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День міста - це свято кожного з нас!
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Хто не знає свого минулого, не вартий 
свого майбутнього»,– говорить народна 
мудрість. І, це дійсно так, бо як дерево три-
мається на землі своїм корінням, так лю-
дина тримається на землі своїм минулим. 
Олександр Дроб’язко спільно із Романом 
Потапенком створили короткий відеоро-
лик про історію, символіку та сьогодення 
міста, яке можна подивитись на сайті міста 
Заводське. 

Отже, святкування Дня міста почало-
ся 19 вересня біля МБК №1 традиційним 
конкурсом дитячого малюнку на асфальті. 
Політ фантазії втілювався у справжні ди-
тячі шедеври, а банальна сіра поверхня за 
годину перетворилася у яскраву скатерти-
ну. Всі учасники отримали подарунки.

20 вересня по церквам міста проходив 
Молебень за рідне місто. До пам’ятників 
та визначних місць відбулося покладання 
квітів.

Протягом дня у соціальних мережах 
транслювався цикл он-лайн вітань «Тобі, 
моє місто, натхнення й талант»: відео ві-
тання міського голови та вітання від за-
кладів культури (МБК №1, МБК №2, ди-
тячої музичної школи, бібліотеки), освіти 
(ЗОШ №1, ЗОШ №2, Лохвицького меха-
ніко-технологічного коледжу, ПТУ №32), 
дошкільної освіти (ДНЗ «Теремок», ДНЗ 
«Малятко») та жителів міста.

На міському стадіоні (вул. Матросова) 
проходили спортивні змагання: з баскет-
болу, в яких призерами стали: команда ко-
леджу – I місце, команда «Завод» - II місце 
та команда ЗОШ №1 – III місце. 

Перемогу у змаганнях з волейболу здо-
була дівчача команда ЗОШ №2, команда 
коледжу стала другою. Всі учасники отри-
мали солодощі та м’ячі.

Дитячі спортивні змагання з мініфут-
болу , які проводилися на штучному полі 
біля ЗОШ №1. Призерами стали: ЗОШ №1 
– I місце, ЗОШ №2 – II місце, Пісківська 
ЗОШ – III місце та футболісти Бодаквян-
ської ЗОШ стали – IV. Всі учасники отри-
мали солодощі та м’ячі. 

У змаганнях з великого тенісу, який 
відбувся на тенісному корті мікрорайону 
«спиртокомбінату», переміг Федоронько 

Віталій, другим став Польшин Олександр, 
бронзу виборов Барко Максим. Всі учас-
ники турніру отримали в нагороду тенісні 
м’ячі.

І, звісно ж, як без ветеранів футболу. 
Команди «Харчовик» та «Цукровик» зігра-
ли на міському стадіоні товариський фут-
больний матч, який закінчився нічиєю 3:3.

Між ФК «Харчовик» та ФК «Пирятин» 
відбулася календарна гра першості Пол-
тавської області з футболу. Гра була напру-
жена. В першому таймі ФК «Пирятин» мав 
територіальну перевагу і не давав мож-
ливості заводчанам на змістовні атаки. В 
другому таймі краще грали харчовики, але 
дотиснути суперника так і не зуміли. Ре-
зультатом матчу стала нічия 2:2.

На центральній площі міста протягом 
дня працювали відео локації для бажа-
ючих привітати місто зі святом. Від На-
родного самодіяльного духового оркестру 
Заводського МБК №2 та МБК №1 лунала 
жива музика. Проводилися майстер-кла-
си; пленер малярства. Майстрині пред-
ставляли свої роботи на виставці - ярмар-
ці. Міський голова, Віталій Сидоренко, 
привітав містян з Днем міста та вручив на-
городи переможцям конкурсів. За участь у 
конкурсах всі учасники отримали подяки 
та подарунки.

Завершилося свято яскравим, казковим 
феєрверком – подарунком.

За підтримку та надану можливість гід-
но провести свято щиро дякуємо: ФОП 
Костюк Т.М., СВК «Луч» (Антоненку П.О.), 
ФОП Барабаш Т.С., ФОП Грабова С.М., 
ТДВ « Червонозаводський хлібозавод» 
(директор Пономаренко О.Ю.), Червоно-
заводському комунальному ринку (дирек-
тор Лисенко В.В.), ФОП Величко Т.В., ПП 
«Океан»(Папеян К.Г.). За допомогу у про-
веденні свята дякуємо КП «Комунсервіс» 
(директор Мельник В.Т.) та працівникам 
відділу благоустрою при міській раді. За 
організацію та проведення свята подяка 
колективу Заводського МБК №1 (директор 
Ю.Краснолуцька). 

Л. Доброхліб, 
фахівець зі сталого розвитку Ін
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Місто над Сулою
СВІТАНОК. Огортається туманом тихоплинна Сула, рух автівок пробуджує сонливу 

тишу Артополоту. У обіймах цих двох мальовничих річок місто Заводське зустрічає но-
вий день.

Археологічні дослідження доводять, що на території сучасного міста у ІІІ- ІV ст. меш-
кали племена слов’янських антів Черняхівської доби. Під час будівництва автоколони 
цукрового заводу тракторист разом з ґрунтом зачепив у ковш дивні речі: старовинні 
прикраси, посуд, зброю та рештки поховань… Так було виявлено Лохвицький могиль-
ник, один з десяти на лівобережній Україні. 

У Х ст. Князь Володимир будує Посульську оборонну лінію, що проходила по пра-
вому березі Сули і була східним кордом Київської Русі, а від лівого берега починалося 
велике поле Половецьке.

За історичними переказами у другій половині ХV ст. пан Брись, що був поляком за по-
ходженням, збудував собі на високому пагорбі помістя. Від першого поселенця і пішла 
назва села, яке згодом заселили вільні козаки. У 1750 році село перейменовано на містеч-
ко Янишпіль (від слів Янушеве поле) і надано статус сотенного міста, де розміщувала-
ся Янишпільська козацька сотня Лубенського полку. Першим сотником якої став Тарас 
Перехрест. Після знищення Російською царицею Катериною ІІ Запорізької Січі козаки 
шукали прихистку по різних землях, частина на човнах по Сулі дісталася Янишпіля. На 
Гаївщинській горі у глибоких погрібах славні запорожці сховали зброю, ікони, церков-
ні книги, які й до сьогодні є нерозгаданою таємницею. Янишпіль, єдиний із колишніх 
козацьких центрів, що з часом втратив статус сотенного міста і поселенню повернули 
назву Брисі.

Земля навколо Брисів та хутір Вишневе належали магнату Скоропадському, а Піски 
– Галаганові.

Наприкінці ХІХ ст. між Ромоданом і Ромнами по колишньому Ромоданівському 
шляху, що мав найменшу кількість природних перешкод, прокладається залізниця, яка 
з’єднала Чорне і Балтійське моря, це дало змогу доставляти українське зерно до Європи.

У 1895 році за сприянням Григорія Павловича Галагана у селі Піски, де знаходився 
його маєток, відкрито залізничну станцію Лохвиця. Південна залізниця будувалася 
частково державним коштом, частково за рахунок землевласників. За 6 км від станції 
Лохвиця було облаштовано роз’їзд, що мав назву Галочка. Родина Галаганів-Ламсдорфів 
екіпажем від’їздила на станцію, сідала в поїзд, їхала до Галочки, де на них очікував екі-
паж, а потім по бруківці прямувала до міста Лохвиці.

У 1913 році у Брисях відкрито церковно-приходську школу, що збудована Лохвиць-
ким земством за проектом видатного українського митця Опанаса Сластьона.

Після буремних революційних подій нова влада вирішує швидкими темпами здій-
снити масштабну індустріалізацію країни. 6 вересня 1928 року в степ між селами Піски, 
Брисі, Токарі поблизу залізничного роз’їзду прибули підводи із 22 робітниками та інже-
нерами, де за два роки мала звестися перша в країні найпотужніша цукроварня.

Так почався відлік часу історії промислового міста над Сулою, що мало початкову 
назву Цукробуд, згодом - Піскобуд ( від назви села Піски, де розташована залізнична 
станція).

Неймовірними зусиллями людей майже вручну, бо з техніки були лише один екска-
ватор та одна вантажівка, за два місяці був викопаний великий котлован. 7 листопада 
закладено першу цеглину наймаштабнішого будівництва. Понад 1000 робітників ціло-
добово зводили заводські корпуси. Люди мешкали у наметах та землянках, частково но-
чували у сусідніх селах. Дехто не витримував складних умов, полишав будівництво, на 
їхнє місце прибували нові робочі руки. Навколо майбутнього підприємства будувалися 

житлові бараки, їдальня, лазня. 
Осінні зливи, що заливали водою котлован, ранні морози, а за ними хуртовини вно-

сили свої корективи в терміни будівництва. Та, не заважаючи ні на які перепони, раніше 
на рік за визначені терміни 8 жовтня 1929 року завод розпочав свій перший виробничий 
сезон.

30 вересня на місці колишнього роз’їзду Галочка відкрито нову залізничну станцію 
Сталінська цукроварня, що відповідала назві робітничого селища.

На початку 30-их років неподалік заводської прохідної будуються житлові дво- та 
триповерхові будинки, лікарня, клуб, стали до ладу хлібопекарня, молокозавод, органі-
зовано відгодівельний комплекс, засновано МТС, відкрито школу та школу-ФЗО, техні-
кум харчової промисловості, розпочато будівництво спиртового заводу.

У пік голодомору навесні 1933 за дорученням новоствореної спілки письменників 
України до цукроварні прибув письменник Микола Хвильовий. Метою поїздки був збір 
інформації про життя селянства. У квітні виходить його нарис «Брисівська відьма і її 
свекор», у якому літератор писав так, як йому вказувала влада Рівно через місяць після 
цієї публікації Хвильовий палить свій останній соцреалістичний роман і ставить на сво-
їй ґаньбі, на творчості, на всьому житті свинцеву крапку. 

7 листопада 1934 року спиртокомбінат отримав першу продукцію - спирт ректифікат. 
У 1940 році вперше у Радянському Союзі із спиртової бражки одержано хлібопекарські 
дріжджі. На території заводу розташувався цех стратегічного призначення ЦС, на якому 
виготовляли ціаністі сполуки.

12 вересня 1941 року до селища увійшли німецькі війська. Обладнання цукрового за-
воду демонтували і вивезли в тил, а спиртового не встигли. У перші дні окупації воро-
жі солдати добре продегустували український спирт й частково втратили пильність. Це 
дало змогу радянським полоненим втекти з облаштованих сараїв на території МТС. 

У центрі Сталінки окупанти організували пункт відправки молоді на примусові робо-
ти до Німеччини. Відчайдухи вночі, зв’язуючи речі у канати, тікали з другого та третього 
поверхів. Удень бранців колоною вели до залізничної станції, заганяли у вагони. 

В одній із колон йшов Василь Третяк, він на повний голос заспівав «Вставай, страна 
огромная!». Рідні гадали, що його позбавлять за це життя, та обійшлося. Після війни він 
став провідним солістом Національної опери України.

У вересні 1943 року під час відступу фашисти залишали після себе спустошені згари-
ща. Були зірвані корпуси цукрового і спиртового заводів, пошкоджена залізнична колія. 
12 вересня 1943 року селище було звільнене.

У повоєнний час Сталінка відроджується і стає важливим промисловим центром. Від-
будовані підприємства нарощують потужності, мешканці комунальних квартир отри-
мують земельні ділянки для індивідуального будівництва, межі населеного пункту збіль-
шуються. Утворюються житлові мікрорайони: Гора, Рудка, Автоколона, Сад. Будуються 
школи, дитячі садки, відновлюються клуби. Побудовано хлібозавод. На підприємствах 
відкривається ряд науково-дослідних лабораторій цукрового та спиртового виробни-
цтва. На базі цеху лабораторного посуду спиртокомбінату відкрито приладобудівний 
завод. єдиний в Україні, що випускає різноманітні вимірювальні прилади. Продукція 
підприємств стала знаною не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу.

8 грудня 1961 року селище Сталінка перейменовано на Червонозаводське, а залізнич-
ну станцію Сталінська цукроварня - на Сула.

У 1967 році отримав нове навчальне приміщення технікум харчової промисловості. 
Його випускники стали видатними науковцями та керівниками знаних підприємств:

Юлія Корнієнко, кандидат технічних наук; СТОР. 3 >>
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Юлія Ястреба, кандидат технічних наук;
Микола Васик, директор ПрАТ «Пивоварня Зіберта»;
Володимир Вигранка, виконавчий директор «Української пивної компанії»;
Анатолій Залізняк, директор з якості пивзаводу «Рогань»;
Віра Моршна, головний технолог ТОВ ЛГЗ «Хортиця»;
Тамара Хоменко, головний пивовар ПрАТ «Оболонь»;
Іван Горбань, технічний директор ПрАТ «Оболонь».
У 70-их роках промисловий потенціал міста набирає обертів. Будуються склади про-

мислової міжрайбази, зводиться комплекс по виробництву яловичини, вступив до ладу 
завод кормових дріжджів. Це унікальна зацикленість трьох виробництв, коли на пере-
робленій сировині цукрозаводу працює спиртокомбінат, а його перероблена продукція 
стає сировиною для виробництва кормових дріжджів. Відкрито комбікормовий завод. 
Зведено хлібозавод, де за власною рецептурою випускаються хлібобулочні вироби та 
торти. В територіальній структурі промисловості Полтавщини Червонозаводське виді-
лене в окремий промисловий вузол.

28 березня 1977 року селище міського типу Червонозаводське віднесено до категорії 
міст районного підпорядкування. У 1986 році як житловий масив до міста приєднано 
село Брисі.

Місто славне не лише підприємствами, а й талановитими людьми. Заводчани пиша-
ються краянами, що стали героями та видатними особистостями:

Олександр Матійчук, захисник України;
Іван Романенко, Герой Радянського Союзу;
Олександр Пономаренко, академік цукрового виробництва, автор численних раціо-

налізаторських пропозицій;
Василь Дейнека, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної 

Академії Наук України;
Василь Третяк, соліст Національної опери України, народний артист України, народ-

ний артист СРСР;
Григорій Булах, поет, народний артист України;
Анна Коршунова, дитяча письменниця.
Гордістю художньої самодіяльності є народні колективи: хор української пісні «Явір», 

хореографічний колектив «Пролісок», духові оркестри будинку культури №1 та будинку 
культури №2, фольклорний ансамбль «Веселий вулик», хореографічний колектив «Ве-
селка», вокальний ансамбль «Злагода», жіночий вокальний ансамбль «Дивоцвіт», лауре-
ат Всеукраїнських конкурсів гурт « Крок Бенд».

Спортивну славу міста додали представники різних видів спорту – переможці чис-

ленних європейських та світових турнірів: Віталій Алєксєєв, В’ячеслав Заславець, Вла-
дислав Боряк.

На початку ХХІ ст. Україна переходить на нові економічні відносини. Ряд підприємств 
реорганізується, деякі призупиняють виробництво. 4 лютого 2016 року рішенням Верхо-
вної Ради України місто Червонозаводське перейменовано на Заводське. 

Та місто живе своїм життям, змінюється його облік: відкриваються нові підприєм-
ства, оновлюються музична школа й дитячі садки, будується загальноосвітня школа №1 
європейського зразка, з’являються сучасні спортивні майданчики, зони відпочинку, 
оновлюються пам’ятники… 

СОНЦЕ ЗАХОДИТЬ ЗА ОБРІЙ. Місто засвічує вогні. Стихає вуличний ґамір. Завод-
ське в очікуванні нового світлого дня, який неодмінно буде кращим!

Хай часом нелегким недужа
Країна наша – все мине.
Великі є міста й не дуже, 
А рідне, все-таки, одне.
У кожного є місце на землі, 
Яке душі і серцю так близьке.
Для мене ти – найкраще в цілім світі,
Мій рідний дім – містечко Заводське.

Олександр Дроб’язко, 
краєзнавець Ві
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Шкільний автобус отримано
30 вересня ОЗ «Заводська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів № 1» отри-
мала новий шкільний автобус «Еталон 
А 08117», який обладнаний місцями для 
дітей з особливими освітніми потреба-
ми. На придбання автобуса Заводська 
міська рада виділила з міського бюджету 
співфінансування в сумі 200 000 грн.

Про роботу депутатів сьомого скликання
Добігає до кінця п’ятий, останній, рік 

сьомого скликання депутатів Заводської 
міської ради.

Яким було це скликання? Чим пере-
ймалися депутати ради? Ми вже знаємо, 
що Україна – це країна постійних виборів. 
Кожного разу експерименти апробують на 
місцевих виборах, дивлячись на результа-
ти – правила гри продовжують або зміню-
ють на парламентських виборах.

Українці живуть постійно у зоні, ви-
словлюючись фізичним терміном, підви-
щеної турбулентності. Що це таке? По про-
стому турбулентність можна спостерігати 
на кінці виходу пари з киплячого чайника. 
Це наявність сил, які постійно турбують 
середовище, а по народному – колотять 
суспільство.

Отже, депутати сьомого скликання 
обиралися 50% за партійними списками. 
Але при цьому була застосована така хи-
тра формула, що до ради пройшли депу-
тати, яким виборці віддали 7 – 12 голосів, 
а хто набрав 50 і навіть більше – не про-
йшли. Зате, дякуючи їм, пройшли партії до 

районних і обласних рад.
Отже, в сьомому скликанні до Завод-

ської міської ради було обрано 26 депута-
тів. За кожним депутатом – закріплений 
округ, на якому йому потрібно було пра-
цювати. Одні депутати працювали і за себе 
і, як кажуть, «за того хлопця». А були і такі, 
яких виборці так і не змогли знайти. А й 
правда, виборці ж їх не обирали. Ці депу-
тати пройшли за партійними списками, то 
значить і виборцям вони нічого не винні. 
Але хочеться виділити самих активних, 
які працювали на свої округах, перейма-
лися проблемами громадян, складали акти 
обстеження для виділення матеріальної 
допомоги хворим, дітям, громадянам, які 
потрапили у складне становище; акти 
обстеження для надання субсидій; в ко-
мунальне підприємство, до суду та інші. 
Складали, за потребою, характеристики 
для громадян округу; активно працюва-
ли в депутатських комісіях це: Дроб’язко 
Олександр Володимирович, Голінченко 
Лідія Петрівна, Лисенко Володимир Віта-
лійович, Петренко Сергій Миколайович, 

Бошкеєва Наталія Василівна, Єрьоменко 
Тарас Іванович, Тищенко Людмила Вікто-
рівна, Мусієнко Віктор Олександрович, 
Мельник Володимир Тарасович, Роман 
Неля Станіславівна, Шинкаренко Сергій 
Іванович, Папуця-Лиховський Павло Фе-
дорович, Івахно Сергій Юрійович, Ярміш 
Надія Василівна.

Хочеться також відзначити депутатів, 
які найактивніше пререймалися громад-
ським життям міста:

Дроб’язко Олександр Володимирович 
– написав три проекти на конкурс гро-
мадського бюджету міста, які стали пере-
можцями і були реалізовані; брав активну 
участь у зборі матеріалів для написання 
книги «Моє маленьке місто Заводське»; 
був активним учасником Клубу громад-
ського діалогу: «Земним шляхом до ду-
ховності», «Г.Галаган – меценат, громад-
ський діяч», «Чого чекати від об’єднання 
громад?»; є автором і озвучувачем відео-
матеріалів, присвячених 92 річниці міста 
Заводське; був дописувачем до бюлетеню 
«Інформаційний вісник». Нажаль, Олек-

сандр Дроб’язко не балатується на перших 
виборах до територіальної громади. Але 
ми дуже дякуємо йому за активну громад-
ську позицію, за роботу на окрузі та в де-
путатській комісії, за патріотизм, за добро-
совісну депутатську роботу.

Голінченко Лідія Петрівна активно пра-
цювала на своєму окрузі та на окрузі, що 
знаходився на мікрорайоні «Рудка». Скла-
ла найбільше актів обстеження, характе-
ристик. Була завжди активним учасником 
всіх міських заходів. На всі свята прово-
дила дитячий конкурс «Малюнок на ас-
фальті». Виступила оним із організаторів 
поїзки найактивніших дітей-читачів місь-
кої бібліотеки на костюмовану екскурсію в 
місто Суми. Брала активну участь в роботі 
громадських комісій при виконкомі місь-
кої ради.

Мусієнко Віктор Олександрович ак-
тивно працював над розвитком в нашо-
му місті різних видів спорту: підтримка 
спортсменів з обмеженими можливостя-
ми, спортсменів бойового мистецтва «Дра-
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кон», кіокушин-карате, тхеквондо, муай-
тай, кікбоксингу, фітнесу, баскетболістів, 
волейболістів, шахістів, аматорського фут-
болу, міні-футболу, боксу та настільного 
тенісу.

Петренко Сергій Миколайович – актив-
но працював на двох округах мікрорайо-
ну «Брисі», в роботі депутатської комісії 
з питань комунальної власності, житло-
во-комунального господарства, розвитку 
суб’єктів підприємництва, торгівлі та по-
буту.

Лисенко Володимир Віталійович брав 
активну участь в організації та проведенні 
міських свят День Прапора, День міста; до-
помагав під час місячників озеленення та 
благоустрою міста.

Івахно Сергій Юрійович – очолював 
постійно діючу депутатську комісію з пи-
тань будівництва, транспорту, зв’язку, 
земельних відносин, екології та охорони 
навколишнього природного середовища, 
яка найактивніше працювала у сьомому 
скликанні.

За п’ять років роботи було проведено 
60 сесій, яким передували кропітка робо-
та депутатів в постійних комісіях ради та 
колегіях ради. Проєкти рішень оприлюд-
нювались на сайті міста, проєкти рішень, 
які носили зміст регуляторного акту, від-
повідно до процедури, оприлюднювалися 
в розділі «Бюджет міста» та «Інформацій-
ному віснику». Всі рішення розміщені на 
інтернет-ресурсі міста Заводське.

Найактивнішими депутатами, які брали 
участь у роботі сесій ради були: Петренко 
С.М. (60 сесій), Голінченко Л.П.(56 сесій), 
Лисенко В.В. (56 сесій), Дроб’язко О.В. (54 
сесії), Мусієнко В.О. (53 сесії), Мельник 
В.Т. (51 сесій), Шинкаренко С.І. (49 сесій), 
Єрьоменко Т.І.(49 сесій).

Антирекорд по участі у сесійній роботі 
ради у депутатів Барановського Р.І.(9 сесій 
з 60), Грибовода О.С.(14 сесій з 60), Глушка 
О.В. (19 сесій з 60), Богатир С.В. (20 сесій 
з 60).

Інформація про відвідування сесій 
депутатами

Заводської міської ради сьомого скли-
кання.

Авраменко Вячеслав Анатолійович – 38 
з 60;

Барановський Руслан Іванович – 9 з 60;
Білокур Олександр Юрійович – 28 з 60;
Богатир Станіслав Вікторович – 20 з 60;
Бошкеєва Наталія Василівна – 40 з 60;
Горожинський Михайло Іванович – 22 

з 60;
Голінченко Лідія Петрівна – 56 з 60;
Глушко Олексій Володимирович – 19 з 

60;
Грибовод Олександр Сергійович – 14 з 

60;
ДробязкоВячеслав Володимирович – 40 

з 60;
Дроб’язко Олександр Володимирович – 

54 з 60;
Єрьоменко Тарас Іванович – 49 з 60;
Зленко Олександр Миколайович – 32 з 

60;
Івахно Сергій Юрійович – 42 з 60;
Котельник Андрій Іванович – 21 з 60;
Лисенко Володимир Віталійович – 56 з 

60;
Мащенко Лариса Олександрівна – 56 з 

60;
Мусієнко Віктор Олександрович – 53 з 

60;
Мельник Володимир Тарасович – 51 з 

60;
Папуця-Лиховський Павло Федорович 

– 40 з 60;
Петренко Сергій Миколайович – 60 з 

60;
Роман Неля Станіславівна – 28 з 60;
Тищенко Людмила Вікторівна – 40 з 60;
Чабак Надія Олександрівна – 44 з 48;
Шинкаренко Сергій Іванович – 49 з 60;
Ярміш Надія Василівна – 47 з 60.
Голови депутатських комісій, які ні разу 

не зібрали членів комісії на обговорення 
сесійних питань: Барановський Р.І. голо-
ва комісії з питань стратегічного розвитку, 
планування, бюджету і фінансів; Глушко 
О.В. голова комісії з питань комунальної 
власності, житлово-комунального госпо-
дарства, розвитку суб’єктів підприємни-
цтва, торгівлі та побуту. Деякі депутати 
відвідували сесії тоді, коли вирішувалися 
їхні особисті питання: земля, бізнес, будів-
ництво.

Ми всі знаємо, що останні роки серед 
населення був підвищений ажіотаж на 
отримання 2 га землі на ведення особис-
того селянського господарства. Заводська 
міська рада не прийняла жодного рішення 
в користь чиновників чи депутатів ради 
щодо отримання такої землі.

Дуже довга історія створення Завод-
ської територіальної громади. Заводська 
рада почала працювати в цьому напрямку 
з 2014 року, коли в Лохвицькому районі 
ніхто не хотів і говорити про громади. Ба-
гато сільських голів хотіли протриматись 
ще б хоч трохи на посадах, боячись змін; 
дехто з чиновників і пересічних громадян 

чітко виконували вказівки місцевих олі-
гархів (представник капіталу з надмірним 
впливом у владі та медіа, що становить 
значну загрозу для стабільності та успіху 
держави). Деякі «патріоти» міста стали на 
сторону таких магнатів, вихваляючи їхню 
позицію.

Депутати Лохвицької районної ради на-
віть слухати не захотіли про внесення в 
порядок денний сесії питання існування 
Заводської ОТГ, бо більшість із них лох-
виччани, хоч і йшли в депутати від сіл ра-
йону. А політика, що в РДА, що в районній 
раді була така: один район – одна громада.

Вже всі заводчани знають, як дехто про-
сував рішення обласної ради, щодо приєд-
нання міста Заводського до Лохвиці. З чо-
тирьох депутатів від Лохвицького району 
до Полтавської обласної ради тільки один 
депутат порушив «партійну дисципліну» і 
відстоював право на життя Заводської те-
риторіальної громади, це Щуров В.С. Ми 
дякуємо йому за принципову позицію і 
здоровий глузд. Також Віктор Степанович 
відгукнувся на наше звернення, щодо ви-
ділення коштів із депутатського фонду на 
будівництво ОЗ «Заводська загальноосвіт-
ня школа І-ІІІ ст. № 1» та ще в березні 2020 
року підписав папери на 500 000 грн.

Ми дякуємо Пісківській громаді і депу-
татському корпусу за те, що пішли назу-
стріч Заводському і підтримали в питанні 
створення ОТГ.

Неприємні речі відбувались на зборах 
в Бодакві, на яких представники від Лох-
вицької РДА обіцяли побудувати міст че-
рез Сулу і таким чином приєднати Бодакву 
до Лохвиці.

Але прийшов час і довга епопея форму-
вання ОТГ в Полтавській області закінчи-
лась. Дивлячись на нову карту, де зникла 
найбільша сільська Засульська ОТГ, яка 
існує 5 років, а деякі зовсім маленькі зали-
шилися, то розуміємо, що добровільність 
при формуванні ОТГ не завжди врахову-
валась і явно відчутний вплив політиків. 
Заводська територіальна громада Мирго-
родського району отримала місце на карті 
Полтавщини, вона не велика, але компак-
тна: складає Заводську міську раду, Пісків-

ську та Бодаквянську сільські ради. 
В нашій громаді менше 10 тисяч ви-

борців, тому перші вибори до Заводської 
територіальної громади проходитимуть на 
мажоритарній основі. Вперше кандидати в 
депутати отримали можливість іти на ви-
бори шляхом самовисунення, але можливе 
висунення і від партій.

Перше скликання депутатів Заводської 
міської ради складатиме 22 депутати, 8 з 
яких від Пісківської (4) і Бодаквянської (4) 
сільських рад.

 Отже, добігає до кінця сьоме скликан-
ня. Багато добрих справ зроблено за п’ять 
років: побудовані різноманітні спортивні 
майданчики, облаштовані дитячі майдан-
чики та місця для відпочинку, закладені 
парки та сквери, капітально відремон-
тована будівля колишньої поліклініки 
– АЗПСМ №1, будівля спорткомплексу; 
завершується будівництво ОЗ «Заводська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1», онов-
лено обладнання та будівлі ДНЗ «Теремок» 
та «Малятко»; дитяча музична школа про-
довжує працювати у відремонтованому 
приміщенні; розпочато будівництво во-
догону в напрямку мікрорайону «Брисі»; 
проведено ремонт дороги Млини – Піски 
в межах міста; придбано новий сміттєвоз 
та трактор МТЗ 82 «Борекс», каналопро-
мивочна установка. За співфінансування 
міської ради ЗОШ № 1 отримала новий 
шкільний автобус. Почали працювати над 
розробкою стратегії розвитку Заводської 
територіальної громади та ще багато чого 
іншого.

То ж дякуємо депутатському корпу-
су сьомого скликання Заводської міської 
ради за злагоджену роботу, прийняття ви-
важених рішень.

Бажаємо нашій новій громаді успіхів. 
Закликаємо заводчан, пісківчан і бодак-
вян, а з 25 жовтня уже мешканців Завод-
ської територіальної громади, бути актив-
ними, дружніми, принциповими; завжди 
відстоювати права нашої Заводської тери-
торіальної громади. 

Успіхів нам всім!
Л.Мащенко, 

секретар Заводської міської ради

Відомості про зареєстрованих кандидатів на посаду 
міського голови м.Заводське

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Барановський Руслан Іванович, на-
родився 16 листопада 1975 року в м. Черво-
нозаводськеЛохвицького району Полтав-
ської області.

Громадянин України.
Освіта вища.
Із 1982 року по 1992 року навчався у Чер-

вонозаводській ЗОШ № 1.
Із 1992 року по 1997 рік навчався у Пол-

тавському державному технічному універ-
ситеті ім. Кондратюка.

Із 1997 року по 1998 рік служив у Наці-
ональній гвардії України (молодший сер-

жант, м. Дніпропетровськ).
Із 1998 року по 1999 рік працював охо-

ронником ВАТ “Лохвицький цукровий за-
вод”.

У 1999 році працював головним еконо-
містом ВАТ Лохвицьке РТП.

Із 1999 року по 2000 рік займав посаду 
старшого інспектора Лохвицької міжра-
йонної державної податкової інспекції.

Із 2000 року по 2003 рік займав посаду 
старшого інспектора Миргородського між-
районного відділу податкової міліції.

Із 2003 року по 2005 рік працював на по-
саді оперуповноваженогоЛубенського між-
районного відділу податкової міліції.

Із 2005 року по 2009 рік працював на 
посаді економістаАППБ “Аваль”, а з 2009 
року поданий час займаю посаду началь-
ника відділення АТ КБ “ПриватБанк”.

Безпартійний.
Маю представницький мандат депутата 

Заводської міської ради.
Судимість відсутня.
Сімейний стан:одружений, дружина — 

Барановська Руслана Олексіївна, 1981 р.н., 
працює на ПАТ “Склоприлад”, інженер — 
технолог, маю 2-х дітей.

Місце проживання: Полтавська об-
ласть, Миргородський район, м.Заводське, 
вул. Проектна. СТОР. 5 >>
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АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Батрак Андрій Миколайович, 

05.05.1988 р. н., народився в м. Заводське, 
Лохвицького району, Полтавської облас-
ті, громадянин України.

Адреса проживання: вул. Тупік Робіт-
ничої, м. Заводське, Лохвицького району 
Полтавської області, 37240.

У вересні 1995 вступив до першого 
класу середньої загальноосвітньої школи 
№ 2 I-III ступенів м. Заводське. У 2005 за-
кінчив 11 клас ЗОШ № 2 I-III ступенів м. 
Заводське.

У 2005 вступив до Харківського на-

ціонального педагогічного університету 
(ХНПУ) ім. Г. С. Сковороди, який закін-
чив у 2009 році і отримав базову вищу 
освіту за напрямком підготовки “Педаго-
гічна освіта” та здобув кваліфікацію ба-
калавра педагогічної освіти, вчителя фі-
зичної культури основної школи (диплом 
серія ХА № 36632379, додаток до диплома 
про вищу освіту серія 12 ВД № 198610).

З жовтня 2009 по жовтень 2010 прохо-
див військову службу у військовій части-
ні 3004 м. Донецьк.

В 2011 вступив до ХНПУ ім. Г. С. Ско-
вороди на заочну форму навчання та в 
2012 отримав повну вищу освіту за спеці-
альністю “Фізичне виховання” та здобув 
кваліфікацію вчителя фізичної культури 
(диплом серія ХА 4328402, додаток до 
диплома про вищу освіту серія 12 ВБ № 
380142).

З сперпня 2012 до 2015 працював по-
мічником дільничного інспектора міліції 
Лохвицького РВ УМВС України в Пол-
тавській області.

З 2015 по теперішній чпас працюю по-
ліцейським сектору реагування патруль-
ної поліції № 1 Лохвицького ВП ГУНП в 
Полтавській області. 

Безпартійний, представницький ман-
дат відсутній, не одружений, судимості 
не маю.

<< СТОР. 4

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Глушко Олексій Володимирович, 

народився 19серпня 1976 року в місті 
Заводське Лохвицького району Полтав-
ської області.

Всі попередні прізвища, власні імена, 
по батькові та дати їх зміни (якщо осо-

ба протягом останніх п’яти років до дня 
виборів змінювала прізвище та/або влас-
не ім’я (одне з власних імен чи всі власні 
імена), та/або по батькові: відсутні

Громадянин України. 
Освіта: вища.
У 2005 році закінчив Полтавський на-

ціональний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка, спеціальність - еконо-
міка підприємства.

Посада: директор
Місце роботи: Товариство з обмеже-

ною відповідальністю «ЕНЕРГО-ЛЮКС»
Партійність: безпартійний. 
Адреса місця проживання: 37240, 

Полтавська область, Лохвицький район, 
місто Заводське, вулиця Мирна.

Наявність чи відсутність представ-
ницького мандата:

З 2015 р. – депутат Заводської міської 
ради Лохвицького району Полтавської 
області.

Відомості про наявність чи відсут-
ність судимості: судимість відсутня.

АВТОБІОГРАФІЯ 
 Прізвище, власне ім’я (всі власні іме-

на), по батькові (за наявності): Климчен-
ко Сергій Володимирович.

Число, місяць, рік народження: 15 
грудня 1980 року.

Місце народження: Місто Заводське.
Громадянство: Громадянин України. 
Освіта: Професійно-технічна: 2014-

2018 Лохвицький механіко-технологіч-
ний коледж. Спеціальність: механік.

Посада (заняття): Автокранівник.
Місце роботи: АТ «МБУ-3».
Партійність: Член Політичної пар-

тії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА 
ЖИТТЯ» 

Наявність чи відсутність представ-
ницького мандата: Представницький 
мандат відсутній.

Наявність чи відсутність судимості: 
Судимість відсутня.

Адреса місця проживання: 37231, 
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. 
Токарі, вул. Нова.

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Прийма Юрій Миколайович, 

народився 14 квітня 1976 року у 
місті Заводське Лохвицького рай-
ону Полтавської області. Грома-
дянин України. Освіта середня 
спеціальна. Тимчасово не працюю. 
Член партії ВО «Свобода», депутат 
Лохвицької районної ради. Несу-
димий.

Проживаю: вул. Пушкіна, у м. 
Заводське Миргородського району 
Полтавської області

АВТОБІОГРАФІЯ
Кандидата на посаду міського голо-

ви Заводської громади Сидоренка Ві-
талія Володимировича, 19.05.1966 
року народження, українця, несуди-
мого, позапартійного, освіта вища – 
юридична(юридична академія м.Харків), 
міського голови Заводської громади, 
мешканця м. Заводське, вулиця Озерна.

Народився в Червонозаводському в 
родині робітників цукрового та прила-
добудівного заводів. Батько – Володи-
мир Дмитрович 1937 р.н., помер в 1970р. 
Мати – Катерина Іванівна 1940 р.н., по-
мерла 20.05.2012р.

До служби в лавах Збройних сил ( 
1984- 1986р.), по закінченню школи № 2, 
працював на цукрокомбінаті та навчався 
в Хорольській автошколі на водія.

Після повернення в рідне місто – зно-
ву цукрокомбінат, а далі праця юрискон-
сультом на Лохвицькому приладобудів-
ному заводі (нині «Склоприлад») з 1986 
по 1994 роки та з 1997 по 2006 рік.

З 1995 по 1996 роки праця в Червоно-
заводській філії малого спільного підпри-
ємства «Олекса» на посадах комерційно-
го агента та завідуючого магазином.

З 1996 року – приватний підприємець. 
Обслуговував ряд підприємств та уста-
нов району.  З 11.04.2006р. по даний 
час – міський голова Заводської громади.
Склад сім’ї: дружина – Світлана Яросла-
вівна 1968 р.н. – пенсіонерка. Маю сина 
– Ярослава 1990 р.н.

АВТОБІОГРАФІЯ 
Прізвище, власне ім’я, по батькові: Хо-

менко Віталій Миколайович.
Число, місяць, рік народження: 23 

липня 1977 року.
Місце народження: м. Червонозавод-

ське Лохвицького району Полтавської 
обл.

Громадянство: громадянин України. 
Освіта вища, Національний аграрний 

університет, 1999 р..
Посада: секретар ГО «Громада Посул-

ля».
Місце роботи: тимчасово непрацюю-

чий.
Партійність: позапартійний.
Наявність чи відсутність представ-

ницького мандата: відсутній.
Наявність чи відсутність судимості: 

відсутня.
Адреса місця проживання: просп.

Миру, м.Заводське Миргородського (кол. 
Лохвицького) району Полтавської облас-
ті, індекс 37240.

Перелік територіальних ви-
борчих округів з перших ви-
борів депутатів Заводської 

міської ради Миргородського 
району Полтавської області

Відомості
про зареєстрованих в багато-
мандатних виборчих округах 

кандидатів у депутати
Заводської міської ради

СТОР. 6 >>
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Опис меж одномандатного виборчого округу

4

Орієнтовна 
кількість виборців 

в окрузі

1

 Виборча дільниця 530423
м.Заводське – вул.Абрикосова, вул.Виноградна, 
вул.Високовольтна, вул.Гагаріна, вул.Гайова, вул.
Горянська, вул.Грушевського, вул.Дачна, вул.
Заводська, вул.Затишна, вул.Зоряна, вул.Козацька, 
вул.Космічна, вул.Лісна, вул.Ломоносова, вул.
Матросова: 1–21; вул.Маяковського, вул.Паркова, вул.
Перемоги, вул.Продбаза, вул.Проектна: 8–10; вул.
Садова, вул.Сковороди, вул.Сонячна, вул.Тополина, 
вул.Франка, вул.Чехова, вул.Шевченка, вул.Шкільна, 
вул.Якубовського, вул.124 км, вул.8 - Березня, пров.І 
пров.Садової, пров.ІІ пров.Садової, пров.ІІІ пров.
Садової, пров.Матросова, с.Вишневе

1893

2

 Виборча дільниця 530424
м.Заводське – вул.Академіка Пономаренка, 
вул.Б.Хмельницького, вул.Весела, вул.Вишнева, 
вул.Гоголя, вул.Дружби, вул.Залізнодорожна, вул.
Зелена, вул.З.Космодем’янської, вул.Калинова, вул.
Кільцева, вул.Котляревського, вул.Кутузова, вул.
Лермонтова, вул.Лугова, вул.Матросова: 22–55; 
вул.Мирна, вул.Мічуріна, вул.Молодіжна, вул.
Незалежності, вул.О.Кошового, вул.О.Невського, 
вул.Першотравнева, вул.Полтавська, вул.Правди, 
вул.Проектна: 1–7; вул.Прорізна, вул.Суворова, вул.
Тесленка, вул.Чкалова, вул.Яблунева, пров.І пров.
Дружби, пров.ІІ пров.Дружби, пров.Кутузова, пров.
Луговий, пров.Яблуневий, просп.Миру

4

1647

3

 Виборча дільниця 530426
м.Заводське – вул.Ватутіна: 2–99, 101, 103, 105, 107; 
вул.І Набережна, вул.ІІ Набережна, вул.Озерна, вул.
Південна, вул.П.Мирного, вул.Польова: 3А–6, 9, 
15, 17, 19, 27, 29, 31, 33–39; вул.Привокзальна, вул.
Пушкіна, вул.Робітнича, вул.Чернишевського, пров.
Ватутіна, пров.І пров. Набережної, пров.Південний, 
пров.Польовий, пров.Пристанційний, тупик Ватутіна, 
тупик Південний, тупик Привокзальний, тупик 
Робітничої

4

2046

4

 Виборча дільниця 530427
м.Заводське – вул.Ватутіна: 100, 102, 104, 106, 111–
187; вул.Дунаєвського, вул.Жукова, вул.Кирпоноса, 
вул.Л.Українки, вул.Польова: 8–8А, 10–14, 16, 18, 
20–26, 28, 30, 32, 41–81; вул.Приладобудівників, 
вул.Рикова, вул.Сульська, пров.Жукова, пров.І пров.
Жукова, пров.ІІ пров.Жукова, пров.Л.Українки, тупик 
Л.Українки, тупик Сульської

2

527

5

 Виборча дільниця 530432, 530433, 530434
с. Бодаква - вул.Шкільна, 1
с.Пісочки, с.Хрулі – вул. Шкільна, 8. СсПісочки
с.Заморіївка, с.Нижня Будаківка, с.Червоні Луки - 
вул.Чупаки, 30А, с.Нижня Будаківка

4

1115

6

 Виборча дільниця 530456 
с.Піски – вул.Гагаріна, вул.Довженка, вул.Залізнична, 
вул.Коцюбинського, вул.Миру, вул.Молодіжна, вул.
Озерна, вул.Панаса Мирного, вул.Польова, вул.Тиха, 
пров.І Гагаріна, пров.ІІ Гагаріна, пров.Миру, пров.
Озерний, тупик Гагаріна

2

771

7

 Виборча дільниця 530457, 530458  
с.Піски – вул.Гоголя, вул.Дружби, вул.Зарічна, вул.
Комарова, вул.Лесі Українки, вул.Лугова, вул.Піщана, 
вул.Пушкіна, вул.Садова, вул.Центральна, вул.
Шевченка, пров.І Дружби, пров.ІІ Дружби, пров.ІІІ 
Дружби, тупик Комарова, тупик Шевченка. 
с.Шевченки, с.Яремівщина

2

996

Номер багатомандатного 
виборчого округу
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Прізвище, власне ім’я, по батькові 

Суб’єкт висування кандидата у депутати 
(назва місцевої організації ПП або самовисування)

1 Антоненко Вячеслав 
Павлович

Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

1 Антоненко Павло 
Олексанрович

ПП «ДОВІРА»

1 Баєвський Ігор Миколайович ПП «За майбутнє»
1 Бойко Олександр Юрійович Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 

НАРОДУ»
1 Бошкеєва Наталія Василівна самовисування
1 Бузун Віктор Федорович Полтавська обласна організація Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина»
1 Дейнека Олена Василівна Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 

НАРОДУ»
1 Дериведмідь Тамара 

Федорівна
Полтавська обласна організація Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»

1 Дробязко Наталія Петрівна самовисування
1 Єрьоменко Тарас Іванович Полт. обласна орг. Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина»
1 Коваленко Анатолій Павлович самовисування

Номер багатомандатного 
виборчого округу, в якому 

висувається кандидат у депутати

Прізвище, власне ім’я, по батькові 

Суб’єкт висування кандидата у депутати 
(назва місцевої організації ПП або самовисування)

1 Ковтун Оксана Миколаївна Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

1 Корнієнко Віктор 
Миколайович

ПП «ДОВІРА»

1 Краснолуцька Юлія 
Вячеславівна

самовисування

1 Лисенко Галина Григорівна ПП «ДОВІРА»
1 Лісняк Олег Семенович самвовисування
1 Мірошник Вікторія 

Олександрівна
ПП «За майбутнє»

1 Огороднік Світлана 
Євгеніївна

ПП «За майбутнє»

1 Олексієнко Жанна 
Михайлівна

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

1 Папуця-Лиховський Павло 
Федорович

самовисування

1 Твердоступ Юрій 
Анатолійович

самовисування

1 Трубніков Юрій Анатолійович самовисування
1 Фесун Михайло Олексійович ПП «Опозиційна платформа - За життя»
1 Шкрябун Іван Михайлович Полтавська обласна організація Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина»
1 Ющенко Наталія Іванівна ПП «За майбутнє»
1 Ярмоленко Андрій 

Михайлович
ПП «ДОВІРА»

2 Авраменко Вячеслав 
Анатолійович

ПП «ДОВІРА»

2 Багіян Валерій Віталійович ПП «За майбутнє»
2 Буряк Олександр 

Миколайович
Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

2 Глушко Олексій 
Володимирович

Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

2 Голінченко Лідія Петрівна Полтавська обласна організація Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»

2 Джунь Олег Миколайович самовисування
2 Дудник Валентина 

Миколаївна
ПП «За майбутнє»

2 Кея Олександр 
Олександрович

ПП «За майбутнє»

2 Климченко Сергій 
Володимирович

ПП «Опозиційна платформа - За життя»

2 Красуля Алла Анатоліївна ПП «За майбутнє»
2 Куліш Наталія Володимирівна Полтавська обласна організація Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина»
2 Куриленко Надія Сергіївна ПП «ДОВІРА»
2 Мельник Володимир 

Тарасович
самовисування

2 Міщенко Лариса 
Володимирівна

Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

2 Петренко Оксана Анатоліївна Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

2 Ступник Людмила Павлівна Полтавська обласна організація Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»

2 Тищенко Людмила Вікторівна ПП «ДОВІРА»
2 Удовіченко Юлія Вікторівна Полтавська обласна організація ПП «СИЛА І 

ЧЕСТЬ»
2 Чабак Надія Олександрівна ПП «ДОВІРА»
3 Барановський Руслан 

Іванович
ПП «ДОВІРА»

3 Бігняк Олександр Петрович ПП «За майбутнє»
3 Біленький Іван Федорович Полтавська обласна організація Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина»
3 Білокур Олександр Юрійович самовисування
3 Богатир Станіслав Вікторович ПП «ДОВІРА»
3 Воспітаннік Марина Юріївна самовисування
3 Горобець Тетяна Дмитрівна Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 

НАРОДУ»
3 Грабовий Ігор Іванович Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 

НАРОДУ»
3 Даценко Наталія Василівна ПП «За майбутнє»
3 Жеретовський Віктор 

Миколайович
ПП «Опозиційна платформа - За життя»
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Прізвище, власне ім’я, по батькові 

Суб’єкт висування кандидата у депутати 
(назва місцевої організації ПП або самовисування)

3 Карножицький Віталій 
Леонідович

ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

3 Корнієнко Олег Сергійович Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

3 Липівський Сергій Іванович ПП «За майбутнє»
3 Лисенко Микола Іванович ПП «ДОВІРА»
3 Максименко Оксана 

Володимирівна
Полтавська обласна організація Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»

3 Мащенко Лариса  
Олександрівна

самовисування

3 Мороз Світлана Cергіївна Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

3 Мусієнко Віктор 
Олександрович

самовисування

3 Папірненко Ольга Іванівна ПП «ДОВІРА»
3 Прекрасний Олександр 

Сергійович
самвовисування

3 Прийма Юрій Миколайович Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
3 Роман Неля Станіславівна самовисування
3 Талашов Анатолій 

Михайлович
ПП «За майбутнє»

4 Білокур Олександр 
Олександрович

ПП «ДОВІРА»

4 Возовик Зоя Олександрівна Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

4 Зарва Анатолій Анатолійович ПП «За майбутнє»
4 Касьян Володимир 

Васильович
ПП «За майбутнє»

4 Лисенко Володимир  
Віталійович

самовисування

4 Минець Олександр 
Анатолійович

Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

4 Петренко Сергій 
Миколайович

самовисування

4 Черкас Михайло Іванович ПП «Опозиційна платформа - За життя»
4 Шинкаренко Надія Василівна ПП «За майбутнє»
5 Байбуза Олег Васильович Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 

НАРОДУ»
5 Величко Ганна Борисівна ПП «Опозиційна платформа - За життя»
5 Ганус Микола Анатолійович ПП «За майбутнє»
5 Голінка  Олександр 

Володимирович
ПП «За майбутнє»

5 Дзюба Віктор Васильович Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

5 Іванись Сергій Миколайович Полтавська обласна організація ПП «СИЛА І 
ЧЕСТЬ»

5 Кисла Катерина Василівна Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

5 Ковтун Світлана Миколаївна Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

5 Міхура Віктор Данилович ПП «ДОВІРА»
5 Мотринець Дмитро 

Миколайович
Полтавська обласна організація Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»

5 Нещадим Олександр 
Олександрович

самовисування

5 Палаженко Лариса Борисівна ПП «За майбутнє»
5 Самойленко Марія Яківна ПП «За майбутнє»
5 Сеник Петро Михайлович Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
5 Слободян Ігор Васильович Полтавська обласна організація ПП «СИЛА І 

ЧЕСТЬ»
5 Спичка Тетяна Іванівна ПП «ДОВІРА»
5 Третяк Михайло Андрійович ПП «ДОВІРА»
6 Алєксєєв Віталій Юрійович Полтавська обласна організація 

ВО«Батьківщина»
6 Бондарчук Андрій 

Михайлович
Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

6 Жарий Микола Іванович Полтавська обласна організація ПП «СИЛА І 
ЧЕСТЬ»

6 Кошляк Валентина 
Михайлівна

Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

6 Луцій Анатолій Петрович ПП «За майбутнє»
6 Силкіна Наталія Іванівна ПП «Опозиційна платформа - За життя»

Прізвище, власне ім’я, по батькові 

Суб’єкт висування кандидата у депутати 
(назва місцевої організації ПП або самовисування)

6 Танченко Надія Григорівна ПП «ДОВІРА»
6 Тур Ніна Михайлівна ПП «ДОВІРА»
6 Черняков Володимир 

Володимирович
самовисування

6 Юрченко Анатолій Іванович самовисування
7 Бовкун Андрій 

Володимирович
самовисування

7 Буданов Микола 
Анатолійович

ПП «За майбутнє»

7 Вертелецький Микола 
Олександрович

Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

7 Єресько Оксана Павлівна самовисування
7 Жара Олена Іванівна самовисування
7 Котлик Сергій Степанович ПП «За майбутнє»
7 Кравченко Світлана 

Романівна
Полтавська Обласна організація ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

7 Мельничук Ілля Максимович ПП «ДОВІРА»
7 Піддубний Микола 

Олексійович
ПП «Опозиційна платформа - За життя»

7 Сватенко Олександр 
Миколайович

ПП «ДОВІРА»

Документи

Про внесення змін до бюджету 
на 2020 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у видат-
кову частину загального фонду бюджету, а 
саме:

- по КПК 0111010«Надання дошкільної 
освіти» КЕКВ 2274 «Оплата природного 
газу» зменшити на суму 200 000,00 грн., а 
по КПК 0113242 «Інші заходи у сфері соці-
ального захисту і соціального забезпечен-
ня» КЕКВ 2730«Інші виплати населенню» 
збільшити на суму 200 000,00 грн. (збіль-
шення видатків на «Комплексну програму 
соціального захисту населення міста За-
водське Лохвицького району, Полтавської 
області на 2020 рік»).

2. Бухгалтерії міської ради внести зміни 
в помісячний розпис бюджету на 2020рік.

3. Затвердити довідки про зміни до бю-
джету на 2020 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

30 вересня 2020 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження розпорядження 
міського голови № 35 від 22.09.2020 року

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити розпоря-
дження міського голови від 22.09.2020 

РІШЕННЯ РАДИ

Про проєкт «Підвищення безпеки 
життя, зменшення ризику виникнення 

природних та техногенних катастроф на 
території Заводської міської ради»

Керуючись статтями 26,59 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» та заслухавши інформацію про проєкт 
«Підвищення безпеки життя, зменшення 
ризику виникнення природних та техно-
генних катастроф на території Заводської 
міської ради», що планується подавати 
Полтавській обласній раді для участі в об-
ласному конкурсі проєктів розвитку тери-
торіальних громад Полтавської області у 
2021 році

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до 
відома.

2. Схвалити проєкт «Підвищення безпе-
ки життя, зменшення ризику виникнення 
природних та техногенних катастроф на 
території Заводської міської ради» та у разі 
здобуття перемоги в обласному конкурсі 
проєктів розвитку територіальних громад 
Полтавської області передбачити у наступ-
ному після конкурсного році кошти в сумі 
1509000,00 грн. для співфінансування про-
єкту відповідно до запланованих заходів.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

30 вересня 2020 року рішення №3

РІШЕННЯ РАДИ

року № 35 «Про внесення змін до бюджету 
Заводської міської ради на 2020 рік».

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

30 вересня 2020 року рішення №2

50 Відтінків спеціальності 
Галузеве машинобудування
очима студентів ВСП «Лох-

вицький механіко-технологіч-
ний фаховий коледж 
Полтавської ДАА»

СТОР. 8 >>
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Відповідальний за випуск — Лариса МАЩЕНКО
Відповідальний за набір — Людмила ДОБРОХЛІБ

Друк: ТОВ видавництво «Миргород»,
37600, м. Миргород, вул. Кашинського, 21
Замовлення:

Адреса: 37240, м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16
Телефон для довідок: 3-56-92
Сторінка в інтернеті: zv.gov.ua/documents/byuleten/
Е-пошта: office@zv.gov.ua

Видавець – інформаційна служба при 
виконкомі Заводської міської ради

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

Анна Кучерява, голова студентської 
ради коледжу, студентка групи Т-31б, спе-
ціальності Харчові технології.

Студентське життя приносить багато 
радості. «Від сесії до сесії живуть студен-
ти весело». А скільки всього ще попере-
ду… Це записки на лекціях і посиденьки в 
кафе, це Студентська весна, це нові друзі, 
це надзвичайна радість, коли виходиш з 
аудиторії, махаєш заліковкою і стрибаєш 
від щастя. Немає нікого, щасливішого за 
студентів. Це особливий стан душі, це ві-
чна весна, сонце, кохання, це чудовий час 
в житті!

ВСП «Лохвицький механіко-техноло-
гічний фаховий коледж Полтавської дер-
жавної аграрної академії – це almamater 
кожного з нас. Місце, яке безпосередньо 
формує нас не лише як спеціалістів, а і як 
творчих, неординарних особистостей.

Владислав Сторчай, студент групи 
Т-41б, спеціальності Галузеве машинобу-
дування.

Коледж – це путівка в життя: чудовий 
плацдарм для самореалізації; цікаві занят-
тя, які приносять і користь, і задоволення; 
це місце, куди постійно хочеться поверта-

тися; це дивовижні люди навколо, з якими 
хочеться спілкуватися і в майбутньому, та 
найголовніше – це викладачі, знавці своєї 
справи, які з задоволення діляться своїм 
досвідом та знаннями.

Студенти групи М-33б поділилися свої-
ми враженнями від навчання у ВСП «Лох-
вицький механіко-технологічний фаховий 
коледж Полтавської державної аграрної 
академії», розповіли про те, як проходять 
їх студентські роки, дали чітке визначення, 
хто такий механік харчового виробництва 
і розповіли, чому обрали саме такий шлях 
до своєї майбутньої професії.

Петро Гудачок, студент групи М-33 б, 
спеціальності Галузеве машинобудування.

«Кожен день у студента – це нова іс-
торія, яка залишає значний слід в житті і 
надовго залишається в пам`яті, тому необ-
хідно прожити його з користю!».

Вибір професії – це важливий крок в 
доросле життя. У першу чергу – це відпові-
дальність перед собою, перед батьками та 
перед суспільством! Ця відповідальність 
полягає в тому, щоб обрати саме свій шлях 
і ним йти. 

Сьогодні професія механіка харчової та 

переробної промисловості популярна, за-
требувана, конкурентна і гарно оплачува-
на і в Україні, і в світі. Вона добре відома в 
кожному регіоні нашої країни і особливо в 
Полтавській області. Адже харчова та пе-
реробна промисловість в нашому регіоні 
об’єднує 133 підприємства і представлена 
м`ясною, молокопереробною, цукровою, 
хлібопекарною, кондитерською, плодово-
овочеконцервною, спиртово-горілчаною, 
пивоварною, масложировою промисловіс-
тю, виготовленням безалкогольних напо-
їв, рядом підприємств хлібопекарської та 
мукомельно-круп`яної промисловості. 

Я в повній мірі усвідомлюю складність 
і відповідальність роботи механіка. Тому 
я починаю готувати себе до майбутнього 
професійного життя прямо зараз. 

Атмосфера нашого коледжу досить 
тепла та комфортна. Під час занять ми 
вивчаємо тонкощі роботи обладнання 
підприємств харчової та переробної про-
мисловості в гарно оснащених аудиторіях, 
з використанням мультимедійних при-
строїв та діючих макетів та моделей цехів 
та відділень підприємств. Після занять 
працюють гуртки технічної творчості і, 
за необхідності, викладачі завжди готові 
зустрітися зі студентами, щоб допомогти 
вирішити будь-яке не зрозуміле питання.

Олександр Супрович, студент групи 
М-33б, спеціальності Галузеве машинобу-
дування.

 «Дуже добре бути студентом! Студент-
ське життя – це не лише лекції, семінари 
та практичні заняття, але і вечори відпо-
чинку, цікаві зустрічі, екскурсії. В ньому 
бувають сльози радості і болю, безсонні 
ночі над конспектами, нові знайомства, ві-
рні друзі, а можливо і кохання… І яким би 
черствим не бува наш «студентський хліб», 
всі ми, студенти, їмо його з надзвичайним 
апетитом, адже, не дивлячись на всі труд-
нощі, студентські роки – найкращі в житті. 

Я вважаю, що професію необхідно оби-
рати за принципом перспективності. Тех-

нік-механік харчового виробництва – це 
перспективна професія і перспектива ви-
мірюється не лише в грошовому еквіва-
ленті, а скоріше в розумінні того, що це 
не професія - це стиль життя. Тому, щоб 
працювати техніком-механіком необхідно 
постійно удосконалюватися, розширювати 
горизонт своїх поглядів і думок, мати ви-
соку дієздатність.

Сучасні підприємства, що займаються 
випуском харчових продуктів та напоїв, 
переважно автоматизовані, оснащені об-
ладнанням, яке виконує більшу частину 
роботи. Але і ці системи необхідно проек-
тувати і обслуговувати, чим і займається 
механік харчової промисловості: проек-
тує, обслуговує, модернізує обладнання та 
системи, впроваджує та тестує нові техно-
логії, які допомагають оптимізувати робо-
чий процес, розробляє плани розміщен-
ня обладнання, технічну документацію: 
брошури, інструкції, пам’ятки, маршрутні 
карти і т.д, аналізує роботу обладнання, 
шукає рішення, які дозволяють скоротити 
виробничий брак та виготовити продук-
цію, якіснішу та привабливішу, ніж у кон-
курентів. 

Мені здається, що техніук-механік – це 
не просто професія. Це колективний образ 
різних професій. Він працює з людьми, ви-
конує свою професійну діяльність, вико-
ристовуючи знання, вміння, інтелект, вміє 
ефективно взаємодіяти з іншими людьми, 
застосовуючи знання і з психології, і з со-
ціології, і з економіки, і з комп’ютерного 
програмування, і з фізики, і з креслення, і 
з планування виробництвом і т. д. 

Студентське життя – прекрасне. Це до-
рога в дорослість. В коледжі відчуваєш 
себе дорослим, сам вирішуєш, що тобі 
робити, чим займатися. Тому я з головою 
занурився в студентське життя, яке мені 
подобається!

Анна Кучерява, голова студентської 
ради коледжу, студентка групи Т-31б, 

спеціальності Харчові технології.

Байдужих не було й не буде!
У рамках проведення заходів з нагоди 

відзначення Дня Незалежності України За-
водським МБК №1 було ініційовану благо-
дійну акцію-збір допомоги для наших зем-
ляків, які знаходяться на передовій. 

Дякуємо усім небайдужим мешканцям 
нашого містечка, які відгукнулись та взя-
ли активну участь у даному проєкті і до-
помогли зібрати всі необхідні на даний час 
речі для військовослужбовців. Це, зокре-
ма, Чобіток О., Поротіков Ю., Сватенко О., 
Міщенко Н., Лиштва А., Тьотка Н., Гайдар, 
Лисенко Т., Лисенко В., Ємець А., Хавер 
О., Дробязко Н., Луценко А., Алексеєнко 
Л., Краснолуцька Ю., Усяка М., Тетірка Л., 
Гайдаржи О., Савченко О., Самбур В., Гар-
куша Є., Климко М., Сорока В., Шабаль Є., 
Шапочка О., Грибко В., Ізюменко О., Ми-
сенко М., Масловська Т., Ротаріу М., Ло-
бецька Л., Скопець В., Бердник Л., Ястреба, 
Гриценко О., Яценко Т., Сугак А., Байбуза 
А., Байбуза В., Лисенко В., ГолінченкоЛ., 
Гнідко В. та Матійчук В. Наш обов’язок тут 

– завдячувати та допомагати українській 
армії та нашим землякам-військовослуж-
бовцям там... 

Велика подяка всім за небайдужість та 
дієву підтримку наших захисників!

Більше 100кг зібраних речей та про-
дуктів було передано в Луганську обл. смт.
НОВОАЙДАР (отримувач Горб О.О.) та 
с.НОВООХТИРКА (отримувач Кабачок 
Н.С.)на прохання поліцейських зведених 
загонів ГУНП в Полтавській та Чернівець-
ких областях, а також особисто вручено 
Кульченку С. та Данько Р., які на даний час 
у складі 27-ої Сумської реактивної артиле-
рійської бригади очікують свого відправ-
лення в зону АТО.

…Так, вони пішли за свободу стояти,
За вільне і мирне майбуття. -
Тримайтеся любі і вірні солдати,
Боріться за наше із вами щасливе жит-

тя!
Ю.Краснолуцька,

 директор Заводського МБК №1


