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Про проведення в місті двомісячника 
чистоти, благоустрою та озеленення

Керуючись підпунктом 7 пункту а) 
статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та беручи до 
уваги розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 31.03.2010 року №777-р «Дея-
кі питання проведення щорічної акції «За 
чисте довкілля» та з метою забезпечення 
утримання території міста у належному 
стані, його санітарного очищення, збере-
ження об’єктів загального користування 
та створення умов, сприятливих для жит-
тєдіяльності населення. 

ВИРІШИЛИ: 1. Провести двомісяч-
ник чистоти, благоустрою та озеленення 
міста з 02.04.2018 року по 01.06.2018 року.

2. Створити міську комісію по про-
веденню двомісячника чистоти, благо-
устрою та озеленення міста в складі:

Голови комісії – Добрулі С.В. – заступ-
ника міського голови;

членів комісії: Івахна С.Ю.- депута-
та міської ради, голови постійної депу-
татської комісії з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку, земельних відносин, 
екології та охорони навколишнього се-
редовища (за згодою);

Мусієнка В.О. – провідного спеціаліста 
з питань інфраструктури та спорту;

Мельника В.Т. – директора КП «Ко-
мунсервіс»;

Корнієнка О.С. – начальника відділу 
благоустрою при міській раді.

3. Затвердити план заходів по про-
веденню двомісячника чистоти, благо-
устрою та озеленення міста (додається).

4. Керівникам підприємств, установ, 
організацій та підприємцям вжити не-
відкладних заходів по приведенню в на-
лежний санітарний стан підвідомчих 
об’єктів, прилеглих до них територій, 
залучивши також до цієї роботи учнів 
шкіл, ПТУ-32, коледжу, а також рекомен-
дувати депутатам ради залучити мешкан-
ців міста.

5. Координацію робіт по виконанню 
даного рішення покласти на провідного 
спеціаліста з питань інфраструктури та 
спорту Мусієнка В.О. 

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на заступника міського 
голови Добрулю С.В.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 березня 2018 року рішення №35

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

План запровадження заходів по 
проведенню двомісячника чисто-
ти, благоустрою та озеленення в 

м. Заводське на 2018 рік
 
1. Довести до широкого загалу міста 

інформацію про проведення двомісячни-
ка чистоти, благоустрою та озеленення в 
місті (ТРК «Астра», ЗМІ, оголошення на 
стендах та інше) (до 01.04.2018 року). Від-
повідальний: Мусієнко В.О.

2. Мешканцям міста навести належний 
санітарний стан біля особистого подвір’я, 
здійснити ремонт парканів, фарбування 
вапном дерев, знищити бур’яни, впоряд-
кувати могили на міських цвинтарях, при 
цьому заборонити спалювання бур’янів та 
вивезення сміття в невизначені місця (до 
08.04.2018 року).

3. Провести озеленення міста (посадка 
кущів та дерев) (до 01.05.2018 року).

Відповідальні: Корнієнко О.С., керівни-
ки підприємств, мешканці міста. 

4. Ліквідувати стихійні звалища на те-
риторії міста (до 01.05.2017 року). Відпові-
дальні: Мельник В.Т., Корнієнко О.С. 

5. Привести в належний санітарний 
стан міські цвинтарі. Завезти необхідну 
кількість піску та ґрунту (до 08.04.2018 

року). Відповідальний: Мельник В.Т.
6. Привести в належний санітар-

ний стан місця поховання загиблих во-
їнів, жертв голодомору, пам’ятників (до 
01.05.2018). Відповідальні: Мельник В.Т., 
Корнієнко О.С. 

7. Прибрати прилеглі території житло-
вих будинків, вулиць міста (до 08.04.2018 
року). Відповідальні: Мельник В.Т., Корні-
єнко О.С., мешканці міста.

8. Провести санітарну вирубку кущів, 
обрізку дерев, знесення сухих та хворих 
дерев (згідно акта – дозволу) (до 01.06.2018 
року). Відповідальні: Мусієнко В.О., Мель-
ник В.Т, Корнієнко О.С.

9. Провести очистку та побілку парка-
нів, бордюрів, дерев (до 01.05.2018 року). 
Відповідальні: керівники підприємств, 
учбових закладів, приватні підприємці, 
Мельник В.Т., Корнієнко О.С.

10. Провести очистку та ремонт деко-
ративної водойми: штукатурка 200 м.кв., 
побілка водойми 3200 м.кв., фарбування 
паркану – 140 м.кв. (до 26.04.2018 року). 
Відповідальний: в.о. директора ПТУ№32 
Огороднік С.Є. (за згодою).

11. Висадити квіти на квітниках, са-
джанці дерев, кущів по території міста (до 
01.06.2018 року). Відповідальні: Корнієнко 
О.С., керівники підприємств, учбових за-

кладів, приватні підприємці. 
12. Привести в належний стан міські 

стадіони, здійснити побілку та фарбуван-
ня парканів, ремонт лавок (до 01.06.2018 
року). Відповідальний: в.о. директора ПТУ 
№32 Огороднік С.Є. (за згодою).

13. Побілка та фарбування автобусних 
зупинок (9 одиниць) (до 08.04.2018 року). 
Відповідальний: Корнієнко О.С.

14. Встановити по місту лавки та урни 
для сміття (до 01.06.2018 року). Відпові-
дальний: Корнієнко О.С.

15. Впорядкувати водойму по вул. 
Озерній, облаштувати місця відпочинку 
на території біля водойми (встановлення 
лавочок, смітничок) (до 01.06.2018 року). 
Відповідальний: Корнієнко О.С. 

16. Обстежити вулиці міста для прове-
дення ямкового ремонту доріг з твердим 
покриттям та доріг без твердого покриття 
(до 01.05.2018 року). Відповідальний: Му-
сієнко В.О. 

17. Ремонт люків та колодязів водовід-
ведення та водопостачання на тротуарах, 
вулицях міста (до 01.06.2018 року). Відпо-
відальний: Мельник В.Т. 

18. Перевірка та ремонт пожежних гі-
дрантів (при необхідності встановлення 
нових). Відповідальний: Мельник В.Т. 
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19. Нанести дорожню розмітку (до 
01.05.2018 року). Відповідальний: Мусієн-
ко В.О. 

20. Встановити та відремонтувати до-
рожні знаки (до 01.06.2018 року). Відпові-
дальний: Мельник В.Т., Мусієнко В.О.

21. Здійснювати вивезення сміття з 
приватного сектора (згідно графіка та до-
говорів) та вивезення сміття з контейнерів 

житлової зони (згідно схематичного плану 
руху автомашин по вивозу сухого сміття) 
(постійно). Відповідальний: Мельник В.Т. 

22. Здійснити ремонт контейнерних 
майданчиків та фарбування огорожі на-
вколо них (до 15.05.2018 року). Відпові-
дальний: Мельник В.Т. 

23. Благоустроїти, відремонтувати, 
встановити додаткове ігрове обладнання 
на дитячі майданчики (до 25.05.2018 року). 

Відповідальні: Мельник В.Т., Корнієнко 
О.С.

24. Впорядкувати міське сміттєзвалище 
(очистка прилеглої території, висипка про-
їзду, встановлення паркану) (до 01.06.2018 
року). Відповідальний: Мельник В.Т.

25. Провести очищення від сміття та 
мулу водовідвідні лотки по території міста. 
(до 01.05.2018 року). Відповідальні: Мель-
ник В.Т., Корнієнко О.С.

26. Провести ямковий ремонт до-
рожнього покриття на вулицях міста (до 
01.06.2018 року). Відповідальний: Мусієн-
ко В.О. 

27. Впорядкування берега річки 
«Сула» (місця відпочинку населення) (до 
01.05.2018 року). Відповідальний: Корні-
єнко О.С.

Підготував В.О. Мусієнко

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

Перший квітневий день порадував За-
водчан справді теплою, весняною погодою. 
Саме такого дня міський Будинок культу-
ри №1 зустрічав гостей районного фести-
валю-конкурсу гумору та жартів «ХРУЩ». 
До нас завітали художні колективи із Ви-
рішального, Сенчі, Засулля, Кононівки, 
Мехедівки, Токарів, Млинів, Гамаліївки, 
Бодакви, Яхників та Старого Хутора.

На початку фестивалю всіх присутніх 
привітав міський голова Віталій Володи-
мирович Сидоренко, який побажав всім 
гарного настрою та розповів декілька гу-
моресок Павла Глазового. Цей жартівли-
вий настрій підхопили учасники, переда-
ючи свою позитивну енергетику глядачам, 
які, в свою чергу, з вдячністю повертали 
гучними оплесками всім виступаючим. 
Господинею сцени цього дня була непере-
вершена ведуча Білик Руслана, яка вміло 
заповнювала паузи, задавала запитання 
конкурсантам та підтримувала гарний на-
стрій протягом всього дня.

Оскільки «ХРУЩ» - це не тільки фести-
валь, а ще й конкурс, то за всім дійством 
спостерігало почесне журі у складі: Мар-
ченка Сергія Миколайовича – начальни-
ка відділу культури і туризму Лохвицької 
РДА, Козирки Лариси Василівни – педа-
гога-організатора Лохвицької гімназії №1, 
Дроб’язка Олександра Володимировича 
– завідувача Заводського ДНЗ №2 «Тере-
мок», Горбенко Юлії Анатоліївни – про-
відного спеціаліста з гуманітарних питань 
Заводської міської ради.

Непомітно промайнуло п’ять годин 
фестивалю. Всі учасники отримали дипло-
ми та кубки. Керівники колективів були 
відзначені подяками Заводської міської 
ради. Що ж до переможців, то ними стали:

у номінації «Театральний жанр» перше 
місце посів творчий колектив Бодаквян-

ського СБК під керівництвом директора 
Кислої Катерини Василівни та художнього 
керівника Тяглей Оксани Миколаївни;

у номінації «Вокальний жанр» найкра-
щим став Яхниківський СБК під керівни-
цтвом директора Семенченко Світлани 
Миколаївни;

у номінації «Читці-гумористи» журі ви-
знало кращими двох учасників - Валерія 
Пересаду, директора Сенчанського БК та 
Павла Потапенка, учасника художньої са-
модіяльності Заводського МБК №2 (в.о. 
директора Іващенко Наталія Вікторівна).

Переможці отримали грамоти та цінні 
подарунки – електрочайники.

Інтрига цього вечора зберігалась до 
останньої хвилини, адже залишився голо-
вний приз телевізор. Його власником став 
творчий колектив Токарівського БК під ке-
рівництвом неповторного директора Киб-
кало Світлани Федорівни.

Журі не залишило поза увагою найстар-
шого учасника фестивалю Василя Бабенка, 
нагородивши його дипломом за оригі-
нальну мініатюру «Нанайська боротьба» 
(Вирішальненський СБК №1). 

Грамотами районного відділу культури і 
туризму Лохвицької РДА за організацію та 
проведення фестивалю-конкурсу «ХРУЩ» 
були відзначені міський голова Сидорен-
ко В.В. та директор Заводського Будинку 
культури №1 Краснолуцька Юлія Вячесла-
вівна.

Також були винесені подяки спонсорам 
фестивалю: ПП Шиліну Ігору Миколайо-
вичу, ПП Антоненко Наталії Дмитрівні 
та голові МГО «Спорт» Мусієнку Віктору 
Олександровичу.

Перший районний фестиваль-конкурс 
гумору та жартів «ХРУЩ» не залишив 
байдужими нікого, приніс із собою безліч 
позитивних емоцій та незабутніх вражень.
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Д О К У М Е Н Т И

Інформація про стан законності та 
боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку за результатами 
діяльності поліції

Керуючись пунктом 40 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: Інформацію про стан за-
конності та боротьби із злочинністю, охо-
рони громадського порядку за результата-
ми діяльності поліції прийняти до відома 
(додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

27 березня 2018 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ

Про направлення вільних лишків

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

ВИРІШИЛИ: 1. Направити 981 
962,00 грн. вільного залишку бюджет-
них коштів загального фонду, що утво-
рився станом на 01.01.2018 року 

по загальному фонду:
КФК 1010 «Надання дошкільної осві-

ти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім ко-
мунальних)» 15 200,00 грн. (поточний 
ремонт каналізаційної мережі в ДНЗ 
«Теремок»). 

по спеціальному фонду: 
КФК 1010 «Надання дошкільної осві-

ти» КЕКВ 3142 «Реконструкція та рес-
таврація інших об’єктів» 120 000,00 грн. 
( реконструкція даху ДНЗ «Теремок»).

КФК 5041 «Утримання та фінан-
сова підтримка спортивних споруд» 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 
об’єктів» 846 762,00 грн. (капітальний 
ремонт фасаду спорткомплексу з уте-
пленням та благоустроєм). 

2. Затвердити профіцит загального 
фонду бюджету в сумі 966 762,00 грн.

3. Затвердити дефіцит спеціального 
фонду бюджету в сумі 966 762,00 грн. 
джерелом покриття якого визначити 
вільний залишок бюджетних коштів, що 
утворився станом на 01.01.2018р.по за-
гальному фонду бюджету.

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

5. Затвердити довідки про зміни за 
2018 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

27 березня 2018 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ

Аналітична довідка

Про оперативну обстановку на території міста Заводське за 2 місяці 2018 року.

З метою посилення протидії злочинності, вживаються заходи щодо реагування на всі скарги громадян, проводяться профілактичні 
заходи з антигромадським елементом, активізується боротьба зі злочинністю, покращується взаємодія з населенням.

За останні роки спостерігається ріст реєстрації заяв та повідомлень.

Динаміка реєстрації
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Реєстрація до ЄРДР кримінальних правопорушень.
Виходячи з аналізу оперативної обстановки протягом 2018 року до ЄРДР зареєстровано 27 кримінальних правопорушення у 

порівнянні з 27 за аналогічний період 2017 року.

Динаміка злочинності
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По видам
     - раптова смерть – 5
     - інші тілесні ушкодження – 7     
     - крадіжка – 7, залишаються не розкритими – 2
     - шахрайство – 1, залишаються не розкритими – 1 
     - привласнення, розтрата майна – 1
     - незаконне полювання – 1, залишається не розкритим – 1 
     - заволодіння автотранспортом – 1, залишаються не розкритими – 1 
     - незаконний обіг наркотиків – 1
     - інші – 3

Про стан застосування адміністративного законодавства. 
Протягом 2018 року співробітниками Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області виявлено 43 адміністративних правопорушен-

ня та складено адміністративні протоколи, серед яких:
- порушення правил дорожнього руху – 17
- вчинено насилля в сім’ї – 2
- куріння в невстановлених місцях – 8
- виготовлення самогону – 1
- розпиття спиртних напоїв у громадських місцях – 11
- порушення правил перереєстрації мисливської зброї – 4

Начальник Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції С.М.Сергієнко

В І Д  С Е Р Ц Я  Д О  С Е Р Ц Я
Саме під такою назвою відбувся V все-

український конкурс есе «Я - європеєць», 
який пройшов за ініціативи посольства 
Литовської Республіки. Цьогоріч на кон-
курс надійшло більш ніж 6 тисяч робіт з 
різних куточків України.

Приємно, що одним із учасників кон-
курсу став учень 8 класу Заводської ЗОШ 
№1 Бондаренко Роман. Його робота ввій-
шла у 48 найкращих робіт.

27 березня 2018 року відбувся захист-
презентація есе в приміщенні Київського 

Національного авіаційного університету. 
Журі високо оцінило роботу Романа, який 
був наймолодшим учасником конкурсу.

15 квітня Бондаренко Роман разом з ке-
рівником роботи Тьоткою Наталією Васи-
лівною запрошені на нагородження в по-
сольство Республіки Литва до міста Києва. 

Ю.ГОРБЕНКО
провідний спеціаліст 

з гуманітарних питань
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П Р И К Л А Д  Н Е В Д А Л О Г О  О Б ’ Є Д Н А Н Н Я
Урядом України створено умови 

для децентралізації влади і створення 
об’єднаних територіальних громад. Ново-
створені об’єднані громади демонструють 
позитивні результати. Незаперечним є 
факт, що тільки ті об’єднані громади ма-
ють перспективу на майбутній успішний 
розвиток, які об’єдналися добровільно і 
при цьому є самодостатніми.

«Ланнівська ОТГ, — як запевняє не-
давно обраний її голова Костянтин Удо-
виченко, — протягує руку співпраці Фе-
дорівці, а Федорівський сільський голова 
всупереч бажанню односельців не хоче 
об’єднуватись.» Нам здається, що ново-
спечений лідер громади, який про місцеве 
самоврядування знає поки що з газетних 
публікацій та розповідей старших товари-
шів, багато бере на себе та видає бажане за 
дійсне.

Нам депутатам здається, що жителі села 
Федорівки бачать своє майбутнє лише в 

об’єднаній територіальній громаді з цен-
тром у місті Карлівка, з яким воно має 
спільну межу, прекрасну (по нинішнім 
міркам) дорогу, ніж із віддаленим селищем 
Ланна, до якого можна добратися по роз-
битій на ухналь дорозі через село Нижня 
Ланна, яке об’єднавшись із селищем Лан-
на, створило Ланнівський ОТГ.

На нашу думку, у Ланнівської ОТГ не-
має майбутнього. Це — мертвонароджене 
дитя в результаті палкого бажання міс-
цевого олігарха мати свою вотчину і ке-
рувати в ній місцевим самоврядуванням 
на свій розсуд. Чим керувалася обласна 
державна адміністрація, благословляючи 
створення ОТГ із об’єднання двох сіль-
ських рад , не зрозуміло. Яка ж це самодос-
татня об’єднана територіальна громада? 
Там що треба створювати відділ освіти на 
дві школи і два дитсадочки? Відділ культу-
ри на два сільських клуби та дві бібліоте-
ки? Крім того селище Ланна географічно 

знаходиться у вкрай невигідному для цен-
тра громади місці — у крайній точці Кар-
лівського району, межуючи з Харківською 
областю.

Вже сьогодні на потреби освітян у Лан-
нівській ОТГ не вистачає до кінця року 
близько 3 мільйонів гривень, які вони пла-
нують отримати з районного бюджету.

За перспективним планом децентра-
лізації, розробленим Кабінетом Міні-
стрів України, планувалося створити на 
території Карлівського району одну ОТГ 
з центром у місті Карлівка. Ланнівська 
ОТГ — це надумане утворення. Якщо до 
неї добровільно, ми підкреслюємо — ДО-
БРОВІЛЬНО — не приєднаються хоча б 
половина сільських рад Карлівського ра-
йону, то вона не протягне і однієї каденції, 
а об’єктивно вимушена буде приєднатися 
до Карлівської ОТГ, яка обов’язково буде 
створена, бо це вимога часу.

Ось тому сьогодні так незграбно ви-

глядають дії голови Ланнівської ОТГ 
Костянтина Удовиченка, який ще толком 
не навчившись керувати і працювати з 
людьми, вже обманом хоче примусити 
об’єднуватись людей, які цього не бажа-
ють, навішує ярлики на колег, у яких йому 
треба вчитись працювати, та лише безза-
стережно виконує вказівки олігарха, який 
його поставив, бо сам іще в житті нічого не 
зробив. Соромно за таких так званих ліде-
рів. І хто ж тоді діє за чиєюсь вказівкою, 
і хто є безсловесною маріонеткою в руках 
місцевих керманичів-олігархів?

А люди — вони мудрі. Вони самі вирі-
шать з ким об’єднуватися і як, в ім’я того, 
щоб на землі їхніх дідів щасливо жили їхні 
внуки. Децентралізації та ОТГ — бути. Але 
об’єднання для задоволення чиїхось хво-
робливих амбіцій ми не допустимо.

Депутати Федорівської сільської ради.
Матеріал взято із інтернет-видання 

Полтавщина www.poltava.to/news/46434/

О Л І М П І А Д А  З  К Р Е А Т И В Н О С Т І  У  В Р О Ц Л А В І 
( П О Л Ь Щ А )  А Б О  Щ Е  О Д И Н  К Р О К  Д О  С Е Б Е

Я уже не уявляю себе без незвичайних 
проектів, ініціатором і провідною зіркою, 
яких незмінно є методист Малої академії 
наук України, кандидат філософських наук 
Кравченко Юлія.

З 10 по 14 березня 2018 року я мала на-
году взяти участь у складі команди МАНу 
у Міжнародній Олімпіаді з креативності у 
м. Вроцлав (Республіка Польща) на запро-
шення Фундації підтримки та розвитку 
креативності. Це абсолютно інноваційний 
для України захід, і українські команди, 
яких було всього 5, були в якості гостей. 
Але, в той же час брали активну участь в 
змаганнях та мали можливість показати 
свої здібності.

Настав час поділитися тим, до чого 
йшла моя команда впродовж декількох 
місяців. «Олімпіада з креативності 2018 
Польща» заповнила цікавою повістю ще 
декілька сторінок моєї Книги Життя, яка 
ніколи не закінчиться. 

Пройшовши важкий шлях підготовки 
до чогось незнаного, того, чого ніхто з нас 
досі не робив та не відчував, я зрозуміла, 
що команда не може існувати без лідера. 
Тимчасовий чи постійний, керівник по-
винен бути завжди. Усі не можуть вико-
нувати рівні за навантаженням обов’язки. 
Можливо, це ще не кінцевий висновок, але 
поки що він такий. 

Коли готуєшся до предметної олімпіа-
ди, ти у постійному контакті із вчителем. 
Будучи у складі міжрегіональної команди, 
навчання та підготовка були цікавими, але 
водночас складними для мене особисто. У 
цьому випадку все трішки по-іншому. На-
вчання дистанційно, по відеозв’язку – це 
дійсно складна річ, особливо, коли кожен 
із членів команди завалений іншими спра-
вами, і треба знайти годинку в один час і 
якнайпродуктивніше його провести. Це й 
привчило мене до ще більшої пунктуаль-
ності та відповідальності за іншого. 

Мені ще ніколи не доводилося бути у 
ролі актора чи взагалі якось бути задіяною 
до дійства, не враховуючи шкільних свят, 
тому це був незабутній досвід репетицій 
у потягах Київ-Перемишль-Вроцлав, ви-
готовлення декорацій та вміння викручу-
ватися.

Так, підготовка зайняла майже весь час 
Олімпіади, але по відчуттям оті 5 днів, 
проведені у Польщі, ба навіть оті 8 хвилин 
виступу ніколи не зрівняються. Чесно ка-
жучи, мені ніколи не доводилось виходити 
на сцену разом із командою, відчувати себе 

невід’ємною та незамінною частинкою ці-
лого, коли від кожного і від тебе особисто 
залежить конкретний результат. Бачачи 
перед собою іноземне журі, які прискіпли-
во оцінюють виступ, а далі у величезному 
глядацькому залі сидять діти та махають 
прапором України, то емоції переповню-
вали мене всю, торкаючись кожної клітин-
ки. Ось в такі моменти я дійсно горда за 
Україну. 

Олімпіада принесла мені не тільки осо-
бисті звершення та здобутки. Серед 6 кра-
їн, що брали участь в Олімпіаді, а це Греція, 
Туреччина, Китай, Мексика, Польща та 
Україна, 5 команд, що представляли нашу 
країну, виступили під шалені оплески. Під 
час змагань ми знайомилися із іноземними 
делегаціями. Можливо, ми були першими 
в їхньому житті українцями, якимось їх-
нім особистим збірним поняттям нашого 
народу. Тому це було так важливо, особис-
то для мене, представити країну.

Серед більш, ніж 300 різних команд 
лише 18 могли бути переможцями. І Укра-
їна у віковій категорії 9-11 років виборола 
1 місце. Інші 17 посіли польські команди. 
Тепер у моєму особистому списку є +1 
причина, чому я горджусь Україною. Це 
шалені емоції та неоціненний досвід.

Дякую перш за все, організаторам DI 
2018 та Малій академії наук України за чу-
дову можливість побувати на такому кру-
тому заході та відчути реальну підготовку. 
Безумовно неймовірна вдячна нашим ком-
пасам – Юлії Кравченко та Любаві Душко, 
які весь цей час направляли нас у правиль-
не русло та допомагали вибратись із штор-
мів та оминути рифи. Дякую своїм бать-
кам та друзям за моральну та матеріальну 
підтримку. І звичайно ж, рада мати таку 
команду (Арсен Шумейко, м. Миргород; 
Юлія Одинець, м. Полтава, Анна Матвій-
чук, м. Кривий Ріг; Дарина Худіяш, м. Київ; 
Михайло Нетребко, м. Кривий Ріг), з якою 
і в гори, і в море.

P.S. Польща відкрила для мене ще одне 
прекрасне місто мрій – Вроцлав, його ще 
називають «польською Венецією», в якому 
5 річок, 12 островів та 112 мостів. Хоча він 
і схожий на інші польські міста своїми ко-
льоровими будиночками, площею Ринок, 
але Вроцлавський університет та малень-
кі гномики, які є частиною культурних 
традицій та туристичних родзинок саме 
Вроцлава, засядуть в моїй голові ще на-
довго.

МАРІЯ ПАНЧЕНКО
учениця 9 класу Заводської ЗОШ № 2, член Малої академії наук України
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С Л А В Е Т Н І  З Е М Л Я К И

Цього року в житті нашого краю відбу-
ваються дві визначні дати :

22 березня виповнюється 110 років від 
дня народження Григорія Леонтійовича 
Пивоварова, скульптора, який народився у 
Лохвиці та 100 років з дня народження ви-
датного українського письменника Олеся 
Гончара, який теж належить Полтавщині.

Заводська міська бібліотека №1 пропо-
нує увазі своїх читачів 

Краєзнавчу розвідку під назвою «Скуль-
птор і воїн» та Літературну візитку «Со-
бор української душі».

«Скульптор і воїн» - 
Краєзнавча розвідка.

22 березня 2018 року виповнюється 110 
років від дня народження Григорія Пиво-
варова. Його творчість належить до кра-
щих надбань українського образотворчого 
мистецтва першої половини ХХ століття. 
Життя Григорія Леонтійовича Пивоварова 
обірвало лихоліття Другої світової війни.

Він народився 9 березня 1908 р.(за 
ст.ст.) у Лохвиці (Полтавщина), в багато-
дітній родині вчителя. У хлопця рано про-
явився хист до малювання, який також 
багато читав, був спостережливим і напо-
легливим у досягненні поставленої мети. 
Ймовірно, що його здібностям допомогли 
розвинутися і професійні малярі Ф. Арта-
монов і В. Журавльов, які на той час викла-
дали у реальному училищі міста. У них, до 
речі, вчився також ще один талановитий 
лохвичанин, ровесник Григорія Пивова-
рова Михайло Дмитренко (1908—1989), у 
подальшому відомий маляр-монумента-
ліст, портретист, графік, котрий створив 
за власними ескізами унікальні композиції 
з внутрішнього оздоблення у різних техні-
ках католицьких і православних храмів у 
містах Канади, США, Франції.

У 1924 році Григорій Пивоваров їде 
до Києва. Тут він спочатку навчається у 
художній профшколі, а через два роки 
успішно складає вступні іспити до худож-
нього інституту, який закінчує 1931 року.

На початку своєї творчої діяльності 
митець плідно займався монументаль-
ною пластикою і здійснював проекти 
пам’ятників діячам тієї доби у Новоград-
Волинському, у Донецьку, на Чернігівщи-
ні, а у 1937 році разом зі скульпторами 
Ю. Білостоцьким, Е. Фрідманом створює 
багатофігурні композиції для павільйону 
Української РСР на ВДНГ у Москві.

У 1939 році Григорій Пивоваров вигото-
вив погруддя свого земляка, письменника 
А. Тесленка. Він встановлений у його рідно-
му селі Харківці Лохвицького району. Але 
найбільшу віддушину під час виконання 
офіційних замовлень талановитий скуль-
птор знаходив у праці над портретами, які 

Пивоваров Г.Л.

позначені емоційністю і яскравою вираз-
ністю. Григорій Пивоваров тут виступає 
як талановитий майстер психологічного 
портрета. Із великим натхненням він пра-
цював над образами улюблених письмен-
ників, поетів, діячів культури і мистецтва. 
Ним створена скульптурна галерея видат-
них історичних постатей і сучасників: О. 
Пушкіна, Т. Шевченка, І. Франка, В. Мая-
ковського, О. Довженка та ін.

Досягаючи максимальної портретної 
схожості, митець водночас по-своєму роз-
кривав складний внутрішній світ людини. 
Перед глядачами постають особистості, 
що відображають у собі типове і харак-
терне для своєї епохи — неповторний та-
лант, високий духовний злет, відданість 
світлим ідеалам. Так, портрет О. Довженка 
за силою психологічної характеристики і 
виразністю ліплення критики віднесли до 
кращих творів української пластики 30-х 
років.

Ознайомившись на одній із виставок 
з портретами майстра, наділеного вели-
ким талантом, Максим Рильський проро-
че сказав: «Роботи Григорія Пивоварова 
увійдуть до золотого фонду українського 
мистецтва». Так, до митця прийшло заслу-
жене велике визнання. У нього було багато 
творчих задумів і надій. Їм, на жаль, не су-
дилося здійснитись. Із перших днів Другої 
світової війни Григорій Пивоваров йде на 
фронт, а у травні 1942 р. в одному із тяж-
ких боїв він загинув від фашистської кулі 
на Керченському півострові.

Дочка скульптора, киянка Ада Григо-
рівна Пивоварова розшукала однополчан 
батька і зав’язала з ними листування. Жур-
налісту Григорію Шибанову вона і надісла-
ла кілька дорогих для неї листів. І ось те-
пер, через сорок років, вшановуючи світлу 
пам’ять видатного митця, він назвав імена 
тих, хто зберіг спогади у своєму серці про 
скульптора, громадянина, мужнього за-
хисника Вітчизни Григорія Пивоварова... 
Це О. Сазонов, К. Сущий, О. Донецький,С. 
Зінченко, О. Матвєєв, які на той час про-
живали у різних містах країни. Вони, зо-
крема, писали, що Григорій Пивоваров 
поєднував у собі риси талановитої люди-
ни з добрим, ніжним серцем і сміливого 
бійця, котрий не раз перебував на лінії 
вогню, мужньо дивлячись смерті у вічі. У 
перервах між боям він робив малюнки, за-
рисовки з поля бою, читав бойовим побра-
тимам вірші, розповідав їм про мистецтво, 
про його велику життєстверджуючу силу.

У Національній академії образотвор-
чого мистецтва і архітектури (колишній 
Київський державний художній інститут) 
є скромна біломармурова меморіальна до-
шка. На ній викарбуване ім’я Григорія Ле-
онтійовича Пивоварова, який пішов у без-
смертя. Його тут пам’ятають і пишаються 
ним. Твори видатного митця височать на 
людних майданах, зберігаються у музеях 
України.

Літературна візитка 
«Собор української душі»

(3 квітня 2018 року - 100 – річчя з дня на-
родження Олеся Гончара)

Олесь Гончар

1. У жовтні 1991 р. на Хрещатику, якраз 
довкола пам’ятника «вождеві всіх наро-
дів», на знак рішучого протесту проти іс-
нуючого уряду голодували студенти з Киє-
ва та інших міст України… Серед них була 
і онука Олеся Гончара, Леся, студентка 
КДУ… В ті дні у своєму привітанні учасни-
кам міжнародних наукових конференцій, 
що відбулись у Вашингтоні та Філадельфії, 
Олесь Гончар сказав: «Голодують студенти 
на Хрещатику, бачу бліді, виснажені об-
личчя, але це обличчя незломлених, оду-

хотворених людей. Це твій завтрашній 
день, Україно, це найвірніша надія твоя! 
Не завжди будеш ти чорнобильна, не за-
вжди будеш сколонізована, зневажена й 
пограбована – ще побачить світ у сонці 
тебе, у красі твоїх прийдешніх весен».

2. Подібну солідарність із молоддю ви-
словив Олесь Гончар і в пресі. Тоді ж і на-
писав свою заяву про вихід із КПРС. Ко-
лись, у далекому 1946 р. він із гордістю 
одержував свій партійний квиток, тепер 
повертав його без тіні сумнівів.

3. А почався його життєвий шлях у селі 
Ломівка 3 квітня 1918 року неподалік Ка-
теринослава (нині у межах Дніпропетров-
ська) у родині Терентія Сидоровича та Те-
тяни Гаврилівни Біличенків. Він прийшов 
на світ, коли з любові й муки після сивих 
віків борні народжувалася наша держава – 
Українська Народна Республіка. Він, як ро-
весник її, прожив з вірою, що Україна, хоч 
і була розіп’ята на хресті, ще не вмерла і не 
вмре. Він дожив з цією вірою до Великодня 
її воскресіння і урочисто вітав цю святу 
годину на всенародному вічі.

4. Після смерті матері, коли хлопцеві 
було 3 роки, із Ломівки його забрали на ви-
ховання дід і бабуся в слободу Суху Пол-
тавської області. Бабуся замінила майбут-
ньому письменникові матір. Перші уроки 
йому дала неписьменна селянка, і були то 
уроки добра і краси, чесності й душевно-
го максималізму. Над усе мріяла вона, щоб 
хоч онук вивчився і став великим чолові-
ком.

5. Мову і літературу у семирічці викла-
дав у нього старий досвідчений вчитель, 
який прищеплював молоді «палку любов 
до рідного слова, красного письменства». 
Як згадує Гончар, саме він дав йому і «це 
чисто українське ім’я «Олесь». Перши-
ми літературними вчителями його були, 
окрім Т. Шевченко, чий «Кобзар» він читав 
вечорами в бабусі й тіткам, Леся Українка, 
Панас Мирний, Іван Франко, Іван Нечуй- 
Левицький, Григорій Косинка.

6. Тридцяті роки в житті Олеся Гончара 
— період формування його як митця. До 
вступу в Харківський університет (1938) 
він навчався в технікумі журналістики, 
працював у районній (на Полтавщині) та 
обласній комсомольській газеті в Харкові 
і дедалі впевненіше пробував свої творчі 
сили як письменник.

7. У вересні 1938 року вступив на фі-
лологічний факультет Харківського дер-
жавного університету. Через багато років 
письменник згадував: «Коли я переступив 
поріг університету, у всьому місті не було 

людини, щасливішої за мене, здійснилася 
заповітна мрія: з радісним завмиранням 
серця ступив я в цей сонячний храм на-
уки…»

8. Ранні оповідання й повісті («Черешні 
цвітуть», «Іван Мостовий» тощо) Гончар 
присвятив людям, яких добре знав, з яки-
ми не раз стрічався в житті. В 1936 р., коли 
почалася громадянська війна в Іспанії, 
молодий Гончар гаряче мріяв потрапити в 
саму гущу тих подій. Цьому бажанню тоді 
не судилося збутися, але через п'ять літ він 
таки «кинув синій портфель» і разом з ін-
шими студентами Харківського універси-
тету у червні 1941 р. пішов добровольцем 
на фронт. Він був старшим сержантом, 
старшиною мінометної батареї - не дуже 
сприятливі для творчості. Але й за таких 
нелегких обставин О. Гончар не розлучав-
ся з олівцем та блокнотом.

9. Вірші, що народжувалися в перервах 
між боями, сам письменник назве згодом 
«конспектами почуттів», «поетичними 
чернетками для майбутніх творів». Лише 
через 40 років Олесь Гончар укладе окре-
му їх книжку під назвою «Фронтові по-
езії» (1985р.) Сьогоднішнє прочитання їх 
переконує, що це справді так. Ліричний 
герой «Атаки», «Думи про Батьківщину», 
«Братів» та інших фронтових поезій Гон-
чара духовно, емоційно близький до героїв 
повоєнних його новел і романів, передусім 
«Прапороносців».

10. Робота над «Прапороносцями» три-
вала три повоєнних роки у місті Дніпро-
петровськ, де він жив у районі Ломівка 
в домі у своєї сестри. В цей час, правда, 
Олесь Гончар публікує ще кілька новел і 
повість «Земля гуде», завершує навчання 
у вузі (Дніпропетровський університет, 
1946), але головним підсумком цих років 
стає трилогія «Прапороносці».

11. Олесь Гончар пообіцяв побратимам: 
"Якщо лишуся живим, розповім про вас… 
"Про вас" — то про своїх друзів, побрати-
мів, з ким судилося ділити важку солдат-
ську долю. Після війни він виконав свою 
обіцянку: роман "Прапороносці" був на-
писаний. Думка про створення цієї книги 
вперше зародилася в Празі, в бурхливім 
травні 1945 року. Після грандіозних боїв… 
виникла книга, котру маєте перед собою.

12. Фронтова «наука» навіки закар-
бується в серці Олеся Гончара. Навчить 
сприймати не тільки світлі, барвисті ко-
льори довколишнього світу, а примусить 
серйозно замислитися над вічними люд-
ськими проблемами, тривожитися за долю 
всієї планети. На початку 60-х рр.. україн-
ське мистецтво переживало другу хвилю 
свого ренесансу. У літературу влилися мо-
лоді, ще не зіпсовані тоталітаризмом, та-
ланти – В. Симоненко, І. Драч, Л.Костенко, 
Д.Павличко, М.Вінграновський, В.Шевчук, 
В.Дрозд – ціла плеяда «шістдесятників». 
А з ними з’явилися нові теми, ідеї, обра-
зи, молодечий максималізм, романтична 
окриленість, сміливий новаторський по-
шук у царині форми.

13. Найпліднішими для Олеся Гончара 
як митця були саме 60-ті роки позначені 
«Хрущовською відлигою». Тоді були на-
писані такі непересічні в українській лі-
тературі романи, як «Людина і зброя», за 
яку автор одержує Шевченківську премію, 
«Тронка», «Собор».

Серед них — романи «Тронка» (1963), 
(в грудні 1964 передав у бібліотечний фонд 
грошову винагороду Ленінської премії, 
присудженої йому за роман «Тронка»), 
«Собор» (1968), «Берег любові» (1976), 
«Твоя зоря» (1980), повість «Бригантина» 
(1972), новели «Кресафт» (1963), «На косі» 
(1966), «Під далекими соснами» (1970), 
«Пізнє прозріння» (1974) та ін.
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14. Якщо роман «Тронка» приніс авто-
рові Ленінську премію (1964 р.), то доля 
написаного наприкінці 60-х років «Собо-
ру» склалася менш успішно. Роман «Со-
бор» був опублікований у журналі «Ві-
тчизна» у 1968 році. Перші рецензії на 
роман були схвальні, але невдовзі критика 
піддала його тенденційному остракізму, і 
твір було вилучено з літературного проце-
су на два десятиліття.

15. Ще в роки свого життя на Дніпро-
петровщині, Олесь Гончар жив на тій же 
самій вулиці, де був збудований без єди-
ного цвяха дерев'яний козацький собор, 
що руйнувався. Цей собор стояв у центрі 
Новомосковська, недалеко від того місця 

де жила його сестра. У 90-их роках со-
бор, який пов'язують з образом собору у 
книжці «Собор», був відбудований. У 1968 
році Григір Тютюнник, привітавши автора 
з творчим успіхом, писав до Олеся Гонча-
ра: «Щойно прочитав «Собор». Орлиний, 
соколиний роман. Ви написали, роман- 
набат! О, як засичить ота ретроградська 
гидь, упізнавши сама себе, яке невдоволен-
ня Вами висловлять…»

16. Якими актуальними на сьогодні є 
проблеми, підняті Олесем Гончарем в 70-х 
роках ХХ ст. у романі «Собор». Не пере-
велись, на жаль, у нас браконьєри, батько-
продавці, кар’єристи, подібні до Володьки 
Лободи – героя твору. Відступники від сво-
го народу, від рідної мови… Чи захистять 

вони собори власних понівечених душ, як 
заповідав їм вчитель Хома Іванович? Об-
раз собору у творі - це художній символ 
самої України, остання опора українського 
духу, якому загрожує смертельна небезпе-
ка.

17. «Думаймо про велике», - такими 
словами звернувся Олесь Гончар, голова 
Cпілки письменників України, до учасни-
ків V з’їзду письменників. З його іменем 
тісно пов’язане наше національне відро-
дження. Особливо часто можна було почу-
ти його пристрасний, схвильований голос 
в останні роки. Це він відкрив установчу 
конференцію Товариства української мови 
імені Т.Г. Шевченка, Установчий з’їзд На-
родного руху України, виступав на мітин-

гах і різноманітних демократичних з’їздах, 
у такий спосіб мовби благословляючи всіх 
нас будь-що обстояти незалежну тепер 
Україну, підняти її з руїни.

18. 16 липня 1995 року відійшов у ві-
чність Олесь Гончар. Упала духовна опора, 
що на верховині другого тисячоліття три-
мала українське небо. Доля Олеся Гончара, 
патріарха української літератури, совісті 
нації, виписана в його слові, з пречистого 
духу якого він воздвигнув недосяжний со-
бор.

(За матеріалами Інтернет – ресурсів)

Л.ЄРМАКОВА
зав. бібліотекою №1
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І  В  С Л О В ’ Я Н С Ь К І Й  Д У Ш І  Т В О Є  І М ’ Я  Ж И В Е …
С В Я Т О С Л А В !

Стало традицією в Україні у лютому 
згадувати та приурочувати різні культур-
ні та просвітницькі заходи Лесі Українці, 
у березні – Тарасу Шевченку. Безперечно 
це величні постаті в українській культурі, 
літературі, мистецтві. Але чомусь в Укра-
їні не прийнято говорити та відзначати 
пам’ять полководця, політика, державот-
ворця великого київського князя Святос-
лава, якого називали Хоробрим. Адже за-
гинув він у березні 972 року на Дніпрових 
порогах. Мало згадують про князя можли-
во через те, що Святослав Хоробрий був 
язичником? Можливо через те, що саме за 
його правління Київську Русь боялись і на 
сході і на заході? Можливо через його ве-
личезні заслуги у військовій справі і в між-
народних відносинах?

Не став Святослав Хоробрий рівно-
апостольним, бо молився не тим богам. 
Боялися його однаково і в Візантії, і в Бул-
гарії, і в Хозарському каганаті; достойне 
місце в пам’яті серед величних постатей 
нашої історії Князь Святослав мусить ви-
борювати, бо він не такий, як всі його на-
щадки.

Сучасній Україні не достає політика і 
воєначальника такого рівня як Святослав 
Хоробрий. А він за роки свого короткого 
правління пройшов походами зі сходу на 
захід, від Каспійського моря до Балкан, 
щонайменше 8000 - 8500 км, мечем пере-
кроїв карту світу і Київська Русь зайняла 
достойне місце в геополітичному просторі 
Європи.

Великокняжий стіл у Києві Святослав 
прийняв від своєї матері, великої княги-
ні Ольги; військовий хист, наслідував від 
батька – князя Ігоря.

Михайло Грушевський характеризував 
Святослава, як «чистого запорожця на ки-
ївському столі». Князь не жив у розкоші, 
ділив разом зі своїми воїнами в походах 
прості харчі та зоряне небо над головою 
під час сну.

Досягає значних успіхів на сході. За-
вдає поразки хозарському каганату. Успіхи 
Святослава не на жарт турбують Констан-
тинополь.

Грандіозним стратегічним планом Свя-
тослава було створення Дунайсько – Дні-
провської держави.

Навесні 972 року князь, досягнувши 
миру з Візантією, вирушив на Батьківщи-
ну. Та не судилося … Святослав загинув у 
жорстокій січі, про яку, на жаль, нащадкам 
не сповіщає жодна з літописей. Це й не 
дивно. Бо «редакторів нашої історії» було 
за весь час аж занадто багато. Вони поспі-
шали вилучити з пам’яті народу неугодних 
героїв. Сьогодні є орден «святого» Володи-
мира, який приніс на Русь інтернаціональ-
ну релігію. А про Великого князя Святос-
лава переважно замовчують, бо потрібно 
говорити про князя – язичника, лозунгом 
якого були слова: «Помремо, але не осоро-
мимо землі нашої».

На Дніпрових порогах руських воїнів 
чекали печеніги. В запеклому бою Великий 
князь Святослав Ігорович загинув. Його 
смерть стала раптовим і болючим ударом 
для майбутньої долі Київської Русі.

За оцінками сучасників, портрет войов-
ничого та незалежного князя Святослава 
залишається яскравою сторінкою україн-
ської історії, її волі і непохитності, її муж-
ності та хоробрості.

Про події часів Великого Князя мож-

на ознайомитися з різних джерел. Князь 
Святослав був прихильником давніх 
слов’янських звичаїв, мав міцні знання з 
етнічної релігії та стійку національну сві-
домість.

Можливо, кічкаський скарб, знайдений 
поблизу острова Хортиця в 1927 році ар-
хеологом В. Грінченком був місцем остан-
нього пристанища Великого Князя. Але і 
скарб відправлено до Москви, і фотознім-
ків не залишилося, і археолога було зааре-
штовано. А за порогами, де була козацька 
вольниця, задиміли великі заводи.

Такі «будови віку» проводилися на тих 
місцях, які мали для народу велике істо-
ричне значення. Все це робилося щоб зни-
щити нашу пам’ять, наш зв’язок з Предка-

ми.
Наші сучасники багато знають про Рим 

і Візантію. Навколо цих держав був штуч-
но створений ореол величі. Язичницький 
світ представляли у сірих фарбах приміти-
візму, робилося усе можливе для знищен-
ня літописної спадщини.

Великий князь київський Святослав Хо-
робрий – останній язичницький князь Русі 
до кінця залишився вірним слов’янському 
Роду, духовним традиціям русичів, отже 
– істинним патріотом і державотворцем, 
який повинен бути прикладом для ниніш-
ніх і прийдешніх правителів України, яких 
так не вистачає сьогодні.

Зореслава

Д О С Я Г Н Е Н Н Я  С Т У Д Е Н Т І В  К О Л Е Д Ж У  З 
Н А С Т І Л Ь Н О Г О  Т Е Н І С У

Щорічно у місті Лохвиця проходить 
обласна Спартакіада серед студентської 
молоді вищих навчальних закладів І-ІІ рів-
нів акредитації Полтавщини. Не став ви-
ключенням і цей рік. У спортивному залі 
ДЮСШ зібралися небайдужі до спорту 
студенти Лохвиччини та Березоворудсько-
го аграрно-економічного коледжу ПДАА.

Змагання проходили за коловою сис-
темою між юнаками та дівчатами окремо. 
Честь Лохвицького механіко-технологіч-
ного коледжу захищали студенти 1-4 кур-
сів: Коротун Максим – група М – 43б, Бе-
лейчук Ярослав – група Т – 32б, Назаренко 
Аліна – група Т – 21б та Гейпель Ярослава 
– група Т – 14б. Найкращого результату у 
нашій команді досягла Ярослава Гейпель. 
Вона виборола перше місце в особистому 
заліку, перемігши всіх своїх конкуренток .

У командному заліку місця розподіли-

лися таким чином: перше командне місце 
посіла команда Лохвицького медичного 
училища; друге командне місце виборола 
команда Лохвицького механіко-техноло-
гічного коледжу Полтавської ДАА; третє 
місце зайняла команда Березоворудського 
аграрно-економічного коледжу ПДАА.

Команда Лохвицького механіко-техно-
логічного коледжу виборола право взяти 
участь у фінальних Всеукраїнських зма-
ганнях з настільного тенісу серед вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
агропромислового комплексу у м. Умань. 
Змагання відбудуться 24-25 квітня 2018 
року. Ми впевнені, що удача буде супрово-
джувати нас і в Умані. 

К.ТЕРНОВИЙ
керівник фізичного виховання 

ЛМТК ПДАА
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У Ч А С Т Ь  У  В І Д К Р И Т О М У  Т У Р Н І Р І  З  Б О К С У
Команда боксерів БК"АЛЕКС" прийня-

ла участь у відкритому турнірі з боксу в 
м.Миргороді, який відбувся з 1-3 березня 
2018року. Незважаючи на тяжкі погодні 
умови (хто пам'ятає ті снігові замети на до-
рогах і мороз до -20°!), приїхали команди 
з Полтави, Києва, Світловодська, Чугуєва, 
Лубен, Нових Санжар, Глобино, Решети-
лівки та чотири команди Миргорода.

В нашій команді була мета пройти "бо-
йове хрещення" новачкам, з якою вони 
успішно впорались. Вперше вийшли на 
ринг Гресь Олександр у ваговій категорії 
81кг серед молоді, впевнено перемігши 
боксера з Лубен, та Руденко Борис в ка-
тегорії 75кг також здобув перемогу. Другі 
місця завоювали: Шиян Я., Гриценко Б., 
Буряк І.

О.Оніщенко, голова БК "Алекс"

Л І К В І Д А Ц І Я  Н А С Л І Д К І В  В Е С Н Я Н О Г О 
П А В О Д К У

Перші дні квітня принесли мешканцям 
України тепло, яке спричинило інтенсивне 
танення снігу та підтоплення житлових 
будинків. У місті Заводське були частково 
підтоплені вулиці Якубовського, Матро-
сова, Проектна, Садова та тупик Привок-
зальний (1 садиба). 

1 квітня на ліквідації підтоплень були 
задіяні працівники КП «Комунсервіс» 
(директор Мельник В.Т.), 5 працівників 
відділу благоустрою Заводської міської 
ради (керівник Корнієнко О.С.), які вкла-
ли близько 50 мішків з піском, вивезли 
18 т. піщаної суміші. Також на ліквідацію 
стихійного лиха залучили співробітників 
ДСНС (старший керівник підрозділу Мі-
рошніченко В.В.), які протягом семи годин 
перекачували талу воду із під’їздів, погре-
бів та підвалів будинків у стічну канаву.

2 квітня рівень води спав, але залиши-
лись підтоплені підвали будинків на ву-
лиці Проектній. В цей день працівники 
ДСНС (керівник Хоменко С.П.) та праців-
ники КП «Комунсервіс» протягом 6 годин 
проводили перекачування води. Відділ 
благоустрою здійснював прибирання про-
їжджої частини вулиць Якубовського, Ма-
тросова, Шевченка, пров. Якубовського.

3 квітня працівники комунального під-
приємства (начальник виробничої діль-
ниці № 1 Дзюба В.Д., слюсарі-сантехніки 
Приходько О.С., Лук’янов О.М.) за допо-
могою мотопомпи здійснили відкачування 
брудної води з підвалу будинку № 6 по вул. 
Проектній та погребів. 

Комісія ТЕБ та НС міськради 

Відповідно до рішення тридцять другої сесії міської ради за №2 від 27.02.2018р. «Про направлення вільних лишків» придбано та встановлено меблі 
для спортивного комплексу по вул. Матросова, 15А (шафи для одягу та лавочки у душову кімнату).

П Р И Д Б А Н О  М Е Б Л І
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Ш А Н О В Н І  А Б І Т У Р І Є Н Т И !
Черкаський інститут пожежної безпе-

ки імені Героїв Чорнобиля Національного 
університету цивільного захисту України 
– державний вищий навчальний заклад 
IV рівня акредитації. На честь визнання 
здобутків у підготовці справжніх професі-
оналів-рятівників, патріотів нашої країни, 
навчальному закладу було присвоєне по-
чесне ім’я Героїв Чорнобиля.

Інститут має значний науково-педаго-
гічний потенціал та чудову матеріально-
технічну базу, що дає можливість постійно 
розвиватися відповідно до вимог часу.

Для отримання якісної європейської 
освіти в закладі створено всі умови: су-
часні інтерактивні аудиторії, комп’ютерні 
класи, електронна бібліотека, спортивний 
комплекс.

Одна із додаткових переваг навчання – 
участь у міжнародних програмах разом із 
делегаціями європейських країн та мож-
ливість отримання водійських прав.

Інститут здійснює підготовку курсан-
тів, студентів, як за державним замовлен-
ням, так і на платних засадах (за рахунок 
фізичних, юридичних осіб).

ЧОМУ САМЕ ДО НАС?
• якісна освіта європейського рівня;
• можливість долучитися до славних 

традицій навчального закладу, який вихо-
вав Героїв Чорнобиля – Володимира Пра-
вика та Віктора Кібенка, а також Героїв 
АТО Ігоря Бойка та Олексія Панченка;

• навчання в аудиторіях, обладнаних за 
новітніми технологіями;

• безоплатні комфортні умови прожи-
вання у курсантському гуртожитку, без-
коштовне триразове харчування в їдальні 
інституту, забезпечення форменим одягом 
та взуттям; 

• обов’язкова виплата грошового забез-
печення із можливістю його підвищення 
за результатами навчання;

• гарантоване працевлаштування ви-
пускників;

• безкоштовне медичне обслуговування 
впродовж усього навчання;

• можливість отримання водійських 
прав.
ГОТУЄМО ФАХІВЦІВ
зі спеціальностей:
«Пожежна безпека»
«Цивільна безпека»
(Цивільний захист, 
Охорона праці) 
«Психологія»
«Екологія»
«Право»

Адреса: 18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнка 8.
(0472) 55-09-46 – відділ персоналу;
(0472) 55-09-61 – навчально-методичний відділ;
(0472) 55-09-69 – факс.
Приймальна комісія: тел. (0472) 55-09-55; (068) 710-05-05
e-mail: fire@fire.ck.ua     сайт: www.fire.ck.ua

До 14 квітня 2018 р. продовжується прийом пропозицій та проектів, реалізація яких 
відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у 2019 році. 

Усі зацікавлені громадяни України, які зареєстровані та проживають на території 
міста Заводського і мають право голосу на місцевих виборах, можуть отримати в За-
водській міській раді інформацію, яка стосується цього конкурсу або ознайомитись на 
офіційному сайті ради в розділі «Громадянам». Телефон для довідок 3-56-92.

Додаткова інформація знаходиться за посиланням: 
zv.gov.ua/content/gromadskiy-byudzhet.html

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 КУР-
СИ. Випускникам курсів нараховуються ДОДАТКОВІ БАЛИ (випускникам 9-х класів - 
до 4 балів 11-х класів - до 50 балів). ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 21 квітня 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
В зв’язку з переходом на літній час з 25 березня змінено розклад руху 

приміських поїздів по станції Сула:

На Ромни
  Прибуття                   Відправлення
   06:04                                         06:05
   14:02                                         14:02
   18:22                                         18:22

На Ромодан
 Прибуття                   Відправлення
  08:59                                           09:00
  12:45                                           12:46
  22:26                                           22:27

З У С Т Р І Ч  З  Т Е А Т Р О М
Учні школи відвідали районнний будинок культури, в якому перегля-

нули виставу Коломийського академічного обласного українського дра-
матичного театру імені І. Озаркевича «Наймичка» за драмою Т.Г. Шевчен-
ка. Учні мали можливість поспілкуватися з актрисою Ольгою Якубовою, 
яка грала головну роль Лукії -«матері-наймички».

 
ГОЛІНЧЕНКО Л.П.

заступник директора з виховної роботи ЗОШ №2


