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Г Е Р О Ї  Н Е  В М И Р А Ю Т Ь .  Н Е Б Е С Н А  С О Т Н Я .
20 лютого 2014 року – пам’ятний день в 

літописі життя українського народу. Саме 
в ці дні, чотири роки тому, під час Рево-
люції Гідності, протистояння між україн-
ським народом і тодішнім режимом сяг-
нуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло 
найбільше активістів Майдану. Наступно-
го дня офіційна влада України юридично 
визнала жертвами загиблих мітингуваль-
ників. Цього ж дня на Майдані відбулося 
прощання із загиблими повстанцями, яких 
в жалобних промовах назвали «Небесною 
сотнею», а під час прощання з загиблими 
лунала жалобна пісня «Плине кача...», яка 
стала українським народним реквіємом.

Юні хлопці, чоловіки та жінки вже ні-
коли не повернуться додому, не обіймуть 

близьких, не посміхнуться друзям. Сумно 
і боляче. Хто б міг подумати, що в 21 сто-
літті, після всього, що пережила наша (і не 
тільки) держава, все повториться знову. 
Схоже, людство не квапиться вчитись на 
своїх помилках…

Сьогодні кількість загиблих вже вимі-
рюється тисячами. І кінця, поки що, цьому 
не видно. Не будемо говорити про те, хто і 
за що бореться. Ця тема вже достатньо ви-
світлена в просторах інтернету, в комента-
рях, у повсякденних розмовах в чергах та 
автобусах. Давайте в цей день просто від-
дамо шану тим, хто "положив серце й душу 
за нашу свободу".

А ще, давайте вшануємо тих батьків, які 
ніколи не дочекаються сина; ту дружину, 

яка ніколи більше не зможе обійняти сво-
го чоловіка; ту дитину, яка вже ніколи не 
побачить батьківської посмішки. Їм дово-
диться жити з цим болем щодня. І, при всіх 
намаганнях допомогти – словом, ділом, 
грішми – ми ніколи не зможемо полегшити 
їхні страждання.

Вшановуючи пам’ять загиблих на Май-
дані школярі і вчителі Заводської ЗОШ №2, 
міський голова та працівники міської ради 
поклали квіти біля пам’ятника «Героям 
України».

Як би ви не ставились до Майдану, що 
би ви не думали про його учасників, єдине 
те, що прості люди хотіли кращого май-
бутнього для українців, вже варте пошани. 
Вони розпочали процес духовної перебу-

дови нації та передали естафету нам. Укра-
їна заплатила надто високу ціну за звіль-
нення від диктатури і свій цивілізаційний 
вибір – бути частиною Європи.

Тож пам’ятаймо героїв, що полягли у 
битві за європейське життя та краще май-
бутнє своєї країни. Вони не побоялися 
висловити протест тодішній владі та до-
корінно змінити хід історії. Пишаймося 
та шануймо тих, хто віддав найцінніше – 
життя за мирне небо та спокій у кожній 
родині!

А.ЗАГОРУЛЬКО
студентка КНУ ім. Т.Шевченка

В Ш А Н У В А Н Н Я  П А М ’ Я Т І  В О Ї Н І В  - 
І Н Т Е Р Н А Ц І О Н А Л І С Т І В

15 лютого у Заводському міському Бу-
динку культури № 1 відбувся захід, при-
урочений Дню виведення обмеженого 
контингенту військ з Афганістану та вша-
нування учасників бойових дій на терито-
рії інших держав. Цього дня жителі міста, 
зокрема самі воїни – інтернаціоналісти 
зібралися, щоб вшанувати пам’ять героїв, 
які полягли в афганських ущелинах, та по-
клонитись своїм побратимам, які поверну-
лись з війни живими, та з пораненими на-
віки душами. Художнє оформлення заходу 
забезпечили працівники МБК № 1: дирек-
тор Краснолуцька Ю. В., художній керів-
ник Михлик І. С., звукорежисер Гришко 
О. І. Ведучі Мусієнко Катя та Литовченко 
Марина провадили уважне слухання істо-
рії вшанування бійців. Чабак Н., Синящик 
Х., Мегель Л., Білик Р. та Пронь І. викону-
ючи зворушливі пісні намагались достука-
тись до сердець присутніх палкими закли-

ками та словами, а Шеффер О. та Байрак 
І. зіграли вишукану мелодію подвигу та 
безсмертя. Варто зазначити, що на заході 
вшанування бійців був присутній також 
міський голова Сидоренко Віталій Воло-
димирович, який висловив своє, сповне-
не великої шани, дяки та щирих побажань 
вітальне слово. Громадянам України та ін-
ших держав варто розуміти, що за кожним 
воїном – інтернаціоналістом – своя доля, 
свій життєвий подвиг, власна історія, що 
варта бути донесеною світові. У страхітли-
вому полум’ї війни народжувались молоді 
солдати та командири, які за роки служби 
в Афганістані пізнали ціну життя, ціну 
справжньої чоловічої дружби, ціну вза-
ємовиручки та взаємопідтримки, ризику-
ючи власними життями складали екзамен 
на зрілість, мужність та гідність. Ми сучас-
ники, зокрема молоде покоління, мусимо 
розуміти, що багато з них пішло в небуття. 

Чимало чоловіків втратили власну лінію 
життя, падаючи на чужих землях. Вони 
прагнули одного – миру, злагоди, гармонії 
та спокою у всьому світі. Тож пам’ятаймо 
про бійців, імена яких навічно вписані в 
літопис історії та шануймо кожного з них, 

адже воїни – інтернаціоналісти – нагоро-
да для Батьківщини, вони залишаються 
незабутньою згадкою про безкорисливу 
дружбу та вірність військовому обов’язку. 
Будьмо відповідними нащадками своїх по-
братимів!

А.Загорулько

7 стор.2 стор. 5 стор.
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Г О Д И Н А  П А М ’ Я Т І  « Ц І Н А  Ч У Ж О Ї  В І Й Н И »
15 лютого ми вшановуємо учасників 

бойових дій на території інших держав, 
віддаємо шану усім тим, хто з честю та гід-
ністю виконав свій військовий обов’язок у 
різний час, у різних державах.

Особливо болісною раною був і зали-
шається Афганістан. Війна у тій далекій 
країні принесла горе не в одну родину. Від 
того часу, коли останній радянський сол-
дат залишив назавжди пекельну землю 
Афганістану, вже пройшло майже три де-
сятиліття. Але гірка пам'ять війни ніколи 
не згасне, вона ятрить мозок, збуджує уяву.

Хто і як може розповісти про свою ар-
мійську службу? Одні – багато і охоче, а 
інші – коротко, або й зовсім нічого. Афган-
ці – люди особливої категорії, багато хто з 
них не хочуть згадувати те, що все життя 
прагнуть забути. Покоління воїнів-афган-
ців пройшло кривавими дорогами афган-
ської війни, залишаючи на них життя і біль 
втрат.

Війна в Афганістані тривала 9 років, 1 
місяць та 18 днів. Жорстока за характером, 
несправедлива до обох воюючих сторін. 
За офіційними даними за увесь час афган-
ської війни у ній взяло участь 620 тис. вій-

ськовослужбовців і 21 тисяча робітників 
та службовців. Загинуло в цій війні 14 453 
особи. 

Третина учасників афганської війни 
була родом з квітучої української землі. 
На їх долю випало випробування вогнем і 
кров'ю. 

Не виключенням стало і наше місто. У 
Заводському воїнів-інтернаціоналістів та 
учасників бойових дій на території інших 
держав налічується майже п’ятдесят. Се-
ред них є і випускники нашої школи Під-
ростаюче покоління сьогодення низько 
схиляє голови перед тими, кому довелося 
пройти пекучими дорогами Афганістану.

На виховну годину старшокласників 
Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 « Ціна 
чужої війни», яка відбулася 13 лютого, за-
вітав ветеран війни в Афганістані, випус-
кник 1980 року Червонозаводської ЗОШ 
№1 Сергієнко Михайло Іванович. Він зі 
щемом у серці поділився спогадами про 
роки своєї служби в тій далекій східній ек-
зотичній країні, що має свої закони, звичаї 
та порядки.

Цікаво було спостерігати за юними слу-
хачами і глядачами, адже в залі не було 

байдужих до того, про що розповідав гість. 
Затамувавши подих, слухали учні, як Ми-
хайло Іванович, часом із гумором, а часом 
з прихованим сумом в очах, згадував події 
давно минулих літ – про воєнні дії, умови, 
в яких тоді усе відбувалося, про військову 
техніку і про біль втрат, без яких не обхо-
диться війна. 

Учні школи підготували змістовну те-
матичну програму, ведучими якої були 
Кива Владислав, Бойко Євген, Деркач 
Антон, Бараненко Юрій, Дрига Антон та 
Зрібняк Ілля. Присутні переглянули відео-
фільм «Хроніка афганської війни». На знак 
вшанування світлої пам’яті тих, хто від-
дав своє життя, увійшовши в безсмертя, 
схилили голови і вшанували їх хвилиною 
мовчання. Прозвучали пісні у виконан-
ні Савченко Віталіни, Радько Світлани та 
Коржиної Катерини, а також вокального 
ансамблю «Зорецвіт» у складі Яценко Яни, 
Ніколенко Марини, Ковтун Альони, Мат-
вієнко Катерини та Шишиної Сніжани. 

Сумними і гіркими спогадами посели-
лася в пам’яті наших людей афганська ві-
йна. Ця жахлива катастрофа людства й досі 
пред’являє рахунки людських втрат, смер-

тей, каліцтв. Ніхто не применшує героїзму 
наших воїнів . І ніхто, і ніщо не може забу-
тися. Віримо, що більше не будуть убивати 
наших хлопців на чужих землях.

Україна сьогодні – незалежна держава. 
Українські Збройні Сили покликані охоро-
няти кордони України, спокій нашого на-
роду, створювати атмосферу миру і друж-
би з народами інших держав. 

Завершився цей позакласний захід саме 
такими словами:

 
«Молюсь за тебе, Україно, молюсь за 

тебе кожен час,
Бо ти у нас одна-єдина,» – писав в своїх 

віршах Тарас.
Молюсь, – казав він, – щоб у тебе не 

було між людьми війни,
Щоб завжди було чисте небо на нашій 

стомленій землі.
Щоб завше у садку смерека весняним 

квітом під вікном 
Цвіла, і прилітали з вирію лелеки, 
Щоб гомін хвиль послухати Дніпра!

Н.ЧАБАК
ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Р Е Г І О Н А Л Ь Н И Й  С Е М І Н А Р  В С Е У К Р А Ї Н -
С Ь К О Ї  Г Р О М А Д С Ь К О Ї  О Р Г А Н І З А Ц І Ї

П Р О Й Ш О В  У  Д Н З  №  2
21 лютого дошкільний навчальний за-

клад №2 «Теремок» гостинно відчинив 
двері для учасників регіонального семіна-
ру Всеукраїнської громадської організації 
«Асоціація працівників дошкільної осві-
ти».

Під час зустрічі голова Координацій-
ної ради ВГО «АПДО», шеф-редактор 
управлінських видань MCFR Ніна Воло-
димирівна Омельяненко провела тренінг 
«Нормативне забезпечення закладу освіти 
та ділова компетентність сучасного керів-
ника закладу дошкільної освіти». Під час 
заходу дала змістовні відповіді на численні 
питання слухачів.

Вихованці та вихователі «Теремка» 
привітали гостей шумовим оркестром, а 
веселі звірята / ростові ляльки/ провели 
флешмоб і додали педагогам позитивних 
емоцій.

Ніна Володимирівна вручила посвід-
чення новій асоціантці ВГО, методисту 
з дошкільної роботи РМК відділу осві-
ти Лохвицької райдержадміністрації 
С.Я.Олефіренко. Було обрано заступника 
голови ВГО «АПДО» у Полтавській облас-
ті Ю.Л.Писанку, директора ЗДО «Перво-
цвіт» м. Гадяча.

У роботі семінару взяли участь: в.о. на-

чальника відділу освіти Лохвицької рай-
держадміністрації Т.В.Яковенко, завід-
увачка РМК відділу освіти Т.І.Савинська, 
начальник відділу освіти Лохвицької ОТГ 
Т.В.Заїка, методист з дошкільної робо-
ти РМК Гадяцької райдержадміністрації 
В.Е.Неминуща, директори та виховате-
лі-методисти закладів дошкільної освіти 
Лохвицького та Гадяцького районів, Лох-
вицької, Гадяцької, Сенчанської та Сергі-
євської ОТГ.

Зустріч фахівців-дошкільників про-
йшла у дружньому діловому колі, нікого 
не залишила байдужим. Отримана інфор-

мація пробудила жвавий інтерес до ново-
введень у освіті й спонукатиме працювати 
відповідно до сучасних умов і вимог.

Щира подяка міському голові Завод-
ського В.В.Сидоренку за організаційну та 
інформаційну допомогу заходу.

Усім учасникам - натхнення, впевне-
ності, наснаги у найблагородніший справі 
– розвитку і вихованню маленьких грома-
дян.

О.Дроб’язко, завідувач ДНЗ №2
«Теремок» м.Заводського, голова

місцевого осередку ВГО «АПДО»
у Полтавській області.
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Д О К У М Е Н Т И

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 306 900,00 
грн. вільного залишку бюджетних коштів 
загального фонду, що утворився станом на 
01.01.2018 року по загальному фонду:

КФК 5041 «Утримання та фінансова 
підтримка спортивних споруд» КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та ін-
вентар» 57 800,00 грн. (придбання меблів, 
обладнання та спортивного інвентаря) для 
спортивного комплексу». 

по спеціальному фонду: 
КФК 5041 «Утримання та фінансова 

підтримка спортивних споруд» КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів дов-
гострокового користування» 249 100,00 
грн. (придбання меблів та спортивного об-
ладнання) для спортивного комплексу»

2. Затвердити профіцит загального 
фонду бюджету в сумі 249 100,00 грн.

3. Затвердити дефіцит спеціального 
фонду бюджету в сумі 249 100,00 грн. дже-
релом покриття якого визначити вільний 
залишок бюджетних коштів, що утворився 
станом на 01.01.2018р. по загальному фон-
ду бюджету.

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

5. Затвердити довідки про зміни за 
2018рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

27 лютого 2018 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження Положення про 
громадський бюджет (бюджет участі) 
у місті Заводському в новій редакції

Відповідно до пункту 22 частини пер-
шої статті 26 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні”, з метою 
впровадження інноваційних механізмів 
залучення громадськості до розподілу 
коштів міського бюджету м. Заводсько-
го та розвитку демократичного процесу 
обговорення громадою напрямів вико-
ристання бюджетних коштів. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Поло-
ження про громадський бюджет (бю-
джет участі) у місті Заводському, що до-
дається, в новій редакції.

2. Рішення дев’ятнадцятої сесії місь-
кої ради сьомого скликання №2 від 
23.12.2016 р. «Про затвердження Поло-
ження про громадський бюджет (бю-
джет участі) у місті Заводському» - ска-
сувати.

3. Забезпечити оприлюднення цього 
рішення на сайті міської ради та в газеті 
«Червонозаводський вісник».

4. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань стратегічного роз-
витку, планування, бюджету і фінансів 
(Барановський Р.І.) та заступника місь-
кого голови – Добрулю С.В..

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

27 лютого 2018 року рішення №5

РІШЕННЯ РАДИ

З 01.03.2018 р. протягом 45 днів Заводська міська рада приймає пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок 
коштів громадського бюджету (бюджету участі). Усі зацікавлені громадяни України, які зареєстровані та проживають на території 
міста Заводського і мають право голосу на місцевих виборах, можуть отримати в Заводській міській раді інформацію, яка стосується 
цього конкурсу або ознайомитись на офіційному сайті ради в рубриці "Громадський бюджет".

Телефон для довідок 3-56-92.
Додаткова інформація знаходиться за посиланням: www.zv.gov.ua/content/gromadskiy-byudzhet.html

К П  « К О М У Н С Е Р В І С » 
Д О В О Д И Т Ь  Д О  В І Д О М А  І Н Ф О Р М А Ц І Ю

Розрахунок економічно обґрунтованих витрат на послуги підприємства на 2018 рік
№

п/п
Послуги з централізованого

водопостачання
Тариф грн/м3, 

в т.ч. ПДВ
№

п/п
Послуги з централізованого

водовідведення
Тариф грн/м3, 

в т.ч. ПДВ
1. Населення 9,25 1. Населення 9,90
2. Бюджетні організації 18,48 2. Бюджетні організації 19,80
3. Інші споживачі 19,98 3. Інші споживачі 20,50

                   Складові тарифу на послуги з централізованого водопостачання  на 2018 рік 
№ 
п/п 

 
Статті витрат 

Сума  витрат 
діючі планові 

грн. грн/м3 грн. грн/м3 
1 Прямі матеріальні витрати 432880 2,34 463651 2,53 
2 Фонд оплати праці 321408 1,74 393416 2,15 
3 Нарахування на ФОП 22% 70710 0,38 86551 0,47 
4 Загальновиробничі витрати 177371 0,96 177723 0,97 
5 Адміністративні витрати 100237 0,54 112134 0,61 
6 Витрати на збут 114155 0,62 130734 0,71 
 Виробнича собівартість 1 216 761 6,58 1 364 209 7,45 

7 Рентабельність 12% 146011,32 0,79 163705,08 0,89 
8 ПДВ 20% 272554,46 1,47 305582,82 1,67 
 Витрати виробництва 1 635 327 8,84 1 833 497 10,02 
 Об»єм  послуги  ( м3) 185 000 183 000 

           Складові тарифу на послуги з централізованого водовідведення  на 2018 рік 
№ 
п/п 

 
Статті витрат 

Сума  витрат 
діючі планові 

грн. грн/м3 грн. грн/м3 
1 Прямі матеріальні витрати 133599 0,99 123954 0,93 
2 Фонд оплати праці 516059 3,82 618615 4,62 
3 Нарахування на ФОП 22% 113533 0,84 136095 1,02 
4 Загальновиробничі витрати 125908 0,93 131914 0,98 
5 Адміністративні витрати 88910 0,66 101058 0,75 
6 Витрати на збут 114155 0,85 130734 0,98 
 Виробнича собівартість 1 092164 8,09 1 242 370 9,27 

7 Рентабельність 12% 131059,68 0,97 149084,40 1,11 
8 ПДВ 20% 244644,74 1,81 278290,88 2,08 
 Витрати виробництва 1 467 868,42 10,87 1 669 745,28 12,46 
 Об»єм  послуги  ( м3) 135 000 134 000 

       Послуги  з  вивезення  твердих побутових відходів та утримання полігона ТПВ  
Категорія споживачів Тарифи  на  послуги  грн./м3  ( в т.ч. ПДВ  20%) 

Вивезення ТПВ Утримання полігону 
Населення що проживає в багатоквартирних будинках 43,98 - 
Населення що проживає в приватному  секторі 66,48 - 
Бюджетні організації 72,12 24,00 
Інші споживачі 81,54 27,18 
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Складові тарифу на послуги з вивезення ТПВ та утримання полігону  на 2018 рік
№
п/п

Статті витрат По 
вивезенню

з контейнерів

По 
приватному

сектору

По 
утриманню

полігона 
ТПВ

РАЗОМ
витрати

1 Фонд оплати праці 99439,58 19775,98 54252,65 1743468,21
2 Нарахування на ФОП 

22%
21876,71 4350,71 11935,58 38163,00

3 Вартість ПММ 116625,00 21976,50 29945,00 168546,50
4 Вартість мішків/

запчастин
10000,00 14820,00 2000,00 26820,00

5 Загальновиробничі 
витрати

14861,06 1486,10 15386,10 31733,26

6 Адміністративні 
витрати

26280,24 6240,93 11351,93 43873,10

7 Витрати на збут 7884,07 1872,28 3405,58 13161,93
Виробнича 
собівартість

296 966,66 70 522,50 128 276,84 495 766,00

8 Рентабельність 26727,00 7052,25 6413,84 40193,09
9 ПДВ 20% 64738,73 15514,95 26937,14 107191,82

Витрати виробництва 388 432,39 93 089,70 161 628,82 643 150,90

Об’єм послуги ( м3)
в т.ч.  населення
бюдженні організації
інші споживачі

8 520
6 850

610
1 060

1 400
1 400

-
-

6 000
-
-

6 000

Порядок розрахунку вартості послуги з вивезення 
ТПВ для населення 

по КП «Комунсервіс» на 2018 рік
1. Від мешканців приватного сектора ТПВ вивозяться у поліетиленових 

мішках в логотипом підприємства згідно графіка (2 рази на місяць ):
- норма утворення ТПВ на 1 людину в рік складає - 2 м3;
- плановий тариф з 01.04 2018 р. - 66,48 грн. за 1 м3 ;
- вартість на 1 людину на рік - 2 м3 х 66,48 грн/м3 = 132,96 грн ;
- вартість на 1 людину на місяць -132,96 грн.; 12 місяців = 11,08 грн,
2. Від мешканців кооперативних багатоквартирних будинків та ОСББ ТПВ 

вивозяться з контейнерів згідно графіка:
- норма утворення ТПВ на 1 людину в рік складає - 2 м2;
- плановий тариф з 01.04 2018 р. - 43,98 грн. за 1 м3 ;
- вартість на 1 людину на рік - 2 м3 х 43,98 грн/м3 = 87,96 грн ;
- вартість на 1 людину на місяць - 87,96 грн.: 12 місяців = 7,33 грн.
3. Від мешканців багатоквартирних будинків що знаходяться на балансі кому-

нального підприємства ТПВ вивозяться з контейнерів згідно графіка:
- норма утворення ТПВ на 1 людину в рік складає - 2 м3 ;
- плановий тариф з 01.04 2018 р. - 43,98 грн. за 1 м3;
- вартість на 1 людину на рік - 2 м3 х 43,98 грн/м3 = 87,96 грн; вартість ви-

везення ТПВ є однією зі складових тарифу з «Утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій» і розраховується згідно чинного законодавства по 
кожному будинку окремо на 1 м2 загальної площі квартир будинку.

№ Вулиця № Прибирання Обслугов. Вивезення Обслугов. Обслугов. Електро- Всього
п/п будинку території в/б сис-м ТПВ д/в каналів ел. мереж енергія грн/м2
1 Озерна 2 0,59 0,21 0,20 0,13 0,09 0,18 1,40
2 Озерна 3 0,59 0,21 0,21 0,13 0,09 0,03 1,26
3 Озерна 5 0,59 0,21 0,25 0,13 0,09 0,09 1,36
4 Озерна 6 0,59 0,21 0,24 0,13 0,09 0,07 1,33
5 Озерна 7 0,59 0,21 0,19 0,13 0,09 0,10 1,31
6 Озерна 11 0,59 0,21 0,29 0,13 0,09 0,20 1,51
7 Озерна 12 0,59 0,21 0,11 0,13 0 0 1,04
8 Озерна 13 0,00 0,00 0,20 0,13 0 0,05 0,38
9 Озерна 13а 0,59 0,21 0,23 0,13 0,09 0,53 1,78

10 Озерна 14 0,59 0,21 0,29 0,13 0,09 0,10 1,41
11 Озерна 16 0,59 0,21 0,16 0,13 0,09 0,32 1,50
12 Озерна 20 0,59 0,21 0,22 0,13 0 0 1,15
13 Озерна 22 0,59 0,21 0,20 0,13 0 0 1,13
14 Ватутіна 46а 0,59 0,21 0,28 0,13 0,09 0,17 1,47
15 Ватутіна 59/2 0,59 0 0,20 0,13 0 0 0,92
16 Ватутіна 59/10 0,59 0,21 0,26 0,13 0,09 0,12 1,40
17 Ватутіна 59/2а 0,59 0,21 0,35 0,13 0,09 0,10 1,47
19 Робітнича 4 0,59 0,21 0,23 0,13 0 0 1,16
19 Робітнича 6 0,59 0,21 0,26 0,13 0 0 1,19
20 Робітнича 8 0,59 0,21 0,25 0,13 0 0 1,18
21 Робітнича 10 0,59 0,21 0,25 0,13 0 0 1,18
22 Робітнича 10а 0,59 0,21 0,38 0,13 0,09 0,74 2,14
23 туп. Робітничої 1 0,59 0,21 0,19 0,13 0,09 0,24 1,45
24 туп. Робітничої 2 0,59 0,21 0,27 0,13 0,09 0,27 1,56
25 туп. Робітничої 3 0,59 0,21 0,21 0,13 0,09 0,25 1,48
26 туп. Робітничої 4 0,59 0,21 0,27 0,13 0,09 0,16 1,45
27 туп. Робітничої 6 0,59 0,21 0,27 0,13 0,09 0,23 1,52
28 туп. Робітничої 8 0,59 0,21 0,21 0,13 0,09 0,12 1,35
29 Привокзальна 1 0,59 0 0,27 0,13 0 0 0,99
30 туп. Привокзальний 6 0,59 0 0,38 0,13 0 0 1,10

Перелік та вартість  послуг    з    утримання    будинків  і   споруд    та    прибудинкових    територій  на  2018 рік

31 Проектна 2 0,59 0,21 0,28 0,13 0,09 0,13 1,43
32 Проектна 3 0,59 0,21 0,18 0,13 0,09 0,02 1,22
33 Проектна 5 0,59 0,21 0,22 0,13 0,09 0,09 1,33
34 Проектна 6 0,59 0,21 0,30 0,13 0,09 0,11 1,43
35 Проектна 7 0,59 0,21 0,27 0,13 0,09 0,28 1,57
36 Проектна 8 0,59 0,21 0,29 0,13 0,09 0,18 1,49
37 Проектна 10 0,59 0,21 0,28 0,13 0,09 0,23 1,53
38 Тополина 4 0,59 0,21 0,28 0,13 0,09 0,32 1,62
39 Тополина 6 0,59 0,21 0,29 0,13 0,09 0,31 1,62
40 Ак.Пономаренка 1а/39а 0,59 0,21 0,27 0,13 0,09 0,43 1,72
41 Шкільна 5 0,59 0,21 0,30 0,13 0,09 0,23 1,55
42 Шкільна 7 0,59 0,21 0,32 0,13 0,09 0,40 1,74
43 Шкільна 9 0,59 0,21 0,21 0,13 0,09 0,10 1,33
44 Шкільна 11 0,59 0,21 0,24 0,13 0,09 0,24 1,50
45 Шкільна 13 0,59 0,21 0,19 0 0,09 0 1,08
46 Шкільна 15 0,59 0,21 0,22 0,13 0,09 0,38 1,62
47 Шкільна 17 0,59 0,21 0,26 0,13 0,09 0,17 1,45
48 Шкільна 19 0,59 0,21 0,38 0,13 0 0 1,31
49 Полтавська 3 0 0,21 0,23 0,13 0 0 0,57
50 Полтавська 5 0 0,21 0,25 0,13 0 0 0,59
51 Полтавська 12 0 0 0,11 0 0 0 0,11
52 Матросова 17 0,59 0,21 0,23 0,13 0,09 0,31 1,56
53 Матросова 22 0,59 0,21 0,29 0,13 0,09 0,39 1,70
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Порівняльна таблиця вартості послуг з водопостачання та водовідведення 
по Полтавській області станом на 01.02.2018 р.

грн/м3 з ПДВ грн/м3 з ПДВ Всього Дата
Населений пункт вода водовідведення

1 Полтававодоканал 11,172 9,828 20,99 25.01.2018
2 Хорол 9,42 11,69 21,11 01.04.2016
3 Диканька 12.12 14.10 26,22 01.04.2017
4 Кобеляки 7,34 - - 01.01.2015
5 Гадяч 6,68 7,60 14,28 28.10.2014
6 Пирятин 8,40 3,84 12,24 2016
7 Лубни 10,34 15.31 25,65 15.02.2017
8 Кременчук 7,57 8,00 15,57 2017
9 Миргород 21,12 11,62 32,74
10 Чорнухи 13,90 -
11 Лохвиця 8,28 10,20 18,48 2018
12 Заводське (факт) 8,10 8,52 16,62 01.03.2017
13 Заводське (план) 9,25 9,90 19,15 2018

КП «Комунсервіс» Завод-
ської міської ради  доводить 
до відома  інформацію:

Детальна інформація щодо 
структури тарифів розміщена 
на сайті zv.gov.ua (перехід за 
кнопками: Громадянам  КП 
Комунсервіс) 

Зауваження та пропозиції 
приймаються для розгляду  
суб’єктом господарювання. 

В.МЕЛЬНИК 
директор КП «Комунсервіс»

31 Проектна 2 0,59 0,21 0,28 0,13 0,09 0,13 1,43
32 Проектна 3 0,59 0,21 0,18 0,13 0,09 0,02 1,22
33 Проектна 5 0,59 0,21 0,22 0,13 0,09 0,09 1,33
34 Проектна 6 0,59 0,21 0,30 0,13 0,09 0,11 1,43
35 Проектна 7 0,59 0,21 0,27 0,13 0,09 0,28 1,57
36 Проектна 8 0,59 0,21 0,29 0,13 0,09 0,18 1,49
37 Проектна 10 0,59 0,21 0,28 0,13 0,09 0,23 1,53
38 Тополина 4 0,59 0,21 0,28 0,13 0,09 0,32 1,62
39 Тополина 6 0,59 0,21 0,29 0,13 0,09 0,31 1,62
40 Ак.Пономаренка 1а/39а 0,59 0,21 0,27 0,13 0,09 0,43 1,72
41 Шкільна 5 0,59 0,21 0,30 0,13 0,09 0,23 1,55
42 Шкільна 7 0,59 0,21 0,32 0,13 0,09 0,40 1,74
43 Шкільна 9 0,59 0,21 0,21 0,13 0,09 0,10 1,33
44 Шкільна 11 0,59 0,21 0,24 0,13 0,09 0,24 1,50
45 Шкільна 13 0,59 0,21 0,19 0 0,09 0 1,08
46 Шкільна 15 0,59 0,21 0,22 0,13 0,09 0,38 1,62
47 Шкільна 17 0,59 0,21 0,26 0,13 0,09 0,17 1,45
48 Шкільна 19 0,59 0,21 0,38 0,13 0 0 1,31
49 Полтавська 3 0 0,21 0,23 0,13 0 0 0,57
50 Полтавська 5 0 0,21 0,25 0,13 0 0 0,59
51 Полтавська 12 0 0 0,11 0 0 0 0,11
52 Матросова 17 0,59 0,21 0,23 0,13 0,09 0,31 1,56
53 Матросова 22 0,59 0,21 0,29 0,13 0,09 0,39 1,70

В Р У Ч Е Н Н Я  Д И П Л О М І В  В И П У С К Н И К А М 
К О Л Е Д Ж У

Випускний у Лохвицькому механіко-
технологічному коледжі Полтавської ДАА 
– це свято студентів, викладачів, батьків. 
Це свято, перш за все, пов`язане з дуже 
важливою подією – врученням дипломів 
про освіту молодшим спеціалістам техно-
логічного відділення спеціальностей «Бро-
дильне виробництво і виноробство» та 
«Зберігання і переробка зерна». 

У далекому 1947 році відбувся перший 
випуск техніків-технологів за спеціаль-
ністю «Бродильне виробництво і вино-
робство», а нинішній – 71-й. З 2001 року 
почався випуск фахівців за спеціальністю 
«Зберігання і переробка зерна». Усього ж 
майже 15 тисяч спеціалістів для харчової 
та переробної промисловості підготував 
наш навчальний заклад.

Корнієнко Віктор Миколайович, ди-
ректор коледжу, тепло привітав випускни-
ків, побажав творчих успіхів у роботі та у 
майбутньому навчанні, а також відмітив, 
що фахівців цих професій чекають на ба-
гатьох підприємствах харчової галузі. Та 
завжди необхідно кожному пам`ятати до-
рогу до коледжу, не забувати викладачів та 
студентських друзів і приїздити на зустрічі 
випускників.

Важливим етапом навчання у коледжі є 

виконання і захист дипломних робіт. Голо-
ва циклової комісії технологічних дисци-
плін Надія Миколаївна Богдан відмітила, 
що за результатами захисту дипломних 
робіт студентами спеціальності «Бродиль-
не виробництво і виноробство» глибокі 
знання і високу якість виконання пока-
зали Мусієнко Катерина, Томаровщенко 
Анастасія, Можчіль Ігор, Максян Альона, 
Зеленська Ксенія (керівники Корнієнко Л. 
В., Мусієнко Л. О., Васильчено О. В.)

Голова екзаменаційної комісії спеціаль-
ності «Бродильне виробництво і винороб-
ство» директор Лохвицького спирткомбі-
нату Савченко Ніна Володимирівна, члени 
екзаменаційної комісії, незалежні експерти 
високо оцінили гармонійний смак, аромат, 
оригінальність і неповторний смак безал-
когольних напоїв «Beer Juice» (розробила 
Мусієнко Катерина) та «Captain America» 
(розробила Томаровщенко Анастасія). 

Голова екзаменаційної комісії спеці-
альності «Зберігання і переробка зерна» 
Бараболя Ольга Валеріївна – кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафе-
дри рослинництва Полтавської державної 
агарної академії відзначила грунтовні зна-
ння і високу якість виконання дипломних 

робіт студентів спеціальності «Зберігання 
і переробка зерна» Діброви Яни, Свериди 
Лесі (керівники Кривошея С. І., Московець 
О. М.).

Щирими побажаннями на майбутнє 
були сповнені слова міського голови За-
водського Сидоренка В. В. Віталій Воло-
димирович вручив грошову винагоро-
ду Мусієнко Катерині та Томаровщенко 
Анастасії, які закінчили коледж з відзна-
кою, та грамоти студентам, які брали ак-
тивну участь у житті міста.

З найтеплішими словами вдячності 
батькам і викладачам коледжу звернули-
ся старости навчальних груп Мусієнко К., 
Іволга А. та староста гуртожитку Федо-
рець М. «Наші наставники, дякуємо вам 
за витримку та знання, передані нам, ваша 
турбота і доброта назавжди збережуться у 
наших серцях..., » - так звернулася до ви-
кладацького колективу Катерина Мусієн-
ко.

Радістю і водночас тривогою за май-
бутніх випускників були сповнені напут-
ні слова керівників навчальних груп Нелі 
Станіславівни Роман і Сергія Івановича 
Кривошеї. Вони майже чотири роки дбали 
про своїх вихованців, підтримували і ба-

жали бачити справжніми людьми і фахів-
цями в реальному житті. Від імені батьків 
випускників привітала мама студентки 
Зоя Олександрівна Возовик.

Директор коледжу Корнієнко В. М., за-
ступник директора з виховної роботи Та-
ранська А. А. та завідуюча технологічним 
відділенням Мусієнко Л. О. вручили сту-
дентам документи про освіту та грамоти і 
подяки студентам, які займалися спортом, 
брали участь в науково-дослідній роботі, 
олімпіадах, конкурсах, змаганнях, фести-
валях, були активними учасниками худож-
ньої самодіяльності. Грамотами відзначені: 
Мусієнко К., Томаровщенко А., Зеленська 
К., Максян А., Боденко А., Німець Е., Голо-
вчанська Ю., Іволга А., Білик В., Ляшенко 
Я., Можчіль І., Соколенка А., Зленко Т., Фе-
дорець М.

Хочеться побажати кожному випускни-
кові, щоб знання, працелюбність, наполе-
гливість допомогли не загубитися у вихорі 
життя, а знайти себе, реалізувати задуми і 
творчі плани. 

Щасливої дороги, випускники 2018 
року.

     
А.ТАРАНСЬКА

заступник директора з виховної роботи
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А  Ч И  З Н А Є Т Е  В И ,  Щ О  Я В Л Я Є  С О Б О Ю 
Д Е Н Ь  С В Я Т О Г О  В А Л Е Н Т И Н А ?

Напевно, ніхто не заперечить думки, 
що будь – яке свято – це шматочок магії, 
феєрії, те, що сприяє кожного вірити у 
щось потойбічне, надприродне, здавалось 
би в цілком реальному світі. Свята, чи то 
традиційні українські, чи запозичені в ін-
ших народів, сприяють зближенню людей, 
прояву бажання відчути тепло й увагу з 
боку іншої людини.

Що може бути більш романтичним, ін-
тимним, ніжним, позитивним, магнетич-
ним ніж День Святого Валентина – свята 
всіх закоханих? Саме 14 лютого – день, 
коли кожен відкрито говорить про ніжні 
почуття до коханих, тата, мами чи близь-
ких друзів. Цього дня закохані обміню-
ються валентинками, як прояв уваги до 
близької серцю людини, дарують різнома-
нітні дарунки, проводять вечір на самоті 
висловлюючи свої почуття. Більше 16 сто-
літь святкується День Святого Валентина. 
Свято, що стало таким популярним у ба-
гатьох країнах світу має свою, без сумніву, 
варту уваги історію. А чи знаєте ви цю ди-
вовижну легенду?

Початком усієї християнської церкви 
був священик на ім'я Валентин, який жив в 
одному з невеликих міст Римської імперії. 
У той період Римом правив жорстокий і 
амбітний імператор Клавдій ІІ. Найбільше 
він прагнув до розширення кордонів своєї 
держави, тому в першу чергу турбувався, 
щоб під час бою солдати думали ні про що 
інше, як про перемогу свого великого ім-
ператора. Щоб бійці не думали про сім'ю 

та своїх дітей, імператор вирішив заборо-
нити легіонерам одружуватися, про що 
видав наказ. Однак його рішення ніяк не 
вплинуло на вояків, вони, як і раніше за-
кохувалися в дівчат і мріяли про те, щоб 
створити родину. Священик Валентин 
був єдиним, хто погодився під страшною 
таємницею вінчати молодих. Крім того, 
тільки цей чоловік був посередником у 
передачі любовного листа або подарунка. 
Коли про діяння Валентина стало відомо 
імператорові, той не на жарт розлютився і 
засудив нещасного до страти. Під час свого 
перебуванні в ув’язненні Валентин позна-
йомився з милою дівчиною, якою опини-
лася дочка тюремника. У день, коли мала 
відбутися страта, чоловік зважився напи-
сати коханій лист, що ніс собою зізнання у 
коханні і підписав його своїм ім'ям: «Твій 
Валентин». Дівчина змогла його прочита-
ти тільки після того, як коханого стратили. 
Католицька церква вирішила канонізува-
ти Валентина як мученика, який загинув, 
відстоюючи свою віру в любов і захищаю-
чи її. Через 200 років після сумних подій 
папа Геласіус II заявив про те, що відтепер 
14 лютого буде вважатися Днем Святого 
Валентина. З тих пір в цей зимовий день, 
коли ось-ось настане весна, любі вітають 
один одного зі святом і зізнаються у своїх 
почуттях.

16 лютого у Заводському міському бу-
динку культури № 1 відбувся захід, при-
свячений дивовижному Дню закоханих. 
Художнє оформлення заходу забезпечили 

працівники МБК № 1 : директор Красно-
луцька Ю. В., художній керівник Михлик 
І. С., звукорежисер Гришко О. І. Танцю-
вальні колективи, учні першої та другої за-
гальноосвітніх Заводських шкіл, студенти 
технікуму та працівники Будинку культу-
ри забезпечили проведення свята на най-
вищому рівні. Дивовижні історії про свят-
кування Дня Святого Валентина у різних 
країнах світу, ніжні пісні, енергійні висту-
пи танцювальних колективів та захоплю-
ючі сценки на тематику кохання змусили 
повністю поринути у світ казковості, ро-
мантичності та неабиякої магнетичності.

Всі, хто побував на святі, приуроченому 
до Дня Закоханих, отримали частинку ро-
мантичності на цілий рік від чутливих ви-

ступів та загальної атмосфери свята. 
Любов підносить серце над землею
І робить дивовижні чудеса.
Стає людина зовсім інша з нею,
Тоді в її душі живе краса.
Тоді в душі троянда розцвітає,
Співає у душі тоді весна!
Любов людська велику силу має,
Зцілити може й оживить вона.
Тож пам’ятаймо ці дивовижні слова про 

безмежну значущість великого почуття 
кохання. Будьмо коханими та проявляй-
мо ніжні почуття до близьких не тільки 14 
лютого, а й кожний новий день чергового 
місяця. Кохання врятує світ!

А.ЗАГОРУЛЬКО
студентка КНУ ім.Т.Шевченка

У  Б І Б Л І О Т Е К У  З А  П Р Е К Р А С Н И М
7 лютого в Заводській міській бібліотеці 

№1 день розпочався із екскурсії для учнів 
4 класу Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яку 
організували класовод Косюк Г.В., вчитель 
образотворчого мистецтва Хоменко Л.М., 
голова батьківського комітету Русин Л.С., 
члени батьківського комітету Вовк Ю.М. 
та Кривобок Л.С.

Дітей гостинно зустріла завідувачка бі-
бліотеки Єрмакова Л.М. 

Діти оглянули всі відділи бібліотеки – 
абонемент для дорослих і юнацтва, книго-
сховище, Інтернет-центр, читальний зал, 
краєзнавчий куточок, але найдовше за-
трималися на дитячому абонементі. Вони 
переглянули тематичні виставки, ознайо-
милися із книгами та ляльками ручної ро-
боти сумської дитячої письменниці Анни 
Коршунової, життя і творчість якої тісно 

пов’язані із Заводським. А потім бібліоте-
карі Лисенко Н.О. і Матяш А.В. провели 
майстер – клас по виготовленню картинок 
в техніці декупаж на яєчній шкаралупі. 
Дорослих і дітей відразу захопив процес 
виготовлення картинок. Вони старанно 
виконували всі поради і були дуже задово-
лені результатом. 

Термін «декупаж» означає «вирізати, 
виривати». Потрібно дуже акуратно ви-
різати чи вирвати малюнок та наклеїти на 
потрібну поверхню, що декорується, щоб 
це виглядало як єдине ціле, як малюнок чи 
розпис. Таке мистецтво може опанувати 
будь-хто, маючи лише бажання і терпіння. 
Навіть ті, хто не вміє малювати, можуть 
створити речі, що виглядають як намальо-
вані. 

Техніка декупажу дуже давня і впер-

ше була застосована в Давньому Єгипті, є 
згадки використання її в Східному Сибіру, 
а в 12 ст. вона захопила Китай. Після від-
криття торгових шляхів, декупаж з’явився 
і в Європі. У часи Першої світової війни 
був неймовірно популярним в Америці 
та після Другої світової інтерес до нього 
практично зник. До нас мистецтво деку-
пажу прийшло відносно недавно і найпо-
пулярнішим матеріалом є тришарові сер-
ветки. Декорувати можна все, що завгодно 
– посуд, книги, шкатулки, горщики для 
квітів, меблі, взуття і, навіть, одяг! Можна 

використовувати будь-яку поверхню – де-
рево, метал, кераміка, картон, текстиль , 
метал, шкіру, гіпс.

В стінах Заводської бібліотеки №1 впер-
ше майстер-клас з декупажу декілька років 
тому провела Анна Коршунова. А зараз 
працівники бібліотеки, на прохання від-
відувачів бібліотеки, організовують такі 
заходи. Всі бажаючі можуть взяти участь 
у майстер-класі чи помилуватися виготов-
леними картинками на виставці.

Н.ЛИСЕНКО
бібліотекар
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Т А Т О ,  М А М А ,  Я  – 
С П О Р Т И В Н А  С І М ’ Я .

Саме під такою назвою 23 січня відбувся спортивний міський конкурс. В приміщенні 
спортивного залу Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 зібралися діти та їх батьки, щоб 
позмагатися у силі, спритності, винахідливості і просто відпочити та поспілкуватися. 
Чотири родини вправлялися у спортивних вміннях та навичках. Журі розподілило місця 
наступним чином:

почесне ІV місце посіла родина Курило у складі тата Руслана Вікторовича, мами Альо-
ни Петрівни та сина Руслана, учня 2 класу ЗОШ №2;

ІІІ місце виборола родина Кузьменків у складі мами Ольги Вікторівни та двох синів 
Артема та Андрія, учнів 9 та 3 класів ЗОШ №2;

ІІ місце – у родини Яковин: тата Ігора Олександровича, мами Юлії Вікторівни та сина 
Євгенія учня 3 класу ЗОШ №1;

І місце у запеклій боротьбі здобула родина Кременів: тата Олексія Олександровича, 
мами Яни Вікторівни та сина Станіслава учня 4 класу ЗОШ №2.

Ю.ГОРБЕНКО
провідний спеціаліст 

з гуманітарних питань

П Е Р Ш И Й 
Ф Е С Т И В А Л Ь  І  П Е Р Ш А 

П Е Р Е М О Г А

Вперше на фестиваль…

З 1 по 4 лютого 2018 року в місті При-
луки пройшов ХVII Міжнародний моло-
діжний фестиваль «Мистецькі барви», на 
який зібралося близько 800 конкурсантів з 
різних куточків України та з близького за-
рубіжжя. Учасників фестивалю оцінювало 
висококваліфіковане міжнародне журі з 
України та Республіки Білорусь.

Змагання у номінації «Хореографія» 
проводилися у суботу, 3 лютого. Упро-
довж цілого дня на сцені Будинку культу-
ри міста Прилуки відбувалося масштабне 
танцювальне дійство. Яких лишень танців 
не побачили глядачі завдяки талантам та 
майстерності учасників фестивалю! Тут 
були класичні танці, сучасні хореографіч-
ні композиції, народні, бальні та естрадні 
танці — усього понад сім десятків різнома-
нітних конкурсних номерів.

Дітки студії народного хореографіч-
ного колективу «Пролісок» міста Завод-
ське брали участь у номінації естрадного 
танцю. На фестивалі вони показали два 
різнопланових номери: зворушливу ком-
позицію «Сни» та мексиканський танець 
«Кукарача». Недитяча тема про сирітство, 
щирі почуття дітей, які були передані в 

першій композиції, не залишили ні одно-
го глядача байдужим, викликали шквал 
емоцій і більшість глядачів розчулили до 
сліз. Наступний їх виступ у різнобарвних 
костюмах був зовсім інший - веселий, за-
пальний, грайливий, супроводжувався 
палітрою яскравих емоцій, усмішками та 
шаленими оваціями глядацької зали. 

Разом з «Проліском» у категорії 8-10 ро-
ків змагалися й інші талановиті колективи: 
з міста Ніжин - «Парадокс», з міста При-
луки - «Данс Клас», «Серпантин» та «Мар-
меладки».

За підсумками журі, студія народного 
аматорського хореографічного колекти-
ву «Пролісок» під керівництвом Вікторії 
Журавель стала дипломантами І ступеню 
у номінації «Хореографія», про що всі ді-
зналися на гала-концерті наступного дня. 
Це було неочікувано, дуже радісно, адже 
на фестивалі колектив був уперше, але 
зміг проявити себе. Переможці були на-
городжені дипломами, подарунками, со-
лодощами та щирими оплесками глядачів. 
Учасники, батьки і гості, котрі вболівали і 
в залі, і біля екранів під час онлайн-тран-
сляції в мережі Facebook, були дуже щас-
ливі і горді за своїх дітей. 

Також хотілося б відмітити ще одну 

перемогу, але вже старшої групи студії на-
родного хореографічного колективу «Про-
лісок» - диплом ІІ ступеня в обласному 
телешоу-конкурсі дитячої пісні і танцю 
«Естрадна веселка» імені Володимира 
Прокопенка в місті Пирятин. 

Взагалі, світ танцю — це особлива мова. 
Мова натхнення, краси, пластики, грації, 
почуттів. Навчитися розуміти її, творчо 
розвиватися та реалізуватися діти можуть 
саме завдяки Вікторії Петрівні – керівнику 
танцювального колективу міського Будин-
ку культури № 1 міста Заводське. За цією 
перемогою, звісно ж, стоїть її натхненна, 
важка і клопітка праця, постійні репетиції, 
любов до танцю і своїх вихованців. Участь 

колективу у різних заходах і святкових 
концертах міста, району, обласних та ін-
ших фестивалях прославляє рідне місто, 
діти отримують новий досвід та заряд по-
зитиву від виступів.

Народний артист України, член журі 
Микола Шумський досить гарно сказав 
про те, що хто з дитинства підкорює сцену, 
тому буде легше в дорослому житті! І не-
хай це буде дійсно так! 

Бажаємо колективу творчої наснаги і 
тільки перемог у всіх наступних конкур-
сах! Так тримати!

Батьківський комітет

-  Ч О М У  В Т Р АЧ А Є  Г Р О М А Д А ? 
-  Т О М У  Щ О  В Т Р АЧ А Є  У К Р А Ї Н А …

Кожного дня Україна втрачає своїх гро-
мадян, відповідно і кожна громада міська 
чи сільська, велика чи маленька втрачає 
своїх мешканців.

Українські громадяни сьогодні постав-
лені в такі умови, що змушують їх їхати 
світ – заочі шукати щасливої долі.

Дехто з місцевих політиків говорить 
про те, що в Заводського не має перспек-
тив. Люди їдуть на заробітки. Невже це 
проблема тільки Заводського? А в сусідніх 
Лохвиці, Токарях, Пісках та інших населе-
них пунктів цієї проблеми немає? За рік 
мільйон українців виїхали за кордон. Це, 
наприклад, більше людей, ніж у всьому 
Львові. Більшість із них залишили країну 
у пошуках заробітку. За даними компаній, 
які працевлаштовують наших за кордоном, 
серед мігрантів у двічі зросла частка сту-
дентів та людей старшого віку. Найбільше 
наших зараз у Польщі, Чехії, Угорщині, 
Італії, Німеччині та Ізраілі. І їдуть туди не 
лише за заробітком. Їдуть за європейським 
дипломом, що дозволить отримати фахову 
роботу в будь-якій країні світу. Їдуть, щоб 
отримати інше громадянство. Їдуть по-
одинці, їдуть сім’ями.

Мабуть, державі Україна це вигідно, а 
сльозами умивається наша Праматір Укра-

їна, діти якої розкидані по всьому світу; 
діти якої підіймають економіку інших кра-
їн; діти якої ніколи вже не повернуться на 
рідну землю.

То хто ж у цьому винен?
Сьогодні дійсно, і не тільки в Заводсько-

му, а і в Лохвиці і по всій Україні не стало 
підприємств або вони зупинили свою ро-
боту. І це не через вину очільників громад 
– голів міст, селищ та сіл.

Все це пов’язано з великою політикою.
І всі в Заводському прекрасно зна-

ють, що не вина міського голови, що зник 
маслозавод, що пусткою стоїть спирто-
комбінат, що колишній цукрозавод до-
перепродували до того, що сьогоднішнім 
власникам він просто не цікавий.

Спиртокомбінат – власність держави 
Україна. Сьогодні держава виявилася не-
ефективним менеджером, вона не може 
або не хоче, або їй просто не дають олігар-
хічні клани, розпорядитися по господар-
ськи своїм майном. Весь майновий комп-
лекс сьогодні занепадає та розвалюється. 
За цей час на чолі держави стояв не один 
президент, уже не раз змінився Парламент, 
мінялися Прем’єри та Уряди.

Громада міста не раз і не два, не буде-
мо рахувати скільки разів, зверталася до 

керівників країни, депутатів і т.д. щоб ви-
рішили долю цього підприємства. Але ні 
однієї позитивної відповіді так і не було. 
Зате скільки кольорового металу вивезено 
з підприємства і всього іншого.

То хто ж винен?...
Трішки інша доля цукрозаводу. Міняли-

ся власники. Вичавлювали з підприємства 
все що можна. Здавали на металобрухт 
обладнання вагових, які зараз стоять роз-
валені, наче після війни. Розвалювали 
під’їздні автошляхи. Модернізації підпри-
ємства не провели. Зрозуміло. Приватна 
власність. Ніхто не має права втручатися 
в господарську діяльність. Стоїть завод 
пусткою. Звичайно господарям підпри-
ємства стали не потрібні технічні споруди 
відстійників. Навіщо платити за землю, 
якщо можна і не платити.

Підприємство з початку 2017 року не 
платило за оренду землі до серпня місяця 
зовсім. Коли стало питання про оплату за 
оренду землі, дали зрозуміти, що платити-
муть тільки половину плати, яка обумов-
лена в договорі – це 4,8 млн.грн.

Для підприємств ставка орендної пла-
ти за землю може бути не нижчою 3%, але 
чомусь очільник нашого району говорить, 
що можна було б і на 1,5% погодитись, щоб 

не було конфлікту. Законодавством Украї-
ни передбачена найнижча ставка 3%. По-
трібно б це все – таки знати людям, які за-
ймають високі посади.

Звичайно, навіщо ставати району на 
захист громади нашого міста, якщо дехто 
їздить на автомобілях люб’язно наданих в 
оренду державній установі вищеназваною 
компанією.

Керівник району в інтерв’ю до однієї з 
місцевих ЗМІ згадує автодорогу по вулиці 
Ватутіна. Чомусь він забув, що Заводська 
міська рада зверталася з проханням пере-
дати у власність громади міста цю дорогу. 
На що отримала відмову. В бюджеті міста в 
2018 році закладені кошти на виготовлен-
ня проектно-кошторисної документації на 
ремонт дороги по вулиці Ватутіна. Але ж 
знову таки місто не може виготовити ці 
документи, так як не є власником цього 
майна. Чомусь ці дрібниці очільник райо-
ну забув згадати.

Затверджуючи Державний бюджет на 
2018 рік, в колуарах Верховної ради Укра-
їни пройшли домовленості щодо зміни 
ставки податку на землю для Укрзалізни-
ці, яка є державою в державі. В результаті 
кожна громада України, через територію 
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якої проходять залізничні шляхи, недо-
отримає в місцевий бюджет кругленьку 
суму.

В Заводський бюджет не надійде 2 439 
250 грн., недоотримає певної суми Пісків-
ський бюджет та інші сільські бюджети. 
Виграв великий гравець – Укрзалізниця, а 
маленькі гравці, міські і сільські громади, 
залишились в програші.

То хто ж тут винен?..
Болюче питання будівництва першої 

школи в нашому місті! Коли б у 2015 році 
вчасно провели тендер на використання 
державних коштів, що були заплановані на 
будівництво ЗОШ №1 в сумі 6 000 000 грн. 
то можливо в ній уже б навчалися діти. 
А так ці кошти були розділені по району, 
частину коштів направили на ремонт даху 
ЗОШ №2 (1 500 000 грн.), а левову частину 
на ремонт районного будинку культури, 
ЦРЛ та інших установ району. Звинува-
чувати міську владу в тому, що сьогодні 
школа недобудована – не коректно. Будів-
ництво шкіл – повноваження держави. 
Сьогодні держава забрала з місцевих бю-
джетів ПДФО, зменшила інші надходжен-
ня, а свої повноваження виконувати не по-
спішає.

Щодо дошкільної освіти. Частина ко-
штів на утримання ДНЗ надходять у міс-
цеві бюджети з районного, вони розподі-
ляються відповідно до формули, яку як 
виявляється затверджує районна рада.

Заводській міській раді дорікають, що 
середня заробітна плата в працівників 
ДНЗ міста складає 6 609 грн., а по району 
3 538 грн. То можливо потрібно у формулу 
закласти інші показники, щоб всі дошкіль-
ники в районі отримували 6 609 грн.

Невже потрібно рівнятись до гіршого? 

І зовсім не красить очільника району сло-
ва, що мовляв, менше будуйте в місті, тоді 
коштів вистачить на дитячі садочки. Такі 
слова просто не хочеться коментувати… 

У своєму інтерв’ю голова РДА дає оцін-
ку міському голові Заводського, називаю-
чи його горе – керівником. Ви, шановний 
Володимире Володимировичу, не є членом 
нашої громади. Ви не обирали міського го-
лову, не вам його і оцінювати. Найбільша 
оцінка міському голові – це довіра громади 
міста. А йому жителі Заводського довірили 
посаду голови вже втретє.

Декому не подобається те, що громада 
міста може виходити на протестні заходи.

І знову ж таки в цьому звинувачують 
міського голову. Але якраз у випадку з 
«РАЙЗом» ініціатором протесту – була іні-
ціативна група. І цей протест був не пер-
шим у нашому місті.

В свій час громадяни нашого міста, пра-
цівники спиртокомбінату, перекривали 
дорогу у Млинах для того щоб привернути 
до себе увагу державної влади; пікетували 
Кабмін; виходили на мітинг, коли в місто 
приїжджав черговий Прем’єр – міністр.

Вони не домоглися відновлення роботи 
спиртокомбінату, але хоча б заборгова-
ність із заробітної плати їм виплатили.

Громадяни нашого міста протестували і 
проти закриття міської лікарні. Тоді також 
районній владі це було не до вподоби, але 
лікарню ми зберегли.

Заводчани, можливо, не дуже активні в 
політичних акціях.

А що стосується вирішення життєнеоб-
хідних питань свого міста, вони були за-
вжди активними і вміли відстоювати свої 
права, за що були в немилості у районної 
влади ще з радянських часів. 

Щодо актуальності створення ОТГ в 

районі. Так, це питання було дійсно акту-
альним у 2015 році, коли наш район пас за-
дніх і боявся будь-яких змін.

Сьогодні питання ОТГ – це вже буденне 
питання. І те що в районі об’єдналися тіль-
ки Лохвиця з Васильками говорить про те, 
що процес об’єднання гальмувався. Бо в 
кожну сільську громаду навідалися гості з 
району і вели агітацію щоб не поспішали 
об’єднуватись.

Якби успішно об’єдналися села навкруг 
Лохвиці, Сенчі, а Заводське не об’єдналося 
зі своїми сусідами, тоді можна було б і кри-
тикувати. А так про що говорити? Чому 
в Лохвиці тільки один сусід – Васильки 
– зважився на об’єднання? Чому Сенча 
об’єдналася з громадою сусіднього райо-
ну?

Можливо потрібно шукати причину 
гальмування процесу в інших установах, а 
не звинувачувати в цьому міського голову 
Заводського. 

Об’єднуються не кругом міського голо-
ви, а об’єднують громади населених пунк-
тів. А громадяни самі оберуть очільників 
громад.

Нарешті, всі повинні зрозуміти, що 
об’єднання громад не обійдеться без ви-
борів. І бажаючі зайняти посаду голови 
ОТГ можуть брати участь у виборчих пе-
регонах.

Щодо Погарщанської сільської ради. 
Економічно вигідніше цій громаді доєд-
натися до сусідньої Сергіївської ОТГ. Але 
вирішувати потрібно громадянам Погар-
щанської сільської ради. 

І дійсно, як говорить очільник району, 
потрібно домовлятись. Але домовлятись 
цивілізовано. А не так як це робить сусід-
ній місцевий політик, «ламаючи до коліна» 
сільського голову Погарщини. Бо в цього 

політика приватний інтерес – земля. Чого 
тільки заради землі не робили в Україні у 
всі часи. От тому кожен мешканець Погар-
щанської громади повинен дуже виважено 
підійти до свого вибору. До речі, село По-
гарщина в різні часи історії відносилось і 
до Липової Долини і до Петрово-Роменки, 
а вже у післявоєнний період його віднесли 
до Лохвиці.

А щодо патріотизму, про який згадуєть-
ся в одній із місцевих газет, то якраз краще 
спитати про це у найбільшого ініціатора 
об’єднання Токарів із Погарщиною, нашо-
го сусіда, депутата обласної ради.

В чому його патріотизм?
У створенні в районі повноцінних само-

достатніх громад Лохвицької, Заводської і 
Сенчанської, як це передбачено в перспек-
тивному плані об’єднання Полтавської об-
ласті?

Чи може його патріотизм – це захист 
приватного бізнесу?

Про патріотизм можна говорити без-
кінечно. І в кожного буде своя думка. Але 
важливо щоб кожен українець відчував 
себе невід’ємною частиною свого наро-
ду, уявляв народ, як єдиний потік генів, 
що витікає з вічності й спрямований у ві-
чність. Щоб кожен українець не цурався 
Роду свого, його звичаю та мови: бо рідна 
мова і звичай зберігає енергію нації. Щоб 
кожен українець мав за правило: не руйну-
вати природу серед якої живе, бо цим він 
відбирає майбутнє своїх нащадків, зрубує 
гілку Роду свого. Але, нажаль, багато на-
ших громадян відійшли назавжди від кіль-
катисячолітньої стежки Звичаєвого Укра-
їнського Права.

Л.Мащенко

Ш А Н О В Н І  У Ч Н І  В И П У С К Н И Х 
К Л А С І В  Ш К І Л  Т А  П Т У

Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської ДАА запрошує на на-
вчання. Усвідомлюючи реалії сьогодення та зважаючи на кон’юнктуру ринку праці, усе 
більше випускників зупиняють погляди на коледжах, в яких можна швидко опанува-
ти актуальну професію, оволодівши, в першу чергу, прикладними навичками, завдяки 
практичній спрямованості навчання.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ
- Навчання на БЮДЖЕТНІЙ ОСНОВІ.
- ВИСОКІ СТИПЕНДІЇ.
- ТЕРМІН НАВЧАННЯ, який дозволяє швидше перейти до практики та набути про-

фесійної компетентності.
- Отримання ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК. Практиці студентів відводиться 60% на-

вчального часу і проходять вони її на профільних підприємствах, отримуючи знання та 
практичні навички.

- СТУПЕНЕВА ОСВІТА. Випускник коледжу може продовжувати навчання в універ-
ситетах та інститутах, починаючи з другого, або навіть третього курсу, за будь-якою об-
раною спеціальністю без вступних іспитів та ЗНО.

- МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.

Для якісної підготовки до вступних іспитів та ЗНО працюють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ. 
Випускникам курсів нараховуються ДОДАТКОВІ БАЛИ (випускникам 9-х класів - до 
4 балів 11-х класів - до 50 балів). ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 28 березня 2018 року о 
10:00 НАШІ КОНТАКТИ: 37240, вул. Матросова, 39, м. Заводське, Лохвицький р-н, тел. 
(05356)3-54-58, 3-54-54, 3-54-46, 0955954140, оф. cайт: lmtkpdaa.com.ua

Спеціальності Спеціалізація (освітня програма)

Харчові технології
Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 
харчових концентратів
Зберігання і переробка зерна
Бродильне виробництво і виноробство

Галузеве  машинобуду-
вання

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

Н О В И Н И  Б О К С У
З 1 по 3 лютого 2018р. в м. Полтава пройшла першість області з боксу серед учнів 

загально - освітніх шкіл - Гімназіада. В ній прийняли участь і боксери БК"АЛЕКС" м. 
Заводське. Срібну нагороду здобув Буряк Ігор (ЗОШ №1). Ігор провів три напружених 
двобоя і у фіналі у рівному бою поступився місцевому боксеру.

З 12 по 18 лютого 2018 р. в м. Херсон пройшов чемпіонат України 2018 з боксу серед 
молоді. Херсон вперше за 22 роки проводив змагання такого високого рангу. Адже ви-
рішувалась путівка на чепіонат Європи та світу. Полтавську область представляли шість 
боксерів. Серед них і заводчанин Оніщенко Руслан в категорії 60кг. Конкуренція була 
дуже високою, адже в цій вазі були і чемпіони України, і чемпіони Європи різних років. 
Руслан поступився на стадії четвертьфіналу призеру чемпіонату світу та чинному чемпі-
ону України Бондарчуку Тарасу з Києва.

О.Оніщенко, голова БК «АЛЕКС»


