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ЗАСНОВАНА В СІЧНІ 2015 РОКУ                                  www.ch-zavodska-mr.gov.ua Мій дім, моє ти Заводське, горять твої вогні в посульськім краї, 
тут веселково твоя доля розквітає, мій дім, моє ти Заводське.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ВІСНИК
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В И П У С К Н И Й  В Е Ч І Р  —  Ц Е  С В Я Т О 
Ю Н О С Т І  Ц Е  С В Я Т О  Н А Й К Р А Щ О Ї  П О Р И 

В  Ж И Т Т І  Л Ю Д И Н И .
Закінчилось дитинство останнім дзвін-

ком, настав хвилюючий і незабутній час. У 
червні в Заводських ЗОШ №1 та №2 про-
йшли святкові лінійки та випускні вечори, 
школа прощалася зі своїми дорослими ді-
тьми, які одержали свідоцтва про незакін-
чену середню освіту (9 клас) та атестати 
про загальну середню освіту (11 клас).

В цьому році з відзнаками закінчили 
школу:

В ЗОШ №1:Квашина Сніжана (9-А 
клас),Байрак Ігор та Мішура Інна - золоті 
медалі(11 клас); 

В ЗОШ №2:Мащенко Тетяна, Полта-
вець Діана та Пономаренко Олександра (9 
клас);Пилипенко Карина-золота медаль та 
срібні Кутузова Владлена та Ярміш Вікто-
рія (11 клас). 

Для дев’ятикласників – це перехрестя. 
Хтось сміливо зробить крок за поріг шко-
ли і продовжить освіту в коледжі, техніку-
мі, ліцеї.

Ну, а хтось повернеться в школу, продо-
вжить навчання в десятому класі.

А для одинадцятикласників до цього 
часу було все зрозуміле і звичне: і школа, 
що стала майже рідною домівкою, і друзі-
однокласники, і порадники-вчителі, а по-
переду незвідані далі дорослого, самостій-
ного життя.

Нині Ви прощаєтесь з дитинством і 
робите перші кроки у самостійне життя. 
Перед кожним із Вас шлях невтомного по-
шуку в пізнанні, в радості від звершеного 
власними руками і розумом, хвилюючих 
миттєвостей дружби й кохання. Вбирайте 
знання і досвід, життєву мудрість стар-
ших. Виховуйте в собі працелюбність, 
наполегливість і доброзичливість. Якщо 
ставити перед собою високу й благородну 
мету з любов’ю до людей, то її неодмінно 
можна досягти. Нехай ваше молоде життя 
буде цікаве й натхненне, сповнене щасли-
вих хвилин успіху й добрих справ!

7 стор. 8 стор. 9 стор.
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Д Е Н Ь  К О Н С Т И Т У Ц І Ї  Т А  Д Е Н Ь  М О Л О Д І

Д О К У М Е Н Т И

Про внесення змін до бюджету на 2017 рік

Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у видаткову частину загально-
го фонду бюджету на 2017 рік по реалізації проектів громадсько-
го бюджету, а саме:

- загальний фонд
 КФК 6060 « «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240  «Опла-

та послуг (крім комунальних)» мінус 116 438,00грн, а КЕКВ 
2210 «Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар» плюс 116 
438,00грн.

- спеціальний фонд
КФК 6060 « «Благоустрій  міст, сіл, селищ» 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» мінус 212 575,00грн, а КЕКВ 3110 «При-
дбання обладнання і предметів довгострокового користування»   
плюс 212 575,00грн.

2. Направити кошти по спеціальному фонду бюджету по КФК 
1010  «Дошкільна освіта» КЕКВ 3110   «Придбання обладнання   і 
предметів  довгострокового  користування» в  сумі 7 764,00грн. 
на придбання газонокосарки для ДНЗ «Малятко».

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

4. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової час-
тини бюджету за 2-й квартал 2017 року.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 червня 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. 

ВИРІШИЛИ: Направити 166 400,00 грн. вільного залишку 
бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2017 року

- по загальному фонду :
КФК 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації держав-
них (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 
50 000,00 грн.;

КФК 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2210 «Предмети, матері-
али, обладнання та інвентар» 9000,00 грн.

КФК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних)» 36000,00грн;

- по спеціальному фонду :
КФК 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 3110 «Придбання облад-

нання і предметів довгострокового користування» 21 000,00грн;
КФК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3110 «При-

дбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

РІШЕННЯ РАДИ    

Про затвердження Положення про встановлення 
ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів та порядок його справляння

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  п.215.3.10 Податко-
вого кодексу України, Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з 
метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого са-
моврядування, а також сприяння соціально-економічного роз-
витку міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про встановлення 
ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та порядок його 
справляння (додається).

2. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 43 сесії 
міської ради 6 скликання  від 28.01.2015 року за № 4 «Про вста-
новлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами гос-
подарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
4. Оприлюднити дане рішення в газеті «Червонозаводський 

вісник» та на сайті Заводської міської ради. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо-

ву постійної комісії міської ради  з питань  стратегічного розви-
тку, планування бюджету і фінансів Барановського Р.І.
З додатком можна ознайомитись на сайті за посиланням:https://
drive.google.com/file/d/0B0doumo30-A3WWwyVk1KcUpRMDA/
preview

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 червня 2017 року рішення №5

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження Положення про єдиний податок

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», п.12.4 ст.12, ст.293 
Податкового Кодексу, Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з ме-
тою зміцнення матеріальної  та фінансової  бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-економічного розви-
тку міста.

ВИРІШИЛИ: 1. ЗЗатвердити  Положення про єдиний пода-
ток (додаток 1 додається).

2. Встановити ставки єдиного податку для суб’єктів госпо-

Про затвердження Положення про порядок нарахування та 
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, як складової податку на майно

Керуючись ст. 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Законом України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяльності» та з метою 
зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самовря-
дування, а також сприяння соціально – економічного розвитку 
міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про порядок нараху-
вання та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, як складової податку на майно (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 7 позачер-
гової сесії міської ради 6 скликання від 24.02.2016 року за № 4 
«Про затвердження Положення про порядок нарахування та 
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки, як складової податку на майно».

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
4. Оприлюднити дане рішення в газеті «Червонозаводський 

вісник» та на сайті Заводської міської ради. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо-

ву постійної комісії міської ради з питань стратегічного розви-
тку, планування бюджету і фінансів Барановського Р.І.
З додатком можна ознайомитись на сайті за посиланням: https://
drive.google.com/file/d/0B0doumo30-A3OHptX0lEYzBUejQ/
preview

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 червня 2017 року рішення №7

РІШЕННЯ РАДИ

СТОР. 3 >>

28 червня 1996 року був прийнятий 
Основний Закон України -  Конституція. 
Вона ввійшла в наше життя, як головний 
оберіг державності та демократії, гарант 
незалежності і соборності країни. Це був 
один з найважливіших кроків у забезпе-
ченні подальшого підвищення міжнарод-
ного авторитету України на світовій арені. 
Дана Конституція діє і сьогодні. Відповід-
но до неї 28 червня  це  вихідний день.

Часто День Конституції збігається в 
часі ще з одним святом – Днем молоді. Ось 

і цьогоріч  в нашому місті ми відзначили 
ці два свята 25 червня. Святковий концерт, 
який мав назву «Україно моя, для тебе на 
світі живу», відбувся на головній сцені міс-
та. Всіх присутніх радували своєю творчіс-
тю аматори сцени МБК №1. Традиційно з 
привітанням до мешканців міста та гостей  
з нагоди свята звернувся міський голо-
ва В.Сидоренко. А завершальним акор-
дом свята став виступ групи «Маl-а-хіт» з 
м.Полтави.

50 400,00 грн.
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
14 червня 2017 року рішення №2

дарської діяльності - фізичних осіб, які здійснюють діяльність 
у м. Заводське та класифікувати їх по виду господарської діяль-
ності (додаток  2 додається).

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 43 сесії 
міської ради 6 скликання від  28.01.2015 року № 3  «Про затвер-
дження в новій редакції Положення про єдиний податок».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
5. Оприлюднити  дане   рішення   в   газеті   «Червонозавод-

ський вісник»  та  на  сайті Заводської міської ради. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо-

ву постійної комісії міської ради  з питань  стратегічного розви-
тку, планування бюджету і фінансів Барановського Р.І.
З додатком можна ознайомитись на сайті за посиланням: https://
drive.google.com/file/d/0B0doumo30-A3QWttVlM5UEJhU2s/
preview

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 червня 2017 року рішення №6

Про затвердження Положення про порядок нарахування та 

РІШЕННЯ РАДИ
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сплати  транспортного податку, як складової податку 
на майно

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», п.12.4 ст.12, ст. 265, 
266, 267 Податкового Кодексу України, Законом України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» та з метою зміцнення матеріальної та фінансової 
бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-
економічного розвитку міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про порядок нараху-
вання та сплати транспортного податку, як складової податку на 
майно (додається).

2. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 7 поза-
чергової сесії міської ради 6 скликання від 24.02.2016 року за № 
5 «Про затвердження Положення про порядок нарахування та 
сплати транспортного податку, як складової податку на майно».

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
4. Оприлюднити дане рішення в газеті «Червонозаводський 

вісник» та на сайті Заводської міської ради. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо-

ву постійної комісії міської ради  з питань  стратегічного розви-
тку, планування бюджету і фінансів Барановського Р.І.
З додатком можна ознайомитись на сайті за посиланням: https://
drive.google.com/file/d/0B0doumo30-A3OHptX0lEYzBUejQ/
preview

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 червня 2017 року рішення №8

<< СТОР. 2

Про встановлення плати за оренду комунального майна

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 1. Установити плату для фізичних і юридичних 
осіб за оренду комунального майна громади міста з розрахун-
ку тридцять гривень за один метр квадратний на календарний 
місяць. 

2. Рішення набуває чинності з 01.07.2017 року. 
3. Рішення ради від 08.11.2011 року за № 4 – скасувати.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 червня 2017 року рішення №9

РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження ставок земельного податку та ставок 
орендної плати у відсотках до нормативної грошової 

оцінки земель м.Заводське та с.Вишневе

У відповідності до плану діяльності міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2017 рік, з метою впорядкування 
розмірів орендної плати за землю та збільшення надходжень до 
міського бюджету,  відповідно до Наказу Держкомітету України 
із земельних ресурсів №548 від 23 липня 2010 р. «Про затвер-
дження Класифікації видів цільового призначення земель», ст. 12 
Розділу 1 Земельного Кодексу  України, підпунктом 4.1.9 пункта 
4.1, пунктом 4.5  статті 4, підпунктом 12.3.4 пункту 12.3, підпунк-
та 12.4.3 пункта 12.4, пункта 12.5 статті 12, статті 288 Податково-
го Кодексу України, ст. 21 Розділу ІІІ Закону України «Про орен-
ду землі», згідно Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та враховуючи рішення ради від 05.06.2015 року за 
№ 5 «Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель міста Червонозаводське» та рішення 
ради від 15.10.2013 року за № 22 «Про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель с. Вишневе 
Червонозаводської міської ради». 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити ставки земельного податку за зе-
мельні ділянки по м. Заводське та с. Вишневе від їх нормативної 
грошової оцінки, затвердженої рішенням ради №5 від 5.06.2015 
року:

- для юридичних та фізичних осіб - суб’єктів господарювання 
у розмірі 3 відсотка, а для сільськогосподарських угідь 1 відсо-
ток;

- для фізичних осіб – громадян у розмірі 0,05 відсотка, крім 
земельних ділянок, які використовуються для здійснення під-
приємницької діяльності, для яких ставка земельного податку 
встановлюється в розмірі 3 відсотка;

- для суб’єктів господарювання державної та комунальної 
форми власності у розмірі 3 відсотка;

- для суб’єктів господарювання (крім державної та комуналь-
ної форми власності) на земельні ділянки, які перебувають в по-
стійному користуванні – 12 відсотків.

2. Затвердити розмір ставок орендної плати за землю у м. 
Заводське та с. Вишневе, установивши річну орендну плату за 
землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки (згідно таблиці) в слідуючому розмірі:

РІШЕННЯ РАДИ

3. На земельні ділянки  надані в оренду під  забудову тимчасової торгівельної споруди застосовується коефіцієнт «3» терміном на 
6 місяців. По закінченню 6-ти місячного терміну орендну плату обраховувати згідно таблиці.

4. На земельні ділянки  надані в оренду під  забудову капітальної торгівельної та громадської споруд застосовується коефіцієнт 
«3» терміном на 24 місяці. По закінченню терміну орендну плату обраховувати згідно таблиці.

5. Обчислення розміру орендної плати на земельні ділянки здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів 
індексації, затверджених Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (або її правонаступником).

6. Орендна плата вноситься щомісячно в строки та в порядку, визначеному договором оренди земельної ділянки.
7. Орендну плату за частину площ земельних ділянок наданих підприємствам, установам та організаціям, що перевищують нор-

ми відведення, справляти в п’ятикратному розмірі.
8. Орендну плату за земельні ділянки, які використовуються без оформлення договорів оренди та інших правових документів, 

справляти в двократному розмірі.
9. Орендну плату за користування земельними ділянками для городництва справляти на рівні 2017 року.
10. У виняткових випадках затверджена ставка (відсотки) може бути скоригована, як в сторону зменшення так і в сторону збіль-

шення, але лише за рішенням ради.   
11. Відповідальність за розрахунок орендної плати та своєчасність ведення договірної роботи щодо землі, покласти на провід-

ного спеціаліста з земельних питань та містобудування Катібу С.І.
12. Визнати рішення двадцять шостої сесії міської ради шостого скликання від 09.06.2016 року № 4 «Про затвердження ставок 

земельного податку та ставок орендної плати у відсотках до нормативної грошової оцінки земель м. Заводське та с. Вишневе» таким, 
що втратило чинність.

13. Рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.
14.Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради та у газетах «Зоря» і «Червонозаводський вісник».

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 червня 2017 року рішення №10

Про затвердження  Положення про порядок нарахування та 
сплати земельного податку і орендної плати юридичними та 

фізичними особами

Керуючись пунктом 28 статті 26 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», статтею 274 Податкового Кодексу 
України, Законом України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», з метою зміцнення 
матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, а та-
кож сприяння соціально-економічного розвитку міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про порядок нараху-
вання та сплати земельного податку і орендної плати юридични-
ми та фізичними особами (додається).

РІШЕННЯ РАДИ

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 10 сесії 
міської ради 7 скликання від 09.06.2016 року за № 5 «Про продо-
вження терміну дії рішення 43 сесії міської ради 6 скликання від 
28.01.2015 року».

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
4. Забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Чер-

вонозаводський вісник» та на сайті Заводської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-

стійну комісію міської ради з питань будівництва, транспорту, 
зв’язку, земельних відносин, екології та охорони навколишнього 
природного середовища  (Івахно С.Ю.)

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 червня 2017 року рішення №11

№№ 
п/п Назва цільового призначення

Код    
КВПЦТЗ

Ставки 
орендної 
плати за 
землю 
у % від 

нормативної 
грошової 

оцінки
І Землі сільськогосподарського призначення.  
1 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 01.01 4 
2 Для ведення особистого селянського господарства. 01.03 3
3 Для іншого сільськогосподарського призначення. 01.07 3

 ІІ Землі житлової забудови.
1 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).
02.01 3

2 Для будівництва індивідуальних гаражів. 02.05 3
3 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку.
02.03 3

4 Для іншої житлової забудови 02.07 3
ІІІ Землі громадської забудови.
1 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 03.07

1.1 Заклади торгівлі промисловими товарами 12
1.2 Заклади торгівлі непромисловими товарами 12 

1.2.1 Заклади торгівлі лікувальними засобами та препаратами 12
1.3 Заклади торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стисненим 

газом( АЗС, ГНКС)
12

1.4 Організації по прийманню лому чорних та кольорових металів 12
1.5 Установи по здійсненню консультаційної та практичної діяльності 

у сфері права, бухгалтерського обліку, операцій з нерухомістю
12

2 Для будівництва та обслуговування об’єктів і закладів громадського 
харчування.

03.08

2.1 Кафе, бари, ресторани, їдальні 12
3 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових 

установ.
03.09 12

4 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 
обслуговування. 

03.13

4.1 Автомийки, СТО, шиномонтаж 10
4.2 Заклади по наданню ритуальних послуг 12 
4.3 Заклади по ремонту взуття 7
4.4 Перукарні 7
4.5 Інші заклади побутового обслуговування 10
5 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (заклади соціальної допомоги).
03.15 3

ІV Землі промисловості.
1 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості.

11.02

12 
2 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури.
11.04 12

V Землі транспорту.
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства.

12.04 12

VІ Землі зв’язку.
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій. 13.01 10

VIІ Землі енергетики.  
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.

14.02 12
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П О Л О Ж Е Н Н Я
П Р О  П О Р Я Д О К  Н А Р А Х У В А Н Н Я  Т А  С П Л А Т И  

З Е М Е Л Ь Н О Г О  П О Д А Т К У  Т А  О Р Е Н Д Н О Ї  П Л А Т И 
Ю Р И Д И Ч Н И М И  Т А  Ф І З И Ч Н И М И  О С О Б А М И

1. Загальні положення
1.1 Земельний податок запро-

ваджується на території Завод-
ської міської ради на підставі 
Податкового Кодексу України 
№2755-VI від 02.12.2010 року із 
змінами та доповненнями вне-
сеними Законом України від 28 
грудня 2014 року №71-VІІІ «Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких за-
конодавчих актів України щодо 
податкової реформи».

1.2 Копія прийнятого рішення 
про встановлення місцевого по-
датку надсилається у десятиден-
ний строк з дня оприлюднення 
до органу державної фіскальної 
служби, в якому перебувають 
на обліку платники відповідних 
місцевих податків та зборів.

2. Платники земельного по-
датку та орендної плати

2.1 Платниками земельного 
податку є:

- власники земельних ділянок, 
земельних часток (паїв); 

- землекористувачі.
3. Об’єкти оподаткування зе-

мельним податком
3.1 Об’єктами оподаткування 

є:
- земельні ділянки, які пере-

бувають у власності або корис-
туванні;

- земельні частки (паї), які пе-
ребувають у власності.

4. База оподаткування зе-
мельним податком

4.1.1 Базою оподаткування є:
4.1.2. нормативна грошова 

оцінка земельних ділянок з ура-
хуванням коефіцієнта індекса-
ції, визначеного Центральним 
органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у 
сфері земельних відносин;

4.1.3. Рішення рад щодо нор-
мативної грошової оцінки зе-
мельних ділянок розташованих 
у межах та за межами міста офі-
ційно оприлюднюється до 15 
липня року, що передує бюджет-
ному періоду, в якому плануєть-
ся застосування нормативної 
грошової оцінки земель або змін 
(плановий період). В іншому разі 
норми відповідних рішень за-
стосовуються не раніше початку 
бюджетного періоду, що настає 

за плановим періодом.
5. Ставки земельного подат-

ку
5.1 Ставка земельного податку 

за земельні ділянки, встановлю-
ється:

- для юридичних та фізичних 
осіб - суб’єктів господарювання 
у розмірі 3 відсотка від їх нор-
мативної грошової оцінки, а для 
сільськогосподарських угідь 1 
відсоток від їх нормативної гро-
шової оцінки;

- для фізичних осіб – грома-
дян у розмірі 0,05 відсотка від їх 
нормативної грошової оцінки, 
крім земельних ділянок, які ви-
користовуються для здійснення 
підприємницької діяльності, для 
яких ставка земельного податку 
встановлюються розмірі 3 відсо-
тка від їх нормативної грошової 
оцінки ;

- для суб’єктів господарюван-
ня (крім державної та комуналь-
ної форми власності) на земель-
ні ділянки, які перебувають в 
постійному користуванні – 12 
відсотків.

5.2 Ставка земельного податку 
на земельні ділянки, які перебу-
вають у користуванні суб’єктів 
господарювання державної та 
комунальної форми власності 
встановлюється у розмірі 3 від-
сотка від їх нормативної грошо-
вої оцінки. 

6. Пільги щодо сплати зе-
мельного податку

6.1 Пільги щодо сплати зе-
мельного податку для фізичних 
осіб

6.1.1 Від сплати земельного 
податку звільняються: 

6.1.2. інваліди першої і другої 
групи; 

6.1.3. фізичні особи, які вихо-
вують трьох і більше дітей віком 
до 18 років; 

6.1.4. пенсіонери (за віком); 
6.1.5. ветерани війни та особи, 

на яких поширюється дія Закону 
України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального за-
хисту"; 

6.1.6. фізичні особи, визнані 
законом особами, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 

6.2. Звільнення від сплати зе-

мельного податку за земельні 
ділянки, передбачене для відпо-
відних категорій фізичних осіб, 
поширюється на одну земельну 
ділянку за кожним видом ви-
користання у межах граничних 
норм: 

- для ведення особистого се-
лянського господарства - у роз-
мірі не більш як 2 гектари; 

- для будівництва та обслу-
говування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)- не більш 
як 0,10 гектара; 

- для індивідуального дачного 
будівництва - не більш як 0,10 
гектара; 

- для будівництва індивіду-
альних гаражів - не більш як 0,01 
гектара; 

- для ведення садівництва - не 
більш як 0,12 гектара. 

6.3. Від сплати земельного по-
датку звільняються на період дії 
єдиного податку четвертої групи 
власники земельних ділянок, зе-
мельних часток (паїв) та земле-
користувачі за умови передачі 
земельних ділянок та земельних 
часток (паїв) в оренду платнику 
єдиного податку четвертої гру-
пи.

7. Пільги щодо сплати подат-
ку для юридичних осіб

Міська рада має право вста-
новлювати пільги щодо сплати 
земельного податку окремим 
землекористувачам та землев-
ласникам. Такі пільги застосо-
вуються окремими рішеннями 
міської ради.

8. Земельні ділянки, які не 
підлягають оподаткуванню зе-
мельним податком

8.1. Не сплачується земельний 
податок за: 

8.1.1. землі сільськогосподар-
ських угідь, що перебувають у 
тимчасовій консервації або у 
стадії сільськогосподарського 
освоєння; 

8.1.2. земельні ділянки кладо-
вищ; 

8.1.3. земельні ділянки, надані 
для будівництва і обслуговуван-
ня культових та інших будівель, 
необхідних для забезпечення ді-
яльності релігійних організацій 
України, статути (положення) 

яких зареєстровано у встанов-
леному законом порядку.

9. Особливості оподаткуван-
ня платою за землю

Міська рада встановлює став-
ки плати за землю та пільги щодо 
земельного податку, що сплачу-
ється на її території.

Органи місцевого самовря-
дування до 25 грудня року, що 
передує звітному, подають від-
повідному контролюючому ор-
гану за місцезнаходженням зе-
мельної ділянки рішення щодо 
ставок земельного податку та 
наданих пільг зі сплати земель-
ного податку юридичним та/або 
фізичним особам».

Нові зміни щодо зазначеної 
інформації надаються до 1 чис-
ла першого місяця кварталу, що 
настає за звітним кварталом, у 
якому відбулися зазначені змі-
ни. 

Якщо право на пільгу у плат-
ника виникає протягом року, то 
він звільняється від сплати по-
датку починаючи з місяця, що 
настає за місяцем, у якому ви-
никло це право. У разі втрати 
права на пільгу протягом року 
податок сплачується починаючи 
з місяця, що настає за місяцем, у 
якому втрачено це право. 

Якщо платники податку, які 
користуються пільгами з цьо-
го податку, надають в оренду 
земельні ділянки, окремі будів-
лі, споруди або їх частини, по-
даток за такі земельні ділянки 
та земельні ділянки під такими 
будівлями (їх частинами) спла-
чується на загальних підставах 
з урахуванням прибудинкової 
території. 

Ця норма не поширюється на 
бюджетні установи у разі надан-
ня ними будівель, споруд (їх час-
тин) в тимчасове користуван-
ня (оренду) іншим бюджетним 
установам, дошкільним, загаль-
ноосвітнім навчальним закла-
дам незалежно від форм влас-
ності і джерел фінансування.

10. Порядок обчислення пла-
ти за землю

10.1. Підставою для нараху-
вання земельного податку є дані 
державного земельного када-
стру. 
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10.2. Платники плати за землю 
(крім фізичних осіб) самостійно 
обчислюють суму податку що-
року станом на 1 січня і не піз-
ніше 20 лютого поточного року 
подають відповідному контр-
олюючому органу за місцезнахо-
дженням земельної ділянки по-
даткову декларацію на поточний 
рік за формою, встановленою у 
порядку, передбаченому стат-
тею 46 Податкового Кодексу, з 
розбивкою річної суми рівними 
частками за місяцями. Подан-
ня такої декларації звільняє від 
обов'язку подання щомісячних 
декларацій. При поданні першої 
декларації (фактичного почат-
ку діяльності як платника плати 
за землю) разом з нею подаєть-
ся довідка (витяг) про розмір 
нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки, а надалі така 
довідка подається у разі затвер-
дження нової нормативної гро-
шової оцінки землі. 

 Платник плати за землю має 
право подавати щомісяця звітну 
податкову декларацію, що звіль-
няє його від обов'язку подання 
податкової декларації не пізніше 
20 лютого поточного року, про-
тягом 20 календарних днів міся-
ця, що настає за звітним. 

За нововідведені земельні ді-
лянки або за новоукладеними 
договорами оренди землі плат-
ник плати за землю подає по-
даткову декларацію протягом 20 
календарних днів місяця, що на-
стає за звітним. 

У разі зміни протягом року 
об'єкта та/або бази оподаткуван-
ня платник плати за землю подає 
податкову декларацію протягом 
20 календарних днів місяця, що 
настає за місяцем, у якому відбу-
лися такі зміни.

Нарахування фізичним осо-
бам сум податку проводиться 
контролюючим органом, який 
видає платникові до 1 липня по-
точного року податкове повідо-
млення-рішення про внесення 
податку за формою, встанов-
леною у порядку визначеному 
статтею 58 Податкового Кодексу. 

У разі переходу права влас-
ності на земельну ділянку від од-
ного власника до іншого протя-
гом календарного року податок 
сплачується попереднім власни-
ком за період з 1 січня цього року 
до початку того місяця, в якому 
він втратив право власності на 
зазначену земельну ділянку, а 
новим власником - починаючи з 

місяця, в якому у нового власни-
ка виникло право власності. 

У разі переходу права влас-
ності на земельну ділянку від 
одного власника до іншого про-
тягом календарного року контр-
олюючий орган надсилає по-
даткове повідомлення-рішення 
новому власнику після отриман-
ня інформації про перехід права 
власності. 

За земельну ділянку, на якій 
розташована будівля, що пере-
буває у спільній власності кіль-
кох юридичних або фізичних 
осіб, податок нараховується з 
урахуванням прибудинкової те-
риторії кожному з таких осіб: 

1) у рівних частинах - якщо 
будівля перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб, 
але не поділена в натурі, або од-
ній з таких осіб-власників, ви-
значеній за їх згодою, якщо інше 
не встановлено судом; 

2) пропорційно належній 
частці кожної особи - якщо бу-
дівля перебуває у спільній част-
ковій власності; 

3) пропорційно належній 
частці кожної особи - якщо бу-
дівля перебуває у спільній суміс-
ній власності і поділена в натурі. 

За земельну ділянку, на якій 
розташована будівля, що пере-
буває у користуванні кількох 
юридичних або фізичних осіб, 
податок нараховується кожному 
з них пропорційно тій частині 
площі будівлі, що знаходиться в 
їх користуванні, з урахуванням 
прибудинкової території. 

Юридична особа зменшує по-
даткові зобов'язання із земель-
ного податку на суму пільг, які 
надаються фізичним особам від-
повідно до пункту 6.1 цього По-
ложення за земельні ділянки, що 
знаходяться у їх власності або 
постійному користуванні і вхо-
дять до складу земельних діля-
нок такої юридичної особи. 

11. Податковий період для 
плати за землю

11.1 Базовий податковий (звіт-
ний) період дорівнює календар-
ному року. 

11.2. Базовий податковий 
(звітний) рік починається 1 січ-
ня і закінчується 31 грудня того 
ж року (для новостворених під-
приємств та організацій, а також 
у зв'язку із набуттям права влас-
ності та/або користування на 
нові земельні ділянки може бути 
меншим 12 місяців). 

12. Строк та порядок сплати 

плати за землю
12.1. Власники землі та земле-

користувачі сплачують плату за 
землю з дня виникнення права 
власності або права користуван-
ня земельною ділянкою. 

У разі припинення права влас-
ності або права користування 
земельною ділянкою плата за 
землю сплачується за фактич-
ний період перебування землі у 
власності або користуванні у по-
точному році. 

12.2. Облік фізичних осіб - 
платників податку і нарахуван-
ня відповідних сум проводяться 
щороку до 1 травня. 

12.3. Податкове зобов'язання з 
плати за землю, визначене у по-
датковій декларації, у тому числі 
за нововідведені земельні ділян-
ки, сплачується власниками та 
землекористувачами земельних 
ділянок за місцезнаходженням 
земельної ділянки за податковий 
період, який дорівнює календар-
ному місяцю, щомісяця протя-
гом 30 календарних днів, що на-
стають за останнім календарним 
днем податкового (звітного) мі-
сяця. 

12.4. Податок фізичними осо-
бами сплачується протягом 60 
днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення. 

12.5. При переході права влас-
ності на будівлю, споруду (їх 
частину) податок за земельні ді-
лянки, на яких розташовані такі 
будівлі, споруди (їх частини), з 
урахуванням прибудинкової те-
риторії сплачується на загаль-
них підставах з дати державної 
реєстрації права власності на зе-
мельну ділянку. 

12.6. У разі надання в оренду 
земельних ділянок (у межах міс-
та Заводське та села Вишневе), 
окремих будівель (споруд) або їх 
частин власниками та землеко-
ристувачами, податок за площі, 
що надаються в оренду, обчис-
люється з дати укладення дого-
вору оренди земельної ділянки 
або з дати укладення договору 
оренди будівель (їх частин). 

12.7. Власник нежилого при-
міщення (його частини) у бага-
токвартирному жилому будинку 
сплачує до бюджету податок за 
площі під такими приміщення-
ми (їх частинами) з урахуванням 
пропорційної частки прибудин-
кової території з дати державної 
реєстрації права власності на 
нерухоме майно. 

13. Орендна плата

13.1. Підставою для нараху-
вання орендної плати за земель-
ну ділянку є договір оренди такої 
земельної ділянки оформлений 
та зареєстрований відповідно до 
законодавства. 

Посадова особа апарату 
управління виконкому ради 
повинна до 1 лютого подавати 
контролюючому органу за міс-
цезнаходженням земельної ді-
лянки переліки орендарів, з яки-
ми укладено договори оренди 
землі на поточний рік, та інфор-
мувати відповідний контролюю-
чий орган про укладення нових, 
внесення змін до існуючих до-
говорів оренди землі та їх розі-
рвання до 1 числа місяця, що 
настає за місяцем, у якому відбу-
лися зазначені зміни. 

13.2. Платником орендної пла-
ти є орендар земельної ділянки. 

13.3. Об'єктом оподаткуван-
ня є земельна ділянка, надана в 
оренду. 

13.4. Розмір та умови внесення 
орендної плати встановлюються 
у договорі оренди між орендо-
давцем (власником) і орендарем. 

13.5. Розмір орендної плати 
встановлюється у договорі орен-
ди, але річна сума платежу: 

13.5.1. не може бути меншою 3 
відсотків нормативної грошової 
оцінки;

13.5.2. не може перевищувати 
12 відсотків нормативної грошо-
вої оцінки.

Ставки орендної плати за зе-
мельні ділянки затверджуються 
окремим рішенням міської ради.

14. Відповідальність
Платники земельного подат-

ку за земельні ділянки несуть 
відповідальність за сплату, пра-
вильність обчислення та своє-
часність подання до державної 
фіскальної служби розрахунків 
про нарахування та сплату по-
датку, подання платіжних доку-
ментів до установи банку щодо 
оплати збору згідно Податково-
го Кодексу України.

15. Контроль
Контроль за правильністю об-

числення та своєчасністю спла-
ти земельного податку, а також 
орендної плати здійснюється 
Державною фіскальною служ-
бою.

Л.МАЩЕНКО 
секретар Заводської міської 

ради
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Про затвердження акту депутатської комісії та 
заборону руху великовагового транспорту

Керуючись статтею 25, пунктом 5 статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 17, пунктом 1 
та пунктом 4 статті 19  Закону України «Про автомобільні доро-
ги», Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 року 
за № 30 «Правила проїзду великогабаритних та великовагових 
транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та 
залізничними переїздами» та з метою забезпечення безпечних 
умов руху транспортних засобів в населеному пункті, беручи 
до уваги вкрай негативний експлуатаційний стан доріг в м. За-
водське по вулицях: Вишневій, Технологічній, Якубовського, які 
були зруйновані внаслідок інтенсивного руху великовагового 
транспорту. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити акт депутатської комісії щодо 
обстеження експлуатаційного стану доріг комунальної власнос-
ті територіальної громади м. Заводське (додається).

2. Заборонити рух великовагового транспорту загальною 
масою понад 40 тон включно на дорогах комунальної власнос-
ті територіальної громади м. Заводське допоки не будуть вжиті 
заходи щодо капітального ремонту доріг по вулицях: Вишневій, 
Технологічній, Якубовського.

3. Дозволити рух великовагового транспорту по вулицях Ви-
шневій та Ватутіна в  м. Заводське за маршрутом Млини-Піски, 
Піски-Млини виключно транзитом.

4. Рекомендувати виконавчому комітету скасувати рішення 
від 28.07.2016 року за № 90.

5. Зобов’язати КП «Комунсервіс» встановити додаткові до-
рожні знаки на вищезгадуваних вулицях згідно Закону України 
«Про дорожній рух» та розпочати підготовчі роботи по віднов-
ленню експлуатаційного стану вказаних доріг.

РІШЕННЯ РАДИ    

Про хід виконання рішення виконкому міської ради 
«Про проведення в місті двомісячника чистоти, 

благоустрою та озеленення»

Керуючись підпунктом 7 пункту «а» частини 1 статті 30 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: Інформацію про хід виконання рішення ви-
конкому міської ради «Про проведення в місті двомісячника 
чистоти, благоустрою та озеленення» прийняти до відома (до-
дається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

16 червня 2017 року рішення №58

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

ЗВІТ
про проведення в місті ДВОМІСЯЧНИКА 

чистоти, благоустрою та озеленення.
Згідно Рішення виконавчого комітету від 10.03.2017 року за 

№ 27 з 15 квітня по 14 травня 2017 року в місті   Заводське прово-
дився двомісячник  чистоти,  благоустрою та озеленення міста.

Проведено озеленення міста: висаджено близько 1500 шт. різ-
них порід дерев, 100 кущів. 

Ліквідовано 83 несанкціонованих сміттєзвалищ (у межах 
смуг вулиць та доріг міста - 52, на прибудинкових територіях - 
31).

Обсяг зібраного та вивезеного на міське сміттєзвалище  сміт-
тя становить 1100 м3.

Обрізано близько 250 сухостійних, вражених омелою дерев 
(паркова зона міського стадіону, паркова зона спиртового комбі-
нату,  ПрАТ «Склоприлад», міських кладовищах, вулицях міста).

Прибрані від сміття міські парки,  узбіччя доріг, тротуари, 
місця поховань. Виконані роботи по скошуванню трави на місь-
ких стадіонах, дитячих майданчиках, парках, узбіччях доріг, тро-
туарів (більше 100 000 м2). 

На всі міські цвинтарі завезено необхідну кількість піску та 
землі для впорядкування могил похованих жителів міста.

Напередодні свята Дня Перемоги проведено очистку та по-
білку парканів, бордюрів, дерев.

В центрі міста встановлені нові лавки та смітнички в кіль-
кості 10 штук.

Проведено очистку та ремонт декоративної водойми.  
Сформовано нові квітники, висаджено в них  квіти на вули-

цях Полтавська, Озерна та Матросова. 
Побілено та пофарбовано всі автобусні зупинки міста. 
Проведено очищення від сміття та мулу водовідвідні лотки 

по території міста.
Встановлено 16 нових опор дорожніх знаків, реставровано 8 

дорожніх знаків.
Проведено поточний ямковий ремонт дорожнього покриття 

на вулицях міста.
Впорядкування міського сміттєзвалища  проводиться по мірі 

накопичення сміття та виникнення потреби.  
Очищено від сміття близько 4 км  берегів річки Сула. 
Залучено до участі у заходах  840 осіб  із них 770 учнів та сту-

дентів.

6. Дане рішення довести до відома органів правопорядку та 
прокуратури, керівників підприємств міста та власників велико-
вагових транспортних засобів.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на де-
путатську комісію з питань будівництва, транспорту, зв’язку, зе-
мельних відносин, екології та охорони навколишнього природ-
ного середовища (Івахно С.Ю.) та депутатську комісію з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
розвитку суб’єктів підприємництва, торгівлі та побуту (Глушко 
О.В.).

8. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

14 червня 2017 року рішення №12

Б І Г  М И Р У  З А Р А Д И  Г А Р М О Н І Ї
Всесвітній біг миру заради гармонії – це 

міжнародна естафета, яка проводиться з 
метою поширення ідеалів толерантності, 
дружби і гармонійного співіснування на-
родів у світі.

Символом гармонії і єднання є пала-
ючий факел, який бігуни передають один 
одному із рук в руки.

Учасником естафети може стати кожен 
– вік і фізична підготовка не мають значен-
ня! Будь-хто може пронести факел кілька 
кілометрів або кілька кроків маршрутом 
естафети чи просто потримати його з дум-
кою про мир і гармонію у світі.

18 червня бігуни української команди 

стартували в Запоріжжі. Команда рухала-
ся теренами Запорізької, Дніпропетров-
ської, Миколаївської, Кіровоградської, 
Черкаської, Полтавської і Сумської облас-
тей України.

Фінішували українці 28 червня в Сумах 
на День Конституції. Подолали близько 
900 км, тривалість пробігу становить 11 
днів.

Місто Заводське зустрічало учасників 
міжнародної факельної естафети 27 черв-
ня 2017 року. Міський голова В.Сидоренко 
відзначив учасників бігу Миру грамотою 
міської ради та звернувся до колони бігу-
нів з вітальним словом.

Г Р О М А Д С Ь К А  О Р Г А Н І З А Ц І Я 
« Н О В И Й  Д Е Н Ь »

На території Лохвицького району, зо-
крема Заводської міської ради, почала ро-
боту громадська організація "Українська 
правова природоохоронна організація 
"Новий день". Очолив її депутат Завод-
ської міської ради, голова постійної де-
путатської комісії з питань будівництва, 
транспорту, зв'язку, земельних відносин, 
екології та охорони навколишнього при-
родного середовища Івахно С.

Організація об'єднує членів з метою по-
єднання зусиль, на основі єдності інтер-
есів, для здійснення захисту прав і свобод, 
для задоволення та захисту своїх законних 
соціальних, економічних, творчих, віко-
вих, національно-культурних та інших 
спільних інтересів.

Метою діяльності Організації є: збере-
ження і відновлення екосистеми; захист 

безпритульних тварин; очищення русел 
річок; залучення громадян, громадських 
організацій всіх рівнів для збереження 
навколишнього середовища; співпраця з 
органами місцевого самоврядування та 
державного управління, в тому числі з 
міжнародними; співпраця з організаціями 
всіх форм власності; охорона і відновлен-
ня рибних ресурсів; зариблення водних 

об'єктів; створення і реалізація проектів 
по захисту і відновленню лісових, лугових, 
болотних угідь; захист флори і фауни; роз-
виток і розповсюдження зеленого туриз-
му; збирання сміття, фасування та його 
подальша переробка.

Організація є вільною у виборі цілей та 
напрямків своєї діяльності в межах, перед-
бачених Статутом.

СТОР. 5 >>
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Експлуатаційне утри-
мання об’єктів соціальної 

інфраструктури міста 
(І півріччя 2017 року)

Протягом І півріччя поточного року проведено 
комплекс робіт по забезпеченню належного екс-
плуатаційного утримання об’єктів соціальної інф-
раструктури територіальної громади м. Заводське. 
Зокрема, було виконано наступні роботи:

Об’єкти соціальної сфери.
Проведено технічне обстеження експлуатацій-

ного стану поліклінічного відділення АЗПСМ № 1 
по вул. Садовій, 2а на суму 14584,59 грн.

Встановлено троє металопластикових  дверей 
на вході в поліклінічне відділення АЗПСМ № 1 в м. 
Заводське по вул. Садовій, 2а на суму 52424,57 грн.

Проведено поточний ремонт ганку поліклініч-
ного відділення АЗПСМ № 1 в        м. Заводське по 
вул. Садовій, 2а на суму 73350,0 грн.

Дорожня інфраструктура.
Проведено поточний ремонт асфальтобетонно-

го покриття доріг по вулицях: Польова, П. Мирно-
го, Л. Українки, пров. Л.Українки, Жукова, ІІ пров. 
Жукова, Робітнича, Пушкіна, Чернишевського, 
Озерна, туп. Привокзальний, Привокзальна, Пол-
тавська, Проектна, Матросова, Шевченка, Сково-
роди, Абрикосова, Лермонтова, Академіка Поно-
маренка, Мирна. Всього відремонтовано 1629,43 
м2 асфальтобетонного покриття на суму 477816,6 
грн.

Проведено поточний ремонт прибудинкових 
проїздів біля житлових будинків по вулицях: По-
льова, 3а, Робітнича, 12, Озерна, 11, Проектна, 10, 
Тополина, 6, Проектна, 5, Озерна, 13, тротуар по 
вул. Мирній. Всього відремонтовано 2018,64 м2 ас-
фальтобетонного покриття на суму 316631,11 грн.

Вуличне освітлення.
Поточний ремонт мереж вуличного освітлення 

на суму 271646,82 грн.
Інженерні мережі.
Поточний ремонт оглядових колодязів мереж 

зовнішнього водовідведення на суму 35164,25 грн. 
та встановлено люків на суму 17260,0 грн.

Поточний ремонт магістрального водогону на 
масиві «Гора» на суму 25477,50 грн.

Поточний ремонт водогону на масиві «Гора» на 
суму 30559,72 грн.

Придбано та передано в оперативне управління  
КП «Комунсервіс» обладнання для зовнішнього 
водопостачання, а саме:

- насос ЕЦВ 5-4-75 – 1 од. (вартість – 8100,0 грн.).
- насос ЕЦВ 8-40-120 – 1 од. (вартість – 23323,0 

грн), з перехідним комплектом ЕВВ 8 (різьбовим) 
– 1 од. (вартість 500 грн.).

Благоустрій.
Поточний ремонт штучної водойми та паркану 

в м. Заводське по вул. Матросова (паркова зона) – 
69962,17 грн.

Придбано залізобетонні плити для паркану на 
суму 1300,0 грн. та проведено поточний ремонт 
паркану в центрі міста.

Придбано бетонну вазу для оздоблення декора-
тивною клумбою  тротуару по   вул. Матросова на 
суму 2610, 0 грн.

Придбано та встановлено 10 лавочок на суму 
30400,0 грн.

Придбано та встановлено 10 урн для сміття на 
суму 13000,0 грн.

Провідний спеціаліст
з земельних питань та містобудування                                                           

С. КАТІБА

Члени ГО "Новий день виступили з ініціативою щодо очищення берегів річки Сула від сміття. 11 червня в районі 
"водокачки" проведені заходи по прибиранню сміття, благоустрою території; встановлено дерев'яну вбиральню.

Міська влада надала технічні засоби для вивезення сміття. Дуже приємно, що в місті є активісти, які не просто 
розказують, що потрібно робити, або, як у нас це заведено - вимагають та вказують. Члени ГО "Новий день" показали 
приклад небайдужості, активності, вміння зорганізуватись задля доброї справи. Маємо надію, що таких добрих справ, 
пов'язаних з природоохоронними заходами буде ще багато.

Л.МАЩЕНКО
секретар Заводської міської ради

<< СТОР. 4

Н Е З А Б У Т Н І  В Р А Ж Е Н Н Я
У липні виповнюється 330 - річниця об-

рання Івана Мазепи  гетьманом України, 
у зв’язку з цією подією учні Професійно 
Технічного Училища №32  7 червня цього 
року, відвідали Національний історико-
культурний заповідник «Гетьманська сто-
лиця» з метою утвердження в свідомості  і 
почуттях   юнацтва особистості поваги до 
гетьмана Івана Мазепи. Не всі міста Укра-
їни мають таку насичену історію, як Бату-
рин. Тут збереглися безцінні пам`ятки іс-
торії та архітектури.

В першу чергу учні завітали до будівлі 
Генерального військового суду, який було 
побудовано у другій половині 17-го сто-
ліття за часів правління Дем’яна Много-
грішного. У 1700 Василь Кочубей   був  об-
раний  генеральним суддею, після чого він 
переїхав в будинок разом з родиною і став 
новим господарем будинку суду. Сьогодні 
тут розташовується Батуринський краєз-
навчий музей, який знайомить відвідува-
чів з непростою і часом трагічною долею 
гетьманської столиці.  

Наступним пунктом нашої подорожі 
стала Цитадель Батуринської фортеці. Ба-
туринська фортеця XVII–XVIII століть, 
разом з дитинцем стародавнього Батури-
на — Цитаделлю, є визначною пам'яткою 
українського національного містобудуван-
ня, наочним свідченням прийомів оборон-
ного будівництва ХІ — XVIII ст., а також 
історико-меморіальною пам'яткою наці-

онального значення як гетьманська рези-
денція Д.Многогрішного, І.Самойловича 
та І.Мазепи, місто, що не скорилося волі 
Петра І і було по-варварськи знищене ра-
зом із жителями.

Під час захоплюючої екскурсії по Ци-
таделі учні мали можливість відвідати: 
замкову церкву Воскресіння Господнього, 
Гетьманський будинок, скарбницю, кри-
ницю та пам’ятний знак героїчним обо-
ронцям Батурина, який  став  першим  
вшануванням  пам’яті  шістнадцяти  ти-
сяч  українців,  які  загинули  в  Батурині  
в  1708 році,  відстоюючи  наше  право  на  
незалежну  державу.

Далі екскурсійна група учнів завітала 
до палацу гетьмана України Кирила Ро-
зумовського  в  Батурині, який  блискуче 
відреставрований в 2003-2009 рр.) він   є  
перлиною  Національного  історико-куль-
турного  заповідника «Гетьманська  столи-
ця». В 2009 р. тут створено експозицію, яка 
надає відвідувачу  ілюстровану інформа-
цію про історію будівництва, запустіння і 
реставрації палацу, видатних українських 
гетьманів, життя яких  тісно  пов’язане  з 
Батурином, К.Розумовського та його роди-
ни. 

На завершення подорожі учні ПТУ від-
відали «Музей Авіації» в м. Конотоп.

Експозиція Конотопського музею авіа-
ції  складається з пам’ятника льотчикам 
— інструкторам 105-го учбового авіаполку 

(літак Л-39) і 5 «крилатих 
красенів» — гелікоптерів.

Вони розроблені під 
керівництвом М.Л.Міля, 
кожен з яких має свої осо-
бливості:

легкий багатоцільовий 
гелікоптер Мі-2, багатоці-
льовий гелікоптер Мі — 8Т, 
котрий широко використо-
вується в цивільній авіації 
та Збройних Силах,бойові 
гелікоптери Мі-24А, Мі— 
24-В, транспортний веле-
тень — Мі-6АЯ.

Діти із захопленням 
слухали розповідь екскур-
совода, прониклись духом 
військової авіації та мали 
можливість відчути себе 
штурманом багатоцільово-
го гелікоптера Мі-8.

Ця екскурсія була орга-
нізована за підтримки За-
водсьої міської ради.

І.ЯСТРЕБА
майстер виробничого 
навчання та керівник 

екскурсії
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Г О Р Д І С Т Ь  М І С Т А  – 
Н А Ш А  Т А Л А Н О В И Т А  М О Л О Д Ь

Народний аматорський ансамбль танцю 
«Веселка»  ввійшов у 4 (четвірку) кращих 
творчих колективів Полтавської області, 
які розкривають неабиякий потенціал сво-
їх високообдарованих вихованців.  Лише 
за останні півроку у їх творчому доробку 
– три  перемоги  на всеукраїнських фести-
валях та два Гран-прі на міжнародних кон-
курсах з хореографічного мистецтва!

Вони – єдиний колектив з Лохвицького 
району, занесений до альманаху  «Май-
бутнє Полтавщини – талановиті діти». 
Презентація цього видання відбулася у 
м.Полтава, куди були запрошені керівник 
та учасники колективу.

Генеральний директор ВЦ «Перлина» 
В.Шеремета: «Нам випала честь представи-
ти непересічних особистостей, вражаючих 
своїми досягненнями, та віддати належну 
шану тим, хто упродовж багатьох років ви-
водить у світ справжній авангард нашого 
суспільства. Сьогодні, коли державна по-
літика спрямована на подальший розвиток 
системи освіти та інтеграцію її в європей-
ське і світове співтовариство, ми особливо 
пишаємося здобутками юних співвітчиз-
ників, які щиро прагнуть відродження та 

примноження слави України. Прогрес, як 
і успіх, можливий тільки завдяки людям 
яскравим, особливим, творчим і працьо-
витим. І тому головна цінність держави – її 
обдаровані діти…»

За високий професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток хореографічного мис-
тецтва, формування естетичної культу-
ри учнівської молоді керівник колекти-
ву, Ю.В.Краснолуцька, була нагороджена 
іменним дипломом та кубком у номінації 
«Педагогічна еліта України» творчого про-
екту «Майбутнє України – талановиті діти». 
Головне в її праці – направлений творчий 
пошук. Завдяки створеній в колективі ат-
мосфері керівник домігся від своїх вихо-
ванців високої виконавської майстерності, 
яскравої образності, творчого та вимогли-
вого ставлення до себе і своєї улюбленої 
справи. Кожен учасник ансамблю, який 
приклав немало зусиль, старань, а головне 
– бажання відчайдушно працювати і впев-
нено йти до поставленої цілі, був нагоро-
джений медалями та дипломами.

Вони своєю наполегливою працею здо-
були заслужену славу не тільки на Полтав-
щині, а й далеко за її межами, бо несусь у 

широкий світ барвисту мову танцю по сво-
їй квітучій творчій ниві.

Щиро дякуємо їм за талант і любов до 
танцю, за збереження народних традицій 
краю. Нехай ваша неперевершена твор-
чість та енергія і надалі хвилює серця 
вдячних шанувальників! Бажаємо вам но-
вих творчих злетів, наснаги та завзятості, 
неповторних колоритних виступів, праг-

нення до саморозвитку та здійснення мрій. 
Зичимо керівнику  колективу задоволення 
від   праці та гучних перемог  своїх вихо-
ванців, батькам - пишатися своїми дітьми, 
радіти їхнім успіхам! Нехай ваші діти ста-
нуть справжніми людьми гідними поваги, 
а їхня доля буде чистою й величною.

Л.МАЩЕНКО
секретар Заводської міської ради

Н А Р О Д Н И Й  А М А Т О Р С Ь К И Й  А Н С А М Б Л Ь  Т А Н Ц Ю  « В Е С Е Л К А » 
З А В О Д С Ь К О Г О  М І С Ь К О Г О  Б У Д И Н К У  К У Л Ь Т У Р И   № 1

Народний аматорський ансамбль тан-
цю «Веселка» Заводського МБК №1, яким 
вже понад 13 років керує Юлія Вячеславів-
на Краснолуцька, став одним з провідних 
хореографічних колективів Полтавської 
області. Отримавши звання «народного» 
у 1996 р., учасники з успіхом підтверджу-
ють його всі ці роки. Майже 20 років назва 
цього колективу не сходить з газетних сто-
рінок і з вуст його численних шанувальни-
ків, адже юні виконавці заволоділи серця-
ми не тільки полтавчан, а й глядачів усієї 
України.

Юлія Вячеславівна – грамотний, ініціа-
тивний, тактовний фахівець, який має ве-
лику працездатність, майстерність, володіє 
високим професіоналізмом та безмірним 
творчим потенціалом. За самовіддану 
творчу працю, плідну діяльність, пропа-
ганду хореографічного мистецтва, вклад у 
розвиток суспільства і значні досягнення 
вона неодноразово була нагороджена від-
знаками міжнародних мистецьких фести-
валів, грамотами управління культури та 
відділу у справах сім’ї та молоді Полтав-
ської ОДА; НМЦ Міністерства аграрної 

керівник 
Краснолуцька 

Юлія Вячеславівна

політики, департаменту науково-освітньо-
го забезпечення та розвитку сільських те-
риторій; грамотами Лохвицької РДА. Вона 
є учасником ІІ-го Всеукраїнського інтер-
нет-конкурсу «Творчий учитель – обдаро-
ваний учень», який проводить Національ-
на академія педагогічних наук України.

Керівник та учасники колективу в твор-
чій співпраці постійно шукають нові ідеї 
та образи для створення хореографічних 
номерів. Така плідна сумісна діяльність 
активно впливає на формування у юних 
виконавців художнього смаку і високої 
культури. Яскравість і феєричність ви-
ступів досягається нелегкою щоденною 
працею і репетиціями, відчеканюванням і 
шліфовкою складних рухів, жестів та хоре-
ографічних фігур. Діти з успіхом втілюють 
у життя «золоте» правило хореографії: в 
ногах - вогонь, на обличчі - посмішка не-
вимушеності, а в очах - горда впевненість. 
На цій тріаді і базується успіх колективу.

Сьогодні Народний аматорський ан-
самбль танцю «Веселка» - активний учас-
ник усіх регіональних, обласних, всеукра-
їнських оглядів, фестивалів, конкурсів, 

неодноразовий їх дипломант і перемо-
жець. Він є незмінним лауреатом І премії 
Міжнародного молодіжного фестивалю 
«Мистецькі барви», Всеукраїнського мис-
тецького фестивалю-конкурсу художньої 
творчості «Софіївські зорі», обласного 
фестивалю-конкурсу «Шукаємо таланти» 
Європейської молодіжної ліги, обласно-
го телешоу-конкурсу «Естрадна веселка», 
постійним призером обласного конкурсу 
народно-сценічного танцю «Джерела на-
дії» та ін. Весельчани вже встигли показати 
себе у відбіркових турах фестивалю-кон-
курсу народної хореографії ім.П.Вірського, 
телевізійного шоу «Україна має талант», 
фестивалю «Червона Рута». Вони є постій-
ними учасниками святкових дій на Націо-
нальному Сорочинському ярмарку. 

Ансамбль «Веселка» став дипломантом 
ІІ ступеня V відкритого Чемпіонату Укра-
їни (м.Київ) серед танцювальних колек-
тивів у номінації «Народна хореографія», 
Міжнародного мистецького фестивалю 
«CRYSTAL ROSE» (Кіттен, Болгарія). У їх-
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ньому переліку - перемоги на Всеукраїн-
ських фестивалях «Зірки танцю», «Феєрія 
зірок», «PLANETA DANCE FEST». Даний 
колектив представляв громаду міста в 
Польщі на національному фольклорно-
му польському святі «POWIDLAKI» (гмі-
на Кшешов). Остання з нагород – Гран-
прі Міжнародного фестивалю мистецтв 
«Christmas Carol». 

Секрет майстерності народного ансамб-
лю танцю – у життєдайній красі, молодіж-
ному запалі та чаруючій візерунковості 
народного мистецтва. Колектив постійно 
оновлюється, але зберігає свої традиції, 
працює над новими творчими задумками, 
прагне до нових творчих вершин, мріє про 
нові перемоги. 

Матеріал з альманаху  «Майбутнє Пол-
тавщини – талановиті діти»

2 5 - Р І Ч Ч Я  А С О Ц І А Ц І Ї 
М І С Т  У К Р А Ї Н И

30 червня Асоціація міст України провела урочистий захід на честь 25-річчя свого 
заснування.  

У заході взяли участь близько 800 осіб, серед яких представники громад-членів АМУ. 
Також із запрошених були керівники держави, представники Уряду та парламенту, по-
чесні гості, представники іноземних партнерів Асоціації.

Голова Асоціації міст України, Київський міський голова Віталій Кличко відкрив уро-
чисте засідання з нагоди 25-річчя АМУ, привітавши та сказав, що  сьогодні тут саме ті 
люди, завдяки яким наша Асоціація є потужною організацією, що відстоює права міс-
цевого самоврядування. Передусім, це представники громад – членів Асоціації, а також 
наші ветерани – ті, хто розвивав Асоціацію. Відкрилося засідання виступом Президента 
України Петра Порошенка.

Під час урочистостей були вручені державні нагороди, Почесні грамоти та відзнаки 
Уряду, цінні подарунки та подяки Голови Асоціації міст України. Крім того, під час за-
ходу була презентована Стратегія розвитку АМУ до 2022 року.

С Е М І Н А Р  А С О Ц І А Ц І Ї 
О Т Г  У  З А С У Л Л І

29 червня 2017 року у с.Засуллі, Лубенського району відбувся семінар «Участь сус-
пільства у прийнятті рішень в громадах» за підтримки Польсько-Канадської Програми 
підтримки Демократії співфінансованої з програми польської співпраці на користь роз-
витку Міністерства закордонних справ РП та канадського Міністерства закордонних 
справ, торгівлі та розвитку (DFATD).

Ця зустріч була спрямована на інформування про особливості та переваги реформи 
децентралізації, а також обмін досвідом між об’єднаними громадами і такими, які ще не 
провели об’єднання, метою поширення достовірної інформації про реформу та розкрит-
тя всіх можливостей, які відкриваються перед новими об’єднаними громадами, в рамках 
Польсько-Канадської Програми.

 В цьому заході взяли участь: спеціаліст Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та комунального господарства – Лідія Євтушенко, експерти фонду PAUCI: Ро-
ман Широких із Полтави та Євгеній Перевезенцев із Кременчуга, виконавчий директор 
Асоціацій об’єднаних територіальних громад – Валентина Полтавець та Артур Гросс-
ман із Фонду міжнародної солідарності. На семінарі були присутні представники міс-
цевої влади, громадських організацій та ЗМІ у сільських територіях та малих містах – в 
об’єднаних громадах та громадах, які тільки думають про об’єднання. Серед представ-
ників Заводської міської ради були працівники виконавчого комітету та міський голова.

Цікаво про впровадження в Полтаві та Кременчуці партисипаторного (громадського) 
бюджету розповіли Роман Широких та Євгеній Перевезенцев, презентувавши як все це 
відбувалося у їхніх містах. 

Не менш цікавою та пізнавальною була тема від Лідії Євтушенко про надання субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ), правильність підготовки і подачі проектів до Державно-
го Фонду Регіонального розвитку. Але, на жаль, участь у конкурсі можуть брати тільки 
ОТГ. Але ми маємо надію, що в майбутньому Заводська громада також зможе подати на 
конкурс свої проекти щодо фінансування з ДФРР для покращення інфраструктури.

Л.ДОБРОХЛІБ
фахівець зі сталого розвитку
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В І Д К Р И Т І  Т У Р Н І Р И  З  Б О К С У
В місті Горішні Плавні з 15 по 17 червня пройшли одразу два турніри:
Всеукраїнський турнір с боксу пам’яті почесного громадянина В.П. Мартиненка та 

чемпіонат Полтавської області з боксу серед юніорів 2002-2001 р.н.
Від команди БК "АЛЕКС" м. Заводське виступили:
Соляник Євген 2009 р.н . – І місце на Всеукраїнському турнірі в кат.32 кг.
Буряк Ігор 2003 р.н. – ІІ місце на всеукраїнському турнірі в кат.50кг.
Гриценко Богдан 2006 р.н. – ІІІ місце в кат 36кг.
На чемпіонаті Полтавської обл. з боксу серед юніорів в кат 60кг переконливі перемоги 

здобув лідер нашої команди - Оніщенко Руслан. Він буде представляти збірну Полтав-
ської обл. на чемпіонаті України в м. Чернівці. Доречі це шоста поспіль перемога Руслана 
на чемпіонатах Полтавської обл.з боксу! Починаючи з 2012 року Руслан є Шестикратним 
чемпіоном Полтавської обл. Також він був переможцем чемпіоната Харківської обл.,два 
рази переможцем регіональних чемпіонатів України та бронзовим призером України се-
ред школярів.

Дякуєм за підтримку місцевій громаді . Займайтесь спортом.
О.ОНИЩЕНКО, тренер БК "АЛЕКС"

ЛОХВИЦЬКИЙ 

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
Оголошує прийом на 2017-2018 н.р на денну та заочну форми навчання за 

спеціальностями:

Спеціальності Спеціалізація (освітня програма)
Харчові технології «Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчових концентратів»
«Зберігання і переробка зерна»
 «Бродильне виробництво і виноробство»

Галузеве  
машинобудування

«Експлуатація та ремонт обладнання харчових 
виробництв»

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

Строки прийому на базі 9 кл. на базі 11 кл

Початок прийому заяв та документів 01 липня 2017 р. 12 липня 
2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів 
14 липня 

2017 р
08 серпня 

2017 р.

ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
37240 вул. Матросова, 39, м. Заводське, 

Лохвицький р-н, Полтавська обл.
Телефони для довідок: (05356) 3-54-58, 3-54-46, 095-595-41-40

Офіційний сайт: lttpdaa.com.ua

В І С І М Д Е С Я Т И Й 
В И П У С К  Т Е Х Н І К І В - М Е Х А Н І К І В

Підсумком навчального року в Лохвицькому механіко-технологічному коледжі Пол-
тавської ДАА стало урочисте вручення дипломів студентам механічного відділення 
спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв». Цьогоріч 26 
юнаків закінчили навчальний заклад. З дипломами техніків-механіків, певним досвідом 
роботи, який набули на підприємствах галузі під час практики, вони будуть працювати 
або ж продовжать навчання в ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

Майже п’ятнадцять тисяч фахівців за час існування підготував навчальний заклад. 
Директор коледжу В.М.Корнієнко відмітив,що нинішній випуск техніків-механіків -  
ювілейний, вісімдесятий. Із року в рік не знижується конкурс на цю спеціальність. Адже 
знають і цінують наших випускників на всіх підприємствах, де б не довелося їм працю-
вати. Віктор Миколайович побажав випускникам удачі на життєвих дорогах та ніколи не 
забувати своїх друзів та викладачів, які навчали їх премудростей спеціальності.

Секретар міської ради Мащенко Лариса у вітальному слові зазначила, що виконком 
Заводської міської ради відзначив премією 1500 грн.  студентів Нужного Сергія та Со-
року Вадима, які закінчили коледж з відзнакою. Від імені батьків випускників Лариса 
Олександрівна побажала дітям, щоб у нелегку дорогу життя вони взяли з собою напо-
легливість і любов до праці.

Керівник групи Бутко Лариса Олексіївна у виступі не приховувала емоцій ,адже дуже 
сумно прощатися із студентами. Вона побажала їм удачі,здоров’я та ніколи не забувати 
рідний навчальний заклад.

Дуже вдячними були слова старости групи Нужного Сергія. Він дякував викладачам 
та батькам за навчання, підтримку і розуміння.   

Захист дипломних проектів напрямку «Галузеве машинобудування»,за словами голо-
ви екзаменаційної комісії Вигранки В.І., пройшов дуже професійно. 

Із 26 дипломних проектів на «добре» та «відмінно» захистили їх 19 студентів.
Тематика дипломних проектів розроблена у відповідності до місць організації пе-

реддипломної практики і включала в себе проектування потокових ліній з розробкою 
окремих видів обладнання. Студенти справилися з виконанням графіка проектування, 
підібрали необхідні матеріали на переддипломній практиці, а також використали від-
повідну довідкову та технічну літературу навчального закладу. Отримані результати в 
цілому відповідають результатам зовнішнього незалежного тестування, проведеного ДП 
«Агроосвіта»

Зміст розрахунково-пояснювальних записок та графічної частини проектів відпо-
відає вимогам і потребам сучасного виробництва, включає в себе сучасні технології і 
техніку бродильної, зернопереробної, елеваторної, комбікормової галузей харчової і пе-
реробної промисловості.

Якість виконання дипломних проектів свідчить, що рівень теоретичної та практичної 
підготовки дипломників відповідає вимогам до молодших спеціалістів - техніків з екс-
плуатації і ремонту устаткування.

Керівництво за виконанням дипломних проектів здійснювали викладачі спецдисци-
плін механічного циклу: Богдан О. О., Корнієнко В. М., Общий С. А., Шкурка В. Д. Кон-
сультантом з розділу охорони праці була викладач спецдисциплін Московець О.М., з 
економіки - Бутко JI.O.

У дипломних проектах використано технічні дані, креслення, технологічні схеми під-
приємств: ПАТ «Оболонь», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Лохвицький комбікормовий 
завод», ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ТОВ «Гадяч-сир», ПАТ «Пирятинсысий сирзавод», 
ПАТ «Гармонія». При підготовці і захисті студентами Нужним С. (керівник Богдан О.О), 
Бараником О. (керівник Шкурка В. Д.), Стеценком М. (керівник Богдан О.О.), Мащен-
ком М. (керівник Общий С.А.), Сорокою В. (керівник Корнієнко В.М) була проведена 
презентація дипломних проектів із використанням комп’ютерних технологій, проекти 
виконані на високому технічному рівні. Крім того, студентом Сорокою В. проведені роз-
рахунки на міцність з використанням комп’ютерної програми «Passat».

 Механіки були дуже активними у спорті, брали участь у міських , районних, облас-
них, республіканських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах і фестивалях. Вони 
були першими у змаганнях з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, настінного тені-
су, гирьового спорту, міні-футболу. Грамотами нагороджені Мащенко Михайло, Бучака 
Юрій, Іванов Максим, Панасенко Руслан, Прус Леонід, Свинаренко Олександр, Сорока 
Вадим. Свинаренко Олександр став чемпіоном світу серед юніорів з кіокушинкай кара-
те по версії IFK  в Румунії (травень 2017р.), а також в м. Астана (Казахстан, 1-2 липня 
2017р) виборов ІІІ місце в чемпіонаті світу з шинкіокушинкай карате серед дорослих. 
Активними учасниками КВК- гри були Мащенко М., Панасенко Р., Свинаренко О.

Студенти-випускники стали активними учасниками концертної програми, підготов-
леної під керівництвом культорганізаторів Пронь І.М. та Чабак Н.О.

Щасливої життєвої дороги вам , випускники!
А.ТАРАНСЬКА

заступник директора з навчально-виховної роботи


