
Це буде місто нашої мрії,
Дружби, любові, добра та надії.
Це буде казка, створена нами,
Веселими, добрими чарівниками.
                                А.Терещенко

Місто моє долі -
місто моєї мрії…

Перша назва моєї книги бу-
ла “Місто моєї мрії”, але, пра-
цюючи над нею, я прийшов до
висновку, що, на превеликий
жаль, я не здійснив свою
мрію, тому що ще не  зробив
Славутич таким, яким би хоті-
лось його бачити…

...Я хочу, щоб кожен славу-
тичанин своєю душею відчу-
вав, що Славутич - це місто
його долі. Від кожного з нас
залежить, яким бути нашому
рідному місту...

В.П.Удовиченко, мер м. Славутича
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НАШЕ МАЙБУТНЄ В НАШИХ РУКАХ, ДУМКАХ...
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Інтерв'ю з міським
головою читайте
на стор.3



Кожна людина народилась і
живе у певній державі. Як грома-
дяни України ми маємо права й
обов’язки. І одним таких обов’яз-
ків є турбота про місто чи село, в
якому живемо. Я так думаю…

Доля країни, міста, села зале-
жить від жителів. Я вважаю, що
все починається з турботи й піклу-
вання. Піклуючись про долю міста,
в якому  живеш, ти забезпечуєш
гарне майбутнє країні. Я так хо-
чу…

Думка породжує дію. Якщо
вона нещира та егоїстична, то не-
має результату, немає розвитку.
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Петро вдихнув повітря на повні груди та закашляв-
ся. “Ні, не таке повітря, як у нас, у Ведильцях”,– поду-
мав він. Та й справді, яке повітря може бути у велико-
му місті? Але все одно юнак був щасливий, адже не
кожному сільському хлопчакові щастить переїхати до
Києва та навчатися в елітній гімназії.

Теплий та сонячний ранок. Петро вперше пожалку-
вав, що сьогодні субота. Йому кортіло якнайшвидше
потрапити на уроки, познайомитися з однолітками та
вчителями. Юнак замріявся… “Пі-пі-пі”,– пролунало
над вухом у сільського парубка. Петро відскочив від
машини, яка невпинно наближалася до нього. З відчи-
неного вікна залунала лайка, яку юнак не чув навіть
від діда Миколи, коли той програв корову в карти.
“Краще не буду переходити дорогу”,– майнула думка
в голові.

    Коти Петро проходив повз вітрини магазинів, у
нього зарябіло в очах: все було таким яскравим та не-
звичним. Набравшись сміливості, юнак зайшов до
першого-ліпшого магазину з одягом. Йому здалося,
що він потрапив до музею: стіни ніжно-голубого ко-
льору із золотими візерунками, які переходять на сте-
лю, оксамитова тканина затягнула своїм павутинням
майже все навкруги …

- Вам шось показать?
- Що, вибачте?
- А, ти патріот. Шо треба, питаю.
- Мені кросівки потрібні, – сказав перше, що

прийшло в голову Петро.
- Йди за мною, – промовила худорлява дівчи-

на-консультант.
Прямуючи за цією чудернацькою особою з пірсин-

гом у брові, юнак роздивлявся її одяг: ніби колготки,
ніби й ні, скоріш за все, бо хто ж буде одягати ще й
спідницю, а наверх щось схоже на сарафан.

- Вот, розмір який?
    Петро подивився на кросівки, які були гарні, нові, а

не поношені Дімині, які йому віддавали. Подивившись
на ціну, юнак завмер від здивування.

- 650 гривень, – прошепотів парубок.
- Шо-шо.
- Кажу, дякую, не треба, – промовив Петро та вийшов

з магазину.
    “Ні, краще вже в старих, ніж такі гроші віддавати”,

– думав він. Погляд зачепився за знайоме слово “Базар”.
Щось було в цьому рідне, приємне.

    Саме тут Петро почувався впевнено. Проходячи
поміж рядів з фруктами та овочами, юнак розпитував
про ціни, торгувався, навіть купив кілограм груш за пів-
ціни. Несподівано  він почув звук пакета, який рветься.
Повернувшись, парубок побачив літню жінку, яка нама-
галася підняти яблука з землі. Йому здалося дивним, що
люди проходили повз. “У моєму селі хтось уже б допо-
міг, – зі співчуттям подумав Петро, – якщо ніхто не до-
помагає, то це зроблю я!”. Тільки-но хлопець вхопив
яблуко, щось легке та м’яке вдарило його по голові. То
була сумка, якою розмахувала бабуся та кричала:

- Ану поклади на місце! Ти ба, хотів обікрасти старе-
ньку, якій доводиться жити на одну пенсію!

    Петро кинув яблуко додолу та якнайшвидше пішов
з базару.

    Додому юнак повернувся без пригод. Розповівши
все неньці, він спитав:

- Що я неправильно зробив? Чого вони так зі мною?
- З тобою все гаразд, – заспокоювала мати, – але краї-

на в нас трохи “хвора”; от і люди “хворіють” на злість,
заздрість, недовіру. Все це минеться, коли всі зрозумі-
ють, що від кожного з нас залежить, якими бути нашим
містам, якою бути Україні.

Засенко Ю.

Роздуми вголос

Прагнення до розвитку, до кращо-
го стане нашою метою. А щоб її
досягти, треба діяти, діяти й ще раз
діяти. Я цього прагну…

Кожна країна, місто має самос-
тійно вирішувати свої внутрішні
проблеми й справи. Тож доля рід-
ного краю залежить від кожного з
нас, від кожного нашого вчинку,
думки. Якщо ж ми будемо егоїста-
ми, то навіщо сподіватись на кра-
ще майбутнє? Г.Менкен колись
сказав: «Перед минулим – схили
голову, перед майбутнім – закачай
рукава». Я в цьому переконана…

Для того, щоб мати гарне май-

бутнє, треба невпинно працювати.
Р.Ружмон так висловив свою дум-
ку: «Мова йде не про те, щоб пе-
редбачити майбутнє, а про те, щоб
створити його». Ця людина має
рацію. Я це підтримую…
Ми повинні невпинно трудитись
для нашого міста, держави і взагалі
для майбутнього. Воно залежить
тільки від нас. І це того варте! Я в
це вірю…

Гриб А.

Місто моє долі - місто моєї мрії…

Напередодні фестивалю на гостини до міського голо-
ви завітали юні журналісти Славутицького ліцею.

- Коли ми вивчали біографію Пантелеймона Куліша,
дізналися, що в 16 років він склав план на все життя
(перекласти Біблію, написати перший історичний ро-
ман…). У плані було 10 пунктів. Згадайте себе в 16 ро-
ків. Про що мріяли Ви? Які плани будували?

- На превеликий жаль, не всі можуть зрівнятися із
такими особистостями, як Куліш. Це особистості, які
народжуються на сто років, одна. Завжди є соціальні
замовлення на таких людей. Наприклад, Володимир Ма-
яковський (це великий поет революції минулого століт-
тя) у поемі “Володимир Ілліч Ленін” писав: “Лет за 200 о
Ленине слышались вести”. Це дуже класно він показав,
як оце соціальне замовлення  працює, тому у нас у будь-
якій сфері є постійні замовлення, і в тому числі на Пан-
телеймона Куліша, на Івана Франка, на Лесю Українку,
на Тараса Шевченка. Це особистості, які випереджають
світ, випереджають свою історію, тому що  вони мислять
наперед на десятки і на сотні років. В 16 років я не мріяв
писати роман, я мріяв грати у футбол. Просто грати в
футбол. Я до нестями любив цю гру. Взимку – хокей. А
потім був прикрий випадок, коли у мого друга забрали
гроші по дорозі на вокзал,  і після цього я ще пішов на
секцію боксу, і тоді для навчання залишилося мало часу,
тому тато мій – Петро Андрійович – сказав: “Володя, я
тебе дуже прошу, я не думаю, що ти хочеш все життя
програти в футбол. Це нецікаво, час проходить, моло-
дість проходить і тоді вже футболу немає і перспективи
ніякої немає. Треба навчатись, треба вступити до інсти-
туту”. Він дуже хотів, щоб я був конструктором автомо-
білів, і я перший раз  здав документи на автомобільний
факультет, потім декан дорожньо – будівельного факуль-
тету мене загітував, і я зразу переписав документи, бать-
ку не казав нічого. Мріяв конструювати автомобілі, але
конструктором не став. І була мрія вступити до інститу-
ту і як можна більше грати в футбол. На той час це було і
все, хоча мені було цікаво все, наприклад, я був захопле-
ний мистецтвом. Оперу «Князь Ігор» я дивився, слухав 3
рази в нашому оперному театрі Шевченка. І, звісно, мрі-
яв про прекрасне життя, кар’єру. Але, на превеликий
жаль, не планував романи і 10 пунктів плану не складав.

- А зараз про що мрієте?
- Можливо, ви цікавилися моєю книгою “Місто моєї

долі”. Перша назва цієї книжки була “Місто моєї мрії”,
але, працюючи над нею, я прийшов до висновку, що, на
превеликий жаль, я не здійснив мою мрію, тому що  я
ще не зробив Славутич, про який  мрію, але я перекона-
ний, що ще багато встигну зробити. Я зрозумів, що мені
ніколи не вдасться, поки я живий і мислю,   зробити міс-
то моєї мрії, тому що, мабуть, це й неможливо. Я хочу,
щоб кожний славутичанин своєю душею відчував, що
Славутич – це місто його долі.

- Володимире Петровичу, а як ви вважаєте, потріб-
но жити сьогоднішнім днем, не плануючи нічого на май-
бутнє, чи все-таки прораховувати кожен наступний
крок?

- Це питання класичне. Я теж на це написав свою
формулу, свою філософію, особливо зараз, коли так ба-
гато проблем: там грошей нема, зарплати нема, роботи
нема, ще, не дай Бог, захворієш, не дай Бог, дитинка
захворіла, одягати треба – втратити розум можна. Що
робити? Я відповідаю: “Просто жити і намагатися жити
якнайкраще. Не замислюватись, а просто жити і намага-
тися якнайкраще”. Ще одна формула є: Складається таке
враження, що все людське життя дано виключно для
вирішення  якихось проблем.

- Нам цікаво дуже дізнатися пораду від міського
голови. Нам часто кажуть, що доля (і особиста, і міс-
та, і України) залежить від нас. Що ми у свої 16 років
можемо зробити для Славутича чи України?

- Це теж моя формула, вона записана у «Кодексі
етики». Від кожного з нас залежить, яким бути Славути-
чу. Брудним, з нахабно розмальованими стінами прекра-
сних споруд міста Білого Ангела, з побитими шибками,
знівеченими дитячими майданчиками та зупинками,
«розбомбленими» під’їздами, з перекинутими та розби-
тими урнами, розкиданим сміттям? Чи охайним, чистим
та просто приємним для життя. Злим, ненависним чи
добри, лагідним? Зі зламаними живими деревцями та
вирваними квітами чи зеленим і квітучим? Байдужим чи
містом соціальної активності, із філософією життя, що
Славутич - це моя оселя, це мій дім, а я – житель свого
міста. Бездушним і черствим до чужого горя чи з любо-
в’ю до ближнього і готовністю завжди прийти на допо-
могу  в скрутну годину. Небезпечним для життя, в яко-
му страшно ходити самому і боязно за дітей і рідних у
своєму місті, щодня зустрічаючись з неповагою і знева-
гою власників транспортних засобів. Чи жити в місті
високої безпеки, законності, моралі та правопорядку.
Такий Славутич обираєте - живіть у такому місті, пам’я-
таючи, що від кожного з нас залежить доля Славутича.

Тутарова А.
 Січко Х.

Засенко Ю.
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люди проходили повз. “У моєму селі хтось уже б допо-
міг, – зі співчуттям подумав Петро, – якщо ніхто не до-
помагає, то це зроблю я!”. Тільки-но хлопець вхопив
яблуко, щось легке та м’яке вдарило його по голові. То
була сумка, якою розмахувала бабуся та кричала:

- Ану поклади на місце! Ти ба, хотів обікрасти старе-
ньку, якій доводиться жити на одну пенсію!

    Петро кинув яблуко додолу та якнайшвидше пішов
з базару.

    Додому юнак повернувся без пригод. Розповівши
все неньці, він спитав:

- Що я неправильно зробив? Чого вони так зі мною?
- З тобою все гаразд, – заспокоювала мати, – але краї-

на в нас трохи “хвора”; от і люди “хворіють” на злість,
заздрість, недовіру. Все це минеться, коли всі зрозумі-
ють, що від кожного з нас залежить, якими бути нашим
містам, якою бути Україні.

Засенко Ю.

Роздуми вголос

Прагнення до розвитку, до кращо-
го стане нашою метою. А щоб її
досягти, треба діяти, діяти й ще раз
діяти. Я цього прагну…

Кожна країна, місто має самос-
тійно вирішувати свої внутрішні
проблеми й справи. Тож доля рід-
ного краю залежить від кожного з
нас, від кожного нашого вчинку,
думки. Якщо ж ми будемо егоїста-
ми, то навіщо сподіватись на кра-
ще майбутнє? Г.Менкен колись
сказав: «Перед минулим – схили
голову, перед майбутнім – закачай
рукава». Я в цьому переконана…

Для того, щоб мати гарне май-

бутнє, треба невпинно працювати.
Р.Ружмон так висловив свою дум-
ку: «Мова йде не про те, щоб пе-
редбачити майбутнє, а про те, щоб
створити його». Ця людина має
рацію. Я це підтримую…
Ми повинні невпинно трудитись
для нашого міста, держави і взагалі
для майбутнього. Воно залежить
тільки від нас. І це того варте! Я в
це вірю…

Гриб А.

Місто моє долі - місто моєї мрії…

Напередодні фестивалю на гостини до міського голо-
ви завітали юні журналісти Славутицького ліцею.

- Коли ми вивчали біографію Пантелеймона Куліша,
дізналися, що в 16 років він склав план на все життя
(перекласти Біблію, написати перший історичний ро-
ман…). У плані було 10 пунктів. Згадайте себе в 16 ро-
ків. Про що мріяли Ви? Які плани будували?

- На превеликий жаль, не всі можуть зрівнятися із
такими особистостями, як Куліш. Це особистості, які
народжуються на сто років, одна. Завжди є соціальні
замовлення на таких людей. Наприклад, Володимир Ма-
яковський (це великий поет революції минулого століт-
тя) у поемі “Володимир Ілліч Ленін” писав: “Лет за 200 о
Ленине слышались вести”. Це дуже класно він показав,
як оце соціальне замовлення  працює, тому у нас у будь-
якій сфері є постійні замовлення, і в тому числі на Пан-
телеймона Куліша, на Івана Франка, на Лесю Українку,
на Тараса Шевченка. Це особистості, які випереджають
світ, випереджають свою історію, тому що  вони мислять
наперед на десятки і на сотні років. В 16 років я не мріяв
писати роман, я мріяв грати у футбол. Просто грати в
футбол. Я до нестями любив цю гру. Взимку – хокей. А
потім був прикрий випадок, коли у мого друга забрали
гроші по дорозі на вокзал,  і після цього я ще пішов на
секцію боксу, і тоді для навчання залишилося мало часу,
тому тато мій – Петро Андрійович – сказав: “Володя, я
тебе дуже прошу, я не думаю, що ти хочеш все життя
програти в футбол. Це нецікаво, час проходить, моло-
дість проходить і тоді вже футболу немає і перспективи
ніякої немає. Треба навчатись, треба вступити до інсти-
туту”. Він дуже хотів, щоб я був конструктором автомо-
білів, і я перший раз  здав документи на автомобільний
факультет, потім декан дорожньо – будівельного факуль-
тету мене загітував, і я зразу переписав документи, бать-
ку не казав нічого. Мріяв конструювати автомобілі, але
конструктором не став. І була мрія вступити до інститу-
ту і як можна більше грати в футбол. На той час це було і
все, хоча мені було цікаво все, наприклад, я був захопле-
ний мистецтвом. Оперу «Князь Ігор» я дивився, слухав 3
рази в нашому оперному театрі Шевченка. І, звісно, мрі-
яв про прекрасне життя, кар’єру. Але, на превеликий
жаль, не планував романи і 10 пунктів плану не складав.

- А зараз про що мрієте?
- Можливо, ви цікавилися моєю книгою “Місто моєї

долі”. Перша назва цієї книжки була “Місто моєї мрії”,
але, працюючи над нею, я прийшов до висновку, що, на
превеликий жаль, я не здійснив мою мрію, тому що  я
ще не зробив Славутич, про який  мрію, але я перекона-
ний, що ще багато встигну зробити. Я зрозумів, що мені
ніколи не вдасться, поки я живий і мислю,   зробити міс-
то моєї мрії, тому що, мабуть, це й неможливо. Я хочу,
щоб кожний славутичанин своєю душею відчував, що
Славутич – це місто його долі.

- Володимире Петровичу, а як ви вважаєте, потріб-
но жити сьогоднішнім днем, не плануючи нічого на май-
бутнє, чи все-таки прораховувати кожен наступний
крок?

- Це питання класичне. Я теж на це написав свою
формулу, свою філософію, особливо зараз, коли так ба-
гато проблем: там грошей нема, зарплати нема, роботи
нема, ще, не дай Бог, захворієш, не дай Бог, дитинка
захворіла, одягати треба – втратити розум можна. Що
робити? Я відповідаю: “Просто жити і намагатися жити
якнайкраще. Не замислюватись, а просто жити і намага-
тися якнайкраще”. Ще одна формула є: Складається таке
враження, що все людське життя дано виключно для
вирішення  якихось проблем.

- Нам цікаво дуже дізнатися пораду від міського
голови. Нам часто кажуть, що доля (і особиста, і міс-
та, і України) залежить від нас. Що ми у свої 16 років
можемо зробити для Славутича чи України?

- Це теж моя формула, вона записана у «Кодексі
етики». Від кожного з нас залежить, яким бути Славути-
чу. Брудним, з нахабно розмальованими стінами прекра-
сних споруд міста Білого Ангела, з побитими шибками,
знівеченими дитячими майданчиками та зупинками,
«розбомбленими» під’їздами, з перекинутими та розби-
тими урнами, розкиданим сміттям? Чи охайним, чистим
та просто приємним для життя. Злим, ненависним чи
добри, лагідним? Зі зламаними живими деревцями та
вирваними квітами чи зеленим і квітучим? Байдужим чи
містом соціальної активності, із філософією життя, що
Славутич - це моя оселя, це мій дім, а я – житель свого
міста. Бездушним і черствим до чужого горя чи з любо-
в’ю до ближнього і готовністю завжди прийти на допо-
могу  в скрутну годину. Небезпечним для життя, в яко-
му страшно ходити самому і боязно за дітей і рідних у
своєму місті, щодня зустрічаючись з неповагою і знева-
гою власників транспортних засобів. Чи жити в місті
високої безпеки, законності, моралі та правопорядку.
Такий Славутич обираєте - живіть у такому місті, пам’я-
таючи, що від кожного з нас залежить доля Славутича.

Тутарова А.
 Січко Х.

Засенко Ю.



Голос майбутнього                                                                                                                   2011

ВИБІР
Ой, доленосний вибір треба
В житті зробить людині кожній.
І хоч думки сягають неба,
Чинить по совісті лиш можна.
Серйозне і важке це діло -
Обрать, шляхом яким іти.
Поводитись як будем сміло,
Тоді досягнемо мети.
На кожнім кроці, де не глянем -
Одні проблеми, негаразди.
Нічого!... Ми сильніші станем!
Тоді нам в світі не пропасти!
Залишити по собі слід
Завжди давали настанову.
За досвідом йдемо в похід,
Колись повернемося знову.
Повернемося - горді будем.
Живемо, значить, не дарма.
З нас вийдуть справді гарні люде,
Що кращих, мабуть, і нема.
Згадаємо, як починали
Фундамент щастя закладати.
Були якими і ким стали.
Пишатимуться батько й мати.
Та все ж не треба наперед
Гортать сторінки майбуття.
Вже скоро прийде наш черед
Влаштовувать своє життя.
Наразі довга ще дорога
Чекає, закликає в путь.
Давайте ж попрохаєм Бога,
Щоб нам нічого не забуть.
Щоб не забути, як малими
Почали цей непростий шлях.
І будьмо добрими, не злими.
Тепер же все в наших руках!

Леоненко О.

Літературна сторінка

ОДА СЛАВУТИЧУ
Серед тисяч містечок маленьких і міст
Є одне – найдорожче на світі.
Місто – казка, поема, незакінчений лист,
Де зростають щасливими діти.
Це тобі, мій Славутиче, рідний мій дім,
Вкотре я зізнаюся в коханні,
Твоїй силі і мужності, людям твоїм,
Що ведуть до твого процвітання.
Твоя сила у дружбі, братерстві і вірі,
Що кордонів ніколи не мали.
Люди різних народів в єдинім пориві,
Як святиню велику, тебе збудували.
Не забуто ніщо, і ніхто не забутий.
Будуть довго боліти ще не загоєні рани,
Полинові вітри із Чорнобиля дути
І над Прип’яттю сиві лягати тумани.
Хай для когось ти – згадка страшної біди,
А для мене ти – символ добра і надії.
Я щоразу з любов’ю вертаюсь сюди,
В моє сонячне місто звитяги і мрії.
Кажуть, назва твоя від Славути-Дніпра,
Який ще пам’ятає могутню державу.
Юне місто моє, твоя краща пора
Ще попереду, бо Славутич – від слава!

Микитенко І.
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Я ВІРЮ…
Я вірю в майбутнє твоє, Україно!
Я вірю, що прийде твій час золотий,
Хай кажуть, що вмерла чаріна країна,
Та я не скажу... Бо в тобі молодий.
Хоч сумно мені невимовно, до болю…
Та вірю я в щастя нової пари.
Я вірю в священну, незломлену волю,
В нескорені піки Говерли-гори...

Розтане той лід, і проснеться країна,
І полум’я знову поверне наш стяг!
Моя ти єдина, моя Україно,
Хай вічно сіятимуть зорі в очах!
Я вірю в майбутнє твоє, моя ненько!
Я вірю, що прийде твій час золотий,
Моя незрадлива, до болю рідненька,
Я вірю в тебе... Бо в тобі молодий!

Повар А.

Моє  майбутнє буде веселковим
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