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І  З Н О В У  « В Е С Е Л К О В І  К О Л Ь О Р И »
А я люблю, коли сміються діти,
Коли на личку радість виграє.
А усмішка ясним промінням 
світить…
І в цьому мудрість виховання є.

Н. КАСОТКІНА

22 травня наше місто 16 рік поспіль зу-
стрічало обдарованих дітей на фестивалі-
конкурсі дитячої та юнацької творчості 
«Веселкові кольори». Навіть сили приро-
ди цього річ допомагали нам у цьому. На 
зміну холодній та дощовій погоді визир-
нуло сонечко, яке радувало всіх учасників 
весь день. 34 наставники представили 90 
конкурсних творів в таких номінаціях, як 
хореографія, вокальне мистецтво, розмов-
ний та інструментальний жанри. Всього 
протягом конкурсної програми показали 
свої здібності та таланти 609 дітей віком 
від 5 до 18 років. 

На початку фестивалю до всіх присут-

ніх звернулись заступник міського голови 
С.В. Добруля та секретар міської ради Л.О. 
Мащенко, які привітали учасників та наго-
родили грамотами і подяками керівників, 
організаторів та спонсорів.

Цьогорічний конкурс оцінювало про-
фесійне журі яке було представлене  ви-
кладачами Гадяцького училища культури 
ім. І.П. Котляревського:

Мосякін Євгеній Георгійович (спеціа-
лізація «Народно-інструментальне мисте-
цтво»);

Орел Наталія Федорівна (спеціалізація 
«Народно-пісенне мистецтво»);

Судакова Наталія Дмитрівна (спеціа-
лізація «Видовищно-театралізовані захо-
ди»);

Берус Наталія Георгіївна (спеціалізація 
«Народна хореографія»).

Члени журі були приємно здивовані 
тією кількістю дітей, що брали участь у 
конкурсі та відмітили чудову організацію 
його проведення. Адже коли одні учас-
ники демонстрували свої таланти, інші 

діти мали змогу взяти участь  у проведе-
них майстер-класах народних майстринь 
- Варчак Надії Миколаївни, Захарченко 
Олени Григорівни та Міняйло Олени Ми-
колаївни, які проводились в холлі будинку 
культури. Також всі бажаючі діти із за-
доволенням взяли участь у конкурсі ма-
люнків на асфальті «Кольорове розмаїття 
дружби та добра». 

По закінченню конкурсної програми, 
поки журі підводило підсумки та  визна-
чались із переможцями, діти готували тан-
цювальний флешмоб, під керівництвом 
Ю.В.Краснолуцької, який відкрив цере-
монію нагородження переможців. Гля-
дацький зал тепло та емоційно вітав всіх 
номінантів, які за перемогу отримували 
грамоти та кубки із рук заступника місь-
кого голови  Добрулі С.В.

Гран-прі цьогріч, як і в минулому році, 
поїхало до Лубен із зразковим колекти-
вом естрадного танцю «Глорія». Також 
переможці отримали цінний подарунок – 
стереосистему з рук спонсора – Ольшан-

ського О.І., який також відмітив виступ 
Руденко Лізи, як самий емоційний та по-
дарував м’яку іграшку. 

За доброю традицією всі діти, що бра-
ли участь, отримали солодкі подарунки, 
свідоцтва учасників фестивалю та без-
ліч приємних вражень. Спонсорами ХVІ 
фестивалю стали: МГО «Спорт» (голо-
ва Мусієнко В.О.), ТОВ «Елеватор- Агро» 
(керівник Бойко О.Ю., Червонозаводська 
міська рада, Шилін І.М. та Ольшанський 
О.І. ). І звичайно хочеться відмітить ко-
лектив міського будинку культури №1 (ди-
ректор Сидоренко В.Д., художній керівник 
Мірошник Н.Л.), який створив зручну, за-
тишну атмосферу для всіх учасників.

Яскравим закінченням фестивалю ста-
ли святкові феєрверки на честь перемож-
ців та всіх учасників.

Ю.ГОРБЕНКО 
керівник філії Лохвицького РЦСССДМ

в Червонозаводське

2 стор. 7 стор. 9 стор.
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« Д И В О Ц В І Т »  –  З А Х И С Т И В  З В А Н Н Я  « Н А Р О Д Н И Й »
Українська пісня – душа нашого народу.
Щира і задушевна, лірична і жартівли-

ва, мелодійна і епічна, вона сама суть Укра-
їни та її талановитих людей, її гордість і 
слава. Пісня живе завдяки талановитим і 
обдарованим виконавцям. Вони доносять 
її до слухача, переспівують і передають з 
вуст в уста.

Вокальний ансамбль Заводської дитя-
чої музичної школи "Дивоцвіт" створено у 
вересні 2009 року, з ініціативи директора 
школи Ж.В. Микитенко, викладачем хоро-
вого класу І.М. Ковтун. До його складу уві-
йшло шість виконавців.

Дебютний виступ колективу відбувся 
на сцені Лохвицького  районного Будинку 
культури в 2010 році. На святі "Українсько-
го козацтва" вокальний ансамбль "Дивоц-
віт" виборов почесне ІІ місце і був нагоро-
джений цінним подарунком.

З'явився молодий колектив, який від-
разу належним чином оцінив і полюбив 
глядач.

Після вдалого дебюту  колектив працює 
над поповненням репертуару цікавими 
творами українських композиторів, тво-
рами духовного змісту, українськими на-
родними піснями "a capella"  та обробками 
народних пісень.

Того ж року ансамбль розпочав роботу 
над фольклорним матеріалом, а в 2013 році 
виступив з окремою програмою колядок 
та щедрівок на міському фестивалі-кон-
курсі "Щедрувальна феєрія-2013".

2011 року ансамбль "Дивоцвіт"  впер-
ше взяв участь в обласному фестивалі 
виконавської майстерності викладачів 
початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів "Серце віддане дітям" 
і виборов почесне ІІІ місце серед ансамблів 
великої форми. 

Колектив став постійним учасником 
фестивалю.

Він неодноразово був нагороджений 
дипломами та подяками Полтавського об-
ласного управління культури та обласного 

методичного кабінету навчальних закла-
дів культури і мистецтва.

В 2014 та 2015 роках вокальний ан-
самбль "Дивоцвіт" успішно виступив на 
Відкритому регіональному фестивалі ду-
ховної музики "Небесні перевесла". За ви-
соку професійну майстерність колектив 
нагороджений дипломами управління 
культури  Полтавської обласної державної 
адміністрації та іконою "Покрови Пресвя-
тої Богородиці" від архієпископа Харків-
ського і Полтавського владики Афанасія.

Вокальне мистецтво, українська пісня 
завжди викликають жвавий інтерес та за-
цікавленість глядачів.

Колектив, з кожним виступом, набуває 
досвіду, досягає успіхів і перемог на кон-
курсах, фестивалях, місцевих заходах та 
концертах.

18 травня 2016р. в житті ансамблю та 
його учасників – відбулася знаменна подія. 
"Дивоцвіт" – захистив і отримав звання 
"Народний колектив".

До складу високоповажного журі уві-
йшли директор обласного центру народ-
ної творчості та культурно-освітньої ро-
боти, член Національної Всеукраїнської 
музичної спілки Дмитро Олександрович 
Соколов, Народний артист України, Голо-
вний диригент Полтавського симфонічно-
го оркестру Віталій Михайлович Скакун 
та Олена Мунхонівна Бєлакова, завідуюча 
сектором Полтавського обласного центру 
народної творчості та культурно-освітньої 
роботи. 

Журі дало високу оцінку запропоно-
ваній концертній програмі і одноголосно 
підтримало присвоєння колективу звання 
"Народний".

Вітаємо учасників ансамблю з перемо-
гою і бажаємо творчих злетів та цікавих 
концертних програм!

Ж.МИКИТЕНКО 
директор Червонозаводської ДМШ

« Б А Б У С И Н А  Х А Т А  Ц І К А В И Н К А М И  Б А Г А Т А »
В небі сонця золотий клубочок
Розсипає нитки промінні,
Їх збирають рученьки дівочі
І гаптують світ на полотні.

Максим Рильський

Українська вишиванка— це завжди не-
ймовірна краса і могутній оберіг. Історія 
вишиванки дуже давня та цікава, багато 
поколінь носить традиційну вишиту со-
рочку.   Раніше сорочку-вишиванку одяга-
ли тільки на великі свята, а тепер у деяких 
регіонах їх носять повсякденно. Вишиван-
ки завжди прикрашалися візерунками та 
геометричними фігурами і кожен малюнок 
мав свою символіку, силу та захист. Якщо у 
вишивці присутнє листя з дерев або вино-
градна лоза - це означає для чоловіка моло-

дість і чемність. Щодо жіночої сорочки, то 
її прикрашали рослинними орнаментами, 
калиною, що символізують красу. До ви-
шиванок завжди ставилися як до святині 
і передавали з покоління в покоління, з 
роду в рід, берегли їх, як реліквії. 

Сьогодні вишивка розвивається, живе 
та збагачується новими аспектами. Ми 
звертаємося до джерел народної творчос-
ті, до народних традицій і вони оновлю-
ються, оживають,  роблять наше життя ра-
діснішим, духовно багатшим. Осередком 
культури і оберегом національних звичаїв 
та традицій, звідки ідуть витоки творчос-
ті, завжди була бібліотека. Пробудити ін-
терес до народного мистецтва, надихнути 
на створення нових робіт, допомагають 
різноманітні заходи: книжкові виставки, 

творчі виставки рукодільниць, народо-
знавчі уроки.

19 травня на свято вишиванки у Чер-
вонозаводську міську бібліотеку №1 заві-
тали учні 2 класу Червонозаводської ЗОШ 
№2 І-ІІІ ступенів із класним керівником 
Ларисою Іванівною Горецькою та педаго-
гом-організатором Оленою Миколаївною 
Міняйло.  Переступивши поріг бібліотеки, 
учням запропонували поїхати в гості до 
бабусі Тоні (Антоніни Василівни Матяш, 
бібліотекаря дитячого відділу). Світлиця, 
де проходила інтерактивна народознавча 
подорож «Бабусина хата цікавинками ба-
гата», була прикрашена вишитими рушни-
ками.  Діти мали можливість заглибитися 
у далеке минуле, коли вишивка займала 
особливе місце в житті українців. Вони  

дізналися,  який одяг носили в минулому, 
яку роль відігравала піч та інші старовинні 
речі в житті українців. Бабуся Тоня ознайо-
мила зі скарбами, що зберігалися в скрині. 
Розповідь про рушники, український віно-
чок та національну іграшку,  їх обов’язкові 
символи та традиції створення дуже заці-
кавили учасників заходу. Діти відгадували 
прислів’я про вишитий рушник та загадки 
про іграшки, створювали орнаменти руш-
ничків, грали у гру «Колись було – чи за-
раз». Наостанок, гостинна  бабуся пригос-
тила всіх смачними пиріжками.

 
Н.ЛИСЕНКО 

провідний бібліотекар міської 
бібліотеки №1
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Д О К У М Е Н Т И

« Д И Т И Н С Т В А  Ч А Р І В Н А  П О Р А »
Дитинство - це чудова пора сподівань 

та здійснення мрій. 
Щороку в перший літній день в Украї-

ні, як і в усьому світі, відзначають добре і 
радісне свято - Міжнародний день захисту 
дітей. 

Доброго сонячного літнього дня розпо-
чалося веселе дитяче  театралізоване  свя-
то « Дитинства чарівна пора» в  Червоно-
заводському  міському будинку культури 
№ 1, яке для дітлахів підготувала міська 
бібліотека № 1 за участі Лисенко Н.О та 
Матяш А. В.

Зі святом прийшла привітати  дітей міс-
та Горбенко Юлія Анатоліївна – керівник 
філії Лохвиццького районного центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 
місті Червонозаводське   зичила хлопчи-
кам та дівчаткам, міцного здоров’я, успі-
хів, радісного та змістовного відпочинку 
під час літніх канікул  і бажала поринути в 
світ казки разом з героями свята .

Потім до дітей  у гості завітала чарівна 
красуня, весела і грайлива пора року  - Лі-
течко  теплим сонечком зігріте ( Усяка Ма-

рія учениця 2 класу ЗОШ № 1)
Потім  до хлопчиків та дівчаток при-

йшла весела дивна Гра (Кравченко Інна  
учениця 10 класу ЗОШ №2) , яка провела 
з дітлахами багато різних і цікавих ігор, 
за що ті отримали чудові призи. А ще 
гостем була Нудьга (Пилипенко Карина 
учениця 10 класу ЗОШ №2), якій дуже хо-
тілося вкрасти у дітей Гру, вона запроси-
ла собі на допомогу свою  донечку хитру 
Загадку,(Дудник Владислава  учениця 10 
класу ЗОШ №2), але діти відгадали її під-
ступні загадки.

На дітлахів чекало ще багато казкових 
героїв - це і кіт Леопольд (Дрига Антон 
учень 6 класу ЗОШ № 1), який рибалив ра-
зом з дітьми, це і бешкетливі миші, 1 – ми-
шеня  (Шабаль Анастасія учениця 6 класу 
ЗОШ № 1) та 2 – мишеня (Пшенична Марія  
учениця 6 класу ЗОШ № 1), які ні за що не 
хочуть жити дружно; це і Баба – Яга (Вол-
кова Катерина  учениця 8 класу ЗОШ № 2) 
з Кощієм (Лихварь Олексій учень10 класу 
ЗОШ №2), який був охоронцем у дітей і 
охороняв їх здоров’я від Лісовика,  Кікімо-

ри , та Водяного та охороняв так, що Бабі 
– Язі самій захотілося охороняти дітей, аби 
не засохнути на полиці під час літніх кані-
кул.

Але яке ж свято без  дзвінких пісень, які 
виконали  Сліпченко Анна  «Долоньки» 
з  танцювальним колективом «Батерф-
ляй» керівник (Рибальська С.А.) Єна Ма-
рія «Країно мрій» (керівник Червоненко 
В.О.) Самофал Вікторія «День настане» 
(керівник Сеник П.М.) Мороз Аліна «Со-
пілка» (керівник Сеник П. М.) «Ми хочемо 
миру» - вокальний ансамбль дівчат 7 класу 
(керівник Лобецька Л.В.), «Канікули» дует 
хлопців Шапран Богдан та Бондаренко Ро-
ман (керівник Лобецька Л. В.) та «Україна 
це ми» дует Сорока Яна та Лисенко Тетя-
на( керівник Лобецька Л. В.); запальних та-
ночків «Політ до миру» танцювальний ко-
лектив «Батерфляй» (керівник Рибальська 
С. А.), «Будемо дружити» танцювальний 
колектив «Малята» (керівник Рибальська 
С. А.), «Листопад» танцювальний колек-
тив «Забава» (керівник Заславець А.В.); 
гумору Слєсарєва Віталіна 6 клас  ЗОШ № 

2 та віршів: авторський вірш Абакумова 
Катерина «Літо» ЗОШ № 1.

Хочеться подякувати адміністрації 
шкіл міста, музичним кірівникам та колек-
тиву міського будинку культури №1 за під-
тримку. Особлива подяка Червонозавод-
ській міській раді за чудові призи.

Діти – найдорожче багатство кожної 
людини. Вони майбутнє держави, яке фор-
мується у сьогоденні. Заради їх щастя ми 
готові долати всі труднощі і перешкоди. В 
них – надія на щасливе майбутнє наших сі-
мей, всього українського роду.

Нехай діти зростають на благо України 
щасливими та впевненими у прийдешньо-
му дні. Нехай їх щирий, життєрадісний, 
веселий сміх завжди радує дорослих та на-
повнює наше життя щастям. І найкращою 
винагородою нам будуть усміхнені облич-
чя та сяючі очі малечі.

   
А.МАТЯШ 

cт.бібліотекар дитячого абонемента 
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Про встановлення тарифів на послуги з централізо-
ваного водопостачання та водовідведення для КП 

«Комунсервіс»

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунк-
том 2 статті 7, частиною 3 статті 31 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Порядком формування 
тарифів на централізоване водопостачання та водовід-
ведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єди-
ного підходу до формування тарифів на житлово-кому-
нальні послуги», у зв’язку зі зміною вартості складових 
на послуги водопостачання та водовідведення (заробітна 
плата, енергоносії та інше), з метою приведення тарифів у 
відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво, враховуючи звернення КП «Комунсервіс».

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити тарифи на комунальні по-
слуги для КП «Комунсервіс»:

-водопостачання:
населення – 6,84 грн/куб. м.;
бюджетні установи - 14,40 грн/куб. м.;
інші споживачі - 19,08 грн/куб. м.;
-водовідведення:
населення – 7,15 грн/куб. м.;
бюджетні установи - 16,08 грн/куб. м.;
інші споживачі - 16,62 грн/куб. м.;
2. Тарифи вводяться в дію з 01.06.2016 року.
3. Рішення виконкому Червонозаводської міської ради 

від 23.07.2015 р. №68 «Про встановлення тарифів на по-
слуги з централізованого водопостачання та водовідве-
дення для КП «Комунсервіс» визнати таким, що втратило 

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

чинність з 01.06.2015 року.
4. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюд-

нення цього рішення.
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
20 травня 2016 року рішення №64

Про затвердження тарифів на послуги з утримання 
будинків, споруд і прибудинкових територій

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», части-
ною 3 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги» та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про забезпечення єдиного підходу до форму-
вання тарифів на житлово-комунальні послуги», врахову-
ючи звернення КП «Комунсервіс». 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити перелік послуг з утриман-
ня будинків, споруд і прибудинкових територій та періо-
дичність їх надання (додаток №1). 

2. Затвердити тарифи на послуги з утримання будин-
ків, споруд і прибудинкових територій (додаток №2). 

3. Виконавцем послуг з утримання будинків, споруд і 
прибудинкових територій визначити КП «Комунсервіс» 
Заводської міської ради. 

4. Дане рішення з його додатками ввести в дію з 
01.06.2016 року. 

5. Рішення виконкому № 70 від 23.07.2016 року «Про 
затвердження тарифів на послуги з утримання будинків, 
споруд і прибудинкових територій» визнати таким, що 
втратило чинність з 01.06.2016 року.

6. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюд-

нення цього рішення.
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
20 травня 2016 року рішення №65

Про затвердження тарифів на послуги з вивезення 
ТПВ та утримання полігону

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», час-
тиною 3 статті 31 Закону України «Про житлово-кому-
нальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни №869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», Постановою  Кабінету Міністрів України № 
1010  від  26.07.2006 року «Про затвердження Порядку  
формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів» та розглянувши клопотання КП «Комунсервіс» 
від 10.12.2014 р. за № 209 щодо затвердження тарифів на 
послуги з вивезення твердих побутових відходів та утри-
мання полігону твердих побутових відходів, з метою упо-
рядкування тарифів на дані послуги, забезпечення сталої 
роботи підприємства, покращення благоустрою міста.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити для КП «Комунсервіс» та-
рифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів 
та утримання полігону твердих побутових відходів:

Таблиця знаходиться на 4 сторінці.
2. КП «Комунсервіс» при укладанні договорів на 2016 

рік з населенням приватного сектору, яке використовує 
спеціальні мішки для накопичення та вивезення твердих 
побутових відходів, розрахунок кількості осіб встановити 
за бажанням споживача, але не менше ніж на 1 особу. 
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Категорія споживачів Тарифи на послуги грн./куб. м (з ПДВ)
Вивезення ТПВ Утримання  полігону

Населення, що проживає в 
багатоквартирних будинках

28,56 -

Населення, що проживає в 
приватному секторі

43,26 -

Бюджетні установи 44,70 14,59
Інші споживачі 49,32 15,30

3. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюднення даного рішення.
4. Рішення набирає чинності з 01.06.2016 року.
5. Рішення виконкому від 15.12.2014 року за № 137 визнати таким, що втратило чин-

ність з 01.06.2016 року.
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
20 травня 2016 року рішення №66

Додаток № 1 до рішення №65
ПЕРЕЛІК ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ
надання послуг з утриман-
ня будинків і споруд та при-
будинкових територій по КП 
«Комунсервіс» з 01.06.2016 року.

№ 
п/п

Перелік послуг Періодичність 
надання

Строки 
виконання

1 Прибирання прибудинкової території постійно графік
2 Вивезення твердих побутових та негабаритних відходів постійно графік
3 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем постійно графік
4 Обслуговування димовентиляційних каналів постійно графік
5 Освітлення місць загального користування постійно графік

Перелік та вартість послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з 01. 06. 2016 рік по м. Заводське:

1.Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Тарифи введено в дію з 01.05.2016 року.
№ буд. Прибирання 

прибудинкової 
території

Вивезення ТПВ Обслуговування 
внутрішньо-

будинкових систем

Обслуговування 
димовентиляційних 

каналів

Обслуговування систем
електропостачання

Освітлення
(електроенергія)

Всього, грн./кв.м., 
за місяць

1 2 3 4 5 6 7 8
вулиця Озерна

2 0,30 0,09 0,28 0,04 0,11 0,05 0,87
3 0,30 0,11 0,28 0,04 0,11 0,02 0,86
5 0,30 0,14 0,28 0,04 0,11 0,07 0,94
6 0,30 0,19 0,28 0,04 0,11 0,07 0,99
7 0,30 0,15 0,28 0,04 0,11 0,08 0,96
11 0,30 0,21 0,28 0,04 0,11 0,14 1,08
12 0,30 0,07 0,28 0,04 0 0 0,69
13 0,30 0,12 0,28 0,04 0,11 0,17 1,02
13а 0,30 0,14 0,28 0,04 0,11 0,22 1,09
14 0,30 0,21 0,28 0,04 0,11 0,04 0,98
16 0,30 0,15 0,28 0,04 0,11 0,13 1,01
20 0,30 0,16 0,28 0,04 0,11 0 0,89
22 0,30 0,16 0,28 0,04 0,11 0 0,89

вулиця Ватутіна
46а 0,30 0,15 0,28 0,04 0,11 0,09 0,97
59/2 0,30 0,15 0 0,04 0,11 0 0,60
59/10 0,30 0,15 0,28 0,04 0,11 0,06 0,94
59/2а 0,30 0,18 0,28 0,04 0,11 0,06 0,97

вулиця Робітнича
4 0,30 0,17 0,28 0,04 0,11 0 0,90
6 0,30 0,19 0,28 0,04 0,11 0 0,92
8 0,30 0,16 0,28 0,04 0,11 0 0,89
10 0,30 0,15 0,28 0,04 0,11 0 0,88
10а 0,30 0,22 0,28 0,04 0,11 0,33 1,28

тупік Робітничої
1 0,30 0,12 0,28 0,04 0,11 0,09 0,94
2 0,30 0,14 0,28 0,04 0,11 0,17 1,04
3 0,30 0,16 0,28 0,04 0,11 0,14 1,03
4 0,30 0,14 0,28 0,04 0,11 0,07 0,94
5 0,30 0,21 0,28 0,04 0,11 0,08 1,02
8 0,30 0,16 0,28 0,04 0,11 0,08 0,97

вулиця Проектна
2 0,30 0,20 0,28 0,04 0,11 0,04 0,97
3 0,30 0,13 0,28 0,04 0,11 0,05 0,91
5 0,30 0,17 0,28 0,04 0,11 0,05 0,95
6 0,30 0,18 0,28 0,04 0,11 0,06 0,97
7 0,30 0,15 0,28 0,04 0,11 0,16 1,04
8 0,30 0,18 0,28 0,04 0,11 0,13 1,04
10 0,30 0,17 0,28 0,04 0,11 0,15 1,05

вулиця Шкільна
5 0,30 0,20 0,28 0,04 0,11 0,14 1,07
7 0,30 0,15 0,28 0,04 0,11 0,26 1,14
9 0,30 0,12 0,28 0,04 0,11 0,04 0,89
11 0,30 0,14 0,28 0,04 0,11 0,17 1,04
13 0,30 0,15 0,28 0,04 0,11 0 0,88
15 0,30 0,20 0,28 0,04 0,11 0,13 1,06
17 0,30 0,14 0,28 0,04 0,11 0,05 0,92
19 0,30 0,21 0,28 0,04 0,11 0 0,94

вулиця Полтавська
3 0 0,12 0,28 0,04 0,11 0 0,55
5 0 0,15 0,28 0,04 0,11 0 0,58
12 0 0,02 0 0,04 0 0 0,06

вулиця Матросова
17 0,30 0,12 0,28 0,04 0,11 0,17 1,02
22 0,30 0,09 0,28 0,04 0,11 0,24 1,06

вулиця Тополина
4 0, 30 0,18 0,28 0,04 0,11 0,24 1,15
6 0,30 0,20 0,28 0,04 0,11 0,16 1,09

вулиця Академіка Пономаренка
1а/39а 0,30 0,15 0,28 0,04 0,11 0,25 1,13

Д О К У М Е Н Т И
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СТОР. 6 >>

Д О К У М Е Н Т И
вулиця Привокзальна

1 0,30 0,12 0 0,04 0 0 0,46
тупік Привокзальний

6 0,30 0,19 0 0,04 0 0 0,53

На попіл ніхто не згорів…» Певно не 
знайдеться українця, який би не знав цієї 
фрази і не повторював її як мантру кож-
ного травня. Ось уже 71 рік поспіль чи 
не увесь світ збирається біля пам’ятників 
та обелісків, щоб віддати шану загиблим 
у Другій Світовій війні та відсвяткувати 
перемогу над нацизмом у Європі. Нам, 
українцям, ця перемога давалася потом і 
кров’ю, мільйонами загублених душ, ти-
сячами знищених сіл та міст, незліченною 
кількістю сліз дітей, матерів, дружин, до-
ньок. Ці сльози ллються і по цей час. Хай 
би скільки років не пройшло з того дня, як 
замайорів стяг перемоги над Рейхстагом у 
Берліні, як сотні тисяч солдат пройшлися 
маршем Перемоги понівеченою Європою, 
як скінчилась війна, яку наш народ по пра-
ву називає Вітчизняною. Бо стосувалася 
вона кожного. Не було і куточка на Укра-
їні, який би не був охоплений війною. Не 
було родини, якої б не торкнулися її біди 
та нещастя. Але ми вистояли. Наші діди і 
прадіди вистояли у супротиві нацистській 
чумі 20-го століття. Відстоявши всім нам 
право жити на своїй землі у мирі та спокої. 
І нехай не спокійно зараз на Україні. Не-
хай паплюжать її добре ім’я, розривають 
на шматки ті, від кого цього чекали най-
менше, ми, українці, не маємо морального 
права забувати про безсмертний подвиг 
тих, хто ціною власного життя у 1941-
1945-му повернув хід історії цілої планети 
у мирне русло.

Саме тому 8 травня уся Україна разом 
зі світовою спільнотою відзначає день 
Пам’яті та Примирення. Пам’яті усіх тих, 
хто не повернувся з війни та примирення 
усіх народів. Не було страшнішої війни 
за Другу Світову. Цей страшний урок має 
засвоїти кожен, хто хоче жити у мирі та 
добробуті. 9 травня – день перемоги над 

нацизмом. Це свято завжди мало і матиме 
гіркий присмак. Особливо для ветеранів 
та тих, хто бачив цю війну на власні очі. 
Мовчазні, небагатослівні. Без злості. Без 
радості.

Для тих, хто пройшов війну-це важка 
дата. Дата, коли згадують друзів, які зали-
шилися десь там, в грязі, в снігу на шляху 
катка війни. Дата згадати жінок, які втра-
тили чоловіків, синів, батьків. Дата згадати 
зруйновані будинки, вулиці, міста. Дата за-
нуритися в себе від усвідомлення того, що 
ти був вбивцею. Що 5 років поспіль майже 
всі навколо тебе були вбивцями. Вбивали, 
щоб інші могли жити. Брали на себе гріхи 
віри в майбутнє.

Якби вам довелося стріляти в людей, 
вбивати їх, ви б сильно раділи? Вам би 
хотілося радіти, що ви і ваші друзі вбили 
пару-сотню чоловік? Сподіваюсь, що ні. 
Війна - це не романтика подвигів, не на-
городи. Це страх, гниль, смерть і спусто-
шення. Лик війни не змінюється. І Пере-
мога - це не стрічки, випивка і не салют. Це 
час, коли можна кинути гвинтівку і почати 
розбирати завали каміння, які ще недавно 
були затишними оселями. Час, коли по-
трібно прибирати вулиці, розчищати їх від 
уламків цивілізації. Час, коли потрібно бу-
дувати нове життя. У Перемоги немає сим-
волів. На війні немає переможців. Є ті, хто 
програв. Роздавлені. Перемелені. Зім'яті. 
Убиті. Покалічені фізично і морально. 
Саме тому потрібно шанувати загиблих, 
шанувати тих, які вистояли. і шанувати їх 
маємо ми – ті, для яких здобувалася така 
жадана перемога. 

Жителі міста Червонозаводське завжди 
були і сподіваємося будуть народом дума-
ючим, який тонко відчуває українські та 
загальносвітові настрої. І саме тому, хід 
відзначення пам’ятних днів цього року був 

дещо змінений, але сенс його для кожного 
з нас від того не змінився.

6 травня міською радою спільно з ко-
лективом МБК №1 було проведено вечір 
вшанування ветеранів Другої світової ві-
йни. Традиційну польову кашу та музич-
ний вогник влаштували у кафе «Мікс». Під 
супровід сучасних мелодій та пісень дале-
ких воєнних та повоєнних років вручалися 
подарунки ветеранам, яких в силу віку на 
вечір прибуло всього шестеро. Зі словами 
привітань і подяки звертався міський го-
лова Сидоренко В.В., голова ради ветера-
нів Гайне Р.М. Зібрання пройшло у теплій 
домашній обстановці, сльозами радості та 
розчулення відзивалися серця ветеранів 
на побажання здоров’я та довголіття, по-
дяки за їхній безсмертний подвиг. 

Цього ж дня відбулися відповідні тема-
тичні бесіди та зустрічі у навчальних за-
кладах міста. У школах пройшли лінійки 
пам’яті, приурочені річниці. Міська бібліо-
тека №1 провела уже традиційну виставку 
науково-популярної та художньої літера-
тури, що висвітлює події тих часів. Також 
працівники бібліотеки провели тематичну 
бесіду для читачів у якій розповідали про 
наших земляків-героїв та історію міста у 
роки війни.

Закінчився цей насичений день 
п’ятниці святковим концертом у МБК №1. 
Кращі художні колективи міста присвя-
тили свою творчість страшним подіям ві-
йни і звичайно ж святу Перемоги. У своїх 
піснях, танцях, віршах вони зверталися до 
присутніх завжди шанувати тих, хто сво-
їм життям пожертвував заради того, щоб 
на нашій землі запанував такий бажаний 
мир.

7 травня відбулася поїздка народного 
аматорського духового оркестру МБК №1 
та аматорського духового оркестру МБК 

№2 до м. Полтави, де відбувся традицій-
ний святковий парад духових оркестрів. 
Наші талановиті земляки достойно висту-
пили, показавши усім свою майстерність, 
подарувавши усім присутнім приємні хви-
лини музичної насолоди

8 травня делегація представників міста 
та ветеранів війни відвідала традиційні 
урочистості в урочищі Шумейкове при-
свячені 71-й річниці Перемоги. Відбулося 
традиційне покладання квітів до меморіа-
лу.

9 травня урочисті заходи відбулися біля 
пам'ятників Невідомому Солдату в центрі 
міста та на масиві Брисі. Учасники  уро-
чистостей поклали квіти до пам'ятників, 
вшанували пам'ять полеглих хвилиною 
мовчання. Зачитано книги пам'яті заги-
блих червонозаводчан, кожного згадали 
поіменно. Зі словами вітання до присутніх 
зверталися міський голова В.Сидоренко та 
ветеран війни І.І.Ярміш. Після завершення 
урочистої частини громадянські панахиди 
за полеглими земляками відправили отець 
Павло та отець Михайло.

Ми сподіваємося, що відгомін минулого 
назавжди знайде місце у наших душах і ще 
багато років громада міста буде вшанову-
вати пам'ять тих, хто, не шкодуючи свого 
життя, ставав історією – нехай страшною, 
але тією, яку ми мусимо пам’ятати, щоб ні-
коли знову не пізнати  жаху війни. І як би 
зараз не було тяжко, які б тривожні біди 
та печалі не обступали український народ, 
ми впевнені – у тих, хто не шанує своєї іс-
торії немає майбутнього. А у нас воно є – 
вільне, прекрасне, квітуче, майбутнє, на 
яке заслуговує кожен українець.

Р.БІЛИК

Т І Л Ь К И  П А М ’ Я Т Ь  Н Е  С И В І Є
Із давніх-давен український народ підтри-

мує  священну традицію - вкарбувати у свідо-
мість прийдешніх поколінь пам'ять про бойові 
подвиги кращих доньок і синів, які сповна ви-
конали і виконують свій військовий обов’язок.  

Патріотизм - це одна із рис людського ха-
рактеру. Він, подібно до любові, керує свідоміс-
тю людини, заставляючи робити великі і малі 
вчинки в ім'я своєї Батьківщини. 

Патріотизм - величний вияв нескінченої лю-
бові до рідного краю. Патріот живе у єдності зі 
своїм народом, він живе своїм народом, адже 
життя народу стає його життям. 

Історія будь-якого народу містить періоди, 

дати, які є вирішальними і доленосними в його 
житті. 

Із метою патріотичного виховання, згідно 
Концепції національно-патріотичного вихо-
вання та річного плану школи систематично 
проводиться робота під гаслом «Ніхто не забу-
тий, ніщо не забуто». У рамках цієї роботи про-
водяться дні, тижні, декади місячники.

У травні, напередодні Дня пам'яті та при-
мирення, у школі проведена декада під гас-
лом «Тільки пам'ять не сивіє». В рамках дека-
ди - лінійка-зустріч з ліквідатором аварії на 
ЧАЕС, працівником школи Бутком Г.І., рейди 
волонтерських загонів: «Як живеш, ветеране?», 

волонтерські операції: «Допомога воїнам Схо-
ду», «Милосердя», екскурсії по місцях бойової 
слави, досліджувалися туристично-краєзнав-
чими загонами бойові шляхи земляків під на-
звою «Він пройшов по тій війні», різноманітні  
заходи. Найцікавішим і найбільш урочистим 
був захід «Пам'ять», на якому відбувся свят-
ковий концерт, що підготували учні 3-х класів 
(класні керівники Минець С.В., Будрій О.С.) 
та учні 8-11 класів (класні керівники Ястреба 
Н.М., Погрібняк Ю.М., Чернець Н.В., Савченко 
В.О., Алова А.М.). Виступ учнів старших класів 
пройшов у формі флеш-мобу. У концерті брали 
участь директор школи Червоненко В.О., учи-

тель музики Кибкало Ю.А., учитель початкових 
класів Сирота Н.І. та член гуртка вокального 
співу Сліпченко Анна.

На святі були присутні: ветеран Великої Ві-
тчизняної війни Ярміш І.І., дитина війни Гово-
руха С.А., воїни-інтернаціоналісти Драч О.В. 
(випускник школи), Міхура В.Д., учасники бо-
йових дій в зоні АТО Осіпов А.В., Кононов П.О. 
(випускники школи), Кейбал І.І., Мироненко 
Ю.М., працівник школи Матійчук В.В., мати 
випускника школи Матійчука Олександра, ко-
трий загинув у зоні АТО, учителі, учні, батьки. 

Педагогічний колектив школи і надалі пра-
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цюватиме над вихованням підростаючого по-
коління в дусі патріотизму, прививаючи дітям 
любов до неньки - України, її народу, традицій. 

Головним завданням є усвідомлення учнями, 
що, живучи мірками сучасного життя, вони  
повинні пам’ятати історичне минуле нашого 

народу. Адже, як говорить народна мудрість: 
«Хто не знає минулого, той не вартий майбут-
нього». 

Л.Голінченко 
заступник директора з виховної роботи 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

З А В О Д Ч А Н И Н  –  Є Д И Н И Й  П Р Е Д С Т А В Н И К  Д О Ш К І Л Л Я 
У К Р А Ї Н И  Н А  М І Ж Н А Р О Д Н О М У  Ф О Р У М І  О С В І Т Я Н

9 і 10 квітня у м.Харкові проходи-
ла Друга національна (не)конференція 
шкільних вчителів «Ed Camp Ukraine 
2016». Єдиним представником до-
шкілля України на цьому форумі був 
О.Дроб’язко, завідувач ДНЗ “Теремок» 
м.Заводського.

Пане Олександре, насамперед, цікаво 
дізнатися, що таке «EdCamp» і чому (не)
конференція?

«EdCamp» - це освітня технологія, яка 
започаткована влітку 2010 року американ-
ськими вчителями із Філадельфії, котрі 
в невимушеній обстановці зібралися без 
вказівки керівників навчальних закладів, 
щоб за чашкою кави поділитися своїми 
надбаннями. Із того часу понад 950 заходів 
відбулося в 26 країнах світу. Україна ста-
ла 9-ю державою світу й 3-ю в Європі, яка 
приєдналася до цього всесвітнього руху. 
За результатами всесвітнього рейтингу 
EdCamp є шостим у рейтингу найбільш ін-
новаційних освітніх організацій 2015 року.

Чому (не)конференція? Бо немає прези-
дії, доповідачів з офіційними промовами. 
Усе проводиться для навчання одне одного 
в демократичному середовищі. Педагоги 
мають можливість вільно висловлювати 
свої думки, вступати в дискусію і відстою-

вати власні погляди.
А як Ви потрапили на цю (не)конфе-

ренцію?
Про EdCamp дізнався від методистки 

Полтавського ОІППО М.Пасяди, котра 
порадила  зайти на відповідний сайт, щоб 
отримати інформацію. Я ознайомився з 
умовами реєстрації. До речі, анкета досить 
непроста. Слід зазначити нагороди, участь 
у професійних конкурсах. Переглядають-
ся навіть сторінки у соціальних мережах. 
Обов’язково слід вказати номери телефо-
нів колег, котрі могли б  надати рекомен-
дацію. Головна умова – професіоналізм. 
Із 700 предентентів відібрали лише 500. 
Серед працівників дошкільної освіти я ви-
явився один.

Окрім  вітчизняних педагогів пред-
ставники яких ще країн були на цьому 
форумі.?

Почесною гостею була зачинателька 
едкемпівського руху Кім Сівік (США), 
серед  експертів, що мають світове визна-
ння, - Джованні Порцеллана (Італія), Йорі 
Кампус (Нідерланди), Ева Рамбала (Угор-
щина), Оскар Бреніф’є (Франція), а також 
колеги з Великої Британії, Німеччини, Бє-
ларусі, Грузії, Вірменії.

Що значить демократичний стиль 

цього зібрання?
Ти маєш  в руках програму і на свій роз-

суд обираєш локацію для відвідування. 
Якщо не визначився, можеш попити кави 
і просто поспілкуватися з учасниками. До 
речі, сніданки, обіди, кава зі смаколиками і 
різні напої  були  безкоштовними. Вразила 
гала-вечеря за шведським столом, під час 
якої усі учасники дарували іграшки, книги 
чи канцтовари, привезені з собою. Ці по-
дарунки передані дітям-переселенцям із 
зони АТО.

Цікаво, хто оплачував харчування і 
перебування учасників?

При форумі створена доброчинна 
платформа «Спільнокошт». EdCamp-2016  
зробили можливим 264 небайдужих до 
майбутнього української освіти наших 
співвітчизників. Це і бізнесмени, і громад-
ські організації, і громади,  і пересічні вчи-
телі…

Ви були лише слухачем?
Будь-який слухач може стати спікером, 

бо у анкеті кожен вказував тему виступу, 
з якою може поділитися з колегами. Міні-
група голосуванням обирає тих, хто буде 
проводити вчительські сесії. Не зважаю-
чи, що я був один дошкільник, мій виступ 
було схвалено групою, успішно пройшов 

голосування і мав змогу поділитися влас-
ним досвідом. Не очікував, але організато-
ри нагородили мене Дипломом за натхнен-
не проведення сесії.

Що Вас вразило найбільше?
Позитивні емоції переповнюють! Що 

найбільше? Певно, спілкування з людьми. 
Простота спілкування із заступником мі-
ністра освіти П.Хобзеєм.

Майстер-клас одного із засновників 
української Вікіпедії М.Приходько. Анонс 
фестивалю LEGO, в якому можуть взяти 
участь і дошкільники.

Це – дійсно (не)конференція. 
Організатори EdCamp Олександр Ель-

кін і Марина Пащенко тримають зв’язок з 
кожним учасникам за допомогою «Довгого 
хвоста». Тобто, кожен, хто вже побував на 
(не)конференції, має можливість потрапи-
ти ще раз.

Ви б хотіли?
Безперечно. Хоча головною умовою є 

професійний ріст. Гадаю, що EdCamp має 
стати мрією кожного освітянина.

Спілкувалася 
Л.МАЩЕНКО

В І Д Б У Л О С Я  П Е Р Ш Е  З А С І Д А Н Н Я  К Л У Б У 
Г Р О М А Д С Ь К О Г О  Д І А Л О Г У26 квітня 2016 р. на дев’ятій сесії Чер-

вонозаводської міської ради секретар ради 
Мащенко Л. розповіла про Проект «Сус-
пільна підтримка реформи самовряду-
вання в Україні. Українська мережа клубів 
громадського діалогу», і запросила актив-
них громадян міста до участі в роботі КГД.

Сесія міської ради транслювалась у пря-

мій трансляції, місцева ТРК «Астра» також 
транслювала сесію по місцевому телеба-
ченню. Матеріали про Проект розміщені 
на сайті міської ради та в газеті «Червоно-
заводський вісник» за 29 квітня 2016 року.

Після інформаційної кампанії та вияв-

лення зацікавлених громадян міста, перше 
засідання Клубу громадського діалогу було 
призначене на 27 травня 2016 року. Обрана 
тема: «Співробітництво-реальні потреби 
життєдіяльності територіальних громад».

Тематика засідання Клубу - це питання 

реформування місцевого самоврядуван-
ня, а саме – співробітництво територіаль-
них громад. Ця тема є надзвичайно акту-
альною на даний час, бо співробітництво 
територіальних громад дає змогу більш 
ефективно виконувати органами місцево-
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го самоврядування власних повноважень, 
надання якісних та ощадливих послуг 
місцевому населенню, сприяє зростанню 
якості життя мешканців громад.

В даному випадку обговорювалася тема 
розвитку спортивної бази для використан-
ня декількома громадами.

Підбір учасників засідання Клубу про-
водився залежно від тематики.

Це були: представники влади міста, 
сільські голови Токарі та Піски та пред-
ставники їхніх громад, директори та ви-
кладачі фізкультури шкіл, технологічного 
технікуму та ПТУ, тренери дитячої спор-
тивної школи, тренери спортивних клубів, 
голова та члени громадської організації 
«Спорт».

Рівень активності був високим. Із чис-
ла запрошених  на засідання прийшли всі 
учасники.

Учасників дуже зацікавила тема співро-
бітництва громад в питанні комплексного 
підходу до вирішення проблеми віднов-
лення роботи спортивного комплексу та 
ефективного використання всієї спортив-
ної бази для фізичного вдосконалення та 
зміцнення здоров’я громадян міста та су-
сідніх сіл.

На засіданні клубу використана інтер-
активна робота в групах – «Плакат по 
колу».

Учасники груп справилися зі своїми 
завданнями, виклавши  пропозиції на 

плакатах: «Місцеві проблеми у розвитку 
професійного спорту та масової фізичної 
культури», «Пропозиції щодо удоскона-
лення матеріальної бази»,

«Пропозиції щодо роботи виконкому та 
міської ради».

Засідання пройшло в конструктивному 
та діловому руслі.

До засідання готувались ретельно та 
ґрунтовно:

- Учасників підбирали з осіб, яких ці-
кавить дана тематика і які безпосередньо 
в своєму житті і роботі пов’язані з цією 
темою;

- Провели велику широку інформацій-
ну  кампанію;

- Надзвичайно серйозно готували ма-
теріали: ознайомлення із законодавством 
України, висвітлення вже набутого досвіду 
в питанні співробітництва та запроваджен-
ня спільних проектів м.Червонозаводське 
та сусідніх сіл  Піски та Токарі; пропозиції 
щодо нової теми співробітництва;

- Завчасно (за 3 дні до проведення Клу-
бу) роздані матеріали учасникам для озна-
йомлення з темою засідання;

- Експерти – модератори ретельно готу-
вали презентації та інші матеріали.

Л.ДОБРОХЛІБ
експерт проекту 

«Клуби громадського діалогу. 
Громадське сприяння реформі 

самоврядування в Україні»

У  Ш К О Л А Х  Ч Е Р В О Н О З А В О Д С Ь К О Г О  П Р О Л У Н А Л И 
О С Т А Н Н І  Д З В О Н И К И  Т А  П Р О Й Ш Л И  В И П У С К Н І 

В Е Ч О Р И
27 травня у школах Червонозаводсько-

го пройшли останні дзвоники, на які заві-
тали представники міської влади та голо-
ва районної ради. Переможцям олімпіад, 
конкурсів, змагань та вчителям були вру-
чені грамоти.

А вже 28 та 29 травня попрощалися з 
одинадцятикласниками. Для них, цього-
річних випускників Червонозаводської 
ЗОШ №1 та №2, випускний стає часом з 
якого розпочався відлік їх дорослого жит-
тя. До цього на протязі 11 років було все 
зрозуміле і звичне: і школа, що стала май-
же рідною домівкою, і друзі-однокласники, 
і порадники-вчителі, а попереду незвідані 
далі дорослого, самостійного життя. На 
урочистих лінійках випускникам вручили 
атестати та медалі, побажали   легкої доро-
ги в самостійне доросле життя.
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Н Е О Б Х І Д Н І С Т Ь  В И З Н АЧ Е Н Н Я  Ф О Р М И  У П Р А В Л І Н Н Я 
Б А Г А Т О К В А Р Т И Р Н И М  Б У Д И Н К О М . 

С Т В О Р Е Н Н Я  О С Б Б

01 липня 2015 року набув чинності За-
кон України «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному бу-
динку», пунктом 5 Прикінцевих положень 
якого визначено, що «У разі якщо про-
тягом одного року з дати набрання чин-
ності цим Законом співвласники багато-
квартирного будинку, в якому не створено 
об’єднання співвласників, не прийняли 
рішення про форму управління багато-
квартирним будинком, управління таким 
будинком здійснюється управителем, який 
призначається на конкурсних засадах ви-
конавчим органом місцевої ради, на тери-
торії якої розташований багатоквартир-
ний будинок».

Таким чином, до 01.07.2016 року спів-
власники кожного багатоквартирного бу-
динку мають визначитися щодо форми 
управління, а саме:

– створення ОСББ (об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку);

– передача функцій по управлінню бу-
динком управителю, визначеному рішен-
ням зборів співвласників.

У випадку, якщо до вказаного терміну 
співвласники не створять ОСББ або не 
передадуть функції з управління будин-
ком відповідному управителю, останнього 

буде призначено виконавчим органом міс-
цевої ради без врахування побажань влас-
ників приміщень в будинку.

З огляду на зазначені законодавчі змі-
ни дедалі актуальнішим стає питання 
створення в багатоквартирних будинках 
об’єднань співвласників, адже саме ця 
форма управління будинком є такою, що 
максимально може захистити права та ін-
тереси власників приміщень багатоквар-
тирного будинку.

Переваги створення ОСББ:
1) як зазначалося вище, в усіх багато-

квартирних будинках до 01.07.2015 року 
має бути визначена форма управління: 
ОСББ або обраний (призначений) управи-
тель. З метою недопущення фактично при-
мусового призначення управителя орга-
ном місцевої влади співвласники можуть 
обрати управителя самостійно і без ство-
рення ОСББ. Однак, така форма управлін-
ня містить ряд процедурних складностей, 
пов’язаних з голосуванням щодо управи-
теля, укладенням відповідного договору 
(договорів) з обраним управителем, не-
можливістю змінити цього управителя до 
закінчення річного строку дії договору з 
ним, контролю за його діяльністю;

2) у випадку створення ОСББ останнє 
має право виступати колективним спожи-
вачем (замовником) житлово-комуналь-
них послуг без залучення управителя, дії 
якого досить важко контролювати; крім 
того, послуги управителя також необхідно 
оплачувати на висунутих ним умовах;

3) ОСББ є юридичною особою, від імені 
якої реалізуються права та інтереси спів-
власників, що значно спрощує процедуру 
управління будинком в частині прийняття 
відповідних рішень, оформлення договір-

них відносин з надавачами послуг, стяг-
нення вартості послуг з власників примі-
щень, управління спільним майном тощо;

4) ОСББ за рішенням загальних зборів 
має право та широкі можливості викорис-
товувати кошти об’єднання, в тому числі 
«кошти, отримані об’єднанням у резуль-
таті здавання в оренду допоміжних при-
міщень та іншого спільного майна багато-
квартирного будинку»;

5) управління будинком, в якому ство-
рено ОСББ, здійснюється через його орга-
ни управління (загальні збори, правління, 
ревізійна комісія), діяльність яких можна 
чітко регламентувати в установчих доку-
ментах, а відповідно – проконтролювати, 
органи управління – переобрати у випадку 
необхідності;

6) у зв’язку з прийняттям Закону Укра-
їни «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку» 
до Земельного кодексу України внесено 
зміни, зокрема встановлено, що «Земельні 
ділянки, на яких розташовані багатоквар-
тирні будинки, а також належні до них 
будівлі, споруди та прибудинкова терито-
рія, що перебувають у спільній сумісній 
власності власників квартир та нежитло-
вих приміщень у будинку, передаються 
безоплатно у власність або в постійне ко-
ристування співвласникам багатоквартир-
ного будинку». Однак, на практиці досить 
проблемною є реалізація механізму відве-
дення землі на користь співвласників бага-
токвартирного будинку. Створення ОСББ 
значно спрощує таку процедуру, адже в 
земельних правовідносинах саме ОСББ 
виступає особою, яка представляє інтер-
еси всіх співвласників, приймає рішення, 
укладає відповідні угоди тощо.

Передумови створення ОСББ:
1) формування умовної ініціативної 

групи з власників приміщень в будинку 
(мінімум 3 особи);

2) отримання інформації про власників 
приміщень, належної їм площі, визначен-
ня кількості голосів кожного співвласника 
під час голосування;

3) проведення роз’яснювальної роботи 
з власниками приміщень, аналіз інформа-
ції щодо осіб, що можуть бути обраними 
до органів управління ОСББ;

4) розробка установчих документів 
ОСББ, обговорення положень документів 
з ініціативною групою/власниками при-
міщень, роз’яснення правових аспектів ді-
яльності;

5) визначення місця, дати проведення 
Установчих зборів для голосування щодо 
створення ОСББ, організація процедури 
письмового опитування власників.

Створенная ОСББ і його державна ре-
єстрація:

1) повідомлення ініціативною групою 
всіх співвласників приміщень в будинку 
(квартир і нежитлових приміщень) про 
проведення установчих зборів (час, місце, 
порядок денний);

2) організація та проведення Установ-
чих зборів: забезпечення місця, умов для 
обговорення спірних питань, роздача при-
мірників проектів установчих документів;

3) голосування власників щодо ство-
рення ОСББ (в тому числі шляхом про-
ведення письмового опитування), при-
йняття рішення – не менше 50 % голосів 
всіх власників приміщень (незалежно від 
їх участі у зборах);

4) затвердження Статуту ОСББ;
5) проведення державної реєстрації 

ОСББ.

П О Д А Р У Н О К  Г Р О М А Д І  - 
Ф О Т О А П А Р А Т

Для більш якісних фотоматеріалів та всебічної  інформованості населення із прове-
дення  різноманітних соціальних, культурних та спортивних подій 23 березня 2016 року  
на сесії міської ради за дорученням Представництва «Регал Петролеум  Корпорейшн   Лі-
мітед» І.М.Хоменко вручив громаді міста фотокамеру та оптику до неї.

Бережи природу! Не викидай батарейки в сміття – здавай їх на переробку!
Дякуємо всім, хто долучився до всеукраїнської акції «Батарейки, здавайтесь!» Першу 

партію батарейок відправили на переробку! Акція продовжується і Червонозаводська 
міська бібліотека №1 продовжує приймати відпрацьовані батарейки. Не будьте байду-
жими! Внесіть свій вклад в збереження природи!

Прийом вживаних батарейок проводиться в міській бібліотеці №1 (вул.Матросова,14).

Б Е Р Е Ж И  П Р И Р О Д У !
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Б І Й Ц І  Б О К С Е Р С Ь К О Г О 
К Л У Б У  « А Л Е К С »

Бійці Боксерського Клубу "АЛЕКС" на запрошення наших друзів з Боксерського клу-
бу "ЮНІСТЬ" м. Ромни прийняли участь у вже традиційному турнірі пам'яті МС з кік-
боксингу Карпенка С.І.

На турнір прїхали команди з Сум,Полтави,Чернігова,Лебедина,Ахтирки,Тростянця,Г
лухова,Гадяча.Н.Санжар,Конотопа,Ч/заводського,Ромнів.Всього близько 100 учасників.

Наша команда показала слідуючі результати : Крят Владислав-Перше місце у категорії 
40кг 2004р.н., Лесик Сергій-Перше місце у кат.43 кг 2003 р.н.,Оніщенко Руслан -Перше 
місце у кат.57кг 2001р.н.,Гайдар Ростислав-Друге місце укат.43кг 2004р.н.,Буряк Ігор-
Друге місце у кат.46кг 2003р.н. Вітаємо переможців! 

О.ОНІЩЕНКО 
голова ГО «Боксерського клубу «Алекс»

В С Е У К Р А Ї Н С Ь К И Й 
Т У Р Н І Р  -  Ф Е С Т И В А Л Ь  З 

Б О Й О В О Г О  М И С Т Е Ц Т В А 
« Д Р А К О Н »

29 травня 2016 року на міському стадіоні відбувся Всеукраїнський турнір - фестиваль 
з бойового мистецтва "Дракон" по правилам рукопашного бою, присвяченому Дню за-
хисту дітей.

Учасниками були учні з Гадяча, Конотопа, Пісок, Шостки, Червонозаводського.
Перше місце по Червонозаводському зайняли: Дзюба Ігор, Бухол Дарина, Лукомський 

Ігор, Піддубний Олександр, Зінченко Андрій, Козьменко Вадим, Мірошніченко Андрій.
Друге місце: Трикоз Владислав, Палаженко Артем, Трош Альона.
Третє місце-Барило Катя.
Змагання відбулися при сприянні ТОВ "Лохвицький комбікормовий завод", ПАТ 

"Склоприлад" та МГО "Спорт".
М.ЛУКАШЕНКО 

тренер ГО МДФ «Дракон»

А В Т О К О Л О Н А  –  Ж И Т Л О -
В И Й  М А С И В ,  Щ О  Р О З Т А -
Ш О В А Н И Й  Н А  У Н І К А Л Ь -

Н І Й  А Р Х Е О Л О Г І Ч Н І Й 
П А М ’ Я Т Ц І

Червонозаводське - одне з небагатьох населених пунктів України має дату свого за-
снування – 6 вересня 1928 року. Та виявляється, на території сучасного міста  вирувало 
життя  ще за давніх часів.

На сьогодні виявлено 7 могильників племен залізної доби, що є археологічними 
пам’ятками Слобожанщини: с. Більськ Котелевського району, хутір Вовки Полтавської 
обл.; с. Рідний Край, с. Рублівка Харківської обл. ; урочище Сад біля м. Сум,  серед них і 
Лохвицький могильник , що віднайдений на території м.Червонозаводського.

У серпні 1955 року під час будівельних робіт на території автоколони Лохвицького 
цукрового заводу /біля залізничного переїзду, вздовж автодороги Лохвиця – Бодаква/ 
під ковшом екскаватора працівник помітив незвичні предмети. Ними виявилися решт-
ки поховань та побутові речі. Керівництво підприємства повідомило про цікаве від-
криття до Лохвицького краєзнавчого музею. Згодом до археологічної знахідки прибула 
слов’янська експедиція інституту Археології Академії наук України у складі: Віктор Пла-
тонович Петров, український письменник, філософ, соціальний антрополог, літератур-
ний критик, археолог, історик і культуролог; Дмитро Тарасович  Березовець,  археолог, 
кандидат історичних наук, фахівець зі старожитностей черняхівської культури і східних 
слов'ян та працівник Лохвицького краєзнавчого музею  П.А.Гребінник.

Учені довели, що поблизу впадіння Артополота в Сулу  розміщувався Лохвицький 
могильник ранніх слов’ян-антів черняхівської культури - однієї з найяскравіших куль-
турно-історичних утворень першої половини І тис. н. е. на південному сході Європи. 
В період свого розквіту, який припадає на III — IV ст., вона обіймала більшу частину 
сучасних українських і молдовських земель та суміжні з ними райони Польщі, Румунії, 
Росії. 

Уперше антропологічний матеріал із поховань черняхівської культури отримав у 1899 
р. відомий київський археолог В. Хвойка під час розкопок могильника біля с.Черняхів 
на Київщині.

На Лохвицькому могильнику археологами досліджено двообрядовий могильник, де 
представлено два види  обряду: тілоспалень і тілопоховань. На 350м2 розкопаної  площі 
знайдено 20 поховань : 8 тілоспалень і 12 тіло поховань. У семи похованнях рештки кре-
мації містилися в урнах, в одному — в ямі. У двох випадках урнові тілоспалення лежали 
над тілопокладаннями. Окрім цього було знайдено 14 зруйнованих поховань з прикраса-
ми, побутовими речами, кинджалом і рідкісним ланцетоподібним залізним ножем із пе-
ревитою ручкою. Це свідчить про різностатеві поховання. Так як для жіночих поховань 
були характерні намиста, пряслиця /тягарець, який насаджували на веретено/, посуд, а 
для чоловічих – зброя, келихи, що розміщувалися біля черепа. Відсутність фібул /мета-
левих застібок, що виконували роль прикрас/ в інвентарі Лохвицького могильника вчені 
пояснювали проявом місцевих рис костюма. 

Окрім поховальних урн було знайдено миски, горщики, уламки кераміки, бронзову 
пряжку зі слідами грубої полотняної тканини, намисто, уламок кістяного гребня  та інші 
речі.

Лохвицький могильник розкопаний не повністю, а значить і досліджений не до кінця.
Матеріали могильника свідчать про зв'язки населення Посулля із Середнім та Ниж-

нім Подніпров'ям, а значення розкопок полягає у доведенні того, що матеріальна культу-
ра Лівобережжя і правобережжя Дніпра була єдиною, хоча населення Посулля зберігало 
свої племінні особливості. 

Поселення, як правило, розташовувалися на схилах невеликих річок, потічків, побли-
зу джерел питної води. Їхні розміри звичайно невеликі — 200– 300 м у довжину і 100–180 
м завширшки. Але зустрічаються і селища завдовжки до 1–2 км. 

Городища виконували не тільки оборонні функції, але й були адміністративними цен-
трами та резиденціями військових вождів.

Типовим є розміщення жител уздовж схилу на відстані кількох десятків метрів одне 
від одного на одній території .

У лісостеповій зоні були поширені житла черняхівської культури  заглиблені в мате-
рик напівземлянки і землянки.

Про дослідження археологічної пам’ятки у м.Лохвиці /селище Сталінка, фактичне 
місцезнаходження могильника на той час, не згадується/ вчені докладно описали у на-
уковому доробку «Лохвицький могильник», що надрукований у матеріалах досліджень 
археології СРСР в 1960 році.

О.ДРОБ’ЯЗКО
краєзнавець

ЛОХВИЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ ПОЛТАВСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ 

оголошує прийом студентів на 2016-2017 н. р. за денною та заочною формою навчання 
за спеціальностями:

- «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»;
- «Зберігання і переробка зерна»;
- «Бродильне виробництво і виноробство»;
- «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв».
На базі 9 і 11 класів та випускників ПТУ за скороченим на 1 рік  терміном навчання.
Після закінчення навчального закладу випускники отримують перспективи працев-

лаштування за обраною спеціальністю і продовження навчання у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за ско-
роченим на 1 чи 2 роки терміном навчання за технічними, економічними, правовими, 
гуманітарними напрямами підготовки без сертифікатів ЗНО.

Чекаємо Вас за адресою: 
37240, вул.Матросова, 39, м.Червонозаводське, Лохвицький р-н. 
Тел. (05356) 3-54-58, 3-54-54, 3-54-46. Офіційний сайт: www.lttpdaa.com.ua
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« . . .  А  Я  Н А  У К Р А Ї Н У   ( А  З Н А Є Т Е ,  Т А К И  Є  Щ О С Ь  В 
С Ь О М У  С Л О В І ! . . ) » Леся Українка

Біографія людини – не сума дат і не ре-
єстр подій. Справжня біографія – це гли-
бинне внутрішнє життя, що живе за сво-
їми законами, у якийсь власний спосіб, 
кружляючи із долею в танку чи то схрещу-
ючи із нею шаблі.

Цікавлячись творчістю Лесі Українки, 
наштовхнулася на характеристику Олеся 
Гончара: «… була вона просто людиною і, 
ведучи оту «тридцятилітню війну» з напа-
дами хвороби, не мала якогось додатково-
го захисту проти болю, коли їй боліло, як 
і кожному, і можна зрозуміти, як жадало-
ся їй звичайного людського щастя, якщо, 
прикуту до ліжка, так радувала її навіть, 
яблунева пелюстка, занесена весняним ві-
тром у вікно». А потім, на висловлювання 
української письменниці Соломії Павлич-
ко про те, що насправді є дві Лесі. Одна 
живе виключно у творчості, інша – в лис-
тах. У чомусь вони подібні, а в чомусь зо-
всім різні. І щоб хоча наблизитися до розу-
міння особистості, слід читати Лесю – між 
рядками віршів, драм і листів. Вирішила 
спробувати зробити власне дослідження 
історії переживань, уподобань, сподівань 
неперевершеної Лесі Українки.

Спало на думку - почитати листи, спро-
бувати самій заглянути між рядки од-
кровень «великої Лесі». Бо, поки що вона 
для мене лише Велика – «геніальна жінка» 
(М.Павлик), «чи не єдиний чоловік на всій 
Україні» (І.Франко), «Леся-Прометей» або 
ж «Леся-Мавка», або ж «Леся-Українка». А 
може, є ще й інша Леся? Хотілося б відкри-
ти для себе «свою Лесю», глибоку і духо-
вну, без хрестоматійно нав’язаних бачень. 
У цьому полягає проблема теми, адже ви-
токи творчості у кожної людини свої, осо-
бливі, автохтонні.

Беззаперечно, творчість Лесі Українки 
— нове пафосне слово не тільки в україн-
ській, але й у світовій літературі. А життя 
поетеси — це легендарний подвиг муж-
ньої і мудрої людини, ніжної й нескореної 
жінки, геніального митця і борця, рівно-
цінну постать якій важко знайти навіть 
на планетарних художніх теренах. Якщо 
її великі попередники Тарас Шевченко 
та Іван Франко тільки відкривали світові 
Україну, то Леся Українка вже доносила до 
свідомості найширшого загалу суспільні й 
естетичні ідеали нації, прославляла твор-

ців її матеріальних і духовних цінностей, 
відкривала основні рушійні сили історич-
ного поступу. Але за всім цим стояла тра-
гедія приреченості на боротьбу із собою, 
із власним хворим тілом, власним темпе-
раментом, власними почуттями, власною 
родиною, навіть із власним талантом. 

І.Франко писав: «Се талант сильний, 
наскрізь мужній, хоч не позбавлений жі-
ночої грації й ніжності». Оскільки Леся 
Українка - дуже складна непересічна осо-
бистість, мені хотілося б познайомитися з 
нею з іншого боку, через її приватні листи 
до членів сім’ї, друзів, знайомих.

«… я вже прославилась далеко своїми 
листами, що в них ніколи не мала того, що 
треба. Мама не раз сміється, що я пишу їх 
певне з високості неба, чі зо дна моря, але 
не з сього світу. Часами вони подібні до ре-
цензій, як от сей, спочатку література, по-
тім музика, а щоб докінчити рубрику, умі-
щу і драму». (Лист №6 до О.Кобилянської 
18-30.01.1900р).

Із листів Лесі Українки «Про  малу  
Батьківщину»: 

« ... якби на Україну, в Київ, чи в Полта-
ву, то так, а Львів що, ж,  то вже не те»

Леся Українка (лист 17 до М.І.Павлика 
с. 44 Т.10)

«... побачите вже таку Україну, що « 
українішої й  нема ...»

«... околиця тут гарна, горизонт широ-
кий, людей не занадто багато, може,  Вам 
здасться й мало»

«... наша хата оточена лісом, а нижче 
по річці ліс ще більший, не смерекований, 
правда, а мішаний, але темний і гарний…»

Леся Українка (лист 79 до О. Ю. "Коби-
лянської с. 57 Т. 10) 

«... літом я маю пробувати близенько 
біля міста Гадяча, в Полтавській губернії 
на хуторі моєї матері. Гадяч — се рідне 
місто родини Драгоманових отже, і матері 
моєї... ,  а поїхати варто, бо там побачили б 
Ви справжні центрально-українські села і 
типи, та й околиця, хоч певне, не така гар-
на, як Ваша зелена Буковина, та все ж є в 
ній багато лагідної краси...»

Леся Українка (лист 69 до 
О.Ю.Кобилянської  с. 73 Т.10)

« Радує мене полтавський народ...»
Леся Українка (лист 82 до О. П. Косач 

с. 62 Т.10)
 « У Гадячі було якесь чудне життя, не 

таке, як завжди, там я зовсім сама до себе 
не належала, не розпоряджувала ні своїм 
часом, ні роботою.  Раз у раз вештались у 
нас чужі люди, то знов ми по цілих ночах 
на човнах  по Пслі волочились, а робота 
тим часом, робила, що сама хотіла...»

Леся Українка (лист 82 до М. П. Драго-
манова с. 161 Т. 10)

«А коли в Гадячі є ще такі добрі, щирі 
люди, як Ви, то ще, значить , і там можна 
жити»

Леся Українка (лист 150 до А. С. Мака-
рової с.274 Т. 10)

«Отримали ми фотографії. Два види на 
Псьол гарні, але двір дядьків міг би ліпше 
вийти, коли б його з іншого пункту взяли. 
Дядько тепер показує всім гостям «свою 
батьківщину» і розказує про неї, згадуючи 
свої подорожі по ній та гостювання...»

Леся Українка (лист 152 до М. І. Павли-

ка С.276  Т.10)
«... обридло-таки мені волочитись по 

курортах, а так  поїду собі в Гадяч голубів 
їсти, і благо мені буде...»

Леся Українка (лист 67 до П.А.Косача 
(батька) с. 124  Т. 10)

« ... я пожертвувала морським купан-
ням, подалась на  Псьол,  хоч купання гір-
ше, зате жити ліпше.»

Леся Українка (лист 26 до Л.М. Драго-
манової с.49  Т. 10)

 «... поїхали в Броварки дивитись на мо-
гили і здіймати з них фотографії. Я  вилізла 
на одну , але зате найвищу, - вид з неї дуже 
широкий та хороший.»

«... вибрались в Цяцьчин хутір ...от хо-
роше місце! Якби там була вода , то було 
б там жити ліпше ніж у Гадячі. Садок  там 
гарний... хороші дуби, берести і сливок, 
видимо-невидимо.  Вид на хутірську балку 
та на близькі ліси чудовий.»

Леся Українка (лист 31 до О. Л. Косач 
(сестри) с. 53 Т. 10)

«...хутір мамин зараз же під Гадячем, та 
тим не маєте чого сушити собі голови, бо 
якби тільки написали, то сестра моя виїха-
ла б до Вас назустріч...»

Леся Українка (лист 72 до 
О.Ю.Кобилянської с.81 Т.10)

 «... шкода, що... дом в хуторі не буде до 
кінця іюня скінчений. Але ж я думаю все 
— таки, що, властиве я могтиму там одра-
зу поселитися з Ким-небудь; признатися, 
мені сього більше хочеться, ніж  сидіти в 
самому Гадячі, дуже я тут, серед камінного 
Берліна, заскучала за лісом, таки лісова на-
тура обзивається...»

Леся Українка (лист 67 до П.А.Косача 
(6атька) с. 70 Т.10)

Доля тісно пов’язала Лесю Україн-
ку із Полтавщиною, малою Батьківщи-
ною її матері Олени Пчілки та дядька 
М.Драгоманова. У 1899 році Олена Пчілка 
збудувала для доньки дачний двоповерхо-
вий будиночок у Зеленому Гаю, за два кіло-
метри від Гадяча. Перед будинком ріс дуб, 
на якому під українським рушником висів 
портрет Т.Г.Шевченка. Тут Леся Українка 
проводила літні місяці 1899, 1900-06 років, 
тут написала понад 30 віршів, перекладів, 
статей, велику кількість листів.

На Полтавщині, у Зеленому Гаю 
гостювали на запрошення Лесі Укра-
їнки український громадський діяч 
С.К.Мержинський, письменниця Ольга 
Кобилянська, музикознавець-фолькло-
рист К.Квітка, актор, режисер Г.Хоткевич, 
художник Ф.Красиць. Звідси 1903 року  
Леся Українка  їздила разом із матір’ю 
до Полтави на відкриття пам’ятника 
І.П.Котляревському…………………….

Із листів Лесі Українки «Національно-
патріотичні роздуми»

Коли читаєш листи Лесі Українки до 
друзів,  рідних, знайомих - Олени Пчіл-
ки, М.Драгоманова, І.Франка, М.Павлика, 
А.Кримського, підсвідомо захоплюєшся 
високорозвиненим інтелектом, вродже-
ним патріотизмом, вболіваннями за май-
бутнє свого народу, країни.

М.Рильський завважував, що від 
Т.Г.Шевченка, якого вона божествила, 
«взяла невгамовний і незламний бунтар-
ський дух, на всю путь озброїлась його 

гаслом «Борітеся – поборете».
Мимоволі виникає порівняння – ми на-

вчаємось у школі різним наукам, нам ви-
кладають професійні досвідчені вчителі, 
ми маємо можливості бібліотек, Інтернету, 
можемо пробувати свої здібності у різних 
видах розумової діяльності: дискусії, кру-
глі столи, модна інтеракція… і Леся Укра-
їнка, вдача  і характер якої формувалися 
у домашньому середовищі, під впливом 
матері, батька, дядька (щоправда, мати 
– яскраво виражена українофілка Олена 
Пчілка, дитяча письменниця і видавець;  
батько – Петро Косач, юрист, громад-
ський і культурний діяч; дядько - Михай-
ло   Драгоманов, видатний суспільно-лі-
тературний громадський діяч та вчений) 
та народного побуту, що змалку оточував 
майбутню поетесу. Це домашнє, а потім 
дружнє оточення вплинуло на природній 
патріотизм Лесі Українки.

Із листів Олени Пчілки та Лесі Україн-
ки:

«... нехай живуть українці, нехай навча-
ються жити в більшій згоді! Наша незгода 
більше руйнувала нас, ніж чужа ворожне-
ча до нас. Треба більше шанувати і самих 
себе, й інших!»

Олена Пчілка «(Викинуті українці»/»  
На лаві підсудних»

«... а я на Україну  (а знаєте, таки є щось 
в сьому слові!..)»

Леся (Українка (лист 169 до М.І .Павли-
ка с. 302  Т. 11)

« Проти нас, бо не з нами»
«І Боже, як ми, старі, раділи, що минув 

той «радикальний» час, коли вважалося 
чимось «одсталим», «вузьким», «ганеб-
ним», називати себе українцем, кохатися 
в своїй рідній мові, любити інші свої при-
кмети національності. І Боже, як ми раді-
ли, що наші рідні й духовні діти горнуться 
до свого національного, кохаються в своїй 
рідній мові, пробують свої сили в своїй лі-
тературі, пускають дальші «літо ростки по-
рубаного дерева...»

«...бути націоналістом не значить ко-
нечне бути супротивником народовства 
(демократизму)...»

«Біда, що більшість нашої української 
громади сидить на самій нужденній ро-
сійській пресі, а через те не бачить як слід 
світу — ні того, що в вікні, ні того, що поза 
вікном»

«Мені тепер ще тяжче буде у своєму 
краї, ніж досі було.   Мені сором, що ми 
такі невільні, що носимо кайдани і спимо 
під ними спокійно. Отже, я прокинулась, і 
тяжко  мені, і жаль, і болить...»

«Ми, українські літерати, так радіємо, 
коли десь із глибокості нашого приспа-
ного, приголомшеного народного життя 
виринає якась хоч невелика течія наці-
онального українського самопізнання і 
свідомості...»  національна свідомість спа-
лахне могучим полум'ям, народ порахує 
всі свої кривди! Уся одвічна староруська 
земля аж поза високі Карпати перейметься 
одним братерським духом...»

Олена Пчілка «Викинуті українці». 

І.ВОЙТЕНКО


