
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А  ГА З Е Т А  В И К О Н А В Ч О Г О  К О М І Т Е Т У  З А В О Д С Ь К О Ї  М І С Ь К О Ї  Р А Д И

ЗАСНОВАНА В СІЧНІ 2015 РОКУ                                              www.zv.gov.ua Мій дім, моє ти Заводське, горять твої вогні в посульськім краї, 
тут веселково твоя доля розквітає, мій дім, моє ти Заводське.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ВІСНИК
28 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ БЕЗКОШТОВНО № 10-11 (40) ЩОМІСЯЧНО

« К Р А Щ А  К Н И Г А  П О Л Т А В Щ И Н И » : 
П Е Р Е М О Ж Ц І  О Т Р И М А Л И  Н А Г О Р О Д И

З-поміж понад 50 видань компетентне журі обрало найдостойніші і 7 листопада у 
Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П.Котляревського на-
городили переможців обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини», який цьогоріч 
відбувається вже вдванадцяте.

На розгляд журі надійшло 51 видання від 14 заявників. За останні 5 років це найбіль-
ша кількість заяв на конкурс.

«Дуже приємно, що сьогодні відзначаємо кращих письменників, поетів і видавни-
цтва. У нас проводяться виставки книжок. Львів забрав пальму першості, але цього року 
ми проводили книжкову виставку «Пошук» і чули дуже шановані відгуки про неї», – за-
значив на початку церемонії заступник голови Полтавської ОДА Микола Білокінь.

У переліку, відзначених нагородами є різні за тематикою і спрямуванням книги – тут 
й історичні, і краєзнавчі, і вузькоспеціалізовані видання. 

«За дослідження історії краю та популяризацію малої батьківщини» нагороджено 
грамотами: Заводську міську раду (Лохвицький район); 

авторів книги «Моє маленьке місто Заводське» Анну Коршунову та Світлану Ка-
чуровську.

Т В О Р Ч І  К О Л Е К Т И В И  З А В О Д С Ь К И Х 
Б У Д И Н К І В  К У Л Ь Т У Р И  З А Х И С Т И Л И  Т А 
П І Д Т В Е Р Д И Л И  З В А Н Н Я  « Н А Р О Д Н О Г О »

13 жовтня в районному Будинку куль-
тури відбулась переатестація зразкових та 
народних колективів Лохвицького району.

Приймали участь 22 колективи, 20 з 
яких, в черговий раз, підтверджували своє 
звання. Це творчі колективи Заводського 
МБК №1: Народний аматорський ансамбль 
танцю «Веселка» (кер. Ю.Краснолуцька), 
Народний аматорський хор української 
пісні «Явір» (кер. Л.Лобецька), Народний 
самодіяльний хореографічний колектив 
«Пролісок» (кер. В.Журавель), Народний 
самодіяльний духовий оркестр (кер. Н. Рос-
ла, О.Шеффер) та Народний аматорський 
фольклорний колектив «Веселий вулик» 
Заводського МБК №2 (кер. Н.Онасенко). 
І лише 2 колективи Заводського МБК №2: 
фольклорний аматорський колектив «Зла-
года» (кер. Н.Іващенко) та духовий колек-
тив (кер. В.Лопуцько) захищали звання 
«Народного» вперше.

Щиро вітаємо всі народні колективи 
м.Заводського, і бажаємо творчих успіхів.

СТОР. 2 >>

8 стор.3 стор.2 стор.
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Р Е М О Н Т  Б Л А Г О У С Т Р О Ю  Ч А С Т И Н И 
В У Л И Ц І  Ш К І Л Ь Н О Ї

<< СТОР. 1

В першій декаді жовтня у відповід-
ності до заходів Програми економічного 
і соціального розвитку міста на 2018 рік 
реалізовано проект «Капітальний ремонт 
благоустрою частини вул. Шкільної в м. 
Заводське, Лохвицького району, Полтав-
ської області» загальною кошторисною 
вартістю 244 074,00 грн. Реалізація даного 
заходу відбулася завдяки виділенню з об-
ласного бюджету в сумі 200,00 тис. грн. за 
підтримки та сприяння депутата обласної 

ради Мамояна Сергія Чолоєвича. Завдяки 
виконанню проекту вдалося поліпшити 
експлуатаційний стан споруд на об’єкті 
благоустрою по вул. Шкільній. При цьо-
му, також вдалося облаштувати додаткову 
автозупинку, пішохідну доріжку біля куль-
тової споруди в центрі міста та вирішити 
питання водовідведення дощових вод з 
метою запобігання підтопленню житлових 
та громадських будівель на розі вулиць 
Полтавської та Шкільної.

Про внесення змін до бюджету на 
2018 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 стат-
ті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» та беручи до уваги 
рішення Пісківської сільської ради від 
06.11.2018 року за №1, клопотання КП «Ко-
мунсервіс» від 12.11.2018р за №212, №213

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну 
частину загального фонду бюджету на 
2018 рік на суму 3000,00 грн. по коду до-
ходів 41035000 «Інша субвенція» (надхо-
дження коштів від Пісківської сільської 
ради).

2. Збільшити доходну частину спеціаль-
ного фонду бюджету на 2018 рік на суму 
117000,00 грн. по коду доходів 50110000 
«Цільові фонди» (надходження коштів від 
підприємства УАСП ТОВ «КАІС»).

3. Збільшити видаткову частину спе-
ціального фонду бюджету на 2018 рік на 
суму 120 000,00 грн. по КПК 7322 «Будів-
ництво медичних установ та закладів» 

РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження рішення
виконавчого комітету 
№ 103 від 11.10.2018р.

Керуючись статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення ви-
конавчого комітету від 11.10.2018р. №103 
про внесення змін до бюджету міської 
ради на 2018 рік. 

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 листопада 2018 року рішення №3

РІШЕННЯ РАДИ

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставра-
ція інших об’єктів» (виконання робіт по 
об’єкту «Впровадження енергозберігаю-
чих заходів: «Реконструкція нежитлової 
будівлі поліклінічного відділення по вул. 
Садовій, 2«а» з утепленням, заміною вікон, 
дверей та інженерних мереж майнового 
комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської 
ради Лохвицького району, Полтавської об-
ласті»).

4. Внести зміни у видаткову частину 
загального фонду бюджету на 2018 рік, 
провівши перерозподіл коштів по кодах 
програмної та економічної класифікації 
видатків згідно додатку №1 до даного рі-
шення.

5. Направити кошти резервного фонду 
у розмірі 50 000,00 грн., а саме:

по КПК 6030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субси-
дії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)» в сумі 40 000,00 
грн. ( придбання спецодягу для працівни-
ків КП «Комунсервіс»);

по КПК 1010 «Надання дошкіль-
ної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 

10 000,00 грн (видача сертифіката для за-
кінчення будівництва).

6. Дати дозвіл КП «Комунсервіс» на 
використання коштів запланованих по 
спеціальному фонду бюджету по КПК 
6030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» КЕКВ 3210 «Капітальні транс-
ферти підприємствам (установам, органі-
заціям) в сумі 191 490,00 грн. для придбан-
ня каналопромивочної установки АГВТ 
Шторм А 1542 К.

7. Дати дозвіл на проведення оплати 
робіт по підготовці та отриманню містобу-
дівних умов для проектування, розробки, 
виготовлення, комплектації проектно-
кошторисної документації; проходження 
експертизи проекту об’єкту містобудуван-
ня «Будівництво водогону на масиві «Бри-
сі» в м. Заводське, Лохвицького району, 
Полтавської області» по КПК 6030 «Орга-
нізація благоустрою населених пунктів» 
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (при-
дбання) інших об’єктів» в сумі 155 000,00 
грн.

8. Затвердити профіцит загального 
фонду бюджету в сумі 3 000,00 грн.

9. Затвердити дефіцит спеціального 

фонду бюджету в сумі 3 000,00 грн. джере-
лом покриття якого визначити надходжен-
ня коштів до загального фонду бюджету.

10. Бухгалтерії міської ради внести змі-
ни в помісячний розпис бюджету на 2018 
рік.

11. Затвердити довідки про зміни до бю-
джету на 2018 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 листопада 2018 року рішення №1
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ня» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 
на суму + 60 000,00 грн. на виконання місь-
кої «Комплексної програми соціального 
захисту населення у м. Заводське на 2018 
рік»;

 по КПК 6030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних)» на суму + 1 
085 000,00 грн. на проведення оплати за 
надані послуги по поточному ремонту до-
ріг міста. 

3. Внести зміни у видаткову частину за-
гального фонду бюджету на 2018 рік згідно 
затверджених довідок.

4. Бухгалтерії міської ради внести зміни 
в помісячний розпис бюджету на 2018 рік.

5. Дане рішення затвердити на черговій 
сесії міської ради.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

11 жовтня 2018 року рішення №103

ВИКОНКОМ 
ІНФОРМУЄ

Інформація про утримання об’єктів со-
ціальної інфраструктури за підсумками 10 
місяців поточного року.

У відповідності до програми економіч-
ного і соціального розвиту міста Заводське 
станом на 01.11.208 року з метою належ-
ного утримання об’єктів соціальної сфери 
виконано робіт на суму 2 632 422,76 грн. 

В тому числі:

Про направлення вільних лишків

Керуючись пунктом 23 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», пунктом 7 статті 
78 Бюджетного кодексу України

ВИРІШИЛИ: 1. Направити кошти в 
сумі 231 958,00 грн. вільного залишку бю-
джетних коштів спеціального фонду, що 
утворився станом на 01.01.2018 року, а 
саме:

- по КПК 6030 «Організація Благо-
устрою населених пунктів» КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів дов-
гострокового користування» в сумі 224 
958,00 грн. (придбання бензокос, торгі-
вельного павільйону);

- по КПК 7322 «Будівництво медичних 
установ та закладів» КЕКВ 3132 «Капіталь-
ний ремонт інших об’єктів» в сумі 7 000,00 
грн. (виконання проектно-вишукувальних 
робіт та виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на об’єкт «Технічне 
переоснащення мереж внутрішнього елек-
тропостачання нежитлової будівлі полі-
клінічного відділення по вул. Садовій, 2а 
майнового комплексу АЗПСМ № 1 Завод-
ської міської ради, Лохвицького району, 
Полтавської області»).

2. Бухгалтерії міської ради внести зміни 
в помісячний розпис бюджету на 2018 рік.

РІШЕННЯ РАДИ

Про внесення змін до бюджету на 
2018 рік

Керуючись статтею 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
та беручи до уваги висновок фінансового 
управління Лохвицької РДА від 03.10.2018 
року

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну 
частину загального фонду бюджету на 
2018 рік на суму 1 145 000,00 грн., в тому 
числі : 

по коду 13030800 «Рентна плата за ко-
ристування надрами для видобування 
природного газу на суму + 159 700,00 грн.; 

по коду 13030900 «Рентна плата за ко-
ристування надрами для видобування 
газового конденсату» на суму + 18 000,00 
грн.;

по коду 18010500 «Земельний податок з 
юридичних осіб» на суму + 967 300,00 грн.

2. Збільшити видаткову частину загаль-
ного фонду бюджету на 2018 рік на суму 1 
145 000,00 грн., в тому числі:

по КПК 3242 «Інші заходи у сфері соці-
ального захисту і соціального забезпечен-

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

1. Реконструкція даху ДНЗ «Теремок» - 
219 993,00 грн.;

2. Поточний ремонт каналізаційної ме-
режі ДНЗ «Теремок» - 15 128,88 грн.;

3. Поточний ремонт штучної водойми 
по вул. Матросова – 63 995,00 грн.;

4. Поточний ремонт огорожі ДНЗ «Ма-
лятко» - 48 615,54 грн.;

5. Поточний ремонт вбиральні по вул. 
Озерній (паркова зона) – 22 186,76 грн.;

6. Поточний ремонт пам’ятника Голодо-
мору - 13 501,18 грн.;

7.  Капітальний ремонт доріг – 224 
997,92 грн.;

8. Поточний ремонт доріг, тротуарів 
міста та проїздів на прибудинкових тери-
торіях – 1 811 642,18 грн.;

9. Капітальний ремонт благоустрою 
частини вул. Шкільної – 200 000,00 грн.;

10. Поточний ремонт водогону по вул. 
Сковороди – 37 816,76 грн.;

11. Поточний ремонт мереж вуличного 
освітлення – 134 106,69 грн.;

12. Поточний ремонт системи опалення 
МБК №2 – 40 438,85 грн. ;

13. Впровадження енергозберігаючих 
заходів: «Реконструкція нежитлової бу-
дівлі поліклінічного відділення по вул. 
Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон 
і дверей та інженерних мереж майнового 
комплексу АЗПСМ № 1 – роботи розпо-
чато з 31 жовтня поточного року (трива-
лість реалізації проекту – по жовтень 2019 
року).

3. Затвердити довідки про зміни за 2018 
рік. 

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 листопада 2018 року рішення №4

Р Е К О Н С Т Р У К Ц І Я  П О Л І К Л І Н І Ч Н О Г О 
В І Д Д І Л Е Н Н Я

Станом на 22.11.2018 року по проекту: 
«Впровадження енергозберігаючих за-
ходів: «Реконструкція нежитлової будівлі 
поліклінічного відділення по вул. Садовій, 
2а з утепленням, заміною вікон і дверей та 
інженерних мереж майнового комплексу 
АЗПСМ № 1 Заводської міської ради, Лох-
вицького району, Полтавської області» ви-
конано наступні роботи:

- проведено демонтаж та встановлено 
металопластикові вікна на ІІ поверсі та за-
мовлено вікна на І поверх;

- 6 кімнат другого поверху вже обла-
щтовано каркасом з металопрофіля для 
установки плит ГКЛ, роботи тривають;

- проводиться утеплення внутрішніх ві-
конних відкосів пінополістиролом;

- завершено утеплення горищного пе-
рекриття;

- з 19 листопада розпочато електромон-
тажні роботи в приміщеннях ІІ поверху.

П А М ’ Я Т І  Ж Е Р Т В  Р Е П Р Е С І Й  Т А 
Г О Л О Д О М О Р І В

Завжди пам’ятати: Розстріляне Відро-
дження.

«Розстріляні та замордовані: історії 
життя геніальних українців, яких вбив 
сталінський режим» - під такою назвою 
пройшла історично – літературна Година, 
приурочена до днів чергової річниці роз-
стрілу української інтелігенції у Сандар-
мосі, що на Соловках, а також в Биківні.

Пом’янути невинно вбитих українських 
письменників до Читального залу Завод-
ської міської бібліотеки №1 завітали учні 
10-х та 11-х класів двох загальноосвітніх 
шкіл міста разом зі своїми керівниками: 
Голінченко Л.П., Мороз С.С., Чабак Н.О.

Зі змістовною розповіддю про долі пред-
ставників Розстріляного Відродження ви-
ступила секретар Заводської міської ради 
Мащенко Лариса. Зокрема, вона детально 
зупинилась на візиті Миколи Хвильового 
до нашого цукрозаводу та його подорожі 

по Лохвиччині, де він разом з друзями зі-
штовхнувся з жахливим Голодомором. 

Вона назвала страшну цифру розстрі-
ляних 1 – 3 листопада 1937 року у Сандар-
мосі українських інтелектуалів(адже там 
окрім письменників були й інші митці), а 
саме - 1111. Розстріл було приурочено до 
20-ої річниці жовтневої революції.

Далі розповідь продовжили бібліотека-
рі Заводської бібліотеки Єрмакова Л.М., 
Лисенко Н.О. та Матяш А.В. Зокрема, у 
ході заходу вони розповіли про те, як за-
вдяки поступкам уряду для селян та нама-
ганням Рад завоювати ширшу підтримку 
серед неросійських народів у 20-ті роки 
впевненість українців у власних силах, 
їхні прагнення переживали гідне подиву 
відродження, і цей період часто вважають 
золотим віком українців під владою Рад. 
Адже швидка українізація освіти сприяла 
зростанню загальних настроїв національ-

ного оптимізму, що їх уловив письменник 
Борис Антоненко-Давидович: «У марші 
мільйонів на шляху до української школи» 
він вбачав «вогонь великого відроджен-
ня», а українська мова перестала бути ро-
мантичною й малозрозумілою ідеєю - фікс 
крихітної групки інтелігенції чи ознакою 
відсталого селянства. Натомість вона пе-
ретворювалася на основний засіб спілку-
вання й самовираження суспільства, що 
модернізувалося. Станом на 1 жовтня 1925 
року в Україні нараховувалося 5000 пись-
менників.

Коли Комунiстична партiя СРСР 
зрозумiла свою поразку, вона почала дiяти 
забороненими методами: репресiями, за-
мовчуванням, нищiвною критикою, аре-
штами, розстрiлами. Перед письменника-
ми стояв вибiр: самогубство (Хвильовий), 
репресiї i концтабори (Б. Антонечко-Да-
видович, Остап Вишня), замовчування (I. 

Багряний, В. Домонтович), емiграцiя (В. 
Винниченко, Є. Маланюк), або писання 
програмових творiв на уславлення партiї 
(П. Тичина, М. Бажан). Бiльшiсть митцiв 
була репресована i розстрiляна.

Воєнно - комуністичний наступ 30-х 
років, що прийшов на зміну українсько-
му відродженню 20-х років, відзначався 
крайньою ідеологізацією в усіх сферах 
життя суспільства, суворим контролем за 
діяльністю високоінтелектуальних осіб, 
діячів культури та мистецтва, забороною 
різних релігійних течій, руйнуванням 
храмів, відкиданням тих напрямів сус-
пільної, історичної, філософської дум-
ки, що виходили за рамки ідеологічних 
догм, переслідування інакомислячих, які 
й стали «Розстрiляним Вiдродженням" в 
українськiй лiтературi 20 – 30 - х років.

Що ж визначало творчi шукання 
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новiтньої елiти й тематику її творчостi? 
Головними складниками її свiтогляду був 
бунт, самостiйнiсть мислення та щира 
вiра у власнi iдеали. В бiльшостi своїй це 
були iнтелектуали, якi робили ставку на 
особистiсть, а не на масу. За їх зовнiшньою 
"радянськiстю" ховалися глибокi пошуки й 
запити. 

З майже 300 українських письменників, 
які працювали в 30-х роках, живими ли-
шилося тільки 36. Лише 7 із них померли 
своєю смертю. За одне десятиліття було 
знищено 80% української творчої інтелі-
генції, серед них багато письменників.

3 листопада 1937 року «на честь 20-ї річ-
ниці Великого Жовтня» у Соловецькому 
таборі особливого призначення в урочищі 
Сандармох за вироком Трійки розстріля-
ний Лесь Курбас. У списку «українських 
буржуазних націоналістів», розстріляних 
того ж 3 листопада також були Микола Ку-
ліш, Матвій Яворський, Володимир Чехов-
ський, Валер'ян Підмогильний, Павло Фи-
липович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, 
Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михай-
ло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло 
Яловий та інші. Загалом, в один день за рі-
шенням несудових органів, було страчено 
понад 100 осіб представників української 
інтелігенції — цвіту української нації. Цей 
день став кульмінацією дій радянського 
репресивного режиму.

Далі учням запропонували до перегля-
ду Презентацію під назвою «Розстріля-
не Відродження», де містилася розповідь 

про життєвий і творчий шлях Михайля 
Семенка, Леся Курбаса, Миколи Куліша, 
Валер’яна Підмогильного, Миколи Хви-
льового, Михайла Драй-Хмари, Миколи 
Зерова, Євгена Плужника.

Деякі з письменників, котрим пощас-
тило вижити (П. Тичина, М. Рильський, 
В. Сосюра, П. Панч, Ю. Яновський та ін.), 
змушені були пристосовуватися до нових 
умов, ставати на шлях конформізму. Цьо-
му процесові активно сприяли різні творчі 
спілки (письменників, композиторів, ху-
дожників), організовані у середині 30 - х 
років. Фраза «національна за формою і со-
ціальна за змістом культура» мала прикри-
ти нав'язування ідеологічних стандартів, 
де національному відводилася тільки роль 
декоруму. Усе це негативно позначилось на 
культурі, літературі та мистецтві, руйнува-
ло творчий потенціал народу, збіднювало 
його духовне життя.

Більшість жертв сталінського терору 
були реабілітовані в кінці 1950 років, про-
те їхні твори залишалися під забороною в 
Радянському Союзі.

Для учасників заходу бібліотекар Ли-
сенко Н.О. прочитала бібліографічний 
огляд під назвою «Із забуття в безсмертя: 
митці «Розстріляного Відродження» та 
запропонувала бесіду біля однойменного 
відкритого перегляду літератури.

На завершення Години учасникам за-
ходу запропонували до перегляду та про-
слуховування відеоролик з піснею «Квітка 
– душа» у виконанні Вероніки Морської. 
Хай ця пісня, виконана талановитою ді-

вчинкою надихає, попри всі сумні спогади, до нових звершень і відродження україн-
ського духу. У ході міроприємства прозвучали класичні твори Баха та Бетховена.

Л.ЄРМАКОВА,
завідувачка бібліотекою №1
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Він називав себе романтиком і мріяв 
прожити до 150 років. Він любив полюва-
ти, проте не залишив шансу спецорганам 
вполювати себе. Він був лідером мистець-
кого ренесансу 1920-х років, засновником 
низки літературних об’єднань і видань. 

Для нього цифра 13 була щасливо-фа-
тальною:

народився 13 грудня 1893 року і запла-
нував останню главу свого життєвого ро-
ману на 13 травня 1933 року. 

Йшов 1893 рік у родині Григорія Фіті-
льова  — збіднілого дворянина з  вульгар-
ним народофільським і  екзальтованим 
панським колором, і  Єлисавети  — бух-
галтерки і сільської вчительки з простого, 
але гордого роду Тарасенків,13 грудня на-
родився первісток Микола. Опісля Мико-
ли народилися три сестри і брат.

Батька за революційну пропаганду було 

виключено з першого курсу університету. 
Григорій Фітільов після виключення по-
трапив сільським учителем до  села Трос-
тянця на  Харківщині, де  й  одружився 
з Єлисаветою. Він був істериком і домаш-
нім тираном, міг  жбурнути в  дружину 
пересмаженим біфштексом, проблеми сі-
мейні його не цікавили, тим паче фінансо-
ві  — як  і  де  брати гроші на  забезпечення 
дружини і дітей. Не дивно, що Єлисавета 
не  витримала такого подружнього жит-
тя і у 1904 році разом із дітьми покинула 
чоловіка. Миколі тоді було одинадцять, 
він згадував батька як людину безалабер-
ну і безвідповідальну, яка не спромоглася 
дати своїм дітям відповідну до  його соці-
ального стану освіту, залишивши єдиний 
спадок — любов до полювання та авантю-
ризм.

Єлисавета Тарасенко переїхала до сво-
єї сестри на хутір Зубівку під Охтирку, що 
розташувався у лісі. Тітка Миколи була 
одружена з  поміщиком Смаковським. 
Саме ця бездітна пара і дала Миколі мож-
ливість навчатися в  школі у  селі Калан-
таєвому, а згодом – у гімназії містечка 
Богодухів. Не  отримавши атестат навіть 
за  чотири класи гімназії, Микола в  мрій-
ливому віці (16–17 років ) був вимушений 
за свою підривну діяльність залишити на-
вчання, після чого підробляв писарчуком. 
Цю свою роботу називав "повним шало-
пайством".. Без жодної копійки дістаєть-
ся Красного Кута  (зараз селище міського 
типу у Луганській області), де його батько 
працював викладачем. З  батькової легкої 
руки Микола захоплювався Бєлінським, 
Добролюбовим, Писарєвим, той хвалився 
своїм аристократичним походженням, але 
обожнював народників і напивався до не-
стями. До останньої звички привчив ще 
юного Миколу.

На  Донбасі Хвильовий не  затримався, 
як,  взагалі, не  затримувався ніде протя-

гом чотирьох років. Він пішов на Південь, 
в степи, в бур’яни, в Таганрог, де був ван-
тажником на цегельному заводі. Його жит-
тя в той час — то нестримна жага свободи, 
анархізм та  постійний пошук заробітку. 
Майбутній письменник захоплюється 
Горьким і «його бродячою Руссю» і сам во-
лоцюжкою тиняється битими шляхами 
розшалілої неспокійної Царської Росії.

Свій двадцять перший рік Хвильо-
вий-Фітільов зустрів мобілізацією до вій-
ська, потрапивши до  Ващенківських ка-
зарм, що  в  Харкові. Тут  як  новобранець 
він  мав  проходити військову підготовку, 
але  на  війні немає безправнішої одиниці 
за  рядового. Шматком м’яса  в  букваль-
ному розумінні намагався змусити від-
чувати новобранців фельдфебель Лебе-
дєв. Хвильовий прирікався, підбурював 
інших новобранців. Зрештою, на  початку 
1915  року потрапив разом із  маршовою 
ротою на фронт. «З цього часу починають-
ся скитання по  Галіції, Польщі, Буковині, 
Румунії. Бої, походи, воші,» лямка піхо-
тинця  — все  це  я  виніс фізично, але  мо-
рально це випробування мене надломило. 
Десь тут, мабуть, і  почала зароджуватися 
характерна хвильовська атмосфера, при-
таманна його новелам: навіть там, де автор 
констатує сонце і  дачну хорошу погоду, 
як  то  в  «Пуделі», завжди стоять стінами 
дощі, бездоріжжя і  відчуття безкінечного 
сірого часу між  перевалами, мокрий степ 
і мокрі чоботи.

У період визвольних змагань на  істо-
ричній арені один одного змінюють сер-
йозні гравці. Центральну Раду посунули 
більшовики, яких в  свою чергу посунув 
підтриманий німцями гетьманат Ско-
ропадського. Хвильовий тікає до  Харко-
ва, де  переховується від  влади. Працює 
то  вантажником, то  двірником, вступає 
в  періодичні бої  з  гайдамаками, працює 
в  бараках потягобудівного заводу, куди 

щодень прибувають «партіями напівтру-
пи військовополонених з  Німеччини». 
Перебуваючи під підозрою і в постійному 
страхові арешту, Хвильовий кидає Харків 
і тікає в Рубльовську волость. Тут він захо-
плює владу і  організовує власний кінний 
загін, з яким влаштовує повстання локаль-
ного масштабу  — Україна повсюди звіль-
нялася від пут неогранізовано і хаотично. 
Хвильовий запевняв, що  боровся проти 
козаків і  петлюрівців. Ці  самі петлюрівці 
на  якомусь засіданні повстанського комі-
тету схопили  Фітільова-командира  разом 
із  кількома його однодумцями. Їх  везли 
на страту, але тут сталася чергова сутичка, 
і Миколі пощастило втекти, інших — роз-
стріляли.

Після двох років невдалого шлюбу на 
початку 1921-го переїздить до Харкова - 
тодішньої столиці радянської України. Тут 
виходить перша збірка його поезій "Моло-
дість". За рік у короткій автобіографії на-
пише: "щоб освіжитися у задушній непів-
ській атмосфері, влаштувався на роботу 
на Харківський паровозобудівний завод". 
1923-го Василь Блакитний засновує органі-
зацію "Гарт", що ставила за мету "створен-
ня інтернаціональної комуністичної куль-
тури, користуючись українською мовою 
як знаряддям переборювання міщанської 
власницької ідеології". До "Гарту" ввійде 
і Хвильовий. Цього ж року з'являється 
друком його перша прозова збірка – "Сині 
етюди".

1925, 20 листопада  – з ініціативи Хви-
льового засновано ВАПЛІТЕ – вільну ака-
демію пролетарської літератури. "Ваплітя-
ни" борються з "масовізмом" у літературі, 
тобто із залученням до творчості селян і 
робітників. У квітні 1926-го Йосип Сталін 
пише листа до Лазаря Кагановича, в якому 
критикує Хвильового за націоналістичні 
ідеї. Їх він, на думку "вождя", висловив у 

СТОР. 5 >>



www.zv.gov.ua 528 ЛИСТОПАДА 2018 року, № 10-11

<< СТОР. 4

кількох циклах памфлетів. У травні проти 
Хвильового зі статтею в журналі "Кому-
ніст" виступить голова Раднаркому УРСР 
Влас Чубар. У грудні письменник публікує 
листа, у якому кається за свої погляди.

1927  – у журналі "Вапліте" друкується 
перша частина роману Хвильового "Валь-
дшнепи". Наступний номер, у якому мало 
вийти закінчення твору, конфісковано. 
Трактат письменника "Україна чи Мало-
росія?" не допускають до друку. У "Вступ-
ній новелі" до свого першого і останнього 
прижиттєвого зібрання творів Хвильовий 
напише: "Сьогодні моє улюблене число  – 
13". У  грудні він із другою дружиною і 
пасербицею виїжджає за кордон на ліку-
вання туберкульозу. За кілька місяців по-
вертається до Харкова. Інформатор ГПУ 
повідомить, що родина приїхала із сімома 
валізами речей, вбрана за останньою євро-
пейською модою.

Радянська влада спеціально для пред-
ставників інтелігенції нової радянської 
літератури будує кооперативний дім «Сло-
во», щоб комфортніше писалося, а спец-
службам – стежилося. Микола Хвильовий 
останні три роки зі своєю родиною жив у 
квартирі номер дев’ять. Кажуть, що одразу 
після виселення родини самогубця, сюди 
поселили нового жильця. Перші мешкан-
ці Будинку Слова безумовно знали про 
мікрофони, замуровані у квартирні стіни, 
про телефони, розмови з яких було чути в 
кабінетах ГПУ.

В  цей  час  Хвильовий вже  втомлю-
ється бути рупором, вочевидь, до  цього 
він щиро вірив у непохитність свого пар-
тквитка, оскільки аж до 1928-го необереж-
но говорив все, що думав, супроти влади. 
На  кілька місяців він  виїжджає за  кор-
дон  —  Берлін-Відень. Хвильового змушу-
ють писати покаянні листи… і  він  пише. 
Звісно, він  хотів вберегти «ВАПЛІТЕ» 
і  український літературний процес, який 
почав нарешті давати плоди, і, безумовно, 
тоді всі  писали покаянні листи в  газети. 
Хвильового показово виключили з  «ВА-
ПЛІТЕ» і письмово засудили його позицію 
«геть від Москви», але це Академію не вря-
тувало  — 28  січня 1928  року «ВАПЛІТЕ» 
було ліквідовано. 

1929, лютий  – делегація у складі 52 
українських письменників, серед яких і 
Микола Хвильовий, зустрічається в Мо-
скві зі Сталіним. "Вождь" пояснює митцям, 
про що треба писати в умовах перехідного 
періоду диктатури пролетаріату. Наступ-
ного року Хвильовий створює літературну 
організацію "Політфронт" та однойменний 
журнал. Вони проіснують менше двох ро-
ків. Близькі до письменника починають 
говорити про поступову його капітуляцію. 
Він знову публічно критикує свої твори та 
ідейні принципи.

1932 – за особистою вказівкою Сталіна 
всі літературні організації припиняють іс-
нування і створюється Спілка радянських 
письменників, із функціями міністерства 
літератури.

Можливо, революціонер-авантюрист-
романтик-мрійник жив останні роки свого 
життя з порожнечею. Природно, що в ат-
мосфері загального страху йому не  писа-
лося, і, до того ж, він втомився, і десь розу-
мів, що наступним заарештують його.

Ранньої весни разом з колегами по перу 
Хвильовий отримав відрядження до Лох-
виччини. Метою поїздки був збір інформа-
ції про «процвітаюче» життя українського 
селянина.

Аркадій Любченко занотував цю подію 
у своєму щоденнику:

- У Ромодані з великими труднощами 
добули ми квитки на дальшу путь. Пере-
лізаючи через купи сонних тіл, продира-
ючись крізь задушливу тісноту, вийшли 
зрештою вдвох на одкритий перон, щоб 

тут дочекатися потяга на Лохвицю. Одразу 
ж від перону починався голий степ, розго-
нисто стелився навкруги, і велика станція 
обарвлена вогнями, бовваніла серед нічної 
степової стихії, мов зачудований самотній 
корабель. Перед нами лежав потужний 
чорнозем Полтавщини, на якому пухли 
голодні люди. — Миколо, — натякнув я, 
вказуючи в далечінь — а тут десь мабуть... 
і шведські могили. Він нічого не відповів. 
Він довго задумано мовчав. 

Вранці ми висіли на першому за Лохви-
цею перестанку, де містилась нова цукро-
варня ім. Сталіна. Років два тому її збуду-
вали чеські спеціялісти, і визначалась вона 
на ввесь СРСР суцільною механізацією 
процесів виробництва. Директором тут 
був старий робітник-цукроварник, колиш-
ній матрос Чорноморської фльоти, людина 
з міцнющим здоров’ям, ясним розумом і 
організаторським хистом, — Бичок.( З ним 
запізналися ми ще раніше, коли їздили до 
Лохвиці цілою бригадою на літератур-
ні виступи : Хвильовий, Вишня, Ірчан, я, 
Галушко. Я наслідував Хвильового, як він 
читає свої новелі, і він сміявся багато, по-
добалось йому, сам просив, щоб наслідува-
ти. Багато тоді в готелі, де жили всі в одній 
кімнаті, пили горілки, багато… і полаго-
джували одночасно справу придбання для 
письменницького колективу спорожнілої 
вілли Туган-Барановського в селі Луці.)

Бичок дуже гостинно прийняв нас. Дру-
гого ж дня завітав із Лохвиці Васильків-
ський. Обоє багато розповідали про те, що 
діялось у районі, наводили численні свіжі 
приклади. Вже були, як виявилось, одвер-
ті самочинні виступи проти влади, рішучі 
спроби захоплювати насінньові фонди, 
грабувати перше-ліпше майно. Були що-
раз частіші вбивства представників влади, 
були у відповідь жорстокі покарання і зно-
ву ж у відповідь — ще гостріший спротив, 
збройні групові контрвихватки. Було чи-
мало випадків людожерства, і начальство 
губилося: чи робити показові суди з роз-
стрілами на місці, чи краще замовчувати 
ці факти, щоб уникнути зайвого збурен-
ня пристрастей? Були безнастанні втечі 
наосліп, навмання, і раз-у-раз нові рясні 
трупи по дорогах. Були своєрідні прояви 
родинного благородства і різні способи 
самогубств. Було неймовірне безладдя, 
безнадія, відчай. Був жах. А чи вживало-
ся якихось заходів, щоб усьому цьому по-
класти край? Так. Принаймні, на папері.

Охопивши голову руками, Хвильовий 
напружено слухав. Іноді коротким легким 
покивом стверджував почуте, так наче 
сам про це колись уже говорив. Але дещо 
особливо привертало його увагу, він за-
цікавлено перепитував і заходив глибше 
у розмову. Басок його спочатку звучав по-
мірно, речення наростали з підкресленою 
чіткістю, а думка тим часом розкрилюва-
лася ширше, злітала сміливіше, сягала за-
хватної височини. Він зривався на ноги, 
починав прискорено ходити, уже розма-
шисто жестикулював, уже чорна чуприна 
за кожним порухом здригалась, очі за-
ймались полум’ям пристрасти, нагнічені 
слова поспішали, деколи заскакуючи одне 
за одне, але не порушуючи ясної послідов-
ности думки. І він, такий звично скромний 
та зовні непоказний, в ці хвилини одразу 
виростав, велично підносився понад гурт. 
Хвильовий надхненно хвилювався і хви-
лював інших. — Товариші! — раптом за-
тримував він крок, наче готовий був зро-
бити стрибок із цих чотирьох тісних для 
нього стін. — Товариші, я знову гайну про-
ти течії. Я ще раз скажу одну «єресь» і про-
шу в неї повірити. Голод — явище свідомо 
організоване. Голод і розруха — хитрий 
маневр, щоб одним заходом упоратися з 
дуже небезпечною українською пробле-
мою. Зрозумійте мене, будьте на часинку 
«єретиками». Колізія тільки починається. 

Ця сталінська п’ятирічка — тільки третій 
акт нашої драми. Два маємо ще попереду. 
Але чи вистачить на них навіть нашого за-
лізного терпіння? Хтось напевне знайдеть-
ся відважний, хтось перший крикне: «Годі! 
Завісу!» Так, пам’ятаю, свого часу бігав він 
у тісній кімнатці на Лимарівській вулиці, 
зненацька зупинявся серед клубкувань 
тютюнового диму і вперше тоді проголо-
шував сакраментальне гасло: «Геть од Мо-
скви!» Він завжди перший умів відчути те, 
що хаотично починало нуртувати довкола, 
умів схопити суть, ясно й лаконічно синте-
зувати її, обертаючи в рушійний чинник, 
що швидко гуртував відданих однодумців. 

Через кілька днів, остаточно накрес-
ливши собі плян, ми рушили на села. За-
водська бричка поволеньки сунулась збо-
лоченим шляхом, і тільки надвечір почала 
наближатись до першого нашого об’єкту 
— Гамаліївки. Ліворуч неподалець видні-
ло ще якесь село, а на ланах, прилеглих 
до нього, згинці бродили людські постаті, 
порпались у масній квітневій грязоті. Ві-
зниця пояснив, що то голодні визбирують 
торішнє зерно, — хай, мовляв, погниле, 
гірке, аби зерно. — Весна! Крестьянін тор-
жествуєт, — з гіркою ж іронією нагадав 
Хвильовий Пушкінського вірша. Цей ря-
док любив він часто наводити в глузливо-
му тоні, міняючи залежно від пори року 
початкове слово, навіть мотив для нього 
дібрав характерно-московський. Але мені 
спали на думку зовсім інші улюблені його 
рядки з Горація, бо я вже помітив, що в 
ньому накипає гнів: — «В годину розпачу 
умій себе тримати, і в хвилі радости захо-
вуй супокій»... Микола мовчав, спустивши 
голову. Потім, зітхнувши, прокидаючись з 
гризотної задуми, додав: « Так, так... «одна-
ково прийдеться умирати — о, Деллію, ко-
ханий мій!» А помирати, мабуть, не страш-
но. Як ви думасте? — спитав Хвильовий. 
— Залежить, бачте, від обставин. Я, прав-
да, кілька разів стояв перед смертю, але... 
як би це вам точніше сказати?... не встиг 
злякатись, бо думав тільки про життя. Вся 
істота була змобілізована й запаморочена 
тільки цим одним прагненням. — Ну, да. 
Коли смерть підкрадається зненацька — 
інша річ. А коли ні? — і він ближче при-
хилився до мене: — Помирати, друже мій, 
все ж таки страшно. Будьмо чесні, маймо 
мужність признатися. Все ж таки поми-
рати дуже страшно. Сказавши це, чомусь 
засум’ятився, сіпнув, за звичкою, плечима, 
торкнув пучками носа, мов би муху зганяв. 
Видко, був незадоволений на самого себе. І 
щоб перемінити тему розмови, вернув до 
староримських поетів, перекладених Зеро-
вим. 

Гамаліївська сільрада була вже теле-
фоном попереджена про наш приїзд. Нам 
дали окрему кімнату в просторій хаті селя-
нина-садівника. Хазяїн по першому ж слові 
накинувся на нас із жадібними запитання-
ми про Харків, про заходи уряду супро-
ти голоду. Цей літній досвідчений і запо-
взятливий чолов’яга зумів якось заціліти 
з родиною, навіть коровчину зберіг. Тож і 
ночував у хліві, добре озброєний і міцно 
забарикадований, готовий до боротьби на 
життя і смерть, мов той давній степовик на 
відрубному хуторі. З його власної розпові-
ді стало ясно, що вже три чверти села нема. 
А коли ми пізнього вечора вийшли у двір, 
вразила нас цілковита темрява і надзви-
чайна тиша. Давно зужито останню кра-
плю гасу, давно з’їдено всіх кішок і собак. 
Не село бовваніло перед нами, а німотне 
гробовище, де частково ще затримались 
живі мерці. Другого дня бачили ми, як ці 
тіні людей, що хиталися од вітру (переваж-
но жінки), працювали в полі. Вони орали й 
сіяли, використовуючи здебільшого корів, 
таких же висохлих, нужденних, як і хазяї. 
Вони самі впрягались, заступаючи худо-
бу, одбуваючи незаслужену каторгу, — і в 

цьому був несвідомий, але кричущий про-
тест. Рештками зусиль мужньо хапались 
вони за життя, — і в цьому був своєрідний 
героїзм, дивовижна українська життєздат-
ність. Ми ходили по хатах, допитувались, 
додивлялись. Ми чули, як людина благала 
в людини зернятко, одне лише зернятко, 
щоб закропитися, і, не діставши його, зліс-
но, аж погрозливо, зверталась до неба: — 
Господи, за що Ти борешся зі мною? І ми 
бачили, як він і вона свідомо повагом ля-
гали поруч на полу, або на печі, з понурим 
викликом заплющували очі, ждучи кінця.

Потім довгими самотніми вечорами ми 
ділилися з Миколою нашими спостере-
женнями й думками, що раз-у-раз виходи-
ли далеко за межі дня. Але двома-трьома 
словами це не скажеш. Доведеться колись 
окремо розповісти про ті незабутні вечори 
в Гамаліївці. Я несподівано захворів. Пер-
ші кілька днів кріпився, помовчував, однак 
хвороба силоміць валила мене і врешті зо-
всім повалила. Хвильовий заметушився, 
почав телефонувати до цукроварні й до 
Лохвиці, вимагаючи швидкої допомоги. 
На жаль, дороги занадто розкисли й по-
псувались, під’їхати до нашого села, від-
межованого, як острів, було нелегко. Але 
через півтори доби ледве притяглось із 
цукроварні вантажне авто і лікар, що при-
їхав ним, одразу виявив у мене плямистий 
тиф. Десь на вокзалах, у стискові й бруді 
закралась ця серйозна загроза. Але я по-
старався сприйняти її спокійно, — при-
наймні, знав уже, що саме зі мною діється 
і що діяти треба. Та зовсім інакше поста-
вився Микола. На взір він теж намагався 
бути спокійним, проте цього разу не щас-
тило йому довершити витримку, так, наче 
захворів він, а не я. Він поспішно шепо-
тівся з лікарем у кухні, сновигав безладно 
по кімнаті, присідав обережненько на моє 
ліжко, поправляв без потреби постіль, до-
торкався до мене лагідно з виразом ніби 
провинним і водночас дуже співчутливим. 
Сильна людина і материнська ласкавість 
— це поєднувалось незвично, звучало 
трепетно, діймало зворушливо. — Нічого, 
Миколо. Я виживу, — сказав я просто. — 
От і правильно! — обняв він мене, злегка 
стиснув. Була думка виїхати зранку, але 
він закомандував рушати негайно, дар-
ма, що заходила ніч і пускався дощ. Нема 
ради, раз він так хотів, тим більше, що тут 
уже подав переконливі докази. На мене 
зодягли кожуха, посадовили до кабіни, і 
дальша путь, сповнена різних перешкод та 
пригод, полишилась мені, як довга хворо-
блива маячня. Опритомнів я на кілька хви-
лин у якійсь білосніжній кімнаті, де сяяла 
електрика і на скляних поличках сліпучо 
виблискували хірургічні інструменти. По-
тім, випивши ліки, знову потонув у туман-
ному хаосі. А потім, вернувши з далекої 
далечини, ясно зрозумів, що за вікнами 
вже тече сірий ранок, і я самотньо лежу 
в перев’язній палаті заводської лікарні. 
Ще не встиг я зібрати як слід своїх думок, 
коли це скрадливо прочинилися двері і на-
вшпиньках увійшли Хвильовий, Бичок, лі-
кар, санітарка. Лікарський огляд скінчився 
висновком, що стан мій досить задовіль-
ний. Вирішили сьогодні ж перевезти мене 
до лохвицької лікарні, де умови під кож-
ним поглядом були кращі. Всі незабаром 
зникли, крім Хвильового. Він щільніше за-
чинив двері, наблизився до ліжка. Він був 
чисто поголений, але блідий — цілу ніч не 
спав. З непохапливих закінчених рухів, із 
добре вже знаного скупченого виразу було 
видко, що вчорашнє сум’яття геть одлеті-
ло, що він остаточно опанував себе, під-
тягнувся, став над ситуацією. 

У зв’язку з хворобою Любченка Хви-
льовий покидає Лохвицький район і вер-
тається до Харкова

/ Моршин, квітень 1943 р. Аркадій Люб-
СТОР. 6 >>
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ченко «Його таємниця». Париж, бібліотека 
«Вільна думка», ч. 1, 1966, 67 стор./

13  травня 1933  року Микола Григоро-
вич  зібрав у  себе на  квартирі друзів, на-
чебто для  того, щоб  почитати їм  уривки 
з  нового роману. Досвітній, Куліш, Епік, 
Йогансен — усі зазначали, що Хвильовий 
був у піднесеному настрої, наче трохи на-
підпитку. Загалом всі  розважалися, хтось 
грав на гітарі, а потім, коли господарю на-
гадали, що пора б і роман почитати, Хви-
льовий побіг до  себе в  кабінет і  за мить 
пролунав постріл. «Браунінг» прострелив 
скроню Хвильового. Друзі, побачили його 
тіло у кріслі кабінету, а на столі – дві за-
здалегідь написані передсмертні записки. 
Одна адресувалася загалу, а друга – Лю-
бистку – дочці Любові Уманцевій.

В  одній він назвав усе, що діялося, 
"розстрілом нашої ґенерації", а  в  звер-
ненні до  Зерова  — що  не  може застрели-
тися: ходив в  поле, вернувся живим. По-
стріл — і останнього романтика, Миколи 
Хвильового, не стало. Він мав безліч при-
водів для того, щоб піти, і майже жодного, 
щоб лишитися.

Говорили, що в останні роки він мав 
депресію через складні відносини з радян-
ською владою, через усвідомлення, куди 
прямує країна під проводом комуністів 
і чим може обернутися для українського 
народу нищення національної інтеліген-
ції та літератури. До самовбивства його 

могло підштовхнути й побачене в селах 
Слобожанщини – голод 33-го. За свідчен-
нями очевидців, на Миколу Григоровича 
міг вплинути і арешт 12 травня його друга 
– Михайла Ялового. Хвильовий намагався 
з’ясувати причини такого неочікувано-
го арешту, але марно. «Хвильовий п’яний 
бився головою об стіну – з відчаю», – зга-
дувала Антоніна Куліш, дружина драма-
турга Миколи Куліша.

Він був майстром початку. Почне, а за-
кінчують уже інші. «Гарт» від Хвильового 
перейшов до Блакитного, звідти до Ми-
китенка. ВАПЛІТЕ почав він, а закінчував 
Куліш, а «Літературний ярмарок» закінчу-
вав Григорій Епік».

Разом з тим Микола Хвильовий вва-
жав себе відповідальним за ціле покоління 
митців і був справжнім лідером.

Під час трагедії цієї смерті дуже багато 
письменників проявили себе і дали привід 
для того, щоб їх заарештувати. Під час по-
хорону Хвильового Остап Вишня виголо-
сив: «Микольцю, ми за тебе помстимося!», 
а інші молоді письменники ридали. Їх же 
всіх фіксували, це давало привід ГПУшни-
кам до затримування. Після смерті Хви-
льового з травня 33-го почалися постійні 
нічні арешти «Слов’ян», так себе називали 
творчі мешканці будинку «Слово». Воро-
нок приїхав за Слісаренком, Досвітнім, 
трохи згодом за Остапом Вишнею. За 
кілька років масових репресій повністю 
змінився список жильців «Крематорію» – 

будинку, який так, зненавидівши, назвали 
його перші жителі.

Невдовзі застрелився в своєму робочо-
му кабінеті нарком освіти Микола Скрип-
ник.

Самогубство Хвильового було відразу 
скваліфіковано як акт «демонстративно-
ворожий» і вся діяльність його засуджена 
як націоналістична. Хвильовий стає си-
нонімом «ворога народу». Всі його твори 
вилучають з бібліотек, вони потрапляють 
на поліційний індекс, а саме ім ’я Хвильо-
вого зникає з офіційної історії української 
літератури. Більше того: майже всіх його 
однодумців, ба й просто сучасників, аре-
штовують і знищують в концентраційних 
таборах смерти. Красномовно промовля-
ють про це такі числа: з 260 активно дію-
чих на 1930 рік українських письменників 
було арештовано, розстріляно й вислано 
в концентраційні табори 228. Такий апо-
каліптичний баланс розправи Сталіна та 
його аґентів над українською літературою 
20-их років, що під проводом і гаслами 
Хвильового хотіла вийти на свій власний, 
незалежний від Москви, творчий шлях 
розвитку. 

Сконфіскована "Україна чи Малоро-
сія?" пролежала в архіві більш як шість 
десятиліть, аби з'явитися друком 1991. Де-
тективний сюжет із пошуком другої час-
тини "Вальдшнепів" розгортається і роз-
гортається, доповнюючись неймовірними 
деталями. Навіть могилу Хвильового за-

рівняли і, як водилося, влаштували "парк 
культури й відпочинку". Немає могили, не-
має пам'ятника, немає текстів… 

Наприкінці вісімдесятих виявилося, що 
в кількох харківських родинах збереглися, 
передані з покоління у покоління, плани, 
карти місцезнаходження поховання пись-
менника.

У колишньому помешканні Миколи 
Хвильового з 93-го року мешкає родина 
підприємця  Сергія Гончаренка. За слова-
ми господаря, він довгий час не знав про 
трагедію, що розгорнулася у цьому по-
мешканні, спить у кімнаті, де застрелив-
ся Хвильовий, його робочий кабінет мав 
12 квадратних метрів, тепер там спальня. 
«Коли я переїжджав до цього будинку, то 
усвідомлював його історичне значення, а 
коли розпочав ремонт, то безпосередньо 
зіштовхнувся з цим минулим. Уся квар-
тира була у прослуховуванні і в дротах від 
мікрофонів. А про те, що тут мешкав сам 
Хвильовий, я дізнався не так вже й давно, 
коли переглянув фільм про його життя». 

«Сьогодні дощ нудний, такий у нас буває,
Туман ховає даль і Відень посірів. 
Але тепер ніхто мене вже не спитає: 
Чому зійшлись кінці моїх нервових брів» 

Микола Хвильовий

О.ДРОБ’ЯЗКО,
краєзнавець

На підвіконні палахтить
Скорботи полум’я священне –

То свічка пам’яті горить
За всіх безвинно убієнних…

У Рамках вшанування 85-х роковин 
Голодомору в Україні та жертв геноци-
ду Українського народу 1932-1933 р.р. в 
Міському будинку культури №1 відбувся 
тематичний захід для молоді нашого міста. 
Мета заходу: поглиблення знань учнів про 
Голодомор як геноцид української нації, 
його причини, перебіг і наслідки та усві-
домлення масштабів жорстокості, з якою 
винищували український народ.

Ці жахливі сторінки в історії країни від-
гукуються болем та щемом у душі кожного 
небайдужого до подій того часу.

У заході взяли участь всі колективи За-
водського МБК № 1. Нікого не залиши-
ла байдужим хореографічна постановка, 
яка була кульмінацією театралізації мук 
і страждань українських сімей, особливо 
малих, голодних та немічних дітей. Духо-
вий оркестр вніс краплину трагічності в 
цей захід. Лунали пісні, які сколихнули 
кожне серце. 

Традиційно в сесійній залі МБК 1 за-
палили свічки пам'яті на знак скорботи та 

вшанували хвилиною мовчання померлих 
у роки Голодомору. На заході-реквієм ді-
лилася спогадами про історію свого роду 
та нашого краю Ліда Петрівна Голінченко, 
яка наголосила на тому, що пам’ять про 
Голодомор – невід’ємний елемент україн-
ського народу, і закликала зберегти мир та 
суспільну злагоду в соборній незалежній 
Україні,«…цінуючи навіть скибочку хліба 
на столі».

Учні та студенти переглянули докумен-
тальні відео- та фотоматеріали, що дали 
змогу унаочнити жорстокі факти із життя 
українського народу 1932-1933 років. Від 
озвучених та проілюстрованих фактів у 
багатьох на очах з’являлися сльози. В уяві 
кожного постали жахливі картини зну-
щання над українцями: опухлі і змучені 
від голоду діти, зневірені та знедолені до-
рослі, люди похилого віку.

Історія України має безліч трагічних 
сторінок непростої історії. Та які б випро-
бування не довелося пережити україн-
ському народові, він залишається незлам-
ним, адже має віру в кращу долю й щоразу 
доводить усьому світу своє право на гідне 
життя.

І.МИХЛИК,
художній керівник МБК №1

П А М ’ Я Т А Є М О  П Р О  Г О Л О Д О М О Р. . .
Горить свіча,
І огортається журбою.
Осінній день промерзлою ходою
у серце стука.
Пам'ять про померлих.
Замучених голодним тридцять третім.

"Зроніть сльозу..." Під такою назвою 
пройшов Вечір - реквієм для студентів 1-го 
курсу груп Т-11б та Т-12б Лохвицького ме-
ханіко - технологічного коледжу ПДАА, 
які разом зі своїм керівником Таранською 
Аллою Анатоліївною відвідали Заводську 
міську бібліотеку №1. 

На початку Вечора було запалено свічку 
та прозвучала пісня у виконанні О.Білозір 
"Свічка пам'яті" на відео - ролику.

Перед студентами з розповіддю ви-
ступила наша землячка та блоггер Сачура 
Єлизавета Григорівна. Свою бесіду вона СТОР. 7 >>

провела посилаючись на книгу Івана Пав-
ленка "Від роду до роду". Ця книга - щира 
розповідь автора про пережите у 20 ст., 
зокрема, він розповів про те, як пережив 
Голод 1932-33 рр. його рід, в якому вцілів 
лише один син з багатьох. Слід зазначити, 
що автор спогадів є дальнім родичем самої 
Єлизавети Григорівни. Було наведено ряд 
фактів з визнання Голодомору актом ге-
ноциду проти українського народу.” Єли-
завета Григорівна подарувала бібліотеці 
один примірник даної книги.

Далі з розповіддю "Сумні факти про 
Голодомор" виступила перед студентами 
бібліотекар Єрмакова Л.М. Вона розповіла 
про те, що середня тривалість життя укра-
їнців 1933 р. становила 7,3 року в чоловіків 
і 10,9 – у жінок. Навесні 1933-го від голоду 
вмирали 17 людей щохвилини, 1000 – що-
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години, майже 25 тисяч – щодня. Безпосе-
редньо в період 1932-1933 років загинуло 
від 4 до 8 мільйонів чоловік. 

Більшість загиблих від голодомору – 
діти! Українці віком від 6 місяців до 17 
років становили близько половини всіх 
жертв Голодомору. Щоб вижити вони му-
сили порушити найсуворіше харчове табу 
в традиційному харчуванні українців 
- вживання м’яса здохлих тварин. Не до-
тримувались і деяких інших раціональних 
та ірраціональних заборон. Люди ловили 
котів та собак, ловили журавлів, лелек, ча-
пель, яких в Україні здавна оберігали, а їхні 
гнізда ніколи не руйнували. Відомі факти, 
коли голодні люди, доведені до відчаю, бо-
жеволіли й вдавались до канібалізму. Люди 
їли «хліб», «оладки» і «кашу», зроблені з 
кропиви та іншого бур’яну. Споживали 
навіть кінський гній, оскільки там виявля-
лись цілі зерна пшениці. Видобували з-під 
снігу жолуді, з яких пекли замінник хліба, 

іноді додаючи трохи висівок чи картопля-
них лушпайок. Але згодом радянська вла-
да прийняла закон, згідно з яким було за-
боронено збирати жолуді, ягоди, груші… 
Селяни стали споживати мишей, ховрахів, 
кротів, щурів, їжаків, жаб, птахів, збира-
ли різні личинки, розкопували дощових 
черв’яків та інших хробаків. Ночами хо-
дили на скотомогильник «викопувати ко-
ней, телят, що за день із ферми привезли». 
«Видирали з гнізд галок і варили з них суп, 
а то і так їли. На болоті ловили жаб». Їли 
шкури тварин. Мололи на борошно кістки, 
підошви із взуття, шкіряні паски, кирзові 
чоботи і варили з них суп. Готували їжу 
не тільки з листя дерев, а й з кори. Проте 
такі сурогатні страви погіршували само-
почуття людей, викликали захворювання 
на різні кишкові хвороби й призводили 
до смерті. Інформація про отруєння селян 
надходила звідусіль. Але місцева влада не 
надавала цьому жодної уваги…

Присутні пом'янули замордованих го-

лодом хвилиною мовчання.
Також для юнацької аудиторії було роз-

горнуто відкритий перегляд літератури 
"Нехай не згасне пам'яті свіча". Перед сту-
дентами виступила зі змістовним оглядом 
представлених видань бібліотекар Лисен-
ко Н.О. 

На завершення заходу студенти пере-

глянули відеоролик "Ти приніс мені яблу-
ко.." із зазначеною датою проведення акції 
" Свічка пам'яті" 24 листопада 2018 року о 
14:30.

Л.ЄРМАКОВА,
зав. бібліотекою №1

О С В Я Ч Е Н Н Я  П А М ’ Я Т Н О Г О  З Н А К У 
В  З А В О Д С Ь К О М У

24 листопада о 10:00 год. відбулася поминальна панахида та освячення оновленого 
пам’ятного знаку жертвам голодомору на масиві «Брисі», яку відслужив отець Миха-
їл. Міський голова В.Сидоренко, заступник міського голови С.Добруля, секретар ради 
Л.Мащенко та жителі міста запалили свічки та вшанували пам'ять всіх загиблих у ті 
страшні часи хвилиною мовчання.

К Р А Ї Н А  Д И Т И Н С Т В А  « М А Л Я Т К О »
Який ти, дитячий садок «Малятко»? 

З чого почав своє існування? Що було і є 
цікавого у твоєму житті? Повертаємось до 
історії, адже саме вона дасть нам відповідь 
на ці запитання. У робітничому місті За-
водське по вулиці Полтавська знаходиться 
будинок-казка для малечі – дошкільний на-
вчальний заклад №1 «Малятко». З’явився 
він ще до Великої Вітчизняної війни у 1938 
році в селищі Сталінка. А починалося все 
з будівництва цукрозаводу. Одночасно по-
чав свою роботу дитячий майданчик, куди 
батьки приводили своїх дітей під нагляд 
робітниць цукрового заводу. Але не довго 
довелося існувати майданчику, мирну ро-
боту перервала війна.

 У 1946 році в пристосованому примі-
щенні дитячого садка була відкрита одна 
група для дітей різного віку. Господинею 
в ній стала Гаркавенко Марія Дмитрівна, з 
нею працювала вихователем Волкова Анна 
Василівна. 

Відбудова цукрового заводу йшла 

швидко. До селища продовжувала їхати 
молодь, створювались нові родини, наро-
джувались діти. Тому розпочалося будів-
ництво нової будівлі для малят і вже у 1947 
році дітей зустрічали 3 групові кімнати, а 
в 1948-1950 роках завдяки добудованим 2 
будівлям діти розташувались у 5 групах. 

Так почав свою роботу дошкільний за-
клад освіти «Малятко» як відомчий Лох-
вицького ордена Леніна цукрового ком-
бінату. Керівником призначили Прийдак 
Олександру Іванівну, вихователями пра-
цювали: Оточувана Марія Олексіївна, Ка-
рацюба Марія Василівна, Савченко Галина 
Юхимівна, Красношапка Віра Олексіївна, 
Камєнєва Лариса Григорівна. 

Минали роки…Кількість населення 
Сталінки швидко збільшувалась. Виникла 
потреба в нових місцях для дітей цукро-
варів. За цю справу взялась адміністрація 
цукрового заводу, головний інженер По-
номаренко А.П., молодий конструктор Ка-
рацюба В.О. 

У 70-ті зростав добробут населення. 
На посаду завідуючої дитячого садка ста-
ла Оточувана Марія Олексіївна. Рухаю-
чись вперед, колектив розумів, що великі 
завдання покладаються на кожного, хто 
причетний до виховання дітей. Поряд з 
відзнаками працівників цукрозаводу на-
городжувались занесенням до Дошки по-
шани, почесними грамотами, цінними по-
дарунками працівники закладу. 

 У 1978 році добудували нову 2-поверхо-
ву будівлю та відкрили ще 6 груп. Держав-
ною комісією дошкільний заклад «Малят-
ко» прийнятий з оцінкою «відмінно», але 
найвищою винагородою для будівельників 
була вдячність маленьких жителів тоді вже 
міста Червонозаводське . В «Малятку» ста-
ло функціонувати вже 10 вікових груп, які 
відвідували 300 дітей. Турбувався про ма-
лечу колектив, що налічував 50 осіб. 

 У зв’язку із значним збільшення кіль-
кості дітей постала потреба у прийомі но-
вих працівників. Так почали свій педаго-

гічний шлях вихователі: Стеценко Галина 
Іванівна, Білянська Надія Павлівна, Мо-
тренко Ніна Олександрівна, Генсер Ніна 
Борисівна, Михайлець Надія Борисівна, 
Барабаш 

Анастасія Степанівна, Пилипенко 
Олександра Степанівна, Власенко Вален-
тина Миколаївна , Грінько Віра Григорів-
на, Момот Надія Миколаївна, Марушкіна 
Людмила Олексіївна.

Життя в садочку вирувало. Групи пе-
реповнені. Працювати було нелегко. Але 
колектив працював злагоджено, з повною 
віддачею сил та професіоналізму. За поши-
рення передового педагогічного досвіду, 
сприяння підвищенню науково-методич-
ного рівня педагоги отримували Почесні 
грамоти, були занесені на Дошку пошани.

У 1984 році на посаду завідуючої ясел-
садка призначили Камєнєву Ларису Гри-
горівну. На зміну досвідчених педагогів 
почали приходити молоді спеціалісти: 
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Жеретовська Світлана Миколаївна, Фур-
са Лариса Петрівна, Окунь Оксана Вікто-
рівна, які до сьогоднішніх днів виховують 
малечу дитячого садка. Творчий педагогіч-
ний колектив на високому педагогічному 
рівні проводив навчально-виховну роботу 
з дітьми, в результаті чого ясла-садок «Ма-
лятко» був визнаний опорним в Лохвиць-
кому районі. На базі закладу продовжують 
успішно проводитись районні та обласні 
методичні заходи.

У 90-их роках в країні сталися великі 
зміни. В дошкільному закладі теж відчули 
перебудову. Матеріальне забезпечення за-
кладу стало гіршим, але, не дивлячись на 
труднощі, колектив продовжував працю-
вати. 

Рівень освітньо-виховного проце-
су продовжував тримати високу планку. 
Прикладом цього стало обласне методич-
не об’єднання з фізичного виховання, яке 

було успішно проведено вихователем Гово-
рухою Світланою Миколаївною (1990 рік). 

У зв’язку з реформуванням підпри-
ємства в липні 2002 року дошкільний за-
клад був переданий у комунальну влас-
ність Червонозаводської (нині Заводської) 
міської ради. Завдяки зусиллям громади, 
міського голови Удовіченка Віктора Ва-
сильовича, заступника міського голови 
Папірненко Ольги Іванівни, батьків вихо-
ванців садок «Малятко» знову почав роз-
квітати. Збагачувалась матеріальна база, 
була встановлена тепло генераторна , впо-
рядковані групові приміщення, покращи-
лось харчування малят. Колектив, який за-
лишився в тому ж складі, також влився в 
активну роботу. На той час функціонувало 
8 груп.

Естафету піклування про найменших 
громадян міста у 2006 році прийняв місь-
кий голова Сидоренко Віталій Володи-
мирович та заступник міського голови 
Добруля Сергій Васильович, які є справ-
жніми господарями та по-батьківськи 
переймаються проблемами дошкільної 

освіти в місті. Так, щороку в приміщен-
нях проводяться якісні поточні ремонти, 
здійснена заміна вікон, зовнішніх дверей, 
придбані дитячі меблі, заклад забезпече-
ний необхідним інвентарем, обладнанням. 
Особлива увага приділяється харчуванню 
дошкільнят.

Дитсадок, який нині налічує 9 груп, в 
яких виховується 161 дитина, розквітнув 
до невпізнання, нині радує діток і їхніх 
батьків затишними і теплими кімнатами, 
зручними меблями, казковими майданчи-
ками, розмаїттям зелені та квітників. Для 
дітей створені прекрасні умови для пере-
бування. Батьки можуть бути спокійними 
за своїх малят. Кваліфікований, творчий 
персонал, працівники Заводської міської 
ради, громада постійно і з любов’ю дба-
ють про комфорт маленьких вихованців, 
їх повноцінний розумовий і фізичний роз-
виток. 

На сьогоднішній день колектив при-

множує багатий досвід, традиції минулих 
поколінь та активно впроваджує власні 
творчі надбання. Педагоги ДНЗ щороку 
презентують досвід роботи під час район-
них методичних заходів.

Вихователь-методист Говоруха С.М. 
стала переможцем І туру Всеукраїнського 
конкурсу «Планета дитинства» за творчий 
доробок «Математику у русі», презентува-
ла власний досвід роботи під час обласного 
семінару-практикуму з проблеми «Фізич-
ний розвиток та зміцнення здоров’я дітей

дошкільного віку», є учасником інших 
районних семінарів. Педагогічний колек-
тив є переможцем оперативних обгово-
рень пріоритетних напрямків роботи ДНЗ 
«Одна Батьківщина, і двох не буває». 

Пріоритетним напрямком роботи педа-
гогічного колективу ДНЗ є музично-есте-
тичний розвиток дітей дошкільного віку, 
оскільки роки дитинства є найкращими 
для естетичного розвитку, розкриття му-
зично-творчих задатків. Тому, головою 
методичною метою колективу є створення 
умов для різнобічного розвитку особис-

тості дитини шляхом навчання сприймати 
і відображати красу навколишнього світу, 
інтонаційно-мелодійно, творчо відгукува-
тись на неї. Доброю нагодою для дітей про-
демонструвати музичні здібності і отрима-
ти емоційне задоволення є свята. Будь-яке 
свято у житті дітей це радісна і незабутня 
подія, тому педагоги намагаються зробити 
її яскравою, світлою і урочистою. Святкові 
ранки насичені сюрпризами, музичними 
іграми, казковими героями, яскравими 
атрибутами. 

Результатом плідної роботи колективу 
є перемога вихованців у районному кон-
курсі «Сузір’я талановитих дошкільнят» 
та участь у обласному конкурсі , щорічні 
призові місця у міському фестивалі ди-
тячої творчості «Веселкові кольори», ін-
ших міських конкурсах, участь у міських 

святкових заходах. Музичні керівники – 
учасники обласного конкурсу «Колискова 
пісня», на якому виконували пісню місце-

вого поета і композитора В.О.Червоненка. 
Досвід роботи з музичного виховання до-
шкільників педагоги неодноразово демон-
стрували під час районних семінарів. 

Створення умов для повноцінного, сво-
єчасного й різнобічного розвитку дитини, 
виховання ініціативної, творчої особис-
тості – одне з основних завдань дошкіль-
ного закладу «Малятко». Облаштовуючи 
свій дитячий садок, ми прагнемо зробити 
його затишним, приємним для перебуван-
ня дітей, привабливим для гостей. 

Наш дошкільний заклад - це своєрід-
ний «сад», у якому ми ростимо, плекаємо 
малюків, озброюємо їх знаннями, умінням 
жити і бути щасливими у нашому супереч-
ному світі, допомагаємо їм бути у злагоді із 
довкіллям та самим собою. І сподіваємось, 
що зерна, посіяні у садочку, обов’язково 

рясно проростуть.
С.ЛАПІГА, 

завідувач ДНЗ №1 «Малятко»

Ш К О Л А  У С П І Х У.  З А В О Д С Ь К Е
У місті Заводське з 29 по 31 жовтня цьо-

го року відбувся проект з неформальної 
освіти для підлітків 13-16 років Лохвиць-
кого району «Школа Успіху. Заводське» в 
рамках Всеукраїнського проекту «Шко-
ла успіху» від Klitschko Foundation. Захід 
відбувся за підтримки Заводської міської 
ради та місцевих підприємців. 30 вмотиво-
ваних підлітків з Заводського, Гиряво-Їскі-
вець, Млинів та Пісок отримали по завер-
шенню Сертифікати учасника.

Три дні промайнули як одна мить. Нео-
ціненні виступи спікерів чергувалися з 
перервами на каву-брейк та веселими рух-
ливими іграми. Це об’єднувало та створю-
вало командний дух. Всі запрошені лек-

тори розповідали не тільки про свій шлях 
до успіху та давали поради підліткам, а й 
проводили інтерактив, коли кожен учас-
ник міг виразити свою індивідуальність, 
задати запитання чи висловити думку на 
певну тему.

В перший день все почалося з реєстра-
ції учасників та вручення кожному роз-
даткового матеріалу. Крім канцелярських 
засобів, в наборі був літературний шедевр 
– яскрава книга «Моє маленьке місто За-
водське», автором якої є наша землячка, 
письменниця Анна Коршунова. Урочисте 
відкриття та презентація Школи успіху 
відбулася за участі секретаря Заводської 
міської ради Лариси Мащенко. Особливий 

тон на початку проекту задав завідувач 
ДНЗ «Теремок» Олександр Дроб’язко. Він 
не тільки гарний оратор, а й талановитий 
педагог та психолог, який може знайти 
ключик до кожної дитини. Серйозний ви-
ступ супроводжувався добрим гумором. 
Презентація під час виступу була дуже до-
речною та дозволяла яскравіше сприймати 
лекцію. Також у перший день до нашого 
маленького міста завітало двоє гостей з 
Києва – Володимир Андрієвич, менеджер 
проекту «Школа успіху» від Klitschko 
Foundation, студент 6 курсу КПІ та мен-
тор цього ж проекту, студентка КНУ ім. 
Шевченка Катерина Кавуза. Кожен з них 
розповів своє бачення успіху, втягнувши в 

процес обговорення всіх учасників проек-
ту, застосовуючи ігрові форми комуніка-
цій. Три години спілкування закінчилися 
непомітно і учасники з жалем відпустили 
гостей додому. В кінці дня кожен поділив-
ся своїми враженнями та емоціями. Деякі 
з них були глибокими та неочікуваними. 
І це вразило. Всі з нетерпінням чекали на-
ступного дня.

Другий день розпочався з майстер кла-
сів, які люб’язно згодилися провести для 
учасників учитель малювання Заводської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Олена Міняйло та 
бібліотекар міської бібліотеки Ніна Ли-
сенко. Цікаво було спостерігати як діти з 
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ентузіазмом виготовляли ляльок-мотанок 
та створювали 3D-листівки. Навіть хлоп-
ці, які спочатку стояли осторонь, мабуть, 
вважаючи це заняття виключно дівчачим, 
в результаті не залишилися осторонь та 
спробували себе в створенні художніх ви-
робів, до речі дуже гарних. Нікого не за-
лишив байдужим виступ секретаря місь-
кої ради Лариси Мащенко, яка принесла 
клаптик домотканого полотна та стару 
книгу і розповіла як ці речі вплинули і 
впливають на її життєвий шлях. Розпо-
відь ішла з глибини душі і це відчував ко-
жен. Своєрідною родзинкою проекту став 
скайп-зв’язок з дівчинкою з Полтави, яка 
на даний час знаходиться по програмі об-
міну в Сполучених Штатах Америки. Вона 
з іншого кінця світу розповіла про можли-
вості для підлітків, детально зупинившись 
на програмі FLEX від Американських Рад. 
Також по скайп-зв’язку учасники мали 
змогу поспілкуватися з автором книги 
«Моє маленьке місто Заводське» Анною 
Коршуновою, яка наразі проживає в м. 
Суми. Діти ставили багато питань, що сто-
сувалися життя та творчості письменниці, 
її подальших творчих планів. Дуже приєм-
но, що підлітки були не тільки слухачами, 
а й активними учасниками.

З традиційної руханки в коридорі Бу-
динку культури почався третій день, не за-
були і про знаковий танець Школи успіху 
– Тунак. Та через кілька хвилин всі затаму-
вали подих і слухали Інну Роман, учителя 
історії та правознавства Заводської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 2. Звичайно, це був урок, 
але не шкільний. І кожен з нього взяв для 
себе щось цінне, те, що стосується саме 
його. Не оминули увагою й історичні по-
статі, навіть подискутували. Я, учениця 10 
класу Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, 
випускниця «Школи успіху» від Klitschko 
Foundation, дійсний член Малої академії 
наук України, розповіла про те, в яких про-
ектах брала участь та що для себе корисно-
го я взяла від кожного з них.

Цінним і важливим спікером стала 
методист Малої академії наук України, 
кандидат філософських наук, тренер з 
методики «Філософія для дітей» - Юлія 
Кравченко. ЇЇ виступ був різноплановий, 
доторкнулися до теми безпеки в Інтерне-

ті (цифрової гігієни), впливу реклами на 
нашу підсвідомість, елементів критичного 
мислення, позиціонування себе в цьому 
світі, міжособистісних комунікацій, само-
ідентифікації. Згадали тему Розстріляного 
відродження 1937 р., коли 100 геніальних 
українських митців були розстріляні ра-
дянським режимом. Ми є нащадками та-
лановитої нації і генетична пам’ять живе в 
кожному з нас. Майже дві години закінчи-
лися, а хотілося слухати ще і всмоктувати 
в себе важливу інформацію. Неможливо 
одночасно осмислити почуте, і наш мозок 
і підсвідомість не раз будуть витягувати з 
глибин деталі цієї зустрічі.

На завершення проекту свою розповідь 
подарував (по іншому і не можна сказати) 
міський голова Віталій Сидоренко. Його 
виступ був щирим та відвертим, без пафо-
су він говорив про особисту історію успі-
ху, про питання які йому болять у сього-
денні, про плани на майбутнє. І це був не 
тематичний підготовлений виступ, це була 
історія Особистості, яка нікого не залиши-
ла байдужим. 

Всім учасникам проекту були вруче-
ні сертифікати від «Благодійного Фонду 
«Фонд Кличко» та зроблене спільне фото 
на згадку.
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кожен з них був наповнений позитивом, 
цікавістю, атмосферою гармонії, тепла та 
взаєморозуміння. Цей захід відбувався під 
час канікул, тому участь була добровіль-
ною і необов’язковою, проте не зважаю-
чи на це, підлітки самостійно приходили 
зранку, з першої до останньої хвилини 
були разом і не поспішали розбігатися піс-
ля закінчення.

Неможливо передати словами ту осо-
бливу атмосферу, яка панувала під час 
усього проекту, ніхто не залишився бай-
дужий. І думаю, що кожен учасник виніс 
для себе з цього проекту позитивний до-
свід. Можливо, саме цей захід послужить 
поштовхом для багатьох почати позитивні 
зміни, обрати свій шлях в житті, вийти за 
рамки обмежень, які так часто нам нав’язує 
оточення. Не обов’язково бути відмінни-
ком у навчанні, бути першим, усім подо-
батися. Але ми маємо знайти себе, почути 
той поклик душі, що є в кожному з нас, і 
слідувати за ним, а ще отримувати задово-
лення від того, що ти робиш, це головне.

Проект «Школа успіху Заводське» за-
вершився, але я більш, чим впевнена, що 
він для когось буде першим кроком у по-
шуку себе та свого місця в житті.

Даний захід відбувся завдяки роботі, 
інколи зовсім нелегкій, цілої команди. Дя-
кую, що підтримали мою ідею Заводській 
міській раді (міський голова Сидоренко 
Віталій, секретар міської ради Лариса Ма-
щенко, заступник міського голови Сергій 
Добруля, а також – Людмила Доброхліб, 
Юлія Горбенко, Віталій Фесун, Марина 
Дробиш, Іван Іващенко), міському Будин-
ку культури № 1 (директор - Краснолуць-
ка Юлія, заступник директора Валерій 
Сидоренко, технік Олексій Гришко,), Ко-
мунальному підприємству «Комунсервіс» 
(директор Володимир Мельник), а та-
кож директору ОЗ «Заводська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 Лохвицької районної ради» 
Дроб’язко Н.П. за підтримку в реалізації 
проекту, весь колектив їдальні школи за 
смачні обіди, завуча Заводської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 Голінченко Л.П., директора 
Млинівської ЗОШ І-ІІ ступенів Бобир В.І., 
місцевих підприємців за надання спонсор-
ської допомоги та сприяння проведенню 
проекту- ФОП Бегінський В.М., ФОП Ши-
лін І.М., ФОП Буряк О.М.

Марія Панченко, 
учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 

організатор «Школи успіху Заводське»

Н О В І Т Н Я  Ш К О Л А  М А Є  Б У Т И  К Р А С И В А  І 
К Р Е А Т И В Н А !  Н Е О Р Д И Н А Р Н І  Р І Ш Е Н Н Я  Д Л Я 

П Р О С Т И Х  Р Е Ч Е Й .
Нещодавно уряд України впровадив но-

вітній проект – Новий освітній простір. Це 
ноу-хау в освіті за усі роки незалежності, 
цілком нові підходи до створення школи 
майбутнього – Нова Українська Школа.

Усім відомий плачевний стан україн-
ської освіти, яка потребує змін вже досить 

давно. Застарілі будівлі шкіл, відсутність 
новітнього устаткування створюють ат-
мосферу, в якій відсутнє бажання вчити-
ся та розвиватися. Саме для кардинальної 
зміни ситуації в освіті вводиться поетапно 
– Новий освітній простір та Нова Україн-
ська Школа.

Всі ми пам’ятаємо шкільні роки, безліч 
не дуже цікавих уроків та одноманітні й 
похмурі коридори. Нова Українська шко-
ла ламає всі стереотипи і прагне створи-
ти освітній процес, а саме перебування в 
школі, цікавим і ефективним – створити 
територію щасливого навчання.

Сумним сірим коридорам та стінам у 
школах вже не місце. Новий освітній про-
стір має надихати і бути яскравим. Тому 
чотирьом небайдужим мамам першоклас-
ників (Яценко Тетяні, Михлик Ірині, Холод 
Валентині, Загора Світлані) Заводської за-
гальноосвітньої школи №2 прийшла дум-
ка створити щось цікаве і в нашій школі, 
аби діти не просто бігали на перервах між 
навчаннями. У коридорі поверху, де на-
вчаються молодші школярі, розмалювали 
яскравими фарбами підлогу. Та це були не 
просто малюнки, а ігри з для вивчення мі-
сяців, днів тижнів, кольорів на англійській 
мові тощо. Чудово, якщо на перервах діти 
зможуть розім’ятися, граючи в улюблену 
гру «Класики», не виходячи зі школи. 

* Ми вирішили також зробити акцент на 
настінних історіях, які тішитимуть око та 
розвиватимуть дитячу фантазію, - розпо-

відає Ірина Михлик, мама першокласниці 
Аміни. - Що найкраще збуджує уяву, як не 
улюблений мультяшний герой — цікавий 
і допитливий, розумний і прогресивний. 
Вдало прикрашені колони з «чарівними» 
словами в шкільних коридорах теж стали 
чудовим дизайнерським рішенням. Ціка-
во, що ніхто з нас не має художньої освіти, 
просто вирішили, що потрібно для діток 
створити затишну атмосферу. Тематику 
вигадували, дещо взяли з книг. Малювали 
звичайними масляними фарбами: з чоти-
рьох фарб змішували усі кольори.

Даний проект спрямований на те, щоб 
відірвати дітей від гаджетів та вчити граю-
чись та внести трохи радості та позитиву. 
Випробують проект діти початкових кла-
сів, але вже й батьки старших класів запи-
тують, коли щось схоже з’явиться в інших 
коридорах та поверхах. Ігри на підлозі уже 
зацікавили юних школяриків. Вони з ціка-
вістю заглядали на малюнки та з бажан-
ням якнайшвидше погратись тут.

Гарна ідея захоплює... Однодумців біль-
шає, шкільний простір оживає. До нашої 
ідеї приєдналися небайдужі мами друго-
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класників з легкої руки Зленко Тетяни. 
Поки школярі були на осінніх канікулах, 
ми розмалювали стіни на першому поверсі 
та в фойє школи. Коридори широкі, довгі, 
але стіни – порожні. Ми створили сучасне 
мистецтво за рекордно короткий час і мі-
німальні гроші. На задній стінці фойє кра-
сується українська символіка як елемент 
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колонах – написи з мотивуючими фразами 
«Учись, думай, твори, займайся спортом» 
- мотивують учнів, нагадують їм, «Що все 
в їх руках»!!

Втілити мрію допомогли батьківський 
комітет 1-А , 1-Б та 2- го класу, які підтри-
мали дану ініціативу і довели, що шкіль-
ний простір можна змінити самостійно, 

малим коштом та з підручних матеріалів.
Сподіваємося, що результати старань 

батьків принесуть не лише задоволення, 
але й користь юним заводчанам, що навча-
ються у цій школі. А інші школи та бать-
ки підхоплять дане нововведення і пере-
бування в школі буде цікавіше, а шкільне 
життя яскравішим.

Ми робимо все, щоб дітям було цікаво 

навчатись і приємно знаходитись на пере-
рвах в комфортній і затишній атмосфері 
саме нашого закладу, тому будемо продо-
вжувати далі. Виявилось, приємно бути 
ініціативними, креативними й робити до-
брі справи для рідної школи.

Михлик Ірина - мама першокласниці.

О Б М І Н  Д О С В І Д О М : 
Н О В А Ц І Ї  З А К О Н О Д А В С Т В А  В  О С В І Т І

30 жовтня 2018 року провідний спеці-
аліст з гуманітарних питань Заводської 
міської ради Ю. Горбенко та директор 
Опорного закладу «Заводської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Лох-
вицької районної ради Полтавської об-
ласті» Н. Дробязко взяли участь у роботі 
практикуму із застосування законодавства 
в Полтавському РВ АМУ на тему: «Нова-
ції законодавства у сфері освіти. Особли-
вості надання освітніх послуг в умовах 
реформування». Цей захід проходив на 
базі Пирятинського ліцею Пирятинської 
міської ради, яка однією з перших стала 
об’єднаною територіальною громадою.

У місті функціонує 11 закладів освіти. З 
них: 7 закладів дошкільної освіти, 3 закла-
ди загальної середньої освіти та 3 закла-
ди позашкільної освіти (ДЮСШ, ЦДЮТ, 
СЮТ). Кожен заклад працює як само-
стійна юридична особа з власним бюдже-
том. Керівники були обрані на конкурсній 
основі. Окрім того між всіма закладами 
заключено договір про співпрацю, щодо 
використання матеріальних цінностей та 
приміщень. Найбільш яскравим прикла-

дом раціонального використання коштів є 
той факт, що у березні цього року у місті 
розпочав свою роботу відновлений ба-
сейн, що не працював ще з 80 років мину-
лого століття.

Олексій Рябоконь, Пирятинський місь-
кий голова, разом із своєю командою діли-
лись досвідом роботи в умовах реформи 
Нової української школи. Присутні мали 
змогу побачити результати цієї роботи 
на власні очі. Не менш красномовною є 
цифра у 54 % міського бюджету, що її ви-
трачають на фінансування освіти. Адже це 
інвестиції у майбутнє нашої країни. Також 
власну думку з приводу реформи вислови-
ли учні, батьки та педагоги. 

Цей досвід роботи є досить цікавий та 
повчальний для тих, хто ще розмірковує 
– чи варто створювати об’єднані грома-
ди. Подивитись і повчитись дійсно є чому. 
Про це свідчить те, що не всі бажаючі змо-
гли потрапити на цей практикум.

Ю.ГОРБЕНКО, 
провідний спеціаліст з гуманітарних 

питань

Д И В О В И Ж Н І  Г Р А Н І  Р І Д Н О Г О  М І С Т А
Що ми знаємо про місце, де народилися, 

не відкриваючи статтю у Вікіпедії? Чи мо-
жемо ми сказати, з чого почалася історія 
міста, де живемо? Певно, що це буде лише 
мізерна частка справжнього, багатого і не-
скінченного життєпису.

Наприкінці липня мені пощастило по-
трапити до школи активного громадянина 
“Citizen up!” (с.Татарів, Івано-Франківська 
область). Відбір відбувався на конкурсній 
основі, а саме треба було написати есе «Су-
персила мого міста». Тож, опісля проекту, 
де мені та ще 24 учасникам з усієї України 

пояснювали, як працює механізм держави, 
як правильно писати листи та звернення, 
що таке місто, і хто в ньому які функції 
виконує, навіщо платити податки, а та-
кож після візиту до міської ради м.Івано-
Франківська, у мене виникло декілька 
питань, які стосувалися саме історії мого 
міста та діяльності міської ради.

Звернувшись із ініціативою провести 
захід, присвячений історії м.Заводське на-
передодні його 90-річчя до міської ради, 
я отримала пропозицію проведення екс-
курсії по місту та міській раді. Звичайно, 

дізнаватися щось простіше та цікавіше 
в команді, особливо, якщо це люди, яких 
ти знаєш доволі давно. Тому запросивши 
своїх однокласників та класного керівни-
ка Мороз С.С., 12 вересня після уроків ми 
вирушили у захопливу подорож уже давно 
знайомими вулицями під керівництвом ці-
кавої оповідачки – секретаря міської ради 
міста Заводське Мащенко Лариси Олек-
сандрівни. 

Протягом двох годин я дізналася стіль-
ки цікавої інформації, скільки б не зна-
йшла на жодному сайті. Відверто кажучи, 
інколи були мурашки по шкірі, коли Лари-
са Олександрівна говорила, що на цьому 
місці, де ми зараз стоїмо знаходили решт-
ки найдавніших поселень. Чи знали Ви, 
що береги нашої дивовижної річки Сули 
мають свої такі вже звичні для нас назви 
не дарма, що навіть за цим стоїть цікава, 
не всім відома історія? А те, що давні Брисі 
беруть початок від ХVI ст. і мають зв’язок 
із далекою Францією? Для мене багато чого 
стало відкриттям, незважаючи на мою за-
цікавленість в історії рідного краю, я мало 
знала про нього. Слухаючи цікаву розпо-
відь, мої емоції часто змінювалися, залеж-
но від того, про що йде мова. Наприклад, 
коли нам поставили запитання: «Чи знали 
ви, що нашу залізницю побудували завдя-
ки грі у карти?», ми всі мимоволі усміха-
лися, бо не вірили, а от коли розповіда-
ли, що німці декілька разів підпалювали 
земську школу у масиві Брисі, то ставало 

відразу сумно. Такою була наша історія: із 
цікавими та веселими пригодами, трішки 
з сумними моментами, інколи навіть із се-
кретними базами військових. Проте те, що 
ми бачимо зараз – це результат більше, ніж 
дев’яти десятків років, це нескінченна пра-
ця усіх людей, що мали якесь відношення 
до нашого маленького, але неймовірно 
сильного містечка.

Маршрут нашої подорожі рідним міс-
том привів нас до Заводської міської ради, 
де ми дізналися про функції органу місце-
вого самоврядування, співпрацю міської 
ради з громадою міста, яким чином та до 
кого із працівників ради можна звернути-
ся при необхідності за допомогою.

На завершення ми мали змогу поспіл-
куватися із головою міста Заводське Си-
доренком Віталієм Володимировичем, а 
також отримати у подарунок приємний 
сюрприз – книги місцевої письменниці 
Анни Коршунової «Моє маленьке місто 
Заводське».

За підтримку ініціативи, а також прове-
дення екскурсії та вручення книг, від імені 
10 класу Заводської ЗОШ № 2, хочу подя-
кувати міському голові Сидоренку Віталію 
Володимировичу та секретарю Мащенко 
Ларисі Олександрівні, а також класному 
керівнику 10 класу Мороз С.С. та завучу з 
виховної роботи Голінченко Л.П. за допо-
могу в організації заходу.

Марія Панченко, 
учениця 10 класу ЗОШ № 2 І-ІІІ ст.


