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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
Є дати, які укріплюють націю, вира-
жають дух народу, символізують його 
славне минуле, сьогодення й майбутнє. 
До їхнього числа, безумовно, належить 
День Конституції України – свято волі, 
миру і доброї злагоди всіх громадян 
на основі закону і справедливості. Це 
свято національного єднання й загаль-
ної відповідальності за сьогодення і 
майбутнє нашої Батьківщини! 

26 червня, на центральній площі міста 
Заводське відбулося свято з нагоди 25-ї 
річниці ухвалення Конституції України. 
Творчі колективи Заводського міського 
будинку культури №1 і таланти нашо-
го містечка провели святковий концерт, 
присвячений такій урочистій даті. З ві-
тальним словом виступив міський голова 
Віталій Володимирович Сидоренко. Гості 
насолоджувалися цікавою програмою, до 
якої увійшли яскраві художні номери, різ-
номанітні хореографічні постановки та 
сольні виступи наших талановитих жите-
лів міста. Народний самодіяльний колек-
тив «Пролісок» (керівник В. Журавель) 
представив дві групи вихованців: малюки  
у ролі левеняті з сучасною хореографіч-
ною постановкою «Король Лев» і старші 
дітки із закарпатським танцем і «Татароч-
ка».

Народний аматорський хор української 
пісні «Явір» (керівник Л. Лобецька, кон-
цертмейстер Ю. Кибкало) вразив своєю 
потужністю і любов’ю до українських пі-
сень, які вони з задоволенням виконали.

 Неабияк вразили всіх вокальні номе-
ри від студії естрадного вокалу «Голден 
Войс» (керівник І. Пронь), які створюють 
унікальне неповторне мистецтво. Завдяки 
їхньому таланту та творчому натхненню, 
оточуючі отримують естетичне задово-
лення. Жодного глядача не залишив бай-
дужим  виступ Народного самодіяльного 
духового оркестру (керівник О. Шеффер). 
Чого варта інструментальна композиція 
«Чорнобривці» у виконанні Лізи Руденко 
та Олександра Шеффера.

Порадував глядачів веселими, жар-
тівливими піснями в акапельному вико-
нанні народний аматорський фольклор-
ний колектив «Веселий вулик» (керівник 
Н.Онасенко). Концерт аматорських ко-
лективів подарував присутнім зустріч з 
талановитими артистами та вокалістами, 
такими як Кіра Пронь , Мілана Дрига та 
Маша Каплун, Ілона Сургіневич, Віка 
Самофал, Оля Пархомчук, Ксюша Гацен-
ко, Альона Цись та учасники театраль-
ної студії «Калейдоскоп мрій» (керівник 
І.Михлик). Вели концерт чудові ведучі 
Марина Литовченко та Анна Кучерява, 
звукооператор – Олексій Гришко.

Дякуємо за підтримку і співпрацю від-
ділу культури і туризму Заводської місь-
кої ради та особисто начальниці цього 
відділу Юлії Краснолуцькій. Виносимо 
подяку Заводській міській раді і її очіль-

нику Віталію Сидоренку.
Також дякуємо комунальній службі 

міста, КП «Комунсервіс» (директор Воло-
димир Мельник) та відділу благоустрою 
та цивільного захисту (начальник Сергій 
Хоменко), які подбали про чистоту, за-
тишок та ошатний вигляд міста, праців-
никам Центру первинної медичної допо-

моги за готовність надавати невідкладну 
медичну допомогу. Подяка місцевій гро-
мадській організації «Правопорядок» на 
чолі з Сергієм Кривошеєю, який завжди 
прийде на допомогу у разі виникнення 
надзвичайної ситуації, і, звісно ж, усім 
жителям нашого міста, які попри вкрай 

спекотну погоду прийшли на свято, щоб 
розділити разом цю прекрасну подію.  

Поряд із державним святом ми відзна-
чаємо День молоді. Це свято творчості й 
натхнення, енергії і запалу, пізнання і са-
моствердження, любові і романтики. Мо-
лодість – це не тільки прекрасний період у 
житті кожної людини, але ще й особливий 
стан душі. Держава вірить у свою талано-
виту і працелюбну українську молодь, яка 
матиме гідне життя і світлу долю.

Тож крім концертної програми на пло-
щі проходив святковий ярмарок майстрів 
декоративно-ужиткового мистецтва та 
працювала виїзна торгівля. В парку біля 
фонтану для маленьких гостей нашого 
свята працювали майстер-класи від на-
ших майстринь – Ніни Лисенко, Людми-
ли Голінченко та Антоніни Беги. Дітла-
хи мали змогу пострибати на батутах та 
посмакувати солодкою ватою та різними 
смаколиками. Дякуємо артистам та гос-

тям концерту: саме ви створили цю не-
ймовірну атмосферу легкості та свята!

По закінченню концертної програми 
відбулася святкова дискотека.

Ірина МИХЛИК, 
художній керівник 

Заводського МБК №1

МІСТО ВЕСЕЛО ВІДЗНАЧИЛО ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ДЕНЬ МОЛОДІ!
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ДОКУМЕНТИ
РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

Від 23.06.2021 р. № 4
Про затвердження рішення виконав-
чого комітету від 08.06.2021р. № 74

Керуючись статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення вико-
навчого комітету  від 08.06.2021р. № 74 
«Про затвердження проєктної документа-
ції».

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 08.06.2021р. № 74
Про затвердження проєктної 

документації. 
Керуючись підпунктом 1 пункту «а» 

частини першої статті 31 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
та враховуючи позитивний експертний 
звіт експертної організації ТОВ «ПРО-
СПЕР КБЗ» щодо розгляду кошторисної 
частини документації, ВИРІШИЛИ: 

1.  Затвердити проєктну документацію 
на об’єкт будівництва «Реконструкція 
шкільного стадіону з улаштуванням штуч-
ного покриття майданчиків для занять фут-
болом, волейболом, тенісом, гімнастикою, 
легкою атлетикою за адресою: вул. Озерна, 
9в, м. Заводське Миргородського району 
Полтавської області» з загальною кошто-
рисною вартістю в сумі 18 623 119,00 грн.

2. Дане рішення затвердити на черговій 
сесії ради.

3. Рішення набуває чинності з дня його 
прийняття.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 23.06.2021 р. № 1
Про використання вільного 

залишку коштів загального фонду 
бюджетуЗаводської 

міської територіальної громади 
у 2021 році

Керуючись пунктом 23 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», пунк-
том 7 статті 78 Бюджетного кодексу 
України, ВИРІШИЛИ: 1. Спрямувати 
вільний залишок коштів загального 

фонду бюджету Заводської міської те-
риторіальної громади, який утворив-
ся станом на 01.01.2021 року в сумі 
189000,00 грн на наступні видатки: 

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0216030 
«Організація благоустрою населених 
пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, мате-
ріали, обладнання та інвентар» в сумі 
134 000,00 грн.

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0212111 
«Первинна медична допомога населен-
ню, що надається центрами первинної 
медицини (медико-санітарної допомо-
ги)» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (устано-
вам, організаціям)» в сумі 55 000,00 
грн.

2. Організацію виконання даного рі-
шення покласти на фінансовий відділ 
виконавчого комітету Заводської місь-
кої ради, контроль за його виконанням 
- на постійну комісію Заводської місь-
кої ради з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 23.06.2021 р. № 2
Про внесення змін до показни-

ків бюджету Заводської міської 
територіальної громади на 2021 рік 

(16558000000)
Відповідно до пункту 23 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», за пого-
дженням постійної комісії Заводської 
міської ради з питань фінансів, бюдже-

ту, планування, соціально-економіч-
ного розвитку, інвестицій та міжна-
родного співробітництва ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення третьої 
сесії Заводської міської ради восьмого 
скликання від 24 грудня 2020 року №2 
«Про бюджет Заводської міської тери-
торіальної громади на 2021 рік» згідно 
з додатками.

2. Організацію виконання даного рі-
шення покласти на фінансовий відділ 
виконавчого комітету Заводської місь-
кої ради, контроль за його виконан-

ням – на постійну комісію Заводської 
міської ради з питань фінансів, бю-
джету, планування, соціально-еконо-
мічного розвитку, інвестицій та між-
народного співробітництва. Додатки є 
невід’ємною частиною цього рішення.

3. Зміни в бюджет внести у червні 
2021 року. 

З додатками можна ознайомитись 
за посиланням: zv.gov.ua/documents/
rishennia-m-r 

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

РІШЕННЯ РАДИ

Від 23.06.2021 р. № 3
Про внесення змін до «Комплексної 

програми соціального захисту 
населення на 2021 рік»

Керуючись Бюджетним Кодексом 
України, підпунктом 22 статті 26 За-

кону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до «Комплексної  
програми соціального захисту насе-
лення на 2021 рік», а саме: додати до 
основних завдань програми:  «- надан-
ня комплексної реабілітації, соціальної 
адаптації дітей з інвалідністю».

2. Контроль за виконанням рішення 

покласти на постійну комісію  з пи-
тань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, ін-
вестицій та міжнародного співробіт-
ництва.

3. Рішення набирає чинності з дня 
його прийняття.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 23.06.2021 р. № 5
Про внесення змін до рішення 

Заводської міської ради № 3 від 
15.12.2020 року «Про створення 

юридичної особи – служби у справах 
дітей виконавчого комітету Завод-
ської міської ради та затвердження 

Положення про службу у справах ді-
тей виконавчого комітету Заводської 

міської ради»
Керуючись наказом Державного 

Департаменту з усиновлення та захис-
ту прав дитини Міністерства України 
у справах сім’ї, молоді та спорту від 
24.12.2009 р. № 110 «Про службу за-
хисту інформації Єдиної інформацій-
но-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС 
«Діти»)» (зі змінами) та усними вимо-
гами Міністерства соціальної політики 
України, ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до Положення про 
службу у справах дітей виконавчого 
комітету Заводської міської ради, а 
саме розділ III доповнити пунктом 3.20 
такого змісту: «Ведення банку даних 
про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, потенцій-
них усиновителів, опікунів, піклуваль-
ників, прийомних батьків, батьків-ви-
хователей». 

2. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на керуючу справами 
виконавчого комітету Мащенко Л.О.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 23.06.2021 р. № 6
Про створення юридичної особи – 

центру професійного розвитку педа-
гогічних працівників виконавчого 
комітету Заводської міської ради та 

затвердження Положення про центр 
професійного розвитку педагогічних 

працівників виконавчого комітету 
Заводської міської ради

Відповідно до Цивільного кодексу 
України, Господарського кодексу Укра-
їни, Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських 
формувань», керуючись статтею 26 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні ВИРІШИЛИ: 

1. Створити юридичну особу – центр 
професійного розвитку педагогічних 
працівників виконавчого комітету За-
водської міської ради. 

2. Розпорядженням міського голо-
ви уповноважити відповідальну осо-
бу виконавчого комітету Заводської 
міської ради, за довіреністю, здійснити 
державну реєстрацію центру профе-
сійного розвитку педагогічних праців-
ників виконавчого комітету Заводської 
міської ради.

3. Затвердити Положення про центр 
професійного розвитку педагогічних 
працівників виконавчого комітету За-
водської міської ради (додається). 

4. Виконавчому комітету Заводської 
міської ради забезпечити виготовлення 
печатки та штампу для центру профе-
сійного розвитку педагогічних праців-
ників виконавчого комітету Заводської 
міської ради, після його реєстрації.

5. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на міського голову 
Сидоренка В.В.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

РІШЕННЯ РАДИ

Від 23.06.2021 р. № 7
Про перейменування Комунального 
закладу «Заводська дитяча музична 

школа»
Керуючись статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», ВИРІШИЛИ: 

1. Перейменувати Комунальний за-
клад «Заводська дитяча музична шко-
ла» Лохвицької районної ради на Ко-
мунальний заклад «Заводська дитяча 
мистецька школа» Заводської міської 
ради Миргородського району Полтав-
ської області.

2. Керівнику мистецького навчаль-
ного закладу внести зміни до Статуту 
та провести в установленому законом 
порядку її державну реєстрацію. 

3. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на начальника відділу 
культури і туризму Краснолуцьку Ю.В.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 23.06.2021 р. № 8
Про створення Комунального закла-
ду «Публічна бібліотека Заводської 
міської ради Миргородського району 
Полтавської області» 

Керуючись пунктом 30 частини 
першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу» та з метою забез-
печення організації надання бібліотеч-
них послуг жителям громади, ВИРІ-
ШИЛИ: 1. Створити на базі Заводської 

міської бібліотеки №1 Комунальний 
заклад «Публічна бібліотека Завод-
ської міської ради Миргородського 
району Полтавської області». Адреса 
закладу: 37240, Полтавська обл., Мир-
городський район, м.Заводське, вули-
ця Академіка Пономаренка, 1а/39а.

2. Створити як окремий структур-
ний підрозділ Комунального закладу 
«Публічна бібліотека Заводської місь-
кої ради Миргородського району Пол-
тавської області» Пісочанську сіль-
ську бібліотеку – філіал за адресою: 
с.Пісочки, вул. Шкільна, 8.

3.Затвердити Положення Комуналь-

ного закладу «Публічна бібліотека За-
водської міської ради Миргородського 
району Полтавської області» (додаток 
1).

4. Контроль за виконанням рішен-
ня покласти на постійну комісію з пи-
тань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, ін-
вестицій та міжнародного співробіт-
ництва та постйну комісію з гуманітар-
них питань.

5. Рішення набирає чинності з дня 
його прийняття.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ
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Здоров'я – це безцінний дар. Його 
треба шанувати, берегти і примножу-
вати. Берегти своє здоров'я – означає 
вести здоровий і активний спосіб життя: 
робити зарядку, ходити в походи, за-
йматись посильною фізичною працею, 
відвідувати спортивні секції, любити і 
дотримуватися чистоти, а ще виробляти 
в собі добрі, корисні звички. 

До Дня захисту дітей в закладах освіти 
Заводської ТГ відбувся Всеукраїнський 
оздоровчо-фізкультурний захід «Рух – це 
здорово!» Всі учні активно долучилися до 
заходу. Спортивні ігри і змагання, квес-
ти, козацькі забави, веселі ігри на подвір'ї, 
конкурси малюнків, міні турніри і еста-
фети, флешмоби, створення колажів-про-
ектів і багато інших спортивно-здоровчих 
заходів, де кожна дитина мала змогу взяти 
участь і показати всі свої навики та вміння.

Для учнів молодших класів цікаво про-
ведені заходи: подорож до країни «Режиму 
дня», година здоров’я «Продукти харчу-

вання: наші друзі і вороги», відеоурок «По-
ради тітоньки Сови», палітра художника 
«Де росте корисна їжа?».

Учні старших класів – активні учасни-
ки тестування «Молодь обирає здоров’я», 
аукціону знань «Правильне харчування – 
запорука міцного здоров’я», спортивних 
змагань «Козацькі ігри та забави», «Доріж-

ка здоров'я», «Ми веселі та рухливі» та ін.
Хочемо подякувати педагогічним ко-

лективам закладів освіти нашої громади 
за прекрасну організацію Всеукраїнського 
заходу «Рух – це здорово!», а всім нашим 
учням бажаємо: 

Вам долать нові вершини,
Ви – майбутнє України!
Щоб творити і дерзати
Вам здоров'я зичим мати!

З повагою відділ освіти виконавчого 
комітету Заводської міської ради

Закінчення навчального року – 
це завжди хвилююче і радісно водночас, 
бо попереду малюків чекає довгождан-
ний відпочинок, а випускники роблять 
один із найважливіших виборів у своєму 
житті.

Цьогоріч свято хоча й трохи затримало-
ся, але принесло багато задоволення і втіх 
нашим вихованцям. Щоб зробити цей день 
незвичайним, таким, щоб надовго зали-
шився у пам’яті всіх присутніх, організа-
тори провели його у нестандартній формі. 
І їм це вдалося, адже за період карантину 
всі так скучили за живим спілкуванням, 
спільними справами та ідеями.

Святкова лінійка тривала 15 хвилин, але 
за цей час ми все встигли: і віршики від 
першокласників послухати, і прийняти на-
городи та вітання від директорки Нещадим 
Л.О., і танцювальний флешмоб провести, і 
почути останній дзвіночок, який сповістив 
про закінчення навчального року.

Після урочистостей всі вирушили на 

«Great school picniс», якого з нетерпінням 
чекала кожна класна родина. У раніше ви-
значених локаціях учнів і батьків зустріча-
ли класні керівники. Були тут розваги та 
обіцяні веселощі, цікаві тренінги, театра-
лізовані дійства, активні ігри, екскурсія до 
музею народознавства, проведена дітьми 
для батьків, фотосесії, і, звичайно, на за-
кінчення невеличкий пікнік, що сподоба-
лося всім без виключення.

Разом із тим ще під час навчальної прак-
тики у нас стартувало літнє оздоровлення. 
І 7 червня пришкільний табір «Веселка» 
радо відчинив свої двері для активних ви-
хованців.

Тематична зміна «Мульті-пульті» яскра-
во відкрила таланти й творчі здібності ма-
леньких чомучок.

На хвилях позитиву минав у таборі ко-
жен день, який був присвячений певній 
темі. Серед найяскравіших – День спорту, 
День казки, День відкриттів, День музики, 
День іменинника, день талантів. Діти бра-

ли участь у веселих розвагах та конкурсах, 
квестах та інтелектуальних вікторинах, які 
запропонували вихователі табору Юлія 
Ярошенко, Лідія Солонець, Валентина Ка-
люжка та Олена Ткаченко.

Яскравим спогадом стали екскурсії по те-
риторії нооутвореної Заводської ОТГ, адже 
пізнавати рідний край. За час оздоровлення 
діти побували на екскурсії у м. Заводське, 
де дізналися багато нового з історії міста та 
його сучасності. Ознайомилися з підпри-
ємствами, які працюють на території міста.

Щоденно ми поєднували приємне з ко-
рисним, заряджаючись енергією та пози-
тивом, вчилися дружити, поважати один 
одного, любити рідний край.

Маємо надію, що перебування у таборі 
«Веселка» принесли нашим вихованцям 
радість, задоволення і «кольорові» вра-
ження від спілкування один з одним, з 
природою, спортом та дали позитивний 
заряд енергії на період літніх канікул.

ЯрошенкоЮ.В., 
педагог-організатор 

Бодаквянського НВК

ГОЛОВНИЙ СКАРБ ЖИТТЯ – ЗДОРОВ'Я!

ВЕСЕЛКОВИЙ ЧЕРВЕНЬ У БОДАКВЯНСЬКОМУ НВК
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Часто батьки ламають голову, як 
ваштувати для дитини цікаві канікули. 
Хтось дає дітям вільний відпочинок, вва-
жаючи, що перезавантаження важливі-
ше за все. Хтось встановлює розклад по-
вторень і занять з репетиторами в літніх 
школах і на спеціальних сезонних курсах. 
І в тих, і в інших є аргументи на користь 
їх вибору. Дитина повинна вчитися цілий 
рік. Знання забуваються, якщо регулярно 
не повторювати пройдений матеріал вдо-
ма. Проте під час канікул режим занять 
має бути менш насиченим, ніж у шкіль-
ний період. Без підтримки та мотивації 
від батьків дитині буде важко опанувати 
бажання погуляти та сісти за книжку. Не 
будьте занадто вимогливими, тому що в 
дитини може сформуватися або зміцни-
тися негативне відношення до навчання 
і вже потім вона не буде його нормаль-
но сприймати. Тому варто пам’ятати: 
правильний розподіл навантаження і 
підтримка – це ключ до успіху.

Для альтернативного навчання варто 
скористатися бібліотекою! Адже тут можна 
знайти не тільки нові знання, а й відпочи-
ти. Що може бути краще за цікаву книжку? 
Тільки інтелектуальні ігри!

І наше бібліотечне літо розпочалося саме 
так! Для вихованців літнього табору «Коти-
горошко» Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
в День захисту дітей була здійснена «Подо-
рож у країну Дитинства» в Заводській місь-
кій бібліотеці №2. До малят на свято завіта-
ли Кіт Базиліо (Матяш Антоніна) та Лисиця 
Аліса (Куніцина Віта), які хотіли забрати 
дітей в Країну Дурнів і примусити їх шука-
ти золото, закопане Буратіном у землю. Та 
щоб перевиховати казкових гостей ведуча 
(Лисенко Ніна) запросила їх в чудову по-
дорож країною Дитинства разом з малята-
ми, та дозволила Котові і Лисиці проводи-
ти ігри. Та спочатку Кіт Базиліо та Лисиця 
Аліса, за звичкою, намагалися нашкодити 
дітям і заплутати в грі, але все закінчилося 
добре. Потім всіх захопила руханка «Чоти-
ри кроки» і втомлені, але щасливі діти за-
любки відгадували назви мультфільмів за 
музичними уривками. Трішки відпочили, 
поки вгадували казкові загадки, і далі роз-
важалися в грі «Сороконіжка». На завер-
шення свята всі вийшли на майданчик, і ко-
жен мав змогу намалювати на асфальті своє 
«Щасливе дитинство» та зробити на згадку 
фото з казковими героями. Приємно, що 
діти отримали солодкі подарунки, море 
задоволення і безліч незабутніх вражень. 
Було багато радісних посмішок, протягом 
всього заходу панувала атмосфера гарного 
настрою. Таким і має бути свято.

А от екскурсія до бібліотеки – це за-
вжди нові враження і нові друзі!  І яскравих 
вражень у маленьких читайликів з при-
шкільного табору « Барвінок» «ОЗ» Завод-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, які завітали 
до Заводської міської бібліотеки № 1 на 
екскурсію, і справді було багато. Адже не-
ймовірний книжковий світ здатен не лише 
навчити, а й здивувати, надихати на нові 
пригоди, на здійснення мрій, а розмаїття 
цікавих книг та журналів неодмінно пода-
рують купу нових вражень та допоможуть 

потрапити до чарівного світу казок.
Цікавим доповненням екскурсії стала 

казкова правознавча вікторина, яку під-
готували і провели бібліотечні мешканці 

Кіт Базиліо і Лисиця Аліса. Діти відгадува-
ли, які права казкових героїв, гарантовані 
нам Конституцією, було порушено. Потім 
створили символічну квітку прав дітей біля 
книжкової виставки « Конституція країни 
Дитинства». Захід пройшов у дружній, весе-
лій атмосфері і залишив по собі багато при-
ємних спогадів. Усміхнені обличчя дітей та 
сяючі оченята свідчили про те, що екскур-
сія всім сподобалась.

У бібліотеці можна не тільки добре роз-
важитися, а і зустрітися з цікавими людьми, 
хоч і онлайн. Для учнів пришкільних табо-
рів «Барвінок» «ОЗ» Заводської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 та «Котигорошко» Заводської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 була організована 
онлайн-зустріч з журналістом і автором 
книги «Еко-історії для моїх маленьких дру-
зів» Богданом Красавцевим. Головною те-
мою збірки є сортування пластику, забруд-
нення Чорного моря, водойм, утилізацію 
батарейок, відмова від використання без-
фосфатних миючих засобів тощо. Напри-
кінці зустрічі пан Богдан зачитав свій вірш 
про Уца і подарував свої Еко- віршики (елек-
тронна версія) Заводській міській бібліотеці 
№ 1 та шкільним бібліотекам. Це віршовані 

твори, в яких персонажі книжки «Еко-іс-
торії для моїх маленьких друзів» рятують 
світ від екологічних перепон. Після обго-
ворення екологічних проблем, які підійняв 
письменник, діти мали змогу ознайомити-
ся із новими книгами на виставці «Земля 
моя – планета чарівна», оглянути еколо-
кацію «Здай батарейку, врятуй їжачка».

А от вихованці пришкільного табору 
«FRIENDSHIP» «ОЗ» Заводської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 взяли 
активну участь в екологічній грі « Природа 

- наш спільний дім». Захід був присвячений 
одній з найбільших екологічних проблем 
сьогодення - забрудненню планети Земля. 
Питання «Куди подіти сміття?» стає все 
актуальнішим і діти, в ігровій формі, спро-
бували дати відповідь на це питання. В ході 
гри учасники ознайомилися з найбільш по-
ширеними типами відходів та можливістю 
їх вторинного використання, розгадали 
кросворд, з переплутаних літер збирали 
терміни про охорону природи. Останнім 
завданням було намалювати плакат під на-
звою «Захистимо природу разом» і діти чу-
дово впорались. 

Старшокласники та студенти добре по-
чаклували над бібліотечними лавочками. 
Оновлені і заквітчані бібліолавочки тепер 
милують око заводчанам і гостям міста. 
Арт-акцію з розмальовування лавочок про-
водимо вже не перший рік і кожного разу 
– інша тематика. Були просто квіточки і 
котячі лапки, вислови про поезію, прізви-
ща письменників, а цього разу - присвячені 
відзначенню 150-річчя від дня народжен-
ня Лесі Українки та Василя Стефаника. 

Кожен може прочитати цитати письмен-
ників-ювілярів та помилуватися україн-
ським орнаментом. Особлива увага приді-
ляється і смітниці, на якій завжди напис, 
що закликає не забруднювати навколишнє 
середовище. Тож, тіштеся, милуйтеся і дя-
куйте творчим і талановитим ученицям 
11 класу Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
Лук'янець Валерії та Нестеренко Євгенії; 
студентам гр. Т-11, 14 ВСП «Лохвицького 
механіко-технологічного фахового коледжу 
ПДАА» Дейнеці Руслані, Клепач Наталії, 
Скоровойтовій Оксані; студентці 4 курсу 
СумДУ Кравченко Інні.

Не менш захопливим та спекотним на 
події почалося літо і в Заводській міській бі-
бліотеці №2. Традиційно, щочетверга, в бі-
бліотеці проходять майстер-класи. До Дня 
захисту дітей було проведено майстер-клас, 
на якому учениці Заводської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №2 Ірина Євтушенко (6 клас), Валерія 
Корнієнко (6 клас) та Лілія Обідейко (4 клас) 
виготовляли рамки для фотографій із жур-
нальних трубочок. І такі творчі зустрічі вже 
стали традиційними . Ми робили картинки 
в техніці декупаж на яєчній шкаралупі, деко-
рували скляні банки та дерев’яні коробочки 
, виготовляли браслети із різнокольорових 
стрічок. До творчої групи приєднався і Єв-
тушенко Станіслав (учень 3 класу) та дуже 
вправно із серветок задекорував підставку 
для ручок та олівців. Відкриті, творчі, кре-
ативні юні дизайнери створювали справжні 
шедеври. Ну і що з того що фоторамки із 
старих журналів і картонних коробок, а для 
декору використовувалися паперові сервет-
ки? Усе, що оточує дітей і чого торкаються їх 
руки перетворюється на неймовірну красу!

Літо в розпалі, і попереду нас чекає ще 
багато цікавих зустрічей, неймовірних та 
веселих заходів, творчих майстер-класів, 
що дарують яскраві враження і позитивні 
емоції.

Віта Куніцина, 
бібліотекар Заводської 

міської бібліотеки №1

ЯСКРАВЕ БІБЛІОТЕЧНЕ ЛІТО
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Літо – це нові враження, яскраве 
життя, джерело позитивних емоцій, 
дружба, доброта і здоров’я. Одним 
із дієвих способів покращення стану 
здоров’я дітей та підлітків є їх змістов-
ний, корисний відпочинок та оздоров-
лення, зокрема в канікулярний період.

В ОЗ «Заводська загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів №1» цьогоріч працюють 
три дитячі заклади оздоровлення та від-
починку: «Барвінок», «FRIENDSHIP» 
(мовний табір), «Старшокласник». 

Відпочивають та оздоровлюються в 
таборах 73 вихованці, для яких створено 
належні умови для перебування, харчу-
вання, медичного обслуговування та ви-
ховання, дотримано санітарно-гігієнічні 
норми відповідно до державних соціаль-
них стандартів відпочинку.

Кожного дня з вихованцями табору 
проводяться різні тематичні конкурси, 
до яких діти відповідально готуються. 
Жодна перемога – чи то колективна, чи 
то особиста – не залишається без уваги. 
Діти грають в ігри, переглядають ди-
тячі повчальні фільми та мультфільми, 
читають казки, беруть участь у цікавих 
і пізнавальних екскурсіях. Багато часу 
перебувають на свіжому повітрі, де про-
водиться більшість ігор і спортивних за-
нять. 

Масу неповторних вражень та пози-
тивних емоцій у дітей надовго залишить 
екскурсія до Бодаквянського НВК, де 
вони відвідали "Школу земську". Наче 
помахом чарівної палички діти змогли 
потрапити у минуле, ближче познайо-
митися з традиціями, звичаями та по-
бутом нашого народу. Вихованці відвіда-
ли кілька унікальних кімнат, які містять 
музейні експонати старовини. Ось перед 
ними відкрила двері "українська хата": 
піч, лежанка, колиска, вишиті рушники 
та картини – все вражало неповторною 
вишуканістю та красою. У наступній 
кімнаті діти охоче приміряли українське 
національне вбрання та знайомилися 
з технологіями його виготовлення на 
ткацьких станках. 

На завершення екскурсії вихован-
ці таборів спостерігали за вражаючими 
експериментами, проведеними праців-
никами унікального музею. Втомлені, 
але щасливі, з позитивними емоціями, 
повернулися до табору. Щиро вдячні екс-
курсоводам за цікаву подорож у минуле.

Запорукою змістовного, захопливого 
і цікавого життя в пришкільних таборах 
став результат чіткої, обдуманої роботи 
колективу вчителів. Усю виховну роботу 

табору колектив спрямував на те, щоб 
допомогти дітям розкрити свої творчі 
здібності, порозумітися між собою, піз-
нати один одного краще.

Беззаперечно, літні канікули – най-
цікавіша пора для дітей, час захоплюю-
чих пригод і поїздок, нових знайомств 

та зустрічей. Наскільки цей відпочинок 
стане для них активним, пізнавальним, 
пам’ятним багато в чому залежить від 
дорослих – організаторів програм відпо-
чинку, які чимало зусиль прикладають, 
щоб діти були щасливими. Отже, старт 
літу даний. Попереду у дітей ще багато 

дивовижних подорожей, веселих стартів, 
занять за інтересами, ігор.

PS. Про те, що попереду.
Далі літню естафету приймає Лабо-

раторія історичних наук НЦ «МАНУ», 
яка запрошує на Всеукраїнську літню 
наукову школу для істориків за темою 
«Академічне письмо для істориків», що 
проходитиме 22-30 червня. У цьому кур-
сі дистанційного навчання братимуть 
участь учні 9–11 класів нашої школи. 
Лекторка курсу – Шліхта Ірина Василів-
на, кандидат історичних наук, доцент, за-
відувач лабораторії історичних наук НЦ 
«МАНУ».

А потім не менш цікава участь у про-
грамі Creative Camp (Online) GoCamp 
2021. З 28 червня по 9 липня дві коман-
ди учнів нашої школи 13-15 років ста-
нуть учасниками дистанційного англо-
мовного табору Creative Camp (Online) 
GoCamp 2021, будуть спілкуватися іно-
земною мовою з волонтерами та мен-
торами програми, стануть справжньою 
проєктною командою та вивчатимуть, 
як застосовувати креативні технології 
для втілення своїх унікальних ідей, роз-
винуть свої креативні навички, вивчать 
різноманітні креативні інструменти. 

Літо – це всього лише 92 дні (2208 го-
дин або 132480 хвилин), але провести їх 
можна (і треба!) так, щоб жодна хвилина 
не минула дарма, щоб було що згадати до-
вгими й холодними зимовими вечорами.

Гарного всім літа!
Н.Чабак, 

заступник директора 
з виховної роботи

ПОРА ВІДПОЧИНКУ І ОЗДОРОВЛЕННЯ
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Прекрасне літечко покликало хлоп-
чиків та дівчаток у дитячий заклад 
оздоровлення і відпочинку «Сонечко», 
що працював при Пісківській загально-
освітній школі. А зібралися вони, щоб 
відпочити після напруженого навчаль-
ного року, набратися сил та зміцнити 
своє здоров’я. 

Чекання канікул – це мрії кожної дити-
ни про відпочинок, улюблене заняття, по-
дорожі, екскурсії, зустріч з новим, несподі-
ваним, приємним.

Для того, щоб відпочинок дітей на-
довго зберігся у їх пам’яті, а перебування 

в оздоровчому закладі «Сонечко» було 
найкращим спогадом про літо, вихо-
вателі продумали, спланували, а потім 
організували і провели цікаві заходи і 
екскурсії. Із захопленням діти згадува-
тимуть День бантика, День іменинника, 
«солодке дерево», екскурсію в агрофірму 
«ЧБГ», екскурсії в м. Лохвицю, Завод-
ське, Бодакву, одноденний похід.

Кожен день перебування у дитячому 
закладі оздоровлення і відпочинку «Со-
нечко» був наповнений різними іграми, 
квестами, спортивними змаганнями, му-
зикальними конкурсами, а ще відпочива-

ючі мали змогу реалізувати свої творчі ідеї. 
А який же відпочинок без смачного обі-

ду? Кухар Чередниченко О.В. щодня раду-
вала школярів різноманітними стравами.

Ми вдячні за надану допомогу в оздо-
ровленні дітей відділу освіти виконкому 
Заводської міської ради, керівникам під-
приємств, які виділили кошти на оздо-
ровлення дітей своїх працівників: ПАТ 
«Склоприлад», ТОВ «ЧБГ», профспілкова 
організація Токарівського будинку – інтер-
нату. Бажаємо цим добрим людям приєм-
ного відпочинку, а для наших дітей акорди 
літнього оздоровлення хай тривають ще 
впродовж двох місяців.  

Даниленко Л.М, 
завуч з виховної роботи

Пригріло тепле літнє сонечко, розпо-
чалися веселі канікули – найкраща пора 
відпочинку для дітей і дорослих. У дитя-
чому  закладі оздоровлення та відпочин-
ку «Котигорошко» Заводської загально-
освітньої школи І – ІІІ ступенів № 2  для 
вихованців створено всі умови, щоб 
вони зміцнювали свій імунітет, оздоров-
лювались і почували  себе комфортно. 

Цей заклад розпочав свою роботу з 1 
червня за підтримки місцевих органів вла-
ди під керівництвом Сидоренка В.В., від-
ділу освіти  Заводської міської ради, що 
очолює Байрак О. І.,  підприємства, яке 
завжди опікується учнями нашої школи,  
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» (керівник – голо-
ва правління  Ілюхін Ю.В.,) та голови про-
фкому  УПГГК Портнова О.В. 

Завдяки адміністрації Заводської ЗОШ   
І – ІІІ ступенів №2, заступника директо-
ра з виховної роботи Голінченко Л.П., яка 
допомагає створити комфорт у закладі та 
піклується про умови відпочинку кожної 
дитини, кваліфікованим педагогогам, до-
звілля у ДЗОВ стає цікавим, корисним та 
яскравим. Затишок і комфорт у приміщен-
нях – це окрема гордість закладу, бо ство-
рюється  безпосередньо за участю дітей.  

На високому рівні організовано і фізич-
но-оздоровчу роботу, про що дбають ме-
дична сестра школи Буряк Н.П. та вчителі 
фізкультури Мороз С.С. і Савченко А.В.  
Діти беруть активну  участь у різних  спор-
тивних заходах табору. 

У дитячому закладі оздоровлення та від-
починку створені можливості для розви-
тку туристично-краєзнавчої роботи. Мета 
екскурсій, походів спрямована на вивчен-
ня історії  і культури рідного краю, його 
природних багатств. Наші маленькі «коти-
горошківці» побували у Лохвицькому кра-
єзнавчому музеї, урочищі Шумейкове. Здій-
снили похід до міської бібліотеки, де через 
онлайн конференцію  спілкувалися з авто-

ром дитячої книги Богданом Красавцевим.
Покращують роботу табору і заняття 

різноманітних гуртків. Пошукові, інтер-
активні, інформаційно-пізнавальні, про-
блемно-дискусійні, сюжетно-рольові та 
комунікативні ігри, створення ситуації мо-
рального вибору,  етичної оцінки вносять 
свіже дихання у щоденний виховний про-
цес. Під час різноманітних заходів: «Кон-
курсу знавців української історії та зви-
чаїв», змаганням «Етностиль сьогодення», 

«Козацькому роду нема переводу», «Веселі 
старти», інтелектуальним іграм «Загадки 
літа», «У світі цікавого» – вихованці все-
бічно проявляють свої таланти, творчі зді-
бності.   

На базі ДЗОВ «Котигорошко» працюва-
ла мовна група, де ігровими методами та 
формами роботи вдосконалювалися зна-
ння дітей з англійської мови.

Охорона життя і здоров’я дітей під час 
відпочинку – це одне з найважливіших пи-
тань в роботі табору.  Старший вихователь 
Сирота Н. І. та начальник закладу Минець 
С.В. проводять із вихованцями  інструкта-
жі з безпеки життя, різноманітні віктори-
ни та конкурси. 

Діти та батьки вдячні всім організато-
рам за цікавий, змістовний відпочинок.

Голінченко Л.П., 
заступник директора 

з виховної роботи

ЗАТИШНО І ВЕСЕЛО МАЛЕЧІ В «КОТИГОРОШКУ»

ІГРИ, КВЕСТИ, ЗМАГАННЯ, ЕКСКУРСІЇ
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На початку ХХ ст. Лохвицю називали 
культурною столицею північної 
Полтавщини. І це неспроста. 
Тут виходили дві газети «Лохвицкий 
вестник» та «Лохвицьке слово»; 
функціонували дві друкарні; п
рацювала велика книгарня; громадська 
бібліотека Товариства сільських 
господарів – одна з найкращих 
в губернії; дві єврейські синагоги; 
шість православних храмів, 
де були чудові хори.

На колишній Лубенській вулиці у липні 
1901 року було урочисто відкрито Народ-
ний дім, який містяни з гордістю називали 
Лохвицький театр. На той час на території 
Полтавської губернії працювали лише 3 те-
атри: у Полтаві, Кременчуці і Лохвиці, на-
віть у Гадячі й Миргороді театрів не було.

На прохання повітового земства та пе-
редової інтелігенції відомий архітектор 
Василь Кричевський (автор Полтавського 
губернського земства / нині - Полтавський 
обласний краєзнавчий музей/) розробив 
унікальний проект Народного дому. Це 
була воістину народна будова, багато лох-
виччан вважали за честь передати власні 
кошти на спорудження культурного осе-
редку.

Ця симпатична споруда із сибірського 
кедра ззовні не претендувала на архітек-
турну вишуканість: венеціанські вікна, 
одягнені в різьблені наличники, бокові од-
ноповерхові прибудови виділялися трьома 
з’єднаними фронтами над дверима і двома 
вікнами та невеликим балконом над цен-
тральним входом ( на жаль, під час пожежі 
фасад зберегти не вдалося).

 Ізсередини вона мала закінчену форму 
театрального інтер’єру: вестибюль; фойє; 
зала на 500 глядачів; ложі-бенуар; балкон, 
що опоясував залу з трьох сторін; просто-
ра глибока сцена; гримувальні, оркестрова 
яма. Таку театральну споруду не можна 
було побачити навіть у більших містах.

 Відкриття театру стало визначною мис-
тецькою подією усієї Полтавщини. Про 
це описала у журналі «Киевская старина» 
Олена Пчілка, яка прибула на урочистості 
з сусіднього Гадяча.

«В начале июля прошлого лета в сосед-
нем уголке Полтавщины, в г. Гадяче, где я 
проводила лето, прошли слухи, что в Лох-

вице должен открыться Народный дом. 
Мы, гадячане, как ближайшие соседи лох-
вичан, считали, что это, в какой-то сте-
пени, наш общий полтавский праздник, а 
поэтому кое-кто из нас, в том числе, и я 
с братом, врачом А. Драгомановым, от-
правилась на время торжеств в Лохвицу. 
… На ступеньках помещения была толпа. 
Его двери были широко открыты. Молебен 
уже закончился. На эстраде дочитывался 
доклад об истории строительства На-
родного дома. После делового отчета был 
зачитан господином В. Русиновым (пред-
водитель уездного дворянства. — Г.Ш. ) 
реферат о значении театра вообще и на-
ционального в частности...»

Далее на сцену под бурные аплодисмен-
ты поднялся московский гость, земляк, 
историк, вице-президент нового Шекспи-
ровского общества в Англии М. Сторо-
женко, который, кстати, много сделал для 
подъема культуры в уезде. Он, в частно-
сти, передал в лохвицкую общественную 
библиотеку много книг. В тот торже-
ственный день в Народном доме М. Сто-
роженко с «редкостной задушевностью» 
прочитал лекцию о Т. Шевченко. После с 
большим успехом здесь прошло первое пред-
ставление «Наталки Полтавки» И. Кот-
ляревского. Роль Наталки исполнила жена 
В. Русинова Ольга, выборного — М. Кропив-
ницкий, которого специально пригласили в 
Лохвицу из Харькова.

Отже, Лохвиця стала театральним міс-
том! Сюди на гастролі приїздили україн-
ські і російські театральні трупи та мис-
тецькі колективи.

У 1902 році на сцені народного будинку 
з великим успіхом виступав хор Миколи 
Лисенка.

У 1903 році  уславлена корифейка укра-
їнської сцени Марія Заньковецька після 
гастролей у великих містах колишньої ім-
перії вперше здійснила виїзд у провінцію.

Прем'єра п'єси М.Горького «На дні» від-
булася у Москві, а гастрольна прем’єра – у 
Лохвиці.

Після тріумфальних гастролей у Парижі 
до Лохвиці завітав головний балетмейстер 
петербурзької балетної трупи Маріус Петі-

па, хоча й мав вже поважний вік.
Марко Кропивницький, завершуючи 

виступи в Одесі, писав: «Тепер їдемо до 
Лохвиці, бо там є справжній театр.» Кро-
пивницький поставив у Лохвиці дві свої 
п’єси « Доки сонце зійде, роса очі виїсть » 
і « Вуса ».

Зажди у переповненій залі виступав хор 
Нестора Городовенка.

Класик української літератури Архип 
Тесленко також пробував себе у ролі ак-
тора Лохвицького театру, сам організував 
аматорський театр у Харківцях.

Сьогодні раритетним екземляром Лох-
вицького краєзнавчого музею є рояль з 
Народного будинку, на якому грав Ісаак 
Дунаєвський.

В 20-хи роках в театрі плідно працю-
вав видатний композитор і диригент, ко-
лишній хормейстр Маріїнського театру 
П.Толстяков.

Директор театру М.П.Білецький вдало 
поєднував адміністраторську і мистецьку 
роботи. Його амплуа – герої-коханці, ніх-
то не міг зіграти краще за нього. Закінчив 
свою акторську діяльність народним ар-
тистом України в Кіровоградському облас-
ному музично-драматичному театрі.

Головний режисер Борейш був дуже ви-
могливим як до себе, так і до інших акто-
рів. Інколи його вимогливість переростала 
у жорстокість, та бездоганно виконані ролі 
виправдовували надмірну емоційність.. 
Він став затребуваним актором, його за-
прошували відомі колективи, з якими га-
стролював у різних країнах Європи.

Неординарною особистістю був режи-
сер театру Віктор Іванович Зінченко, над-

звичайно обдарований музикант, грав на 
будь-якому музичному інструменті, ство-
рював високопрофесіональне озвучення 
всіх спектаклів.

Кумиром лохвицьких шанувальників 
була Феодосія Іванівна Олександровська, 
яка грала в театрах Одеси, Києва, Харкова, 
акторка німого кіно, що запам'яталася гля-
дачам по фільму «Долина повішених».

Унікальним співаком театрального хору 
був Автоном Іванович Коваленко – непе-
ревершений тенор. Згодом став солістом 
капели «Думка».

На театральних підмостках в Лохвиці 
грали видатні майстри театрального мис-
тецтва: М. Садовський, І. Мар’яненко, Є. 
Мірошниченко, В. Добровольський, перша 
народна артистка України Наталка Ужвій. 
Тут проходили численні творчі зустрічі з 
українськими письменниками: В. Охотні-
ковим, Д. Каневським, М. Петренком, О. 
Юрченком, М. Хвильовим, О. Вишнею, О. 
Коломійцем, О. Гончарем, П. Глазовим, Ю.  
Збанацьким.

З побудовою у 1974 році нового примі-
щення районного будинку культури старе 
історичне приміщення Нарбуду звільни-
лося. Два роки простояло пусткою. Щоб 
не мати зайвих клопотів місцева влада 
розпорядилася знести приміщення. Ста-
рожили пам'ятають, коли увечері, йдучи з 
роботи, мимохіть споглядали на театр, що 
гордовито стояв на своєму звичному місці, 
а вранці, йдучи на роботу, бачили його вже 
розібраним. Чи варто щось говорити про 
відчуття лохвичан, долі котрих і життя про-
йшли через унікальну і дорогу будівлю…

Спливало кілька проектів з відновлен-
ня Нарбуду. Так спеціалісти Переяслав-
Хмельницього музею під відкритим небом 
цікавилися проєктною документацією, 
щоб на території музею відновити споруду. 
На жаль, документи втрачено. Хоча мож-
ливе відновлення архітектурної пам'ятки у 
мініатюрі, на кшталт львівських. Але на це 
потрібно велике бажання. Хоча, як кажуть, 
мрії збуваюься. треба лишень дуже цього 
захотіти…

Олександр Дроб'язко, 
краєзнавець.

 КРАЄЗНАВСТВО О. ПЧІЛКА, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, М. СТОРОЖЕНКО 
ЗАСВІДЧИЛИ ВІДКРИТТЯ ЛОХВИЦЬКОГО ТЕАТРУ

Старі люди кажуть, що все на світі має 
свій початок. Якщо хочуть пізнати людину, 
то завжди питають, якого вона роду і хто 
її батьки.

 Потрібно всім родинне дерево вивчати,
 Бо ми господарі на цій святій землі.
 Коріння роду треба добре знати,
 Дітей навчати, поки ті малі.
 Бо що то за людина без коріння?

 Як перекотиполе, що летить...
 Без роду - племені, його благословення
 Не може праведно на цій землі прожить.
У квітні – травні 2021 року відділом 

освіти виконавчого комітету Заводської 
міської ради було проведено конкурс на 
найкраще родинне дерево «Нашому роду 
нема переводу» серед дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку. У конкурсі 

взяли участь вихованці та учні всіх підпо-
рядкованих закладів освіти.

На конкурс надійшло 24 роботи, у яких 
діти, у співпраці з батьками, проводили 
дослідження свого роду, вчилися шано-
бливому відношенню до свого найближ-
чого оточення, любові до своєї родини та 

Батьківщини. 
Всі учасники конкурсу були нагоро-

джені грамотами та подяками від відділу 
освіти виконавчого комітету Заводської 
міської ради.

Відділ освіти виконавчого 
комітету Заводської міської ради

НАШОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ
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У м. Переяслав-Хмельницький з 
27 по 31 травня, пройшов відкри-
тий чемпіонат ФСТ «Україна» з бок-
су серед чоловіків. Представник БК 
«АЛЕКС» м. Заводське Оніщенко 
Руслан в категорії 69 кг взяв участь у 
чемпіонаті. 

4 -5 червня в м. Кременчуці прой-
шов відкритий турнір з боксу, при-
свячений пам'яті судді Дмитренка 
М.П. Від команди м. Заводське БК 
«АЛЕКС» взяли участь Соляник Єв-

ген, 2009 р.н. у категорії 50 кг (ІІІ 
місце), Богдан Гриценко, 2006 р.н. в 
категопрії 65 кг (І місце), Буряк Ігор 
2003 р.н. у категорії 69 кг (І місце). 

Турнір став перевіркою підго-
товки спортсменів, адже незабаром 
чемпіонат Полтавської області. Тож 
є можливість виявити, над чим по-
працювати, щоб гідно виступити на 
першості області.

Олексій Оніщенко, 
голова БК «АЛЕКС»

Повідомляємо про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та вра-
хування зауважень і пропозицій гро-
мадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Облаштування Свистунківсько-Чер-

вонолуцького газоконденсатного ро-
довища. Комплекс споруд та будівель 
для збору та підготовки вуглеводневої 
продукції свердловин Свистунківсько-
Червонолуцького газоконденсатного 
родовища. Нове будівництво. Полтав-
ська область, Миргородський район, 
за межами населених пунктів. Перша 
черга.

Характеристика планованої діяль-
ності – облаштування родовища, ви-
добування вуглеводнів. Спорудження 
(влаштування) та підключення розвід-
увальної свердловини №4 Свистунків-
сько-Червонолуцького ГКР; буріння 
водної свердловини для водозабезпе-
чення процесу буріння свердловини 
№4 Свистунківсько-Червонолуцько-
го ГКР; будівництво тимчасової уста-
новки комплексної підготовки газу 
(ТУКПГ), з прокладанням газопро-
воду-підключення від проектної 
ТУКПГ до магістрального газопроводу 
«Глинськ-Шебелинка-Полтава-Київ»; 
буріння водної свердловини для водо-
забезпечення потреб ТУКПГ.

Режим роботи ТУКПГ цілодобовий 
та складає 8760 годин (365 діб) в рік. 

Потужність (продуктивність) 
ТУКПГ: 

- природній газ – 500 тис. м3/добу;
- газовий конденсат – 32,1 т/добу;
- СПВ – 6,03 т/добу (утилізація СПВ 

передбачається на установці повернен-
ня в пласт Мехедівсько-Голотовщин-
ської ТЗСУ).

Характеристики газопроводу-під-
ключення від проектної ТУКПГ до 
магістрального газопроводу «Глинськ-
ШПК»: 

- пропускна здатність – 500 тис.м3/
добу;

- робочий тиск – 5,5 МПа.
Свердловина № 4 Свистунківсько-

Червонолуцького ГКР:
- очікуваний статичний тиск – 19,86 

МПа;
- очікуваний робочий тиск – 10,0 МПа;
- очікуваний добовий дебіт: газу – 

120 тис.м3/добу; конденсату – 5 т/добу; 

СПВ – 1,44 т/доб.
Підключення свердловини включає 

обв’язку устя свердловин та прокла-
дання газопроводу-шлейфу й інгібіто-
ропроводів до комунікацій ТУКПГ на 
орієнтовну відстань до 4500 м. Довжи-
на газопроводу-підключення від про-
ектної ТУКПГ до магістрального газо-
проводу «Глинськ-ШПК» – орієнтовно 
2600 м.

Передбачається використання буро-
вого верстату із дизельним приводом 
потужністю до 7000 кВт. й вантажопід-
йомністю не менше 320 т. Спосіб бурін-
ня – комбінований. Проєктна глибина 
– 5565 м. Організація процесу буріння – 
комбінований спосіб (амбарний та без-
амбарний). Конструкція – вертикальна.

Площа відводу земель на період екс-
плуатації свердловини – 0,8 га, для 
ТУКПГ – орієнтовно 3 га. Площа відво-
ду земель на період прокладання газо-
проводу-шлейфу та газопроводу-під-
ключення – орієнтовно 17 га, на період 
влаштування свердловини – орієнтов-
но 3,0 га. 

Забезпечення водою буде здійсню-
ватися через водну свердловину, про-
бурену на буровому майданчику сверд-
ловини. Орієнтовний дебіт – 7 м3/год.

Забезпечення прісною водою побу-
тових та технологічних потреб ТУКПГ 
буде здійснюватися через водну сверд-
ловину, пробурену в межах майданчи-
ка ТУКПГ. Орієнтовний дебіт – 7 м3/
год., орієнтовна глибина – 130 м. Для 
питних потреб будівельної бригади, 
обслуговуючого персоналу ТУКПГ ви-
користовуватиметься вода бутильова-
на привозна.

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ», код 

ЄДРПОУ – 37118434. Місце знаходжен-
ня: 37212, Полтавська обл., Лохвицький 
р-н, с. Яхники, вул. Шевченка, 162, кім., 
23. Тел. (05356) 9-66-34.

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Департаменту екології та природних 
ресурсів Полтавської ОДА за адресою: 
36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./
факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-
pl.gov.ua.

Контактна особа: Олійник Віталій Пе-
трович, т.в.о. директора Департаменту. 

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме ре-

зультати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішен-

ням про провадження даної планова-
ної діяльності буде Висновок з оцінки 
впливу на довкілля й Дозвіл на вико-
нання будівельних робіт, що видається 
відповідно Департаментом екології та 
природних ресурсів Полтавської ОДА 
й органом виконавчої влади який реа-
лізує державну політику з питань дер-
жавного архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду.

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорен-
ня становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) 
з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадсько-
го обговорення громадськість має пра-
во подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності 
їх обґрунтування. Зауваження та про-
позиції можуть подаватися в письмо-
вій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розгля-
даються.

Тимчасово, на період дії та в меж-
ах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його ска-
сування та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської ОДА за адресою: 
36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./
факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-
pl.gov.ua.

Контактна особа: Олійник Віталій Пе-
трович, т.в.о. директора Департаменту. 

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого надаються за-
уваження і пропозиції, та строки на-
дання зауважень і пропозицій

Департаменту екології та природних 
ресурсів Полтавської ОДА за адресою: 
36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./
факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-
pl.gov.ua.

Контактна особа: Олійник Віталій Пе-
трович, т.в.о. директора Департаменту. 

Зауваження і пропозиції приймають-
ся протягом усього строку громадсько-
го обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 325 аркушах 
із додатками.

9. Місце (місця) розміщення 
звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформа-
ції (відмінне від приміщення, 
зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громад-
ськість може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД 
можливе щоденно в робочий час, крім 
вихідних з 29 червня 2021 р.:

- ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ», 
37212, Полтавська обл., Лохвицький 
р-н, с. Яхники, вул. Шевченка, 162, кім., 
23, контактна особа – Жосан Анжела 
Степанівна, Тел. (05356) 9-66-34;

- Виконавчий комітет Заводської 
міської ради, 37240, Полтавська обл., 
Лохвицький р-н, місто Заводське, вул. 
Полтавська, будинок 4/16, контактна 
особа – Сидоренко Віталій Володими-
рович, тел. +38(05356) 3-56-84; 

- Виконавчий комітет Лохвицької 
міської ради, 37200, Полтавська обл., 
Лохвицький р-н, м. Лохвиця, вул. Пере-
моги, буд. 19, контактна особа – Радько 
Віктор Іванович, тел. +38(05356)3-18-49;

- Виконавчий комітет Петрівсько-
Роменської сільської ради, 37333, 
Полтавська обл., Гадяцький р-н, село 
Петрівка-Роменська, контактна осо-
ба – Бугайова Валентина Петрівна, тел. 
(099) 005 1741.

НОВИНИ З БОКСЕРСЬКОГО РИНГУ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ


