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Кобзарю!

Знов
до тебе я приходжу,

бо ти для мне — совість і закон…
Кобзарю,

знаєш,
нелегка епоха,

оцей двадцятий невгамовний вік.
Завихрень — безліч.
Тиші — анітрохи…

Прости, що я дрібницями тривожу
твій вічний, твій глибокий сон…

ЛІНА КОСТЕНКО

13 липня 2016 року в м. Червонозавод-
ське відбулася надзвичайно важлива істо-
рична подія - відкриття пам'ятника Тарасу 
Шевченку.

Без його імені не можна уявити України, 
нашої історії, літератури, культури. Його 
творчість пронизує наше сьогодення, вона 
є національною святинею, якою ми доро-
жимо і гордимося. Хоча є категорія людей, 
які вважають себе більшими патріотами, 
чим хто інший. І в цій боротьбі за першість 
в патріотизмі привласнили Шевченка.

Але все ж таки Тарас Шевченко - син 
всього українського народу, його гордість 
і слава. його талант багатогранний. Він 
і поет, і мислитель, і художник. Він - лю-
дина-геній і пророк. Тарас любив Україну, 
мріяв про її свободу і незалежність. Ця 
віра допомогла йому вистояти, перенести 
всі поневіряння, які приготувала йому 
доля.

Беззаперечно, Шевченкові слова сьо-
годні, як ніколи, важливі і актуальні:

- А онуки? Їм байдуже,
Панам жито сіють...
-І могили мої милі
Москаль розриває...

Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає...
- Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?...
- Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь...
І ще багато-багато слів можна привести 

в приклад, бо кожна поезія Шевченка - це 
крилаті слова, це влучні вислови і думки, 
які написані людиною, яка ніби бачила 
наперед, через століття.Шевченко - це все 
українське в нас. 

Тож великий поет навіки  оселився в 
місті над мальовничою Сулою, зайнявши 
почесне місце на центральній вулиці.

Відповідно до Плану соціально-еко-
номічного розвитку міста та міського 
бюджету на 2016 рік було заплановано 
встановлення пам'ятника Т.Г. Шевченку в 
м.Червонозаводське. Можливо, комусь хо-
тілося, як в російській  казці "По-щучому 
велінню" - дали наказ, пальцем тикнули: 
"Отут"- і пам'ятник стоїть. Але в україн-
ському фолькльорі і казки такої не має. Всі 
розумні люди знають, щоб зробити якусь 
гарну справу, тим паче пам'ятник такій 
великій людині,- потрібен час. Дякувати  
Богу, в нашому місті є талановитий Май-
стер Андрій Михайлець, який погодився 
виліпити Кобзаря.

Яким же бути нашому Шевченку?
Спочатку були переглянуті всі портре-

ти. Коли зробили вибір, Майстер виліпив 
міні-пам'ятник, який був презентований 
у міській раді. А далі, ретельно добирався 
матеріал для роботи і всяке таке інше, сло-
вом, робочі питання.

П'ять місяців Андрій працював, тво-
рив і прийшов час, коли він запросив нас 

у свою майстерню. Ми побачили ще не 
фарбованого Тараса. Здавалось, він зайняв 
весь простір приміщення, де його творили.

А скільки було хвилювань поки Тараса 
підняли на п'єдестал!

Але знову ж у нас знайшлися "поціно-
вувачі мистецтва", які розпустили плітки: 
мовляв, від Леніна відрізали погруддя, 
приліпили вуса, а гроші розікрали.Мені 
цікаво, ці люди хоч щось добре у своєму 
житті робили? Чи їхнє кредо-оббріхувати 
інших. Це, перш за все, неповага до Май-
стра, до його творчості. Це злість на  вла-
ду: аби не робили було б що говорити; а 
зробили, ми все одно  придумаємо як вас 
брудом облити.

Були на церемонії відкриття пам'ятника 
і люди, які медалі вішали собі на груди: Ми 
зробили, ми добилися, "міський голова 
правив десять років - а це його пробило". 
Шановні!Невже ви отримуєте насолоду, 
коли такі урочисті події перетворюєте в 
базарний балаган? Ви не доклали ніяких 
зусиль для того щоб Тарас у нас стояв. Вам 
пропонували створити ініціативну групу, 
зібрати кошти в громаді, а решту-докла-
ли б з міського бюджету. Але ви тоді на 
це не погодились. Звичайно, працювати з 
людьми тяжко; простіше прийти до ради-
натикати пальцями, а завтра спитати, чи 
зробили.

Шановні червонозаводчани! На 
пам'ятник Тарасу Шевченку в місті Чер-
вонозаводське витрачені кошти з міського 
бюджету в сумі шістдесят тисяч гривень, 

тобто за рахунок податків, які ми з вами 
сплачуємо. Також меценатами в цій справі 
були: міський голова міста Пирятин Олек-
сій Рябоконь, приватний підприємець Ігор 
Шилін.

До речі, пам'ятник Шевченку у Батури-
ні, менший ніж у нас, обійшовся у двісті 
тисяч гривень. Можливо, через те, що його 
виготовив відомий український скульптор 
Сергій Олешко. Два роки громада Батури-
на збирала благодійні кошти: 80 відсотків 
- спонсори, а решту-громада міста. Так 
що є з кого брати приклад патріотичного 
відношення до свого міста та історичної і 
культурної спадщини України.

Але ж повернемося до наших урочистос-
тей. Працівники міського будинку культу-
ри №1 (директор Сидоренко В., художній 
керівник Мірошник Н., звукооформлення-
Гришко О.) та аматори сцени вклали свій  
талант та душу, щоб урочистості з нагоди 
відкриття пам'ятника Шевченку залишили 
в пам'яті червонозаводчан теплі почуття 
та стали вагомою сторінкою історії нашо-
го міста. Свято відкрили ведучі Катерина 
Мусієнко та Роман Потапенко урочистими 
словами на честь Великого Кобзаря.

Народний духовий оркестр (керівник 
Н.Росла) виконав Гімн України. До слова 
запросили міського голову Віталія Си-
доренка. Він звернувся до присутніх з ві-
тальними словами, підкресливши, що 
пам'ятник українському поетові Тарасу 
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Шевченку стане одним із символів міста. 
Міський голова щиро подякував Майстро-
ві Андрію Михайлицю та спонсорам за 
співпрацю.

До присутніх звернувся і сам автор 
Андрій Михайлець, який подякував за те, 
що йому повірили і доручили таку відпо-
відальну роботу. Він сказав, що для нього 
це була велика честь-працювати над цим  
проектом. 

Свої поезії читали учасники літератур-
ної студії "Заспів" Лохвицького техноло-
гічного технікуму  Катерина Мусієнко та 
Єлизавета Руденко (керівник Наталія Мі-
рошник).

Кульмінацією заходу став виступ на-
родного самодіяльного хору української 
пісні "Явір" (керівник-Людмила Лобець-
ка, концертмейстер-Юрій Кибкало).Пісня 
"Спи, Тарасе, батьку рідний" (соліст Ан-
дрій Тищенко) зворушила всіх присутніх:

Спи, Тарасе, батьку рідний,
Поки час не збуде.
Твою пісню Україна          
Повік не забуде.  
І на фінал прокотилась громовицею 

пісня на слова Т.Шевченка "Реве та стогне 
Дніпр широкий". Глядачі відчули могучу 
силу Дніпрової хвилі, яка нестримним по-
током може знищити все. Мабуть, під час 
виконання цієї пісні, присутні усвідомили 
себе єдиною могутньою нацією, гідною 
всього найкращого, яка заслуговує на ви-
соку повагу до себе.

Л.МАЩЕНКО 
серетар ради
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З 3 по 9 липня у м.Чорноморську /Іл-
лічівьску/ Одеської області проходив 7 
Міжнародний  психолого-педагогічний 
фестиваль «Перспектива- 2016». Близько 
300 педагогічних працівників з усіх куточ-
ків України взяли участь у роботі нестан-
дартного освітнього проекту, де навчання 
поєднується із активним відпочинком та 
розкриттям особистості. Впродовж  семи 
днів освітяни різних спеціальностей від-
відували майстер-класи та сертифікова-
ні заняття з різних напрямків сучасного 
освітнього процесу.

На цьому форумі відбулася презен-
тація методичного доробку Олександра 
Дроб’язка, завідувача ДНЗ «Теремок» 
м.Заводського, голови Полтавського об-
ласного осередку ВГО «Асоціація праців-
ників дошкільної освіти»,  «Дошкільникам 
про державні символи України», що нещо-
давно вийшов друком у видавництві «Ман-
дрівець» м. Тернопіль. Перший екземпляр 
книжки з побажаннями від тренерів та 
оргкомітету «Перспективи» вручила авто-
ру Тетяна Борисівна Ухіна, заступник ди-
ректора з маркетингу видавництва “Ман-
дрівець”.

П Р Е З Е Н Т А Ц І Я  К Н И Ж К И  Д Л Я  М А Л Е Н Ь К И Х  У К Р А Ї Н Ц І В
У посібнику подано розробки інтегро-

ваних занять з ознайомлення дошкільни-
ків з державними та національними сим-
волами України. Пропоновані розробки 
занять крок за кроком ознайомлюють 
маленьких українців із важливими понят-
тям, залучаючи малюків до активної участі 
у пізнанні нового, цікавого незвіданого.

Як зазначає автор, не варто думати, що 
високі поняття недоступні малечі, мате-
ріал має подаватися у доступній і цікавій 
формі. Недоречно подавати дітлахам ін-
формацію відразу про всі державні симво-
ли. Ознайомлення має бути поступовим, 
вихователь повинен стати для маленьких 
громадян поводирем і тлумачем незрозу-

мілого.
Григорій Сковорода казав: «Кожний по-

винен пізнати свій народ і в народі пізнати 
себе. Якщо ти українець, будь ним. Чи ти 
поляк? Будь поляком…Усе добре на своє-
му місці й своєю мірою».

Тож, якщо на питання «Хто ти?» дитина 
відповість: «Я – українець (українка)», то 
можна з впевненістю вважати, що когорта 
патріотів нашої держави збільшилася ще 
на одного спадкоємця тисячолітньої слави 
і глибинних духовних цінностей україн-
ського народу.

Л.МАЩЕНКО 
секретар ради

В И П У С К Н И Й  Б А Л  В  Д Н З  « М А Л Я Т К О »
Випуск із дитячого садка - особливий 

день для кожної дитини, адже  закінчився 
перший відповідальний етап життя, скін-
чився безтурботний період раннього ди-
тинства. 

25 травня 2016 року  дитсадок «Малят-
ко» проводжав до школи своїх випускни-
ків. Провести майбутніх першокласників 
прийшло багато гостей: батьки, дідусі і 
бабусі, сестрички і братики, працівники 
дитсадочка, гості. 

Випускники, які урочисто увійшли до 
яскраво прикрашеного, святкового залу, 
були дуже гарні і щасливі. Дівчатка у баль-
них сукнях, хлопці, як справжні кавалери, 

- у краватках. Цього дня ними пишалися 
всі:  і батьки, і гості, і колектив дитячого 
садка.

Наші вихователі, Слєсарєва Антоніна 
Григорівна та Ковтун Наталія Володими-
рівна, а також музичний керівник Ігнат-
цова Наталія Вікторівна та помічник ви-
хователя Решетнікова Оксана Анатоліївна 
організували цікаве та змістовне свято, 
яке запам'ятається малечі надовго та зали-
шить добрі спогади про час перебування у 
дитячому садочку.

Під час свята  маленькі випускники по-
казали присутнім свої досягнення у вико-
нанні пісень, віршів, танців.

З ніжними і щирими побажаннями до 
випускників звернулась завідувачка дит-
садочка Лапіга Світлана Вікторівна та вру-
чила подарунки і дипломи з нагоди закін-
чення курсу дошкільної освіти.

На наше свято з привітаннями завітали 
заступник голови міської ради Добруля 
Сергій Васильович, голова профспілково-
го комітету ПАТ «Склоприлад» Піддубний 
Микола Олексійович та перша вчителька 
майбутніх першокласників Горілей Надія 
Іванівна, яка  вже  1 вересня радо зустріне 
їх біля шкільного порогу.

Члени батьківського комітету подяку-
вали працівникам дошкільного закладу за 

їх щоденну клопітку працю, а випускникам 
у своєму напутньому слові побажали, щоб 
вони поважали себе й інших, поважали і 
любили свій рід, були справжніми людьми.

Багато хороших слів було сказано в цей 
день і в адресу випускників та їх батьків, 
і в адресу адміністрації та вихователів, бо 
саме завдяки спільним зусіллям ми маємо 
хороших, розумних, а саме головне - здо-
рових дітей, дітей, які мають свої мрії і упо-
добання, які вміють гарно співати і танцю-
вати, що вдало було показано на святі. 

А вихователі, котрі випустили із затиш-
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ного гніздечка в широкий світ чергових 
своїх пташенят, були схвильовані як ніко-
ли, бо в кожного з малят вкладена частин-
ка їх власної душі. І недарма стверджують, 
що це свято зі сльозами на очах. 

Закінчилося свято традиційно - випус-
канням в небо кульок, наповнених гелі-
єм. Вихователі сказали невелику промову 
з добрими побажаннями нашим діткам. І 
кульки злетіли в небо під гучні оплески…

Швидко минув святковий вечір, а по-
переду у випускників та їх батьків відпо-
відальний період – ретельна підготовка до 
школи. Тож успіхів вам, любі наші діточки, 
а дорогим нашим вихователям ми щиро 
дякуємо і  бажаємо – терпіння, міцних не-
рвів і Божої ласки!

Батьківський комітет старшої групи 
«Калинка» ДНЗ «Малятко»

П Р О Щ А Л Ь Н І  А К О Р Д И  Ю Н О С Т І
Вручення дипломів випускникам меха-

нічного та технологічного відділень відбу-
лося в Лохвицькому технологічному техні-
кумі Полтавської ДАА. Дві групи, а це 46 
випускників, техніків-технологів спеціаль-
ності «Виробництво хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчових концен-
тратів» та техніків спеціальності «Експлу-
атація та ремонт обладнання харчових 
виробництв» отримали диплом молодших 
спеціалістів.

Вітаючи випускників, директор техні-
куму В. М. Корнієнко відмітив, що вони 
завершили навчання в рік, коли технікум 
відзначає 85-річний ювілей. За цей час 
14963 випускники стали висококваліфіко-
ваними фахівцями як харчової, так і інших 

галузей промисловості України, близького 
та далекого зарубіжжя. Віктор Миколайо-
вич подякував колегам та батькам за на-
вчання, підтримку, виховання молоді. А 
ще по-батьківськи тепло побажав успіхів 
на життєвих шляхах, здоров`я, особистого 
щастя і завжди пам`ятати навчальний за-
клад, приїздити на зустрічі випускників.

Міський голова Сидоренко Віталій Во-
лодимирович у своєму привітанні відмі-
тив, що міська рада завжди підтримувала 
і буде підтримувати навчальний заклад та 
студентів. Віталій Володимирович поба-
жав випускникам щастя, здоров`я, успіхів 
у роботі, бути патріотами України. До того 
ж від імені виконкому Заводської міської 
ради вручив  грамоти та матеріальну ви-
нагороду студентам спеціальності «Вироб-
ництво хліба, кондитерських, макаронних 
виробів і харчових концентратів» Карбан 
Маргариті та Яцюк Яні, які отримали ди-
пломи  з відзнакою за відмінні успіхи у на-
вчанні.

Державна екзаменаційна комісія спе-
ціальності «Експлуатація та ремонт об-
ладнання харчових виробництв», яку очо-
лив головний інженер ТОВ «Лохвицький 
комбікормовий завод» Василь Іванович 
Вигранка (теж  випускник технікуму), на 
відмінно оцінила дипломні проекти Ав-
раменка Андрія «Проект потокової лінії 
приймання та зберігання зерна за даними 
ТОВ «Елеватор Агро» з розробкою зерноо-
чисної машини продуктивністю 130 т/год» 
(керівник Шкурка В. Д.), Косована Михай-
ла «Проект потокової лінії розливу пива в 
склотару за даними ПАТ «Оболонь» з роз-
робкою закупорювального автомата про-
дуктивністю 50,0 пл/год» (керівник Мос-
каленко С. Я.), Рубльова Ярослава «Проект 

потокової лінії зброджування пивного 
сусла за даними ПАТ «Оболонь» з розроб-
кою ЦКБА ємністю 600 м3» (керівник Кор-
нієнко В. М.), Котелевця Максима «Проект 
потокової лінії розливу пива за даними 
ПАТ «Оболонь» з розробкою політайзера 
для ПЕТ-пляшок продуктивністю 25,0 тис. 
пл./год» , Тарана Олександра «Проект по-
токової лінії розливу пива в ПЕТ-пляшки 
за даними ПАТ «Фірма «Полтавпиво» з 
розробкою автомата розливу продуктив-
ністю 20000 пл/год», Цюцюри Ігоря «Про-
ект потокової лінії приймання, очищення і 
зберігання посівного зерна за даними ТОВ 
«Елеватор Агро» з розробкою зернової но-
рії продуктивністю 200 т/год» (керівник 
Богдан О. О.).

Головою Державної екзаменаційної 
комісії спеціальності «Виробництво хлі-
ба, кондитерських, макаронних виробів 
і харчових концентратів» була головний 
технолог ПП «Хорольська механізована 
пекарня» Берднікова Віта Валеріївна. Ко-

місія відмітила високу якість виконання 
дипломних проектів і глибокі знання при 
захисті таких студентів: Карбан Маргари-
та, Яцюк Яна, Токман Юля, які виконували 
проекти хлібобулочних цехів з розробкою 
різноманітного асортименту виробів (хліб 
«Дарницький подовий», хліб «Запашний 
подовий», батони нарізні, батони «Нива», 
здоба «Особлива макова») з використан-
ням періодичного і безперервного способу 
виробництва, на рідких заквасках, на гус-
тій і традиційній опарі. 

Захист дипломних проектів студентів 
супроводжувався змістовними презента-
ціями, виконаними в програмі Microsoft 
Power Point 2010.

Цікавим, на високому науковому рівні 
пройшов захист Гальченко Альони, яка ви-
конувала проект складу для зберігання си-
ровини, відділення підготовки сировини, 

пресового та сушильного  відділень мака-
ронного цеху з розробкою короткоріза-
них та довгорізаних макаронних виробів. 
Керівниками дипломних проектів були 
викладачі спецдисциплін циклової комісії 
технологічних дисциплін  Горбуля Галина 
Федорівна,  Горбонос Вікторія Вікторівна.

Радістю і водночас тривогою за май-
бутнє випускників були сповнені напутні 
слова керівників навчальних груп Олени 
Леонідівни Продченко (група механіків) і 
Сергія Миколайовича Стеценка (група тех-
нологів). Вони чотири роки дбали про них, 
підтримували і бажали бути справжніми 
фахівцями. Їхні напутні слова та найкращі 
побажання випускники візьмуть з собою 
як основний життєвий орієнтир.

Звертаючись до своїх викладачів, одно-
курсників, батьків, старости груп Т-44б та 
М-43б Карбан Маргарита і Маляренко Єв-
ген щиро дякували за міцні знання, мудрі 
поради, турботу. Вони запевнили, що тех-

нікум назавжди залишиться для них тим 
осередком любові і добра, котрий вказує, 
як йти по життю, щоб не спіткнутися.

Від імені батьків до педагогічного ко-
лективу звернулися Абакумова Анжела 
Михайлівна та Ткаченко Віталій Назаро-
вич. Вони подякували за навчання і ви-
ховання дітей, а випускникам побажали 
життєвих досягнень, цілеспрямованості, 
реалізації всіх задумів і планів.

Грамотами за вагомі досягнення в спор-
ті нагороджені члени збірної команди тех-
нікуму з легкої атлетики, шахів, волейбо-
лу, баскетболу та міні-бутболу: Гальченко 
Альона, Зінченко Оксана, Щава Тетяна, 
Руденко Михайло, Котелевець Максим, 
Маляренко Євгеній, Рубльов Ярослав, 
Плюйко Олександр, Нагорний Артем.

Разом з культорганізатором Красно-
луцькою Юлею Вячеславівною студенти 

випускних груп підготували концертну 
програму. Звучали тематині музичні ком-
позиції зі студентського життя, виконані 
під гітарний супровід самих випускників.

Традиційний вальс випускників не 
залишив байдужим серце жодного при-
сутнього в залі. Право виконати Гімн на-
вчального закладу взяли на себе винуватці 
свята.

Щиросердечні та душевні слова вдяч-
ності, що лунали на адресу батьків та 
викладачів, були пронизані повагою та 
любов`ю, усвідомленням, в першу чергу,  
моральних та духовних цінностей, рівнем 
вихованості та особистісним становлен-
ням кожного як Людини.

А.ТАРАНСЬКА 
заступник директора 

з навчально-виховної роботи

<< СТОР. 2
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У Ч Е Н И Ц Я  Ш К О Л И  –  С Л У Х АЧ  Ш К О Л И  З  Ф І Л О С О Ф І Ї 
« Є В Р О П Е Й С Ь К А  К У Л Ь Т У Р А  Ф І Л О С О Ф С Ь К О Г О 

Д І А Л О Г У »Пройшовши відбірковий етап і ставши 
переможцем конкурсу есе з філософії май-
бутніх слухачів школи з філософії «Євро-
пейська культура філософського діалогу» 
учениця 7-го класу Червонозаводської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 була зарахована 
учасником цієї школи (всього 26 учасни-
ків із 15 областей України, серед них 4 – із 
Полтавської області: із Полтавської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №34, із Лубенської спеціалі-
зованої школи І-ІІІ ступенів №6, із Мир-
городської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, із Чер-
вонозаводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2). 
Школа працювала для учнів 7-8 класів з 
04.06. по 09.06.2016 за адресою м. Київ, 
Пуща-Водиця, Міжнародний центр дитя-
чої наукової творчості MANLAB.CAMP. 
Там же слухачі і проживали. Метою школи 
було формування навичок філософування 
учнівської молоді України шляхом засто-
сування методики «Філософія для дітей» 
та поглиблення знань з історії європей-
ської та української філософії через при-
зму вивчення феномену діалогу.

Лекції проводили викладачі Київського 
національного університету Імені Тараса 
Шевченка, Національного педагогічного 
університету імені Михайла Драгомано-
ва та Національного університету «Ки-
єво-Могилянська Академія». Практичні 
заняття з філософії проводив почесний 
професор Гьонсанського Національного 
університету (Південна Корея), Президент 
Міжнародної організації «Філософія для 
дітей Азії та Океанії» Джінван Парк. Базо-
вою складовою методики «Філософія для 
дітей» був сократівський діалог. 

Учасники школи забезпечувалися хар-
чуванням, житлом, навчальними матеріа-
лами. Кожен день був дуже насичений від 
підйому о 6.30. до відбою о 23.00. Він міс-
тив лекції, тренінги, дискусії – обмін вра-
женнями, екскурсії до університету імені 
Тараса Шевченка та Національного музею 
імені Тараса Шевченка. А ще учасники по-
бували на козацькому святі, де перед ними 
виступав гурт музик «Козацька хорея». 

Учні вчилися правильно спілкуватися 
один з одним та з викладачами, будувати 
сильні аргументи та поглиблювали знання 
з іноземної мови.

А ось враження самої учениці від участі 
в школі з філософії

Я, Панченко Марія, учениця 7 кла-
су Червонозаводської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 була учасником 
Першої літньої школи «Європейська куль-
тура філософського діалогу» з 4 по 9 черв-
ня цього року.

Навчання проводилися в м. Київ, Пущі-
Водиці, в Міжнародному центрі дитячої 

наукової творчості MANLAB.CAMP. Орга-
нізаторами були створені комфортні умо-
ви для проживання та навчання.

Я отримала дуже багато позитивних 
емоцій. Учасники школи з перших годин 
спілкування утворили дружній колектив, 
всі були відкриті, щирі та доброзичливі. У 
нас панувала атмосфера взаємоповаги, до-
віри та підтримки. Формат навчання був 

незвичний, і графік був досить напруже-
ний. Але ми з нетерпінням чекали нових 
занять, як теоретичних так і практичних. 
За цей короткий проміжок часу сталося 
так багато подій. Ми встигли і познайоми-
тися один з одним, і показати свої таланти, 
і провести дискусії з проблемних питань. 
В останній вечір у нас був козацький ку-
ліш біля багаття, були запрошені музики 

з стародавніми українськими музичними 
інструментами. Ми слухали чудову музи-
ку, співали народних пісень та танцювали 
біля багаття.

Навчання у вигляді тренінгів з нами 
проводив керівник  міжнародної органі-
зації «Філософія для дітей та молоді країн 
Азії та Океанії», професор Джінван Парк. 
Він жив разом з нами в тих же умовах, що 
й ми, харчувався тією ж їжею, ми разом 
ходили до їдальні. Це нас зближувало і ви-
кликало ще більше довіри. Ця Людина за-
слуговує великої поваги. Знання, передані 
нам, є безцінними. Спілкувався професор 
з нами англійською мовою. Особисто для 
мене це стало ще одним позитивним мо-
ментом, я мала змогу удосконалити свої 
знання ще й з англійської.

Велику вдячність хочеться висловити  
тренеру із методики «Філософія для ді-
тей» Кравченко Юлії. Вона стала для нас не 
тільки вчителем, а й мамою на цей період 
часу. Юлія могла почути всіх, дати пораду, 
підбадьорити і повсякчас була поряд. 

Багато нової інформації я отримала з 
лекції Тараса Кононенка, кандидата філо-
софських наук,  доцента Київського Наці-
онального Університету імені Тараса Шев-
ченка. Із задоволенням я подарувала йому 
свою картину «Маки Полтавщини».

Наостанок, вже у день від’їзду, ми від-
відали Національний музей Тараса Григо-
ровича Шевченка. Я була в захопленні від 
оригіналів картин Великого Кобзаря.

По закінченню всім учасникам школи 
урочисто вручили Сертифікати.

Якби мені запропонували ще раз стати 
учасником цієї школи, я, не задумуючись 
би, погодилася. Крім того, що я отримала 
нові знання та навики спілкування, від-
крила по-новому себе, я  знайшла не про-
сто однодумців, а гарних друзів, з якими 
хотіла б ще не раз зустрітися.

Дякую всім організаторам за чудовий 
час навчання та відпочинку.

Підготувала ученицю до участі в школі 
філософії учитель історії вищої категорії 
Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
Роман І.В.

Поїздка відбулася за підтримки Черво-
нозаводської міської ради (голова Сидо-
ренко В.В.), яка виділила кошти на оплату 
проїзду дитини та супроводжуючої особи 
– мами Панченко О.В.

Адміністрація школи щиро дякує місь-
кому голові Сидоренку В.В. за підтримку 
обдарованої молоді.

В.ПОГРІБНЯК
заступник директора з навчальної 

роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Про направлення вільних лишків

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 7 статті 78 
Бюджетного кодексу України. 

ВИРІШИЛИ: Направити вільний залишок бюджетних ко-
штів по загальному фонду, що утворився станом на 01.01.2016р. 
в сумі 60 000 грн. по КФК 010116 «Органи місцевого самовряду-
вання» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг».

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

09 червня 2016 року рішення №1

Д О К У М Е Н Т И
РІШЕННЯ РАДИ    

Про встановлення розміру пайової участі

РІШЕННЯ РАДИ    

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Положенням про порядок залучення коштів 
замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури на території Червонозаводської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Встановити  ТОВ «Лохвицький комбікор-
мовий завод» 10% плати від загальної кошторисної вартості 
будівництва об’єкта на участь у комплексному економічному 
і соціальному розвитку території м.Заводське, уклавши з ним 
відповідну угоду. Після визначення кошторисної вартості това-
риством, внести доповнення до угоди з відповідними цифрами.

2. Кошти в розмірі 403 601,00 грн. направити на капітальний 
ремонт штучного покриття спортивного майданчика для міні-
футболу по вул. Озерній  м.Заводське Лохвицького району, Пол-
тавської області.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

09 червня 2016 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ    

Про затвердження ставок земельного податку 
та ставок орендної плати у відсотках до нормативної 
грошової оцінки земель м. Заводське та с. Вишневе

У відповідності до плану діяльності міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2017 рік, з метою впорядкування 
розмірів орендної плати за землю та збільшення надходжень до 
міського бюджету,  відповідно до Наказу Держкомітету України 
із земельних ресурсів №548 від 23 липня 2010 р. «Про затвер-
дження Класифікації видів цільового призначення земель», ст. 
12 Розділу 1 Земельного Кодексу України, Розділу XIII Подат-
кового Кодексу України, ст. 21 Розділу ІІІ Закону України «Про 
оренду землі», згідно Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» та враховуючи рішення ради «Про затверджен-
ня технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 
міста Червонозаводське».

ВИРІШИЛИ: Встановити ставки земельного податку за зе-
СТОР. 5 >>
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мельні ділянки по м. Заводське та с. Вишневе від їх нормативної 
грошової оцінки, затвердженої рішенням ради №5 від 5.06.2015 
року:

- для юридичних та фізичних осіб - суб’єктів господарювання 
у розмірі 3 відсотка, а для сільськогосподарських угідь 1 відсо-
ток;

- для фізичних осіб – громадян у розмірі 0,05 відсотка, крім 
земельних ділянок, які використовуються для здійснення під-
приємницької діяльності, для яких ставка земельного податку 
встановлюються розмірі 3 відсотка;

- для суб’єктів господарювання державної та комунальної 
форми власності у розмірі 3 відсотка.

2. Затвердити розмір ставок орендної плати за землю у м. 
Заводське та с. Вишневе, установивши річну орендну плату за 
землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки (згідно таблиці) в слідуючому розмірі:

Д О К У М Е Н Т И

№№ 
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 3
2 Для ведення особистого селянського господарства. 01.03 3
3 Для іншого сільськогосподарського призначення. 01.07 3
 ІІ Землі житлової забудови.
1 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка).
02.01 3

2 Для будівництва індивідуальних гаражів. 02.05 3
3 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 02.03  3
4 Для іншої житлової забудови 02.07 3
ІІІ Землі громадської забудови.
1 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 03.07
1.1 Заклади торгівлі промисловими товарами 10
1.2 Заклади торгівлі непромисловими товарами 10
1.2.1 Заклади торгівлі лікувальними засобами та препаратами 12
1.3 Заклади торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стисненим газом( АЗС, 

ГНКС)
12

1.4 Організації по прийманню лому чорних та кольорових металів 12
1.5 Установи по здійсненню консультаційної та практичної діяльності у сфері 

права, бухгалтерського обліку, операцій з нерухомістю
10

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

03.08

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

обслуговування. 
03.13

4.1 Автомийки, СТО, шиномонтаж 10
4.2 Заклади по наданню ритуальних послуг 10
4.3 Заклади по ремонту взуття 7

3. На земельні ділянки  надані в оренду під  забудову тимча-
сової торгівельної споруди застосовується коефіцієнт «3» термі-
ном на 6 місяців. По закінченню 6-ти місячного терміну орендну 
плату обраховувати згідно таблиці.

4. На земельні ділянки  надані в оренду під  забудову капі-
тальної торгівельної та громадської споруд застосовується кое-
фіцієнт «3» терміном на 24 місяці. По закінченню терміну оренд-
ну плату обраховувати згідно таблиці.

5. Обчислення розміру орендної плати на земельні ділянки 
здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефі-
цієнтів індексації, затверджених Державною службою України з 
питань геодезії, картографії та кадастру (або її правонаступни-
ком).

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

7. Орендну плату за земельні ділянки, надані під ОСББ, об-

раховувати на рівні 2016 року.
8. Орендну плату за частину площ земельних ділянок нада-

них підприємствам, установам та організаціям, що перевищу-
ють норми відведення, справляти в п’ятикратному розмірі.

9. Орендну плату за земельні ділянки, які використовуються 
без оформлення договорів оренди та інших правових докумен-
тів, справляти в двократному розмірі.

10. Орендну плату за користування земельними ділянками 
для городництва справляти на рівні 2016 року.

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

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

13. Визнати рішення двадцять шостої сесії міської ради шос-
того скликання від 05.06.2015 року № 6 «Про затвердження ста-
вок земельного податку та ставок орендної плати у відсотках до 
нормативної грошової оцінки земель м. Червонозаводське та с. 
Вишневе» таким, що втратило чинність.

14. Рішення набуває чинності з 01.01.2017 року.
15.Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради та у газе-

тах «Зоря» і «Червонозаводський вісник».
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
09 червня 2016 року рішення №4

РІШЕННЯ РАДИ    

Про затвердження кошторису та 
направлення вільних лишків

Керуючись п. 23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити кошторисну документацію на 
«Капітальний  ремонт штучного покриття спортивного май-
данчика для міні-футболу по вул. Озерній м. Заводське.» в сумі 
477804,00 грн. 

2. Направити вільний залишок бюджетних коштів , що 
утворився станом на 01.01.2016р. в сумі 403 601,00 грн. по КФК 
100203  «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний 
ремонт інших об’єктів» на об’єкт «Капітальний ремонт штучно-
го покриття спортивного майданчика для міні-футболу по вул. 
Озерній м.Заводське» та  на об’єкт «Поточний ремонт двох во-
лейбольних майданчиків по вул. Шкільній, 1д та Озерній, 7а  м. 
Заводське» в сумі 65000,00 грн.

3. Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 
403601,00 грн.

4. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі    
403601,00 грн, джерелом покриття якого визначити залишок 
бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2016 року по 
загальному фонду бюджету.

5. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
01 липня 2016 року рішення №3

РІШЕННЯ РАДИ    

Про затвердження кошторису та направлення 
вільних лишків

Керуючись п. 23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити кошторисну документацію на 
«Капітальний  ремонт ДНЗ «Малятко» в м.Червонозаводське 
вул. Полтавська,1, Лохвицького району, Полтавської області » в 
сумі 604 693,00грн. 

2. Направити вільний залишок бюджетних коштів , що утво-
рився станом на 01.01.2016р.по загальному фонду бюджету в 
сумі 157 193,00 грн. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на капітальний 
ремонт ДНЗ «Малятко»; 

- в сумі 10 000,00 по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, се-
лищ» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довго-
строкового користування» на придбання автобусної зупинки;

- в сумі 60 898,00на по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, се-
лищ» КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» поточний 
ремонт двох волейбольних майданчиків по вул. Шкільній,1д та  і 
вул.Озерній,7а м.Заводське;

- в сумі 56 000,00на по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, 
селищ» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  та 13 500,00грн по КЕКВ 
2120 «Нарахування на оплату праці»;

- в сумі 97 500,00 грн по КФК 010116 «Органи місцевого само-
врядування» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  та 22 500,00грн по 
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»;

- в сумі 171 638,00 грн по КФК «Дошкільні заклади освіти» 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» на поточний ре-
монт ДНЗ «Теремок»

- в сумі 145000,00 грн по КФК «Дошкільні заклади освіти» 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  та 31 900,00грн по КЕКВ 2120 «На-
рахування на оплату праці»;

- в сумі 52 000,00 по КФК «Палаци і Будинки культури та інші 
заклади клубного типу» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  та  11 
500,00грн по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»;

3. Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі  
167 193,00 грн.

4. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі    
167 193,00 грн, джерелом покриття  якого визначити залишок 
бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2016 року по 
загальному фонду бюджету.

5. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

08 липня 2016 року рішення №8

РІШЕННЯ РАДИ    

Звіт про виконання міського 
бюджету за шість місяців 2016 року

Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт про виконання міського бю-

джету за шість місяців 2016 року по доходах у сумі 10 809 876,00 
грн., в тому числі: доходи загального фонду 9 909 259,00 грн., до-
ходи спеціального фонду 900 617,00 грн.  

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за шість 
місяців 2016 року  по видатках у сумі  7 932 131,00 грн. в тому 
числі: видатки загального фонду 7 220 718,00   грн., видатки спе-
ціального фонду 711 413,00 грн.

3. Збільшити доходну частину бюджету на 2016 рік по дохо-
дах в сумі 1 900 000,00 грн, в тому числі:  по коду 18010500 «Зе-
мельний податок з юридичних осіб» в сумі 495 000,00 грн.; по 
коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 1 405 
000,00грн.

4. Збільшити видаткову частину бюджету на 2016 рік по ви-
датках в сумі 1 900 000,00  грн., в тому числі по:

- КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населен-
ня» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі   50 000,00 
грн («Комплексна програма соціального захисту населення на 
2016рік); 

- КФК  250404 «Інші видатки» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до за-
ходів розвитку» в сумі 195 000,00 (Міська програма «Правопоря-
док»   придбання камер - 30 000,00грн) , (Міська програма «Під-
вищення енергоефективності, енергозбереження та утримання і 
матеріального забезпечення соціальних, культурних об’єктів ко-
мунальної власності» поточний ремонт лікарні – 150 000,00грн) 
та (Міська програма «Розвитку та підтримки спортсменів бойо-
вого мистецтва «Дракон», кіокушин-карате, баскетболістів, во-
лейболістів міста на 2016 рік» -15 000,00грн;  

- КФК  250404  «Інші видатки»   КЕКВ   2240  «Оплата послуг, 
крім комунальних» в сумі 30 000,00грн (послуги ТРК «Астра»);

- КФК  250404 «Інші видатки» КЕКВ 3110 «Придбання об-
ладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 73 
000,00 грн (придбання трубки рентгенівської до рентген апарата 
«РЕНТГЕН – 30»)спеціальний фонд;

- КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 
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2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 22 
000,00грн (придбання оргтехніки та товарів);

-  КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 
«Оплата послуг, крім комунальних» в сумі 910 000,00 грн (по-
точний ремон доріг і тротуарів по місту);

- КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капі-
тальний ремонт інших об’єктів» в сумі 400 000,00грн (капіталь-
ний ремонт вул.Садової) спеціальний фонд;

- КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2282 «Окре-
мі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку» в сумі 100 000,00грн (Міська про-
грама  «Міське освітлення»);

- КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3210 «Ка-
пітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 
в сумі 120 000,00грн (будівництво станції підйому тиску води у 
мережі водопостачання по вул.Садовій) спеціальний фонд.

5. Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 593 

РІШЕННЯ РАДИ    
Про затвердження кошторисів

Керуючись пунктом 23 частини 1 статтями 26 Закону України 

000,00 грн.
6. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі     

593 000,00 грн, джерелом покриття  якого визначити надходжен-
ня бюджетних коштів по загальному фонду бюджету.

7. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис 
на 2016 рік.

8. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової час-
тини бюджету за шість місяців 2016 року.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 липня 2016 року рішення №2

«Про місцеве самоврядування в Україні», п.7 ст. 78 Бюджетного 
кодексу України. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити кошторисну документацію на 
«Поточний ремонт приміщення міського будинку культури № 1 
в м. Заводське по вул. Матросова, 15, Лохвицького району, Пол-
тавської області» в сумі 71067,00 грн. 

2. Затвердити кошторисну документацію на «Поточний ре-
монт ганку ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній, 9 в м. Заводське, 
Лохвицького району, Полтавської області» в сумі 171638,00 грн. 

3. Затвердити кошторисну частину до робочого проекту «Ка-
пітальне будівництво основи міні-футбольного майданчика по 
вул. Шкільна,1 в м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської 
області» в сумі 587528,00 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 липня 2016 року рішення №3

П О Д О Р О Ж  Д О  К И Є В А
Найкращий відпочинок – це подорож. 

Тут тобі і нові знайомства, і музеї, і замки, 
і парки. Все нове, незвідане, неймовірно 
цікаве. 

17 червня цього року учні ПТУ №32 м. 
Червонозаводське побували на екскурсії в 
столиці України в м. Києві. 

В першу чергу завітали до Києво-Пе-
черської лаври. Цей православний монас-
тир було засновано у 1051 році монахами 
Антонієм і Феодосієм, які вирішили від-
мовитися від спілкування із зовнішнім 
світом та вирили собі печери для того, щоб 
жити в них та молитися Богу. З часом до 
них стало приєднуватися все більше лю-
дей, згодом низка невеличких печер пере-
творилася на монастир. 

В межах екскурcії учням було запро-
поновано відвідати Верхню лавру, звідки 
відкрився дивовижний краєвид Києва. В 
ближніх печерах всі бажаючі мали змогу 
приклонитися до мощів святих Антонія, 
Аліпія, Григорія, лікаря Агапіта, Іллі Му-
ромця, та інших, а також поставити свічку 
за здоров’я своєї родини. Відвідали Гос-

тинний двір, на території якого діти пили 
святу джерельну воду.

Поруч з Києво-Печерською лаврою зна-
ходиться «Співоче поле», до якого екскур-
сійна група  дісталися пішою прогулян-
кою, під час якої учні мали змогу побачити 
військову техніку зони АТО, монументаль-
ну скульптуру «Батьківщини-Матері». 
«Співоче поле» - це відкритий простір, де 
проводяться концерти, фестивалі. Щоріч-
но тут також організовуються виставки 
квітів. Саме такою виставкою, на якій було 
зібрано безліч композицій, діти милували-
ся, та прогулювалися затишними алеями, 
навколо яких росте багато зелені: трав, де-
рев та чагарників.

Наступним пунктом нашої подорожі 
було відвідування Національного музею 
«Меморіал жертв Голодомору».

Страшні події 1932 – 1933 р.р. назавжди 
залишаться в пам’яті нашого народу. Слу-
хаючи розповідь екскурсовода, діти були 
глибоко вражені подіями тих часів.

Дивлячись на скульптуру виснаженої 

від голоду дівчинки з колоссям в руках, 
учні переглянули цінності сьогоднішнього 
життя.

Всередині Каплиці-пам'ятника «Свіч-
ки пам'яті» є музей, де зібрані книги іс-
торії голодомору різних регіонів України. 
Найбільше учнів зацікавила книга пам’яті 
Полтавської області, з якої вони дізналися 
про кількість померлих від голоду в на-
шому регіоні. На завершення  екскурсійна 
группа пройшлася алеєю «Чорних табли-
чок».

Щоб трохи розвіяти тугу від почутого 
та побаченого в Музеї голодомору, ми від-
відали Водно-інформаційний центр (Му-
зей води). З еспозицій музею учні дізнали-
ся про роль води у природі та житті людей, 
про історію Київського водогону, техноло-
гії очищення та транспортування води до 
споживача, водовідведення та очищення 
стічних вод.  

Під час подорожі в світ води діти спо-
стерігали за таненням льодовиків, заро-
дженням дощу та виверженням гейзерів. 
Змінювали русло річки на макеті, бавилися 
з великими мильними бульбашками, пере-
віряли силу на водяному насосі, познайо-
милися із живими рибами — японськими 
коропами кої.

На завершення подорожі екскурсійна 
группа пройшлася по історичній вулиці 
Хрещатик, де відпочили, поласували со-
лодкими тістечками та морозивом, а та-
кож вдихнули прохолоду і свіжість води 
київських фонтанів.

Ця екскурсія була організована за під-
тримки Червонозаводської міської ради.

І.ЯСТРЕБА
майстер виробничого навчання та 
відповідальний керівник екскурсії

Л І Т Н І Й  В І Д П О Ч И Н О К  У Ч Н І В  Д Р У Г О Ї  Ш К О Л И
Підготовка до літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей в Червонозаводській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 розпочалася ще 
на початку весни. Завчасно дирекцією 
школи за підтримки міського голови Си-
доренка В.В. та виконкому міської ради 
вирішувалися основні питання, пов’язані 
з організацією вітамінізованого гарячого 
харчування, безпекою життєдіяльності 
школярів під час оздоровлення, місць від-
починку дітей.

Першого червня, у День захисту дітей 
розпочали свою роботу дитячий заклад 
оздоровлення і відпочинку «Котигорош-
ко» (директор Минець С.В.) та дитячий 
заклад праці і відпочинку «Бригантина» 

(директор Савченко А.В.). 
У ДЗОВ «Котигорошко», який працю-

вав у два тури, відпочило 121 учень 1-8 
класів. А у «Бригантині» відпочивали і 
плідно працювали 13 учнів 10 класу (стар-
ший вихователь Савченко В.О.); цей за-
клад працював в одну зміну.

По-батьківськи піклувалися про дітей 
вихователі Горецька Л.І., Кісенко Н.І., Си-
рота Н.І., Будрій О.С., Тарасенко М.О., Бен-
дриківська І.О., Погрібняк Ю.М., Ястреба 
Н.М., Туник О.Ф., Лисечко О.В., Роман І.В., 
Галівець Т.Ю., Чернець Н.В., Ярміш Н.В., 
Бенько Н.М., Алова А.М.

Вперше при закладі «Котигорошко» 
працювала група учнів мовного табору з 

іноземної мови. Найбільше зусиль приді-
ляли учителі англійської мови Алова А.М., 
Бенько Н.М., Ярміш Н.В. Учні не тільки 
опановували знання з англійської мови, 
але вчилися користуватися он-лайн пере-
кладачами, створювали презентації на за-
дану тематику, переглядали мультфільми 
англійською мовою.

Одним із важливих компонентів орга-
нізації виховної роботи в закладах є тра-
диційні Дні: богатирської сили, пам'яті, 
туристичних подорожей,  охорони на-
вколишнього середовища, книги, дитя-
чої творчості, козацтва,  казки, правових 
знань, добрих спогадів, Міжнародний 
олімпійський, мистецтва, краси, гумору, 

ерудитів. Програма кожного дня була на-
сичена тематичними та оздоровчими  за-
ходами. Найбільше дітям запам’яталися 
екскурсії у Лохвицький краєзнавчий музей 
Г.С. Сковороди, в урочище Шумейкове, у 
м. Лубни (фабрика «Гармонія», Мгарський 
монастир),  у м. Миргород (музей Давида 
Гурамішвілі, курорт). Велике враження на 
дітей справила екскурсія у м. Харків, де 
учні побували в екопарку Фельдмана, про-
йшли стежками Г.С. Сковороди у с. Ско-
вородинівка, відвідали історичний музей, 
ознайомились з пам’ятками історії та куль-
тури міста. Екскурсія відбулася за сприян-
ня міського голови Сидоренка В.В.
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Підчас оздоровлення і відпочинку учні 
займалися корисними справами, проводи-
ли трудові десанти «Сад», Сорго», «Клум-
ба»; операції «Пам'ять», «Милосердя».

Кожен день відпочинку в закладах ор-
ганізований і цікавий. Для досягнення 
виховної та фізично-оздоровчої мети про-
водилася робота практичним психологом 
Малишко Л.Б., педагогом-організатором 
міняйло О.М., фізичним керівником Мо-
роз С.С., музичним керівником Кибкалом 
Ю.А. На високому рівні спрацювали учнів-
ське самоврядування (голова учнівської 
ради Кравченко Інна) та активісти: Кутузо-
ва Владлена, Горобець Марина, Пилипен-
ко Карина, Дудник Владислава, Лихварь 
Олексій, Дзюба Євгеній, Діброва Сергій, 

Петлицький Ігор. У ДЗОВ «Котигорош-
ко» проводилися цікаві заходи вожатими: 
Мащенко Тетяною, Король Валентиною та 
Юлією, Турчин Вікторією, Пономаренко 
Олександрою, Дібровою Сергієм. 

Для вихованців було організоване хар-
чування завдяки приватному підприєм-
цю Шиліну І.М. (ФОП «Воробйов»). По-
материнські кожного дня піклувалася про 
дітей шеф-кухар Михайличенко О.П., яка 
готувала смачні сніданки, обіди та полу-
дники. Меню було різноманітним, насиче-
ним овочами та фруктами. 

Про чистоту та порядок дбали техпра-
цівники: Матійчук В.В., Мащенко Л.М., 
Рухляда Р.І., Ольшанська І.Ю., Шиш Н.І.  

Користуючись нагодою, щиро дякує-

мо керівникам підприємств і організацій, 
спонсорам, батькам, завдяки яким відпо-
чинок дітей в оздоровчих закладах був не 
тільки цікавим, а й корисним та щедрим 
на солодощі і призи. Фінансову і організа-
ційну допомогу надали: Червонозаводська 
міська рада (міський голова Сидоренко 
В.В.), ПАТ «Склоприлад» (керівник Маз-
манян Р.Г., голова ПК Піддубний М.О.), 
Лохвицька ЦРЛ  (голова ПК Матюшенко 
А.В.), ТОВ Лохвицький комбікормовий за-
вод (керівник                    Бердник Ф.В.), Лу-
бенський ЛВУМГ ГКС (керівник Нижник 
А.В., голова ПК  Лукаш В.І.), ПАТ «Полта-
ванафтогаз» (голова ПК Мироненко О.Г.), 
Червонозаводське комунальне підпри-
ємство «Комунсервіс» (керівник Мельник 

В.Т., голова ПК Малишко С.О.), УП ГГК 
(керівник Хруленко В.Г., голова ПК Під-
ручний Р.В.), Червонозаводська ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів № 2 (директор  Червоненко В.О., 
голова ПК Ярміш Н.В.), Пісківська сіль-
ська рада (сільський голова Пройдак Г.П.). 

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

Сподіваємося, що за підтримки чуйних, 
небайдужих до дитячих доль людей ми і 
в наступному році зможемо організувати 
відпочинок та оздоровити більше дітей в 
наших закладах. 

Л. ГОЛІНЧЕНКО
заступник директора з виховної роботи

Б Е З О П Л А Т Н А  П Р А В О В А  Д О П О М О Г А  В І Д Т Е П Е Р 
І  В  З А В О Д С Ь К О М У27 червня 2016 року відбулась робоча 

зустріч Заводського міського голови Віта-
лія Сидоренка та директора Лубенського 
місцевого центру БПД Артема Россохи. За 
результатом зустрічі сторони підписали 
Угоду про співпрацю, якою зобов'язались 
координувати свою діяльність в частині 
надання правової допомоги та створювати 
максимальні умови для її отримання жите-
лями міста Заводське та села Вишневе. На-
разі всі жителі Заводської громади мають 
можливість в приміщенні міської бібліоте-
ки за допомогою скайп-зв'язку зв'язатись 
із юристом Центру в місті Лубнах та отри-
мати якісну висококваліфіковану правову 
допомогу.   

Про те, що собою являє система безо-
платної правової допомоги ми поговорили 
із директором Центру Артемом Россохою. 

- Артеме Івановичу, з чого почалась 
історія безоплатної правової допомоги в 
Україні?

- 9 липня 2011 року в Україні набрав 
чинність закон ”Про безоплатну правову 
допомогу”. З 1 січня 2013 року – БВПД в 
Україні надається особам, до яких засто-
совано адміністративне затримання чи 
адміністративний арешт; які затримані за 
підозрою у вчиненні злочину; до яких як 
запобіжний захід обрано тримання під 
вартою; у кримінальних провадженнях 
стосовно яких відповідно до положень 
Кримінального процесуального кодексу 
України захисник залучається слідчим, 
прокурором, слідчим суддею чи судом 
для здійснення захисту за призначенням 
або проведення окремої процесуальної дії. 
Організацію послуги забезпечують регіо-
нальні центри з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги. Такий центр в 
Полтавській області розміщується в Пол-
таві за адресою: вул. Фрунзе, 37/40.

З 1 липня 2015 року – БПД в Україні на-
дається всім визначеним законом катего-
ріям осіб: малозабезпеченим, дітям-сиро-
там та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, біженцям, ветеранам війни (в 
тому числі учасникам АТО), членам сімей 
загиблих учасників бойових дій, реабіліто-
ваним особам та особам, стосовно яких суд 
розглядає питання про обмеження цивіль-
ної дієздатності чи надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку та ін. 
відповідно до ст. 14 Закону. Ці категорії 
осіб можуть, у разі потреби, скористатися 
послугами адвокатів для представництва 
своїх інтересів у цивільних та адміністра-
тивних судових спорах.

За період з 1 липня по 31 грудня 2015 
року до місцевих центрів з надання БВПД 
звернулися 38461 особа. Рішення про на-
дання БВПД було прийнято щодо 8972 осіб, 
які мають право на таку допомогу. Всього 
було видано 9165 доручень центром про 
призначення адвоката для надання БВПД. 
Найбільше звернень зареєстровано від 
інвалідів (43,4%), малозабезпечених осіб 
(43,1%) та ветеранів війни (10,4%). При 
цьому клієнти найчастіше звертаються з 
питань соціального забезпечення (15,9%), 
цивільного (14,2%), житлового (12,6%), сі-
мейного (10%), спадкового (9,6%), земель-
ного (8,2%), договірного (7,6%), трудового 
(5,2%) та адміністративного (2,9%), іншого 
цивільного (14,6%) права та виконання су-
дових рішень (2,5%). 

- Чим займається Центр, які послуги 
люди можуть отримати у Вашій устано-
ві?

Ви правильно зазначили з приводу 
установи. Ми є органом державної влади. 
Функціонуємо у формі державної устано-

ви. Надаємо послуги правового характе-
ру. Працівники центру не є державними 
службовцями, що дає їм можливість бути 
незалежними у своїй роботі і належно на-
давати допомогу громадянам.

Відповідно до законодавства центр на-
дає безоплатну первинну і вторинну пра-
вову допомогу.

- В чому основна відмінність цих ви-
дів послуг?

Згідно із законом “Про безоплатну 
правову допомогу” Безоплатна первинна 
правова  допомога  включає консультації 
та роз’яснення громадянам їхніх прав та 
можливостей їх захисту, а також допомогу 
у складенні звернень у формі скарг, заяв та 
пропозицій. Таку допомогу до своєї лікві-
дації, 01 квітня 2016 року, надавали управ-
ління юстиції. Також відповідно до вищев-
казаного закону таку допомогу зобов'язані 
надавати всі, підкреслю ще раз — абсолют-
но всі органи державної влади та місцево-
го самоврядування. Однак ця робота не 

виведена на належний рівень в самих ор-
ганах, а громадяни про неї не знають. Саме 
тому наш центр покликаний ліквідувати 
всі ці недоліки, та сконцентрувати, так би 
мовити, на собі звернення людей.

Безоплатна вторинна правова допомога 
полягає у захисті, здійсненні  представни-
цтва інтересів осіб,  що мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу, в 
судах, інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, перед іншими 
особами, складення документів процесу-
ального характеру.

- А хто може отримати таку правову 
допомогу?

Первинну правову допомогу можуть 
отримати абсолютно всі громадяни неза-
лежно від майнового чи соціального ста-
новища. Вторинна правова допомога до-
ступна лише громадянам, які визначені ст. 
14 закону України “Про безоплатну право-
ву допомогу”. І тут необхідно наголосити 
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на поетапності набрання чинності Закону 
України «Про безоплатну правову допо-
могу».

 Центри з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги з 1 січня 2013 року 
забезпечують надання правової допомоги 
особам,  зазначеним у пунктах 3-7 частини 
першої статті 14 цього закону:

- особи, до яких застосовано  адміні-
стративне затримання;

- особи, до яких застосовано адміні-
стративний арешт;

- підозрювані у вчиненні злочину осо-
би, які затримані органами дізнання та 
слідства;

- особи, у справах яких відповідно до 
положень Кримінально-процесуально-
го кодексу України, участь адвоката є 
обов’язковою.

Надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги особам, зазначеним у пунк-
тах 1, 2, 8-12 частини першої статті 14 
цього Закону, забезпечуються поетапно 
починаючи з 1 січня 2014 року:

- малозабезпечені особи дохід сімей, 
яких нижче прожиткового мінімуму;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьків-
ського піклування;

- особи, на яких поширюється дія Зако-
ну України «Про біженців»;

- ветерани війни та особи, на яких по-
ширюється дія Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту», особи, які мають особливі 
заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, особи, які належать до чис-

<< СТОР. 7 ла жертв нацистських переслідувань;
- особи, щодо яких суд розглядає спра-

ву про обмеження цивільної дієздатності 
фізичної особи, визнання фізичної особи 
недієздатною та поновлення цивільної ді-
єздатності фізичної особи;

- особи, щодо яких суд розглядає спра-
ву про надання психіатричної допомоги в 
примусовому порядку;

особи, реабілітовані відповідно до зако-
нодавства України.

- Центр надає допомогу безоплатно. В 
чому саме полягає “безоплатність”?

Тут варто сказати, що адвокат здійснює 
незалежну професійну діяльність щодо за-
хисту, представництва та надання інших 
видів правової допомоги клієнту на під-
ставі ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність”. Із Центром він співпрацює 
на підставі контракту. Послуги адвоката 
оплачує Центр за рахунок коштів держав-
ного бюджету. На клієнта покладаються 
витрати із оплати поштової кореспонден-
ції, судові експертизи, наприклад, експер-
тиза ДНК при встановленні батьківства, та 
судовий збір. Відповідно до закону Укра-
їни “Про судовий збір” за подання заяви 
майнового характеру сплачується 1,5 % 
ціни позову, але не менше 1 розміру міні-
мальної заробітної плати (1450 грн.). По-
зовної заяви немайнового характеру — 0,4 
% мінімальної заробітної плати (580 грн.). 
Відповідно до ст. 5 Закону від сплати судо-
вого збору під час розгляду справи в усіх 
судових інстанціях звільняються озивачі: 
- у справах про стягнення заробітної плати 
та поновлення на роботі; - у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної калі-
цтвом або іншим ушкодженням здоров’я, 
а також смертю фізичної особи; - у спра-
вах про стягнення аліментів; - інваліди 
Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів 
(партизанів), які загинули чи пропали без-
вісти, і прирівняні до них у встановленому 
порядку особи; - інваліди I та II груп, за-
конні представники дітей-інвалідів і неді-
єздатних інвалідів; - громадяни, віднесені 
до 1 та 2 категорій постраждалих внаслі-
док Чорнобильської катастрофи; - учас-
ники бойових дій, Герої України - у спра-
вах, пов’язаних з порушенням їхніх прав; 
- позивачі за подання позовів щодо спорів, 
пов’язаних з наданням статусу учасника 
бойових дій.  

- Які наразі результати діяльності Ва-
шого центру?

За півроку діяльності центру, з 01 січня 
2016 до сьогодні до нас звернулось майже 
півтисячі громадян. За весь період, з 01 
липня 2015 по 01 червня 2016 року, - 815 
клієнтів. З них 40 осіб отримали адвоката.

- Позитивними практиками захисту 
клієнтів поділитесь?

- Позитивні практики звичайно існу-
ють. Нашим адвокатам вдалось, напри-
клад, допомогти жительці з Лубенського 
району встановити опікунство над своєю 
дочкою, в Хоролі адвокат змогла добитись 
визнання права власності на квартиру за 
клієнтом центру, нещодавно в Миргороді 
адвокат змогла довести в суді, що відпові-
дачі не мають права користування житло-
вим приміщенням, і клієнт центру зможе 
їх виписати зі свого будинку.

- А з якими питаннями переважно 
звертаються?

- З будь-якими. Від сімейних, напри-
клад, позбавлення батьківських прав та 
стягнення аліментів, захист права влас-
ності чи його визнання, до оскарження рі-
шень та дій органів державної влади. Так 
у 2015 році до нас звернулась переселенка, 
якій ми допомогли — змусили пенсійний 
фонд виплатити кошти на поховання та 
недоотриману пенсію.

- І останнє питання: як до вас зверну-
тись за допомогою? Де Вас шукати?

- У Полтавській області працює чотири 
місцевих центри: Лубенський, Кремен-
чуцький, Перший полтавський, Другий 
Полтавський. 

Лубенський місцевий центр обслуго-
вує мешканців м. Лубни, м. Миргород, м. 
Гадяч, а також – Гадяцького, Гребінквсько-
го, Лохвицького, Лубенського, Миргород-
ського, Оржицького, Пирятинського, Хо-
рольського, Чорнухинського районів. 

Лубенського Центру знаходиться в міс-
ті Лубнах за адресою: 37500, м. вул. Мо-
настирська, 17 (у дворі суду). Звернутись 
можна і за телефонами: (05361) 7-74-79, 
(МТС) 095-25-36-614 (LIFE) 063-99-62-761.
Наша веб-сторінка: 
www.poltava.legalaid.gov.ua                            
Е-пошта: lubny.poltava@legalaid.gov.ua
Сторінка на фейсбук: 
www.facebook.com/lubnybpd/ 
Наш скайп: lubny-bpd 

Л.ДОБРОХЛІБ 
фахівець зі сталого розвитку

На літній період завжди припадає найбільше робіт по ремонту, реконструкції та будівництву кому-
нального майна територіальної громади.

Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста Заводське на 2016 рік:
- проведено заміну вікон в МБК №1;
- розпочато поточний ремонт кімнати на першому поверсі МБК №1;
- замовлені пластикові вікна для ДНЗ «Малятко»;
- проводиться ремонт ганку в ДНЗ «Теремок»;
- проводиться капітальне будівництво основи міні-футбольного майданчика по вулиці Шкільній, 1;
- проведено  підготовчі роботи під поклейку нового штучного покриття на міні-футбольному май-

данчику по вулиці Озерній;
- проведений ремонт волейбольних майданчиків по вулицях Озерній та Шкільній (поклеєне штучне 

покриття); 
- закінчено Проект «Реконструкція благоустрою частини вулиць Матросова, Полтавської, Шкільної» 

(встановлено ворота, світильники, лавочки та смітнички); 
- проведено поточний ремонт 26 вулиць міста (щебеневе покриття);
- проведений ямковий ремонт доріг міста;
- проведено підготовчі роботи на баскетбольному майданчику під асфальтування по вулиці Шкіль-

ній;
- виготовлена проектно-кошторисна документація:
- Реконструкція спортивного комплексу по вул. Матросова, 15А в м.Заводське Лохвицького р-ну Пол-

тавської обл. 
- Реконструкція будівлі водолікарні з гуртожитком під Центр надання адмінпослуг з гуртожитком по 

вул.Шкільна, 13 приміщення 1 м.Заводське Лохвицького р-ну Полтавської обл. по програмі «Створення 
Центру надання адміністративних послуг в адміністративно-територіальній одиниці м.Заводське».

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Садова в м.Заводське Лохвицького р-ну Полтав-
ської обл.

В И К О Н К О М  І Н Ф О Р М У Є

СТОР. 9 >>

В І Д О М А  І  Н Е В І Д О М А 
П О Л Ь Щ А

Червонозаводська міська рада є учас-
ником проекту "Суспільна підтримка ре-
форми місцевого самоврядування. Україн-
ська мережа клубів громадського діалогу", 
який здійснюється в Україні за підтримки 
Фундації Розвою Демократії Локальної 
(м.Щецин республіка Польща) та Інститут 
демократії імені Пилипа Орлика.

В рамках цього Проекту відбувся на-
вчальний візит до Польщі в місто Щецин. 
Навчальна програма була насичена на-
вчальними блоками, зустрічами з керів-
никами Західно-Поморського воєводства, 
ознайомлення з роботою громадських ор-
ганізацій.

Їдучи до Польщі в н-ний раз, я дума-
ла, що побачу вже те, що завжди бачимо 
в таких поїздках. Але в кінці навчання, я 
зрозуміла, що цей раз я відкрила для себе 
Польщу і її людей з іншого боку. Це були 
неповторні позитивні емоції, новий досвід 
і відповідно, як наслідок, нові ідеї.

Весь період перебування в Щецині з на-
шою групою працював координатор про-
екту Пшемислав Фенрих. Це дуже добро-
зичлива, освідчена, культурна людина. За 
фахом він учитель історії, колись викладав 
у школі,був політичним в'язнем, стояв на 
початку будівництва нової Польщі, а зараз 
працює в таких проектах, передаючи свій 
досвід українцям. Пройшовши застінни 
в'язниці, переживши багато чого у своєму 
житті, він залишився дуже світлою люди-
ною.

Наша команда мала зустріч з Маршал-
ком Західнопоморського воєводства Оль-
гердом Геблевічем. Незважаючи на велику 
зайнятість, бо це був кінець червня-час 
коли вирішуються питання дофінансу-
вання бюджетних об'єктів-він зустрівся з 
нами, відповів на масу запитань, що сто-
сувались медицини, освіти, роботи дер-
жавних службовців, а також як громадяни 
беруть участь у реалізації стратегії воєвод-
ства.

Цікава зустріч відбулася із заступником 
Президента міста Щецин Кшиштофом 
Соскою. Він розповів нам про роботу му-
ніципалітету, депутатів міста, про співп-
рацю з громадськими організаціями, про 
бюджетні процеси. Ми зразу ж могли по-
рівняти з тим, як у нас відбувається це все 
в Україні.

Наша зустріч носила назву "Формуван-
ня суспільного капіталу мешканців Ще-
цина, зростання довіри між людьми, по-
кращення стосунків Місто-Громадянин та 
пробудження громадської активності".

Вражаюча зустріч відбулася в Інститу-
ті Національної Пам'яті. Ми мали мож-
ливість  поспілкуватися та почути з уст 
очевидців, як розвивалися події у часи 
трансформації Польщі. Це були члени По-
годжувального комітету Щецинського ре-
гіону, які внесли великий особистий нео-
ціненний внесок у те, щоб Польща стала 
такою, якою вона є зараз. Це знані люди 
у Польщі, колишні міністри, громадські 
діячі:Влодзімеж Пузина, Марек Таласевіч, 
Еварист Валігурські, Едвард Радзевіч, До-
мінік Гурські, Пшемислав Фенрих.

З їхніх спогадів, ми мали змогу почути, 
як відбулося становлення нової Польщі, 
як відбулися перші вибори, де перемогла 
партія "Солідарність". Зустріч закінчилася 
щирими оплесками. Ці люди займали ве-
ликі посади в країні, дожили до поважного 
віку, не поїхали у дорогі заморські будинки 
(я думаю у них їх просто не має), займають 
активну громадянську позицію, працюють 
в громадських організаціях і передають 
свій досвід не тільки полякам, а й іншим 
народам.

Процес декомунізації в Польщі прой-
шов раніше: вулиці носять польські на-
зви, але є дещо, що зацікавило мене. На-
приклад в Щецині є вулиця Оборонцев 
Сталінграда. Я задала питання в Інституті 
Національної Пам'яті: - Чому залишилася 
така назва? Відповідь була мудра і проста: 
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- Якщо б це була вулиця Сталінградська, то 
її б переіменували, а от Оборонцев Сталін-
града ми вирішили залишити, бо ми шану-
ємо оборонцев.

Ще в Щецині стоїть залізобетонний 
пам'ятник, який зовсім не є окрасою, кру-
гом нього цвітуть троянди. Як виявилося, 
це пам'ятник радянсько-польської дружби. 
На питання: -Чому його не знесли, або не 
розмалювали, як це стало модно в Україні, 
- ми  отримали відповідь: - Поляки не лю-
блять цього пам'ятника, бо вважають  оку-
пацією те, що в  Союзі називали дружбою, 
але зірку, яка була на вершині  пам'ятника 
знесли і перенесли  в музей "Переломи", а 
стелу залишили, бо ще не вирішили, що з 
нею можна зробити.

Отак, все дуже просто. Пізніше, я по-
бачила ту зірку в музеї,як на мене, ніякої 
цінності в декількатонній зірці з хвостом, 
як у метеорита, не має. Тим  паче, я думаю, 
не так просто її було помістити в примі-
щенні музею. Але пояснення знову ж було 
дуже просте-це пам'ять для тих, хто жив у 
ті часи, експонат історії для нового поко-
ління, нагадування про тяжкий час в істо-
рії Польщі.

Всю нашу команду вразив Музей 
"Центр Діалогу Переломи". Тут ми дізнали-
ся про не просту історію польського Ще-
цина. Вона починається з 1945 року, коли 
в німецький Щецин зайшли радянські вій-
ська. У місті залишилось приблизно шість 
тисяч німецького населення, всі решта ви-
їхали в Німеччину. Місто було напівзруй-
новане і безлюдне. По закінченню війни 
відбувся новий переділ земель. Я бачила 
карту, на якій рукою Сталіна заштрихова-
но територію, яка від Німеччини повинна 
була перейти до Польщі і де були створені 
нові воєводства- Вроцлавське, Гданське, 
Ольштинське, Познанське і Щецинське. 28 
квітня 1947 року почалася операція поль-
ського комуністичного режиму проти ет-
нічних українців.

Це була операція "Вісла", яка полягала 
в насильницькій депортації українців з 
Лемківщини,Посяння, Підляшшя і Холм-
щини у новостворені воєводства. Таким 
чином частина українського населення  
було виселено до Щецина. І сьогодні, бага-
то з них приховую свою національність, бо 
страх 47 року та відгуки Волинської траге-
дії оселилися і їхніх душах.

Переселення українців з їх етнічних те-
риторій, яке мало за умовами угоди з уря-
дом Радянського Союзу носити виключно 
добровільний характер, проводилося при-
мусово із застосуванням військової сили.

Ще ми дізналися, що на виборах 1933 
року партія Гітлера отримала найбільшу 
підтримку від Щецина і з цього ж року Гіт-
лер став почесним громадянином Щецина 
і до сьогоднішнього дня ніхто не зняв з 
нього цього звання. На питання: чому це 
так? - була відповідь: - Не має Гітлера, не 
має його Німеччини,  а залишилась-істо-
рія. 

Щецин - це місто, в якому одному з 
перших у Польщі, починаючи з початку 
семидесятих років, почав діяти антико-
муністичний рух, на чолі якого стояли су-
доремонтники, бо тут-великий морський 
порт на річці Одра.

16 грудня 1970 року на майдані, під 
яким зараз знаходиться музей "Переломи", 
відбувся страйк, який був придушений 
військами та міліцією. Були розстріляні, 
робітники, діти.

Сьогодні на цьому майдані стоїть у 
дерев'яній лодці янгол, який тримає сим-
волічну корону із датою розстрілу страй-
карів. А в лодці,тому, що на цьому місці 
колись були атракціони, і коли почали 
стріляти в страйкарів, то вони ховалися за 
дерев'яними лодками.

Чому в назві музею є слово "Діалог"? 

Учасники подій семидесятих років пояс-
нили, що саме через діалог 24 січня 1971 
року протягом дев'ятигодинних перегово-
рів з комуністами вони добилися виконан-
ня своїх вимог, і сьогодні вони вважають, 
що потрібно уміти слухати один одно-
го і домовлятися, бо кровопролиття - це 
остання справа. Після страйків польський 
дисидент Яцек Куронь висунув знамени-
те гасло: "Не паліть комітети, а створюйте 
свої". Ці люди пізніше стали кістяком "Со-
лідарності". І сьогодні, вони, не зважаючи 
на ув'язнення, багаторічні репресії, зали-
шились надзвичайно культурними, поряд-
ними і терпимими людьми.

Перебування в музеї "Переломи" закін-
чилося дискусією: "Українці, поляки - що 
ми зробили, що робимо з нашою незалеж-
ністю?", в якій взяли участь наша делега-
ція та представники польської сторони. 
Зі словами докору до українців звернувся 
Ян Сирник, мені здалося, що він войовни-
че налаштований проти нас. Він говорив 
польською потім переходив на українську, 
чим вводив в оману перекладача. Потім, 
коли ми, три представники Полтавщини, 
підійшли до нього щоб вручити сувеніри з 
України і познайомитись, я зрозуміла біль 
цієї людини. Насправді він Іван, а в Поль-
щі на нього кажуть Ян. Пан Іван Сирник 
очолює Український Дім у Щецині. Саме 
він є представником українських бойків, 
які підпали під етнічну чистку. І йому бо-
лить те, що наша українська молодь при-
їжджає на навчання до Щецина і говорить 
російською мовою, ніхто з українських 
студентів не приходить до Українського 
Дому. Я зрозуміла, що якщо ми нарікаємо 
на економічні негаразди, то на перевагу 
цього-ми маємо Україну, ми маємо рідну 
землю, ми маємо можливість спілкуватися 
українською мовою.

Я відчула душевну біль людини, яку 
важко описати словами. А найбільше мене 
вразила історія, коли Український Дім в 
Щецині проводив захід для обдарованої 
польської української молоді і Іван Сир-
ник звернувся до Консульства України в 
Гданську за допомогою (Вони хотіли, щоб 
це були якісь сувеніри з України), пан Іван 
здивувався - вперше за весь час йому дали 
позитивну відповідь. Приїхав представник 
з Українського консульства і привіз дуже 
красиві фотоальбоми про Україну, але, 
одне але... Вони були на китайській мові...

Отака сумна історія.
А взагалі пан Іван Сирник дуже добра 

людина. Він багато допомагав учасникам 
Українського Майдану, зараз допомагає 
учасникам АТО та їхнім дітям. В Україн-
ському Домі він працює безкоштовно, в 
час після основної роботи.

Така цікава зустріч відбулася в музеї 
"Переломи". В кінці заходу і українці і по-
ляки разом заспівали Гімн України і нага-
дали про те, що він схожий на Гімн Поль-
щі: "Ще не вмерла Україна", "Єще Польска 
нє сгінєла".

Учасник зустрічі Кмиштоф Становські, 
голова Фундації міжнародної солідарнос-
ті, в минулому заступник Міністра справ 

загранічних та Міністра освіти Польщі, 
нагадав про те, що чимало наші минулі 
покоління наробили помилок у польсько-

українських відносинах, немало пролили 
крові, але потрібно прощати одні одним 
і будувати добросусідські відносини. Він 
сказав, що Польща зацікавлена щоб сусід-
ка, тобто  Україна, була багатою і процвіта-
ючою.  Я задала питання пану Кшиштофу: 
Що йому дає діяльність, яку він зараз про-
водить? Навіщо це йому?

Відповідь була така:- В свій час Польща 
потребувала допомоги в боротьбі за свою 
незалежність і трансформацію, і вона 
отримала таку допомогу із Західних країн. 
Прийшов час віддавати. Але західні країни 
самодостатні. Тому ми допомагаємо тим, 
хто цього потребує.

Пан Кшиштоф Становські співпрацює 
не тільки з Україною, а й  Туркменією, Бі-
лоруссю, Кримом, країнами Африки. Він 
допомагає в активізації громадського сус-
пільства. А це дуже важливо.

В Щецині є багато активних громад-
ських організацій:"Велосипедний Щецин", 
"Об'єднання допомоги дітям та молоді з 
вадами опорно-рухового апарату", "Ве-
селка", об'єднання батьків дітей хворих на 
лейкемію та онкологічні захворювання, 
Рада мікрорайону Подюхи, "Сектор З", Ре-
гіональний осередок соціальної політики, 
Бюро неурядових організацій, Фундація 
Академія старовинної музики і багато ін-
ших. Ці громадські організації потужно 
працюють на теренах Щецина.

Я відвідала громадську організацію 
"Об'єднання батьків дітей хворих на лей-
кемію та онкологічні захворювання". Цю 
громадську організацію багато років очо-
лює Маженна Гурська, яку щециняни  в 
2014 році обрали жінкою року.

А все почалося з того, що її донечка у 
віці дев'яти років захворіла на лейкемію. 
Це було велике горе. Дитину лікували, кла-
ли в стаціонар, де були діти із загальними 
захворюваннями, що було дуже небезпеч-
но для життя дівчинки. Коли пред'являли 
претензії, лікарі говорили, що можна їхати 
лікуватися до Варшави чи до іншого міс-
та. Потім пані Маженна разом з іншими 
батьками, діти яких були хворі на новоут-
ворення, почали оббивати пороги чинов-
ників різного рангу, щоб у Щецині ( 400 
тисяч населення), збудувати дитяче онко-
логічне відділення. Але госпіталю це було 
не цікаво, бо наявність такого відділення 
вплине на статистику (смертність дітей). 
І тоді батьки приймають  рішення ство-
рити громадську організацію і збудувати 
клініку за зібрані громадою гроші. Це був 
1991 рік. Поряд з госпіталем була  пуста 
земельна ділянка. Її виділили для громад-
ської організації під будівництво дитячого 
онкологічного відділення. Почалося бу-
дівництво, гроші жертвували громадяни 
міста підприємства і підприємці, мецена-
ти з Німеччини (від Щецина до кордону з 
Німеччиною 5 км). Збудували перший по-
верх, потім другий, за ним - третій. І тіль-
ки тоді, коли вкривали дахом четвертий 
поверх, держава побачила велику роботу 
громади (на будівництво зібрали 10 міль-
йонів злотих) і заклала кошти в бюджеті 
на оснащення необхідним обладнанням та 

меблями. В 2004 році будівництво закінчи-
лося, відділення отримало назву Святого 
Миколая. Громадська організація переда-
ла відділення за одну злоту Щецинському 
госпіталю для того, щоб лікарі, які тут по-
чали працювати, могли отримати фінансу-
вання з бюджету.

Сьогодні тут лікуються діти не тільки 
зі Щецина, але і з інших міст. Смертність 
дітей зменшилась. Якшо до будівництва 
відділення виживало 60 % хворих дітей, то 
зараз - 85%.

Саме відділення зовсім не нагадує лі-
карню. Всі рекреації оздоблені малюнка-
ми, портретами дітей, які вилікувалися і 
яких уже не має. Дуже гарна ігрова зона, де 
діти граються. Сюди приходять волонтери 
щоб почитати дітям книжки, погратися, 
разом помалювати; приносять подарунки.

Коли ми завітали до клініки майже од-
ночасно з нами зайшла група волонтерів, 
серед них була дівчинка з України, яка ра-
зом з батьками проживає в Щецині.

Силами громадської організації у дворі 
біля відділення проведено благоустрій, об-
ладнано дитячий майданчик.

Святий Миколай два рази в рік прихо-
дить до відділення: 19 грудня та 1 червня 
в День захисту дітей. 1 червня громадська 
організація влаштовує свято. Сюди за-
прошують сім'ї хворих  дітей, їх братиків 
і сестричок, а також-сім'ї та дітей, які вже 
вилікувалися. Всім готують подарунки. Це 
єдина сім'я, де хворі діти відчувають над-
звичайну підтримку, турботу від родичів, 
лікарів, обслуговуючого персоналу, волон-
терів. Все те, що я побачила і відчула в цій 
клініці просто неможливо описати. Це був 
великий позитив.

Хотілося б трошки розповісти і про лі-
кування. Онкохворих дітей у Польщі ліку-
ють за державні кошти. Весь необхідний 
набор медичних препаратів для лікування 
новоутворень гарантований державою. 
Але бувають випадки, коли дитині потріб-
ні інші ліки, і тоді громадська організація 
збирає кошти і закуповує необхідні ліки. 
Пані Маженна розповідала, що був випа-
док, коли лікар зателефонував до неї вве-
чері:

-Хворому хлопчику потрібні ліки, яких 
не має у клініці, на ранок, щоб не було ре-
цидиву.

І такі ліки, вартістю 56 тисяч злотих за 
ампулу, вранці літаком передали з Англії.

Раніше, у випадках, коли вже знали, що 
дитина помирає до відділення приїжджав 
священник (в Польщі всі люди глибокоре-
лігійні) і діти дуже боялися, забивалися по 
палатах і панікували. Зараз ксьондз прихо-
дить до клініки постійно, щоб підтримати 
хворих. І діти радо його зустрічають, бо 
знають, що це необов'язково хтось поми-
рає.

Можна багато ще розповідати про цю 
клініку, про людей, які в ній працюють, 
і, особливо, про пані Маженну Гурську. 
Її донька давно вилікувалась, закінчила 
університет,працює на чотирьох роботах, 
має сім'ю, дітей. Але пані Маженна, безко-
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штовно, після роботи займається цією ве-
ликою справою-допомагає рятувати дітей 
від смерті. А могла б сказати: «Моя дочка 
здорова, мені це все не потрібно».

Це зразок великої громадянської сві-
домості. Робота цієї громадської органі-
зації - це приклад того, що громада може 
гори перевернути, але для цього потрібно 
звільнитися від своєї скорлупи, вболіва-
ти за долю свого міста, своєї держави, і 

не говорити: а що я можу?  Ми разом мо-
жемо багато робити добрих справ. Наше 
велике горе - байдужість і перекладання 
зобов’язань на когось. Хай хтось зробе, а 
ми подивимось і покритикуємо. Кожен по-
винен почати із себе...

Ще один приклад громадянської актив-
ності - це Фундація Академія Музики Ду-
ховної. Її засновниками є Павел Осуховські 
і його дружина. Це професійні музиканти, 
які колись залишились без роботи. Потім 

Н А Ш Е  Л І Т О … М А Н Д Р У Є М О  П О  С В І Т У
Літо 2016 року ми будемо пам’ятати за-

вжди. Навіть якщо захочемо - не забудемо. 
Тому що все, що ми побачили і відчули – в 
серці на все життя! 

Потрапивши навесні до призерів ІІ 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу та-
лантів «Феєрія зірок» (м.Київ), студія На-
родного аматорського ансамблю танцю 
«Веселка» отримала сертифікат 500Є на 
участь у Міжнародному хореографічно-
му конкурсі «Crystal Rose» (Болгарія) від 
Харківської Ліги танцю та керівництва 
фестивальної агенції «Clolr Life». Натхнен-
ні своєю першою перемогою такого рівня, 
наші діти вирішили не втрачати можли-
вості і, скориставшись нагодою, відвіда-
ти європейську країну та спробувати свої 
можливості там. Відразу хочеться висло-
вити щиру вдячність батькам, які взяли на 
себе фінансову сторону, бо на сьогодніш-
ній день це питання є, мабуть, найбільшим 
вагомим та визначальним. І, звичайно, 
наш постійний спонсор теж не залишився 
осторонь вирішення цього питання – це 
міська рада, керівний апарат якої завжди 
підтримує  розвиток творчої обдарованої 
молоді нашого містечка.

Ну що ж – у дорогу! 
Дуже емоційними були хвилини 

прощання зі своїми рідними, бо діти 
від’їжджали вперше так далеко. А ще важ-
чою була довготривала поїздка, адже шлях 
до Болгарії не близький. Нам вдалося відві-
дати Молдову та Румунію і в загальних ас-
пектах ознайомитись зі способом їх життя, 
навколишнім середовищем, менталітетом. 
Долаючи кордон за кордоном, ми нарешті 
потрапили до довгоочікуваної Болгарії! 
Досить важко описати враження та емоції, 
адже з першої хвилини у кожного завми-
рало дихання від побаченого! Здавалось, 
ми потрапили зовсім в інший світ…

По приїзду в м.Кіттен нас відразу зу-
стріла група професійних українських 
аніматорів, з музичним супроводом та не-
ймовірно емоційним зарядом, яким вони 
відразу усіх зарядили на цілий тиждень. 
Це – фіналіст проекту «Україна має та-
лант» - фокусник Валерій Тимченко, по-
становник шоу «Ліга сміху» та «Майдан’s» 
Кирил Головкін, народна актриса театру і 
кіно Наталія Захарова, спортивний аніма-
тор Сергій Остроушко та інші неймовірно 
закохані у свою справу спеціалісти. Дитя-
чий телевізійний творчий центр «ВМЕС-
ТЕ» щиро відкрив свої двері та окутав те-
плом і затишком кожного гостя. Надовго 
в нашій пам’яті залишаться простора, з 
неймовірною кількістю зелених насаджень 
територія комплексу, басейн, комфорта-
бельні дитячі номери, ігрові майданчики, 
рекреаційні зони, природний заповідник, 
чистий пляж, теплі, лагідні хвилі Чорного 
моря. Окремо хочеться відмітити дитячий 

ресторан зі шведською лінією, адже нам 
готували самі фіналісти телевізійного про-
екту «Пекельна кухня», одночасно прово-
дячи відкриті майстер-класи для дітей.

Творчість та хореографічне мистецтво 
об’єднало дітей з різних куточків світу. 
Окрім України, на фестиваль з’їхались ко-
лективи з Ізраїлю, Германії, Росії, Білорусії 
та Болгарії. І дуже приємно, що наші діти 
спілкувались між собою, не дивлячись на 
особливості мовного бар’єру. На англій-
ській мові, жестами, на пальцях, завдяки 
вираженню емоцій вони намагались зна-
йомитись, спілкуватись, розказувати про 
свої враження – все це наскільки захоплю-
вало, навіть спостерігаючих зі сторони до-
рослих, що створена тепла дружня атмос-
фера поглинала кожного присутнього і 
долучала до такого невимушеного щирого 
спілкування з неймовірним бажанням.

Особливою «ізюминкою» дитячого 
оздоровчого комплексу була, звичайно, 
яскрава та унікальна анімаційна розва-
жальна програма. Постійно діяли май-
стер-класи, дитячі клуби та секції, які 
очолювали справжні професіонали: клуб 
3D-дизайну, клуб «Ігротека»/«Мафія», 
психологічний клуб, школа юних фокус-
ників, телевізійний клуб (робота в кадрі 
у телепередачі в якості ведучих із тран-
слюванням на великому екрані), YouTube-
кіноклуб (зйомки дитячого телевізійного 
серіалу з прем’єрою у місцевому кінотеатрі 
в кінці зміни), танцювальна студія з відо-
мими хореографами України, клуб куліна-
рів та багато інших.  Треба зазначити, що 
на території ходила своя грошова валюта, 
за яку діти могли купувати різні товари та 
користуватися додатковими послугами. 
Умови бізнес-гри зводилися до створення 
та відкриття власних дитячих фірм з ви-
значеними маркетинговими програмами, 
їх постійною діяльністю та отриманням 
особистих доходів. 

Наші діти спробували себе в усіх мож-
ливих і неможливих сферах! Президентом 
обрали Ляшко Марію, прем’єр-міністром 
- Воспітанніка Всеволода, які контролюва-
ли повністю фінансово-грошовий обіг. Ми 
відкрили салон-татуаж, рекламне агент-
ство, службу особистої охорони, приватне 
комунальне підприємство, салон краси, 
перукарню, косметичну фірму «Арома» 
по виготовленню мила з широким асор-
тиментом, а також інші міні-фірми, охо-
пивши фактично всю сферу надання по-
слуг. Наш бюджет дав можливість перед 
від’їздом накупити бажаних солодощів, 
сувенірів, пам’ятних атрибутів на згадку 
кожному про цю фестивальну зміну. 

Наші телеведучі Пшенична Марія, Ляш-
ко Марія та Журавель Ліза зняли власну 
телевізійну передачу новин про життя в 
дитячому оздоровчому комплексі «ВМЕС-

ТЕ», яку транслювали на сцені в день 
закриття великої танцювальної зміни. 
Зйомку та монтаж проводили учасники 
YouTube-кіноклубу Скок Влада та Анто-
ненко Андрій. Власноруч створені 3D ди-
зайнерські сувеніри привезли з собою Бу-
ряк Аня, Шабаль Настя, Савченко Віталіна 
та Гаркуша Кіра. Кея Максим наскільки по-
ринув у світ фантастики і фокусів, що на-
віть зумів розкрити деякі секрети та при-
йоми професійного фокусника-жонглера 
Валерія Тимченка. А наші дівчата Папеян 
Ельміра та Антіпова Євгенія так дали фору 
у грі «Мафія», що до останнього дня ані-
матор ігротеки  не давав їм спокою, про-
сивши реваншу.

З почуттям неймовірної гордості хо-
четься сказати, що наші футболісти – Ост-
ровський Максим, Буряк Ігор, Воспітаннік 
Всеволод, Ляшко Олександр – стали чем-
піонами, виборовши 1 місце серед збірних 
команд усього комплексу, змагаючись на-
віть зі старшими від себе юнаками! Знайте 
наших! А в принципі, ми були першими в 
усьому!!! Ми стали переможцями пляжної 
анімації на березі Чорного моря, взявши 
першість у Робінзонаді та святкуванні Іва-
на Купала. Кожного дня всі відпочиваю-
чі очікували нашої появи на пляжі, адже 
ми щоразу з’являлися в новому амплуа, з 
новими ідеями та очікуванні на чергову 
перемогу. Ми стали найкращими серед 
усіх колективів комплексу, нагороджені 
дипломом 1 ступеня як самий яскравий і 
неповторний колектив, за рідкісний та-
лант дарувати радість, навіть однією сво-
єю присутністю!   І саме нам була надана 
можливість представляти нашу країну у 
святковому костюмованому марш-параді 
країн-учасників Міжнародного хорео-
графічного фестивалю «Crystal Rose» у 
болгарському місті Приморсько, де про-

ходив гала-концерт переможців! Міжна-
родне професійне журі досить вимогливо 
та строго оцінювало конкурсні номери. 
Враховувалась техніка виконання, ори-
гінальність, видовищність, артистизм, 
складність елементів, використання сце-
нічного простору, відповідність музично-
го оформлення, костюмів та вся постано-
вочна робота. Кожен колектив відрізнявся 
власним шармом, емоційною подачею, ха-
рактером виконання, адже культура країн, 
представлених на конкурсі, теж має ряд 
відмінностей одна від одної. Нам дуже 
сподобались танцюристи з Ізраїлю. Вся 
увага була прикута до їх багаточисленного 
дружнього колективу, адже вони зі своїми 
народними музичними інструментами та 
цікавим виконанням народних танців за-
полонили серце кожного глядача. Навіть 
виникло бажання приєднатися до них і 
танцювати разом, продовжуючи неймовір-
но довгий ланцюг їх танцюристів. 

Хочеться поділитись своїм першим 
міжнародним закордонним досягненням: 
ми стали лауреатами ІІ ступеня Між-
народного хореографічного фестивалю 
«Crystal Rose» в номінації «Народний та-
нець та стилізація», вікова категорія 8-11 
років!!!  Дякуємо усім, хто в нас вірив, хто 
підтримував нас у Болгарії і хто вболівав 
за нас вдома! 

З почуттям неймовірної гордості та гід-
ності ми повернулись до рідного містечка. 
З далекої Болгарії додому привезли гарну 
засмагу, відмінний настрій, подарунки для 
рідних і друзів, а саме головне – ми отри-
мали дорогоцінний професійний досвід 
та, звичайно, незабутні враження та спо-
гади від активного здорового відпочинку!

Ю.КРАСНОЛУЦЬКА 
керівник Народного аматорського 

ансамблю танцю «Веселка»

створили громадську організацію. І зараз 
проводять концерти, Фестивалі, залучаю-
чи талановитих музикантів зі всього світу. 
Вони пропагують давню музику; відтворю-
ють, сприяють збереженню старих тради-
цій; відновленню старовинних національ-
них костюмів різних народів. Прикладом 
великих фестивалів є Фестиваль Давньої 
Музики у Львові, Фестиваль Давньої му-
зики у Шецині, Фестиваль "На готичному 
шляху".Це дійсно музика без кордонів.

На останніх зустрічах з Кшиштофом 
Становським про польську допомогу 
Україні, пан Кшиштоф сказав:

- Польща дала Україні кращих консуль-
тантів, ділиться своїм досвідом, але при-
йти і створити нову державу ніхто цього 
не зробить - це повинні зробити українці.

Дуже хотілося б дожити до того часу...
Л. МАЩЕНКО 

секретар ради


