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Д О Р О Г І  З А В О Д Ч А Н И !За доброю традицією останні дні трав-
ня це хвилююча пора для всіх школярів, 
їх батьків та вчителів. Адже саме в цей час 
для учнів шкіл продзвеніли останні дзво-
ники, даючи старт літнім канікулам. Не 
менш хвилююча пора і для дошкільнят, які 
восени підуть до школи. Для них пройшли 
перші випускні бали, перші прощання з 
дитячими садочками та їх працівниками. 
Віднині вони вже не будуть дошкільнята-
ми, а стануть школярами.

То ж побажаємо всім учням добре  і 
змістовно відпочити, набратися незабут-
ніх вражень та сил перед початком нового 
етапу навчання. Впевнені, що, повернув-
шись восени за шкільні парти, вам буде 
про що розповісти друзям та вчителям.

Але не для всіх це пора відпочинку. Для 

випускників, цей дзвоник справді є остан-
ній. Залишаються позаду шкільні роки 
– найбільш безтурботна та щаслива пора 
життя, сповнена мрій та сміливих планів.

Вони вирушають у самостійне, доросле 
життя. Бажаємо щоб цей шлях був щасли-
вий, сповнений гарними подіями і здобут-
ками. Віримо, що ви реалізуєте власні зді-
бності, таланти, побудуєте власну успішну 
долю, будете гідними творцями свого жит-
тя і справжніми патріотами своєї країни! 
Бажаємо вам впевненості у власних силах, 
невичерпного завзяття та здійснення всіх 
ваших мрій. 

Міський голова 
ВІТАЛІЙ СИДОРЕНКО

7 стор.6 стор.2 стор.
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1  Ч Е Р В Н Я  -  М І Ж Н А Р О Д Н И Й 
Д Е Н Ь  З А Х И С Т У  Д І Т Е Й

Діти - це безмежна ще не зіпсована щи-
рість і відвертість. Їх майбутнє залежить 
від нас. Наше майбутнє залежить від них. 

Щороку в перший день літа відзнача-
ється Міжнародний день захисту дітей - 
прекрасне свято радості та одвічної надії. 
Адже саме в дітях ми хочемо бачити здій-
снення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, 
щоб вони росли здоровими та радісними, 
прославляли свої родини і рідний край.

Міжнародний день захисту дітей – це 
одне з найстаріших міжнародних свят. За 
однією із версій, у 1925 році Генеральний 
консул Китаю в Сан-Франциско зібрав 
групу китайських дітей-сиріт і влаштував 
для них святкування Дуань-у Цзе (Фести-
валь човнів-драконів), яке якраз припало 
на 1-ше червня. Завдяки щасливому ви-
падку цей день збігся із часом проведення 
«дитячої» конференції в Женеві.

Рішення про відзначення Міжнарод-
ного дня захисту дітей 1 червня прийня-
ла Міжнародна демократична федерація 
жінок у листопаді 1949 року. Перший 
Міжнародний день захисту дітей було від-
значено ще в 1950 році. ООН підтримала 
ініціативу федерації та оголосила захист 
прав, здоров'я і життя дитини - одним із 
пріоритетів у своїй діяльності. В Україні 

цей день відзначають із 1998 року. У 1991 
році Україна приєдналася до Конвенції 
ООН про права дитини. З 27 вересня 1991 
року для України набула чинності Конвен-
ція Організації Об'єднаних Націй про пра-
ва дитини, згідно з якою кожна держава 
зобов'язана поважати та заохочувати пра-
во дитини на всебічну участь у культурно-
му і творчому житті, забезпечувати їй по-
вноцінне дозвілля та відпочинок, сприяти 
наданню їй відповідних можливостей для 
цього. Цією конвенцією також чітко ви-
значено, що дитина має право на захист від 
фізичного та психічного насильства. Про-
те, не завжди деклароване стає реальним.

У Міжнародного дня дітей є прапор. На 
зеленому тлі, який символізує зростання 
та гармонію, навколо знаку Землі, розмі-
щені фігурки - червона, жовта, синя, біла 
і чорна. Ці людські фігурки символізують 
різноманітність і терпимість. Знак Землі, 
розміщений в центрі, - це символ нашого 
загального дому.

День захисту дітей – це не тільки веселе 
свято для самих дітей, це і нагадування сус-
пільству про необхідність захищати права 
малечі, щоб усі діти росли щасливими, 
вчилися, займалися улюбленою справою і 
в майбутньому стали хорошими батьками 

і громадянами своєї країни.
Шановні заводчани та гості міста за-

прошуємо Вас разом із дітками 1 червня 
2017 року на XVII міський фестиваль-
конкурс дитячої та юнацької творчості 
«Веселкові кольори», який відбудеться в 
м.Заводському. 

Програма Фестивалю передбачає:
13:30 год – виступ Народного духового 

оркестру Заводського МБК №1 
14:00 год – урочисте відкриття фестива-

лю; початок конкурсної програми

16:00 год – конкурс малюнків на асфаль-
ті «Кольорове розмаїття дружби та добра» 

17:00 год – майстер-класи з декоратив-
но-ужиткового мистецтва;

працююча група дитячих аніматорів
18:00 год – танцювальний флеш-моб
19:00 год – нагородження переможців 

та урочисте закриття фестивалю-конкурсу
20:00 год – дитяча дискотека; 
21:30 год – святковий феєрверк.

В програмі можливі зміни.

Д У Х О В І  О Р К Е С Т Р И  Н А  М А Р Ш - 
П А Р А Д І  У  П О Л Т А В І

«… Я завше молюсь за свою Україну,
За рідну Вітчизну, за неньку єдину.

Щоб всі лихоліття для неї минулись,
Щоб доля до неї лицем повернулась.

Кінець хай настане незгодам і мукам,
Якщо хоч не нам, то хоч дітям і внукам.»

І.Шкляренко. «Молитва»

Мудрець сказав: «Є три джерела існу-
вання та життя держави, її народу та на-
ції: історія, культура і мова. Якщо зникає 
хоча б одна із цих трьох складових – вона 
назавжди зникає із барвистого вінка країн 
на мапі нашої багатостраждалої планети.» 
А ще – людині дається життя один єдиний 
раз, день, який нею прожитий, не повто-
риться ніколи…

Для Народного аматорського духово-
го оркестру Заводського МБК №1 таким 
неповторним днем стало і 7 травня 2017 
року, коли колектив вчергове завітав до 
сонячної та квітучої Полтави для участі 
в Обласному марш-параді духових орке-
стрів та святі духової музики. За понад 
восьмидесятилітню свою історію та тради-

ційну участь в цьому феєричному дійстві 
колектив гідно представляє мистецьке ба-
гатство та колорит нашого рідного краю. 
Тож, і цьогоріч свій виступ був народже-
ний, підготовлений та виконаний в креа-
тивній формі. Музично-пісенно-хореогра-
фічна композиція «Полтавський вальс» 

(муз.П.Маліненка, сл.П.Зуба) у пісенному 
виконанні В.Червоненка, грація учасників 
Народного аматорського ансамблю танцю 
«Веселка» (кер.Ю.Краснолуцька) та коло-
ритна і запальна «Замальовка» в аранжу-
ванні для духового оркестру А.Кибкала 
справили неповторне враження на гля-

дачів, колег по музичному цеху та висо-
копрофесійне журі конкурсу, яке оцінило 
виступ оркестру дипломом І ступеня серед 
26 духових колективів Полтавщини! Не 
було б такої гордості, радості в емоціях за 
здобуток, якби не відчуття єдності, зла-
годженого виконання кожного учасника 
колективу. Особливими вогниками щастя 
горіли очі юних музикантів оркестру, яких 
майже половина складу колективу, що вли-
лися та освоїли репертуар менш ніж за рік. 
У цьому важливий крок проводять керів-
ники-педагоги – О.Г.Шеффер та Н.В.Росла, 
які продовжують популяризацію духової 
музики серед шкільної та студентської мо-
лоді. І велика вдячність батькам, що спри-
яють участі своїх дітей у колективі, віддаю-
чи не одну годину спілкуванню з музикою, 
продовжуючи розвиток і процвітання 
мови та культури, пишучи нові сторінки 
історії рідного краю, неньки України з ві-
рою, надією та любов’ю у прекрасне.

Н.РОСЛА
керівник духового оркестру 

Заводського МБК №1

В О Г Н И К  В Е Т Е Р А Н А М
6 травня в приміщенні кафе «Мікс» тра-

диційно відбувся вогник, присвячений ве-
теранам Великої Вітчизняної війни, який 
підготували та провели учасники народ-
ного колективу МБК №2 «Веселий Вулик ».

Вже зовсім мало залишилося наших ве-
теранів: були присутні Ярміш Іван Івано-
вич, Дробот Ольга Василівна, Гайна Раїса 
Михайлівна, Степаненко Григорій Тимофі-
йович.

З привітальним словом до ветеранів 
звернувся міський голова Сидоренко Ві-
талій Володимирович. Він побажав їм 
здоров'я, довгих років життя та мирного 
неба над головою.

Вогник пройшов у теплій дружній ат-
мосфері: були виконані пісні воєнного та 
сучасного часів, прочитані гарні вірші та 
сказано багато слів подяки ветеранам за 
наше щасливе та мирне життя.
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Д Е Н Ь  П Е Р Е М О Г И
9 травня – день Перемоги. Цей день на-

завжди залишиться в пам’яті людській.
Кожного року 9 травня люди ідуть до 

пам’ятників та обелісків, щоб вшанувати 
пам’ять загиблих воїнів, своїх дідів та пра-
дідів, які загинули, захищаючи свою Бать-
ківщину від загарбників. 

В цей день біля пам’ятника загиблим 
воїнам МБК №2 (масив Брисі) відбувся мі-
тинг, присвячений дню Перемоги у Другій 
Світовій війні.

На мітинг було запрошено ветерана ма-
сиву Брисі Дробот Ольгу Василівну. 

Перед початком мітингу духовим орке-
стром МБК №2 було виконано твори часів 
Великої Вітчизняної війни.

Міський голова Сидоренко В. В. приві-
тав всіх присутніх зі святом Перемоги, по-

бажав здоров’я, злагоди та миру.
Було зачитано «Книгу пам'яті» воїнів, 

які не повернулися з війни в своє рідне 
село.

Усі присутні вшанували їх пам’ять хви-
линою мовчання.

Учасники фольклорного колективу 
«Злагода» підготували невелику концерт-
ну програму, де прозвучали пісні, присвя-
чені дню Перемоги.

По закінченню мітингу відбулась пана-
хида за воїнами, полеглими у Великій Ві-
тчизняній війні, яку провів отець Михаїл 
та учасники церковного хору.

А.ІЛЬЧЕНКО 
режисер-постановник

Д О К У М Е Н Т И

Про внесення змін у рішення ради

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

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у рішення ради №1 від 
28.03.2017 року, змінивши: в пунктах 1, 2 та додатку №1 цифру 
«600 000,00» на «1 000 000».

2. Бухгалтерії міської ради внести зміни у кошторис на 2017 
рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

26 квітня 2017 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ    

Про встановлення розміру кошторисної
заробітної плати на 2017 рік, який враховується

при визначенні вартості будівництва об’єктів 
за рахунок коштів місцевого бюджету

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Законом України від 06.12.2016 №1774-
VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», 
пунктом 2 розділу 2 Наказу Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово – комунального господарства 
України від 20.10.2016року за №281 «Про затвердження По-
рядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який 
враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» та 
беручи до уваги розрахунок середньої по Лохвицькому району 
інвесторської кошторисної заробітної плати для будівельно-
монтажних та ремонтно-будівельних робіт на 2017 рік та розра-
хунок інвесторської кошторисної заробітної плати для будівель-
но-монтажних та ремонтно-будівельних робіт на 2017 рік по КП 
«Комунсервіс». 

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити розмір кошторисної заробітної 
плати на 2017 рік при  визначенні вартості будівництва (нового 
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточ-
ного ремонту, технічного переоснащення) об’єктів за рахунок 
коштів місцевого бюджету м. Заводське в розмірі 4318 грн, що 
відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 
3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

2.  Доручити розпорядникам бюджетних коштів керуватися у 
своїй роботі розрахунком середнього по району показника при 
визначенні вартості будівництва на стадії складання інвестор-
ської кошторисної документації та при проведенні взаєморозра-
хунків за обсяги виконаних будівельних робіт на об’єктах кому-
нальної власності міста.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-
стійну депутатську комісію з питань будівництва, транспорту, 
зв’язку, земельних відносин, екології та охорони навколишнього 
природного середовища (голова комісії Івахно С.Ю.).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

26 квітня 2017 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ    

Про затвердження Положення про єдиний податок

Керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», п.12.4 ст.12, ст.293 Податкового Кодексу, За-
коном України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» та з метою зміцнення матері-
альної  та фінансової  бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічного розвитку міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити  Положення про єдиний податок 
(додаток 1 додається).

2. Встановити ставки єдиного податку для суб’єктів госпо-
дарської діяльності - фізичних осіб, які здійснюють діяльність 
у м. Заводське та класифікувати їх по виду господарської діяль-
ності (додаток 2 додається).

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 43 сесії 
міської ради 6 скликання від 28.01.2015 року № 3 «Про затвер-
дження в новій редакції Положення про єдиний податок».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
5. Оприлюднити дане рішення в газеті «Червонозаводський 

вісник» та на сайті Заводської міської ради. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо-

ву постійної комісії міської ради  з питань  стратегічного розви-
тку, планування бюджету і фінансів Барановського Р.І.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження Положення про
встановлення ставки акцизного податку
з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

та порядок його справляння

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

Заводською міською радою згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності" підготовлені та оприлюднені на веб-сайті Заводської міської ради - www.ch-zavodska-mr.gov.ua проекти ре-
гуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Відповідно п.24 ст.26  Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні»,  п.215.3.10 Податкового кодексу України, 
Законом України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності»  та з метою зміцнення мате-
ріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічного розвитку міста.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про встановлення 
ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та порядок його 
справляння.

2. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 43 сесії 
міської ради 6 скликання  від 28.01.2015 року за № 4 «Про вста-
новлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами гос-
подарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
4. Оприлюднити  дане   рішення в газеті «Червонозаводський 

вісник» та на сайті Заводської міської ради. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо-

ву постійної комісії міської ради  з питань  стратегічного розви-
тку, планування бюджету і фінансів Барановського Р.І.

Про затвердження Положення про порядок нарахування 
та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, як складової податку на майно

Керуючись ст. 266  Податкового кодексу України, пунктом 
24 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Законом України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою 
зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самовря-
дування, а також сприяння соціально – економічного розвитку 
міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про порядок нараху-

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

вання та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, як складової податку на майно (додається).

2. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 7 поза-
чергової сесії міської ради 6 скликання  від 24.02.2016 року за 
№ 4 «Про затвердження Положення про порядок нарахування 
та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки, як складової податку на майно».

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
4. Оприлюднити  дане рішення в газеті «Червонозаводський 

вісник» та на сайті Заводської міської ради. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо-

ву постійної комісії міської ради  з питань  стратегічного розви-
тку, планування бюджету і фінансів Барановського Р.І.

Про затвердження Положення про порядок нарахування 
та сплати  транспортного податку, як складової 

податку на майно

Керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»,  п.12.4 ст.12, ст.ст. 265, 266, 267 Податкового 
Кодексу України, Законом України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою 
зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самовря-
дування, а також сприяння соціально-економічного розвитку 
міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про порядок нараху-
вання та сплати транспортного податку, як складової податку на 
майно (додається).

2. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 7 позачер-
гової сесії міської ради 6 скликання від 24.02.2016 року за №5 
«Про затвердження Положення про порядок нарахування та 
сплати транспортного податку, як складової податку на майно».

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
4. Оприлюднити дане рішення в газеті «Червонозаводський 

вісник» та на сайті Заводської міської ради. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо-

ву постійної комісії міської ради  з питань  стратегічного розви-
тку, планування бюджету і фінансів Барановського Р.І.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження  Положення про порядок нарахування 
та сплати земельного податку, юридичними та фізичними 

особами,  як  складової податку на майно

Керуючись пунктом 28 статті 26 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», статтею 274 Податкового Кодексу 
України, Законом України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», з метою зміцнення 
матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, а та-
кож сприяння соціально-економічного розвитку міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про порядок нараху-
вання та сплати земельного податку юридичними та фізичними 
особами,  як  складової податку на майно (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 10 сесії 
міської ради 7 скликання від 09.06.2016 року за № 5 «Про продо-
вження терміну дії рішення 43 сесії міської ради 6 скликання від 
28.01.2015 року».

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

СТОР. 4 >>
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4. Забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Чер-
вонозаводський вісник» та на сайті Заводської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-
стійну комісію міської ради з

питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відно-
син, екології та охорони навколишнього природного середови-
ща  (Івахно С.Ю.) 

<< СТОР. 3

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, підпунктом 4.1.9 пунк-
ту 4.1 статті 4, пунктом 4.5 статті 4, підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 
статті 12, підпунктом 12.4.3 пункту 12.4 статті 12, пунктом 12.5 
статті 12, статтею 288 Податкового Кодексу України, ст. 21 Розді-
лу ІІІ Закону України «Про оренду землі», згідно Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення 
ради від 05.06.2015 року за № 5 «Про затвердження технічної до-
кументації з нормативної грошової оцінки земель міста Черво-
нозаводське» та рішення ради від 15.10.2013 року за № 22 «Про 
затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель с. Вишневе Червоногзаводської міської ради». 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити ставки земельного податку за зе-
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;

- для суб’єктів господарювання (крім державної та комуналь-
ної форми власності) на земельні ділянки, які перебувають в по-
стійному користуванні – 12 відсотків.

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:

ТАБЛЯЦЯ CПРАВА >
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-

ПРОЕКТ РІШЕННЯ РАДИ

№№ 
п/п Назва цільового призначення

Код    
КВПЦТЗ

Ставки 
орендної 
плати за 

землю у % від 
нормативної 

грошової 
оцінки

І Землі сільськогосподарського призначення.  
1 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 01.01 4
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 12
1.2 Заклади торгівлі непромисловими товарами 12

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
12

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 12
4.3 Заклади по ремонту взуття 7
4.4 Перукарні 7
4.5 Інші заклади побутового обслуговування 10
5 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(заклади соціальної допомоги).
03.15 3

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

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

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

11.04 12

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

12.04 10

VІ Землі зв’язку.
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій. 13.01 10

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

14.02 12

ком).
6. Орендна плата вноситься щомісячно в строки та в порядку, 

визначеному договором оренди земельної ділянки.
7. 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 2017 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 09.06.2016 року № 4 «Про затвердження ста-
вок земельного податку та ставок орендної плати у відсотках до 
нормативної грошової оцінки земель м. Заводське та с. Вишне-
ве» таким, що втратило чинність.

14. Рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.
15.Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради та у газе-

тах «Зоря» і «Червонозаводський вісник».

Б У З К О В И Й  Г А Й
Зацвів бузок духмяно і красиво!
Ті квітоньки, мов хрестики малі.
І має він таку могутню силу-
Утримати прекрасне на землі!

Кожного року у с. Диканька (Полтав-
ської обл., Диканського р-ну.) проводиться 
обласне мистецьке свято «Пісні бузкового 
гаю». 

Це свято було започатковане, щоб пока-
зати людям красу і неповторність рідного 
краю. 

За легендою, рід Кочубеїв дуже по-
терпав від туберкульозу, і лікар порадив 
графу Віктору Павловичу Кочубею поса-
дити для його невиліковно хворої доньки 
Ганнусі бузковий гай, щоб його повітря 
хоч трохи продовжило її життя. Було при-
везено більш як триста видів саджанців з 
різних куточків усієї Європи.

Коли гай зацвів, він виглядав так чудо-
во, що дочка, здавалось, почала одужува-
ти.

Але зів’яло море квітів і згасло життя 

дівчини. А душа її залишилась назавжди у бузковому гаю, де кожної весни солов’ї співають їй 
найкращих пісень.

Ось і цього року фольклорний аматорський колектив «Злагода» було запрошено на це чудове 
свято, де учасники колективу виступили на високому художньому рівні і отримали подяку від 
організаторів мистецького свята «Пісні бузкового гаю» та щирі оплески та овації від глядачів.

Н.ІВАЩЕНКО 
статтю підготувала в.о. директора 

Заводського МБК №2
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При слові «голокост» кров холоне в жи-
лах — варто тільки згадати, що сім десят-
ків років тому була зроблена спроба по-
вного винищення цілої нації! 

Ця страшна подія не оминула і наш рід-
ний край. Коли було окуповано Лохвицю 
то в місті почали встановлюватись «нові 
порядки», складалися списки комуністів , 
активістів, проводяться вибіркові арешти.

Євреям, (а їх в Лохвиці становило 43.7% 
майже половину населення міста) уже з 
осені 1941 року наказано носити білі на-
рукавні пов’язки, а потім і зовсім зігнано в 
два гетто, які розташовувались в місті.

Спогади тих страшних часів досі кра-
ють душі жертв, які вижили в період Голо-
косту і дожили до наших днів.

Про криваві події 12 травня 1942 року 
дізнаємося зі спогадів очевидців розстрілу 
євреїв Чернік К. М. , 1928 р. н. , жительки 
с. Благодарівка . Її хата розташована біля 
підніжжя яру, де гітлерівці і поліцаї здій-
снювали «масову акцію». З вечора 11 трав-
ня поліцаї наказали селянам, щоб ніхто 
вранці не виходив з хат, щоб позакривали 
вікна. А рано вранці сонячного, погожого 
дня 12 травня жителі села почули шум ма-
шин і гвалт людей. Євреїв вивантажували 

на галявині при дорозі, що веде на Гаївщи-
ну.

Наказували тут роздягатися і понад 
схилом великого яру вели до місця роз-
стрілу. Вздовж останнього шляху стояли 
поліцаї і гітлерівці. До обіду постріли за-
тихли. Запанувала тиша. Біля дороги німці 
розпалили багаття. Палили речі забитих 
людей . Певно те, що їм було не потрібне. 
І раптом тишу обірвав велетенський ви-
бух… Ще трохи часу і стихло все. Кривава 
Акція завершилася. Надвечір, коли вороги 
поїхали, жителі села побігли подивитися, 
чи немає живих, яким потрібна допомого. 
Нічого… Все засипано велетенським ша-
ром землі. Її було так багато, що нічого не 
ворушилося і не текла кров, як згадують і 
пишуть у статтях багато лохвичан.

Ось так на північно–східній околиці 
міста Лохвиці, в урочищі Лазірки, біля 
села Благодарівки були розстріляні євреї 
Лохвицького гетто.

Спогади про ті страшні дні не від-
пускають нас і досі, не зникають з нашої 
пам'яті… 

Абакумова Катерина учениця 8 – Б кла-
су Заводської ЗОШ № 1 своїми поетични-
ми рядками закликає нас не забувати ці 

трагічні сторінки, не відбирати в народу 
правду та свободу і понад усе цінувати 
людське життя.

Життя людське – це найдорожчий скарб
Життя – це сміх, це радість, це краса!
Як боляче, що інколи не можеш
Пройти свій шлях життєвий до кінця.

Ти хочеш жити, вірити й кохати,
Садити квіти, чути спів пташок,
Але існує в світі зла багато,
Свавілля нелюдів твоє життя спинило.

Та не одне життя, а тисячі, мільйони,
При слові «голокост» холоне кров,
Це спроба винищення нації одної
Не дай, Господь, це пережити знов!

Стражденна Лохвиччина, і тебе торкну-
лись

Тортури, сльози та нестерпний біль!
Хто право дав знущатись над євреєм,
В чому вина нещасних матерів!?

Вони так само діточок родили,
Раділи першим крокам немовлят.
Та вража куля їх не пощадила
Всю ніч стогнала, плакала земля.

Лиш був наказ зібратися з речами,
Прийшли чоловіки, жінки та діти…
Їх майже 300 – безневинних жертв
12 травня було вбито!

І діточок матуся притискала.
І батько обіймав, щоб захистити
Бабуся падала навколішки, благала.
Та був наказ – нікого не жаліти

«Дідусю відведи мене від ями,
Вона холодна, сіра і глибока.
Тікаймо, чуєш, люба моя мамо!
Від смерті відділяє нас лиш крок»

Пройшли роки, а біль у серці вічний,
Кружляє в небі зграя вороння,
Знов спогади вертаються до мене,
Коли здригалася від пострілів земля.

Життя коротке, але пам’ять вічна
Не відібрати правди та свободи!
Не забуваймо ж сторінки трагічні
Про знищення єврейського народу.

А.МАТЯШ
бібліотекар міської бібліотеки №1

«З тобою, краю мій Лохвицький,йдемо 
дорогами війни» - під такою назвою прой-
шов екскурс в історію Лохвиччини часів 
ІІ-ої Світової війни для студентів Лох-
вицького механіко-технологічного коле-
джу ПДАА,які відвідали Заводську міську 
бібліотеку №1 разом з керівником групи 
Таранською Аллою Анатоліївною.

До уваги студентів було запропоновано 
відкритий перегляд літератури під одно-
йменною назвою. Рекомендаційну бесіду 
для учнів провела Єрмакова Л.М.

А далі відбувся власне екскурс, підго-
тований бібліотекарями, в ході якого сту-
дентам було надано факти про початок та 
хід війни. Зокрема,прозвучала розповідь 
про те,як з початком війни між націонал-
соціалістичною Німеччиною і Радянським 
Союзом через Лохвицький район потягли-
ся ешелони на Захід з мобілізованими вої-
нами, а на Схід — з пораненими бійцями 
Червоної Армії та евакуйованим населен-
ням, а також з обладнанням заводів, фа-
брик, МТС та колгоспів. На Схід Росії та в 
Казахстан гнали рогату худобу та свиней, 
пізніше місцеве населення було залучено 
для риття окопів для відступаючих частин 
Червоної Армії. Однак, вже 12 вересня 1941 
року Лохвиця була несподівано захоплена 
танками і мотопіхотою німців, які насту-
пали з боку М. Ромни Сумської області. 
Таким чином, споруди оборонної лінії не 
були використані військами ЧА. Через два 
дні з Півдня підійшли війська генерала 
Клейста, які й замкнули кільце німецько-
го оточення навколо відступаючих частин 
і з'єднань Південно-Західного фронту, 
позбавивши останньої можливості його 
командування вивести війська на річки 

Псьол та Сулу. В оточенні ворога залиши-
лись генерал-полковник Кирпонос М. П. та 
командувач 5-ої армії генерал М, І. Пота-
пов. Вони потрапили в оточення в районі 
урочища Шумейкове, що між селами Їсків-
ці та Дрюківщина. 22 вересня 1941 року до 
двохсот воїнів фронту та їх командири по-
лягли в нерівному бою. Серед них—гене-
рали М. Кирпонос, В.Тупиков, А.Данилов, 
Д.Добикін, Я.Шкурін, М.Потапов, комісар 
Є.Кальченко.

...Пам'ятники нашим воїнам, які поля-
гли у боях з німецько-фашистськими за-
гарбниками — своєрідний вінок безсмертя 
героїв... 18 вересня 1976 року у цьому вінку 
з’явилася ще одна гілка - ме-
моріальний комплекс, урочисто відкритий 
в урочищі Шумейкове» (автори—А.Ю. Бі-
лостоцький та В.П. Винайкін). Охочі мо-
жуть відвідати цей величний меморіал.

Наслідки німецької окупації в Лохвиць-
кому краї були справді страшними — 12 
травня 1942 року на околиці міста Лохви-
ці в с. Благодарівці німці розстріляли 287 
мешканців єврейської національності. В 
цьому році Лохвиччина відзначить 75 – ту 
річницю тих трагічних подій. В сусідніх 
Лубнах за донесенням німецької Айнзац-
ґруп поліції безпеки і СД наприкінці 1941 
року «були піддані екзекузії 1865 євреїв», 
а у рамках переслідування українського 
руху опору заарештовано 23 особи з числа 
націоналістів. В роки окупації на Лохвич-
чині розстріляно 768 чоловік мирного на-
селення, вивезено на примусову працю до 
Німеччини 6376 чоловік, страчено понад 
100 підпільників та активістів.

Перед студентами прозвучала розповідь 

про те, якими жахливими для населення 
були плани гітлерівців в разі їх перемоги, 
адже у середині липня 1943 року німецька 
окупаційна влада наказала готуватися до 
евакуації промислових центрів із районів 
Сходу й Києва. У Полтавській області цей 
німецький план «..передбачав евакуацію 
не лише споживчих товарів і худоби, а й 
усіх працездатних від 15 до 65 років..»

Згідно з вказівками Е. Коха у першій 
зоні, що була ближче до фронту (з міста-
ми Гадяч,Полтава, Бердянськ) усі будинки 
у селах і містах мали бути спалені. Скла-
ди, які не можна було евакуювати, треба 
було знищити. Всі працездатні мешканці 
і худоба мали бути евакуйовані, а насіння 
знищене...». До цієї першої зони Коха від-
носилась і Лохвиччина.

Однак, планам німецького чиновника 
не вдалося здійснитися повністю, В серед-
ині вересня 1943 року територія Лохвиць-
кого краю була звільнена від окупантів 
військами 40-ої армії Воронезького фрон-
ту:13 вересня військами 309 –ої стрілець-
кої дивізії генерал-майора Д. Ф. Дрьоміна 
було визволено Лохвицю, а 15 вересня 
1943 року — підрозділи 337 стрілецької 
дивізії генерал-майора Ляскіна визволили 
від німців Сенчу. Місто Заводське (колиш-
ня Сталінка) було звільнене від ворога 12 
вересня.У Лохвиці певний час знаходився 
штаб командуючого Воронезьким фрон-
том генерала М. Ватутіна. Ось повний 
перелік військових з'єднань і частин, що 
визволили Лохвицю 13 вересня 1943 року' 
309-та стрілецька дивізія 52-го стрілецько-
го корпусу 40-ої армії, до складу якої вхо-
дили: 955, 957 та 959-ий стрілецькі 

полки, 842-ий артилерійський полк, 343-
ій  окремий винищувально-протитанко-
вий дивізіон, 558-ий окремий саперний 
батальйон, 738-ий окремий батальйон 
зв'язку, 362-га окрема розвідувальна рота, 
9-ий гірсько-в'ючний мінометний полк, 
444-ий окремий гвардійський мінометний 
дивізіон, 501-ша розвідувальна рота 237-ої 
стрілецької дивізії 52-го стрілецького кор-
пусу».

А ось прізвища деяких офіцерів, що ко-
мандували підрозділами при визволенні 
Лохвиччини — полковник Д. Ф. Дрьомін, 
підполковник Г. М. Шевченко, капітан Д. 
П. Потиліцин, комбриг полковник М. В. 
Моргунов, Герої Радянського Союзу стар-
ший лейтенант Замула та лейтенант Ю. 
Соколов, — а також підполковник Ф. Г. 
Мащенко і майор О. О. Котін. які загинули 
в боях за Лохвицю. 14 мешканців Лохвиць-
кого району стали Героями Радянського 
Союзу під час Другої світової війни, Серед 
них - уродженці Лохвиччини — В. О. Бон-
даренко М. Д. Дронов, І. К. Лета, О. О. Ми-
роненко, С. Ф. Севастьянов, Г. М. Сердюк, 
Є.Л. Усенко, Д.П. Шингирій та В. П. Шуль-
га. На території району багато братських 
могил, в яких покоїться близько 1 тисячі 
воїнів, але встановлено імена лише 521 по-
леглих.

Лохвицькі корені мав також відважний 
герой-підводник часів Другої світової ві-
йни Олександр Маринеско, якого Адольф 
Гітлер вважав ворогом №1. За свідченням 
двоюрідної сестри Маринеско Марії Ко-
валь, той народився якраз у Лохвиці, у 
родині Тетяни Михайлівни та Івана Олек-
сійовича Маринеска, колишнього моряка 
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румунського флоту. Пізніше сім'я пере-
їхала до Одеси, де й пройшло дитинство та 
юність майбутнього підводного аса. Його 
ще називають корсаром Другої Світової.

В різні часи Олександр Маринеско 
був штурманом підводного човна типу 
«щука», командував човном малюткою 
«С-13». Саме ця «еска» під командуванням 
Маринеска у жовтні 1944 року потопила 
озброєний транспорт «Зігфрід» тоннаж-
ністю 5 тис. тонн, а в січні 1945-го- великий 
пароплав «Вільґельм Густлов» з трьома ти-
сячами відбірних німецьких підводників 
на борту. По тоннажу потоплених суден в 
час Другої світової Олександр Маринеско 
був першим. Протягом свого життя герой- 
підводник був забутий владою, зазнав на-
віть переслідувань і лише 5 травня 1990 
року йому було присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу (посмертно).

На особливу увагу заслуговує біогра-

фія уродженця села Безсали Лохвицького 
району професора Бориса Юріовича Ан-
дрієвського, який народився в с. Безсали 
18 жовтня 1898 року в родині священика. 
Середню освіту здобув у Лубенській гім-
назії, а медичні студії та хірургічну спе-
ціалізацію — у Харкові під керівництвом 
проф. Ф. Ю. Розе. Після здобуття доктора-
ту медичних наук у 1938 р став доцентом, 
а в 1940— 1943 роках — професор Дніпро-
петровському медичному інституті.Двох 
його братів Федора та Івана знищили біль-
шовики в катівнях ГПУ-НКВС, а третій 
брат Дмитрій, народжений у селі Бодаква, 
дістався за кордон і став провідним членом 
ОУН. За часів репресій 1930-их років проф. 
Б.Андрієвському довелося покинути Укра-
їну та переховуватися на Поволжжі. У 1943 
році під час німецько-більшовицької війни 
він переїхав до Львова, де до березня 1944 
року був професором хірургії у Львівсько-
му медичному інституті. Став прихильни-

ком підпільної боротьби проти німців та 
більшовиків. Разом зі своїми учнями та 
асистентами рятував життя воїнам УПА, 
що лікувалися за підробними документа-
ми. Навесні 1944 року професор переїхав 
до Відня,а в 1952 році емігрував до США. 
У Клівленді займався науковою діяльніс-
тю – з’явилось друком понад 30 його праць 
щодо лікування наглої кровотечі, застосу-
ванню соляних розчинів,лікуванню після-
операційних психозів, туберкульозного 
перитоніту, хвороб спинного мозку, вдо-
сконаленню перидуальної анестезії та ін.. 
Весь час займав високі адміністративні по-
сти, був головою Української Санітарно – 
Харитативної Служби у Мюнхені. Очолю-
вав Політичну Раду Закордонних Частин 
ОУН,але пізніше, не погоджуючись із про-
відною лінією 34-го проводу ОУН, вийшов 
з організації. У 1956 році написав статтю 
«На переломі», що була надрукована у га-
зеті «Свобода» аж 12 лютого 1981 року. По-

мер у Клівленді 20 жовтня 1962 року.
У роки війни 15 тисяч 540 жителів на-

шого Лохвицького краю було мобілізовано 
до лав Червоної Армії. 7 757 з них загинуло 
та пропало безвісти. Це страшні цифри,які 
свідчать,що кожен 2-гий воїн віддав своє 
життя за Батьківщину.

Дуже великими були матеріальні збит-
ки, які обчислювалися 700 мільйонами то-
дішніх карбованців.

…Такою була плата наших дідів та пра-
дідів за наше життя під мирним небом. 
На жаль,ця тиша нині порушена боями 
на Сході нашої держави і вимагає багато 
мужності і терпіння у боротьбі із загарб-
ником.

Л.ЄРМАКОВА
завідуюча міської бібліотеки №1

Г Е Р О Ї Ч Н І  В Ч И Н К И  С П І В В І Т Ч И З Н И К І В 
Н А В І К И  З А Л И Ш А Т Ь С Я  Н А Ш І  С Е Р Ц Я Х

Ми - покоління ХХІ століття. Але нам 
відомо, що Велика Вітчизняна війна - це 
найстрашніша війна. Скільки жертв? 
Скільки зруйнованих міст і сіл? Скільки 
нездійсненних мрій? Про ці події ми зна-
ємо із літератури і кінофільмів, із розпові-
дей очевидців та учасників боїв. Слухаючи 
розповіді про пережите в ті роки, наверта-
ються сльози і тривожно б’ється серце. 

Здавалося б, що ті події повинні зміни-
ти наше ставлення до історії нашої країни. 
Але ми повертаємо стрілку історії назад, і 
військові дії знову спалахують на теренах 
нашої Батьківщини. Виникає безліч пи-
тань: навіщо гинули наші діди та прадіди? 
Навіщо? Щоб знову почалася війна?

Із метою національно-патріотичного 
виховання учнів у школі проведена декада 
під гаслом «Ніхто не забутий, ніщо не за-
буто». В рамках декади були різноманітні 
заходи: лінійка, години спілкування, ра-
нок для 1-5 класів «Тільки пам'ять не си-
віє» (класний керівник 3-го класу Горецька 
Л.І.), конкурс патріотичної пісні, в якому 
брали участь учні 9-11 класів. Перемогу в 
конкурсі здобули учні 10 класу (класний 
керівник Чернець Н.В.).

Відбулася зустріч з учасниками бойових 
дій та ветеранами Великої Вітчизняної ві-
йни Ярмішем І.І., Степаненком Г.Т.; Дро-
бот О.В. (очевидець блокади Ленінграда); 
дитиною війни Говорухою С.А.; учасни-
ками бойових дій у зоні АТО Миронен-
ком Ю.М., Приймою Ю.М., Саєнком О.В., 
Кононовим П.О.; завідувачкою міською 
бібліотекою №1 Потапенко Н.П., бабусею 
учениць 3 класу Потапенко Анастасії і 
10 класу Потапенко Ірини, яка розповіла 
присутнім про бойові подвиги свого бать-
ка Лазоренка П.А. Учні Кіяшко Єлизавета, 
Міновщикова Дарія, Лелека Анна, Козь-
менко Вадим розповідали про бойові шля-
хи своїх прадідів. Взявши активну участь у 
проведенні декади, я ще раз переконалася, 
що воїни Великої Вітчизняної війни, пере-
живши жахливі воєнні роки, багато чим 
пожертвували, багато чого втратили, але 
змогли дійти до переможного кінця. Саме 
їхніми руками після визволення країна 
була відновлена з руїн. 

Учні школи брали участь у обласному 
святі «Обереги пам'яті», яке проходило в 
урочищі Шумейкове та міському мітингу, 
приуроченому Дню Перемоги. На мітингу 

від учнів шкіл міста виступила з привітан-
ням учениця 11 класу, голова учнівської 
ради школи Кравченко Інна. 

Ми низько вклоняємося воїнам-ви-
зволителям, учасникам бойових дій у зоні 
АТО, які на сьогодні відстоюють мир і не-
залежність нашої держави.

Я впевнена, що безмежна повага до вас, 
пам'ять про ваші героїчні вчинки навіки 
залишиться в наших серцях.

І.КРАВЧЕНКО 
випускниця ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 

голова учнівської ради

В С Е У К Р А Ї Н С Ь К И Й 
М О Л О Д І Ж Н О - П І Д Л І Т К О В И Й  Ф Е С Т И В А Л Ь 

Ш І С Т Д Е С Я Т Н И К І В  Т А  Д И С И Д Е Н Т І В
Пройшовши відбіркове анкетування, 

я стала учасником Всеукраїнського моло-
діжно-підліткового фестивалю шістдесят-
ників та дисидентського руху, який про-
ходив з 15 по 18 травня 2017 року на базі 
Міжнародного центру дитячої наукової 
творчості МАNLАВ.САМР, Національ-
ний центр «Мала академія наук України», 
Пуща Водиця, м.Київ. Я ніби поринула у 
ту добу нашої історії завдяки щоденному 
відвідуванню музеїв, історичних місць та 
зустрічам з людьми, які займаються ви-
вченням руху опору в Україні в 60-90 ро-
ках минулого століття та навіть тими, хто 
пройшов жахіття політичних репресій. 

Кожного дня в нас були зустрічі із над-
звичайно цікавими людьми. В перший 
день фестивалю до нас завітала Ольга 
Балашова - кандидат філософських наук, 
мистецтвознавець, художній критик, ви-
кладач кафедри Теорії та історії мистецтва 
НАОМА, автор та куратор багатьох не-
формальних освітніх програм з мистецтва. 
Сфера її наукових інтересів: мистецтво 
нових медіа, західноєвропейська художня 

культура Нового часу, українське та сві-
тове мистецтво ХХ-ХХІ століття. У 2015 
році разом з Лізою Герман створили книгу 
«Мистецтво українських шістдесятників» 
(видавництво «Основи»). Ми розмовля-
ли про художників-дисидентів, піднімали 
тему свободи, що є дуже важливо у наш 
час. Я не тільки дізналася багато про ху-
дожників, але й зрозуміла, що ці люди 
боролися за незалежність творити те, що 
вони вважають за важливе. Але радянська 
влада не дозволяла цього робити, і тому 
митці «працювали в стіл».

Завдяки інтерактивній лекції Оксани 
Розумної – завідувача сектору культурної 
політики відділу гуманітарної безпеки На-
ціонального інституту стратегічних до-
сліджень, кандидата філософських наук, 
я отримала багато нової для мене інфор-
мації про літераторів 60-90-х років ХХ ст. 
Наші письменники справді заслуговують 
на всесвітнє визнання. Якби не радян-
ська влада, Василь Стус отримав би Но-
белівську премію. «Поет-в’язень отримує 
Нобелівську премію.» Звучить дивно, чи 

не так? Нескореними митцями того часу 
є письменники Іван Дзюба та Василь Го-
лобородько. Їхні твори заборонялися, бо 
змушували думати, мати власні думки, а 
не влади.

Екскурсія до Музею самвидаву видав-
ництва «Смолоскип» була неймовірною. 
Музей зовсім невеликий, проте він повніс-
тю відповідає тій епосі за фотографіями, 
рукописами. Після того як ми подивилися 
фільм про створення видавництва, я вко-

тре зрозуміла, які ж все таки талановиті та 
сміливі люди жили та живуть на Україні. 
Кожному з учасників фестивалю від ви-
давництва «Смолоскип» було подаровано 
енциклопедичний довідник – «Рух опору 
в Україні в 60-90-х роках». Пізнавальною 
була зустріч з Ростиславом Семків, дирек-
тором видавництва - українським літе-
ратурознавцем, літературним критиком, 
перекладачем, видавцем, доцентом Наці-
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онального університету «Києво-Могилян-
ська Академія». Він є автором наукових 
статей у фахових періодичних виданнях, 
часописі «Критика» та газеті «Дзеркало 
тижня», оглядів і рецензій на літератур-
ному порталі «ЛітАкцент» та в журналі 
«Український тиждень».

Відвідавши інтерактивну бесіду «Ва-
силь Симоненко – поет і людина» у публіч-
ній бібліотеці імені Василя Симоненка, я 
по-новому відкрила для себе цього митця, 
який був шістдесятником. Прожив лише 
28 років, а скільки зробив, написав! Я гор-
джуся тим, що він є моїм земляком. В його 
творах безліч цитат, які є доречними і в 
сьогоденні. Закарбовані в душі слова Васи-
ля Симоненка: 

«Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.» 
Несподіванкою була зустріч із люди-

ною, яка пережила політичні репресії 
– Василем Овсієнком - українським гро-
мадським діячем, розповсюджувачем сам-

видаву, членом Української Гельсінської 
Групи, політв’язнем, публіцистом, істори-
ком дисидентського руху, співробітником 
Харківської правозахисної групи. Під час 
розповіді Василя Овсієнка по тілу бігли 
мурашки. Переживши карцер, знущання, 
операцію по видаленню пухлини мозку, ця 
людина зараз стоїть перед тобою і розпо-
відає про події, що відбувалися на Україні, 
про всі ті безглузді заборони та закони, які 
він бачив на власні очі. 

Вражаючою стала екскурсія до Музею 
шістедястництва, який був відкритий 24 
серпня 2012 року. Головна ідея — екскурс 
в історію, пов’язану з боротьбою за на-
ціональне відродження, феноменом сам-
видаву, репресіями, яким піддавалися 
шістдесятники, відродженням народних 
традицій.

В експозиції тисячі експонатів: рукопи-
си, старі фотографії, особисті речі шістде-
сятників. Містить матеріали, що належать 
або пов’язані з Василем Стусом, Іваном та 
Надією Світличними, Миколою Вінгра-

новським, В’ячеславом Чорноволом, Ал-
лою Горською, Іваном Драчем, Дмитром 
Павличком та іншими. Драматичні історії 
стають перед очима під час відвідування 
музею. Заставляють задуматися над мину-
лим та сьогоденням.

На зустріч з гуртом «Хорея Козацька» 
та Тарасом Компаніченком я чекала дуже 
довго. І не дарма! Той заряд енергією та ду-
хом нашої історії залишився в мені надов-
го. Так завести публіку може не кожен. Дві 
години неймовірного щастя та відпочинку 
для душі. 

Хорея Козацька — це унікальний му-
зичний колектив стародавньої музики з 
Києва. Гурт виконує музику Русі-України 
різних епох — Середньовіччя, ренесансу, 
бароко, класицизму, романтизму та окре-
мі твори ХХ століття, демонструючи різні 
пам’ятки української культури. Пріори-
тетними напрямками для гурту є героїч-
ний епос, давня автентична традиція.

В день вручення сертифікатів в нас були 
ще були цікаві зустрічі з Олесем Шевчен-

ком - українським політичним діячем, 
учасником національно-визвольного руху 
та Дмитром Стусом, сином Василя Стуса. 
Це було ніби підсумком цих 3 днів знань 
та досвіду. 

У Всеукраїнському молодіжно-підліт-
ковому фестивалі шістдесятників та дис-
идентського руху взяли участь діти 6-10 
класів з 13 регіонів України. Полтавщину 
представляли 4 учасники, серед яких була 
і я. Дякую організаторам, зокрема Юлії 
Кравченко – тренеру із методики «Філосо-
фія для дітей», за можливість доторкнути-
ся до історії, відчути її живий подих через 
безпосереднє спілкування з історичними 
постатями та видатними діячами сього-
дення. Також вдячна за підтримку моєї 
участі в проекті учителю історії Заводської 
ЗОШ № 2 Роман Інні Василівні та Завод-
ській міській раді за спонсорську допомо-
гу.

М.ПАНЧЕНКО
учениця 8 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 
дійсний член Малої академії наук України

Л А У Р Е А Т  П Р Е М І Ї 
В Е Р Х О В Н О Ї  Р А Д И  У К Р А Ї Н И

24 травня 2017року Голова Парламен-
ту Андрій Парубій вручив 16 щорічних 
Премій Верховної Ради педагогічним пра-
цівникам загальноосвітніх, професійно-
технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів. Лауреатом  цієї пре-
мії  став і наш завідувач ДНЗ №2 «Теремок» 
Олександр Дроб'язко.

Премія була створена для піднесення 
ролі та авторитету педагога в суспільстві, 
підвищення престижності праці вчителя, 
вихователя, майстра виробничого навчан-
ня, керівника гуртка. «Оскільки виклада-
чі, вихователі, керівники гуртків є тими 
«скульпторами», хто формує та виховує 

нашу молодь та її цінності - від них за-
лежить майбутнє, ця професія є надваж-
ливою і потрібно пам’ятати та поважати 
працю цих людей», -підкреслив А.Парубій. 
Він зазначив, що «вкрай важливим є те, 
що від часу створення Премії її лауреата-
ми стають не лише керівники навчальних 
закладів, але й рядові вчителі загальноос-
вітніх навчальних закладів, майстри ви-
робничого навчання системи професійної 
освіти, керівники гуртків позашкільних 
навчальних закладів, вихователі дитячих 
садків, представники навчальних закладів 
не лише великих міст, а й педагоги з район-
них центрів, сільських населених пунктів».

Д І Т И  С О Н Ц Я  І  М И Р У
6 травня 2017 року у м.Миргороді в 

Палаці культури відбувся Міжнародний 
фестиваль-конкурс мистецтв «Діти сонця 
і миру», в якому взяли участь конкурсан-
ти з різних куточків України. Наші дітки, 
студія Народного самодіяльного хореогра-
фічного колективу «Пролісок», теж при-
йняли участь в цьому конкурсі. Колектив 
був відзначений своїми здібностями і та-
лантом, за що отримав подяку від голови 
журі Г.Юрченка і посів 2 місце в народно-
му жанрі та став дипломантом першого 
місця в естрадній хореографії у своїй віко-
вій категорії. Діти були запрошені прийня-
ти участь в гала-концерті, і, незважаючи 
на пізній час, гідно виступили та отримали 

свої нагороди. Це перемога принесла дітям 
велику масу задоволення та захоплення 
від участі і наштовхнула їх на прагнення 
бути ще кращими.

Колектив працює під керівництвом Ві-
кторії Петрівни Журавель. Всього лише 
за рік студія прийняла участь у двох між-
народних конкурсах. Вони є постійни-
ми учасниками усіх міських та районних 
культурно-мистецьких заходів. За це бать-
ки висловлюють вдячність, в першу чергу, 
керівнику, завдяки зусиллям якої малеча 
полюбила мистецтво танцю.

Батьківський комітет танцювального 
колективу «Пролісок»

Р Е З У Л Ь Т А Т И  Г О Л О С У В А Н Н Я  З А  П Р О Е К Т И 
Г Р О М А Д С Ь К О Г О  Б Ю Д Ж Е Т У

30 квітня було припинено голосування 
паперовими бюлетенями за проекти, по-
дані в рамках «Громадського бюджету».

Нагадаємо, вперше запроваджено 
можливість для заводчан запропонува-
ти як змінити місто за поданими самими 
мешканцями ідеями і підготовленими 
проектами.

Голосування за проекти тривало 
протягом 15 днів у шести визначених 
місцях для голосування. Кожен грома-
дянин України, який належать до те-
риторіальної громади міста Заводсько-
го і має право голосу міг підтримати 1 
проект(пропозицію) щодо поточних та 1 

проект (пропозицію) щодо капітальних 
видатків.

У голосуванні взяли участь 512 грома-
дян.20 бюлетенів зіпсовані.

Результати голосування:
у частині поточних витрат:
1.Проект №1 «Золотий пісок посіємо», 

автор Іващенко Н., набрав 65 голосів (II 
місце);

2.Проект №2 «Організація сучасного 
предметно-розвивального середовища, 
як запорука різнобічного розвитку дітей 
дошкільного віку», автор Дробязко О., 
набрав 231 голос (I місце);

3.Проект №3 «Створюємо мультфільм 

разом», автор Лисенко Н., набрав 39 голо-
сів (III місце).

у частині капітальних витрат:
1.Проект № 4 «Спортивний майданчик 

з стаціонарними тренажерами і тенісни-
ми столами «Доступний спорт – запорука 
здоров’я», автор Михлик І., набрав 110 
голосів (I місце);

2.Проект №5 «Облаштування дитячо-
ігрового майданчика «Краплинка», автор 
Чумарна О., набрав 47 голосів (II місце).

Наступним кроком реалізації проектів 
був їх розгляд комісією з питань страте-
гічного розвитку, планування, бюджету і 
фінансів

Заводської міської ради, яка відбула-
ся 15 травня, на якій розглянули подані 
п'ять проектів (пропозицій). Розглянув-
ши кожен проект окремо, комісія вирі-
шила рекомендувати депутатам міської 
ради розглянути та затвердити рішення 
ради щодо фінансування проектів гро-
мадського бюджету у 2017 році. 

Пропозиції, які будуть затверджені 
рішенням міської ради, підлягають фі-
нансуванню за рахунок коштів міського 
бюджету м.Заводського у 2017році.

Л.ДОБРОХЛІБ
фахівець зі сталого розвитку
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В І Д К Р И Т І  Т У Р Н І Р И  З  Б О К С У

З 4 по 6 травня цього року в м. Гадячі 
пройшов вже сьомий за рахунком відкри-
тий турнір з боксу пам'яті О.О. Ісмєтова.

З "Сан Саничом" ми познайомились в 
2008-2009 роках, коли наш клуб став ак-
тивним учасником обласних турнірів. Це 
була цікава,неординарна особистість. Ба-
гато чого в нього можна було навчитись, 
адже людина з таким багатим життєвим 
досвідом - учасник бойових дій в Афга-
ністані, підполковник, військовий хірург, 
ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, май-
срер спорту з боксу СРСР і це все одна лю-
дина! Також Сан Санич заснував секцію 
боксу в Гадячі. Був організатором турнірів 
з боксу в Гадячі, на який приїжджали бок-
сери з всієї України. До останньої хвилини 
був активним життєдайним. Він і помер 
на чемпіонаті з боксу в м.Полтава! Перед 
самою смертю він запросив нас на свій 
турнір. Це було честю. СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ 
САН САНИЧУ. Ми приїхали на цей тур-

нір, але вже на честь його пам'яті в 2010 
році. Тоді наш вихованець Оніщенко Бог-
дан став переможцем та кращим боксером 
турніру, провівши чотири двобої , та пере-
мігши двох кандидатів в майстри спорту.

Всьоме поспіль ми приймаємо участь в 
цьому турнірі. І вже найменші наші боксе-
ри здобувають перемоги:

Шиян Ярослав, 2009р.н -перше місце.
Соляник Євген, 2009р.н.-друге місце.
Буряк Ігор, 2003р.н.- перше місце.
Крят Владислав, 2004р.н.-друге місце.
Лесик Сергій, 2003р.н.-перше місце.
Оніщенко Руслан,2001р.н.- перше місце.
Також у матчевих зустрічах поза осно-

вною сіткою здобули перемоги Гриценко 
Богдан, 2006р.н., та Алексеєнко Святослав, 
2003р.н. Вітаємо переможців, висловлює-
мо подяку організаторам в особі Уніжон-
ного Андрія та вшановуємо пам'ять видат-
ної людини Ісметова О.О.! 

12-13 травня 2017 року в місті Ромни 
пройшов четвертий за рахунком турнір з 
боксу пам'яті Карпенка С.І.

Організатор турніру - керівник спорт-
клубу "Юність" і наш товариш-Дмитренко 
Богдан Сергійович. На турнір приїхали 
боксери з Сумської,Полтавської,Чернігі
вської та Харківської областей. Загалом 
близько 100 учасників. Для нашого клубу 
цей турнір є календарним, ми 4 роки по-
спіль приймаємо в ньому участь. Також всі 
ці роки привозимо додому трофеї. Цьо-
го року призові місця зайняли найменші 
боксери клубу - Шиян Ярослав 2009 р.н 
зайняв друге місце в категорії 24 кг. та Гри-
ценко Богдан 2006р.н.-друге місце в кате-

горії. 37кг. Також відзначились Буряк Ігор, 
2003р.н в кат.48кг-друге місце. Лесик Сер-
гій, 2003р.н- перше місце в кат. 54кг. Оні-
щенко Руслан, 2001р.н.-перше місце в кат. 
63кг. Також Оніщенко Руслан, провівши 
два двобої і одержавши дві дострокові пе-
ремоги, був визнаний КРАЩИМ боксером 
турніру! Доречі в фіналі Руслан переміг 
місцевого боксера, чемпіона Сумської обл. 
2015-16 років,призера Чемпіонату України 
Кибу Івана.

Вітаємо наших боксерів. Висловлюємо 
подяку організаторам турніру. Займайтесь 
спортом.

О.ОНІЩЕНКО
тренер БК «Алекс»

З Г А Д А Є М О  З В И Ч А Ї  П Р Е Д К І В
Праукраїнське дохристиянське релігійне вчення належить до найбільшої духовної скарбниці світу. Багато 

народів користується нею і донині.
Чому немає таких учених, які б підняли цю тему на високому науковому рівні?
Папа Римський Іван-Павло II назвав Україну Лабораторією Віри, тобто Лабораторією Духовності Світу. 

Він був добре ознайомлений з нашою праісторією.
Сонцепоклонницька віра наших предків за своє більше ніж шеститисячрічне існування залишилась лю-

дяною, щирою і прихильною своїм віруючим до кінця свого існування, зберігаючи велику пошану до кожної 
людини, довкілля навіть і у християнізованій Україні. Це не була поганська віра. Бо наші предки протягом 
багатьох тисячоліть намагалися збагатити душу Божественними явищами в її існуванні. Це була величезна 
людська філософія віри у високому інтелектуальному і грунтовному тулмаченні.

 Віра в Даждь-Бога-Сонця у VІ - ІV т.д.н.е. була дуже прогресивною закликом до праці, до непокори безза-
конню, до любові до людей, до краси слова і природи, до краси співу. Ось чому називали Сонце Даждь-Богом. 
Бо лиш торкнися рукою, працею за українські землі із молитвою та піснею, Божа Сила, що конкретизована у 
теплоті сонячного світла, все тобі віддасть і подарує.

 Простий люд за важкою працею розмовляв з Божественною силою, на відпочинку та у святкові дні: дні 
колядок і щедрівок, веснянок і гаївок, дні зелених та купальських свят. Українці з давніх давен ніколи не пере-
ставали розмовляти з Богом, а дружньо поспішали з молитовною подякою за земне щастя- щирою працею 
славити Бога і брати участь у хоровому співі зелених гаїв, буйних лісів, чарівних дібров, радіти красі весня-
ного цвіту, купатися в запашній росі різнотрав'я, кожного ранку цілувати Сонце і ловити на лугах Райдугу 
- Веселку, збирати врожай, переживати зиму в теплі, добрі, достатку.

 Незважаючи на різні часи і добрі і тяжкі, українці по всьому світу залишають після себе рясні сліди до-
брочинства, чим дивують усіх сяйвом вічної і святої України, що в перекладі із санскриту означає "величезна, 
могутня держава Сонця".

 На порозі літо. Земля немов розцвіла божественими квітами та замаяла зеленим різнотрав'ям, а літній 
етнічний календар дає змогу вивчити древні народні свята і є потужним ритмоладуючим стимулом здоров'я 
і процвітання нації. Тож звернемося до Літнього сварожого Ладу:

 Червень
 Видів День - 15 червня. Славимо Світовида літнього (Дива) як Бога всевидючого (Дідо - Всевідо). У цей 

день можна навчитися різному мистецтву, яке людина може побачити (бо сьогодні "що виджу, те вмію"). 
Світовид розкриває таємниці досі невидимого, що можна побачити лише "внутрішнім" зором. Сприятливий 
час для лікування очей.

 Купайло - найдовший день і найкоротша ніч року. Найкоротша ніч у році 7 годин 33 хвилини. Саме в цю 
чарівну ніч шукають цвіт Папороті! На світанку збирають цілюще зілля, яке допомагає від усілякої напас-
ті. Обряди Купальського свята: заплітання купальського дерева, очищення священним вогнем, виплітання 
вінків для ворожіння, купання в річках, знайомство молоді та сватання, зустріч купальського сонця. Час 
щасливого шлюбу.

 Перед купальським святом плодюча енергія Сонця і Землі досягає найвищої точки, а далі йде на спад. Це 
явище символізує звичай "ховати Ярила", який здійснюють заміжні жінки.

 Купальські співи - це переважно мрії дівчат про заміжжя, прощання з вільним життям, бо восени настане 
пора шлюбів.

 Купайло, за язичницькими віруваннями,- Бог шлюбу і земних плодів. До схід сонця треба було збирати 
цілюще зілля. Перед початком збирання приносили жертву землі - клали хліб-сіль або монету, як плату за 
щедрість. Сьогодні в купальських піснях часто вже переплутана християнська і язичнецька символіка, тому й 
прижилася така неприродна назва цього свята як "Івана-Купала". Хоча народ переважно не замислюється, як 
можна поєднати язичнецького Бога Купайла і християнського святого Івана.

 Хлопці і дівчата, перестрибуючи через благаття, міцно тримаються за руки. Якщо руки не роз'єднуються 
- буде щасливим подружжя.

 Попіл із купальського вогнища беруть для посипання подвір'я та городу, для здоров'я і родючості. Волх-
вині брали його для своїх потреб: лікування хворих, замовляння та чаклування. У цю ніч треба купатися в 
річці - це найкращий час для здоров'я.

 Свято Водяника - 29 червня. Рибалки вшановують його жертвами у вигляді тютюну, пива, першої впійма-
ної рибини. Жінки сплітають рибалкам вінки з петрових батогів.

Липень
Стрибог - 14 липня (Посвистач, Позвізд) - Бог Повітряного простору, від якого залежить погода. Вшано-

вують його хлібом, варениками, якими біля води пригощають чотирьох вітрів.
Свято Перуна - 20 липня. "Слава Богу Перуну Вогнекудрому, який стріли на ворогів верже, і вірно по стеж-

ці вперед веде, бо єсть він воїнам суд і честь, і яко златорун - милостив, всеправеден єсть!" (Велесова Книга)
Перун - це Син Божий, якого Отець Сварог посилає на землю у вигляді блискавичної енергії. Згадаємо 

подвиги Пращурів наших, яким заповів Сварог: "Щоб персти ваші утрудились о рала ваші, а мечем своїм здо-
бували Незалежність нашу!" (Велесова Книга).

Перуниця - 22 липня. Блискавиця - жіноча пара Перуна. В цей день не працюють у полі, щоб не ображати 
Богиню.

Чур, Пращур - 27 липня. Народна назва "Паликопа" (з санскриту "чур" - палити). Чур (Цур) вважається 
сторожем родових Звичаїв, Богом "Межового вогню" - він пильнує майно і власність Роду("Чур-моє!"). Згада-
ємо своїх Чурів-Пращурів, щоб опікувалися нашим збіжжям, щоб оберігали не тільки наші снопи, ай нашу 
Русь-Україну. Велесова Книга оповідає: "Усяк Рід мав Чурів і Пращурів, які померли перед віками,-тим Богам 
Почитання маємо дати, і од них радощі маємо". В цей день роздають дітям печиво "сончата", стрибають через 
багаття. Вшановують також Дажбога - покровителя обжинок.

 Український народ здавна такий співучий, що всі його справи завжди супроводжувалися піснями. Жнива 
- це своєрідний підсумок праці хліборобів. Це завжди було і є велике свято. 

 У перший день жнив, вдягнувшись у святкове вбрання, ідуть у поле до схід сонця. Починає жати най-
краща жниця. Обжинки супроводжувалисяпіснями:

 Золотіїї серпики бряжчали,
 Поки цього жита дожидали.
Закінчуючи жати, на полі залишають кілька стеблин - "Велесову бороду". Зерно з бороди витрушують на 

землю. Кладуть хліб і воду, потім лягають на ниву і качаються по ній, щоб земля повернула втрачені сили:
 Ой нивонько, нивонько
 Верни нашу силоньку...
Перший сніп називали "Воєводою", а останній "Дідухом". Він символізує добробут і стоїть у хаті цілий рік.
 Серпень
 Медово-маковий Спас - 1 серпня.
 Яблучний Спас - 6 серпня.
 Хлібний Спас - 16 серпня.
 Місяць Спасич згадується у Велесовій Книзі як місяць подяки Богам Спасам за добрий урожай. В на-

роді збереглися ще такі назви, як Грибний, Ягідний, Горіховий, Полотняний, Спас на воді або мокрий Спас. 
Мабуть, у давні часи, їх було ще більше, бо кожен овоч має свій термін. Кожен овоч як плід Землі і Сонця має 
бути присвячений Різним Богам, тож заборони на їх вживання не було.

 Перші овочі, квіти, мед та медові соти, мак, хліб із нового врожаю освячують давніми молитвами, при-
гощають ними близьких. Тоді все іде на здоров'я. На Спасівку душі Пращурів також відвідують свої родини. 
Спом'янімо їх добрим словом.

Свято Лісовика - 16 серпня. Йому кладуть пожертву (хліб, кашу) на лісовій галявині, щоб "не водив" по 
лісу.

Посвистач - 19 серпня. Стрибог. Вшановують Бога Вітру, спостерігають за погодою: якщо вітер теплий - 
буде врожай.                                                                                                                                                              ЗОРЕСЛАВА


