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Здорові та усміхнені діти - наше майбутнє!
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Оновлення музичних інструментів
за для відродження напряму живої музики в місті

СТОР. 2 >>

Протягом липня місяця, в ДНЗ "Малят-
ко" проведено поточний ремонт закладу, 
що дало можливість створити більш ком-
фортні умови для його вихованців.

За невеликий термін роботи на поса-
ді завідувача цього закладу вже впевнено 
можу сказати, що Заводська міська рада 
передусім переймається проблемами за-
кладів дошкільної освіти. Так, міський 
голова Віталій Володимирович Сидорен-
ко та заступник міського голови Сергій 
Васильович Добруля завжди йдуть на зу-
стріч аби покращити добробут садочків. 
Тому, від усього колективу дошкільного 
навчального закладу "Малятко" та від 
імені батьківської громади, висловлюємо 
вдячність за підтримку життєдіяльності 
та функціонування закладу, за укріплення 
матеріально - технічної бази, за те, що Ви 
пройняті турботою про долю й виховання 
наших малюків.

Для покращення умов проведення якіс-
ного виховання в ДНЗ "Малятко" проведе-
но цілий комплекс робіт:

- проведено косметичний ремонт гру-
пових кімнат, музичної та спортивної зали, 
коридорів та сходової клітки;

- відремонтовано санвузли , частково 
замінені раковини та унітази;

- здійснено промивання радіаторів на 
другому поверсі та заміна старих метале-
вих труб на металопластикові; 

- демонтаж старої системи опалення;
- часткова реконструкція електропро-

водки;
- проведено капітальний ремонт систе-

ми водовідведення ;
- закуплено два бойлери ємністю 100 лі-

трів кожний;
- поновлено господарчий інвентар та 

стелажі для посуду.
Тож, за професійно організовану 

трудову діяльність у ремонті та благо-
устрої садочку висловлюємо щиру по-

дяку фірмі "Амавір", керівнику Інденко 
Володимиру Івановичу та бригаді вико-
навців Замули Сергія Віталійовича; фірмі 
"Енергосервіс-М", керівнику Михайлов-
ському Олександру Георгійовичу; КП "Ко-
мунсервіс", директору Мельнику Воло-
димиру Тарасовичу, головному інженеру 
Малишку Сергію Олександровичу та на-
чальнику виробничої дільниці Дзюбі Во-
лодимиру Дмитровичу.

Під час ремонтних робіт, з виробничої 
необхідності перенесено та облаштовано 
пральну кімнату в приміщенні закладу. 
Щиро радіють машиністи з прання, які 
нині приходять на роботу у світле, охайне, 
професійно облаштоване нове приміщен-
ня, де набагато комфортніше працювати. 
Особливу подяку за облаштування праль-
ні хочеться виразити слюсарю – сантехні-
ку КП "Комунсервіс" Михайліченку Вікто-
ру Івановичу.

Завдяки творчому вольовому колек-
тиву ДНЗ "Малятко" пофарбовано фасад 
приміщення в яскраві кольори , приведено 
в належний стан прилегла територія, а сам 
садочок приваблює своєю казковістю.

Незамінними помічниками в роботі 
стали наші батьки, які активно долучалися 
до всіх сфер життя дошкільного закладу. 
Колектив ДНЗ щиро вдячний всім батькам 
за надану допомогу та підтримку у вирі-
шенні безпечного та естетичного оточення 
дошкільнят у новому 2019-2020 навчально-
му році. Особливо слова вдячності хочеть-
ся виразити : Михайлець А.М., Куриленко 
Р.В, Куриленко Б.В., Іващенко А.О., Муру-
щук М.А., Потоцький О.С., Цема Д.В., Фи-
сун М.М., Павленко Є.В., Литовченко О.М, 
Бондаренко А.І., Совін Н.В., Шинкаренко 
Т.О., Скрипниченко С.В., Потоцький С.С., 
Общий С.А., Свириденко І.О., Ізюменко 
О.А., Долинний О.О., Пестич Ю.І., Сіренко 
І.В., Загора О.В., Довгань О.М., Драна Ю.В.

Сподіваємося на подальшу плідну 

співпрацю щодо створення сучасних умов 
виховання малюків.

Гадаю, що колектив у тісній співпраці з 
батьками спроможний розв'язати всі за-
вдання освітньо - виховного процесу.

Щиру подяку за укріплення та понов-
лення матеріально - технічної бази, благо-
устрою нашого дитячого садочку хочеться 
виразити спонсорам: директору ТОВ "Еле-
ватор - Агро" Бойку Олександру Юрійови-
чу; голові правління ПрАТ "Склоприлад" 
Ілюхіну Юрію Володимировичу; приват-
ним підприємцям: Старику Володимиру 
Івановичу, Грабовим Світлані Миколаїв-
ні та Ігорю Івановичу, Мельнику Віктору 
Олександровичу, Буряку Олександру Ми-
колайовичу, Магамадову Саламбеку Бау-
диновичу.

За місяць встигли зробити багато робо-

ти, та багато ще б хотілося оновити, зміни-
ти та придбати.

Найближчим часом планується ремонт 
покрівлі та придбання холодильної шафи 
на харчоблок.

Для мене, як для керівника закладу, 
найважливіше, щоб дітки почували себе у 
садку, як вдома. На сьогоднішній день для 
наших вихованців створено комфортні 
умови, які вони завжди пам'ятатимуть, бо 
роки, проведені в садочку ніколи не стира-
ються з пам'яті.

Світло і сонячно у нашім садочку,
Настрій чудовий у всіх.
Ми одне одного радо вітали -
Хай тут панує радість та сміх!

Завідувачка ДНЗ «Малятко» 
Бойко А.А.

Популяризація живої музики, підви-
щення її ролі у патріотичному та естетич-
ному вихованні сучасного покоління, за-
безпечення духовної єдності різних верств 
та вікових категорій населення, зміцнення 
міжрегіональних культурних зв’язків – це 
основна мета проекту, автором якого ста-
ла директор Заводського МБК №1 Красно-
луцька Юлія Вячеславівна.

Оскільки на сьогоднішній день прак-
тично скоротилась кількість музичних ор-
кестрів у системі шкільних, позашкільних, 
середніх і вищих навчальних закладах, у 
будинках культури, на підприємствах та в 
інших сферах діяльності, стало доцільним 
оновлення музичних інструментів Народ-
ного самодіяльного духового оркестру. В 

останній час склад колективу активно по-
силюється представниками молодого по-
коління, школярами. Але за браком музич-
них інструментів задовольнити потреби 
мешканців нашого міста немає можливос-
ті. Тож оновлення даної матеріальної бази 
стало досить актуальним на сьогоднішній 
день, адже жива музика, оркестрове духо-
ве виконавство – це невід’ємні складові 
частини історично набутого людством 
культурного розвитку, що має своє місце, 
попит у суспільстві і вплив на нього. Му-
зична виконавська майстерність – єдиний 
засіб, за допомогою якого музика матеріа-
лізується в об’єктивній (звуковій) реаль-
ності, виявляється в усій своїй видовій, 
стилістичній і жанровій різноманітності, 

стає об’єктом сприймання, почуттєво-
емоційного переживання і виконує прита-
манні їй соціальні функції.

Майбутній розвиток культури немож-
ливий без постійного зростання соціо-
культурних функцій музичного виконав-
ства. Вичерпуючи одні типологічні види 
та стилі, виконавське мистецтво формує 
інші, окреслює парадигму нової виконав-
ської поетики. Велике значення у цьому 
процесі оновлення мають зміна суспільних 
форм музикування, еволюція музичних 
жанрів і стилів, удосконалення музичних 
інструментів та техніки виконання. Роз-
ширюються методи культурно-виховної 
і просвітницької роботи, росте потреба в 
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З поглядом у майбутнє…

<< СТОР. 1

Про внесення змін до бюджету міської ради
на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у видаткову частину 
спеціального фонду бюджету на 2019 рік по КПК 5041 
«Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» 
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довго-
строкового користування» зменшити на суму 377 950,00 
грн., а по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 
збільшити на суму 377 950,00 грн. (капітальний ремонт по 
облаштуванню спортивного майданчика за адресою: м. 
Заводське Лохвицького району Полтавської області вул. 
Шкільна).

2. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний 
розпис бюджету на 2019 рік.

3. Затвердити довідки про зміни до бюджету на 2019 
рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 липня 2019 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ

духовному збагаченні усіх верств населен-
ня.

Даний проект передбачав оновлення 
музичних інструментів за для розвитку 
напряму живої музики в місті та популя-
ризації живої інструментальної музики як 

невід’ємного елемента української куль-
тури. І досить приємно констатувати той 
факт, що за результатами голосування 
конкурсу проектів, реалізація якої від-
бувалась за рахунок коштів громадського 
бюджету на 2019р., більшість активних та 
небайдужих громадян нашого міста відда-

ли перевагу та підтримали саме цей!
На сьогоднішній день це дає можли-

вість залучити якомога більше населення, 
зокрема і підростаюче покоління, до озна-
йомлення з культурою та традиціями на-
шого народу, відчути музику, «доторкну-
тись до неї» безпосередньо, що зараз дуже 

рідко зустрічається не тільки в межах на-
шого району, а навіть і області.

Тож, запрошуємо усіх бажаючих доєд-
натися до нашої великої мистецької роди-
ни!!!

Учасники Народного самодіяльного 
духового оркестру Заводського МБК №1

Навчальний рік у Лохвицькому меха-
ніко-технологічному коледжі Полтавської 
ДАА, як і щороку, завершується випус-
кним. Студенти технологічного та меха-
нічного відділень денної форми навчання 
разом з дипломами одержують атестати 
про середню освіту. Не став винятком і 
цей рік.

Вітаючи випускників із закінченням 
навчання, директор коледжу Корнієнко 
Віктор Миколайович побажав їм успіхів 
у работі та навчані, не сходити й надалі з 
обраної стежки в житті. Він запросив за-
вжди приїздити на зустрічі випускників, 
пам’ятати викладачів та студентських дру-
зів, свято зберігати та шанувати традиції 
навчального закладу.

Разом із завідуючими відділеннями – 
Московець Оленою Миколаївною та Му-
сієнко Ліаною Олександрівною директор 
вручив дипломи випускникам спеціаль-
ностей «Галузеве машинобудування» та 
«Харчові технології». Дуже приємно, що 
цього року дипломи з відзнакою одержали 
як механіки, так і технологи: Рудська Ка-
терина, Костенко Таміла, Ільїн Роман, Час-
ник Андрій. 

Крім цього, міський голова Віталій Во-
лодимирович Сидоренко вручив також 
грамоти і грошові винагороди відмінни-
кам навчання. Він подякував випускникам 
за те, що були активними участниками 
всіх заходів, що проходили в місті, брали 
участь у конкурсах та змаганнях. 

Грамотами коледжу відмічені активні 
учасники технічної творчості, олімпіад, 
конкурсів , фестивалів, призери та пере-
можці спортивних змагань, художньої 
самодіяльності: Костенко Таміла, Рудська 
Катерина, Часник Андрій, Вихрань Ан-
дрій, Мороз Данило, Омеляненко Костян-
тин, Саморай Андрій, Дуб’яга Артем, Іва-
щенко Ігор, Ковтун Валентин, Ільїн Роман, 
Лагуткін Денис.

У виступах старост груп Рудської Кате-

рини та Часника Андрія звучали слова щи-
рої вдячності викладачам, керівникам груп 
- Горбонос Вікторії Вікторівні і Буглаку 
Анатолію Івановичу, батькам за навчання, 
виховання та підтримку. Вони дякували за 
те, що завжди з розумінням ставилися до 
студентських проблем і допомогали їх ви-
рішувати. Коледжу побажали звершень і 
процвітання, а педагогічному колективові 
- невичерпної енергії і наукових пошуків.

Випускники запевнили, що гордо не-
стимуть звання випускника Лохвицького 
механіко-технологічного коледжу.

З успішним завершенням навчання 
студентів та викладачів привітали батьки 
– Іващенко Наталія Вікторівна і Мостовий 
Сергій Анатолійович. Вони побажали всім 
випускникам бути чесними в думках, по-
чуттях і справах, щоб мудрість і щирість 
були неодмінними супутниками в житті. А 
вічна книга мудрості нехай супруводжує 
кожного, як доленосна зірка, незаперечни-
ми істинами.

Врученню дипломів передувала не менш 
важлива подія – захист дипломних проек-
тів. Голова екзаменаційної комісії спеці-
альності «Харчові технології» за освітньо-
професійною програмою «Виробництво 
хліба, кондитерських, макаронних виро-
бів і харчових концентратів» Будник Ніна 
Василівна , доцент кафедри технології 
харчових виробництв і ресторанного гос-
подарства Полтавської ДАА, відмітила 
цікаві дипломні проекти навчально-до-
слідницького характеру. Костенко Таміли 
(керівник Горбуля Г.Ф.), яка провела дослі-
дження впливу нетрадиційної сировини 
(шкірки апельсина, кропу та базиліку) на 
якість хлібобулочних виробів і розробила 
три рецептури нових видів хліба з добав-
кою вказаних видів нетрадиційної сирови-
ни; Рудської Катерини (керівник Горбонос 
В.В.) провела дослідження впливу нетра-
диційної сировини (пшона) в різних кіль-
костях на якість хлібобулочних вировів і 

розробила власну рецептуру нового хлі-
ба. Для створення привабливого кольору 
і підвищення харчової цінності до складу 
рецептури вона включила куркуму. Всю 
сировину для виробів студенти заготовля-
ли самостійно, готували напівфабрикати 
й аналізували їх. Глибокі і відмінні знання 
при захисті дипломного проекту показала 
Плита Марина.

Члени екзанаменаційної комісії і неза-
лежні експерти високо оцінили гармоній-
ний смак, оригінальність і неповторність 
всіх виробів, висловили думку, що таку 
продукцію можна рекомендувати для ви-
роблення у виробничих умовах.

Тематика дипломних проектів спеці-
альності «Галузеве машинобудування» за 
освітньо-професійної програмою «Екс-
плуатація та ремонт обладнання харчо-
вих виробництв» розроблена на підставі 
виробничих даних підприємств, на яких 

студенти проходили переддипломну прак-
тику: ПрАТ «Оболонь», ТОВ «Елеватор 
Агро», ТОВ «Лохвицький комбікормовий 
завод», ПрАТ «Фірма «Полтавпиво».

Голова екзаменаційної комісії Келемеш 
Антон Олександрович, доцент кафедри 
галузевого машинобудування, відмітив 
кращі проекти таких студентів: Часника 
Андрія (керівник Богдан О.О.), Вихраня 
Андрія (керівник Корнієнко В.М.), Ільїна 
Романа (керінкик Общий С.А.), Іващенка 
Ігоря (керівник Москаленко С.Я.), Мороза 
Данила (керівник Шкурка В.Д.).

Випускники коледжу передали естафе-
ту у здобутті знань, умінь та навичок май-
бутнім студентам, які з нового навчально-
го року прийдуть їм на зміну.

Щасливої дороги, випускники!
Таранська А.А, методист з виховної 

роботи, Костенко Таміла, випускниця 
коледжу

Документи

Про направлення вільних лишків

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пунктом 7 статті 78 Бюджетного кодексу України та беру-
чи до уваги клопотання КП «Комунсервіс» від 19.06.2019 
за №109

ВИРІШИЛИ: 1. Направити кошти в сумі 106 955,00 
грн. вільного залишку бюджетних коштів загального 
фонду бюджету, що утворився станом на 01.01.2019 року, 
а саме:

загальний фонд
- по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 11 102,00 
грн. (поточний ремонт системи електропостачання при-
міщень ДНЗ «Малятко» 11 102,00 грн. );

спеціальний фонд
- по КПК 6030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти під-
приємствам (установам, організаціям)» в сумі 27 628,00 
грн. (придбання насосного агрегату ЕЦВ 8-40-120 для КП 
«Комунсервіс»);

- по КПК 5041 «Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт ін-
ших об’єктів» в сумі 68 225,00 грн. (капітальний ремонт 

РІШЕННЯ РАДИ

по облаштуванню спортивного майданчика за адресою: м. 
Заводське Лохвицького району Полтавської області вул. 
Шкільна).

2. Затвердити профіцит загального фонду бюджету в 
сумі 95 853,00 грн.

3. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в 
сумі 95 853,00 грн. джерелом покриття якого визначити 
вільний залишок бюджетних коштів, що утворився ста-
ном на 01.01.2019 р. по загальному фонду бюджету.

4. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний 
розпис бюджету на 2019 рік. 

5. Затвердити довідки про зміни за 2019 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 липня 2019 року рішення №2
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Голосування за проекти громадського бюджету м. Заводське
З 15 по 30 вересня розпочнеться голо-

сування за проекти Громадського бюджету 
м. Заводське. Проекти-переможці будуть 
реалізовані у 2020 році.

Голосувати можуть громадяни Украї-
ни, які зареєстровані та проживають на 
території міста Заводське та села Вишне-
ве, мають право голосу на місцевих ви-
борах, шляхом відкритого голосування в 
спеціально визначених для цього заходу 
пунктах голосування або за допомогою 
електронного голосування, в період з 15 
вересня до 30 вересня (включно). 

Бланк для голосування, можна буде 
отримати: 

- в пунктах голосування в період їх ро-
боти;

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

- або роздрукувавши його з офіційного 
сайту Заводської міської ради за адресою: 
zv.gov.ua (розділ «Громадянам», «Громад-
ський бюджет»).

Електронне голосування також здій-
снюється на сайті міської ради за адресою: 
zv.gov.ua (розділ «Громадянам», «Громад-
ський бюджет»).

Перелік пунктів для голосування: 
1. Заводський МБК №2 (вул. Жукова,1).
 Режим роботи: понеділок – п’ятниця, з 

09.00 до 18.00;
2. Заводська ЗОШ №2 (вул. Ватутіна, 

46). 
 Режим роботи: понеділок – п’ятниця, з 

08.00 до 17.00
3. Заводська міська бібліотека №1 (вул. 

Академіка Пономаренка, 1а/39). 
Режим роботи: вівторок – неділя, з 10.00 

до 18.00. 
4. Заводський МБК №1 (вул. Матросо-

ва,15).
Режим роботи: понеділок – п’ятниця, з 

09.00 до 18.00.
5.  Заводська міська рада (вул. Полтав-

ська, 4/16).

Режим роботи: понеділок - п’ятниця, з 
08.00 до 17.00.

Проекти, які отримали позитивну 
оцінку та виставлені на голосування:

Проект №1 
«Інтерактивна підлога» - сучасне інно-

ваційне диво! /Упровадження проекційної 
системи навчання, що сприяє розвитку 
здібностей дошкільників/

Автор проекту: Дроб'язко Олександр
Місце реалізації: мікрорайон «Спирто-

комбінату»
Бюджет: 99 900,00 грн.
Вид проекту: малий
Короткий опис: 
Інтерактивна підлога нагадує магічний 

килим. Це система, яка реагує на будь-які 
рухи та жести людини. Це, наче жива під-
лога. Проектор транслює зображення, яке 
завдяки камері стає чутливим до рухів, дає 
змогу змінювати ефекти та зображення. 
До складу «Інтерактивної дошки» входить 
біля 90 ефектів різної тематики.

Проектна група пропонує за кошти 
громадського бюджету придбати інтер-
активну підлогу, що є сертифікованим об-
ладнанням, має рекомендації Міністерства 
освіти і науки України на застосування у 
освітньому процесі дошкільних закладів, 
відповідає санітарним нормам, естетич-
ним вимогам та безпеці життєдіяльності 
дітей й працівників ДНЗ. 

Це обладнання лише починає завойову-
вати дошкільний простір України.

Використання системи «Інтерактивна 
підлога» позитивно впливає на: розвиток 
опорно-рухового та вестибулярного апа-
ратів, загальної моторики та координації; 
здійснення психологічного розвантажен-
ня, візуальної стимуляції; навчальний 
процес, дидактичні ігри… 

Заняття за допомогою інтерактивної 
системи також розвивають у дітей важливі 
соціальні навички, а саме: робота в колек-
тиві, розвиток уваги, концентрація і бага-
то іншого. Важливо, що все це проходить у 
вигляді гри, і зовсім не нагадує стандартну 

форму навчання.
 Проект №2

«Доступний спорт для всіх на свіжому 
повітрі»

Автор проекту: Мащенко Олександр
Місце реалізації: масив «Цукрокомбіна-

ту»
Бюджет: 149 000, 00грн.
Вид проекту: великий
Короткий опис: Даним проектом пропо-

нується вирішення проблеми забезпечен-
ня громадян міста якісними та безкоштов-
ними послугами для занять фізкультурою 
і спортом на свіжому повітрі, які сприяти-
муть розвитку рухової активності дітей, 
молоді та всього населення міста.

Обладнання спортивного майданчика з 
вуличними тренажерами на міському ста-
діоні по вул. Матросова, 15а поряд з існу-
ючими спортивними спорудами створить 
умови для комплексного вирішення існую-
чої проблеми.

Проект №3
«Організація сучасного предметно-роз-

вивального середовища як запорука різно-
бічного розвитку дітей дошкільного віку»

Автор проекту: Бойко Алла
Місце реалізації: масив «Цукрокомбіна-

ту»
Бюджет: 209 450, 00грн.
Вид проекту: великий
Короткий опис: Даний проект перед-

бачає оновлення матеріальної бази до-
шкільного закладу, модернізацію спор-
тивно-ігрових осередків, які б відповідали 
сучасним освітнім вимогам, сприяли б ак-
тивізації рухової активності дітей.

Проектна група пропонує за кошти 
громадського бюджету придбати сучасне 
спортивно-ігрове обладнання:

- Будинок «Художник» - 2 шт.,
- пісочний дворик «Мрія» - 1 шт.,
- пісочний дворик «Човен»- 1 шт.,
- пісочний столик «Дитинство» - 1 шт.,
- автомобіль – 1 шт.
- ігровий комплекс – 1 шт.

Проект №4

«Комп’ютеризована шкільна бібліотека 
– це оперативне і повноцінне забезпечення 
інформаційних, науково-дослідних, освіт-
ніх, культурних, та інших потреб користу-
вачів бібліотеки.»

Автор проекту: Ковтун Оксана
Місце реалізації: масив «Спиртокомбі-

нату»
Бюджет: 56 950, 00грн.
Вид проекту: малий
Короткий опис: Шкільна бібліотека 

є невід’ємною структурною складовою 
шкільного закладу та безпосереднім учас-
ником навчально-виховного процесу. Мо-
дернізація бібліотеки передбачає в тому 
числі й активне застосування інформацій-
но-комунікативних технологій.

За кошти громадського бюджету про-
понується придбати комп’ютерну техніку 
та сучасні програмні засоби для шкільної 
бібліотеки, які безперечно дозволять по-
новому підійти до організації бібліотечних 
процесів. 

Проект №5
«Оновлення комплекту звукопідсилю-

ючої апаратури для організації виховного 
процесу у школі та всебічного розвитку 
учнів»

Автор проекту: Чабак Надія
Місце реалізації: масив «Цукрокомбіна-

ту»
Бюджет: 99 810, 00грн.
Вид проекту: малий
Короткий опис: Даний проект перед-

бачає оновлення комплекту звукопідси-
люючої апаратури для створення відпо-
відних умов у школі для реалізації мети та 
завдань основних орієнтирів виховання як 
запоруки всебічного розвитку учнів та за-
лучення школярів до різних форм творчої 
та суспільно корисної діяльності.

Звукопідсилююча апаратура буде вико-
ристовуватись для звукового оформлення 
загальношкільних святкових заходів, а 
також при потребі могла б використову-
ватись для доповнення озвучення міських 
свят та урочистих заходів.

Пора яскравих вражень
Діти – це наше майбутнє. Кожен на-

вчальний день, тиждень, місяць учителі 
працюють над вихованням свідомої, соці-
ально та духовно сформованої особистос-
ті. Але навчально-виховний процес – це не 
лише час навчання, а й відпочинку.

 Літо – надзвичайна пора, його чекають 
з нетерпінням діти. Літнє оздоровлення – 
це законне право кожної дитини. Завдання 
дорослих – забезпечити їм гідний відпочи-
нок. 

Для організації повноцінного відпочин-
ку дітей та активізації пізнавальних інтер-
есів учнів у Заводській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів №2 за традицією що-
річно організовуються оздоровчі заклади: 
дитячий заклад оздоровлення і відпочин-
ку «Котигорошко» і дитячий заклад праці і 
відпочинку «Бригантина». 

Підготовка до літнього відпочинку та 
оздоровлення дітей в Заводській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2 розпочалася ще на початку 
весни. Завчасно дирекцією школи за під-
тримки міської голови Сидоренка В. В. та 
виконкому Заводської міської ради вирі-
шувалися питання, повязані з організаці-
єю вітамінізованого гарячого харчування, 
безпекою життєдіяльності школярів під 
час оздоровлення, місць їхнього відпочин-
ку.

Цього року, з 27 травня по 27 червня, 
працював ДЗОВ «Котигорошко» (2 тури, 
директор Минець С.В., старший вихова-
тель Горецька Л.І.; оздоровилися 81 учень 

1-8 класів) і ДЗПВ «Бригантина (1 тур, ди-
ректор Савченко А.В., старший вихователь 
Мороз С.С.; відпочили 13 учнів-десяти-
класників). Під час роботи ДЗОВ «Коти-
горошко» працював мовний табір (учителі 
іноземної мови Ярміш Н.В., Алова А.М., 
Бенько Н.М.).

По-батьківськи піклувалися про дітей 
вихователі: Кісенко Н.І., Юрченко І. Д., 
Калюжка В. О., Алова А. М., Бенько Н. М., 
Ярміш Н. В., Чернець Н. В., Кривобок Н.С., 
Лук'янова Н. В., Ястреба Н. М., Галівець Т. 
Ю., Роман І. В., Туник О. Ф., Гой М. В., Сав-
ченко В. О., Лисечко О. В. 

 За традицією кожен день мав свою 
тематику: «День громадянина України», 
«День пам'яті», «День козацтва», «День 
кмітливих і винахідливих», «День інтелек-
туалів», «День краси», «День мистецтва», 
«День казки», «День стрічки та етикету», 
«День книги», «День туристичних подо-
рожей», «День Нептуна», «День дитячої 
творчості» та ін. В рамках цих днів про-
водилися тематичні заходи (вікторини, 
брейн-ринги, масові та інтелектуаль-
но-розважальні ігри тощо) та конкурси: 
«Козацькі забави», конкурс малюнків на 
асфальті «Якою я бачу свою Україну», і «У 
світі прекрасного», конкурс ерудитів «Зна-
вці української історії та звичаїв», «Актор-
ська майстерність», «Нащадки козацької 
слави», «Караоке» (золотий голос загону), 
«День навпаки», «Щасливий випадок», 
конкурси малюнків різної тематики. 

Здійснили екскурсії у Лохвицький кра-
єзнавчий музей імені Г.С. Сковороди та 
урочище Шумейкове. В актовому залі шко-
ли перглянули виставу Полтавського тетру 
«Рукавичка». 

«Котигоршківці» у колі дружби біля 
прощального вогнища провели закриття 
закладу.

У міській бібліотеці для учнів проведені 
усний журнал до Дня Конституції України 
та майстер-класи по виготовленню маке-
тів народних символів (завідувач Єрмако-
ва Л.М., бібліотекарі Матяш А.В. і Лисенко 
Н.О.)

 Відпочиваючі «Бригантини» працюва-
ли за своїм планом. Традиційними були 
дні: День професій, День культури мовлен-
ня, День цивільного захисту, День туриста

День волонтера, День краси, День тех-
ніки, День культури читання , День кра-
єзнавства, День пам’яті. Здійснили трьох-
денний похід за маршрутом: Заводське 
– масив Брисі – Гаївщина з директором 
ДЗПВ Савченком А.В. та старшим вихова-
телем Мороз С.С., батьками Король С.В., 
Першин А.В.

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

Кожний день відпочинку в закладі 
організований і цікавий. Для досягнен-
ня виховної та фізично-оздоровчої мети 

проводилась, згідно плану, робота прак-
тичним психологом Малишко Л.Б., пе-
дагогом-огранізотором Міняйло О.М., 
фізкерівниками Савченком А.В. і Мороз 
С.С., музкерівником Червоненком В.О., 
бібліотекарем Ковтун О. М. На високому 
рівні проводилася волонтерська робота, 
яка була організована учнями-вожатими в 
ДЗОВ «Котигорошко» Вороніною Ерікою, 
Селюк Олександрою.

Учні обох дитячих закладів брали 
участь у підготовці та проведення свята 
Івана Купала.

Для вихованців було організовано хар-
чування завдяки ФОП «Воробйов І.С.».

Кухарі Михайличенко О.П. і Кунах А.П. 
по-материнські відносилися до дітей: го-
тували смачні сніданки, обіди та вечері. 
Меню було різноманітним, насиченим 
овочами та фруктами.

Про чистоту та порядок дбали технічні 
працівники: Матійчук В.В., Шиш Н. І., 

Мащенко Л.М., Ольшанська І. Ю., Рух-
ляда Р.У. Про здоров'я дітей піклувалася 
шкільна медсестра Буряк Н.П., проводячи 
оздоровчі заходи.

Користуючись нагодою, щиро дякує-
мо керівникам підприємств, спонсорам, 
батькам, завдяки яким відпочинок дітей 
в оздоровчих закладах був не тільки ціка-
вим, а й корисним та щедрим на солодощі 
і призи. 

Як добре, що у нелегкий наш час, є по-
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руч добрі і чуйні люди.
Адміністрація Заводської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2, батьки, діти, вчителі щиро 
вдячні міському голові Сидоренку В.В., 
в.о завідувача відділом освіти Лохвицької 
РДА Яковенко Т.В., голові правління ПрАТ 
«СКЛОПРИЛАД» Ілюхіну Ю.В. і юристу-
консульту Чалому Ю.А.; директору ТОВ 
«Лохвицький комбікормовий завод» Берд-
нику Ф.В., «Яблунівське відділення з пере-
робки газу», Управління з переробки газу 
та газового конденсату Герасимчуку В.І. 

Завдяки турботі Лохвицької РДА, зо-
крема завідувачці сектору у справах мо-

лоді та спорту Коваленко В.І., наші учні 
мають змогу відпочити та оздоровитися у 
таборах «Горизонт», «Сонячний», «Іскор-
ка», «Маяк», «Крилатий», «Лісовий».

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

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

Голінченко Л.П., заступник директора з 
виховної роботи

Свято української пісні – свято душі
Співучий наш Посульський край… 

Українська пісня – це бездонна душа наро-
ду, його сила, його слава. Скільки живуть 
на Посуллі люди, скільки й співають. Ши-
рокий світ розкривається у наших піснях.

6 липня цього року в комунальному за-
кладі «Недригайлівський центр культури і 
дозвілля Сумської області» відбувся регі-
ональний фестиваль хорових колективів 
«Пісенне Посулля» за участю аматорських 
колективів Полтавської та Сумської облас-
тей.

Фестиваль покликаний активізувати ді-
яльність аматорських хорових колективів 
по збереженню та пропаганді традицій 
культури.

Головне завдання та мета фестивалю - 
збереження і популяризація мистецьких 
надбань Посулля, активізація діяльності 
та підтримка постійно діючих аматор-
ських хорових колективів, залучення до їх 
складу талановитих особистостей, молоді. 

Програма фестивалю була насиченою, 
кожен колектив представив чотири різно-
характерні твори. Протягом трьох годин 
цінителі хорового мистецтва мали змо-
гу насолодитись багатством української 
пісні, художнім рівнем та виконавською 
майстерністю, сценічною культурою ама-
торських вокально–хорових колективів. В 

залі панувала добра і тепла атмосфера. 
У фестивалі прийняли участь 7 хоро-

вих колективів та 4 вокальних ансамблів 
з Сумської та Полтавської областей. Із 
Сумської області: народний аматорський 
хоровий колектив комунального закладу 
«Недригайлівський центр культури і до-
звілля Недригайлівської селищної ради» 
(кер. Тетяна Цибульняк), хоровий колек-
тив «Берегиня» Недригайлівського ра-
йонного територіального центру соціаль-
ного обслуговування (кер. Зотій Гуцул), 
народний аматорський хоровий колектив 
Бобрицького сільського будинку культу-
ри (кер. Віра Яременко), народний ама-
торський вокальний ансамбль сучасної 
та народної пісні «Зорецвіт» Роменського 
міського будинку культури Роменського 
району (кер. Тетяна Литвиненко), народ-
ний аматорський хоровий колектив (кер. 
Микола Назаренко), народний аматор-
ський вокальний жіночий ансамбль «Ди-
вограй» (кер. Павло Гладкий), вокальний 
квартет «Степанівські чарівниці» Степа-
нівського селищного будинку культури 
Сумського району (кер. Людмила Пасту-
шенко), дитячий хоровий колектив кому-
нального закладу Сумської районної ради 
– Садівська дитяча школа мистецтв (кер. 
Іван Дейнека), аматорський вокальний жі-

ночий ансамбль «Веселухи» Підставського 
сільського будинку культури Липоводо-
линського району. З Полтавської області у 
фестивалі взяли участь два колективи: на-
родний аматорський хор української пісні 
«Явір» Заводського міського будинку куль-
тури №1 Лохвицького району (кер. Люд-
мила Лобецька) та народний аматорський 
хоровий колектив «Оберіг» Лубенського 
міського будинку культури (кер. Володи-
мир Котюх).

Народний аматорський хор української 
пісні «Явір» представив на хоровому фес-

тивалі 4 різнохарактерні твори: музика 
Віталія Газінського, слова Михайла Каме-
нюка «Молитва за рідний край»; музика 
Петра Свіста, слова Олеся Жолдака «Гар-
ний, козак, гарний»; українська народна 
пісня «На вулиці музиченька грає», соліст-
ка Наталія Репецька; українська народна 
пісня «Ой, дубе, ти, дубе». Тепло сприйма-
ли глядачі виступ хору «Явір». Учасники 
колективу були нагороджені щирими та 
гучними оплесками, запрошенням «на біс» 
виконати ще одну композицію.

СТОР. 5 >>

Чемпіоном Європи з карате став заводчанин
У Празі відбувся Чемпіонат Європи з 

Шинкіокушин карате серед кадетів та мо-
лоді. У складі збірної України в турнірі 
брали участь спортсмени з Полтавщини. 
Наш заводчанин, Вячеслав Заславець, став 
чемпіоном серед хлопців U-16 у ваговій 
категорії до 60 кг. Він провів чотири по-
єдинки, у яких вибив з турніру литовця 
Мішкінаса Гредіуса, Поляка Петра Корлу-
ба та угорця Ласло Матіаса Кісса. У фіналі 
Вячеслав здолав болгарина Івана Чобано-
ва. До змагань спортсмена готував тренер 
Володимир Прядка (Лохвиця).

Вітаємо Вячеслава та бажаємо йому но-
вих перемог.
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За вагомий внесок у збереження та при-
множення кращих культурних традицій 
Посульського краю, пропаганду хорово-
го мистецтва та участь у регіональному 
фестивалі хорових колективів «Пісенне 
Посулля» колективи отримали дипломи, 
пам’ятні сувеніри та грошову нагороду. 

Хочеться висловити подяку апарату 
міської ради, які посприяли участі нашо-
го колективу в даному фестивалі, а також 
директору Заводського МБК №1 Красно-
луцькій Ю.В. за безпосередню організацію 

та реалізацію даної поїздки. 
…Україна завжди славились гуртовим 

співом і він є одним із найпоширеніших 
жанрів. Українська пісня передає всю іс-
торію, все життя. Тож регіональний фес-
тиваль хорових колективів «Пісенне По-
сулля» став справжнім «святом душі» для 
колективів та глядачів.

Л.В.Лобецька, керівник Народного ама-
торського хору української пісні «Явір» 

Заводського МБК №1

Коли захоплення переростає в професіналізм
Щастя людини – у творчості. Воно є 

джерелом духовної наснаги, насолоди, 
цінностей, що відкривають шлях до храму 
душі, до краси. Саме такими щасливими 
людьми є ми – учасники студії естрадного 
вокалу «Golden Voice» Заводського МБК 
№ 1, яку очолює професіонал своєї справи 
Ірина Миколаївна Пронь. Студія створена 
не так давно, але дає талановитим жителям 
різних вікових категорій змогу розвивати 
та вдосконалювати свої творчі здібності.

Значний творчий потенціал колективу є 
вагомим підґрунтям для подальшого роз-
витку та нових мистецьких здобутків. На 
кожній репетиції з учасниками студії про-
водиться індивідуальна робота з поста-
новки голосу. Для правильного естетично-
го звукоутворення, формування і фіксації 
співочих навичок проводяться вокальні 
розспівування, іде робота над вивченням 
вокальних творів. Учасники студії беруть 
участь в концертних міських, районних, 
обласних заходах та фестивалях.

«Хочу записати пісню!» – просте бажан-
ня, але як зробити так, щоб воно реалізу-
валося у кращому вигляді й було оцінено 
сповна?»

Для початку усвідомити: зробити якіс-

ний запис пісні в домашніх умовах нере-
ально. Тому слідом за бажанням запису 
пісні зазвичай починаються пошуки… 
Спочатку – тієї самої пісні, яку хочеться 
записати, а потім – студії, де, власне, і буде 
записана обрана композиція.

Так, завдяки фінансовій підтримці За-
водської міської ради, наша мрія здійсни-
лась: ми побували в професійній студії 
звукозапису. Не могли приховати хвилю-
вання, але, пройшовши інструктаж, при-
ступили відразу до роботи. Все інше віді-
йшло на другий план. Перші спроби були 
трохи невдалі, але, взявши до уваги всі 
зауваження та корективи, ми швидко змо-
гли налаштуватись на потрібний лад та по-
ринути в атмосферу «ой якої ж нелегкої» 
творчої роботи. Година минула непомітно, 
цікаво, з адреналіном та новим досвідом. 
Ми дуже вдячні за організацію і можли-
вість відчути себе хоч трішки, але зірками.

Це важка робота, але дуже цікава та за-
хоплююча. Ми отримали неймовірне задо-
волення. Тож, очікуйте в найближчий час 
наші sound-и ))

Учасники студії естрадного вокалу 
Заводського МБК №1

«Тільки бізнес і нічого особистого», 
або як проходять сесії районної ради

25 липня відбулась сесія Лохвицької 
районної ради, куди ми поїхали від Завод-
ської міськради «просити захисту» від сва-
вільства депутата районної ради Грибово-
да С.М., який вже 2 місяці поспіль травить 
м. Заводське і с. Токарі. Хочу поділитись 
своїми враженнями, як людини сторон-
ньої, не з того … … зібрання.

Склалося враження, ніби побував на за-
сіданні бізнес-клубу чи підприємства по 
розподілу/освоєнню бюджетних коштів. 

Спочатку майже годину уламували, пе-
репрошую, переконували головного ліка-
ря нашої районної лікарні Бурлея В.В. «за-
тянуть пояс потуже», зменшити витрати, 
скоротити всіх кого можна. На що лікар, 
не можна не відмітити, впевнено відсто-
ював, що ніяких відділень скорочувати не 
буде – нема вже куди скорочувати, забор-
гованості по зарплаті, лікарня ледь жевріє, 
щоб не розгубити спеціалістів. 

Скажу відверто, видовище гидке й при-
низливе. Коли людина праці, яка трудить-
ся, паше, стоїть і з останніх сил намага-
ється врятувати лікарню, зберегти штат 
і закупити обладнання, а народні обран-
ці, «щиро співчуваючи», уламують його 
«краще економити» і скорочувати, а через 
кілька хвилин дружно «підняли свої на-
труджені рученьки» за виділення багато-
мільйонних сум на примарну «розчистку» 
русел. Ну ще б повірив, що немає коштів 
і щоб купити хліба треба продавать чиїсь 
нирки, але наступне голосування мене 
просто вразило.

Розглядалось питання про виділен-
ня чергових 5 млн гривень на примарну 

«розчистку» русел річок, і додатково ніби 
12 млн гривень (точно не скажу, сайт рай. 
ради вже «підчищений» і перевірити поки 
що ніде) на боротьбу з тою мікрофлорою, 
яка, як я підозрюю, з’явилась внаслідок по-
передніх «розчисток» і перегороджувань 
русла. Проголосували майже одноголосно 
без зайвих питань, не сперечаючись, як за 
лікарню, звідки взяти гроші і на чому зеко-
номити. Тобто, ще 17 млн. на рівному міс-
ці. Були, прийшли, освоїлись. Бінго!

Коли хтось з депутатів (районної ради!) 
задав питання, на чиє замовлення виді-
ляються кошти для «розчистки русел». 
Відповідь була: «на замовлення такого-то 
підприємства районної ради». Підприєм-
ство-замовник належить районній раді! 
Тобто, я замовляю чергові (вже не перші) 
17 млн гривень виділити з обласного бю-
джету на «розчистку русел» - обласна рада 
мені їх ЩЕДРО надає. Просто так. Я чемно 
дякую і «освоюю» на річці ці гроші. Я щас-
ливий. 

А на лікарню в мене немає. Звідки? Я ж 
не мільйонер! Ану, сільради, скиньтеся на 
лікарню, бо нема де взяти… 

Ще я побачив, що існує лохвицький 
ненародний районний звичай, коли адмі-
ністрація і представники ради їздять від 
села до села, від одного голови до іншого і 
кажуть: «треба стільки-то коштів на таке-
то, дай». І змушені були давать. Відривать 
від громади, вирвать з рота у власних меш-
канців, що віддать «барінові». «Барін прі-
казалі…». Ви ж «Му-му» читали?

І мало який голова наважувався по-
казати їм зуби і «звіриний оскал україн-

ського націоналізму» - більшість, щоб не 
зв’язуватись і не створювати собі проблем, 
робили що попросять. Присісти – так при-
сісти, нагнутись – так нагнутись. А хто не 
погоджувався на добровільне згвалтуван-
ня громади – ті й досі, зі слів деяких депу-
татів, мають перевірки і комісії з району і 
області. А коли кошти надходять вже на 
районний бюджет чи «на заклади Лохви-
ці», на нібито благородні цілі – то тільки 
Бог і деякі посвячені знають, як вони там 
розподілялись і що справді йшло за ці-
льовим призначенням, а що на відгодівлю 
«луччих людей».

Лунали дорікання, що «майже всі да-
ють, а Заводська міськрада не хоче». Але 
ключове питання – «Кому давать?».

Невеличке відхилення від теми. Про 
«благідіяльність». Якщо на вулиці стоїть 
людина, яка, преборюючи сором, справді 
нуждається, щоб поїсти – то гріх не дати. 
А коли тебе перестріває забулдига і бор-
зо вимагає «братуха дай рубль»? Якщо ти 
знаєш, що він просто купить дозу і ще раз 
«вмажеться» - то чи відривати ці гроші від 
себе? Чи краще йому щось відірвати? Але 
це вставка зайва, не по темі. Просто поду-
малось про різні аспекти благодійності, які 
зовсім не мають відношення до районної 
ради і РДА. Вернемося до ради.

Разом з виділенням на «розчистку» 
русел голосували за виділення коштів на 
інформаційну підтримку сесій ради в роз-
мірі 50 тисяч гривень, і цей благовірний 
намір навіть викликав певну суперечку. 
Від когось з депутатів лунає питання «Це 
що, 50 тисяч за пару постів у фейсбуці? 

Так це ж роботи на 20 хвилин!» Виник на-
віть спір. Хтось хотів зекономить 50 тисяч 
гривень. А до 17 мільйонів на «русла» пи-
тань не виникло. Комара відціджували, а 
верблюда вирішили не помічати. Чи не за-
хотіли зв’язуватись? І це при тому, що, як 
повідомив головний лікар Бурлей В.В., з 
вересня приїде ще 2 молоді спеціалісти на 
роботу в районну лікарню. На зарплату в 
3 й трішки тисячі грн/місяць. Чи довго ви-
тримають? Лікарям на зарплату і на облад-
нання немає, а за пару постів у фейсбуці і 
50 тисяч не жалко!

Прозвучала також дуже символічна 
фраза з вуст співробітника апарату ради 
«Держава нам виділила кошти в обсязі 
стільки-то мільйонів гривень на субсидії 
населенню, але вони нам не потрібні і ми 
повернули їх назад». Я розумію, що там 
були певні розрахунки, обгрунтування. 
Але прозвучало дуже символічно і відвер-
то…

«Розглядалось» також питання про пе-
редачу сумнозвісному КП районої ради 
«Добробут сервісу» дерев, що мають спи-
ляти в Харківцях. Запевнили, що всі де-
рева сухі, аварійні, законно списані по 
актах. Проголосували як завжди і щедро 
і безкоштовно предали їх «Добробут сер-
вісу». Але. Людям в Харківцях і Западин-
цях дешевші чи дармові дрова не потрібні? 
Ні сім’ям з дітьми, ні стареньким, нікому? 
«Добробут-сервісу» нужніше?

Справедливости ради хочу зазначити, 
що не всі депутати районної ради є члена-
ми однієї збірної, деякі люди справді ви-
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падкові. Ніби є й порядні. Але це на пер-
ший погляд, істини не знаю. Хоча багато 
було облич, які мають спільний бізнес з 
колишнім «хазяїном району», дехто пе-
ріодично, якщо не регулярно, отримує на 
свої приватні фірми замовлення від район-
ної ради чи РДА. Це як інформаційна під-
тримка роботи ради за 50 тисяч гривень. 
Все офіційно і законно.

Стосовно ж звернення громадян до го-
лови РДА Рязанова В.В, яке було передане 
до апарату РДА ще 3 липня, О.І. Папірнен-
ко повідомила, що «ми позавчора мали 
нараду з цього приводу і відправили офі-
ційні звернення до органів екології». Це 
3-го липня звернення від громади по та-
кому кричущому для нас питанню, а вони 
майже максимально допустимий по зако-
нодавству час намагались нічогісінько не 
робить з цього приводу? Важливіші спра-
ви були? Коли ж депутати районної ради 
почали один поперед одного виступати на 
захист «конституційного» права Грибо-
вода на своїй «приватній власності» хоч і 
весь район витравить, то я не стримався 
і сказав, що захист Грибовода депутатами 
– це «рука руку миє». Після цих моїх слів 
весь зал прямо загудів, мов вулик, по яко-
му стукнули молотком. Засідання вийшло 
«трішки шумним», не так, як описано на 
сайті районної ради. Вони відчувають, що 
лафа і шара може припинитись. Вони вже 
бояться. Бояться навіть озвучення. Тому 
прохання до всіх громадян: приходьте на 
сесії, щоб комусь менше хотілось крої-
ти бюджет. Кожен громадянин має право 
бути там присутнім і задавати питання. 
Це справді «весело» і пізнавально, а як так 
далі піде – то й адреналіну не треба шукати 
– сам вас знайде. Зараз вони через коліно 
ламають сільських голів, щоб прогнулись 
під Лохвицьку ОТГ чи ОПГ, як там пра-
вильно. Щоб освоїти гроші, які надходять 

в якості податків з сільських рад. Тоді гро-
мади їх точно не побачать.

З вуст заступника голови РДА Папір-
ненко О.І. прозвучала інформація, що в 
Токарях вже ведеться робота і вони (То-
карі?) вже працюють над тим, щоб при-
єднатись до Лохвиці. Тому прохання до 
всіх. Пора заявити їм про СВОЄ право, по-
дати СВІЙ голос, і нагадать депутатам, що 
вони наші СЛУГИ, а не наші пани, як би 
їм цього не хотілося. І що вони поставле-
ні не «рішать замість нас», а тільки доно-
сити НАШУ думку і оголошувати НАШЕ 
рішення, а не своє.

Та й ті ж Токарі нерозривно пов’язані 
з Заводським, є навіть двори, де частина 
подвір’я належить Токарям, а частина – За-
водському. Люди звикли, що пройшов 500 
метрів – тут і лікарня, і магазини, і банки, 
і служби, для когось і робота. А відтепер 
їхати за 12 кілометрів? Та й всякі розмови 
про приєднання до Лохвиці чи не дурни-
ця? І з Погарщини, і з Пісок, і з Бодакви і 
з Гамаліївки люди їдуть до Лохвиці ТІЛЬ-
КИ через Заводське, а потім ще + 12 км 
ДОДАТКОВО до Лохвиці. То ж навіщо до 
Лохвиці? Де логіка? Окрім волі «панів».

Голова сільради один, його можна зла-
мати. Депутатів теж мало, когось можна 
зламати, когось купити, а когось просто 
нажохать суворим поглядом. Але ж всю 
громаду села не нажохають!!! Якщо ми не 
хочемо, щоб гроші, забрані з наших сіл 
і міст ішли на общак, то зараз якраз час 
підняти голову і показати свій «звіриний 
оскал українського націоналізму». Або 
просто нашу людську гідність. 

Зараз ведеться майже війна за те, щоб 
приєднати весь район до Лохвиці. Навіщо? 
Тому що Лохвицький район – другий в об-
ласті за надходженням коштів до бюджету. 
Один з найбагатших в області, ДРУГИЙ!!! 
З нашої землі і надр викачують просто ко-
лосальні кошти. Логічно, це мав би бути 

один з найрозвиненіших районів України 
і навіть всієї Європи. Ми це помітили? 
Ні? Чому? Тому що кошти надходили, але 
той, хто їх мав розподіляти на благо наро-
ду, розподіляв їх на благо тільки окремих 
його представників. Що я побачив на сесії 
районної ради - так це те, що це не про-
сто «народні обранці», а підприємство по 
розподілу бюджетних коштів. Колосаль-
них коштів. І зараз вони воюють, щоб всі 
надходження так і йшли до них і тільки 
вони ними розпоряджались. У когось є 
впевненість, що ніякі вибори не виб’ють 
їх з бастіону, званого Лохвицькою район-
ною радою, Лохвицькою РДА та Лохвиць-
кою ОТГ. А може варто варто спробувати 
звільнитись самому, а потім допомогти це 
зробити і Лохвицькій громаді?

У нас, на Лохвиччині, ще склались осо-
бливі українські народні вірування. Ми 
віримо, що є влада, яка ніколи/інколи не 
краде. Ми віримо, що «вони всеодно зро-
блять як хочуть і нас не питатимуть», що 
ми нічого не змінимо. Так зробили з Гиря-
вими. Не питаючи людей, їх, як холопів, як 
товарний скот, приєднали до Лохвиці. Бо 
з Безпальком порішали, а він знає як на-
гнуть депутатів (тобто, «схилити до пра-
вильного рішення»). Так само сьогодні 
хочуть затягнути в ту ж яму Токарі, Гама-
ліївку, Піски, Погарщину і Бодакву. Хтось 
думає, що в Лохвиці у нього все схвачено. 
Хтось хоче, щоб ця лафа продовжилась і 
після виборів. Хтось готовий загризти за 
те, щоб дерибанить бюджети і далі. А За-
водське як якийсь бунтар, з яким треба по-
кінчити.

Ні! Вони бояться. Хтось відчув, що кріс-
ло хитається. Чи встоїть? Залежить не від 
влади, яка вже показала себе, не від акти-
вістів, не від Києва і нового Президента. 
Залежить від кожного з нас!

І ще коротка довідка про «розклад сил» 
по району: Грибовод С.М., який травить 

Заводське і Токарі, є депутатом район-
ної ради, де рука руку «зовсім не миє». 
Ради, яка має своє «комунальне» підпри-
ємство КП «Добробут-сервіс» (директор 
Дудник І.М.), через яке хотіли втілющити 
нам сміттєспалювальні печі, на «облашту-
вання» яких ніби планувалось виділить з 
обласного бюджету майже 100 мільйонів 
гривень для початку. З бюджету ради (об-
ласної), де не просто депутатом, а однією 
з ключових осіб, головою бюджетної комі-
сії обласної ради, був Бондар М.М., який, 
ймовірно, і доклав зусиль, щоб не допус-
тити об’єднання Токарів із Заводським. І 
плановані багатомільйонні надходження 
на будівництво сміттєспалювальних печей 
під Токарями і Заводським не могли бути 
не погоджені з ним. Так само, як і виділен-
ня очолюваному Дудником І.М. «Добробут 
сервісу» техніки на мільйонні суми, яка б 
мала надійти до діючих громад (власне до 
Заводського, Пісок і Токарів), а не просто 
гарному чоловіку тільки за те, що він гар-
ний чоловік, з яким я планую спільні спра-
ви. А зараз, зі слів Папірненко О.І., «Тока-
рі» вже ведуть роботу по приєднанню до 
Лохвиці. Аби тільки не до бунтівного За-
водського, де ще всяке може бути.

Знову ж, хай мене не тягають по судах і 
не перестрівають на вулиці – я не претен-
дую на істину в останній інстанції – є Бог, 
а мені теж властиво помилятись. Прогну-
тись і здати все на общак, належний не нам, 
чи будувати своє життя самому? А почати 
з відстоювання своїх прав, об’єднання так, 
як нам краще, а не як скажуть. Як казав 
Шевченко, правду справді треба будить. 
Вона заснула. І поки можливо – будить 
тільки в межах чинного законодавства. 
Бо «організована меншість завжди визис-
кує неорганізовану більшість». Поки біль-
шість дозволяє це з собою робити.

Це тільки моє, може в чому й хибне ба-
чення ситуації. А у Вас яке?

Сьогодні вже не виникає сумніву: ми 
повинні більш уважно ставитися до ви-
вчення історії українських аристокра-
тичних родів, представники яких тією чи 
іншою мірою впливали на історичний роз-
виток України.

Дослідження життєвого шляху таких 
діячів, вивчення мотивів їхніх дій за умов 
життя уможливлюють розуміння того, 
хто ж ми такі, українці, на що спромогли-
ся, чиє в нас минуле і чи буде майбутнє. 
У цьому зв’язку думки звертаються до 
родів Скоропадських, Тарновських, Ко-
чубеїв, Лизогубів, Ханенків, Терещенків, 
Семеренків, Апостоллів, Полуботків та 
інших. Серед них, безперечно, і Галагани. 
Дві особи цього роду варті того, щоб їх-
ньому життєпису присвятили свої праці 
історики. Це Гнат Галаган, Чигиринський, 
а потім прилуцький полковник та його 
далекий праправнук – Григорій Галаган. 
Перший із них, по суті, започаткував цей 
рід, на другому ж він фактично згас. Пер-
ший увійшов в історію України як зрадник 
і відступник, другий – як такий, що своєю 
діяльністю зажив доброї слави, сприяв по-
ступу України, особливо в царині освіти.

15 серпня 2019 року минає 200 років з 
дня народження Григорія Павловича Га-
лагана, одного з представників заможно-
го українського козацько-старшинського 
роду, який бере початок з Гната Галагана 
і закінчується 16-річним Павлом Галага-
ном («Павлусь», «Павлусяка» – так любив 
називати його батько Григорій). Історія 
цього роду тісно переплітається з історією 
України, починаючи з Північної війни і за-
кінчуючи ХІХ століттям.

З прізвищем Галаган пов’язують багато 
містики, історія роду оповита таємницями 

та загадками.
Сьогодні хочеться донести до громади 

інформацію про Григорія Галагана, про 
цього багатогранного, передового і щедро-
го чоловіка, який все життя спокутував 
гріх свого роду.

На жаль на всеукраїнському рівні мало 
згадують про той великий вклад, який вніс 
в розвиток України меценат Григорій Гала-
ган. Можливо, в сучасній Україні, у «висо-
ких колах» тема меценатства не цікава, бо 
потрібно б тоді було говорити і про меце-
натів сьогодення. Ні, не про тих, що «жерт-
вують» державні або народні кошти, а про 
тих, хто вкладає власний капітал в розви-
ток освіти, культури, економіки і. т.д. Ім’я 
Г.Галагана тісно пов’язане із Лохвицьким 
краєм. Але прикро від того, що коли за-
питуєш у багатьох людей, наших земляків: 
«Чи знаєте ви хто такий Григорій Галаган?» 
Багато хто хитає головою: «Ні», або чуєш 
питання-відповідь: «Це той, що у Пісках?»

Григорій Галаган. Якою ж постаттю він 
був на тлі історії України? Це один з най-
більших меценатів свого часу, який дуже 
значну частину власного капіталу поклав 
на підтримку української етнографії, му-
зики, художнього мистецтва, освіти, роз-
витку території Полтавщини та Черні-
гівщини. Також він увійшов в історію як 
високоосвічена людина, громадський діяч 
і багатий поміщик.

Григорій Галаган в 1840 році закінчив 
юридичний факультет Петербурзького 
університету, побував за кордоном, а по-
тім вступив на державну службу. Три роки 
він служив у Чернігівській палаті держав-
ного майна.

У 1843 році починається доброчинна 
діяльність Г.Галагана – він роздає хліб і 

гроші потерпілим від неврожаю селянам. 
Потім (1848-1852рр) молодого добродія 
обирають предводителем Борзнянського 
повіту, (1851-1852) «совісним суддею Чер-
нігівської губернії».

Г.Галаган входив до Комітету з влашту-
вання та поліпшення побуту селян, був 
членом Редакційної комісії, Прилуцьким 
предводителем дворянства, членом Дер-
жавної Ради, членом Полтавського зем-
ства, членом комісії з будівництва залізни-
ці «Ромни-Кременчук»; мав орден Білого 
Орла та Володимира ІІ ступеня.

Діяльність Галагана викликала чимало 
доносів. Утворювалися комісії, щоб реві-
зувати його діяльність. Ревізував його сам 
тодішній міністр внутрішніх справ Валуєв 
(автор «Валуєвського циркуляру» про те, 
що української мови «не було, нема і не 
буде»).

Дружиною Григорія Галагана була Ка-
терина Василівна Кочубей з древнього ко-
зацького роду Кочубеїв, що в Диканьці.

У подружжя Галаганів народився хлоп-
чик, його назвали Павлом. Дитину вихо-
вували в українських традиціях. Вивчаю-
чи переписку Г.Галагана з дружиною мене 
привабила тема вибору няні. Це повинна 
була бути українська жінка, яка грамотно 
говорить українською мовою. Нею стала 
одна із селянок села Сокиринці. З листами 
до дружини Григорій надсилав вірші Шев-
ченка. Наголошував, що читати їх потріб-
но тихо і повільно. Ці вірші були призна-
чені для сина Павла.

Трагедія, яка прийшла в родину Галага-
нів – смерть 16-річного Павлуся, поклала 
свій відбиток на батьків юнака.

Подейкували, що Галаган після смер-
ті сина почав вірити в містику, повірив у 

прокляття запорізьких характерників на 
весь його рід, адже, у 1709 році минуло 
рівно 160 років з того часу, коли російські 
війська, захопивши при допомозі Гната Га-
лагана Чортомлицьку Січ, звіріючи рубали 
полоненим запорожцям голови і дерли з 
живих шкіру. Козаки-характерники про-
кляли зрадника до сьомого коліна. Павлусь 
саме й був тим сьомим поколінням Гната 
Галагана, на ньому цей рід і закінчився.

Григорій Галаган писав: «Усе перерва-
лося і впало несподівано. Нам лишилося 
одне з двох: або віддатися тузі – цілковитій 
і безконечній, до якої кликала душа, або, 
борючись із тугою, прагнути до того, щоб 
наш нещасний син продовжував жити в 
інших, у своїх ближніх і для своїх ближ-
ніх…».

У1871 році у Києві була заснована Ко-
легія Павла Галагана. Цей приватний за-
клад, куди приймали юнаків, незалежно їх 
походження, був гідною спробою увічнити 
пам’ять рано померлого єдиного сина.

Сучасники називали колегію «школою 
академіків». ЇЇ відрізняли високий рівень 
викладання, навчання спрямоване на роз-
виток здібностей учнів, багатюща бібліо-
тека, добре утримання, виховання у дусі 
гуманізму.

Г.Галаган прагнув створити у Колегії 
моральну атмосферу, подібну до тієї, у якій 
жив його покійний син. Тому в основі ко-
легіального устрою були довіра, моральна 
відповідальність, авторитет учителя і сі-
мейні засади. Підраховано, що з 158 учнів, 
які закінчили Колегію до 1888 року, 156 чо-
ловік продовжили навчатися в університе-
тах, один – в духовній академії.

Для утримання Колегії Григорій Галаган 

В.Хоменко
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продав 8 тисяч десятин землі в Полтав-
ській і Чернігівській губерніях на суму 275 
тисяч рублів. Колегія знаходилася в центрі 
Києва, для цього було придбано три бу-
дівлі; мала багатий природничий музей, 
театр, церкву, фізичні лабораторії, рідкісну 
бібліотеку (понад 11 тисяч томів) спортив-
ні зали, їдальню, лазню, літній табір в По-
корщині.

Спочатку у колегії навчались 16 учнів, 
згодом від 50 до 67 вихованців, з них на 
утриманні було 29-31. Згідно зі статутом 
стипендіати Колегії були молоді люди без 
будь-якого обмеження соціального стану, 
але тільки православні або греко-католи-
ки. Стипендії надавалися особливо зді-
бним0 але бідним учням. Варто зауважити, 
що держава не виділяла ніяких коштів на 
утримання Колегії. Дослідники підрахува-
ли, що за життя подружжя Галаганів ви-
тратило на розвиток свого дітища 1 міль-
йон 120 тисяч карбованців, а утримання 
одного учня коштувало близько 840 кар-
бованців. Крім того, кожному, хто вступав 
до університету, виплачувалась допомога, 
в сумі 200 карбованців. Сім’я Галаганів за 
свій кошт утримувала Колегію протягом 
50-ти років. Колегія існувала до 1917 року. 
Нині в приміщенні колишньої Колегії Пав-
ла Галагана розташований Національний 
музей літератури України.

Неоціненною є роль Галагана як зем-
ського діяча, зокрема його участь в орга-
нізації початкової освіти краю. У 1876 році 
він долучився до складання докладного 
плану удосконалення початкового шкіль-
ництва, в ході реалізації якого Прилуць-
кий повіт за кількістю учнів, оснащеністю 
навчальних закладів, забезпеченістю ви-
кладацьким складом у 70–80 –х роках ХІХ 
століття передував у Полтавській губернії. 
Крім грошових пожертв, Г.П.Галаган пере-
дав для заснування ремісничого училища 
в с. Дігтярях Прилуцького повіту садибу 
з великим будинком і флігелем, садом, го-
родом. Він опікувався школами і в інших 
селах повіту. Підняв заробітну плату вчи-
телям. Завдяки йому в місті Прилуки було 
відкрито чоловічу, а потім і жіночу гімна-
зії.

В період підготовки реформ 1861 року 
Григорій Галаган, будучи представником 
від уряду в Чернігівському комітеті з пи-
тань поліпшення побуту поміщицьких 
селян, а згодом експертом комісії, що го-
тувала до звільнення селян, відзначився 
прогресивними поглядами й намірами у 
вирішенні багатьох їхніх проблем. Згодом 
брав участь у відкритті Сокирненцького 
селянського позиково-ощадного товари-
ства, обіговий капітал якого зріс від 3 ти-
сяч карбованців, пожертвуваних самим 
Г.П. Галаганом, до 236 тисяч карбованців. 
Частина прибутку йшла на облаштуван-
ня лікарні, шпиталю для бідних, пожежну 
охорону, освіту, на відкриття ремісничих 
класів у місцевих навчальних закладах.

Григорій Павлович дійсно був не орди-
нарним поміщиком свого часу. Він був лю-
диною, яка не тільки бачила суспільні про-
блеми, а й прагнула їх вирішити. Він був 
однією з найосвіченіших людей свого часу. 

У перерві між службою, протягом осе-
ні 1842 р. - весни 1843 р. Г. Галаган, у су-
проводі Ф. Чижова, відвідав Італію, де за 
порадою свого колишнього вихователя, 
почав збирати колекцію творів російських 
та українських художників. Під час подо-
рожі Італією Ф. Чижов познайомив юнака 
з багатьма живописцями-пансіонерами 
Петербурзької Академії мистецтв та То-
вариства заохочування художників. "Ви-
хований у теплому, дружньому оточенні 
сімейного кола, в любові до прекрасного 
(уроки малювання йому давав художник 
А. Мокрицький), не позбавлений літера-
турних обдарувань Григорій Павлович 

легко ввійшов у художнє середовище у 
Римі". Г. Галаган намагався підтримати ху-
дожників-співвітчизників, які тут навча-
лися та працювали, про що і писав у листі 
до матері: "Кому ж, як не мені, допомагати 
нашим друзям в їхніх благодійних старан-
нях". Перебуваючи в Італії Григорій Павло-
вич придбав картини Г. Айвазовського, В. 
Серебрякова, В. Тиранова, В. Штернберга, 
П. Орлова, О. Тира, А. Іванова, Г. Шапо-
валенка та ін. Поступово його мистецька 
колекція поповнювалася за рахунок при-
дбань під час проживання у Петербурзі 
та Києві. Цьому сприяло знайомство сі-
мейства з такими митцями як О. Іванов, 
Л. Жемчужников, Л. Лагоріо, К. Трутов-
ський, І. Соколов, О. Волосков, Г. Васько, 
І. Шаповаленко, П. Забіла. Багато хто з 
них неодноразово відвідували Сокиринці, 
дарували та виконували свої твори на за-
мовлення Галаганів. Ф. Чижов все життя 
залишався другом і наставником для свого 
колишнього вихованця. Він радив Григо-
рію не ототожнювати поетизоване бажан-
ня зберегти історію краю та реальну допо-
могу своєму народу: "збереження звичаїв, 
пісень, все це прекрасно за іншого тобто 
за дійсного піклування про благо бать-
ківщини тобі один шлях, шлях простий і 
благородний: вступити в службу, в якій би 
нужда і побут селянина були б головним 
твоїм заняттям". Г. Галаган частково при-
слуховувався до порад свого старшого то-
вариша. Кореспонденція Г. Галагана цього 
періоду дає можливість відтворити коло 
його інтересів, пов'язаних не тільки з ви-
конанням службових обов'язків. Його лис-
тування свідчить, що Григорій Павлович 
спілкувався з широким загалом учасників 
українського національного відродження. 
Серед його знайомих були Т. Шевченко, В. 
Лисенко, В. Тарновський, М. Максимович, 
М. Гоголь, П. Куліш, О. Русов, П. Чубин-
ський та багато ін. Насамперед Г. Галаган 
почав активно поповнювати, створену ще 
у XVIII ст., родинну бібліотеку, фонди якої 
на середину XIX ст. нараховували таку 
кількість книг, що вона могла безкоштовно 
обслуговувати цілу округу. Для завідуван-
ня нею, видачі книг читачам, реєстрації 
нових надходжень, наймали навіть окре-
му особу, звичайно місцевого сільського 
учителя. Григорій Павлович, продовжую-
чи укомплектування своєї бібліотеки, зна-
чну увагу приділяв українській літературі. 
Частину книг йому допомагав підбирати 
М. Рігельман, онук автора "Летописного 
повествования о Малой России" (1846-
1847 рр.): "Нарешті я зібрав тобі стос ма-
лоросійських творів; за виключенням тих, 
що мають деяку незаперечну вартість, 
більша частина має здається ту лише за-
слугу, що вони написані на малоросійській 
мові. Звичайно ця обставина для тебе і 
для кожного малоросіянина дуже важли-
ва, особливо за повного занепаду нашого 
рідного слова". Листування Г. Галагана з 
М. Рігельманом, також показує бажання 
Григорія Павловича сприяти поширенню 
знань серед простого народу. З цією ме-
тою він збирався фінансувати книгу, яка б 
розповіла українцям про їх історію. "Мені 
сподобалась твоя думка про видання на-
родного читання [ймовірно мається на 
увазі "Повість об украинском народе" П. 
Куліша - ред.], - писав М. Рігельман Гри-
горію Павловичу, - з сердечною участю ві-
зьмусь допомагати їй відразу по приїзді в 
Київ. Мені здається в цій справі найперша 
справа - моральне виховання народу...". 

 Про ширину і різноманітність інтересів 
Г. Галагана свідчать його особисті папери, 
які зберігаються у фондах Інституту Руко-
пису НБУВ. Він брав активну участь у ро-
боті численних товариств: в 1845 р. став 
членом "Товариства підтримки художни-
ків", в 1846 р. отримав звання члена-корес-
пондента "Комісії для розбору давніх ак-

тів", організації, яка була створена в 1843 р. 
з метою проведення пошукової та науко-
во-дослідницької роботи, щоб відновити 
образ минулого із розрізнених історичних 
пам'яток і літописів. Ім'я Г. Галагана зустрі-
чаємо також в справі III відділу "Про 
україно-слов'янське товариство" (Кирило-
Мефодіївське товариство).Він, разом з М. 
Рігельманом, Ф. Чижовим, І. Чуйкевичем 
та ін. був притягнутий до слідства. Небла-
гонадійність Григорія Павловича засвідчу-
валася його знайомством з Т. Шевченком і 
близькими стосунками з Ф. Чижовим. Дій-
сно, Григорій Галаган ще по Петербургу 
був знайомий з Т. Шевченком, який згодом 
відвідав його маєток і подарував господа-
рю окреме видання "Тризна" (1843-1845 
рр.) з дарчим надписом. Можливо, Г. Гала-
ганові довелося б набагато складніше під 
час слідства в справі Кирило-Мефодіїв-
ського товариства якби не Ф. Чижов, який 
на слідстві категорично стверджував: "Зна-
ючи його (Г. Галагана) мало не з дитинства, 
я впевнений, що ні за своєю тихою, щонай-
добрішою, до того ж неповоротною приро-
дою, ні за нахилами він не може мати абсо-
лютно ніяких політичних намірів". "Він 
пристрасно, до безумств любить свою Ма-
лоросію, тільки нею і марить, до того, що 
ми часто з ним сваримося, вірніше, я його 
сварив...". До того ж, граф Орлов трохи 
притримав запал жандармів, зауваживши, 
що він не бачить "неблагонаміреності" в 
тому, що Г. Галаган палко любить свій край. 
З початком діяльності Кирило-Мефодіїв-
ського товариства відбувалася поступова 
політизація українського національного 
руху. Цей процес залежав, насамперед, від 
напрямку діяльності різночинської інтелі-
генції, кількість якої невпинно зростала. 
Від уряду в поліцію надходили накази, 
щоб "проти українофілів було вжито обе-
режного і непомітного спостереження". 
Найбільшу увагу вимагалося звертати на 
тих українців, які займалися українською 
давнішньою історією і літературою. У цих 
умовах не менш важливою продовжувала 
залишатися освітньо-культурна діяльність 
дворянської інтелігенції, адже українська 
нація, перебуваючи в стадії становлення 
протягом усього XIX ст. і перших десяти-
річ XX ст., складалася не тільки з борців 
проти національного гноблення, а й тих, 
хто активно підтримував існуючі порядки. 
Г. Галаган, як і інші передові представники 
дворянської інтелігенції своєю участю в 
роботі різноманітних легальних товариств 
і організацій сприяв національному відро-
дженню України. В 1851 р. він отримав ди-
плом про почесне членство в затвердженій 
при Університеті св. Володимира "Комісії 
для опису губерній Київського навчально-
го округу", яка в кінці першого року робо-
ти (1851 р.) налічувала вже 112 членів. Уче-
ні та представники місцевої інтелігенції, 
які приєдналися до пошукової роботи, 
розглядали краєзнавство як важливу нау-
кову справу. Будучи членом цієї комісії Г. 
Галаган підготував статистичний, сіль-
ськогосподарський і етнографічний опис 
маєтку "Сокиринців» Одним з виявів укра-
їнської свідомості Г. Галагана була його ет-
нографічна діяльність, спрямована на по-
пуляризацію української народності. 
Григорій Павлович протягом усього свого 
життя не припиняв збирати етнографічні 
матеріали. В 1854 р. він видав збірку "Юж-
норуські пісні з голосами", яка вже через 
кілька десятиліть стала бібліографічною 
рідкістю, і навіть багато знайомих автора 
зверталися до нього з проханнями повто-
рити дане видання. Серед інших, виданих 
Г. Галаганом робіт, були також: "Сборник 
этнографических материалов, касающихся 
Малороссии", "О склонении малороссий-
ских имен" (1869), "Подробное описание 
малороссийской вертепной драмы в таком 
виде, в каком она сохранилась в с. Соки-

ренцах" (1882). Разом з П. Житецьким Гри-
горій Павлович підготував до друку 
пам'ятку української народної драми "Ма-
лорусский вертеп, или вертепная Рожде-
ственская драма". До того часу відомий був 
лише один текст вертепної драми, опублі-
кований у 1860 р. М. Маркевичем. Вертеп, 
з'явившись у галаганівському маєтку ще в 
1781 р., відразу став неодмінним атрибу-
том усіх різдвяних свят. На його вистави, 
які супроводжувалися хоровими співами і 
грою на скрипці, збиралися не тільки до-
машні люди, а й селяни. Сокиринський ма-
єток на всю округу виділявся також влас-
ним хором, про якість якого, не жаліючи 
матеріальних витрат, постійно клопотався 
господар. Сокиринський хор майстерно 
виконував складні церковні співи, хорові 
п'єси з опер, українські народні пісні, деякі 
навіть із збірника "Южноруські пісні з го-
лосами". Він був відомий своєю майстер-
ністю навіть у Києві, куди інколи присилав 
його Григорій Павлович. Крім того, госпо-
дар Сокиринець сприяв популяризації 
творчості свого кріпака, сліпого бандурис-
та О. Вересая. Він не тільки дав йому від-
пускну, а й влаштував публічні виступи в 
Києві і Петербурзі. Григорій Павлович за-
цікавив грою кобзаря О. Русова й М. Ли-
сенка, які написали про нього перші ґрун-
товні статті. В 1856 р. Г. Галаган задумав 
збудувати в одному з своїх маєтків, с. Лебе-
динці, будинок для гостей. Розглянувши 
різні архітектурні стилі він вирішив побу-
дувати цю садибу у народному стилі із за-
стосуванням стародавніх національних 
форм архітектури. Виконання свого заду-
му Григорій Павлович доручив архітекто-
ру академіку Є. Червинському. На почат-
ковому етапі роботи над планом 
майбутнього будинку господар допомагав 
архітектору розшукувати у різних куточ-
ках України приклади стародавніх забу-
дов. Опис будинку, зроблений самим Г. Га-
лаганом, був опублікований в журналі 
"Киевская Старина" за 1904 р. Збудований 
з наміром сприяти "оживлению предания 
о жизни предков в памяти потомков", бу-
динок аж до початку XX ст. був єдиною 
більш-менш помітною пам'яткою україн-
ської народної архітектури того періоду. 
Більш того, будинок в с. Лебединцях разом 
з Домом Полтавського Губернського Зем-
ства (1906 р., проект архітектора В. Кри-
чевського) "спричинилися до дальшого 
руху в напрямку відродження українсько-
го архітектурного стилю". Г. Галаган не ва-
гаючись ототожнював себе з народом і не 
криючись визнавав свою приналежність 
до української етнічної спільності - цими 
переконаннями він помітно вирізнявся з 
загальної маси української верхівки. Вели-
ка частина українського панства була вже 
на той час настільки зрусифікована, що зо-
всім байдуже ставилась до ідеї українсько-
го відродження. Менша частина, у якої в 
глибині душі жила ще любов до свого рід-
ного народу, із страху перед жандарм-
ським переслідуванням боялася демон-
струвати свої національні почуття, а тому 
не показувала свою національну свідо-
мість, щоб не бути зарахованою до катего-
рії політично неблагонадійних. Г. Галаган 
за своїми переконаннями належав до того 
кола дворянської інтелігенції XIX ст., ді-
яльність якої була основою першої хвилі 
українського національного відродження: 
це були люди, що поєднували симпатію до 
України, до її природи, пісень тощо з ло-
яльністю до Російської імперії. Наріжним 
каменем національної свідомості інтелі-
генції цього періоду було також усвідом-
лення нею не тільки витворів духовної 
культури, а й себе як частки народу. Григо-
рій Павлович також був переконаний: "Не-
достатньо розмовляти мовою народу, по-
трібно вірити його вірою і замість того, 
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щоб підносити народ до своєї фантазії, по-
трібно самим зійти до народу і зробитися 
тоді його вірним відгомоном". Активна 
участь Г. Галагана в культурному житті 
краю: поповнення своєї мистецької колек-
ції з одного боку, і матеріальна підтримка 
художників з іншого, придбання нових 
книг, утримання хору, видання книг, член-
ські внески в різних організаціях та ін. - 
все це вимагало значних матеріальних ко-
штів, надходження яких, в першу чергу, 
лягало на плечі кріпаків з галаганівських 
маєтків. Проте отримувати додаткові ко-
шти молодий поміщик намагався не за ра-
хунок остаточного визискування своїх се-
лян, а шляхом збільшення рентабельності 
власних маєтків. Ще будучи студентом 
Григорій Павлович постійно цікавився 
станом батьківського господарства. З лис-
тів матері і повідомлень економів він зро-
зумів суть кризи в маєтках, яка з кожним 
роком поглиблювалася. Однією з її причи-
ни, на його думку, була відсутність профе-
сіоналізму і безвідповідальність окремих 
управителів. Григорій переконався в тому, 
що середня ланка управління повинна 
бути не лише чесною і справедливою, а й 
досить ініціативною в процесі запрова-
дження у господарстві товарно-грошових 
відносин. Перш за все він зосередив увагу 
на підвищенні врожайності сільськогоспо-
дарських культур і розширенні посівних 
площ під зернові культури, а також збіль-
шенні поголів'я тваринництва, особливо 
вівчарства і свинарства. Вже на початку 
50-х рр. нові підходи у господарюванні 
привели до покращення фінансової ста-
більності маєтків. Про результати свого 
господарювання він час від часу повідо-
мляв Московське Товариство сільського 
господарства, дійсним членом якого був 
обраний у 1850 р. В умовах інтенсивного 
розкладу феодально-кріпосницької систе-
ми і визрівання нових капіталістичних 
відносин Г. Галаган зумів визначити пріо-
ритетні напрямки розвитку господарства, 
зрозумів необхідність змін в організації 
виробництва, оплаті праці тощо і таким 
чином успішно перебудував господарство, 
запровадивши в ньому нові ринкові відно-
сини. Незважаючи на фінансово-еконо-
мічну кризу 60-х рр., йому вдалося за ко-
роткий час перебудувати систему 
господарювання і частково стабілізувати 
фінансовий стан. Вже на поч. 70-х рр. по-
вною мірою проявилась ефективність і до-
цільність раніше обраних пріоритетів у 
процесі переходу господарства на нові 
економічні засади. До того ж, на відміну 
від більшості інших поміщиків, Г. Галаган 
прагнув змінити на краще становище се-
лян. Його думки з приводу селянського 
питання знайшли своє втілення у числен-
них нарисах і статтях (частина з них зна-
ходяться у фондах Інституту Рукопису). 
Вони не тільки пояснюють основні на-
прямки майбутньої державної діяльності 
Г. Галагана, спрямованої на покращення 
селянського побуту, а й допомагають як-
найповніше відтворити коло проблем, 
якими цікавився Григорій Павлович. Се-
ред них привертають увагу: "Обозрение 
1849 года по крестьянскому вопросу" (1850 
р.), "Об отношениях помещика к крестья-
нам и крестьян к помещику" (1854 р.), "Об 
отношениях к крестьянскому вопросу как 
предисловие к сельскому уставу" (1852 р.), 
"Главные данные на которых основывается 
необходимость уничтожения крепостного 
состояния" (сер. XIX ст.), "О крепостном 
состоянии в настоящее время и возмож-
ности его уничтожения" (1854 р.), "Проэкт 
освобождения крестьян путем освобожде-
ния новорожденных" (1854), "Дополнения 
(к статье по вопросу об освобождении 
крестьян)" (1855 р.) та ін. В кінці 50-х рр. 
уряд почав залучати відомих, діячів, які 

добре знали становище селян в краї до під-
готовки реформи, яка мала на меті ліквіду-
вати кріпосні відносини. Г. Галаган з готов-
ністю приєднався до цієї роботи. 

Одним з буржуазних перетворень 60-х 
рр. в Росії було проведення земської ре-
форми (1864 р.), що передбачала створен-
ня земських установ: губернських, пові-
тових, земських зборів та губернських й 
повітових земських управ. Захопившись 
можливостями, які надавала нова форма 
організації місцевого самоврядування, 
Григорій Галаган став брати активну участь 
у роботі земств Полтавської губернії, які 
були створені в 1865 р. Його цікавило все: 
і вибори земських гласних, і ставлення до 
земства населення, і позиція дворянства 
щодо місцевого населення та органів са-
моврядування тощо. Низка документів 
ЦДІАК України свідчать про постійне на-
магання Г. Галагана покращити становище 
селян: він направляє їх до Петербурга та 
інших міст для опанування ремесла, вла-
штовує нижчі школи, ремісниче училище, 
лікарні, шпиталі, виділяє кошти на утри-
мання вчителів сільських шкіл, на будів-
ництво та ремонт церков і придбання для 
них ікон тощо. Громадськість з вдячністю 
відповідала Григорію Павловичу і його 
дружині Катерині Василівна (одружилися 
в 1847 р.) на їхні благодійні зусилля. Під-
твердженням цього є численні листи і по-
дяки, які надходили від різних товариств, 
організацій, закладів, окремих осіб, а та-
кож повідомлення про обрання Галаганів 
почесними членами чи попечителями різ-
них об'єднань. Деякі з цих документів зна-
ходяться у фондах Інституту Рукопису. 

Всі ці експонати увійшли до тієї колек-
ції старожитностей, що за довгі роки була 
сформована у Сокиринцях різними поко-
ліннями цієї родини. В ній були присутні 
твори образотворчого мистецтва, зброя, 
подарунки Петра І, шведські талери, що 
були захоплені Гнатом Галаганом під час 
Північної війни у 1708 році, срібний по-
суд з родинними гербами та багато інших 
предметів. Багато з цих експонатів безслід-
но зникли в роки громадянської війни, а 
решту збереженої колекції Галаганів було 
передано до Чернігівського художнього 
музею, зрештою ця колекція стала осно-
вою музею.

Г.Галаган фінансував проукраїнські 
видання «Основа» і «Киевская старина», 
матеріально і морально підтримував укра-
їнських вчених, літераторів, інших пред-
ставників творчої інтелігенції.

Усвідомлення значимості меценатства 
для розвитку освіти і культури, водночас 
з глибоким розумінням їх ролі у житті на-
роду, прийде до нього у більш зрілому віці.

Непересічність особистості Г. Галагана 
дозволяє, окрім іншого, простежити роз-
виток громадської думки українського 
суспільства у другій половині ХІХ ст. До 
Григорія Павловича як до людини освіче-
ної, яка обстоювала національно-просвіт-
ницькі ідеї піднесення культурного рів-
ня народу та пробудження національної 
свідомості, й водночас великого землев-
ласника, звертались за допомогою багато 
діячів науки, освіти, культури. Зокрема, 
його просили допомогти видрукувати 
збірку українських пісень М. Максимови-
ча, видання якої припинилось через неста-
чу коштів. Папір та друкування кожного 
тому коштували майже 300 крб., але не-
зважаючи на відчутні витрати, Г. Галаган 
задовольнив прохання, оплативши всі 
поліграфічні роботи. Наприкінці березня 
1853 р. до мецената звернувся А. Рігельман 
з проханням допомогти видати твори А. 
Метлицького, доповнивши окремі розділи 
збірки, а саме купальські, зажнивні, осінні 
та колискові пісні. Г. Галаган з властивим 
йому естетичним смаком запропонував 
видати пісні з нотами, на що А. Рігельман 

зауважив: “Ти вимірюєш на аристокра-
тичну ногу. Користі для аристократів, які 
давно опухли до всього живого, не буде, а 
люди середнього достатку купити не змо-
жуть, бо дорого. А втім, ти видаєш тому і 
воля твоя”. Відомо, що багато представни-
ків ліберального руху займались просвіт-
ницькою діяльністю, вбачаючи у цьому 
можливість морального пробудження на-
роду. Поділяючи таку точку зору, Г. Галаган 
запропонував почати видання творів для 
народного читання та творів П. Куліша , 
але якщо перша пропозиція знайшла під-
тримку і схвалення української інтеліген-
ції як така, що “може вважатися зручним 
способом виховання”, то друга – викли-
кала невдоволення як “справа несуттєва”. 
Про це свідчить лист того ж А. Рігельма-
на, де він досить різко вказує на необхід-
ність утриматись від друкування творів 
П. Куліша: “Я б не бажав, щоб його книга 
потрапила до рук простих людей. І кожен, 
хто любить спокій і не збирається викли-
кати потрясіння не побажає цього”. Варто 
відзначити, що такі погляди поділяли чи-
мало представників інтелігенції і багатих 
землевласників, заможних людей інших 
верств. Всі вони неодноразово дорікали 
Г. Галагану за його “крайній лібералізм” . 
До щедрого благодійника звертались не 
тільки за матеріальною допомогою, але й 
за порадою. Так, А. Метлицький радився 
з ним щодо орфографії, формату і друку 
деяких книжок, розмірковував над введен-
ням нових букв. У свою чергу Г. Галаган не 
лишався осторонь проблем, що повсяк-
денно хвилювали прогресивних діячів 
просвітницького руху. Так, у листі від 21 
грудня 1864 р. він радив М. Максимовичу 
припинити поки що друкувати абетки для 
народних шкіл і пропонував подумати над 
можливістю придбання інших навчальних 
посібників. Характерною особливістю ме-
ценатської діяльності поміщика-україно-
філа було те, що йому вдавалось поєднува-
ти допомогу закладам освіти, медицини та 
культури з готовністю завжди підтримати 
конкретних людей. Так, бажаючи виручи-
ти М. Маркевича із скрутних обставин, в 
які той потрапив через значну заборгова-
ність, Г. Галаган відважився на рішучий і 
водночас ризикований крок. У 1848 р. він 
узяв в оренду терміном на 6 років маєтки 
М. Маркевича, що знаходились у хуторах 
Жадків, Воронівка, Коропці, селах Гми-
рянці, Колісниках, Городні Прилуцького 
повіту, а також землі в Ічні, з цукровим і 
винокурним заводами, млином, шинком і 
різними господарськими будівлями. У на-
званих населених пунктах йому належали 
168 осіб чоловічої статі . За умовами оренди 
Галаган мав сплачувати Маркевичу по 4000 
крб. щороку, що за шість років становило 
24000 крб.. Окрім того, у 1855 р. він спла-
тив Московській опікунській раді борг у 
сумі 16500 крб. за кредит, взятий М. Мар-
кевичем . З огляду на те, що поміщицьке 
господарство в цілому, і маєтки Г. Галагана 
зокрема, наприкінці 50-х рр. ХІХ ст. пере-
живали далеко не найкращі часи, такий 
вчинок ілюструє благородство натури мо-
лодого поміщика, для якого надавати до-
помогу тим, хто її потребує, стало чимось 
звичним і життєво необхідним. Г. Галаган 
належав до ліберального дворянства. Так, 
завдяки його діяльності Прилуччина пере-
творилася на своєрідний “ осередок куль-
турно – демократичного спрямування, в 
чому неабияку роль відіграв Г.Галаган. Ан-
дроник Степанович, що був вихованцем і 
директором Колегії Павла Галагана, згадує 
у своїх спогадах винятковий епізод. Під 
час революції селяни спалювали не тільки 
панські будинки, а й багатющі книгозбірні 
й мистецькі колекції. У Сокиринцях та-
кого варварства не було: “Галаган зробив 
дуже багато доброго для сокиринців, так 
що пам`ять його там шанують і досі”. 

Сказано багато добрих слів на адресу 
Галагана із приводу його участі у підго-
товці та виробленні положень проведення 
реформи по звільненню селян. Після ре-
форми 19 лютого 1861 року Галаган упро-
ваджував її положення в Чернігівській 
губернії, допомагав улаштовувати побут 
селянських господарств за нової ситуації. 
Відомо, що основу економіки держави у 
19 ст. становили середні за розміром по-
міщицькі господарства. До таких належав 
і маєток Галагана, який на 1835 р. сягав 7 
тис. дес. землі, де проживало 8 тис. крі-
посних селян . Ще в молодому віці він по-
стійно цікавився станом господарства, що 
належало його матері Катерині Василівні, 
прагнув зрозуміти суть і причини кризи 
в маєтку. На його думку, одна з них поля-
гала у відсутності професіоналізму і без-
відповідальності окремих управителів. Це 
був не юнацький максималізм, а вимоги 
часу. Галаган наголошував на необхіднос-
ті розширення посівних площ під зернові 
культури. Показовим є приклад з Лебедин-
ською економією, де протягом чверті сто-
ліття посіви було збільшено майже вдвічі. 
Зміни, що сталися у пореформений час, 
свідчать про підприємницький, капіталіс-
тичний характер землеробства у галага-
нівських маєтках. Незважаючи на фінан-
сово – економічну кризу 60-х рр., цьому 
поміщику вдалося перебудувати систему 
господарювання за короткий час,частково 
стабілізувати і фінансовий стан, а вже на 
поч. 70-х рр.повною мірою проявилась 
ефективність і доцільність раніше обра-
них пріорітетів у процесі переходу госпо-
дарства на нові економічні засади. Ці фак-
ти дають підстави зробити висновок про 
те, що незважаючи на значне скорочення 
виробництва або й повну ліквідацію, вот-
чинно-поміщицькі підприємства (до них 
належали і галаганівські) все ж відіграли 
значну роль у поширенні й поглибленні 
товарно-грошових відносин,формуванні 
ринку, зумовили удосконалення спеціалі-
зації господарств, зміцнивши економічні 
зв`язки як в Україні, так і за її межами. 

Отже, можна стверджувати, що в осо-
бі поміщика Галагана Чернігівський та 
Полтавський край отримали завзятли-
вого, енергійного, і водночас вдумли-
вого господаря. Окремої розмови за-
слуговує діяльність Південно-західного 
відділу Російського Географічного Това-
риства, яке очолював Григорій Галаган. 
2 березня 1874 року зусиллями членів 
товариства було проведено перший пере-
пис населення міста Києва, ще раніше-
Житомира . У серпні за ініціативи цієї 
організації відбувся Археологічний з`їзд, 
у його роботі взяли участь відомі вчені - 
М.Костомаров, І.Срезневський, В.Хвойка, 
М.Драгоманов. Відділ видав два томи сво-
їх “Записок”, “Історичні пісні українського 
народу”Антоновича і Драгоманова. Від 
дня заснування Київського відділення ім-
ператорського географічного товариства 
він був його головою; до кінця життя за-
лишався членом Київської археографічної 
комісії та ряду інших наукових об'єднань. 

Дореволюційна література і довідники, 
зокрема енциклопедія Брокгауза, кваліфі-
кують його як російського громадського 
діяча. Це дійсно так. Він, як представник 
російського дворянства, був вихований на 
російській культурі. Між тим, об'єктивно 
діяльність Григорія Павловича спрямову-
валась на користь України. Про це свідчить 
і зроблене ним, і зв'язки з Т. Шевченком, В. 
Лисенком, В. Тарновським, і етнографічні 
уподобання, і всіляка підтримка ним укра-
їнської культури.

Характеризуючи переважно майновий 
стан Галаганів, документи засвідчують і 
соціальний престиж власників маєтків, 
їхнє високе суспільне становище. Як на 
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той час господарство Галаганів було добре 
організованим, що виявилося в наявності 
системи органів управління й контролю. 
Показовим було те, що маєтки Галаганів 
не обтяжували борги і протягом усього 
існування були рентабельними, що було 
надзвичайною рідкістю, особливо в 50-70-
х рр. ХІХ ст., тобто в найбільш кризовий 
період поміщицької Росії. Як свідчать до-
кументи, зокрема значна кількість госпо-
дарських інструкцій і приписів, за умов 
поглиблення феодальної кризи треба було 
мати неабиякий хист, розумові й органі-
заторські здібності, волю, щоб утримати 
господарство від розвалу, як це вдалося 
Григорію Павловичу Галагану. Відходячи 
від старих форм господарювання, які опи-
ралися переважно на сільське господар-
ство, Галагани стали засновниками ряду 
цукрових заводів, гуралень, цегелень, сук-
новальні. Григорій Павлович брав активну 
участь у прокладанні залізниці в напрямі 
Прилуки-Ніжин, Ромни-Кременчук, що 
сприяло активізації торгівлі зерном, цу-
кром, горілкою, які продукувалися в маєт-
ках Галаганів. Представники родини брали 
активну участь у низці сільськогосподар-
ських і промислових виставок, організо-
ваних у Росії. Великий масив фінансової 
документації, зокрема звіти про прибутки 
й видатки коштів, уможливлює вивчення 
організації й ведення чималого господар-
ства Галаганів.

Варто відзначити рідкісну особливість 
архіву Галаганів (й це вигідно вирізняє 
його серед архівних фондів інших землев-
ласників) - відсутність у ньому боргових 
документів, судових боргових справ, доку-
ментів, що підтверджували б їхню марно-
тратність. Власне, Галагани давали гроші в 
позику й під відсотки, але самі ніколи не 
були обтяжені боргами.

Заслуговує на увагу й питання стосунків 
Галаганів з їхніми селянами, працею яких, 
власне, й створювалися багатства роду. 
Складова частина фонду - книги обліку 
праці кріпаків, надходження коштів від 
їхньої праці, відомості й рапорти відбуття 
панщини й повинностей. Тут же - акти про 
купівлю-продаж кріпаків, покарання ви-
нних, розшук селян-утікачів тощо.

Формування особистості Г.Галагана 
можна проаналізувати з його відносин з 
батьками, записів у «Щоденнику» та лис-
тування.

 Батько Павло Григорович (як згадують 
його сучасники): "був людиною доволі єв-
ропейською, обдарований від природи 
прекрасним смаком", він мав нахили до 
мистецтв, захоплювався живописом і ар-
хітектурою. Ймовірно, що саме він прище-
пив синові не тільки відчуття прекрасного, 
а й любов до мистецтва, в оточенні якого 
зростав юний Григорій, адже невід'ємною 
частиною усіх галаганівських маєтків були 
цінні мистецькі колекції: старовинні гра-
вюри, силуети, меблі, живописні твори, ху-
дожня порцеляна та кришталь. Впливала 
на формування світогляду Григорія і його 
мати - Катерина Василівна (племінниця 
графа М. Гудовича). Вона, на відміну від 
чоловіка, "любила народ, дотримувалась 
звичаїв народної старовини, знала багато 
українських пісень і високо цінувала на-
родну поезію". Спочатку Григорій мало 
чим відрізнявся від інших поміщиків. Це 
підтверджують його особисті записи у що-
деннику а також листи до П. Бодянського, 
П. Куліша, М. Рігельмана. "Він цілком при-
родно дивився на всіх гарненьких дівчат, як 
на кандидаток у тимчасові свої наложни-
ці. Коли був у доброму настрої, він навіть 
розважав своїх підданих з того або іншого 
маєтку, тобто напував їх горілкою і при-
мушував танцювати перед собою "нашого 
малоросійського козачка". У недоброму 
настрої вживав заходів, щоб примусити 

своїх "рабів" (так і називав їх) припинити 
"шахрувати і нищити бідний наш маєток. 
Одне слово, мав усі дані, щоб стати згодом 
звичайнісіньким кріпосником, паном "на 
всю губу". Такі риси як готовність і здат-
ність присвятити свою діяльність на ко-
ристь інших сформувалися у Г. Галагана, 
як він сам стверджував, у процесі спілку-
вання з домашнім учителем, ад'юнктом 
математики, відомим слов'янофілом Ф. 
Чижовим. В житті юнака він з'явився, 
коли тому виповнилося 16 років, щоб під-
готувати його до вступу в Петербурзький 
університет. Дружні стосунки зав'язалися 
між ними на все життя. Ф. Чижов став для 
Григорія не просто учителем, а виховате-
лем і, навіть, старшим товаришем. Про це 
свідчать юнацькі "Щоденники" Григорія 
Павловича, які відтворюють процес його 
морального переродження. У 17-річному 
віці писав: "Вчора увечері я засперечався з 
тітонькою, яка завше захищає малоросіян", 
"Моє серце приємно б'ється, коли натовп 
мужиків мені низько кланяється, і я гор-
до проходжу повз них та благо прихильно 
віддаю їм поклони легким порухом голови. 
Яке марнославство...". "Наш (сусіда) Петро 
Скоропадський, спасибі йому, підтримує 
в них (козаках-селянах) національність". 
Г. Галаган продовжував спілкуватися з Ф. 
Чижовим і під час свого навчання в уні-
верситеті, коли він все частіше починав 
задумуватися про долю народу і про свою 
участь в його житті: "Бідний, пригнічува-
ний народ, поставлений на рівень скоту, 
не бере ніякої участі в справах держав-
них. Мало того, він зовсім не знає про іс-
нування законів. А ми (дворяни) варвари, 
гнобителі і вороги всього російського, ми 
не беремо ніякої участі в тому, що стосу-
ється Росії тому що ми розпусні егоїсти". 
"Навіщо я, презренна істота, народився, 
щоб зробити стільки нещастя?.. Навіщо я 
засуджений бути невільним винуватцем 
нещастя стількох людей?"». З розбещеного 
оточенням поміщика-панича поступово 
формувалася особистість з чіткою життє-
вою позицією: сприяти покращенню ду-
ховного і матеріального становища селян. 
Повернувшись після закінчення курсу на-
вчання (1840 р.) у свій родовий маєток Гри-
горій Павлович почав займатися облашту-
ванням побуту своїх селян: він намагався 
заходити в кожну господу, розпитував гос-
подарів про їхні проблеми, інколи надавав 
матеріальну підтримку. В його "Щоденни-
ку" цього періоду залишився такий запис: 
"Все моє бажання, найбільше до цих пір, є, 
щоб зробити щасливими, наскільки мож-
ливо, ті 3000 душ, які вручила мені доля. Я 
багато про це думаю, більше, ніж про що-
небудь інше". Тісне спілкування молодого 
Галагана з селянами, що як ніяка інша соці-
альна група, зберігали основні національні 
риси в мові, побуті, культурі і національ-
ній свідомості, не тільки укріплювало в 
ньому бажання допомогти їм, а й сприяло 
формуванню більш стійкого зацікавлення 
українським фольклором. Нерідко своїх 
однодумців він знаходив і в середовищі 
дворянства, передові представники якого 
в цей час, дедалі більше захоплювалися 
романтизмом, ідеологія якого, з одного 
боку збуджувала їх, з іншого - давала їм 
легітимацію виступати від імені усього 
українського народу, а не від його окремої 
верстви. Г. Галаган не тільки любив слуха-
ти народні пісні, він цікавився рідною по-
езією, українськими традиціями тощо. У 
тому ж таки "Щоденнику" крім описів рід-
ного краю, психологічних і фізіологічних 
відмінностей українців зустрічаємо факти, 
які характеризують Григорія Павловича як 
людину, що свідомо цікавилася україн-
ським питанням. Так, 21 вересня 1940 р., в 
день гучного панського свята, він залишив 
такий запис: "Після обіду всі розійшлись 
по своїм квартирам. Я пішов на квартиру 

Міші... Я приніс з собою "Кобзаря" Шев-
ченка і ми почали читати. Коли Загуленко 
почув, як я читаю по-малоросійськи, то 
почав від радості мене обнімати". 7 жовтня 
Г. Галаган був на весіллі одного із своїх крі-
паків: "Переповнений духом української 
національності, я тріпотів з радості від 
виду, як парубки і дівчата витанцьовува-
ли. Мало-по-малу я став вникати в танці, 
вирази облич, в костюми, які так швидко 
змінюються. Почав згадувати при виді ко-
льорів і шапок на головах дівчат і парубків 
про нашу милу сторону". З 6 вересня 1841 
р. розпочалася службова діяльність Г. Га-
лагана, під час якої з'явилася можливість 
зробити перші реальні кроки у покращен-
ні селянського побуту. Спочатку він пра-
цював на посаді секретаря Городнянської 
повітової палати державного майна, а з 
грудня 1843 р. - в Чернігівській палаті дер-
жавного майна, де займався дослідженням 
становища селян, які постраждали внаслі-
док неврожаю і сприяв розподілу допомо-
ги хлібом і грошима найбіднішим. 

Особливо цінними є щоденники, ство-
рювані молодою особою, тому що у таких 
текстах самопрезентація автора обумов-
люється його віком – добою творення 
людини як особистості. Значущість публі-
кації саме цих джерел з приватних архівів 
української еліти усвідомлювали ще до-
слідники на межі XIX–XX ст., коли О. Ла-
заревським у часопису «Киевская старина» 
були оприлюднені уривки з щоденників та 
записних книжок одного з найбільш по-
мітних представників регіональних еліт в 
Україні XIX ст. – Григорія Павловича Ґала-
ґана (1819–1888). Публікація фрагментів 
з юнацького «Журналу» цього суспільно-
політичного та культурного діяча, одно-
го з репрезентантів процесу оформлення 
українофільського руху у Наддніпрянській 
Україні середини XIX ст., досі користуєть-
ся чималим попитом як у науковців, так і 
у ширшому колі поціновувачів вітчизня-
ної історії, хоча О. Лазаревський, з різних 
причин, опублікував лише малу частку 
цього вельми цікавого тексту. Втім, він до-
бре усвідомлював змістовну вартість до-
кументу, ним опрацьованого, коли у всту-
пі до публікації визначив три ключових 
його ознаки: високий ступінь відвертості 
автора (щоденник був суто приватним); 
правдиве (наскільки можливо) зображен-
ня внутрішнього життя молодика-багатія; 
відтворення процесу формування народо-
любця, передусім малоросійського (читай 
– українського). Маєткова культура: іс-
торія, генезис, мистецькі критерії оцінки 
Проте, такими властивостями значимість 
«Щоденника» Г. Ґалаґана не обмежується: 
тут презентовано картину світу, створену 
у свідомості представника регіональної 
еліти на визначеному етапі її існування 
(межа 30-х – 40-х рр. XIX ст.), причому 
автором є особа, котра перебуває на по-
чатку дорослого життя. Тим більш вартіс-
ним є аналіз ставлення 20-річного панича 
(на момент початку записів у щоденнику, 
взимку 1836 року, автору ще не виповни-
лося 17 років, наприкінці оповіді, влітку 
1841 року, він мав 22 роки) до того, що 
складало одну з найважливіших частин 
культурного простору, де існували він і 
його рідні, – до простору приватного ма-
єтку, того «малого світу», що у свідомості 
Г. Ґалаґана асоціюється з Батьківщиною – з 
«милою Україною». 

Відповідно, зі сторінок щоденника на-
очно вимальовується духовна еволюція 
молодої людини, й, серед іншого, ці зміни 
можна прослідкувати у тому, якими у сві-
домості Г. Ґалаґана постають дідичний ма-
єток у селі Сокиринці, тоді – Прилуцького 
повіту Полтавської губернії, інші садиби 
у полтавських і чернігівських володіннях 
родини, а також помешкання численних 
родичів і знайомих. Першооснова тієї кар-

тини садибного побуту, що складається у 
«Щоденнику», як в першому зошиті (1836 
– 1837 рр.), так і в другому (1839 – 1841 
рр.), – це ідилія. У свідомості 16-ти – 17-
ти річного Г.Ґалаґана ідилічне сприйнят-
тя садиби майже нічим не затьмарене: «Я 
еду в Секиренцы , в мою родину, – пише 
він навесні 1836 р., коли разом з матір’ю 
та сестрою їде з Петербургу в Україну, – 
то место, которое мы так любим, туда, 
где покоится прах нашего родителя и где 
нас ожидают такие добрые родные…». Як 
основне місце помешкання родини – має-
ток у селі Сокиринці – так і інші володіння 
роду, що згадуються у щоденнику, – у селах 
Піски та Гнилиця на Полтавщині, Ічня та 
Покорщина на Чернігівщині – змальовані 
через призму особистих вражень автора, 
котрий зберіг про них ще дитячі вражен-
ня: «…я совсем позабыл Пески, – зано-
товує він у запису від 28 травня 1836 р., 
– и помню только залу, портрет прадеда и 
одну аллею в саду».

 Особистісним ставленням позначено 
у «Журналі» згадки й про інші маєтки ро-
дини, що їх Ґалаґани відвідували під час 
весняно-літнього перебування у своїх во-
лодіннях впродовж навчання Григорія в 
університеті: красу околиць садиби у селі 
Піски автор порівнює з красою Ермітажу, 
а образ старого маєтку у місцевості Покор-
щина на околиці Козельця складається в 
його уяві із розмаїття дерев у парку, арома-
ту грози, що тільки-но минула, та портре-
ту двоюрідної прабабусі, Софії Юхимівни 
Хованської, уродженої Дараган. 

Невід’ємною частиною світу панського 
заміського помешкання, що постає зі сто-
рінок «Щоденника», є характеристики 
представників того родинно-сусідського 
кола, яке слугувало середовищем контак-
тів в середині цієї соціокультурної мережі. 
Інколи ці характеристики вкрай дотепні: 
зокрема, у запису від 1 червня 1836 р. Г. Ґа-
лаґан зазначає, що у Дігтярях, серед чис-
ленних гостей, котрих налічувалося до со-
рока, був ще «Гр. Ст. Тарновский, молодой 
человек 60 лет…» Безумовно, це має кілька 
причин: по-перше, вік та виховання авто-
ра, по-друге – притаманне культурі маєт-
кового побутування ставлення до «чад і 
домочадців» садиби як до великої родини, 
що розширювало вузьке коло сімейства 
власників за рахунок «своїх» (дальніх ро-
дичів, друзів,сусідів) і переходило на селян 
як «дітей», що про них піклується «батько» 
– господар поміщик. У записах в «Журна-
лі», зроблених 16-ти – 17-річним Г. Ґалаґа-
ном, у змалюванні селянського світу, море 
якого обіймає замкнений простір пансько-
го маєтку та деінде виплескується на його 
терени, перемагає ідеалістичний патерна-
лістський погляд на селян у їхніх маєтках. 
Як-от, у запису від 21 травня 1835 р. читає-
мо: «Как я люблю Гнилицу! Я как-то осо-
бенно к ней привязан. Здесь все наше, ни 
одного человека не видно чужого, и как 
приятно, когда все это нас любит, к нам 
привязано, чтобы смотреть на эту деревню 
как на члена нашего семейства…» З рока-
ми патерналізм у поглядах Г. Ґалаґана на 
стосунки між селянами та поміщиком 
слабшає, замінюється більш поміркова-
ним бажанням: «Я хочу, чтобы они меня 
любили, не как отца, потому что это про-
тив моих понятий, – что я за отец им? Это 
слишком порусски. Нет, не как отца, но 
как друга, покровителя, защитника…» Ра-
зом з тим Г. Ґалаґан, і 16-річним, і 22-річ-
ним, переконаний у тому, що добробут се-
лянина залежить від дій 
власника-поміщика, з цієї позиції він засу-
джує поміщика Апраксіна, власника маєт-
ку у селі Веприк на Полтавщині («этот 
подлый человек мучит своих крестьян, я за 
то его ненавижу Он живет в России, пото-
му что не смеет жить здесь – боится, чтобы 
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его мужики не убили» та схвалює те, як 
господарює його двоюрідний брат Михай-
ло Маркевич у маєтку в селі Васьківці При-
луцького повіту («…в Васковцах на что 
приятно смотреть – это что у него крестья-
не очень хорошо живут»). Разом з цим для 
Г. Ґалаґана залишаються сповненими зна-
чущості зовнішні атрибути покірності се-
лян, передусім дворової челяді, своїм па-
нам. Як-от, на початку серпня 1840 р. 
Ґалаґани повернулися до Сокиринець рап-
тово, їх ніхто не очі-кував й не зустрічав, й 
молодик жалкує: «Столь приятная, живая 
и даже чувствительная минута встреч всех 
дворовых людей у ворот, за воротами, у 
крыльца. Эта прекрасная минута утраче-
на!» Загалом проблема комунікації з селя-
нами стає все вагомішою для Г. Ґалаґана 
відповідно до його дорослішання й на 
останніх сторінках «Журналу», де описано 
події з серпня 1840 до початку червня 1841, 
коли він живе у маєтку, є однією з осно-
вних. Ще більше, її вирішення було одним 
з важливих складників процесу самоіден-
тифікації цієї людини. Насамперед, селян-
ське питання для юного Григорія Ґалаґана 
– це питання не лише соціальне, воно спо-
лучено із пошуками його власної націо-
нальної ідентичності та формуванням уяв-
лень про історичний шлях України, хоча б 
за доби Гетьманщини. Нерідко у щоденни-
кових записах він порівнює селян україн-
ської та російської частин імперії, причому 
останніх майже ніколи не називає «вели-
коросами», найчастіше – «русскими», іноді 
– «москалями». Зокрема, стверджуючи, що 
у поведінці українців проглядає гідність, 
відсутня у росіян, робить висновок: «Это 
остаток прежней их независимости…»; 
міркуючи про поширення в українському 
православ’ї культу Богородиці, відносить 
це до впливу європейської традиції та 
пов’язує із шанобливим ставлення до жін-
ки: «Какой-нибудь москаль, христианский 
идолопоклонник, думает и убежден, что 
женщина не есть такой же человек, как он 
Нельзя не сказать, что в Украине женщина 
находится гораздо в большем уважении. 
Даже в прежние времена, когда козак уми-
рал, то ближайшим наследником его име-
ния была жена...» Поряд з цими пошуками 
національного, де поняття «національне» 
та «народне», власне, є синонімічними, 
майбутньому спадкоємцю статків Ґалаґа-
нів було дуже важливо завоювати симпа-
тію селян. Таким безкорисно-корисливим 
бажанням він послуговувався, намагаю-
чись допомогти найбіднішим селянам Со-
киринець. Із записів у щоденнику, зробле-
них, коли, закінчивши навчання, Г. Ґалаґан 
майже рік мешкав у Сокиринцях, можна 
дізнатися, серед іншого, про наступне: «14 
марта. Сегодня для меня счастливый день. 
Я начал то, что давно предполагал сделать, 
именно: употребить все мои деньги, 
данные маменькою, – 161 руб. и 30 коп. – 
на помощь бедным мужикам…»; «4 апре-
ля. Уже человек 14 получили от маменьки 
деньги взаймы на покупку волов, для по-
следних 5-и человек я просил маменьку, 
чтобы она взяла из денег, отложенных для 
меня…» Але цікаво відмітити: попри те, 
що автор «Щоденника» неодноразово ви-
словлює своє ставлення до селянства, ча-
сом – ідеалістичне, часом – занадто праг-
матичне, він дуже рідко споминає про 
дворових – тобто слуг, котрі безпосеред-
ньо жили у маєтку, своє присутністю за-
безпечуючи його життєдіяльність. Згадки 
про дворових з’являються лише з особли-
вої нагоди – це смерть когось з них, весілля 

або той випадок, що для Г. Ґалаґана слугу-
вав іспитом на спроможність виконання 
своєї соціальної ролі – власника людей. Він 
вирішив покарати одного зі слуг, кондите-
ра Михайла, за пияцтво та невігластво, але 
після кількох ударів, завданих тому, нака-
зав припинити порку: «…мне стало так 
больно, что я сказал – довольно, а сам 
ушел. Мною овладело самое неприятное 
чувство отвращения от себя и от других». 
Смерть окремих слуг викликає у нього 
особливі почуття тоді, коли він ці події 
безпосередньо пов’язує із власними пере-
живаннями. При звістці про смерть коню-
ха Олександра Г. Ґалаґан картає себе за те, 
що колись дав йому ляпаса, побачивши 
п’яним; дізнавшись, що у Сокиринцях по-
мер старий Матвій, він співвідносить жит-
тя цієї людини з історією маєтку: «Он по-
мнил, еще когда старый дом не строился, 
потом как он был выстроен, как стоял 45 
лет и наконец и его оставили и перешли в 
новый! «Одни дубы, – говорил он, – как 
были давно-давно, так и теперь!» Але осо-
бливі емоції викликає у автора «Журналу» 
історія самогубства 25-річної селянки, ко-
тра наклала на себе руки серед сокирин-
ського парку (запис від 9 грудня 1840 р.). 
Він прагне зрозуміти, що слугувало по-
штовхом для цього вчинку: «Что внушило 
такую твердую решимость этому несчаст-
ному существу? Что, если она была умна и 
не могла сносить ужасного рабства, в кото-
ром находилась?..» Важливою сторінкою 
буденного життя панського маєтку у 
сприйнятті 22-річного Г. Ґалаґан були його 
стосунки із дівчатами селянками. У що-
деннику вміщено опис кількох варіантів 
таких взаємин – від інтрижки з покоївкою 
до щирої закоханості у селянку з Сокири-
нець. Сокиринський панич повсякчасно 
балансує між загальнолюдськими етични-
ми установками та успадкованим від ото-
чення «правом господаря» – правом на 
сексуальну експлуатацію, яке дозволяє мо-
лодику, котрий приїхав до маєтку родичів 
(у «Журналі» це Василь Васильович Гудо-
вич, двоюрідний брат автора), просити 
привести йому з села дівку, а самому моло-
дому хазяїну – позбавити цнотливості 
сільську дівчину, навіть не отримавши від 
цього задоволення: «мне достали одну 
нашу девку Мотрю, которая вполне ни 
рыба, ни мясо, я имел глупость лишить ее 
девственности…» У той самий час, спілку-
ючись з дівчиною на ім’я Оксана, котра 
йому дуже сподобалась, і усвідомлюючи її 
беззахисність, Г. Ґалаґан проявляє людя-
ність, зумівши побачити в «дівці» особис-
тість, яка потерпає від свавілля: «…она, 
вставши со своего места, начала ломать 
руки и стонать, несмотря на все мои уве-
щания. Мое сердце перевернулось, я на нее 
уже не смотрел как на девку, а смотрел с 
уважением, с восхищением Сколько 
чувств, глубоких чувств оскорбленной 
чести я в ней увидал сжатым от полноты 
чувств сердцем я еще раз ее поцеловал в 
прекрасные глаза и ушел» Найінтимніші 
записи у щоденнику присвячено стосунка-
ми Григорія Ґалаґана із дівчиною на ім’я 
Тетяна, що тривали півроку, з грудня 1840 
р. до від’їзду його у закордонну подорож 
на початку червня 1841 р., і вмістили у себе 
весь спектр того почуття, що ми звемо 
«пристрастю»: «… я в каком-то чаду, в бла-
женном чаду! Меня занимает одна Татья-
на, везде она, во всем она Как я ее люблю! 
Думал ли я, что я так полюблю ее». Спо-
стерігаючи перебіг цього любовного рома-
ну, бачимо, як миттєво дорослішає Г. Ґала-
ґан, як стають більш глибокими, більш 

драматичними його почуття, його світо-
сприймання. Він зізнається самому собі, 
що наляканий силою свого кохання та на-
магається умотивувати його: «…я, любя до 
страсти все украинское, имею в ней 
единственный источник столкновения с 
национальностью». Таким чином, можемо 
констатувати, що вміст юнацького щоден-
ника представника української знаті XIX 
ст. Григорія Павловича Ґалаґана підтвер-
джує значний інформативно-джерельний 
потенціал цього різновиду ego-документів, 
дозволяючи, хоча б до певної міри, рекон-
струювати світ почуттів і переконань мо-
лодої людини елітного соціального про-
шарку, зокрема, й у зображенні 
повсякденності панського маєтку Лівобе-
режної Українидругої чверті XIX ст. Мож-
на пересвідчитися, що садибний побут у 
сприйнятті автора «Журналу» змальова-
ний як ідилія. Хоча, завдяки тому, що часо-
вий обсяг щоденникового наративу охо-
плює п’ять років, можна побачити, як цей 
ідилічний образ змінюється, трансформу-
ється, передусім відповідно до того, як 
ускладнюється уявлення автора про сто-
сунки між поміщицтвом і селянством. 
Панський маєток постає у «Журналі» Г. Ґа-

<< СТОР. 9 лаґана як середовище комунікацій регіо-
нального дворянства, ми можемо побачи-
ти, як саме функціонувала ця 
соціокультурна мережа. Водночас маєтко-
вий простір презентований як осередок 
виявлення соціальної, національної, осо-
бистісної ідентичностей українського дво-
рянина, котрий лише починає свій життє-
вий шлях. 

 «Всеосяжна критична біографія 
Г.Галаган належить майбутньому. Лише з 
плином часу буде можливо зробити точні 
підрахунки всього, що внесено покійним 
у біжуче життя російського суспільства, 
особливо його рідного краю», - писалося 
в одному з некрологів. Але впродовж двох 
десятиліть ніяких спроб саме такої всео-
сяжної біографії видатного освітянського 
діяча і мецената не робилося. Ще рядки з 
одного некролога: «На прикладі створення 
Колегії ми бачимо, що може бути зроблено 
в нашому суспільстві людиною високого 
державного і соціального становища, що 
має великі матеріальні засоби і одушев-
лена прагненням суспільного блага». Сьо-
годні, на жаль, в Україні мало людей такого 
становища, що мав Галаган, піднялися до 
його рівня.

Л.Мащенко

Григорій Галаган
1819 - 1888
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