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11 квітня делегація представників ор-

ганів виконавчої влади та місцевого са-
моврядування Полтавщини полетіла до 
Федеративної Республіки Німеччина на 
тижневе навчання в рамках проекту «Ре-
форма управління на сході України».

Серед учасників делегації: голова Пол-
тавської ОДА Валерій Головко з першим 
заступником Андрієм Пісоцьким, голова 
Полтавської облради Олександр Білень-
кий, народний депутат Андрій Река та 
ще 14 представників органів державної 
влади та місцевого самоврядування Пол-
тавщини, в тому числі і міський голова 
м.Червонозаводське В.Сидоренко. На-
вчальна поїздка стосувалася питань між-
муніципального співробітництва (ММС) 
і відбувалася за дорученням Федерального 
міністерства економічного співробітни-
цтва та розвитку (Bmz) міста Бонн. Вона 
тривала з 11 по 15 квітня 2016 року.

Згідно програми за цей тиждень делега-
ція нашої області відвідала Міністерство 
внутрішніх справ Гессена, Центр компе-
тенцій зі співробітництва територіальних 
громад (Вісбаден), Співробітництво з пи-
тань стягування податків/зборів (Траунш-
тайн), професійну асоціацію «комуналь-
ний будівельний майданчик» (Кьольбе), 
Фаховий відділ 16 – Надзвичайні ситуа-
ції (Пожежна служба, захист від надзви-
чайних ситуацій, рятувальна служба та 
громадський захист) у Гессені, Співро-
бітництво у розбудові телекомунікацій-
них мереж (округ Лімбурґ-Вайльбурґ) та 
Об’єднання районних пожежних частин 
громади Ельбталь.

Голова Полтавської ОДА Валерій Го-
ловко говорить, що хоче максимально 
ефективно використати зустрічі з пред-
ставниками німецьких організацій та 
держструктур:

— Наша делегація у ФРН обговорить 
можливість співробітництва територіаль-
них громад у Полтавській області. Впевне-
ний, що ці зустрічі стануть корисними для 
розвитку нашої області.

Валерій Головко зазначає, що такі поїзд-
ки — можливість для чиновника вирвати-
ся з рутини і подивитися на  свою роботу зі 
сторони. Адже в щоденному напруженому 
режимі не завжди маєш час усе детально 
проаналізувати. Також це прекрасна мож-
ливість побачити європейський досвід на-
живо.

Проект «Реформа управління на сході 
України» реалізується Німецьким Това-
риством Міжнародного Співробітництва 
(GIZ). Це компанія, що належить Уряду 
Федеративної Республіки Німеччина. Ком-
панія працює по всьому світу, допомага-
ючи Уряду ФРН у реалізації цілей у сфері 
міжнародного співробітництва задля ста-
лого розвитку та міжнародної просвіти. 
GIZ пропонує ефективні рішення для по-

літичного, економічного, екологічного та 
соціального розвитку в глобалізованому 
світі, а також підтримує процеси комплек-
сних реформ і перетворень, в тому числі і 
в складних умовах.

Пріоритетними напрямками німецько-
української співпраці є сталий економіч-
ний розвиток, підвищення енергоефек-
тивності та боротьба з ВІЛ/СНІДом.

У рамках навчань з питань реформи 
самоуправління, які відбулися у Німеччи-
ні, делегація відвідала Центр компетенцій 
зі співробітництва територіальних гро-
мад міста Вісбаден та Співробітництво з 
питань стягування податків/зборів міста 
Таунусштайну (земля Гессен). Полтав-
ським посадовцям німецькі колеги пояс-
нювали як саме у них проходила робота 
з об’єднання територіальних громад і як 
триває наразі їхня підтримка.

Гессенський земельний уряд запрова-
див фінансову допомогу об’єднаним тери-
торіальним громадам. Головні напрямки: 
будівництво, спільні підприємства гро-
мад з відновлювальної енергетики, забез-
печення швидкісним Інтернетом. Грома-
ди у сільській місцевості Гессену повинні 
об’єднуватися, щоб отримати субсидії. У 
2015 році на такі субсидії було виділено 2,2 
млн євро. Голова обласної ради Олександр 
Біленький важає - саме інвестиції у розви-
ток лежать в основі процвітання місцевих 
громад.

- Таким і має бути раціональне господа-
рювання - інвестиції у новітні технології, 
інформатизацію, розвиток місцевих гро-
мад. Інший напрямок - створення інду-
стріальних парків, привабливих для інвес-
тора територій. Це - додаткові прибутки у 
місцеву громаду і саме це хороша альтер-
натива розвитку громад Полтавщини, - 
сказав голова обласної ради.

Голова Полтавської ОДА Валерій Голо-
вко зазначає, що органи державної влади 
Полтавщини мають брати найкращі прак-
тики німецьких колег і адаптувати їх для 
нашої області:

- Звісно, і в наших іноземних колег не 
відразу все вийшло. Але ми маємо змогу 
отримати знання про їхні помилки і уник-
нути їх. Перед нами стоять важкі завдання 
щодо децентралізації і підвищення само-
стійності об’єднаних громад. Але, бачачи 
досвід Німеччини, впевнений, що у нас все 
вийде.

Створення дієвих екстрених служб 
- значна проблема, яку доводиться вирі-
шувати місцевим громадам у процесі де-
централізації. Організація власних служб 
правопорядку, рятувально-пожежних 
бригад, підрозділів екстреної медицини 
- окрім чималих витрат ці галузі потребу-
ють і значних організаторських здібнос-
тей, відповідальності та ініціативності. 
Досвід створення дієвої пожежно-ряту-
вальної частини для місцевої громади пе-
реймали учасники делегації з Полтавщини 
під час перебування у окрузі Гісен (земля 
Гессен, Німеччина). Тут показали систему 
пожежно-рятувальної охорони, яка обслу-
говує територію 855 тисяч кв. км., де про-
живає понад 250 тисяч населення.

- Забезпечення пожежників повністю 
лежить на плечах місцевих громад. На-
приклад, у Гуссені утримання спецтехніки 
служби обходиться бюджету у майже 50 
тисяч євро. У перерахунку на працюючих 
мешканців - це 28 центів з мешканця окру-
гу на рік, - розповів окружний пожежний 
інспектор Томас Кройдер.

Та особливістю пожежно-рятувальної 
служби у Гуссені, як і в Німеччині взагалі, 
полягає навіть не у її фінансуванні з міс-
цевих бюджетів. Громада у буквальному 

значенні власними силами стала на захисті 
майна від надзвичайних ситуацій. У кож-
ній з 18 громад, які об'єднались в округ, є 
свої добровільні пожежні дружини, які до-
помагають професійним пожежникам.

- Показово, що служба у добровільних 
пожежних дружинах, хоч і заохочується 
пільгами, але все ж є у більшості випад-
ків безоплатною, на громадських засадах. 
У професійних же пожежних управліннях 
займаються зокрема і підвищенням ква-
ліфікації добровольців, які попереджують 
надзвичайні ситуації на місцях, - розпові-
дає Томас Кройдер.

"Досвід Гессена цінний не лише своєю 
раціональністю, а і вихованням якісно ін-
шої свідомості людей," - переконаний го-
лова обласної ради Олександр Біленький.

- Німці - це люди, які добре розуміють, 
що від біди одного може постраждати ба-
гато людей. І тому спільними зусиллями 
допомагають одне одному уникати над-
звичайних ситуацій, а значить і рятують 
усю громаду від зайвих витрат. Це вже 
інший менталітет - не замішаний на прин-
ципі "моя хата - з краю", а створений для 
розквіту громади. Я переконаний - така 
практика буде дуже корисною на Полтав-
щині і у функціональному, і в ідейному 
плані, - сказав голова обласної ради.

Продовження співпраці обговорили на 
зустрічі керівників Полтавської області 
з керівником проекту GIZ у Полтавській 
та Чернівецькій областях Андреасом фон 
Шуманном. У зустрічі взяли участь голова 
облдержадміністрації Валерій Головко, го-
лова обласної ради Олександр Біленький, 
перший заступник голови облдержадміні-
страції Андрій Пісоцький.

Говорячи про реформування пан Шу-
манн підтвердив - універсальної моделі 
децентралізації бути не може.

- Більше того - цей процес навіть для 
різних областей України матиме свої осо-
бливості і у етнічно-культурному, і у еко-
номічному плані. Сьогодні - це один із 
пріоритетних напрямків нашої програми. 
Вона починалась з двох областей - Черні-
вецької і Полтавської. Та сьогодні це про-
ект сприяння розвитку місцевих громад 
усієї України, бюджет якого - 97 мільйонів 
євро, - розповів під час зустрічі пан Шу-
манн.

"Досвід Німеччини особливо придасть-
ся на Полтавщини у напрямку співпраці 
громад та вибраних ними органів", - пере-
конаний голова обласної ради Олександр 
Біленький.

- Практика вирішення особливо затрат-
них питань у громадах земель Німеччини 
- особливий досвід. Наприклад, комуналь-
ному підприємству потрібно придбати ве-
лику техніку. На установчих зборах кіль-
кох громад вирішують питання виділення 
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коштів, призначають відповідального за 
реалізацію цього плану - і контролюють 
його виконання. А бургомістри цих тери-
торій - чиновники, які постійно звітують 
перед своїми громадянами за усі проекти, 
на які витрачаються кошти громади. Нам 
потрібно втілювати таку конструктивну 
співпрацю між громадою і виборними ор-
ганами, - розповів голова обласної ради.

Інше питання - економічний розвиток 
громад. Тут обговорили польський до-
свід під час зустрічі з генеральним консу-
лом  Республіки Польща у Харкові Яну-

шем Яблонським. Голова обласної ради 
Олександр Біленький запропонував по-
будувати співпрацю на постійному діалозі 
полтавських міст з польськими містами-
побратимами.

- Польща пройшла шлях саме децентра-
лізації з орієнтацією на розвиток економі-
ки. І саме запропонований формат діалогу 
допоможе полтавським громадам уникну-
ти помилок, які вже пройшли наші поль-
ські колеги. Особливо цікавий тут досвід у 
питанні створення індустріальних парків, 
які приваблять додаткові інвестиції і на-
повнять місцеві бюджети, - сказав під час 

зустрічі голова обласної ради.
У польських інвестиційних проектах є 

одна особливість. "Це не просто індустрі-
альні парки - це економічні зони зі спеці-
альними умовами для бізнесу" - ділиться 
досвідом реформування генеральний кон-
сул  Республіки Польща у Харкові Януш 
Яблонський.

- До створення усіх умов у питанні інф-
раструктури ми додали ще і податкові пре-
ференції. На тих територіях, де потребу-
вали інвестора, ми запровадили фіксовані 
ставки податку для підприємців, які не мі-
няються упродовж тривалого часу - до 10 

років. Це стало додатковою гарантією для 
підприємців у період реформування, - роз-
повів пан Яблонський.

Та які б не були кроки реформаторів 
децентралізація - тривалий процес - го-
ворять польські партнери. Її результати 
населення почне відчувати не раніше, ніж 
через 5 років. Головне, щоб люди зрозумі-
ли - будь-які зміни запроваджуються для 
їхнього блага.

Л.МАЩЕНКО
секретар ради

« Т Е Р Е М О К »   В І Т А Є  Д О Ш К І Л Ь Н И К І В  П О Л Т А В Щ И Н И
За ініціативи Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В. Остроградського 13 квітня 
2016 року на базі районного методично-
го кабінету відділу освіти Лохвицької ра-
йонної державної адміністрації відбувся 
обласний семінар-практикум «Фізичний 
розвиток та зміцнення здоров’я дітей до-
шкільного віку: методичний супровід».

У роботі семінару взяли участь 45 пра-
цівників дошкільної освіти області.

Теоретична частина зібрання проходи-
ла у ДНЗ №1 «Теремок» м.Лохвиці, прак-
тична – у ДНЗ №2 «Орлятко», м. Лохвиці 
та ДНЗ №2  «Теремок» м.Заводського.

Гостей Заводського зустріли заступник 
міського голови Сергій Васильович Добру-
ля та секретар міськради Лариса Олексан-
дрівна Мащенко. Вони дали відповідь на 
численні питання щодо  самоврядування 

громади та матеріального забезпечення 
дошкільних закладів.

Гості були  присутні на презентації 
спортивного обладнання, виготовленого 

власноруч вихователями «Теремка». Це: 
гантелі та масажери для профілактики 
плоскостопості із пластикових пляшок 
малих розмірів; підвісні пляшки великих 
розмірів для стрибків угору; кеглі та орі-
єнтири, переносні предмети з малих упа-
ковок з-під дитячого харчування та інших 
продуктів; коробки з-під соків для вправ 
на поставу; підвісні ляльки  з поліетилено-
вих кульків для вправ на дихання; великі 
поліетиленові пакети для стрибків…

Вихователь-методист ДНЗ А.В.Засла-
вець зазначила, що ми часто-густо не 
звертаємо уваги на покидьковий матеріал, 
який може слугувати універсальним атри-
бутом для спортивних розваг. Виготов-
лення і практичне використання фізкуль-
турного інвентаря з підручного матеріалу 
довели, що він є доступний у застосуванні, 
мобільний у зберіганні, безпечний у вико-

ристанні, легко замінний і, найголовніше, 
потребує мінімальних матеріальних ви-
трат. Диво-іграшки доречно використову-
вати під час родинного відпочинку вдома 

чи на природі. Тим паче, що на узліссі чи 
на березі річки, на жаль, в будь-яку пору 
року можна знайти матеріал для імпрові-
зованого обладнання, а фантазія дітей і до-
рослих підкаже вид, умови і правила. Адже 
виготовлені власноруч спортивні засоби 
викликають у дітлахів подив, захоплення і 
позитивні емоції.

Марина Ігорівна Пасяда, методист від-
ділу дошкільної, початкової та спеціаль-
ної освіти Полтавського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В. Остроградського наголосила, що 
основним завданням, що стоїть перед пра-
цівниками дошкільних навчальних закла-
дів, є організація оптимально активної та 
насиченої позитивними емоціями жит-
тєдіяльності дітей дошкільного віку, яка 
забезпечувала б їх щасливе зростання. 
Успішна реалізація цього завдання грунту-
ється на необхідності з перших років жит-
тя формувати в дітей культуру здоров’я.

Про активний фізичний розвиток дити-
ни, який є запорукою формування малень-
кого інтелектуала повідомила  Ніна Іва-
нівна Курмишева, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри менеджменту освіти 
ПОІППО ім. М.В. Остроградського.

Гості  ознайомилися із інтер’єром та 
оформленням приміщень й ігрових май-
данчиків «Теремка». Захоплення виклика-
ла виставка робіт родин вихованців «Ве-
ликоднє диво», а також дидактичні стіни, 
оформленні працівниками дитсадка.

Майже усі гості були на Лохвиччині 
вперше, вони не залишилися байдужими 
до історії нашого краю. З цікавістю від-
кривали для себе і Червонозаводське. На 
згадку про перебування у посульському 
містечку учасники отримали сувеніри-тер-
мометри, які виробляють на підприємстві 
«Склоприлад» та тарілі, виготовлені влас-
норуч вихователя ДНЗ  в техніці декупаж.

По завершенні семінару були обгово-
рені та прийняті методичні рекомендації з 
даної теми.

Щира подяка усім, хто допоміг у  орга-
нізації проведення освітянського зібрання  
у  «Теремку»: міському голові Заводсько-
го В.В.Сидоренку, депутатам Заводської 
міської ради, директору Заводського ко-
мунального підприємства «Комунсервіс» 
В.Т.Мельнику, технічному директорові 
ПАТ «Склоприлад» С.М.Давидку, мето-
дисту з дошкільної роботи методкабінету 
С.Я.Олефіренко, завідувачці  методич-
ного кабінету відділу освіти Лохвицької 
райдержадміністрації Т.І.Савинській, за-
відувачкам ДНЗ Лохвицького району, 
батьківським комітетам усіх вікових груп 
дошкільного закладу.

О.ДРОБ’ЯЗКО 
завідувач ДНЗ №2 «Теремок»  

М І С Ь К А  Р А Д А  Б Е Р Е  У Ч А С Т Ь  У  П Р О Е К Т І

Проект виконується  Щецинським на-
вчальним центром Фундації розвитку 
місцевої демократії (Польща) у співпраці 
з МГО «Інститут демократії імені Пилипа 
Орлика» (Україна). До заходів проекту за-
лучаються також учасники минулорічних 
проектів з названих, а також Львівської та 
Київської областей.   Проект здійснюється 
завдяки співфінансуванню Польсько-Ка-
надійської Програми Підтримки Демо-
кратії, яка є програмою Фундації  Між-
народної Солідарності, що фінансується 
Урядами Канади та Польщі ( відповідно 
до програми польської співпраці для роз-
витку МЗС Республіки Польщі та Канад-
ського Міністерства закордонних справ, 
торгівлі та розвитку).

Це вже третій поспіль проект, який 
спрямований на започаткування та покра-
щення впорядкованого конструктивно-
го та результативного діалогу в громадах 

України у формі Клубів громадського діа-
логу.  Ця форма певною мірою грунтується 
на досвіді діяльності польських Громадян-
ських комітетів «Солідарності», які зігра-
ли непересічну роль у підготовці реформи 
місцевого самоврядування Польщі.

Протягом двох попередніх років в Укра-
їні загалом започатковано було діяльність 
20 клубів громадського діалогу, три з яких  
не змогли продовжити свою роботу, адже 
опинилися на окупованій сепаратистами 
території.  Решта клубів стали помітним 
явищем громадського життя у своїх містах 
та місцевостях, адже на їх обговорення ви-
носилися найцікавіші та найактуальніші 
теми для мешканців, а самі клубні заходи 
проводилися  із застосуванням інтерак-
тивних прийомів та методів, які дозволяли 
кожному з присутніх бути рівноправним 
учасником та впливати на результат об-
говорення. Результатами засідань става-

ли не тільки більша обізнаність місцевих 
спільнот із загальними питаннями ре-
формування місцевого самоврядування, а 
й конкретні аспекти діяльності суспільно 
важливих сфер, зокрема – позашкільного 
виховання, надання житлово-комуналь-
них послуг, а також заходи, які сприяли 
більшій згуртованості та підвищенню до-
віри в громаді – фестивалі, толоки, презен-
тації творчого доробку тощо.

Автори проекту мають на меті отрима-
ти в результаті поповнення числа клубів, 
які будуть лідерами в налагодженні діало-
гу в своїх громадах, а також розгалужену 
мережу громадського діалогу за участю 
клубів, які розпочинали свою діяльність 
як в рамках цьогорічного проекту, так і в 
попередніх роках.

Л.МАЩЕНКО
секретар ради

«Суспільна підтримка реформи самоврядування в Україні. Українська мережа клубів громадського діалогу»
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Пояснювальна  записка

Діючі на даний час тарифи на послуги з вивезення по-
бутових відходів затверджені рішенням Червонозавод-
ської міської рада №137 від 15.12.2014 року, введені в дію з 
01.02.2015 року і становлять: 

25,80 грн/м.куб. для всього населення ;

В зв'язку зі зміною вартості складових, КП «Комунсер-
віс» подав на розгляд Заводської міської ради розрахунки 
щодо зміни тарифів на:

- послуги з централізованого водопостачання    
для населення - 6,84 грн/м.куб.;
бюджетні організації - 14,40 грн/м.куб.;
інші споживачі - 19,08 грн/м3. 
- послуги з централізованого водовідведення
для населення - 7,15 грн/м.куб.;
бюджетні організації - 16,08 грн/м.куб.;
інші споживачі - 16,62 грн/м.куб. 
- послуги з вивезення твердих побутових відходів та 

утримання звалища

Про затвердження розрахунків щодо зміни тарифів на 
послуги з вивезення ТПВ та утримання полігону

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунк-
том 2 частини 1 статті 7, підпунктом 1 пункту 1 статті 21, 
пунктом 3 статті 31 Закону України «Про житлово-кому-
нальні послуги», Постановою  Кабінету Міністрів України 
№ 1010  від  26.07.2006 року «Про затвердження Порядку  
формування тарифів  на послуги з вивезення  побутових 
відходів», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва, та житлово-комунального господарства від 
30.07.2012 року за № 390 «Про затвердження Порядку до-
ведення до споживачів інформації про перелік житлово-
комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/
тарифів з обґрунтуванням її необхідності  та про враху-
вання відповідної позиції територіальних громад», роз-
глянувши клопотання КП «Комунсервіс» від 04.04.2016 
р. за № 57 щодо затвердження тарифів на послуги з виве-
зення твердих побутових відходів та утримання полігону 
твердих побутових відходів в зв’язку зі зміною вартості 
складових. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розрахунки економічно 
обґрунтованих витрат щодо зміни тарифів на комунальну 
послугу з вивезення ТПВ та утримання полігону для КП 
«Комунсервіс» (додаються).

2. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.) довести 
до відома споживачів про розрахунки і розмір вказаних 
тарифів.

3. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.), по за-
вершенню терміну оприлюднення інформації щодо зміни 
тарифів, повідомити виконавчий комітет міської ради 
щодо надходження зауважень та пропозицій.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 
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Категорія 
споживачів

Тарифи  на  послуги  грн./м.куб.
(з ПДВ )

Вивезення ТПВ Утримання 
полігону

Населення що 
проживає в 
багатоквартирних 
будинках

28,56 -

Населення що 
проживає в 
приватному  секторі

43,26 -

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

- послуги з утримання будинків і споруд та прибудин-
кових територій (згідно додатку) 

Термін обговорення 20 днів з дати опублікування.
Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: 

КП «Комунсервіс» 
вул. Матросова, 14, м.Червонозаводське, Лохвицький 

р-н, Полтавська обл., 37240
Телефони: (05356) 3-71-14, 3-70-89

37,89 грн/м.куб. для бюджетних організацій;
38,40 грн/м.куб. для інших споживачів.  
На сьогодні собівартість послуги з вивезення ТПВ для 

споживачів що проживають у багатоквартирних будин-
ках і  приватному секторі суттєво відрізняється .

- ріст розміру мінімальної з/плати в плановому тари-
фі складе 19,05 % (з 1 218,00грн до 1 450,00 грн.(з 01.05 
2016р.);

- розмір ЄСВ зменшився на 41,9 %  з 37,87%  до 22% 
- вартість ПММ залишилася незмінною;
- згідно чинного законодавства до складу тарифів з ви-

везення ТПВ повинен включатися екологічний податок, 
що складає по підприємству близько 11 000,00 грн/рік;

Незважаючи на заходи по зменшенню витрат по даній 
послузі, які були запроваджені останнім часом, зокрема:

- придбання нових автомобілів сміттєвозів;
- придбання та встановлення євро контейнерів ;
- оптимізація роботи обслуговуючого персоналу та 

інші;
послуга по вивезенню ТПВ в структурі діяльності під-

приємства являється збитковою.

Про затвердження розрахунків щодо зміни тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання та водо-

відведення для КП «Комунсервіс»

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунк-
том 2 частини 1 статті 7, підпунктом 1 пункту 1 статті 
21, пунктом 3 статті 31 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», Порядком формування тарифів 
на централізоване водопостачання та водовідведення, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного під-
ходу до формування тарифів на житлово-комунальні по-
слуги», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва, та житлово-комунального господарства від 
30.07.2012 року за № 390 «Про затвердження Порядку до-
ведення до споживачів інформації про перелік житлово-
комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/
тарифів з обґрунтуванням її необхідності  та про враху-
вання відповідної позиції територіальних громад», роз-
глянувши клопотання КП «Комунсервіс» від 17.03.2016 р. 
за № 41 щодо затвердження тарифів на послуги з центра-
лізованого водопостачання та водовідведення в зв’язку зі 
зміною вартості складових. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розрахунки економічно 
обґрунтованих витрат щодо зміни тарифів на комунальні 
послуги з водопостачання та водовідведення для КП «Ко-
мунсервіс» (додаються).

2. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.) довести 
до відома споживачів про розрахунки і розмір вказаних 
тарифів.

3. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.), по за-
вершенню терміну оприлюднення інформації щодо зміни 
тарифів, повідомити виконавчий комітет міської ради 
щодо надходження зауважень та пропозицій.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 
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Пояснювальна записка до розрахунку планових та-
рифів на послуги з централізованого водопостачання 

та водовідведення по КП «Комунсервіс» на 2016 рік

Відсоток зростання прогнозованого тарифу до діючого 
для населення складає: 

по водопостачанню - 25,3%, 
в діючому тарифі - 5,46 грн/м.куб. в плановому - 6,84 

грн/м.куб.
по водовідведенню - 19,2%, 
в діючому тарифі - 6,00 грн/м.куб. в плановому - 7,15 

грн/м.куб.      
для бюджетних організацій - без змін;    
для інших споживачів - без змін. 
В тому числі по статтях витрат :
1. Вартість електроенергії зросла на 13,43%, з 1,68132 

грн/кВат/год в діючому тарифі до 1,90728 грн/кВат/год в 
плановому.  

При цьому питомі витрати електроенергії 
- на 1 м.куб. реалізованої води збільшились на 10,4% з 

0,96 в діючому тарифі до 1,06 в плановому; 
- на 1 м.куб. пропущених стоків залишилися без змін 

- 0,39. 
2. Розмір мінімальної з/плати збільшився на 19,05%, ді-

ючому тарифі 1 218,00 грн., до 1 450,00 грн. в плановому 
(з 01.05.2016 р.).

3. Розмір єдиного соціального внеску на ФОП змен-
шився на 41,9%, діючому тарифі 37,87%, до 22,0% в пла-
новому

4. Також на протязі останніх років відбувається змен-
шення обсягів надання послуг : 

(тис.м3/рік)             2013 рік      2014 рік        2015 рік
водопостачання     215,0            210,0             187,4
водовідведення      160,0            150,0             135,1

Про затвердження розрахунків щодо зміни тарифів 
на послуги з утримання будинків, споруд і 

прибудинкових територій

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунк-
том 2 частини 1 статті 7, підпунктом 1 пункту 1 статті 21, 
пунктом 3 статті 31 Закону України «Про житлово-кому-
нальні послуги», Порядком формування тарифів на по-
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва, та житлово-комунального господарства від 
30.07.2012 року за № 390 «Про затвердження Порядку до-
ведення до споживачів інформації про перелік житлово-
комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/
тарифів з обґрунтуванням її необхідності  та про враху-
вання відповідної позиції територіальних громад», роз-
глянувши клопотання КП «Комунсервіс» від 17.03.2016 р. 
за № 41 щодо затвердження тарифів на послуги з утри-
мання будинків, споруд та прибудинкових територій в 
зв’язку зі зміною вартості складових. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розрахунки економічно 
обґрунтованих витрат щодо зміни тарифів на комунальні 
послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових 
територій для КП «Комунсервіс» (додаються).

2. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.) довести 
до відома споживачів про розрахунки і розмір вказаних 
тарифів.

3. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.), по за-
вершенню терміну оприлюднення інформації щодо зміни 
тарифів, повідомити виконавчий комітет міської ради 
щодо надходження зауважень та пропозицій.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

6 квітня 2016 року рішення №47

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

Комунальне підприємство «Комунсервіс» звертається 
до Вас з проханням розглянути та затвердити перелік по-
слуг та тариф на послуги з утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій, згідно додатків. 

Діючі на даний час тарифи введені в дію з 01.09.2015 
року. 

На сьогоднішній день змінилися розміри складових та-
рифу:

- мінімальна заробітна плата збільшилася на 19,05%, з 
1218,00 грн. до 1450,00 грн.; 

- розмір єдиного соціального внеску на ФОП зменшив-
ся на 41,9%, з 37,87%, до 22,0%;

- ціна електроенергії збільшилась на 25,5%, з 0,789 грн./
кВат/год. до 0,99 грн/кВат/год (з 01.03.2016 р.)

***
Перелік послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій по КП «Комунсервіс» 

на 2016 року
1. Прибирання прибудинкової території.
2. Вивезення твердих побутових та негабаритних від-

ходів.
3. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових  

систем .
4. Обслуговування димовентиляційних каналів.
5. Освітлення місць загального користування.

СТОР. 4 >>
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<< СТОР. 1
Періодичність та строки виконання послуг з утримання будинків і споруд та прибудин-

кових територій по КП «Комунсервіс» на 2016 року
№
п/п

Перелік   послуг Періодичність  
надання

Строки  
виконання

1 Прибирання прибудинкової території. постійно графік
2 Вивезення  твердих побутових та 

негабаритних  відходів
постійно графік

3 Технічне обслуговування  
внутрішньобудинкових  систем .

постійно графік

4 Обслуговування  димовентиляційних  каналів. постійно графік
5 Освітлення  місць  загального  користування . постійно графік

РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ

Додаток №1
Р О З Р А Х У Н О К
вартості витрат по прибиранню прибудинкової території  
1.Річний фонд заробітної плати (з розрахунку мін. з/плати 1 450 грн.) 4 двірники х 1 
595,00 грн. х 1,2 х 12 міс. = 91 872,00 грн.
2.Нарахування на заробітну плату 22% - 20 211,84  грн. 
3.Накладні витрати - 55 839,85  грн.
4.ПДВ 20% - 33 584,74 грн.                                                            
ВСЬОГО: 201 508,43 грн.
Плановий тариф: 201 508,43 грн. : 56 347,98 м2 : 12 міс. = 0,30 грн./м2

Додаток №2
Р О З Р А Х У Н О К
вартості витрат на технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем (аварійні 
роботи)  
1.Річний фонд заробітної плати (з розрахунку мін. з/плати 1450,00 грн.)(2 шт. од. х 2 
543,19 грн. х 1,2) х 12 міс. = 73 243,92 грн.
2.Нарахування на заробітну плату  22 % - 16 113,66 грн.
3.ПММ та матеріали - 24 000,00 грн.   
4.Накладні витрати - 44 731,90 грн.
5.ПДВ 20 % - 31 617,90 грн.                                                            
ВСЬОГО: 189 707,38 грн.
Плановий тариф: 189 707,38 грн. : 56 347,98  м2 : 12 міс. = 0,28 грн./м2

Додаток  №3
Р О З Р А Х У Н О К
вартості витрат на обслуговування димовентиляційних каналів 
1.Річний фонд заробітної плати (з розрахунку мін. з/плати 1 450,0 грн.) 0,3 шт. од. х 2 
790,35 х 1,2 х 12 міс. = 12 054,31 грн.
2. Нарахування на заробітну плату 22 % –  2 651,95 грн. 
3. Накладні витрати - 7 326,61 грн.
4. ПДВ 20 % - 4 406,57 грн.                                                            
ВСЬОГО: 26 439,44 грн.
Плановий тариф обслуговування: 26 439,44 грн. : 57 729,48 м2 : 12 міс. = 0,04 грн./м2

Додаток  №4
Р О З Р А Х У Н О К
вартості витрат на освітлення місць загального користування 
1.Річний фонд заробітної плати (з розрахунку мін. з/плати 1450,00 грн.) 2 445,38 х 1,2 х 
12 міс. = 35 213,47 грн.
2.Нарахування на заробітну плату 22 % – 7 746,96 грн. 
3.Накладні витрати – 21 402,69 грн.
4.ПДВ 20 % - 12 872,62 грн.                                                            
ВСЬОГО: 77 235,75 грн.
Плановий тариф на обслуговування: 77 235,75грн. : 56 347,98  м2 : 12 міс. =  0,11грн./м2
5.Електроенергія по кожному будинку згідно розрахунку.

Додаток  №5
Р О З Р А Х У Н О К
Накладних витрат по утриманню будинків, споруд та прибудинкової території на 
2016 рік
1.Загальновиробничі витрати:

Зведений розрахунок планових витрат на послуги з вивезення ТПВ 
по КП «Комунсервіс» на 2016 рік

№ Статті  витрат
По 

вивезенню
По 

приватному По утрим. РАЗОМ

п/п та об’єми послуг з контейнерів сектору звалища витрати

1. Фонд заробітної плати 68909,61 13295,03 35182,08 117386,72

2.
Нарахування на з/плату 
22 % 15160,11 2924,91 7740,06 25825,08

3. Витрати на ПММ 72601,00 13539,44 18704,00 104844,44

4.
Вартість мішків/ 
запчастин 3000,00 13500,00 2000,00 18500,00

5.
Загальновиробничі 
витрати 9212,95 0,00 20212,95 29425,90

 Разом 168883,67 43259,38 83839,09 295982,14

6. Адмінвитрати 10% 16888,37 0,00 8383,91 25272,28

7. Витрати на збут 3% 5066,51 0,00 2515,17 7581,68

 Виробнича собівартість 190838,55 43259,38 94738,17 328836,10

  21,82 36,05 11,36  

8. Рентабельність  12,0% 22900,63 0,00 11368,58 34269,21

 Разом без ПДВ 213739,17 43259,38 106106,75 363105,31

9. ПДВ 20 % 42747,83 8651,88 21221,35 72621,06

 Витрати  виробництва 256487,01 51911,26 127328,10 435726,37

10.
Об»єми  наданих послуг 
на рік   м3 :    ДОХІД

 
 населення приватного 
сектора  1200  51911,26

 
 багатоквартирні 
будинки 5475   156366,00

 
кооперативні будинки, 
ОСББ 1712   48894,72

 По населенню всього 7187 1200 0 257171,98

 бюджетні установи 478   21366,96

 інші споживачі 1080   53263,75

 По організаціях всього 1558 0 0 74630,72

 користувачі звалищем   6782 103772,99

 
Об»єми  по послузі на 
рік   м3 : 8745 1200 8340 435575,68

11.
Середній тариф на 
послугу    грн/м3 29,33 43,26 15,27  

 
тариф для населення  

грн/м3 28,56 43,26  ТАРИФ

 
ватрість на одну людину   

грн/рік 57,12 95,17  грн/м3

 
тариф для бюджетних 

орг-цій   грн/м3 30,12  14,59 44,70

 
тариф для інших 

споживачів   грн/м3 34,02  15,30 49,32

№ 
п/п Показники Одиниці Операційні витрати Всього Рента-  Єдиний 
  виміру Виробничі витрати Адмініст Витрати Інші витрат бельність ПДВ тариф
   Прямі Прямі Інші Загально  ративні на збут опер-ні    на
   матер-ні витрати прямі виробничі РАЗОМ витрати  витрати    послугу
   витрати з оплати витрати витрати      12% 20%  
    праці           
1. Реалізовано послуг тис.грн. 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0  135,0 135,0 135,0 135,0
2. Витрати всього тис.грн. 119,68 442,52 97,35 120,01 779,56 77,96 86,24  943,76 113,25 211,40 1268,41

 2,1,1 В т.ч. матеріальні тис.грн. 83,68    83,68 1,53   85,21 10,23 19,09 114,52
а) електроенергія тис.грн. 83,68    83,68 1,53   85,21 10,23 19,09 114,52

2,1,2 Матеріали , ПММ тис.грн. 36,00   30,48 66,48 5,2   71,68 8,60 16,06 96,34
2,1,3 Фонд оплати праці тис.грн.  442,52  71,64 514,16 53,09      65,77  633,02 75,96 141,80 850,78
2,1,4 Нарахування на ФОП тис.грн.   97,35 15,76 113,11 11,68 14,47  139,26 16,71 31,19 187,17
2,1,5 Амортизація тис.грн.          0,00 0,00 0,00
2,1,6 Податки,збори, всього тис.грн.    2,00 2,00    2,00 0,24 0,45 2,69
2,1,7 Інші витрати тис.грн.    0,13 0,13 6,46 6,00  12,59 1,51 2,82 16,92

3. Повна планова              
 собівартість , всього грн/м3 0,89 3,28 0,72 0,89 5,77 0,58 0,64  6,99 0,84 1,57 9,40

Зведений розрахунок планових витрат на послуги з водовідведення по КП «Комунсервіс» на 2016 рік

розрахунок ФОП  згідно штатного розкладу:
- начальник дільниці :
0,33 шт. од. х 12 міс. х (3 625,00 х1,2 х 2) = 34 452,00 грн./рік ;
- інженер з експлуатації електрообладнання:
0,15 шт. од. х 12 міс. х (3 437,00 х 1,2) = 7 423,20 грн./рік;
- майстер абонентської групи: 
0,25 шт. од. х 12 місяців х (2 610,00 х 1,2) = 9 396,00 грн./рік;
- контролер 
1,0 х 12 місяців х (1 740,00 х 1,2) = 25 056,00 грн./рік;
Всього ФОП: 76 327,20 грн.
2.Нарахування на ФОП по підприємству 22 % :         
76 327,20 грн. х 22 % = 16 791,98 грн.
3.Адмінвитрати по факту за 2015 р. – 32 500,00 грн.
4.Банківські послуги 0,75 % від суми очікуваного доходу - 5 135,16 грн.
Разом: 130 754,34 грн.

Виконавець: І.М. Харченко   
тел. 3-71-14
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№ Статті Прибирання Вивезення Обслугов. Обслугов. Обслуговування Електро Всього
п/п витрат території ТПВ в/буд с-м д/в каналів с-м освітлення енергія  
1 ФОП 91872,00 0 73243,92 12054,31 35213,47 0 212383,70
2 Нарахування на ФОП 20211,84 0 16113,66 2651,95 7746,96 0 46724,41
3 Матеріали 0 0 24000,00 0 0  24000,00
4 Електроенергія 0 0 0 0 0 70660,43 70660,43
5 Вивезення ТПВ 0 90816,00 0 0 0 0 90816,00
6 Накладні витрати (% до ФОП) 55839,85 817,34 44731,90 7326,61 21402,69 635,94 130754,34
      в тому числі                 ФОП 33017,28 0 26322,66 4332,12 12655,14 0 76327,20
 нарахування на ФОП 7263,80 0 5790,98 953,07 2784,13 0 16791,98
 адмінвитрати 14058,71 0 11208,15 1844,61 5388,54 0 32500,00
 банківські послуги 1500,06 817,34 1410,11 196,81 574,88 635,94 5135,16
7 Разом : 167923,69 91633,34 158089,48 22032,87 64363,12 71296,37 575338,88
8 ПДВ 20% 33584,74 18326,67 31617,90 4406,57 12872,62 14259,27 115067,78
9 В С Ь О Г О : 201508,43 109960,01 189707,38 26439,44 77235,75 85555,65 690406,66
 Площа                       м2 56347,98 57729,48 56347,98 57729,48 56347,98 47868,86 57729,48

10 Вартість послуги  грн/м2 0,30 0,16 0,28 0,04 0,11 0,15 1,00

Зведений розрахунок вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по КП «Комунсервіс» на 2016 рік

Ч О Р Н О Б И Л Ь .  Й О Г О  У Р О К І В  Л Ю Д С Т В О  Н Е  З А Б У Д Е
26 квітня 1986 року... Ця дата назавжди 

залишиться в пам'яті людства. О першій 
годині 23 хвилини 40 секунд, коли всі 
спали безтурботним сном, над четвертим 
реак-тором Чорнобильської АЕС несподі-
вано розірвало нічну темряву велетенське 
полум’я.

Ранок... Чорний ранок... 
Ти відомий сьогодні кожному –
Не ім'ям своїм, а бідою. 
Тою вулицею порожньою
Понад прип'ятською водою... 
Чорнобиль. Чорний біль нашої землі. І 

скільки б не минуло років, все одно це сло-
во полум'янітиме чорним вогнищем скор-
боти. Минуло 30 років від дня Чорнобиль-
ської трагедії, а біль від втрат не вщухає і 
не полишає тривога за майбутнє України. 
Ми не повинні забувати про той страшний 
квітневий день, щоб наші прийдешні поко-
ління, цінуючи своє сьогодення, пам’ятали 
про трагедію, коли земля  і люди почули 
чорний зойк техногенної катастрофи. В 
День пам’яті Чорнобильської трагедії, в 
дні скорботи і роздумів нам є над чим за-
мислитися.

20 квітня в Червонозаводській міській 
бібліотеці №1 для учнів 8-х класів Чер-
вонозаводської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів і 
учнів 7-го класу Червонозаводської ЗОШ 
№2 І-ІІІ ступенів була проведена година 
пам’яті «Чорнобиль – живий плач мерт-
вої зони». Про Чорнобильську трагедію та 
її наслідки учням розповіли  бібліотекарі 
Лисенко Ніна Олексіївна і Матяш Анто-
ніна Василівна. Дітей вразив подвиг по-
жежників, які першими прийняли удар на 
четвертому блоці атомної електростанції і 
ціною свого життя ліквідували пожежу. 

Коли зловісна блискавиця
сторуко в серце уп'ялась,
І обпалила ваші лиця,
І в танці дикому зайшлась,
Коли вже хмари спопеліли
У знавіснілому вогні, -
Ви ж смерть приборкати зуміли
На тім, останнім, рубежі.
Не заживає чорнобильська рана і не 

відшукати нам слова – художнього і пу-
бліцистичного, що вгамує її біль.  Та укра-
їнські письменники відразу відгукнулися 
на цю страшну катастрофу. Тема Чорно-
бильської трагедії знайшла відображення 
у творчості багатьох. Для більш деталь-
ного ознайомлення з трагічними подіями 
в Чорнобилі, бібліотекарі презентували 
учням книжкову виставку «Чорнобиль. 
Його уроків людство не забуде»,  та озна-
йомили із бібліографічним оглядом літера-
тури «Чорнобиль – біль і скорбота Украї-

ни», в яких висвітлили важливі питання 
стосунків людини з мирним атомом і жах-
ливі наслідки аварії.  Чорний біль України 
звучить  в поемах Івана Драча «Чорнобиль-
ська мадонна» і Бориса Олійника «Сім», в 
повісті Юрія Щербака «Чорнобиль» і в ро-
мані Володимира Яворівського «Марія з 
полином у кінці століття», в поезіях Ліни 
Костенко «Атомний вік опустив бетонні 
повіки», Миколи Луківа «Дощ у зоні Чор-
нобиля» та багатьох інших творах україн-
ських письменників.  

Запрошені на захід Мащенко Лариса 
Олександрівна, секретар Червонозавод-
ської міської ради і Голінченко Лідія Пе-
трівна, заступник директора з виховної 
роботи Червонозаводської ЗОШ №2 І-ІІІ 
ступенів зацікавили своїми розповідями 
дітей.

Лариса Олександрівна  Мащенко роз-
повіла присутнім як їй запам’ятався той 

трагічний день. Як ходили на демонстрації 
1 і 9 травня, нічого не знаючи про страш-
ну невидиму небезпеку, яка чатувала їх на 
палаючому сонці. Діти дізналися, що через 
чорнобильське пекло пройшли і 262 на-
ших співвітчизників – жителів Лохвицько-
го району, з яких 101 мешканці Червоно-
заводського. Уже з перших днів вони стали  
до боротьби з підступним «атомним» во-
рогом. Вони щоденно несли небезпечні 
вахти біля розпеченого реактора, очищали 
від радіації поля, ліси і будівлі. 

Лідія Петрівна Голінченко теж поді-
лилася своїми спогадами про трагічні 
для багатьох травневі демонстрації після 
чорнобильської аварії та спогадами геро-
їв-ліквідаторів, наших земляків, які до-
бросовісно виконали свій громадянський 
обов’язок перед народом і Україною.

Запаливши поминальні свічки, хвили-
ною мовчання вшанували всіх тих, кого 
уже немає з нами, хто ціною власного 
життя оплатив шанс на життя мільйонів. 
Урятований світ — найкращий пам'ятник 
тим, хто загинув у чорнобильському пеклі. 
Пам'ятаймо про них і робімо усе, щоб ніко-
ли не падала на землю гірка зірка Полин...

Триста літ поволеньки пролине -
Стронцій розпадеться і помре, -
На новому полі неодмінно
Час його, мов попіл, приоре.
Час очистить Прип'ять незглибиму,
Оживуть і луки, і сади,
Та Чорнобиль вічно берегтиме
Хрест своєї чорної біди.

Н.ЛИСЕНКО 
провідний бібліотекар 
міської бібліотеки №1

Ч О Р Н О Б И Л Ь  Ц Е  З А В Ж Д И  С Ь О Г О Д Н І
Ця фраза ось уже тридцять років є без-

заперечною. Подумати, цілих тридцять 
років! За цей час встигли змінитися по-
коління, Україна – здобути незалежність, 
а Чорнобильська зона, зона найбільшого 
за всю історію техногенного лиха так і ли-
шається чорною незагоєною раною всього 
українського народу. 26 квітня 1986 року 
здригнулась земля від вибуху ядерного 
реактору Чорнобильської атомної елек-
тростанції. Потужна, непідкорена енергія 
вирвалася на волю,несучи ядерну смерть 
усьому живому навкруги. Радіаційна хма-
ра лише за добу облетіла планету. Радіо-
активні кислотні дощі та вітри наробили 
чимало лиха. Та найбільше не поталанило 
Україні. Тридцятикілометрова зона на-
вколо станції перетворилася на безлюдну 

пустку, яка і до сьогоднішнього дня лиша-
ється пам’яткою для усього світу про те, 
яку плату несе Земля за людські помилки. 

Ми пам’ятаємо про подвиг тих, хто лік-
відовував наслідки трагедії і тих хто від неї 
постраждав. Співчуваємо сім’ям усіх заги-
блих та скалічених. З сумом та болем усві-
домлюємо, що з кожним роком в Україні 
народжується все більше і більше хворих 
дітей, батьків чиїх здоров’я було підірване 
далекого 86-го…Для нас Чорнобиль це за-
вжди сьогодні. 

Саме тому, щорічно, в день вибуху, учи-
телі та учні Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 відзначають цей пам’ятний 
для кожного українця день, згадуючи усіх 
тих, хто постраждав від катастрофи та по-
переджуючи про те, що від техногенного 

лиха не застрахований ніхто, а шкода яку 
несе радіація в рази перевищує примарну 
користь від неї. 

Цьогоріч до роковин було присвячено 
цілу низку заходів. Починаючи з лютого 
відбулися зустрічі з ліквідаторами аварії 
на ЧАЕС, очевидцями аварії та переселен-
цями з чорнобильської зони. Усю отрима-
ну інформацію від зустрічей учні система-
тизували та передали до районної спілки 
чорнобильців задля створення друкова-
ного альманаху присвяченого тридцятим 
роковинам трагедії. 

Цілий тиждень з 25 по 29 квітня у Чер-
вонозаводській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
присвячений Чорнобилю. У понеділок 
відбулася загальношкільна лінійка «Чор-
нобиль це завжди сьогодні», на якій учні 

учасники театрального гуртка відтворили 
події тих років зобразивши працівників 
станції, звичайну сім’ю, що проживала у 
місті Прип’ять та термінову швидку еваку-
ацію. Також усім учням був запропонова-
ний відео кліп про те яким був Чорнобиль 
до, після аварії, та яким він є сьогодні. 

У вівторок у кожному класі відбулися 
виховні години «Чорна трагедія на кольо-
ровій землі»(1-4 класи), «Чорнобильський 
дзвін, печаль і журба, за ким же він б’є? За 
тим  кого вже нема...»(5-6 класи), «Чорно-
биль… Трагедія… Пам’ять…» (7-8 класи) 
та «Проблеми Чорнобиля - це біль Украї-
ни» (9-11 класи).

У середу учнів 7-8 класів спільно з пе-
дагогом-організатором організували кру-
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глий стіл, під час засідання якого вони 
мали змогу переглянути фрагменти філь-
му «Чорнобиль. Секунди до вибуху» та 
прокоментувати побачене. Все проходило 
у формі дискусії на тему «Чорнобиль – 
найбільша техногенна катастрофа ХХ ст.». 

У четвер за шкільною традицією кожен 
клас підготував інформаційний вісник 
«Чорна дата України». Учням було запро-
поновано заздалегідь підготувати виписки 
або копії статей радянської та зарубіжної 
преси про аварію на Чонобильській АЕС 
датованих 1986 роком, які висвітлювали 
тогочасні події. А також статі сучасних ав-
торів для порівняння крізь призму років.

Ми сподіваємося, що пам'ять про ті 
події назавжди залишиться в умах юних 
школярів, а ті факти які наводилися щодо 
безвідповідального ставлення людини до 
своєї природи стануть беззаперечним ар-
гументом для молодшого покоління, яке 
робитиме усе для того, щоб подібних тра-
гедій та їх невідворотних наслідків більше 
ніколи не повторилося. Потрібно завжди 
пам’ятати, що тільки ми, люди, своїми 
власними діями завдаємо шкоди собі і 
природі, невід’ємною частиною якої всі ми 
є.

Природа. Що у цьому слові?
«При» і «рода», а значить при роду.

При роду у вкраїнського народу
Живого всього на землі.

Це не поняття, не метафора
Механізм живий, складний для розумін-

ня.
Що йому всі ваші гроші, слава і гоніння?
Їй – щоб моря шуміли, зацвітала саку-

ра…

Щоб зеленіло, зростало і жило.
Пташина літала, риба плавала, дзиж-

чали бджоли,
Зайці стрибали, луки шуміли і розлива-

лась річка долом,
Щоб усе як задумане нею було.

І коли стане один і скаже:
«Я цар над природою, володар океанів і 

суходолів.
Ну, зникла одна пташка! Ну, всохло ціле 

море!?
Що? Повітря повне сажі?

Та що ви! Це лише прогрес!
Омріяний, жаданий. Ви ж хочете про-

гресу!
Що? Природа,  кажете, як та п’ята у 

Ахілеса?
Чудні  таке згадати – Ахілес!

Слабкого місця в ній немає.
Ну і нехай доводять вчені справжність 

біди.
Нам байдуже! Вони базікатимуть за-

вжди.
Чи виживе вона, а чи сконає…

Ти знаєш? І я не знаю!
Такі простори – творити і творити.
Що нам тут? Хоч би до 100 дожити…

А там усе буде нехай як знає.»

І піде той один у небуття.
За ним мільйони. Мільярди недалеких.

І вже нема її. Вже не летять лелеки.
Природа знищена – знищено життя…

Не руш! Не допусти!
Ось про що Земля тебе благає,
Кричить: «Рятуйте», вимагає

Живе навколо зберегти.
А що їй кажеш ти?

Р.БІЛИК 
педагог-організатор ЗОШ І-ІІІ ст.№1
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С Т У Д Е Н Т С Ь К А  В Е С Н А  2 0 1 6
Весна завжди приходить несподівано, 

хоча багато чекають її з нетерпінням. 
Весна приходить стрімко, швидко, про-

буджуючи все навколо передзвоном капелі  
і мільйонами яскравих запахів, співом пта-
хів і сонячним теплом. 

Для кожного весна приходить по-
своєму. Для молодих, енергійних, життє-
радісних і впевнених у собі людей — це час 
змін та нових досягнень. Тож у них своя 
весна — Студентська!

Саме навесні в наших серцях оживають 
найсвітліші, найніжніші, найромантичні-
ші почуття, і саме  в цю пору року студент-
ство зустрічає Обласний міжвузівський 
мистецький фестиваль-конкурс «Студент-
ська весна»! Цього року він пройшов у на-
шому місті. 

Досить багато глядачів прийшли під-
тримати творчі колективи трьох навчаль-

них закладів: Лохвицького технологічного 
технікуму Полтавської державної аграрної 
академії, Лохвицького медичного училища 
та Березоворудського технікуму Полтав-
ської державної аграрної академії.

 Почесними гостями та суддями фести-
валю були: голова журі – головний спеці-
аліст відділу координації роботи вищих 
навчальних закладів, наукової діяльності 
та професійно-технічної освіти Департа-
менту освіти і науки Полтавської облдер-
жадміністрації, відмінник освіти України 
– Пащенко Валентина Іванівна; головний 
балетмейстер Комунального підприємства 
культури і мистецтв «Полтавська обласна 
філармонія», Заслужений артист України 
– Перепелкін Вадим Вікторович; завід-
увач Центру культури і дозвілля Міжна-
родного науково-технічного університету 
ім.ак.Ю.Бугая – Ковбасюк Анатолій Ан-

дрійович; завідуюча сектором обласного 
Центру народної творчості та культурно-
освітньої роботи, секретар журі – Бєлако-
ва Олена Мунхонівна.

Кожен студентський творчий колектив 
відрізнявся своєю характерною манерою 
виконання, режисерською роботою, сти-
лем та рівнем виконання. Кожен присут-
ній в залі міг насолодитися як широкою 
палітрою українських народних і сучасних 
пісень, так і хореографічними постановка-
ми, театральними мініатюрами, поезією та 
мелодійністю живої музики.

І дуже приємно, що студенти нашого 
Лохвицького технологічного технікуму 
вибороли першість, зуміли гідно на ви-
сокому рівні  представити усьому загалу 
свою творчість та, звичайно, мистецький 
талант. І саме вони отримали честь пред-
ставляти нашу студентську молодь на за-

ключному гала-концерті в м.Полтава.
З великим задоволенням хочеться 

привітати наших артистів з їх черговою 
перемогою! Це вокальний ансамбль «Сві-
танок», тріо «АНІРАН», солісти Боден-
ко Анастасія, Сорока Наталія, Федорець 
Марина, Єна Анастасія, Будрій Ірина, 
Головчанська Юлія, Башинська Марина, 
хореографічний колектив «Веселка» та не-
ймовірно емоційні  ведучі – Томаровщенко 
Анастасія та Іващенко Ігор. Ви у нас – най-
кращі і найталановитіші! Бажаємо й нада-
лі гідно тримати марку нашого начального 
закладу та підкоряти нові вершини мис-
тецького горизонту!

Ю.КРАСНОЛУЦЬКА 
культорганізатор

Б Л А Г О У С Т Р І Й  Т Р И В А Є
Виконавчий комітет Червонозавод-

ської міської ради ухвалив рішення про 
проведення двомісячника озеленення, 
чистоти та благоустрою, який триватиме 
з 01.04.2016р. по 31.05.2016р. Метою дво-
місячника є наведення належного порядку 
у місті після зимового періоду, своєчасного 
та безперебійного вивезення сміття з ву-
лиць міста, покращення санітарного стану, 
висадження дерев, кущів та квітів.

У рамках проведення двомісячника чи-

стоти і порядку підприємства, організації 
усіх форм власності, учбові заклади, уста-
нови повинні навести порядок та благоу-
стрій на прилеглих та закріплених терито-
ріях. Протягом цього періоду планується 
проведення ямкового ремонту шляхів, 
тротуарів, проїздів, а також підсипка та 
грейдерування вулиць з щебеневим по-
криттям.

В місті проводяться комплексні заходи з 
впорядкування території парків та вулиць.

6 квітня працівники апарату виконав-
чого комітету міської ради долучилися 
до благородної справи аби зробити своє 
місто найземнішим. Також висаджували 
дерева та кущі працівники відділу благоу-
строю, учні загальноосвітніх шкіл, студен-
ти технологічного технікуму, учні ПТУ-32, 
працівники ДНЗ "Теремок" і "Малятко", 
дитячої музичної школи.

Саджанці дерев і кущів напередодні 
привезли з Гадяцького лісгоспу, це - ялин-

ка, сосна, горобина, калина, жасмін,туя, 
ялівець, платан, магонія, самшит, спірея, 
форзиція, дейція, сумах пухнастий, камп-
сис, сніжноягодник, айлант.

Маємо надію, що молоді саджанці при-
ймуться і будуть радувати зеленню та кві-
том наших місцян.

Працівники служби благоустрою при-
бирали місто від торішнього листя, білили 
дерева.
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Працівники та учні ПТУ №32 про-
вели ремонт чаші штучної водойми. 
Сьогодні, дякуючи керівництву ТзОВ 
"Райз-Максимко", водойма заповнюється 
річковою водою. Продовжується будівни-
цтво паркану по вулиці Полтавській, май-
данчика зі штучним покриттям біля ЗОШ 
№1.

Жителі міста прибирають прибудинко-
ві території, могили своїх рідних.

Ми дякуємо усім небайдужим, хто хоче 
бачити наше місто чепурним.

Гарно поприбирали свої обійстя і горя-
ни. Але, на жаль, сміття вони носять поряд 
в лісок. 

Поряд з цвітом пролісків і рясту можна 

побачити великі купи сміття. Це за декіль-
ка метрів від чепурних будинків.

Невже вони і їхні діти не ходять до лісу 
милуватися природою? Як можна захара-
щувати красиві місця сміттям?

Ми всі повинні пам'ятати: "Чистота 
в нашому місті починається з кожного з 
нас". І перед тим, як виносити непотріб у 

недозволені місця, подумайте, що ми за-
лишимо після себе своїм дітям і онукам - 
чисте довкілля чи гори сміття на околицях 
міста, в лісі і на берегах річок.

Л.МАЩЕНКО
секретар ради

« Н Е Д О С П І В А Н А  П І С Н Я »  Д А В И Д А  К А Н Е В С Ь К О Г О
Кожна країна, кожне місто, кожне село 

пишаються видатними особистостями, що 
народилися, навчалися, працювали, тво-
рили своїми ділами історію рідного краю. 
Лохвиччина стала Батьківщиною багатьох 

П р и б р а н і  д в о р и  н а  м і к р о р а й о н і  « Го р а » 
в у л . А б р и к о с о в а  ( Ч а п а є в а )

П р и б р а н і  д в о р и  н а  м і к р о р а й о н і  « Го р а » 
в у л . Го р я н с ь к а  ( Ф р у н з е )

Ч и й  с о б а к а ?

П о р я д ,  ч е р е з  д о р о г у ,  с м і т н и к и

П о р я д ,  ч е р е з  д о р о г у ,  с м і т н и к и
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художників, композиторів, письменників 
та поетів. Вона здавна славиться іменами 
людей, які посідають визначне місце в лі-
тературному житті України. Ми пишаємо-
ся, що вулицями міста та стежками ланів 

і лісів Лохвиччини ходили Григорій Ско-
ворода і Тарас Шевченко. Вписали свою 
сторінку в українську літературу Архип 
Тесленко, брати Павло та Яків Савченки, 
Павло Усенко, Олексій Коломієць, Мико-

ла Петренко, Григорій Булах, Володимир 
Шкляренко, Микола Сова, Володимир Се-
менко та багато інших талановитих пись-
менників. Краєзнавці і літературознавці 
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постійно відкривають для нас нові сторін-
ки життя і творчості відомих земляків. 

Краєзнавча робота є важливим напрям-
ком і в роботі Червонозаводської міської 
бібліотеки №1.  Вихованню патріотичних 
почуттів, любові до рідної землі, збагачен-
ню духовного світу користувачів допома-
гають різноманітні бібліотечні заходи. В 
березні цього року,  до 100 – річчя від дня 
народження Давида Ісаковича Каневсько-
го (23.031916 - 26.12.1944), українського 
поета, уродженця м. Лохвиця, міською 
бібліотекою була проведена краєзнавча 
розвідка «Він любив Україну, любив по-
езію, життя…» для студентів групи Т-24б 
Лохвицького технологічного технікуму 
ПДАА за спеціалізацією «Виробництво 
хліба, кондитерських, макаронних виробів 
і харчових концентратів», керівник групи 
Горбуля Галина Федорівна. 

«Недоспіваною піснею» стала доля Да-
вида Каневського – нашого земляка, поета, 
журналіста, воїна, який прожив всього 28 
років. Народився Д.Каневський  23 бе-
резня 1916 року в місті Лохвиця. Батько 
його був службовцем, мати – вчителькою. 
В школі він був зразковим учнем, добре 
вчився, любив корисну працю і громадське 
життя. Скромний, вдумливий хлопчик ко-
хався в книгах. Читав багато - все, що міг 
знайти в бібліотеці чи в товаришів, з дитя-
чих років писав вірші. 

В 1931 році разом із сім’єю від'їздить до 
Харкова. Давид вступає до школи ФЗУ при 
Харківському електро-механічному заво-
ді, де згодом став слюсарем, співпрацює  
в газетах: друкує спочатку дописи, корес-
понденції, а згодом вірші і нариси. Восени 
1934 року Давид став членом літературної 
студії при Харківській письменницькій 
організації. Новий студієць у свої вісім-
надцять літ мав уже певний творчий доро-
бок. Головними темами в його віршах були 
закоханість в життя, хвала чистим рукам 
людей, що це життя будують. 

1937 року Давид Каневський вступив на 
історичний факультет Харківського дер-
жавного університету.  В своєму щоден-
нику він написав: «…жаль кидати такий 
прекрасний завод! Але доконче потрібно 
– побачити, послухати й помацати стільки 
речей! Скільки різноманітних народів на-

селяє нашу прекрасну планету, скільки рік, 
морів та гір на її градусній сітці! Скільки 
книг красивих, скільки томів мудрих на 
полицях бібліотек світу! Мені багато треба 
побачити…».

Навчання в університеті поет не завер-
шив: почалася Велика Вітчизняна війна. У 
вересні 1941 р. евакуювався в Удмуртію, де 
працював кореспондентом «Удмуртської 
правди». Згодом добровільно пішов до ар-
мії. Спочатку в загоні ополчення пройшов 
військове навчання, копав окопи, аж доки 
не було задоволено його клопотання про 
призов у діючу армію. Згодом Давида при-
значають редактором газети.

У серпні - вересні 1942 року Давид Ка-
невський перебував у Москві, відвідував 
літературний клуб про що із захопленням 
повідомляє рідних:  «13 вересня…Поза-
вчора приїхали з Уфи наші корифеї. Рідна 
мова в класичних її зразках лилася в душу 
як музика. Я думав: яка це насолода сиді-
ти за дружнім столом, одним плечем тор-
катись Рильського, другим Тичини. Вчора 
приїхали Бажан, Первомайський і Малиш-
ко». А вже 1 жовтня Давид Каневський 
одержав призначення в діючу армію: «В 
зв’язку з цим настрій у мене піднесений, 
святковий, чекав же скільки !» У «Баладі 
про себе», написаній в перші, найтяжчі мі-
сяці війни, Д.Каневський засвідчив:

Я знав, що буде так, я знав –
Той день не за горою,
Мене покличе, як весна,
Судьба моїх героїв.
Торбину мила піднесе,
Я вийду, мов крилатий.
Прощальний потиск рук – і все,
Як у моїй баладі.
Доля героїв стала долею самого поета. 

Це був суворий шлях війни – шлях ви-
пробувань і перемоги. Придивляючись на 
фронті до самого себе й до тих, хто був ра-
зом з ним у боях, Д.Каневський мав повне 
право сказати:

І тут одразу пізнаєш
В хвилини пристрасного бою,
Хто ріс в тобі, хто жив тобою,
А хто з далеких побереж.
1942 рік і першу половину 1943 року 

Д.Каневський працював у редакції армій-
ської газети «Мужність». Журналіст цієї 
газети С.Глуховський розповідає у своїх 
спогадах: «Худенький, у солдатських кир-
зових чоботях, з неодмінною плащ – па-
латкою, накинутою на плечі, Д.Каневський 
завжди був у самій гущавині бойового 
життя». 

В роки війни проявилася любов Давида 
до гумору, працюючи військовим корес-
пондентом під псевдонімом Ігор Кочубей, 
він часто писав гумористичні вірші – епі-
грами на політичні теми, викриваючи зві-
ряче обличчя фашизму.

Влітку 1943 року армію, де служив 
Д.Каневський, було перекинуто на Орлов-
сько – Курський напрям. 4 серпня він вже 
був на землі України, а трохи пізніше з на-
ступаючими частинами входив у Харків, 
в рідну Лохвицю:  «… путь мені випала 
через ту землю, де минало моє дитинство. 

Треба мати особливе щастя, щоб на війні 
потрапити в рідне місто або в село. Дума-
лось мені, що війна зовсім вимела лохви-
чан. І обличчя міста, здавалось мусить ста-
ти іншим. Так, гебітс - комісар Рейнгардт 
силкувався змінити обличчя, він плекав 
мрію: утворити тут ні більш, ні менш як 
«маленький Берлін». Він стояв першим 
при вході в наш двір, на Шевченківській 
вулиці...».

В дні форсування Дніпра поет створив 
цикл «З дніпровського зошита» - один з 
кращих своїх поетичних творів років ві-
йни:

Сьогодні я при березі стояв…
Чи можна зором охопити вроду!
Долонею черпнув Дніпрову воду,
Устами пересохлими припав.
Здалось мені – зробився іншим я,
Немов із пліч десяток літ зваливши,
Сьогодні я при березі стояв,
Мов доброго здоров’я кухоль пивши.
1944 рік. З листів до рідних: «Війна ві-

дображена в мене в спеціальних кореспон-
дентських блокнотах. Там люди стріляють, 
беруть села й міста, форсують ріки. Блок-
ноти можна б упорядкувати за назвами 
рік. Гірський Тікич, Буг, Дністер, Прут. 
Це в самому лише березні.». «…Команду-
вання нагородило мене орденом Червоної 
Зірки….29 квітня полковник вручив мені і 
двом моїм товаришам.»

Влітку 1944 року у військовому щоден-
нику Давида з’явився такий запис: «За-
кінчився великий, може, найкращий етап 
мого життя». 15 серпня 1944 року за нака-
зом командування капітана Каневського 
було перекинуто до авіаційного з’єднання, 
на роботу в авіаційній газеті. А через чо-
тири місяці, 26 грудня 1944 року, Давид 
Каневський вилетів на бойове завдання і 
не повернувся. Загинув у повітряному бою 
під Будапештом. Він загинув у 28 років, за 
кілька місяців до кінця війни. У Лохвиці, 
на стелі пам’яті загиблих воїнів серед бага-
тьох прізвищ: Каневський Д.І.

Найбільш вірно охарактеризував Да-
вида Каневського його бойовий товариш, 
капітан І.Ф. Карабутенко, зробивши запис, 
останній запис в щоденнику Каневського 
після його загибелі: «…Давид був хорошим 
товаришем. Він зміг би зробити немало ко-
рисного, написати щось душевне, хороше, 

розумне…тим, хто знав його, слід повчи-
тись у цього сором’язливого, простого, 
відвертого Додика, що писав і передові, і 
«Из боевого опыта», і інформації, і гумор, 
і підтекстовки, і чудесні вірші… Він любив 
Україну, любив поезію, життя, хороших 
людей, він нікого марно не образив.» 

«Ніхто на війні не думав про смерть», 
так писав у своєму щоденнику Давид Ка-
невський. Війна закінчувалась. Попере-
ду – життя, насичене творчою працею, 
любов’ю, дружбою. Але він не дожив до 
цих щасливих днів. 

Читаємо і перечитуємо все, що нале-
жить до творчої спадщини поета: численні 
вірші, нариси, кореспонденції, оповідання, 
щоденники, листи. З кожної сторінки, з 
кожного рядка дивиться образ людини та-
лановитої, скромної.

Давид Ісакович Каневський автор збі-
рок «Рідна вулиця» (1938), «Льотчики» 
(1940). У 1947 році посмертно видано кни-
гу під назвою «Поезії», в якій відтворено 
все, чим жили фронтовики і тиловики під 
час війни. У 1966 році видано книжку «Ви-
бране». Фронтові щоденники Каневського 
опубліковані в журналі  «Дружба народов» 
(1966, № 6). 

Книга Давида Каневського «Вітчизна во-
їнів» - єдина у фонді Лохвицької централь-
ної районної бібліотеки ім. Г.С.Сковороди, 
що вийшла у 1987 році у видавництві «Дні-
про». Тираж її невеликий, але видана вона 
унікально. Перші кілька сторінок — фо-
тографії з життя сім'ї Каневських: батько, 
мати, Давид з братами, школа в місті Лох-
виці, де навчався Давид. У книгу вміщено 
поезії і оповідання, вперше публікується 
його фронтовий щоденник, окремий роз-
діл складають спогади про поета.

На жаль, в Червонозаводській міській 
бібліотеці №1, книг Давида Каневського 
немає. Коротка біографія і декілька віршів 
опубліковано в «Антології української лі-
тератури для дітей «Веселка» (Том 2, -К, 
1984. – С. 156-159). Інформацію про на-
шого земляка та його твори можна знайти 
в «Енциклопедії Сучасної України» (Т. 12. 
- К., 2012. - С. 212-213) та на сайтах в Інтер-
неті.  

Н.ЛИСЕНКО
провідний бібліотекар 
міської бібліотеки №1

К О Н Ц Е Р Т  В Д Я Ч Н О С Т І  Н Е Б А Й Д У Ж И М  Л Ю Д Я М
Школа – це другий дім, в якому більшу 

половину часу проводять учні, вчителі. 
Школа – це не тільки дах, стіни, насампе-
ред, це – дух, пам’ять, традиції, наступ-
ність поколінь.

Червонозаводську ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№2 зводили ще на зорі незалежності нашої 
держави. З тих пір вже минуло два десяти-
ліття. Зі стін навчального закладу вийшло 
не одне покоління випускників.

А в самій же будівлі школи, з часом по-
чалися з’являтися ті чи інші проблеми. 
Школа нова, а покрівля текла. Проводили-

ся поточні ремонти, а дах замінити на ша-
тровий коштів не було.

З метою вирішення цієї проблеми, го-
лова райдержадміністрації В.В.Рязанов, 
який ініціював зведення шатрового даху, 
звернувся до народного депутата України 
Т.В.Кутового. І Тарас Вікторович, в силу 
своїх можливостей допоміг школі. Допо-
мога збоку його була не вперше: придбав 
для школи музичну апаратуру, посприяв 
встановленню металопластикових, те-
плозберігаючих  трьох  вікон у класі, част-
ковий ремонт водоканалізаційної системи. 

Велику допомогу надала компанія, яка веде 
видобуток вуглеводів на території району. 
Це – ПрАТ «Природні ресурси» (директор 
Янченко В.В.).

Ведучі свята, учениця 10 класу Кравчен-
ко Інна та учень 9 класу Мащенко Богдан 
розпочали незвичайне дійство вдячності 
людям, які люблять дітей і дарують їм ра-
дість.

Зі словом вдячності виступив директор 
школи Червоненко В.О., який безмежно 
дякував всьому керівництву району і міста, 
спонсорам, будівельникам, батькам і, зви-

чайно, народному депутату Т.В.Кутовому 
за такий чудовий дарунок школі. Відзна-
чив, що кожен із них уклав часточку свого 
серця у глобальні проблеми нашої школи. 
З відкритою душею, своїми талантами 
щиро вдячні вам за піклування, доброту, 
небайдужість до шкільного життя.

У святковому благодійному концер-
ті, який подарували присутнім, брали 
участь педагоги, учнівський колектив, 
громадськість міста. Перед гостями ви-
ступили учні початкових класів (класні 
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керівники Ворона Т.І., Сирота Н.І.). Зву-
чали пісні у виконанні Романа Олексієн-
ка, Аліни Мороз, Вікторії Самофал, Лілії 
Осадченко (учасники студії «Сонячний 
зайчик», керівник Сеник П.М.); вокаль-
ного дуету у складі    Анни Сліпченко та 
Марії Єни (керівник Червоненко В.О.). 
Дитячі танцювальні колективи «Забава» 
(керівник Заславець А.В.), «Батерфляй»  
та «Топ Данс»(керівник Рибальська С.А.) 
продемонстрували свою майстерність. З 
аплодисментами також зустрічали ама-
торський народний фольклорний колек-
тив «Веселий вулик» (керівник Рибальська 
С.А.), тріо «Берегиня» у складі Вергеєвої 
В.Д., Онасенко Н.В., Рибальської С.А., 
солістів Каплуна Л.В., Кибкала Ю.А. На 
закінчення концертної програми проде-

кламувала вірш «Моя Україна» третьо-
класниця Байрак Богдана.

На святі були присутні вельмишанов-
ні гості: Рязанов В.В. – голова Лохвицької 
РДА, Завгородній С.І. – перший заступник 
голови Лохвицької РДА, Папірненко О.І. – 
заступник голови Лохвицької РДА з гума-
нітарних питань, Маляренко О.І. – радник 
голови Лохвицької РДА, Сидоренко В.В. – 
міський голова міста Червонозаводського, 
Янченко В.В. – директор ПрАТ «Природ-
ні ресурси», Гордіян О.В. – керівник ФОБ 
«Гордіян О.В.», Інденко В.І. – директор 
ТОВ «Амавір» та їх працівники, журналіс-
ти газети «Зоря» Л.Яковенко, «Лохвиць-
кий край» С.Ніконов, фотокореспондент 
газети «Зоря» Б.Левченко.  Для кожного із 
них був присвячений художній номер.

На жаль, що через поважні причини, 
були відсутні Кутовий Т.В. – народний 
депутат України та Кучменко Л.В. – гене-
ральний директор об’єднання «Природні 
ресурси», і для них приурочувалась щира 
вдячність та пісня.

Перед присутніми з великою любов’ю 
до дітей, щирою вдячністю до працівників 
звернувся голова Лохвицької РДА Рязанов 
В.В., голова міста Сидоренко В.В., дирек-
тор ПрАТ «Природні ресурси» Янченко 
В.В..

Чудовий святковий концерт вдячності 
всіх розчулив, наприклад, директор ПрАТ 
«Природні ресурси» Янченко В.В., не стри-
мавши своїх емоцій заявила: «Лохвиччина 
– особливий регіон, багатий не лише ко-
рисними копалинами, а й прекрасними 

талановитими людьми. Тому свято, органі-
зоване вчителями та школярами, це доказ 
того, наскільки важливою є підтримка для 
дітей».

Ведучі вручають коровай на рушнику 
голові Лохвицької РДА Рязанову В.В. та 
шановним гостям, промовляючи: «Низь-
кий уклін почесним гостям, усім праців-
никам, які своєю працею, сумлінням ви-
конують нелегке завдання, свій почесний 
обов’язок, щоб життя і навчання у стінах 
рідної школи було комфортним, цікавим, 
щасливим і радісним».

Л.ГОЛІНЧЕНКО 
заступник директора з виховної роботи 
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В Е Л И К О Д Н Є  Д И В О
Напередодні Великоднього свята під 

такою назвою пройшла виставка виробів, 
виготовлених власноруч, родинами вихо-
ванців ДНЗ «Теремок».

На батьківських зборах тата і мами 
отримали домашнє завдання – разом зі 
своїми малюками виготовити Великодню 
композицію. Вже за кілка днів до вистав-
кової зали почали надходити перші робо-
ти. На відміну від пропозицій інтернету, 
де невід’ємним персонажем Великодня є 
пасхальний кролик, наші майстри перева-
гу надали курчаті і писанкам.

Коли виставка була заповнена поробка-
ми, то дивуванню творчості членів родин 
наших вихованців не було меж. Захоплен-
ня, здивування, талановитість і краетив-
ність… - ці позитивні емоції супроводжу-
вали кожного, хто споглядав експозицію.

Вражає різноманітність технік: солоне 
тісто, в’язання, вишивка, газетні трубочки, 

паперова пластика, солоне тісто, декупаж, 
рослинна мозаїка, пап’є-маше, штучний 
декор, кольорові стрічки…Батьки, можли-
во, й самі не сподівалися, які вони мають 
приховані таланти.

Найщиріші слова вдячності, усім, хто 
взяв участь у самобутній виставці поро-
бок: група «Дзвіночок» - родини Бузунів, 
Дзюбенків, Бабичів, Древ’янків, Нестерен-
ків; група “Колобок» - родини Запорізьких, 
Морозів, Сучянів, Кулеб; група «Калинка» 
- родина Михаликів; група «Грибок» - ро-
дини Зленків, Радьків, Лакіз; група «Весел-
ка» - родини Величків, Заніних.

Тож у переддень  Світлого Христового 
Воскресіння хочеться побажати усім ро-
динам миру, родинного затишку і Божої 
ласки.

 А.ЗАСЛАВЕЦЬ
вихователь-методист ДНЗ «Теремок»

проводить набір студентів за скороченим терміном на 2-3 курси навчання для ви-
пускників технікумів і коледжів без врахування напряму підготовки (спеціальності), за 
яким навчальний заклад закінчений, на такі спеціальності: 

- технічні: обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 
(процеси і обладнання нафто-газових виробництв);

- економічні: економіка підприємства, фінанси і кредит, маркетинг;
- управління: адміністративний менеджмент, управління інноваційною діяльністю, 

проектами, фінансово-економічною безпекою, державна служба, якість, стандаризація 

та сертифікація;
- право: правознавство, інтелектуальна власність;
- філософія та соціальні комунікації: журналістика, медіакомунікації, переклад, ре-

клама та зв’язки з громадскістю.

Контактні телефони приймальної комісії: 3-53-58, 0664932129

Територіальний центр дистанційної освіти (м.Червонозаводське) Сумського державного університету
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Запрошуємо юних вокалістів, танцівників, поетів, творчі колективи різних жанрів 
взяти участь в ХVІ міському фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості «Весел-
кові кольори», який відбудеться в місті Червонозаводське.

22 травня. Збір учасників в Червонозаводському МБК №1 до 09:00 год.
- урочисте відкриття фестивалю;
- майстер-класи та виставка-продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва; 
- конкурс малюнків на асфальті: «Кольорове розмаїття дружби та добра»;
- танцювальний флеш-моб;
- церемонія нагородження переможців та урочисте закриття фестивалю-конкурсу;
- святковий феєрверк.

Інформаційна підтримка: ТРК «Астра», газета «Червонозаводський вісник», сайт 
міської ради: www.ch-zavodska-mr.gov.ua

Заявки на участь подаються до 14 травня 2015 року за адресою: м. Червонозаводське, 
вул. Матросова, 15;

на електронну пошту:  che.mbk1@gmail.com
Телефони для довідок: (066) 82-72-872 (Наталія), (066) 15-98-176 (Юлія).

 З положенням в повному обсязі можна ознайомитися на сайті міської ради в рубриці 
"Галузі міста" на сторінці "Культура".

З А В О Д Ч А Н И  П Р И В Е З Л И 
З І  Л Ь В О В А  З О Л О Т О

17 квітня Львівський палац спорту «Україна» приймав 630 учасників з 18 областей 
нашої країни на відкритому чемпіонаті України з кіокушинкай карате серед молодших 
юнаків та дівчат 2002-2007 р.н. та відкритому Всеукраїнському турнірі «Open Ukraine 
Shin – Kyokushinkai Cup Lviv-2016» у розділі «куміте» серед юнаків та дівчат 2000-2001 
р.н.

Лохвицький клуб кіокушинкай карате ім. А.Кріптова, де займаються також діти із 
Заводського, представляли  33 юних каратиста на чолі із сенсеєм Володимиром Семе-
новичем Прядкою. Усі діти проявили майстерність, спортивний характер та силу волі, 
завдяки чому на рахунку команди 7 золотих, 3 срібних та 8 бронзових медалей.

Золотим призером змагань став  В’ячеслав Засланець, учень 7-го класу Заводської за-
гальноосвітньої школи №2.

Слова вдячності адресуємо тренеру юних каратистів, Прядці В.С., за формування у 
дітей життєво важливих рис та професіоналізм, який веде до великих спортивних здо-
бутків.

Велику подяку  за небайдужість та допомогу в організації поїздки на змагання від 
імені батьків юних каратистів висловлюємо міському голові Заводського Віталію Воло-
димировичу Сидоренку.   

Батьківський комітет

Кожного року, навесні, команда БК"Алекс" приймає участь у традиційному турнірі 
пам'яті підполковника, військового хірурга, учасника бойових дій в Афганістані, чор-
нобильця, майстра спорту СРСР з боксу, засновника секції боксу в Гадячі, який був для 
нас старшим товаришем та прикладом. Це вже п'ятий поспіль турнір на його честь, куди 
приїжджають боксери з багатьох областей та великих міст України. Цого року відзначи-
лись наші молодші боксери(юнаки 2004р/н).ПЕРШІ МІСЦЯ зайняли: Крят Владислав вк 
37.5кг, Гайдар Ростік у вк 43кг та Міщенко Антон у вк 55кг. Вітаємо переможців!

 ***
9 квітня 2016р в м. Полтава пройшов турнір "Відкрита першість ДЮСШ "Олімпійські 

надії", де мають можливість відточувати свою майстерність боксери різних вікових груп 
та рівнів підготовки. Команда БК"АЛЕКС" показала наступні результати: Буряк Ігор 
2003г.н. 45кг-Перше місце, Крят Владислав 2004р.н., 40кг-перше місце, Міщенко Антон 
2004р.н., 52 кг-друге місце, Лесик Сергій 2003р.н., 43кг-друге місце.

Н О В И Н И  Б О К С У

Є місто в Україні, місто-привид,
Де назавжди скінчилося життя,
Де не лунає сміх дитячий нині,
Де щастя відійшло у небуття

Чи міг хтось передбачити це лихо,
Чи думав, що прийде така біда

І Прип'ять перетворить в справжнє пекло
В безлюдне місто, спалене дотла

Квітнева ніч, така, як сотні інших
І небо в зорях, а в душі-весна

Та раптом спалах, вибух, чорна хмара
Життя людське з собою понесла

Безлюдне місто, де лишились мрії,
Пусті квартири, вікна без тепла
І розділяє лише дріт колючий

Людське життя і крок у небуття

К.Абакумова, уч. 7-Б класу, ЗОШ І-ІІІ ст. №1

НАД КРУТАМИ

Над Крутами знов ангели літають,
Що крил не мають, вже не помічають,

І падають від куль ще зовсім діти
На землю, яку треба боронити.

Чомусь так налаштовано природу,
Що холод смерті йде до нас зі Сходу 

І ніж у спину "брат" готує "брату",
А ми у відповідь повинні помирати.

Такий урок історія дає.
Де ж слово, Боже, мудреє твоє?

Чому мовчиш над вбитими дітьми,
Ти ж любиш Україну, як і ми?

В.Червоненко, директор ЗОШ І-ІІІст. №2


