хочеться проки-
датися – це означає, що Засинайликів ще 
не змінили Світайлики, які вмивають вас 
ранковою росою, щоб ви прокинулися в 
гарному настрої.

Присутність Засинайликів, мабуть, від-
чував кожен, а які вони на вигляд, ми дізна-
лися із книжечки «Засинайлики та засина-
лоньки», яку написала і проілюструвала 
сумська художниця Світлана Качуровська. 
Ще у її доробку є засиналоньки, до яких 

вона написала музику і сама заспівала.
Світлана Качуровська спочатку нама-

лювала Засинайликів, потім написала кни-
жечку про них, а її подруга Анна Коршу-
нова оживила їх. Вилетіли вони з картини 
і всілися на краєчку, створюючи казкову 
атмосферу.

Анна Коршунова пошила Засинайлика і 
для нашої бібліотеки (це вже третя автор-
ська лялька, яка оселилася у нас). 

Саме у Всесвітній день сну і відбулася 
презентація книги Світлани Качуровської 
«Засинайлики і засиналоньки» в Завод-
ській міській бібліотеці. Матусі принесли 
Засинайликів, яких власноруч виготовили 
для своїх діточок. Лялечки вийшли всі різ-
ні – гламурні, яскраві, в панчішках і капе-
люшках, але кожна неповторна і створені 
з любов’ю. Тож, всі дуже гарно провели 
час - слухали віршики і пісеньки, дивили-
ся мультфільм, малювали Засинайликів в 
дарунок Світлані Качуровській,

То хто такі Засинайлики?
Засинайлики завжди мають із собою 

золотий пилок із небесних соняхів, і якщо 
не спиться дитині, то посипають дитячим 
сном, примовляючи «Посівалочку на ніч»:

Сиплю сон із зірочок
Для маленьких діточок!
Дін-дон, дін-дон!
Замовляйте в мене сон!
Для котика - котячий сон,
Для Петрика – дитячий сон,
Для зайчика – заячий сон,
Для їжачка – їжачий сон...
І так цей сонний пилок іноді присипляє, 

що й танцювати на животі сонька можна. 
Як от у віршику із книжечки:

Поки Кіт Рудик замуркано спав,
Мишачий гурт собі бал влаштував.
Де ще таке ви побачите, друзі –
Мишачий танець в котиська на пузі?!
Ну а якщо зовсім не спиться, то допомо-

же лічилонька-засиналонька. Пам’ятаєте 
як Петрик П’яточкін слоників рахував? А 
Світлана Качуровська написала іншу без-
кінечну лічилку:

Хто там спати не хотів?
Порахуйте баранців!
Раз, два, три, чотири, п’ять –
Поки ще не хочу спать!
Шість, сім, вісім, дев’ять, десять –
Щось на небі зорі креслять!
Одинадцять і дванадцять – 
Місяць знову йде до праці!

Взув – тринадцять – теплі капці,
Чотирнадцять – нумо гратись,
І п’ятнадцять, і шістнадцять,
Ой! – сімнадцять, вісімнадцять,
Дев’ятнадцять, навіть двадцять…
Щось я ще не хочу спати!
Треба знов порахувати!
(починають рахувати спочатку)
Раз, два, три…
Якщо й лічилка не допоможе, то пісня 

«Засиналонька» точно приколисає:
Заспіваю пісеньку
Для синочка й Зайчика,
Для рудої Лисоньки,
Для вовчика-Братчика.
Ай-люлі-люлі…
Ви навіть можете замовити у Засинай-

ликів гарні сни, адже коли виспався добре, 
бачив приємні сни, то і прокидаєшся в чу-
довому настрої:

Засинайлику, Засинайлику,
Заспівай мені засиналоньку !..
Хай мені насниться
Золота пшениця,
Блакитнеє небо,
Літечко зелене.
Пташечка на гілочці
Грає на сопілочці.
Зайчики пухнасті,
Як у добрій казці.
Ай-люлі-люлі.
Світлана Качуровся багато цікавого на-

писала про Засинайликів у своїй книжеч-
ці, навіть, де вони живуть:

- Де живуть Засинайлики?
- У будиночках-чайниках!
- Купаються в чашечках з молоком
 Теплим та медком!

- Що люблять поїсти?
- Непечене тісто!
- Які чудні істоти!
- Погратися не проти!
- А що ж до роботи?
- Сну відкривають ворота!
- Спати лягають на світанку,
 Бо роботи мають до ранку.
- Які ж молодці
 Засинайлики оці!
А ще Засинайлики розкидають ложка-

ми сон із неба, гарбузове золоте насіння.
Ходить сон коло вікон.
Скибка жовта і солодка
В небі замість місяця…
Всіх укутав уночі гарбузовий сон.
Золоте насіння з неба сиплеться.
Картопляна хата,
Гарбузова каша.
Сплять давно малята.
Спи, донечко наша.
Хтось летить над хатами,
Сон скида лопатами.
Щойно всі лягають спати,
Засинайлик знову, знову тішиться.
Золоте насіння з неба сиплеться.
Є у книзі і загадка-засиналонька, бага-

то цікавих віршиків-засиналоньок для гу-
соньок, ведмежатка і котика руденького, і 
дитятка маленького. Тож беріть читайте і 
засиналоньки співайте! Книжечка вже є в 
Заводській міській бібліотеці! 

Засиналоньку послухати у виконан-
ні авторки Світлани Качуровської ви 
можете за посиланням: https://youtu.be/
LInhMbJofsM

Лисенко Ніна,
бібліотекар Заводської міської бібліотеки
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Казка в гості йде до нас

Загадковому Гоголю - 210

СТОР. 7 >>

Казка – це світ чарівний та незвичний,
Казка – це диво, сповнене краси,
Поринуть в казку, це ж бо так цікаво,
Це справді свято, радість для душі.
У казці звірі мову мають,
Дерева розмовляють, мов живі.
Добро і правда завжди зло долають,
Тому і люблять казку діти всі.
 Мабуть, на Землі немає людини, яка б 

не любила казок. Адже змалку казка на-
вчала нас уявляти та мріяти, радіти й су-
мувати. У казках уславлюється сміливість, 
мудрість, прагнення до справедливості, 
добро перемагає зло.

 10 квітня в Заводській ЗОШ № 2 для 
учнів 1 – 4 класів було проведено свято 
казки « Казка в гості йде до нас». Яке ор-
ганізували бібліотекар міської бібліотеки 
№ 1 Матяш А. В. разом з учителем групи 
продовженого дня Юрченко І. Д. та учня-
ми 1 – 2 класів. 

 Свято розпочалося з привітання укра-
їнки (Каліна Кіра, 2 клас), та українця (Пу-
гач Роман, 2 клас). 

 Та яке ж свято казки без казкових геро-
їв . Тут були і Добра Фея (Погрібняк Русла-
на, 2 клас), Червона Шапочка (Тимошенко 
Даша, 2 клас), Мушкитери (Зленко Едік, 2 

клас та Яценко Міша,1-А клас), Буратіно 
(Харченко Назар , 1- А клас), Їжачок (Кос-
тюк Коля, 1-Б клас), Чахлик Невмирущий 
(Барвінко Кирил, 1- Б клас), Кай (Лікчина 
Ростік, 1- Б), Ангели (Приставка Кіра, 1- Б 
клас та Горошко Даша, 2 клас). 

 На святі було весело і цікаво, діти відга-
дували загадки, грали в ігри та змагалися в 
конкурсах, які проводили для них Баба Яга 
(Байрак Богдана, 6 клас) та Казка (Селюк 
Олександра, 6 клас).

 Глядачі переглянули театралізовану 
українську народну казку « Ріпка»( на но-
вий лад) у виконанні учнів 1 – 2 класів. Де 
Ріпку грала Михлик Аріна (1 –Б клас), Діда 
– Мащенко Степан (2 клас), Бабу- Плюйко 
Аня (2 клас), Внучку – Загора Маша (1- Б 
клас), Жучку – Ляшенко Артем (1 клас), 
Кішку – Левадна Соня (1- А клас), Мишку 
– Вєргеєва Іванна (1- Б клас).

 Діти з великим захопленням перевті-
лювалися в казкових героїв. Краси та не-
повторності додали дитячі костюми, чітка 
та виразна мова учнів. Казка супроводжу-
валася гарними піснями та чарівними 
танцями. На сцені була справжня дружня 
атмосфера.

 Діти до свята готувалися заздалегідь 

малювали малюнки до улюблених казок. 
Вони підготували кілька десятків своїх 
робіт. Виставка проходила у актовій залі 
школи, з малюнків поглядали кумедні зві-
рята, веселі гноми, яскраві принцеси.

 Призи отримали всі , хто брав участь у 
конкурсі малюнка «Мій улюблений казко-
вий герой». 

 На завершення свята самих активних 
учасників було нагороджено медалями 
«Справжній казкар» і солодощами.

 Свято подарувало і артистам, і гляда-

чам багато радості та веселого настрою.
 Всі учасники свята отримали солодкі 

призи від Заводської міської ради.
 Свято закінчилося а наша бібліотека 

чекає на юних відвідувачів, їх батьків, щоб 
знову відправитись у нові, цікаві та захо-
плюючі подорожі по безмежній Книжко-
вій країні, де кожен читач відчує себе ба-
жаним гостем.

 Бібліотекар дитячого абонементу
А. Матяш

Непомітний хутір Купчинський нічим 
не відрізнявся від тогочасних дворян-
ських садиб наприкінці ХVІІІ ст. Саме 
тут 14–річному Василю наснився дивний 
сон: наче б то, щойно народилася його на-
речена, яку він має знайти, щоб вступити 
в шлюб. Юнак  не знаходить собі місця, 
сідлає коня і, об’їздивши ближні хутори, 
дізнався, що в Яреськах у його геть збід-
нілого далекого родича  щойно народи-
лася дівчинка, яку назвали Марійкою. 
Він постійно приїздить до Косяровських, 
бавиться з маленьким дівчам, пестить її, 
згодом товаришує, а коли їй виповнилося 
неповних 15 років, 28-річний Василь Опа-
насович    Гоголь-Яновський закохується, 
спокушає і вінчається з Марією Іванівною 
Косяровською.

Невдовзі у них з’явлєяться мертвонаро-
джений превісток,  а згодом і друге немов-
ля народжується неживе. 

Добрі знайомі  радять Марії поїхати 
до Миколаївської церкви, що  поблизу  
Диканьки. Там є різьблений дубовий іко-
ностас, біля  якого зцілюються хворі та 
немощні. І молода  жінка, яку вважали 
першою красунею в окрузі Полтави, на-
страшена смертю двох  синів, щоденно хо-
дила 13 км пішки, молилася перед образом 
Миколи Чудотворця, просила подарувати 
довгочікуване маля  і дала обітницю, якщо 
народиться хлопчик, то назве його Мико-
лою (на честь ікони). 

 Подружжя було щасливе у щлюбі і, 
коли Марія Іванівна мала народжува-
ти третю дитину,  прийнято рішення, що 
пологи має приймати досвідчений лікар 
Михайло Якович Трохимовський, котрий 
мешкав у Великих Сорочинцях. /Перекази 
твердять, що тієї весни була велика повінь, 
до Сорочинець треба було їхати в об'їзд, то 
ж мати народила хлопчика  в бричці./

 20 березня ( за ст. ст.), 1 квітня ( за н. 
ст.) 1809 року видатний український лікар 
Трохимовський прийняв пологи у Марії 
Яновської-Гоголь. Слабке і худе немовля, 
закутане у вату, два місяці знаходилося під 
пильним оком високого професіонала ме-
дичної справи.

У Сорочинській Спасо-Преображен-
ській цервкі, збудованій ще за Гетьмана 
Данила Апостола, було похрещене немов-
ля, яке нарекли Миколою, й у «Свідоцтві 

про народження» хрещеним батьком запи-
сали М.Я.Трохимовського.

 Коли мати і дитя окріпли, їх перевезли 
до помістя у   Яновщину, яка   перейме-
нована у Василівку  в честь батька Гоголя 
Василя. Микола був  третьою дитиною із 
дванадцяти. Всього було шість хлопчиків і 
шість дівчаток, вижило 5:  чотири сестри - 
Марія (1811-1844), Анна (1821-1893), Єли-
завета (в заміжжі Бикова) (1823-1864) та 
Ольга (1825-1907) й Микола. 

 Василь Опанасович ще до шлюбу мав 
тривалі й небезпечні хвороби, зокрема й 
гарячку, то він не міг передати своїм ді-
тям міцного здоров'я. По чоловічій лінії 
усі чоловіки мали короткий вік. А ще, коли 
будував хату, не розрахувався з будівель-
никами, і ті прокляли це місце. Після цьо-
го у родині дивним чином помирали саме 
чоловіки.

 У 3 роки малий Гоголь писав і читав, 
у 5 – складав вірші. Дуже любив ховати-
ся у флігелі, де жила баба Тетяна (Тетяна 
Семенівна Лизогуб) – нащадок славних 
козацьких родів: гетьмана Дорошенка, 
гетьмана Скоропадського,  Лизогубів, За-
біл і Танських, котра  через палке кохання, 
всупереч батьківській волі, таємно обвін-
чалася з   полковим писарем Панасом  Го-
голем-Яновським (рід якого у дворянстві 
не значився). Саме від бабусі Микола по-
чув перші оповідки про козаків, відьом, 
вовкулаків, що згодом стануть героями 
його творів.

Коли майбутньому письменнику випо-
внилося 10 років, його з молодшим на рік 
братом Іваном відправлюять в Полтаву до 
вчителя, щоб підготувати до вступу у  гім-
назію. Микола дуже любив свого брата, 
і, коли той  у 13-річному віці помирає на 
його руках,  хотів покінчити з життям. 

В  дитинстві  часто хворів на золотуху, 
яку лікарі пов'язують з хронічною тубер-
кульозною паличкою. Постійно виникали 
проблеми зі шлунком. Його погляд різко 
змінювався, то фіксувався на одній точці, 
то  тривожно  розсіювався. Він був  неви-
сокий на зріст (160 см), вузькогрудий, з ви-
тянутим обличчям і  довгом носом. Гово-
рив уривчасто, при цьому його лице злегка 
посіпувалося. Був світловолосий, зачіску 
носив - хохолок.

 З 1821 по 1828 роки Микола Васильо-

вич навчається у Ніжинській гімназії. Він 
був впертий і  похмурий, мало спілкував-
ся, дуже прихований, здатний на неперед-
бачені вчинки. Саме такі риси  характеру 
спонукали  до насмішок і гострих слів з 
боку товаришів на його адресу. Навчася 
погано, писав матері, що  втратив цілих 7 
років дарма, та досяг певних успіхів із сло-
весності й малювання. Мав феноменаль-
ну пам'ять, багато матеріалу опановував 
самотужки. За кілька днів до іспиту міг 
перечитати велику кількість літератури 
і бездоганно запам'ятати прочитане. До 
особливого зошита, названого ним «Кни-
гою всякої всячини», занотовує все, що 
його цікавло. Гроші, які висилала мати, ви-
трачав на  всесвітні видання. Після звістки 
про смерть батька, хотів накласти на себе 
руки. 

Наприкінці навчання проявив при-
страсть до театру. Він майстерно перевті-
лювався у будь-який образ.Чудово грав 
найнесподіваніші ролі. А одного разу, щоб 
уникнути покарання, так переконливо ви-
дав себе за божевільного, що перелякав все 
гімназійне керівництво. А от перші літера-
турні спроби були невдалими.

 19-річним юнаком їде до столиці  з ме-
тою « жодної хвилини короткого життя 
не втратити, не зробивши благо». Тут він  
за власний кошт видає перший свій твір 
«Ганц Кюхельгартен чи картини» (1928) 
під псевдонімом В. Алов. Через тиждень 
пройшов по  книжкових лавках і запитав, 
чи проєдаться ця книга? Виявив, що жоден 
екземпляр ніхто не купив. Тоді він взяв ве-
ликий мішок, скупив усі примірники і спа-
лив, залишившись без жодної копійки.

Це не зупинило молодого Гоголя, і він 
наполегливо зявляє про себе як самодос-
татній письменник:

 1830 - в журналі «Отечественные за-
писки» надруковано повість «Басаврюк 
або Вечір проти Івана Купала»;

 1831-1832 – цикл повістей «Вечори на 
хуторі біля Диканьки»;

 1835 – «Арабески» і «Миргород»;
 1836 – «Ніс», «Коляска», «Ревізор»;
 1842 –  4-томне видання творів, куди 

ввійшли: «Одруження», «Гравці», «Тарас 
Бульба», «Шинель», «Мертві душі» та ін.

 Микола Васильович вирізнявся своїми 
оригінальними звичками: ніколи не ди-

вився в дзеркало.
Гоголь соромився свого носа, і, мабуть, 

навіть художників просив згладжувати на 
картинах цей недолік зовнішності. Тому 
на всіх портретах письменника ніс вигля-
дає по-різному. Можливо, одна з петер-
бурзьких повістей Гоголя не випадково 
названа "Ніс". Взагалі, Гоголь був дуже 
сором’язливим: якщо в компанії з’являвся 
незнайомець, письменник хутко зникав із 
кімнати.

У своїх кишенях Гоголь завжди но-
сив солодощі, які постійно жував, бо був 
"страшенним солодкоїжкою". Особливо 
він любив гризти під час роботи або роз-
мови шматочки цукру. Живучи в готелі, 
він ніколи не дозволяв прислузі забирати 
поданий до чаю цукор, збирав його та на-
віть ховав. Сучасники письменника згаду-
вали, що руки Гоголя часто були липкими 
через те, що він постійно їв солодке.

Однією з численних примх письмен-
ника була пристрасть до катання хлібних 
кульок. Поет і перекладач Микола Берг 
згадував: "Гоголь або ходив по кімнаті, з 
кутка в куток, або сидів і щось писав, ката-
ючи кульки з білого хліба, про які говорив 
друзям, що вони допомагають вирішенню 
найскладніших і найважчих завдань. Коли 
він нудьгував за обідом, то знову ж катав 
кульки і непомітно підкидав їх у квас або 
суп тим, хто поруч сидять ... Один друг зі-
брав цих кульок цілі купи і зберігав благо-
говійно".

Микола Васильович любив готувати і 
часто пригощав друзів галушками та варе-
никами. Ще він варив особливий напій із 
козячого молока з додаванням рому, який 
жартома називав "гоголем-моґелем". А піс-
ля подорожі до Італії він захопився місце-
вою кухнею, особливо полюбив макарони 
з сиром пармезан.

У Гоголя була пристрасть до рукоділля. 
Він любив в’язати на спицях шарфи, кро-
їти сестрам сукні, ткати пояси, шити для 
себе шийні хустки.

Він дуже сильно був прив'язаний до 
собаки Джозі (породи мопс), якого йому 
подарував Пушкін. Коли ж Джозі померла 
(Гоголь тижнями не годував тварину), на 
Миколу Васильовича "напала смертельна 
туга і смуток".
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Письменник ходив по вулицях і алеях 
міст зазвичай із лівого боку, тому постійно 
зіштовхувався з перехожими. А ще Мико-
ла Васильович дуже боявся грози. За сло-
вами його сучасників, негода погано діяла 
на його слабкі нерви.

Гоголь писав свої твори переважно сто-
ячи. А спав — лише сидячи. Ходив у ши-
нелі.

Джерелом сюжету п’єси "Ревізор" був 
реальний випадок, який стався в одному з 
міст Новгородської губернії, про який Го-
голю розповів Олександр Пушкін. Пушкін 
також запропонував Гоголю сюжет "Мерт-
вих душ".

 Коли п’єсу "Ревізор" уперше прочитали 
у цензурному комітеті – розгорівся ша-
лений скандал. Гоголю закидали, що він 
компрометує Російську імперію та чинов-
ництво. Були навіть заклики заарештува-
ти письменника. Але цар Ніколай І чомусь 
особисто приходить на прем’єру постанов-
ки "Ревізор" і показово аплодує з ложі. Піс-
ля цього аплодують й усі інші чиновники. 
"Ревізор" обертається театральним успі-
хом для Гоголя. За дивним збігом обставин 
після цього Гоголь їде за кордон (більшість 
російських письменників, включно з Пуш-
кіним, на той час – невиїзні). А він – лю-
дина скромних прибутків, весь час нарікав 
на гірку долю і просив грошей, жив та хар-
чувався по друзях…Цар-батюшка велико-
душно виділив Гоголю 5 тисяч рублів (для 
порівняння – гімназійний вчитель на рік 
отримував тоді 300 рублів і вважався за-
можною людиною).

 У житті Гоголя є "біла пляма" — восени 
1829 року він зникає разом із "петербурзь-
кими адресами". Так куди на три місяці 
подівся Гоголь? Дослідник Кралюк при-
пускає, що Микола Васильович провів цей 
час на Волині (потім він чудово опише у 
"Тарасі Бульбі" місцеві замки та природу), 
де й відбулося його фатальне знайомство з 
Фадєєм Булгаріним – відомим російським 
письменником, журналістом і агентом 
Третього відділення імператорської кан-
целярії Ніколая І. Вже після смерті Гоголя 
Булгарін дав свідчення, що саме він за-
вербував Миколу Васильовича у царську 
охранку. Одне з таких свідчень було опу-
бліковане у газеті "Северная Пчела", яку 
редагував і видавав Булгарін, інше було 
знайдене у його особистому листуванні.

 Гоголь бував за кордоном — у Німеччи-
ні, Швейцарії, Франції, Італії. Саме після 
Італії він змінив зачіску з хохолка на довге 
з проділом волосся, яка  зображена на ба-
гатьох його портретах. Одного разу  здій-
снив паломницьку подорож до Єрусалиму. 
Він був чорним магом, їздив до Єрусалиму 
відмолити свою душу, але повернувся роз-
чарований.

 Гоголь ніколи не був одружений і, вза-
галі, не відомо, чи були у нього які-небудь 
зв’язки з жінками. Натомість, є багато свід-
чень, що він мав нетрадиційну орієнтацію. 
Цю думку висловив італійский психіатр і 
криміналіст  Чезаре Ломброзо, вказавши 
одну із причин смерті як сексуальні ано-
малії, що супроводжувалися вродженою 
гомосексуальністю. Ще, навчаючись у Ні-
жинський гімназії, у нього були теплі сто-
сунки із однокурсником А.Данилевським, 
які стали приводом для різних чуток. У 
своїй повісті «Ночі на віллі» (1839), яка 
вийшла друком у 1856 році, у автобіогра-
фічній замальовці письменник розповідає  
про кохання до, сконавшого на його ру-
ках, двадцятитрьох літнього друга, графа 
Йосипа Михайловича Виєльгорського, за 
яким доглядав Гоголь в останні дні жит-
тя на віллі на околицях Риму. Гоголь мав 
прихильність до художника О.О.Іванова, 
вони проводили разом багато часу в Римі. 
Іванов  створював десятки зображень ого-
лених чоловічих тіл на своїх картинах, які 
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ля і Пушкіна цікавила не лише літературна 
творчість. Пристрасть до чоловіків носила 
у нього некрофільний характер, його ці-
кавили хворобливі юнаки. Завдяки пись-
менницькій славі він зміг уникнути дуелі 
з гусарським унтерофіцером, який звину-
ватив Миколу Васильовича в розбещенні 
свого неповнолітнього брата. 

Гоголю був притаманний страх перед 
жінкам. Коли гостював у батьківському 
помісті, не пускав жінок до хати. Якщо до 
його кімнати заходила жінка, він запро-
шував попа, щоб той обкурив все кадилом.  
Ним захоплювалася фрейліна імператриці 
Олександра Смирнова-Россет, яка лише 
після заміжжя зрозуміла, що у неї був за-
коханий Гоголь. Справжнє кохання спа-
лахнуло у серці письменника до сестри 
знайомого графа, Анни Виєльгорської. 
Гоголь наважився освідчитися Анні, але 
мати дівчини відмовила молодому пись-
меннику, вважаючи, що літератор не рів-
ня її доньці. Після цього Гоголь більше не 
намагався влаштувати свою долю, а пори-
нув у творчість. Та й після відходу за межу 
життя Гоголь не полишав жіночих сердець. 
У нього була закохана двоюрідна сестра 
Марія, котра після смерті  Гоголя обручи-
лася з ним. Вона поклала у обручку з мі-
ніатюрною шкатулкою волосся Миколи 
Васильовича, що відрізала з покійного. На 
ній викарбувана дата.

 Вночі перед похованням Гоголя  до 
церкви, де стояла труна, зайшла дама в 
чорному одязі. Її обличчя приховувала 
вуаль. Вона мовчки підійшла до труни, 
відкинула вуаль і нахилилася до помер-
лого. Пробула біля покійного всю ніч, час 
від часу цілуючи його обличчя. Залишила 
церкву лише рано-вранці. Коли ж незна-
йомка полишила церкву, виявилося, що на 
неї чекала карета з гербом Ростопчиних. 
Тією жінкою виявилася перша красуня 
Москви, в яку були закохані Олександр 
Дюма і Лєрмонтов, Євдокія Ростопчина. 
На похороні вона не була, але до самої  її 
смерті на могилу Гоголя щодня привозили 
свіжі квіти. 

Микола Васильович боявся захворіти, 
тому навіть не торкався до багатьох речей. 
Боявся отруїтися ліками, тому препарати, 
які йому призначали лікарі, категорично 
відмовлявся приймати.

В останні роки життя з Гоголем відбу-
валось щось неладне. На думку знайомих, 
в 1839 році під час перебування у Римі він 
заразився малярією.  Не дивлячись, що 
хвороба відступила, після цього у нього 
почалися напади, непритомність, виді-
ння. Так тривало до осені 1850 року, коли 
він відчув покращення після відвідування 
Одеси. Приїхавши до Москви, він відчував 
себе цілком здоровим, та після завершен-
ня написання 2-го тому « мертвих душ», 
відчув самотність, безвихідь і відчуття 
смерті, яким колись страждав його батько. 

В останній період життя Гоголь добро-
вільно відмовився від їжі.  12  лютого 1852 
року письменник щиро молився, покликав 
на сповідь священника, потім взяв свій 
портфель, дістав з нього якісь папери, а 
все, що там лишилося, наказав спалити. 
Перехрестився, ліг в ліжко і до ранку гірко 
плакав. Припускають, що тієї ночі був спа-
лений 2-ий том «Мертвих душ», хоча пря-
мих доказів цьому не має. За десять днів, 
21 лютого (за ст.ст), 4 березня (за н. ст.) 
Микола Васильович Гоголь відійшов у по-
тойбіччя. Останнім, хто подавав йому ліки  
і при кому він помер, був його служник.

Гоголь був дуже вразливий, це пере-
далося йому від матері, у роду якої були 
родичі з вродженими психічними розла-
дами. У нього була фобія,  так звана тафе-
фобія – страх бути похованим живцем. І з 
цієї причини він змолоду постійно складав 
заповіти, аби під час поховання точно за-

свідчили його смерть. Дуже боявся помер-
лих і церемоній поховання. Письменник у 
своєму заповіті за сім років до смерті по-
переджав, щоб тіло його поховали тільки у 
випадку явних ознак розкладання тіла. Це 
потім стало причиною численних містич-
них припущень, нібито в дійсності пись-
менника поховали в стані летаргічного 
сну. Після смерті була зроблена посмертна 
маска з обличчя  Гоголя. Це переконує, що 
він був мертвий, бо під маскою з гіпсу лю-
дина може дихати не більше 8 хвилин, тож 
письменник був похований не в літаргіч-
ному сні. 

У 1931 році  у зв’язку з закриттям Мос-
ковського Данилівського монастиря при-
йнято рішення про перепоховання праху 
письменника на Новодівоче кладивоще. 
Труна класика знаходилася в кам’яному 
склепі, тому виникали певні труднощі з 
підйомом. Та коли відкрили кришку, були 
перелякано здивовані - прах був одягне-
ний в сірий сюртук, який добре зберігся, 
кістки рук складені на грудях, кістки ніг 
знаходилися в чоботах, а головної частини 
– черепа  не було!  Про цей  інцендент  по-
відомили Сталіна, котрий взяв цю справу 
під особистий контроль: усіх свідків попе-
редили про жорстку кару за розголошення 
таємниці. Присутні під час перепоховання 
письменники Катаєв і Лідин не утрима-
лись від спокуси стати власниками хоча б 
якогось «сувеніру». Катаєв ножицями від-
різав клаптик від гоголівського сюртука, 
щоб згодом зробити  палітурку для влас-
ної книги «Мертві душі», Лідин взяв шмат 
тканини просто на згадку. Розслідуванням 
було встановлено, що у 1909 році під час 
реставрації могили Миколи Васильови-
ча  мародери вилучили з труни череп та  
кістки. Череп монахи продали приватному 
колекціонерові О.Бахрушину, який збирав 
черепи видатних людей. Дух Гоголя являв-
ся до мародерів уві сні і вимагав повернути 
кістки прахові. Ті злякалися (певно більше 
злякалися енкаведистів), і кістки були за-
хоронені в труні з прахом, а от череп не по-
вернули. Є припущення, що він заходить-
ся у приватній колекції в Італії. 

За спогадами сучасників Гоголя, до влас-
ної смерті письменник ставився спокійно, 
ніби був готовий до неї. Серед причин, які 
призвели до його передчасної кончини у 
віці майже 43 років, крім інших причин, 
називають добровільне позбавлення себе 
їжі.

 Опис майна Гоголя після смерті пока-
зав, що залишилося особистих речей на 
суму 43 рублі 88 копійок. Його речі були 
обносками і говорили про повну байду-
жість письменника до свого зовнішнього 
вигляду в останні місяці його життя. У той 
же час на руках у С. П. Шевирьова зали-
шалися дві з гаком тисячі рублів, переда-
них Гоголем на благодійні цілі нужденним 
студентам Московського університету. Ці 
гроші Гоголь не вважав своїми, і Шевирьов 
не став їх повертати спадкоємцям пись-
менника.

Доля Миколи Гоголя  була схожа на 
долю  Михайла Булгакова. Дивним чином 
вони виявилися пов'язаними і після смер-
ті. Відспівували Гоголя в церкві Святої Те-
тяни при Московському університеті, по-
чесним професором якого він був. Охочих 
попрощатися з покійним виявилося так 
багато, що за спогадами сучасників, "два 
дні не було проїзду по Нікітській вулиці". 
На панахиді зібралося, здавалося, все міс-
то, від генерал-губернатора до злиденних.

Пізніше на могилі Гоголя встановили 
чорний мармуровий хрест і величезний 
темний ніздрюватий камінь. Гранітний мо-
ноліт знайшов у Криму один з братів Акса-
кових, з якими Гоголь був дружний. Кілька 
місяців камінь на конях везли в Москву. 
Своїми обрисами він нагадував Голгофу — 
місце страти Ісуса Христа. Так цей камінь і 
стали називати ...

Відомий радянський скульптор Том-
ський (до речі, теж Микола Васильович) 
до чергового ювілею великого письмен-
ника виліпив мармуровий бюст, на коло-
ні під яким засяяв золотими літерами на-
пис: "від Радянського уряду". Від старого 
пам'ятника збереглася тільки надгробна 
плита з епітафією - цитатою з Біблії: "Гір-
ким словом моїм посміюся". Куди поділася 
стопудова Голгофа, ніхто не знав. Та ніхто 
надто і не цікавився...

10 березня 1940 року у Москві помер 
Михайло Опанасович Булгаков. Після 
кремації урну з його прахом поховали в 
знаменитому вишневому саду Новодіви-
чого кладовища. На могилі письменника 
довгий час не було надгробка. Його вдова 
Олена Сергіївна роками шукала по грану-
вальних майстернях такий камінь, щоби 
пам'ятник відповідав масштабу особис-
тості її чоловіка. Та нічого гарного не тра-
плялося. Але одного разу в ямі, куди май-
стри скидали відходи виробництва, серед 
уламків мармуру і граніту вдова Булгакова 
побачила величезний чорний камінь. За-
питавши про нього, вона почула, що це - 
Голгофа з могили Гоголя. Олена Сергіївна 
викупила надгробок, після чого його було 
встановлено над могилою Булгакова. Та-
ким чином, здійснилася мрія письменни-
ка: "Учитель, укрий мене своєю чавунною 
шинеллю"…

За життя близьким приятелем Гоголя 
був Олександр Пушкін. А після смерті  їхні 
нащадки об’єднались в одну родину: онука 
Пушкіна вийшла заміж за племінника Го-
голя.

Кажуть, що за творами Гоголя можна 
передрікати події в житті. Для цього необ-
хідно взяти 1-ий том збірки письменника, 
вважається, що він наймістичніший, і,  за 
допомогою додавання певних чисел, мож-
на ворожити. Хто пробував, то переконує, 
що збувається.

Ось так загадкова містика і справжня 
реальність супроводжували Гоголя як за 
життя, так і після його смерті.

О.Дроб’язко,
краєзнавець

Баскетболісти коледжу стали 
переможцями

Для баскетболістів Лохвицького механіко-технологічного коледжу ПДАА березень 
вдався насиченим змаганнями. На початку місяця в Лохвиці відбувся традиційний ра-
йонний турнір з баскетболу серед чоловічих аматорських команд. У першій зустрічі ко-
манда нашого коледжу поступилася лише 4 очками майбутньому переможцю турніру 
- збірній команді міста Заводське. А в другій грі здобули важку перемогу у зустрічі з ко-
мандою міста Лохвиця, перемігши її лише на одне очко, в результаті посіли третє місце.

14 березня в м. Хорол в спортивному залі Хорольського агропромислового коледжу 
відбулися обласні змагання з баскетболу серед студентської молоді вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації. У напруженій боротьбі третє місце посіла команда з Бе-
резоворудського аграрного коледжу ПДАА. Друге місце вибороли баскетболісти з Хо-
рольського агропромислового коледжу ПДАА.

Переможцями цих змагань стала наша команда баскетболістів із Лохвицького механі-
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ко-технологічного коледжу ПДАА. У складі команди виступали такі студенти: Лагуткін 
Денис – група М-43б, Красько Дмитро – група Т-31б, Захарченко Юрій – група Т-31б, 
Іващенко Ігор – група М-43б, Мороз Данило – М-43б, Петренко Андрій – група М-23б, 
Гудачок Петро – група М-13б, Борток Владислав – група Т-42б.

Вітаємо всіх учасників змагань. Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у навчанні та 
нових перемог у спорті.

Костянтин Терновий, 
керівник фізичного виховання
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Новини боксу
В м.Ромни, Сумської обл., з 3 по 4 травня 2019р. пройшов шостий поспіль турнір 

з боксу пам'яті С.І.Карпенка. В змаганнях прийняли участь близько десяти команд з 
Сумської, Чернігівської, Полтавської обл. та команда з м.Ромни. 

Боксерський клуб "АЛЕКС" м.Заводського представляли шість боксерів, які пока-
зали наступні результати: Шиян Ярослав, наймолодший учасник нашої команди, в ві-
ковій групі 2009 р.н. в категорії 30 кг зайняв перше місце; Богдан Гриценко у віковій ка-
тегорії 48 кг серед школярів 2006-2005 р.н. також зайняв перше місце; Лесик Сергій став 
другим серед юніорів 2003 -2004р.н. в кат 47кг; Буряк Ігор в категорії 60кг серед юніорів 
- друге місце, Руденко Борис в категорії 66 кг серед юніорів виборов перше місце. 

О.Оніщенко, голова БК «АЛЕКС»
«Тато, мама і я – 
спортивна сім’я»

У березні стало традицією щорічно проводити заходи, які спрямовані на виховання 
тісної взаємодії між батьками та дітьми. На високому рівні проведені ранки, лінійки, 
вечори, зустрічі, круглі столи, конкурси під гаслом «Міцна сім’я – міцна держава». Най-
цікавішим, найкращим було міське свято «Тато, мама і я – спортивна сім’я», яке було 
проведене на базі Заводської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №2. Його учасни-
ками стали чотири родини у складі: Олійників Олександра Владиславовича, Оксани Гри-
горівни, дочки Таїсії, учениці 2 класу (кл. керівник Христенко Г.В.); Шиянів Володимира 
Андрійовича, Юлії Василівни, сина Ярослава, учня 4 класу (кл. керівник Шерехора В.А.) 
– представники ОЗ «Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1»; Вергеєвих Дениса Борисовича, 
Марини Миколаївни, доньки Іванни, учениці 1 класу (кл. керівник Калюжка В.О.); Деме-
денків Павла Вікторовича, Світлани Леонідівни, сина Богдана, учня 4 класу (кл. керівник 
Кісенко Н.І.) – представники Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Команди змагалися в 
силі, швидкості, витривалості та спритності. В результаті перше місце виборола родина 
Демиденків, другою стала родина Вергеєвих, третє і четверте місця посіли родини Шия-
нів і Олійників відповідно.

Свято проводила учитель фізкультури школи №2 Мороз С.С., допомагали вчителю 
учні-консультанти Глоба Марина і Заславець Олександра. Конкурсантів оцінювали журі 
у складі Голінченко Л.П. – заступника директора з виховної роботи, Мусієнка Данила – 
учня 8 класу, відповідального за спортивну роботу Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 
педагогів-організаторів обох шкіл Чабак Н.О. та Міняйло О.М., Мусієнка В.О. – провід-
ного спеціаліста з питань інфраструктури та спорту міської ради.

 Учасникам спортивного свята Мусієнко В.О. вручив почесні грамоти Заводської 
міської ради, подарунки та солодощі. Але найбільшою нагородою для учасників був гар-
ний настрій, позитивні емоції, спілкування один з одним та підтримка глядачів.

Заступник директора з виховної роботи Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
Голінченко Л.П.
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Видавець – інформаційна служба при 
виконкомі Заводської міської ради

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

Виконавчий комітет та депутатський корпус Заводської міської ради ви-
словлює глибокі співчуття родині Краснолуцького Юрія Миколайовича.

Півроку минуло, як перестало битися серце порядної, чуйної і щирої людини, пре-
красного керівника, турботливого чоловіка та батька.

Нехай добрий, світлий спомин про Юрія Миколайовича назавжди залишиться у сер-
цях рідних, колег, односельчан, усіх, хто його знав, любив та шанував.

Важко знайти слова втіхи рідним та близьким, коли зупинилося серце найріднішої 
для них людини, проте світлі спогади про нього, який залишив по собі добрі справи та 
чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть!

Це непоправна втрата для всіх нас…

Поділяємо біль та горе рідних!
Вічна і світла пам’ять!


