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тут веселково твоя доля розквітає, мій дім, моє ти Заводське.
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А  В И  В З Я Л И  У Ч А С Т Ь ?
В рамках двомісячника чистоти, благо-

устрою та озеленення навчальні заклади 
міста провели прибирання власних тери-
торій та висаджування зелених насаджень. 
Так Заводські школи №1 та № 2 озелени-
ли свої пришкільні території, висадивши 
5 ялинок, 13 горобин, 7 калин, 9 кущів 
троянд та 23 берези, 8 лип, 15 горобин, 6 
калин, 22 сосни, 5 ялинок та 9 кущів тро-
янд відповідно. ДНЗ «Теремок» на власній 
території розбив калиновий гай (25 ку-
щів), трояндову рабатку (50 кущів), попід-
саджували 5 туй та 3 кущі самшиту, які в 
минулому році так впали в око комусь із 
мешканців, що не посоромились прийти 
та серед ночі забрати у дітей. ДНЗ «Малят-

ко» поповнив свої зелені насадження 5 го-
робинами, по 5 кущів самшиту і калини та 
3 кущами троянд. 

Лохвицький механіко-технологічний 
коледж ПДАА та ПТУ № 32 висадили на 
прилеглій території по 15 лип та 15 горо-
бин кожні. Також привели до ладу подвір'я 
своїх закладів.

Дбають про свій ошатний вигляд і місь-
кі будинки культури. Так МБК №1 прибрав 
прилеглу територію, адже саме тут про-
ходять більшість концертів та культурних 
міроприємств. МБК № 2 висадили більше 
200 дерев. Це і сосон - 180, і беріз - 30, і туй 
- 15. Також працівники поділились влас-

ними саджанцями плодових дерев: вишні 
- 5,яблуні - 3 та сливи - 5 штук.

За доброю традицією працівники місь-
кої ради також долучились до озеленення 
міста. В парковій зоні по вулиці Озерній 
було висаджено 80 горобин, 10 лип, 15 ду-
бів та 10 кленів.

Працівники ТОВ «Елеватор - Агро» по-
близу підприємства висадили близько 200 
саджанців сосни.

 Вагомий внесок зробили працівники 
комунального ринку спільно з відділом 
благоустрою міста, висадивши більше 1 
000 дерев: сосни - 490; берези – 445; акації 
- 100; горіхів – 20; абрикос - 25; слив – 20.

В цьому році міська рада придбала ве-
лику кількість троянд, які були висаджені 
по всьому нашому місту. І дуже хочеться 
вірити, що вони будуть квітнути в нашому 
місті, а не на подвір'ях спритних мешкан-
ців, які вирішать власне озеленення, за-
бравши їх з наших клумб.

Весна набирає обертів, природа пробу-
джується від сну і кожному з нас слід по-
дбати про красу нашого міста. Щоб мати 
лад в державі, необхідно щоб кожен почи-
нав із себе.

Ю.ГОРБЕНКО 
провідний спеціаліст 

з гуманітарних питань

3 стор. 6 стор.

2 стор.
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X V I І  М І С Ь К И Й  Ф Е С Т И В А Л Ь - К О Н К У Р С 
Д И Т Я Ч О Ї  Т А  Ю Н А Ц Ь К О Ї  Т В О Р Ч О С Т І

« В Е С Е Л К О В І  К О Л Ь О Р И »
Запрошуємо юних вокалістів, танцівників, інструменталістів, представників оригі-

нального мистецтва (цирковий, розмовний жанр) взяти участь в XVII міському фести-
валі-конкурсі дитячої та юнацької творчості «Веселкові кольори», який відбудеться в 
м.Заводське 1 червня 2017року.

Програма фестивалю передбачає:
- урочисте відкриття фестивалю;
- власне конкурс;
- конкурс малюнків на асфальті «Кольорове розмаїття дружби та добра»;
- майстер-класи та виставка-ярмарок виробів декоративно-ужиткового мистецтва; 
- працююча група дитячих аніматорів;
- танцювальний флеш-моб;
- нагородження переможців та урочисте закриття фестивалю-конкурсу;
- дитяча дискотека;
- святковий феєрверк.
Інформаційна підтримка: ТРК «Астра», газета «Червонозаводський вісник», сайт За-

водської міської ради www.ch-zavodska-mr.gov.ua. 
Заявки на участь подаються до 26 травня 2017р. за адресою: 

м.Заводське вул.Матросова, 15 (Заводський МБК №1); 
та на електронну адресу: che.mbk1@gmail.com 
Телефони для довідок: (066)-159-81-76, (095) 452-33-38

Про проведення XVII міського фестивалю 
– конкурсу дитячої та юнацької творчості 

«Веселкові кольори»

Керуючись статтею 32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до затвердженої програми та в зв’язку з про-
веденням XVII міського фестивалю – конкурсу 
дитячої та юнацької творчості «Веселкові ко-
льори». 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення та 
програму проведення XVII міського фестива-
лю – конкурсу дитячої та юнацької творчості 
«Веселкові кольори» (додається).

2. Для організації та проведення створити 
робочу групу в складі:

- Краснолуцької Юлії Вячеславівни – дирек-
тора МБК №1;

- Сидоренка Валерія Дмитровича – заступ-
ника директора МБК № 1;

- Якименко Тетяни Ігорівни – художнього 
керівника МБК №1;

- Горбенко Юлії Анатоліївни – провідного 
спеціаліста з гуманітарних питань;

- Мусієнка Віктора Олександровича – голо-
ви місцевої громадської організації «Спорт» (за 
згодою);

- Фесуна Віталія Анатолійовича – системно-
го адміністратора міської ради.

3. Відповідальним за організацію та про-
ведення фестивалю визначити Краснолуцьку 
Юлію Вячеславівну – директора МБК №1.

4. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на заступника міського голови До-
брулю Сергія Васильовича.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

11 квітня 2017 року рішення №32

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

Затверджене положення рішенням ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради № 32 від 11.04.2017р.

ПОЛОЖЕННЯ про XVIІ міський 
фестиваль-конкурс дитячої та юнацької 

творчості «Веселкові кольори»

1. Організатори проекту:
1.1 Заводська міська рада
1.2 Місцева громадська організація 

«Спорт»
1.3 Міський будинок культури №1
2. Мета:
2.1 Виявлення талановитих і обдарова-

них дітей, сприяння подальшому розвитку 
їх здібностей;

2.2 Популяризація різних видів мис-
тецтв серед молодого покоління;

2.3 Обмін досвідом та творчими досяг-
неннями;

2.4 Залучення юних аматорів до актив-
ної участі в мистецькому житті міста та 
надання можливості реалізації їх творчого 
потенціалу.

3. Умови проведення: 
3.1 Фестиваль-конкурс проводиться в 

м. Заводське 1 червня 2017 року в МБК №1.
3.2 Для організації та проведення утво-

рюється робоча група, яка організовує тех-
нічне і фінансове забезпечення та призна-
чає журі конкурсу.

3.3 У період проведення XVІI міського 
фестивалю-конкурсу здійснюється:

- урочисте відкриття фестивалю;
- власне конкурс;
- конкурс малюнків на асфальті «Кольо-

рове розмаїття дружби та добра»;
- майстер-класи та виставка-ярмарок 

виробів декоративно-ужиткового мисте-
цтва; працююча група аніматорів;

- танцювальний флеш-моб;
- нагородження переможців та урочис-

те закриття фестивалю-конкурсу;
- дитяча дискотека та святковий феєр-

верк.
3.4 Відповідальність за життя та 

здоров’я дітей несуть безпосередньо керів-
ники колективів, батьки та супроводжую-
чі особи.

3.5 Для участі у фестивалі-конкурсі ко-
жен колектив або учасник представляє 1-2 
номери. Твори виконуються під фоногра-
му, або під оригінальний музичний супро-
від. 

3.6 Вокальні твори також можуть ви-
конуватись а капела. Забороняється про-
ведення на фонограмі допоміжних голосів 
в унісон реальному звучанню. Не допуска-
ється повторного виконання твору (якщо 
даний твір виконувався цим же учасником 
на цьому ж конкурсі в попередні роки).

3.7 Володарі Гран-прі 2016р. участі в 
конкурсі не беруть.

4. Номінації:
ВОКАЛ (окремі виконавці, колективи 

малих та великих форм)
- народний спів;
- естрадний вокал;
- академічний вокал;
- авторська пісня.
ХОРЕОГРАФІЯ (колективи)
- народний танець;
- класичний танець;
- естрадний танець;
- сучасні напрямки;
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЖАНР (ко-

лективи, окремі виконавці)
- народні інструменти;
- духові інструменти;
- клавішні інструменти.
ОРИГІНАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО (колек-

тиви, окремі виконавці)
- розмовний жанр – читці (поезія, про-

за), театральні мініатюри, авторський твір;
- цирковий жанр – акробатика, плас-

тичний етюд, еквілібристика, жонглюван-
ня, клоунада.

5. Вікові категорії:
Конкурс проводиться у кожній номіна-

ції за віковими категоріями:
- до 7 років;
- від 8 до 10 років;
- від 11 до 14 років;
- від 15 до 18 років.
Належність до вікової категорії визна-

чається у співвідношенні 70% від загальної 
кількості учасників колективу.

6. Критерії оцінювання:
Оцінка виступу конкурсантів відбува-

ється за такими критеріями:
- рівень виконавської майстерності;
- артистичність та сценічна культура;
- складність репертуару;
- відповідність обраної тематики до 

віку;
- цілісність композиції та розкриття 

творчого задуму.
7. Технічне забезпечення:
Музичні носії: флешка або CD-диск, які 

повинні містити лише конкурсний трек, 
записаний у форматі mp3. Обов’язково 
мати в наявності копію музичного носія. 
Фонограми подаються разом із заявкою до 

26 травня 2017 року.
8. Фінансові умови:
8.1 Усі витрати щодо участі колективів 

і виконавців у фестивалі – за рахунок від-
ряджуючої організації.

8.2 Благодійний внесок учасників фес-
тивалю:

- соло – 100 грн./чол. 
- колективи 2-6 чол. – 80 грн./чол.
- колективи 7-15 чол. – 70 грн./чол.
- колективи 16 чол. і більше – 50 грн./

чол. 
Кінцевий термін внесення благодійного 

внеску – 26 травня 2017 року.
8.3 Банківські реквізити :
Одержувач: Місцева громадська органі-

зація «Спорт»
Код – 36454126
р/р - 26008054626909 
МФО – 331401  ПАТ КБ «ПриватБанк»
Копію чека про оплату додавати при ре-

єстрації заявки на участь.
8.4  Якщо конкурсант бере участь в 

кількох номінаціях – оплата 1 номінації 
100%, наступні – знижка 20%.

8.5 Для дітей пільгових категорій (бага-
тодітні, малозабезпечені, діти-сироти, по-
збавлені батьківського піклування), дітей 
учасників АТО участь у фестивалі-кон-
курсі є безкоштовною (за наявності копії 
відповідного посвідчення).

8.6 У випадку відмови учасників від 
участі за будь-яких обставин пізніше ніж 
за 5 днів до початку фестивалю, оргкомі-
тет залишає за собою право не повертати 
будь-які внески, які були здійснені учасни-
ком.

9. Визначення та нагородження пере-
можців:

9.1 Всі учасники отримують Свідоцтво 
про участь у XVІI міському фестивалі-кон-
курсі «Веселкові кольори».

9.2 Переможців у кожній номінації ви-
значає компетентне та професійне журі.

9.3 Учасники, що посіли перше, друге, 
третє місце, отримують Диплом Лауреата 
фестивалю та кубки.

9.4 Володарі ГРАН-прі нагороджують-
ся окремим цінним подарунком (на ви-
бір):

- звукозапис на професійній студії;
- професійна фотосесія;
- грошова винагорода в розмірі 2000 

грн. 
10. Організаційні питання: 
10.1 Заявки на участь разом зі списком 

учасників колективу подаються до 26 трав-
ня 2017 року за адресою:

- м. Заводське, вул. Матросова, 15 (За-
водський МБК №1);

- на електронну адресу: 
che.mbk1@gmail.com;
Телефони для довідок: 
3-57-75; (066) 159-81-76, (095) 452-33-38. 
10.2 Усі графи заявки обов’язкові для 

заповнення. Заявки, заповнені не за фор-
мою, розглядатись не будуть!

Розпочалося голосування за проекти громадського бюджету  

Голосування за проекти проходитиме у Заводському з 16 по 30 квітня у 6 пун-
ктах голосування. Для зручності заводчан пункти голосування розташовані у різних 
мікрорайонах міста. Проекти реалізовуватимуться протягом 2017 року.

ПЕРЕЛІК пунктів голосування  
1.Заводський МБК №2, вул. Жукова,1, з понеділка – п’ятницю: з 09:00 до 18:00;
2.Заводська ЗОШ №2,вул. Ватутіна,46, з понеділка – п’ятницю: з 08:00 до 17:00;
3.ДНЗ №2 «Теремок», вул. Озерна,9, з понеділка – п’ятницю:з 08:00 до 17:00;
4.Заводська міська бібліотека №1, вул. Академіка Пономаренка, 1а/39а, з вівторка – 

неділю: з 10:00 до 18:00; 
5.Заводський МБК №1, вул. Матросова,15, з понеділка – п’ятницю: 09.00 до 18.00;
6.Заводська  міська рада, вул. Полтавська, 4/16, з понеділка - п’ятницю:З 08.00 до 17.00.
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М И Т Е Ц Ь  В И П Е Р Е Д Ж А Є  Ч А С
Цими квітневими днями у Заводській 

міській бібліотеці №1 розпочала діяти ви-
ставка живописних робіт художника з 
с.Токарі, що на Лохвиччині, Шевченка Ва-
силя Григоровича. Вона носить назву «Все, 
що люблю і все, у що вірю».

Василь Григорович вже неодноразово 
виставляв свої роботи у нашому закладі 
і щоразу вони викликали захоплення на-
ших читачів, а це, зважте, звичайні не роз-
пещені великими музеями і столичними 
виставками, люди. Поміж них викладачі 
шкіл та технікумів, школярі та студенти, 
домогосподарки та наймані робітники, 
пенсіонери. Думається, що вони інтуїтив-
но відчувають глибину цих картин, бо ж 
там багато сакральних символів, які вихо-
дять з генетичної пам’яті українців. В ро-
ботах Василя Шевченка багато підтексту, 
натяків, які вимагають роботи думки. Він 
використовує різні техніки написання сво-
їх творів, хоча в основі творчості – класич-
ний живопис із його тонами і напівтонами, 
повітряними перспективами..

…У цьому ракурсі згадується ще один 
живописець ім’я якого теж пов’язане із То-
карями, а саме Григорій Ксьондз.

Цей художник прожив не один рік 
життя в селі, згадувався односельцями, 
як дивак, що писав свої картини за їжу і 
помер нікому невідомим. Зараз точаться 
суперечки про місце його поховання. По-
трібно було спливти майже семидесяти 
рокам (зауважте, що не п’ятдесяти, бо тоді 
ще були живими ті, хто міг би провести до 
його могили), щоб бути гідно оціненим на-
ступними поколіннями, які побачили гені-
альність в його наївному малярстві. Тому, 
природньо, випливає думка про те, що об-
дарованим людям властиво випереджати 
свій час.

Роботи одного з таких митців зараз у 
нас на виставці. Отож, приходьмо, спогля-
даймо і радіймо тому, що такі люди є зараз 
серед нас. 

Л.ЄРМАКОВА
завідувачка Заводською бібліотекою №1

Ф О Р М У Є М О  З Д О Р О В И Й  С П О С І Б  Ж И Т Т Я 
С Е Р Е Д  У Ч Н І В  Ш К О Л И

Із сивої давнини до сьогодення простих 
людей і вчених, лікарів та філософів цікав-
лять питання: «Що таке здоров’я», «Що 
таке хвороба?», «Чому одні люди здорові, а 
інші хворіють?». Наші давні пращури вва-
жали, що хвороби приносять людям злі 
духи або чорні сили. Ще хворобу сприйма-
ли як кару богів, рятуючись від якої люди 
намагалися задобрити їх дарами і жертва-
ми. 

Гіпократ – геніальний лікар і філософ 
давнього світу, який жив у ІІІ-ІV столітті 
до нашої ери, стверджував, що яка діяль-
ність людини, такою вона і є, такі і її хво-
роби. Він учив, що, коли людина живе і 
розвивається у гармонії з природою, вона 
буде здоровою, а порушення законів при-
роди призводить до хвороб. А Ібн-Сіна 
(Авіценна) – лікар, вчений і філософ, який 
жив близько тисячі років назад стверджу-
вав «Головним скарбом життя є не землі, 
що ти завоював, не багатства, що у тебе 
в скринях… Головним скарбом життя є 
здоров’я, і щоб його зберегти потрібно ба-
гато що знати».

Що ж таке здоров’я? За визначенням 
Всесвітньої організації охорони здоров’я: 

здоров’я – це стан повного фізичного, ду-
ховного і соціального благополуччя, а не 
тільки відсутність хвороб чи фізичних вад.

Формування здорового способу життя ? 
це цілеспрямований, базований на науко-
вих основах процес життєдіяльності, що 
враховує природу дитини і природу розви-
тку особистості. Цей процес спрямований 
на оволодіння знаннями, уміннями і на-
вичками, які дають можливість будувати 
здорове життя. 

Здоров’я є найвищою цінністю людини. 
Але, на жаль, багато людей починають ро-
зуміти цінність здоров’я, втративши його. 
Не випадково в усіх вітаннях ми один од-
ному бажаємо здоров’я і щастя. Ці два по-
няття нерозривно взаємопов’язані. Адже 
без здоров’я не може бути щасливого жит-
тя. 

Одним із шляхів вирішення проблеми 
формування здорового способу життя 
серед учнів є створення Шкіл сприяння 
здоров'ю. Із 2005 року педагогічний ко-
лектив нашої школи працював над ство-
ренням здорового освітнього простору 
відповідно до моделі «Школи сприяння 
здоров'ю» на основі шкільної комплексної 
програми. Модель, розроблена колекти-
вом, у 2009 р. зайняла перше місце в облас-
ному конкурсі моделей «Школи сприяння 
здоров'ю».

У нашій школі, до речі, єдиній із шкіл 
району, діє загальнодержавна програма 
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції 
та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих 
на СНІД. Учителі Кісенко Н.І., Погрібняк 
Ю.М., Малишко Л.Б., Голінченко Л.П., Ли-
сечко О.В. мають сертифікати педагогів-
тренерів. Одним із найулюбленіших видів 
занять серед дітей є тренінги: «За здоровий 
спосіб життя» (учитель Погрібняк Ю.М., 
практичний психолог Малишко Л.Б.) , «Як 
захистити себе від ВІЛ», «СНІД ( це не-
безпечно», «Корисні та шкідливі звички» 
(Кісенко Н.І.), «Маршрут безпеки: шляхи 
передачі ВІЛ», «Маршрут безпеки: поруч 
з тобою» (Лисечко О.В.). Члени учнівської 
ради, лідерська група «Здоров'я» (Дудник 
Владлена, Мащенко Тетяна, Пилипенко 
Карина, Литовченко Марина, Потапенко 
Ірина), пройшовши навчання у педагогів-
тренерів, стали консультантами. Ці учні 
залучаються для проведення різних захо-
дів по пропаганді здорового способу жит-

тя. У школі вже стало традицією проводи-
ти дні, тижні, місячники з основ здоров’я 
та безпеки життєдіяльності «За здоровий 
спосіб життя», в ході яких проводяться 
години спілкування, тренінги, виставки 
літератури, перегляд кінофільмів під де-
візом «Запобігти. Врятувати. Допомогти», 
конкурси малюнків та плакатів та засідан-
ня педагогічного лекторію. 

Члени учнівської ради систематично 
проводять засідання круглого столу «Як 
бути здоровими?», якому передує анкету-
вання учнів, конкурси плакатів і малюнків, 
перегляд тематичних кінофільмів, мульти-
медійних презентацій. На засіданнях ана-
лізуються анкети, підводяться підсумки 
конкурсів, проходять дискусії щодо пере-
глянутих кінофільмів, презентацій. 

На засіданнях робочої групи «Центру 
здоров'я» була спланована робота згідно 
робочого плану школи, заслуховуються 
звіти окремих учнів і членів творчої групи 
вчителів, підсумовується робота за про-
ведені дні, тижні, місячники з пропаганди 
здорового способу життя. 

Учнівська рада працює над формуван-
ням лідерських якостей учнів та молоді, 
над сприянням розвитку учнівської про-
ектної діяльності у вирішенні соціально 
важливих суспільних проблем, над вихо-
ванням соціально-правових компетенцій 
учнів та молоді, над активізацією діяль-
ності органів учнівського самоврядування 
в школі, над формуванням активної жит-
тєвої позиції учнів і питаннями пропагу-
вання здорового способу життя. 

На виконання спільного наказу Депар-
таменту охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації та Департаменту освіти і науки 
Полтавсьвої облдержадміністрації «Про 
організацію та проведення навчальних ци-
клів з формування здорового способу жит-
тя «Разом до здоров’я» у загальноосвітніх 
навчальних закладах області у 2016-2017 
навчальному році» у школі проводиться 
педагогічний лекторій для батьків та шко-
лярів за участю педагогічних, медичних 
працівників з метою підвищення ефек-
тивності системної роботи з гігієнічного 
виховання учнів та формування здорово-
го способу життя та безпечної поведінки, 
прищеплення навичок щодо запобігання 
та подолання шкідливих звичок та залеж-
ностей та профілактики захворювань. До 

проведення цих занять ретельно готують-
ся ректор університету педагогічних знань 
для батьків Ярміш Н.В. та декани: Минець 
С.В., Алова А.М., Чернець Н.В. та практич-
ний психолог, соціальний педагог Малиш-
ко Л.Б. та інші педагоги. Велику допомогу 
у проведенні занять надають медичні пра-
цівники Горобець Т.Д., Гуртова Ж.С., Ли-
сенко М.І., Лисенко Г.Г., Максимова О.М., 
медична сестра школи Буряк Н.П. Най-
більше проведено лекцій для учнів та бать-
ків сімейним лікарем Заводської АЗПСМ 
№2 Горобець Т.Д.: «Хвороби серцево-су-
динної системи. Перша допомога при бо-
лях у серці», «Депресивний стан у дітей», 
«Шкідливі звички у дитячому віці та не-
гативний вплив їх на здоров’я дитини», 
«Раціональне харчування дітей шкільного 
віку. Режим дня учня», «Хвороби шлунко-
во-кишкового тракту у дітей. Профілак-
тика гострих кишкових інфекцій», «Про-
філактика цукрового діабету», «Здорове 
харчування», «Профілактика грипу, ГРВІ. 
Імунопрофілактика». 

Заходи по формуванню здорового 
способу життя в учнів спрямовані на ви-
ховання дбайливого ставлення до свого 
здоров’я, посилення власного життєвого 
потенціалу, підвищення стійкості до різ-
них хвороботворних, стресогенних фак-
торів. 

Людина відповідає за власне здоров’я 
і в неї є великі можливості для його фор-
мування. Сьогодні ми визначаємо наше 
здоров’я в майбутньому. Ми самі за нього 
відповідаємо. Кожній людині варто зрозу-
міти, що причина нездоров’я насамперед 
не в поганому харчуванні, некомфортному 
житті, забрудненому середовищі існуван-
ня, а в байдужості людини до самої себе, 
у звільненні завдяки цивілізації людини 
від зусиль над собою, наслідком чого стало 
руйнування захисних сил організму.

Із покоління в покоління, зі сторіччя 
в сторіччя люди набували досвіду і почи-
нали розуміти: здоров’я залежить від ба-
гатьох чинників оточуючого світу і, голо-
вне, від ставлення до здоров’я, від способу 
життя. 

Здоров’я є найвищою цінністю людини, 
то ж бережімо його.

Л.ГОЛІНЧЕНКО 
заступник директора школи 

з виховної роботи
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Д О К У М Е Н Т И

Про направлення вільних лишків на співфінансування 
будівництва ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Лохвицької районної 

ради м.Заводське, Лохвицького району, Полтавської області

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

ВИРІШИЛИ: 1. Здійснити міжбюджетний трансферт з місь-
кого бюджету до районного бюджету у сумі 600 000,00 грн. за 
рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився 
станом на 01.01.2017 р., для забезпечення співфінансування бу-
дівництва ЗОШ I-III  ступенів  №1 Лохвицької районної ради  
м.Заводське, Лохвицького району, Полтавської області.

2. Бухгалтерії міської ради внести зміни у видаткову частину 
бюджету по КФК 8800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 «Капіталь-
ні трансферти органам державного управління інших рівнів» у 
сумі 600 000,00 грн. (додаток №1 додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

28 березня 2017 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ    

Про направлення вільних лишків

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 7 статті 78 
Бюджетного кодексу України та беручи до уваги клопотання КП 
«Комунсервіс». 

ВИРІШИЛИ: 1. Направити вільний залишок бюджетних ко-
штів, що утворився станом на 01.01.2017р.по загальному фонду 
бюджету в сумі 31 923,00 грн., в тому числі:

- по КФК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користу-
вання» в сумі 31 923,00 грн. на придбання резервних насосів для 
свердловин.

2. Затвердити профіцит загального фонду бюджету в сумі 31 
923,00 грн.

3. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 31 
923,00 грн. джерелом покриття якого визначити вільний зали-
шок бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2017р. по 

РІШЕННЯ РАДИ    

Про внесення змін до бюджету на 2017 рік

Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги Угоду 
на передачу міжбюджетних трансфертів між Полтавською об-
ласною, Лохвицькою районною та Заводською міською радами 
на виконання спільного проекту Заводської міської та Токарів-
ської сільської рад Лохвицького району «Розвиток спортивної 
бази, як важлива складова процесу повноцінного розвитку лю-
дини». 

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну частину спеціального 
фонду бюджету на 2017 рік по доходах в сумі 600 000,00 грн.  по 
коду 41035000 «Інша субвенція» за рахунок субвенції з обласно-
го бюджету.

2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюдже-
ту на 2017 рік по видатках в сумі 600 000,00  грн., в тому числі по:

-  КФК 6060 « «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Ка-
пітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 396 000,00грн; КЕКВ 
3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» у сумі 204 
000грн. на виконання спільного проекту Заводської міської та 
Токарівської сільської рад Лохвицького району «Розвиток спор-
тивної бази, як важлива складова процесу повноцінного розви-
тку людини».

3. Направити кошти по спеціальному фонду бюджету по 
КФК 8600 «Інші видатки» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 
і предметів довгострокового користування» в сумі 52 428,00грн. 
на виконання міської програми «Підвищення енергоефектив-
ності, енергозбереження та утримання і матеріального забезпе-
чення соціальних, культурних об’єктів комунальної власності в 
м.Заводське Лохвицького району, Полтавської області на 2016-
2025рр» (придбання металопластикових дверей).

4. Затвердити профіцит загального фонду бюджету в сумі 52 
428,00грн.

5. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 

Про проведення  6,7,8 та 9 травня Дня пам’яті  та 
примирення, Дня Перемоги в місті

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 1. На проведення заходів присвячених  Дню 
пам’яті  та примирення, Дню Перемоги виділити кошти з комп-
лексної міської програми соціального захисту населення  та ор-
ганізувати – 

6 травня: 
- проведення вечора вшанування ветеранів Другої світової 

війни та надання матеріальної допомоги в розмірі 2000 грн. кож-
ному (список додається);

 - проведення концертної програми в МБК №1.
7 травня:
- поїздку народного аматорського духового оркестру МБК 

№1 та аматорського духового оркестру МБК № 2 на марш – па-
рад в м. Полтава.

8 травня:
- поїздку ветеранів війни на урочисті заходи  до меморіально-

го комплексу урочища Шумейкове.
9 травня: 
- проведення мітингу на міському стадіоні та масиві «Брисі»; 
- покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків; 
- проведення громадянської панахиди біля пам’ятників заги-

блим воїнам. 
2. Контроль за організацією та проведенням в місті заходів  

покласти на заступника міського голови Добрулю С.В.
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
11 квітня 2017 року рішення №31

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

Дерево тяжко захворіло! Чуєте, люди, 
дерево тяжко захворіло! Чи буває таке? 
Так. Дерева тяжко хворіють довго і боліс-
но помирають, не говорячи ні слова доко-
ру нам, суєтним людцям, що в гонитві за 
матеріальними благами забули про вищі 
цінності. Дерева тяжко хворіють, коли ми 
різноманітними спорудами перегороджує-
мо русла річок, не забезпечуючи вільного 
потоку води. Піднімаємо рівень ґрунтових 
вод, підтоплюючи корені Дерева.

Населення не опікується чистотою Рі-
чок, інтенсивно забруднюючи сміттям 
схили берегів. Своєю передчасною смертю 

РІШЕННЯ РАДИ    

загальному фонду бюджету.
4. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис 

бюджету на 2017 рік.
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
28 березня 2017 року рішення №2

52 428,00грн. джерелом покриття якого визначити вільний за-
лишок бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2017р. 
по загальному фонду бюджету.

6.Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис 
бюджету на 2017 рік.

7. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової час-
тини бюджету за 1-й квартал 2017 року.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

28 березня 2017 року рішення №4

Д У Б И  -  Д Е Р Е В А  Д Л Я  Н А Щ А Д К І В

Дерево попереджає людей: Схаменіться! 
Зупиніться! Для чого живете?

Шанування Дерева бере свій початок із 
сивої давнини, коли наші предки покло-
нялися деревам як Богам. До прийняття 
християнства було багато священних гаїв, 
куди ходили поклонятися Богам природи.

Дбайливе ставлення до природи виро-
блялося в нашого народу впродовж бага-
тьох тисячоліть проживання на своїх авто-
хронних землях.

Особлива пошана належала деревам, 
які в силу своїх природних особливостей 
ставали священними.

Серед священних дерев українців най-
почесніше місце займає Дуб - "цар дерев", 
уособлення Перуна і Сонця. Дуб вважа-
ється аналогом світового Дерева. В його 
густій кроні живе "цар птахів". У давнину 
дуб виступав аналогом святині, місця, де 
здійснювалися релігійні обряди, жертво-
принесення.

У народній Релігії дуб вважається де-
ревом Перуна - громовержця, символом 
мужності, чоловічого початку.

Дуб шанують за міцність, красу, довго-
вічність. Освячені у Перунів день жолуді 
використовують у магії родючості і шану-
ють як чоловічі обереги, які носять на шиї 
у ладанках, або зашивають у одяг. У цей же 
день жінки віншують чоловіків вінками з 
гілочок дуба. Вінки чоловіки зберігають 
протягом року до наступного свята і ви-
користовують у разі потреби для зміцнен-
ня організму (кілька листочків додають до 
чаю або у купіль). Листя дуба жінки вико-
ристовували в оздоровчій магії для своїх 
чоловіків і синів, щоб вони були міцними 
і дужими.

Гой, Дубе, Дубе, мій діду любий!
Прийди в господу, до нашого роду,
на наших синів дай свою силу,
щоб злії духи їх не косили.
На наших синів дай свої м'язи,
щоб злії духи не рвали в'язи.
На наших синів дай свої моці,
щоб були з Перуном на кожному кроці.
Християнська церква постійно боро-

лася з вірою у священність дерев, зокре-
ма дуба: існують описи знищення місіо-
нерами багатьох священних дубів у всіх 
слов'янських країнах впродовж цілого ти-
сячоліття.

Незважаючи на всі заборони, культ 
Дуба і нині має помітний вплив на культу-
ру і звичаї українців.

Дерево, якому судився довгий вік, стає 
священним. Дуб не просто пам'ятник при-
роди та історії. Він - жива ланка в ланцюзі 
століть. Тисячі років присутні священні 
дуби на нашій землі. Зелений красень, па-
тріарх лісу, щедро оспіваний народом, був 
отим першодеревом світу, що зросло на 
піску, піднятому з дна первісного океану.

Потрібне не одне людське життя, щоб 
виріс справжній дуб - богатир. Гріхом вва-
жалося серед запорізьких козаків рубати 
Дуба.

А наші сучасники гріха не бояться - ру-
бають дуби і в лісі, і в посадках. Скільки 
знищено дубів тільки поблизу Заводсько-
го, і ніхто не бачить і не чує, що коїться зло 
і страшний гріх перед Природою, перед 
Матінкою - Землею. А місцеві підприємці 
в гонитві за легкою наживою виготовля-
ють дубовий паркет та дубові меблі. Хай 
насняться їм ті дуби, яким вони урізали 
життя...

З приходом весни просинаються молоді 
дубочки, дбайливо насаджені у парках і ву-
лицях нашого міста. Скоро вони зазелені-
ють молодим зеленлистом і сповіщать нас 
про продовження життя. Пройдуть роки і 
вони стануть могутніми Дубами, вростуть 
корінням в історію, як символ мужності і 
вірності рідній землі.

Хай минають віки - на Україні завжди 
стояв і стоятиме Дуб - могутнє гіллясте де-
рево, що символізує міць і любов до рідної 
землі.

   ЗОРЕСЛАВА
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Ц І Н У Й Т Е  К О Ж Е Н  Д Е Н Ь  І  М И Т Ь

Ця проста істина з кожним днем набу-
ває особливого і пророчого змісту. Адже 
все частіше у повсякденному житті ми 
стикаємося з болем і втратами. Кожен 
день таїть у собі різне – і хороше і гірке, 
але таким вже є життя, і тому надважливо 
насолоджуватися кожною прожитою мит-
тю, намагатися зробити її якомога більш 
неповторною. Однією з таких незабутніх 
згадок для жителів міста Заводське зали-
шиться концерт двох абсолютно різних, 

але від того ще більш цікавих, українських 
артистів, які здобули популярність завдя-
ки телевізійним проектам «Голос країни» 
та «Україна має талант». Іван Ганзера – як 
він сам про себе говорить зі сцени – зви-
чайний хлопець з села -  завдяки своєму 
живому голосу та чуттєвим пісням, спо-
внених власними переживаннями і болем, 
завоював прихильність глядачів телекана-
лу «1+1», де здобув перемогу у вокальному 
шоу, та любов тисяч українських глядачів, 

серед яких були, звісно, і заводчани. Тому, 
приїзд в маленьке містечко телевізійної 
зірки став справжньою подією і, незважа-
ючи на перенесення концерту з 3 березня 
на 26 (у зв’язку з оголошеною на той час 
жалобою в країні), не зменшив глядацької 
аудиторії теплого та затишного залу МБК 
№1.

Колегою по сцені Івана став його друг 
по конкурсу Олександр Кварта – «голо-
вний енерджайзер України», так охаракте-
ризував колегу Ганзера. І справді, поруч з 
проникливим виконанням пісень «Не плач 
тату», «Моїй Україні», «Село» Іваном Ган-
зерою, яке зривало шквал аплодисментів 
від вдячних слухачів, абсолютним зарядом 
позитиву були наповнені пісні Кварти – 
«Будем знакомы», «Удача», переспів укра-
їнської пісні-хіта «Смерека», під яку навіть 
дехто не втримався і почав танцювати пря-
мо в залі разом із запальним артистом, а 
також пісня-візитівка Олександра «Сеньо-
рита, я влюблен». Окремим зарядом пози-
тиву послугувала танцювальна підтримка 
Народного аматорського ансамблю танцю 
«Веселка» (кер.Ю.В.Краснолуцька), які до-
повнили оригінальними хореографічними 
постановками цю та ще декілька компози-
цій концерту. Запальні диско-танцівники 
(від студентів до першокласників) зірвали 
бурхливі овації від заводчан і стали «ве-
личезним сюрпризом» для співака. «Я ще 

з такими не виступав!!!», просто і щиро 
зізнавався Олександр, - «Є там ще хто?» 
- заглядав за куліси і весело підтримував 
танцювальні ритми Кварта. Подібний до-
свід не новий для величезного колективу, 
який нещодавно знову завоював Гран-Прі 
на міжнародному конкурсі юних вико-
навців. Саме така співпраця є корисною 
і для дітей, які отримують нагоду ще раз 
проявити свої танцювальні таланти, і для 
виконавців, чий виступ супроводжується 
веселою і запальною картинкою.

На останок концерту співаки подарува-
ли чарівну українську пісню, під час якої 
всі учасники вийшли на сцену і створили 
незабутній настрій та атмосферу в залі. 
Вдячні глядачі аплодували стоячи. Зі сце-
ни з словами подяки звернувся міський 
голова Сидоренко Віталій Володимиро-
вич, дякував артистам та жителям міста, 
які зібралися у залі. «Побільше б таких 
митей…», - лунало із зали у відповідь. І хо-
четься вірити, що й справді ми заслуговує-
мо на такі моменти єднання і щастя, на ар-
тистів яким болить наше із вами спільне, 
прості речі: життя пересічних українців, 
українського села, мови, пісні, культури і 
звичайно ж любові. Тож, цінуймо кожну 
мить і відвідуймо приємні концерти!

Р.БІЛИК
педагог-організатор 

Заводської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Н А Р О Д  К Л А Д Е  Н А  С В О Ї Х  Б О Г І В  П Е Ч А Т Ь 
С В О Є Ї  Н А Ц І О Н А Л Ь Н О С Т І І.Нечуй - Левицький

Вічного крім природи нічого не буває. 
Мудрий народний афоризм гласить: був 
початок - буде й кінець.

Наші пращури дайбожичі навесні по-
минали поіменно всіх тих, хто навічно 
відійшов від нас. Саме це і возвеличувало 
дух, підносило людську душу в безсмертну 
пам'ять Роду.

Немає потреби доводити те, що без дав-
ніх звичаїв і обрядів неможливо уявити 
світогляд нашого народу та і всю історію 
України.

Якщо пофантазувати і уявити, що хрис-
тиянству вдалося досягти своєї мети: лік-
відувати дайбозькі колядки і щедрівки, 
веснянки та гаївки, купальські і жнивар-

ські пісні, водіння "Куста", різноманітні за-
бави і ігри, вечорниці та весільні обряди; 
погодитися, що гра на сопілці та лікування 
травами - то "бісівське заняття", а нато-
мість обмежити життя тільки канонами - 
що б сталося з нашим народом і чи зміг би 
він існувати як етнос?

Мабуть ні. Ми не змогли б мати ні іс-
торичних пісень, ні кобзарських дум, пе-
реказів, легенд, на яких виховувалися цілі 
покоління і національні герої.

Якщо проаналізувати історичний роз-
виток, можна переконатися, що безнаці-
ональних релігій немає, бо кожен народ, 
який запозичив релігію, намагався зберег-
ти свої традиції. Тільки за таких умов змо-

гла прижитися нова релігія. Такою релігією 
для наших Пращурів було християнство. 
Цей процес був дуже довгим, важким і бо-
лісним. Християнство не завжди виявляло 
доброзичливість до земель Київської Русі, 
на яких воно приживалося і визрівало. В 
історії нашої України були періоди, коли 
церква відігравала реакційну роль у руках 
великодержавних ідеологів. Вважаючи ак-
сіомою непогрішність церковних канонів, 
історіографія делікатно ці питання не ви-
світлювала. Але ми, українці, маємо знати 
всю правду, навіть якщо вона і гірка.

Коли Україна після відомої Переяслав-
ської угоди остаточно втратила свою авто-
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номію, то разом з нею вона втратила і ре-
лігійний центр - 1686 року його перенесли 
до Москви, хоча всі ми добре знаємо, що 
історичне хрещення Русі відбулося в Києві 
і право на митрополію від Константинопо-
ля отримав саме Київ.

Ніхто не буде заперечувати слова 
Т.Шевченка спрямовані до Богдана Хмель-
ницького, який відіграв  основну роль у 
Переяславській угоді:

Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
..........................
Якби-то ти, Богдане, п'яний!
Тепер на Переяслав глянув!
..........................
Якби ти на світ не родивсь.
Або в колисці ще упивсь... 

Московська патріархія механічно пе-
ретворювалася  у слухняне знаряддя шо-
віністської політики імперської Росії. До 
церковних календарів одразу ж були при-

числені тамтешні історичні особи і події. 
Наприклад, Андрій Боголюбський, який 
у 1169 році захопив і розграбував Київ, 
"на славу його північного суперника". Як 
пише літопис: "І грабували вони два дні 
весь город... І не було помилування нікому 
нізвідки: церкви горіли,християн вбивали, 
а інших  в'язали, дружин вели в полон, си-
ломіць розлучаючи з чоловіками їх, діти 
ридали, дивлячись на матерів своїх. І узя-
ли вони майна множина, і церкви оголили 
від ікон, і книг, і риз, і дзвони з церков по-
знімали... Запалений був навіть монастир   
Печерський святий Богородиці... І був у 
Києві серед всіх людей стогін, і туга, і скор-
бота"...

Свята Ікона Божої Матері була викра-
дена з Києва і пізніше  названа "Володи-
мирською іконою Пресвятої Богородиці" 
і стала найбільшою святинею Російської 
імперії. Вперше за багатовікову історію 
було розгромлено "матір міст руських". За 
ці "подвиги" Російська Православна Церк-
ва канонізувала Андрія Боголюбського у 
святого.

То святий він, чи грабіжник?...
Українській тематиці місця в церков-

ному календарі не знайшлося. Історичним 
особам, які могли б отримати "лик велико-
мучеників", довелося скуштувати гіркоту 
церковної анафеми. Це стосується Івана 
Мазепи, Павла Полуботка, Петра Кални-
шевського та інших.

Їхні вчення не були зрадницькими сто-
совно свого народу. Вони протистояли 
колоніальній політиці Петра I та інших ца-
рів. Саме за це звинуватила їх православна 
церква. Одразу ж після Полтавської битви 
Петро I разом з Московським Синодом 
зобов'язали всі храми одслужити "службу 
прокляття" по Івану Мазепі.

Отже, як бачимо, не такі вже й безгріш-
ні християнські панотці, якщо вони вико-
нують функції офіційної ідеології.

Будь-яка релігія, яка сповідує загально-
людські цінності, має опановувати уми не 
шляхом насилля і анафеми, а переконан-
нями.

Подібне сталося і з християнством. З 
яким завзяттям і вакханалією войовничі 
атеїсти руйнували церкви, шельмували і 
забороняли свята і обряди.

В результаті, ми опинилися на межі ду-
ховної катастрофи. Тепер, усвідомивши 

скоєне, ми повертаємось назад, збираючи 
уламки духовного життя попередніх поко-
лінь. А воно було багатюще, там діяли свої 
закони, своя мораль, своє світобачення, 
домінантою якого була пошана природі, 
праці і людині.

Святочне ставлення до природи, своє-
рідний їй гімн можна знайти в архаїчних 
веснянках. Гімн природі, котра, як вва-
жали наші Пращури, була найвищим Бо-
гом буття, - ось ті первісні засади, на яких 
формувалася давня віра у Дажбога та ка-
лендарна обрядовість. Чи маємо ми право 
дорікати нашим тисячолітнім Пращурам 
за це, коли і ми є дітьми Природи? Це пи-
тання сьогодні має собі поставити кожен, 
бо зневага до Землі, до Природи змушує 
серйозно замислитись - чи виживемо ми в 
умовах екологічної катастрофи? Відповідь 
на це потрібно шукати у древніх  віруван-
нях русичів, в народному календарі, в на-
ціональних  дійствах і обрядах, які витво-
рив упродовж  не одного тисячоліття наш 
геніальний народ.

ЗОРЕСЛАВА

Л О Х В И Ц Ь К И Й  М Е Х А Н І К О - Т Е Х Н О Л О Г І Ч Н И Й  К О Л Е Д Ж 
П О Л Т А В С Ь К О Ї  Д Е Р Ж А В Н О Ї  А Г Р А Р Н О Ї  А К А Д Е М І Ї

О Г О Л О Ш У Є  П Р И Й О М  С Т У Д Е Н Т І В  Н А  2 0 1 7 - 2 0 1 8  Н . Р.
Код Спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Вступні іспити

на базі 9 кл., молодший спеціаліст:
181 Харчові технології «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 

харчових концентратів»
українська мова (диктант),

математика (письмове тестування)
«Зберігання і переробка зерна»
 «Бродильне виробництво і виноробство»

133 Галузеве  
машинобудування

«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»

на базі 11 кл., молодший спеціаліст сертифікати ЗНО

181 Харчові технології «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 
харчових концентратів» українська мова та література 

Математика, або історія, або біологія
Математика, або історія, або хімія

Математика, або історія, або фізика

Математика, 
або історія, або 

біологія
«Зберігання і переробка зерна»
 «Бродильне виробництво і виноробство»

133 Галузеве 
машинобудування

«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»

на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
181 Харчові технології «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 

харчових концентратів» Фахові іспити
«Зберігання і переробка зерна»
 «Бродильне виробництво і виноробство»

133 Галузеве  
машинобудування

«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»

Н О В И Н И  Б О К С УНа Чемпіонаті Полтавської області з 
боксу серед юнаків, який пройшов у м. 
Полтава з 2 по 5 березня 2017 року, при-
йняла участь команда боксерського клубу 
"АЛЕКС" м. Заводське. 

Наші боксери показали такі результати: 
Крят Владислав – ІІІ місце, категорія 46 

кг; 
Міщенко Антон - ІІІ місце, категорія 54 

кг;
Буряк Ігор - ІІІ місце, категорія 48 кг;
Лесик Сергій також III місце; категорія 

52 кг.
На відкритій першості ДЮСШ №1 м. 

Горішні Плавні, яка пройшла з 10 по 11 бе-
резня 2017р., команда боксерського клубу 

«АЛЕКС» з м. Заводське виборола три пер-
ших і два других призових місця.

В турнірі прийняли участь боксери з 
міст Горішні Плавні, Кременчука , Мир-
города , Світловодська , Миколаєва. Наші 
боксери показали слідуючі результати: 

Міщенко Антон у ваговій категорії 58 кг 
(група 2003-2004 р.н.) зайняв друге місце, 
поступившись місцевому боксеру;

Лесик Сергій у фіналі в напруженому 
поєдинку теж поступився місцевому бок-
серу у ваговій категорії 52 кг та зайняв дру-
ге місце; 

Буряк Ігор та Крят Владислав вийшли 

до фіналу у категорії 46 кг та розділили 
між собою в безкомпромісному поєдинку 
два перших місця ( нічия за рішенням суд-
дів); 

Оніщенко Руслан у ваговій категорії 
60 кг у фіналі з титулованим боксером з 
Миколаєва у видовищному поєдинку ро-
зійшлись нічиєю ( судді довго не могли 
визначить переможця). Бій був визнаним 
найкращим поєдинком турніру, а Руслан 
отримав кубок за найкращу техніку і так-
тику.

На відкритій першості ДЮСШ "Олім-
пійські надії" в м. Полтава перші в своє-

му спортивному житті поєдинки провели 
наймолодші вихованці нашого клубу. Це 
Шиян Ярослав та Соляник Євген , обидва 
2009 року народження , обоє боксували з 
місцевими, більш досвідченими боксера-
ми і зайняли другі місця. 

Також свій перший бій на ринзі провів 
ще один новачок команди БК"АЛЕКС" - 
Устимець Владислав, 2003 року народжен-
ня. Владислав впевнено переміг боксера з 
Миргорода та зайняв перше місце. 

З 31 березня по 2 квітня команда юнаків 
2003-2004 р.н. прийняла участь у турнірі з 
боксу "Мужність" в м. Суми. Друге місце - 
Устимець Влад в категорії 48 кг.

 Вітаємо новачків з вдалим початком.


