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Про затвердження технічних документацій з 
нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів міської ради
Розглянувши розроблені технічні документації з нор-

мативної грошової оцінки земель населених пунктів За-
водської міської ради Лохвицького району Полтавської 
області, розроблену ТОВ «Горизонт», враховуючи пози-
тивний експертний висновок, керуючись статтями 15,18, 
23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 9 Закону 
України «Про державну експертизу землевпорядної доку-
ментації, статтею 9 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
Земельним кодексом України, статтею 271 Податкового 
кодексу України, пунктами 34, 35 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити технічні документації з 
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 
міста Заводське та села Вишневе Заводської міської ради 
Лохвицького району Полтавської області.

2. Встановити базову вартість 1м2 земель населених 
пунктів ради, а саме: - м. Заводське – 262,82 грн./м2; - с. 
Вишневе – 100,00 грн./м2.

3. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель на-
селених пунктів ради з 01.01.2021 року.

4. Нормативна грошова оцінка земель населених пунк-
тів Заводської міської ради підлягає щорічній індексації 
відповідно до вимог діючого законодавства.

5. Внести зміни до договорів оренди землі, які були 
складені раніше, у зв’язку з введенням в дію нормативно-
грошової оцінки землі в частині орендної плати шляхом 
складання додаткових угод.

6. Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного 
законодавства.

7. Рішення ради від 15.10.2013 року за № 22 «Про затвер-
дження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель с. Вишневе» та рішення ради від  05.06.2015 
року за № 5 «Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель міста Червонозавод-
ське» - вважати такими, що втратили чинність.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію міської ради з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охо-
рони навколишнього природного середовища.

Міський голова В.СИДОРЕНКО 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження Положення про порядок нараху-
вання та сплати земельного податку і орендної плати 

юридичними та фізичними особами

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

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про порядок 
нарахування та сплати земельного податку і орендної пла-
ти юридичними та фізичними особами (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення со-
рок п’ятої сесії Заводської міської ради 7 скликання від 
25.06.2019 року за № 4 «Про затвердження Положення 
про порядок нарахування та сплати земельного податку і 
орендної плати юридичними та фізичними особами».

3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
4. Забезпечити оприлюднення даного рішення в інфор-

маційному бюлетні громади міста Заводське «Інформа-
ційний вісник» та на сайті Заводської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію міської ради з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охо-

ПРОЄКТ РІШЕННЯ РАДИ

рони навколишнього природного середовища (Івахно 
С.Ю.). 

З положенням можна ознайомитись за посиланням: 
zv.gov.ua/files/regulyatorna-diyalnist/2020-05-19-2p.pdf

Міський голова В.СИДОРЕНКО 

СТОР. 2 >>

Про затвердження ставок орендної плати у відсотках 
до нормативної грошової оцінки земель 

м. Заводське та с. Вишневе на 2021 рік
У відповідності до плану діяльності міської ради з під-

готовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, з метою 
впорядкування розмірів орендної плати за землю та збіль-
шення надходжень до міського бюджету, керуючись На-
казом Держкомітету України із земельних ресурсів №548 
від 23 липня 2010 року «Про затвердження Класифікації 
видів цільового призначення земель», статтею 12 Розділу 
1 Земельного кодексу України, статтею 288 Податкового 
кодексу України, статтею 21 Розділу ІІІ Закону України 
«Про оренду землі», статтею 34 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення 
ради «Про затвердження технічних документацій з нор-
мативної грошової оцінки земель населених пунктів місь-
кої ради»

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розмір ставок орендної 
плати за землю у м. Заводське та с. Вишневе на 2021 рік, 
установивши річну орендну плату за землю у відсотках 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (згід-
но таблиці) в наступному розмірі: 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ РАДИ

№№ 
п/п Назва цільового призначення

Код    
КВПЦТЗ

Ставки 
орендної 
плати за 

землю у % від 
нормативної 

грошової 
оцінки

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

 ІІ Землі житлової забудови.
1 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка).
02.01 3

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

ІІІ Землі громадської забудови.
1 Для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти (які не утримуються 

за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів) 
03.02 3,5

2 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 03.07
2.1 Заклади торгівлі промисловими товарами 4
2.2 Заклади торгівлі непромисловими товарами 4

2.2.1 Заклади торгівлі лікувальними засобами та препаратами 5
2.3 Заклади торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стисненим газом( АЗС, 

ГНКС)
4

2.4 Організації по прийманню лому чорних та кольорових металів 4
2.5 Установи по здійсненню консультаційної та практичної діяльності у сфері 

права, бухгалтерського обліку, операцій з нерухомістю
4

3 Для будівництва та обслуговування об’єктів і закладів громадського харчування. 03.08
3.1 Кафе, бари, ресторани, їдальні 4
4 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. 03.09 5
5 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування. 03.13

5.1 Автомийки, СТО, шиномонтаж 4
5.2 Заклади по наданню ритуальних послуг 4
5.3 Заклади по ремонту взуття 3,5
5.4 Перукарні 3,5
5.5 Інші заклади побутового обслуговування 4
6 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(заклади соціальної допомоги).
03.15 3,5

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

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
11.02 3,5

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

11.04 3,5

2. На земельні ділянки  надані в оренду під  забудову 
тимчасової торгівельної споруди застосовується коефіці-
єнт «3» терміном на 6 місяців. По закінченню 6-ти місяч-
ного терміну орендну плату обраховувати згідно таблиці.

3. На земельні ділянки  надані в оренду під  капітальну 
забудову застосовується коефіцієнт «3» терміном на 24 мі-
сяці. По закінченню терміну орендну плату обраховувати 
згідно таблиці.

4. Обчислення розміру орендної плати на земельні ді-
лянки здійснюється з урахуванням їх цільового призна-
чення та коефіцієнтів індексації, затверджених Держав-
ною службою України з питань геодезії, картографії та 
кадастру (або її правонаступником).

5. Орендна плата вноситься щомісячно в строки та в 
порядку, визначеному договором оренди земельної ділян-
ки.

6. Орендну плату за частину площ земельних діля-
нок наданих підприємствам, установам та організаці-
ям, що перевищують норми відведення, справляти в 
п’ятикратному розмірі.

7. Орендну плату за земельні ділянки, які використову-
ються без оформлення договорів оренди та інших право-
вих документів, справляти в двократному розмірі.

8. Орендну плату за користування земельними ділян-
ками для городництва встановити 6 грн. за 0,01 га.

9. У виняткових випадках затверджена ставка (відсо-
тки) може бути скоригована, як в сторону зменшення так 
і в сторону збільшення, але лише за рішенням ради.   

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

11. Визнати рішення сорок п’ятої сесії міської ради 
сьомого скликання від   25.06.2019 року № 6 «Про затвер-
дження ставок орендної плати у відсотках до норматив-
ної грошової оцінки земель м. Заводське та с. Вишневе на 
2020 рік» таким, що втратило чинність.

12. Рішення набуває чинності з 01.01.2021 року.
13.Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради та 

в друкованих засобах масової інформації.
Міський голова В.СИДОРЕНКО

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

12.04 3,5

VІ Землі зв’язку.
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій. 13.01 4

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

14.02 4

Про затвердження ставок та пільг зі сплати земельного 
податку на 2021 рік

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», під-
пунктом 4.1.9 пункту 4.1, пунктом 4.5 статті 4, підпунктом 
12.3.4 пункту 12.3, підпунктом 12.4.3 пункту 12.4, пунктом 
12.5 статті 12, абзацами другим та третім пункту 284.1 
статті 284 Податкового кодексу України та враховуючи рі-
шення ради «Про затвердження технічних документацій 
з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 
міської ради»

ВИРІШИЛИ: 1. Установити на території Заводської 
міської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані від-

повідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу 
України, за переліком згідно з додатком 2. (на стор.3)

2. Визнати рішення сорок п’ятої сесії міської ради сьо-
мого скликання від 25.06.2019 року № 5 «Про затверджен-
ня ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 
рік» таким, що втратило чинність.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну депутатську комісію з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охо-
рони навколишнього природного середовища (голова ко-
місії Івахно С.Ю.).

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2021 року.
5. Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради та 

в друкованих засобах масової інформації.
Міський голова В.СИДОРЕНКО 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ РАДИ
Додаток 1

Ставки земельного податку
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське та с. Вишневе.
                                                                                                                                                   

Вид цільового призначення земель
Ставки податку

(відсотків нормативної грошової оцінки)
За земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від місця 

знаходження

За земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не 
проведено

Код Найменування Для 
юридичних 

осіб

Для 
фізичних 

осіб

Для 
юридичних 

осіб

Для 
фізичних 

осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва

1 1 - -

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства

0,05 0,05 - -

01.05 Для індивідуального садівництва 0,05 0,05 - -
02 Землі житлової забудови

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка)

- 0,05 - -

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку

0,05 0,05 - -

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання

- 0,05

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів - 0,05 - -
02.06 Для колективного гаражного будівництва - 0,05 - -
02.07 Для іншої житлової забудови - 0,05 - -

03 Землі громадської забудови
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі
3 3 - -

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури

3 3 - -

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування

0,05 - - -

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування  

0,05 - - -

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

11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами  

3 3 - -

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

3 3 - -

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

3 3 - -

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

3 3 - -

12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд залізничного транспорту
3 - - -

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства

3 3 - -

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту

3 3 5 5

13 Землі зв’язку 
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій
3 3 - -

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та 
споруд об’єктів поштового зв’язку

3 3 - -

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку

3 3 - -

14 Землі енергетики
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії

3 3 - -

Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік 
та затвердження Положення про єдиний податок
Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 
293 Податкового Кодексу, Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» та з метою зміцнення матеріальної та фінан-
сової бази місцевого самоврядування, а також сприяння 
соціально-економічного розвитку міста

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

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

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 45 се-
сії міської ради 7 скликання від 25.06.2019 року № 1 «Про 
встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік та за-
твердження Положення про єдиний податок».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
5. Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради, 

в інформаційному бюлетні громади міста Заводське «Ін-
формаційний вісник» та викласти відповідне повідомлен-
ня в Лохвицькій районній газеті «Зоря».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на голову постійної комісії міської ради з питань страте-
гічного розвитку, планування бюджету і фінансів Бара-
новського Р.І.

З положенням та додатками можна ознайомитись за 
посиланням: zv.gov.ua/files/regulyatorna-diyalnist/2020-05-
19-5p.pdf

Міський голова В.СИДОРЕНКО 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ РАДИ

Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

на 2021 рік та затвердження Положення про порядок 
справляння податку

ПРОЄКТ РІШЕННЯ РАДИ

СТОР. 3 >>
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Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 
Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року. 
Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське та с. Вишневе.

Додаток 2

                                                                                                                                                   
Група платників, категорія

Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)/цільове 

призначення земельних ділянок
Фізичні особи

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

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

Юридичні особи
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 
незалежно від форми власності і джерел фінансування, 
заклади культури, науки (крім національних та 
державних дендрологічних парків), освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та 
спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів 
державного або місцевих бюджетів
Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, 
школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного 
здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури 
і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, 
а також центри олімпійської підготовки, школи вищої 
спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні 
школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств, їх місцевих осередків та 
відокремлених підрозділів, що є неприбутковими 
та включені до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх 
спортивні споруди. У разі виключення таких установ 
та організацій з Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, декларація подається платником податку 
протягом 30 календарних днів з дня виключення, а 
податок сплачується починаючи з місяця, наступного 
за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій.

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, 
пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвер-
дження форм типових рішень про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки» та з метою зміц-
нення матеріальної та фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально – економічного 
розвитку міста

ВИРІШИЛИ: 1. Установити на території Заводської 
міської ради:

1.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, згідно з додатком 1 (додається);

1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані від-
повідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 По-
даткового кодексу України, за переліком згідно з додатком 
2 (додається).

2. Затвердити Положення про порядок справляння по-
датку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
в місті Заводське (додається).

3. Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради, 
в інформаційному бюлетні громади міста Заводське «Ін-
формаційний вісник» та викласти відповідне повідомлен-
ня в Лохвицькій районній газеті «Зоря».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голо-
ву постійної комісії міської ради з питань стратегічного 
розвитку, планування бюджету і фінансів Барановського 
Р.І.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення 45 
сесії міської ради 7 скликання від 25.06.2019 року за № 2 
«Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 
рік та затвердження Положення про порядок справляння 
податку».

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
З положенням та додатками можна ознайомитись за 

посиланням: zv.gov.ua/files/regulyatorna-diyalnist/2020-05-
19-6p.pdf

Міський голова В.СИДОРЕНКО 

<< СТОР. 2

Про встановлення транспортного податку на 2021 рік 
та затвердження Положення про порядок нарахування 
та сплати транспортного податку, як складової податку 

на майно
Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Зако-

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», стат-
тею 267 Податкового Кодексу України, Законом України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності» та з метою зміцнення матеріальної 
та фінансової бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічного розвитку міста

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити та затвердити на території 
Заводської міської ради транспортний податок:

1.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з 
року випуску яких минуло не більше п’яти років (включ-
но) та середньоринкова вартість яких становить понад 
375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року;

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

2. Затвердити Положення про порядок нарахування та 
сплати транспортного податку, як складової податку на 
майно (додається).

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 45 
сесії міської ради 7 скликання від 25.06.2019 року за № 3 
«Про встановлення транспортного податку на 2020 рік та 
затвердження Положення про порядок нарахування та 
сплати транспортного податку, як складової податку на 
майно».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
5. Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради, 

в інформаційному бюлетні громади міста Заводське «Ін-
формаційний вісник» та викласти відповідне повідомлен-
ня в Лохвицькій районній газеті «Зоря».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на голову постійної комісії міської ради з питань страте-
гічного розвитку, планування бюджету і фінансів Бара-
новського Р.І.

З положенням та додатками можна ознайомитись за 
посиланням: zv.gov.ua/files/regulyatorna-diyalnist/2020-05-
19-7p.pdf

Міський голова В.СИДОРЕНКО 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ РАДИ

В’ячеслав Сенютович-Бережний - 
перший український доктор з генеалогії
Народився 15 червня 1902 року в маєтку біля села То-

карі Лохвицького повіту Полтавської губернії (тепер част-
кові споруди Токарівського психоневрологічного будин-
ку-інтернату) у поміщицькій родині юриста-консультанта 
Полтавського губернського земства Юрія Павловича Се-
нюти та Віри (Запорізької), у маєтку котрої він і виріс.

У 1919 році закінчив Полтавську гімназію. Півтора 
роки воював у добровольчій армії Білої гвардії. Після по-
разки Денікіна разом з батьками емігрує до Сербії.

Там закінчує Бєлградський університет у 1925 році і 
студіює на історично-літературному факультеті. Вільно 
володів українською, російською, німецькою та фран-
цузькою мовами. Працює банківським урядовцем.

1937 року одружився з лікаркою із м.Бєлгорода Євге-
нією Фроловою, котра займалася лабораторними дослі-
дженнями.

Під час Другої світової війни воював в лавах югослав-
ської армії проти Третього Рейху. Потрапив у полон, з 
якого йому вдалося втекти. А дружину німці вивезли на 
примусові роботи до Мюнхена (Німеччина). Він також 
переїжджає до Мюнхена і перебуває там до завершення 
війни.

У 1947 році закінчив Український вільний університет, 
що був перенесений з Праги до Мюнхена, одержав док-
торат як перший український доктор з генеалогії (родо-
знавства), став асистентом при кафедрі історії України, 
викладав генеалогію та геральдику.

Із 1948 працює архіваріусом у Паризькій Школі східних 
мов. У 1952 році переїздить до Нью-Йорку, де з 1954 року 
працює у Нью-Йоркській біржовій фірмі.

У 1964 році Сенютовичі переїжджають до містечка Ка-
іро у Кетскильських горах, з 1966 мешкають у Санта-Бар-
барі.

У Сполучених Штатах він продовжував свої досліджен-
ня з української історії, геральдики й генеалогії.

Автор численних розвідок, що друкувалися в різних 
виданнях. З-під його пера вийшли чимало цінних творів 

про визначні українські роди: князя Дмитра Байди-Ви-
шневецького, Митрополита Петра Могили; рід Гоголів, 
Виговських; родини гетьманів Богдана Хмельницького, 
Данила Апостола, Івана Мазепи. Описав герби україн-
ських володарів, починаючи з герба Анни Ярославни.

Його творчий доробок складають унікальні генеа-
логічні пошуки: «Українська шляхта» (Прага, 1943), «Із 
минулого нашої шляхти» (Франкфурт, 1947), «Історична 
доля українського боярства» (Франкфурт, 1947), «Шлях-
та Волинської землі» (Мюнхен, 1947), «Галицька шляхта» 
(Філадельфія, 1959), «Полтавський полковник Федір Жу-
ченко» (1962), «Остап Дашкевич – вождь козаків» (1969), 
«Козацтво та боротьба старшини-шляхти на Гетьманщи-
ні» (1973-74).

3 лютого 1992 року В’ячеслав Юрійович Сенютович-
Бережний помер, похований у місті Санта-Барбара штату 
Каліфорнія.

Сучасні історики і літературознавці мають бажання 
зібрати розпорошені по всьому світу вже друковані й ще 
невідомі широкому читацькому загалу понад 100 творів 
Сенютовича до однієї збірки, що дало б нащадкам можли-
вість доторкнутися до правдивої історії славного україн-
ського родоводу.

Олександр Дроб’язко, краєзнавець.

100%  за кожним видом використання
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

Христина Литвиненко не стала дружиною 
Архипа Тесленка через…

Христанівка Лохвицького повіту Полтавської губернії 
– давнє козацьке поселення, що красується над тихоплин-
ною Сулою, саме в цьому місці вона звивистим руслом 
утворює лимани та стариці.

23 травня 1883 року тут народилася Христина Волтор-
ніст. Родина Дмитра Романовича та Палажки Максимівни 
була бідною. Із 8-ми дітей вижило четверо. Тож діти, коли 
тільки підростали, змушені були йти заробляти на шма-
ток хліба.

Мала Христя росла чудернацьким дівчам, яке розмов-
ляло віршиками. У шість років працювала на пана Ленни-
ка: садила картоплю, обривала вишні, ламала кукурудзу, 
часто жаліючись матері на збиті колінця та стерті пальчи-
ки. Одного разу після тяжкої праці прочитала одноліткам 
свого віршика про пана:

Ми на тебе працюємо,
Ні рук, ні ніг не чуємо.
Хтось доніс господарю, той викликав Христину до себе 

і зі словами: « Така мала, а вже пащекуєш? Геть звідси, щоб 
мої очі тебе не бачили!», - прогнав.

Було мені років десять,
Пасу овечата –
І складаю коротенькі
Пісеньки дівчатам.
Далі стали в голові
Думки ворушиться:
Читать аби та писать
Трошки хоч навчиться.
Мала велике бажання вчитися, але батракування не да-

вало такої можливості. Якось у сусідньому дворі побачила 
хлопця з книгою в руках - то повернувся з армії Дмитро 
Волторніст. Христина упросила батька, щоб той домовив-
ся із сусідом хоч трішки навчити грамоти. Коли захоло-
дало, стало менше роботи, юрба із 8 дітлахів щовечора 
бігла до Дмитрової хати. За два місяці старанні учні ви-
вчили майже всі літери, а Христина вже почала й склади 
зводити у слова. Про самовільну школу дізнався місцевий 
піп, який навчав за немалу для селян плату. Пригрозив са-
мозваному педагогу тюрмою і пішов по хатах проводити 
«роз’яснювальну роботу з батьками». Тільки ступив на 
поріг до оселі Волторністів, його зустріла атеїстична по-
езія Христі:

Чорт патлатий із хвостом
Суне в хату із хрестом.
На цьому початкове навчання завершилося.
Коли їй виповнилося 17 років, пішла у село Млини до 

пана Кияшка, котрий обіцяв навчити дівчину грамоти і 
богомазанню, коли вона відпрацює на нього 3 роки.

Про здібну челядницю млинівського богомаза через 
людей дізнався Архип Тесленко. Він понад десяти разів 
пішки приходив з Харківець у Млини до Христини. Вона 
відчула у юнакові споріднену душу. Розповіла про своє 
життя і захоплення до віршування. Читала свої вірші. Ар-
хип, оцінивши поетичні рядки, зазначив, що з неї будуть 

«люди». Кажуть, що Христина запала в душу Тесленкові, 
та бідний селюк не наважився зізнатися у почуттях , за-
значивши, що злидні породжують злидні. Христина все 
життя згадувала про своє перше кохання і присвятила 
Архипові вірша:

Місяцем світиш, любий, мені,
І не одну ніченьку снився.
Ніби я бачу в небі, в огні
Сяйвом обгородився.
Мов я дивилась довго-довгенько,

Став ти у хмару ховатись.
Тьохнуло з болю в мене серденько,
Як же і тяжко розстатись.
У маляра було ще восьмеро найманців, усі виконува-

ли накази господаря, а той і не збирався нічому навчати. 
Христина йде у Ромни до іншого богомаза, та той любив 
гульнути і випити. Примушував лише працювати і спро-
мігся на кілька уроків. Дівчину помітив працівник Ро-
менської земської управи О.Г. Стеценко. Дізнавшись про 
нелегке становище бідної дівчини, допомагає їй через 
Лохвицьку земську управу поїхати на навчання до Мир-
городської художньо-промислової школи ім. Миколи Го-
голя вільною слухачкою.

Наставали неспокійні часи. Христина знайомиться з 
прогресивною молоддю і відвідує революційні гуртки. У 
1902 році її затримала поліція, коли вона роздавала лис-
тівки, і на два місяці посадила до Лохвицької в’язниці 

(нині це гуртожиток Лохвицького ПТУ). Як малограмот-
ну, яка не могла прочитати, про що йде мова у тих агітках, 
її випускають з буцегарні, але до навчання допустили не 
відразу. Та все ж таки, вона продовжила навчання слухач-
кою до 1907 року.

З 1907 по 1910 рік працювала телефоністкою земської 
управи.

У 1909 році Христина виходить заміж за за миргород-
ського селянина Михайла Івановича Литвиненка. Сім’я 
чоловіка була надзвичайно бідна, тож подружжя вимуше-
не було батракувати.

3 1913 по 1915 Христина Дмитрівна викладає малюван-
ня у приватній школі ім. Івана Котляревського.

У 1914 році Михайла мобілізували до царської армії. 
На життя жінка заробляла вишиванням, щоб якось про-
годувати сім'ю. У 1918 році чоловік повернувся з війни 
калікою, та жити стало легше, бо їм наділили 5 десятин 
землі.

У 1929 році Литвиненки вступили до товариства по 
спільному обробітку землі, згодом – у колгосп. Вже у зрі-
лому віці, навчаючись у лікнепі, здобула освіту і почала 
записувати свої вірші. Самотужки навчилася грати на 
бандурі. Вдень працювала на полі, складала вірші і пісні, 
а ввечері вже співала їх односельцям. Її віршовані діало-
ги були пересипані народним гумором і простонародною 
мовою, тому легко запам'ятовувалися.

Христина почала надсилати свої вірші до різних газет 
і стала популярною. У 1939 році її прийняли до Спілки 
письменників України.. Саме тоді вона брала участь у Все-
українській нараді кобзарів та лірників, там же познайо-
милася з видатними поетами: П. Тичиною, М. Рильським, 
В. Сосюрою, письменником О.Корнійчуком… « Ті світлі 
дні стали моїм натхненням, моїм обрієм в творчій праці,» 
- згадувала поетка.

Післі звільненя Полтавщини від німецько-фашист-
ських загарбників вона разом учасниками творчої групи 
обійшла 40 сіл, де підбадьорювала людей своєю самобут-
ньою творчістю.

З 1930 по 1953 роки працювала у колгоспі: полола в 
ланці, скирдувала, працювала на току... У 70-річному віці 
пішла на пенсію. У 1959 переїхала до Лохвиці, де працю-
вала позаштатним екскурсоводом у краєзнавчому музеї, 
розповідала про історію та здобутки Лохвиччини, трепет-
но говорила про життя і творчість А.Тесленка.

Хоча своїх дітей Христина Дмитрівна не мала, та дуже 
любила спілкуватися з дітлахами, написала чимало віршів 
для дітей.

Її твори друкувалися у збірках: «Поезії колгоспного 
села» ( 1940 ), «Народні співці України» ( 1955 ), «Степові 
квіти» ( 1960) , вийшла окрема збірка « Широким шляхом» 
(1958 ). ЇЇ пісні «Одудок», «Ой, матінко, ти голубонько» 
були популярними по всій Україні.

Померла Христина Дмитрівна, самобутня поетка, піс-
нярка, бандуристка, 8 січня 1978 року, похована у Мир-
городі.

Олександр Дроб'язко, краэзнавець.

Лохвицький районний сектор Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
звертається до всіх жителів та гостей Лохвицького району з 
проханням «БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ НА ВОДІ!»
Варто пам'ятати, що основними умовами 

безпеки є:
• правильний вибір і обладнання місць ку-

пання;
• суворе дотримання правил поведінки під 

час купання і катання на плавзасобах по воді. 
Варто нагадати, що на території Лохвицько-

го району відсутні спеціально обладнані місця 
масового відпочинку людей на воді.

ПІД ЧАС КУПАННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

• стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не 
призначених для цього;

• пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, ви-
соких берегів;

• використовувати для плавання такі небез-
печні засоби, як дошки, колоди, камери від ав-
томобільних шин та інше знаряддя, не перед-
бачене для плавання;

• вживати спиртні напої;
• підпливати близько до плавзасобів, які 

йдуть неподалік від місць купання;
• допускати у воді грубі ігри, які пов'язані з 

обмеженням руху рук і ніг у воді;
• подавати помилкові сигнали небезпеки, за-

ходити глибше, ніж по пояс людям, які не вмі-
ють плавати.

 Начальник Лохвицького РС ГУ ДСНС Украї-
ни у Полтавській області Олександр СІЛЮТІН


