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Рідному місту 
90  років

стартуємо: 14 вересня
Змагання з пляжного волейболу
Дитячий аквагрим, батути, робота торгівельних точок
17:00 ІІ-ий фестиваль-дефіляда кулінарного мистецтва 
Green-пікнік «Страви на мангалі» 
17:30 Виступ фольклорного колективу с.Яхники
18:30 Виступ музичного гурту «Смоляни»
19:30 Виступ гурту барабанщиків «Live Drums Show»
20:30 Fire-шоу   21:00 Святковий фейерверк

15 вересня
Арт-флешмоб для дітей. Виставка готових робіт
Ігрова зона, дитячі аніматори. Безкоштовне морозиво
Дитячий аквагрим, батути, атракціони, робота торгівельних точок
16:00 Відкритий конкурс дитячого транспорту «Мій перший сімейний екіпаж»
17:30 Сімейна спорт-естафета
19:30 Вечірній відеосеанс мультфільмів під відкритим небом
20:15 Дитяча «холлі»-дискотека
21:00 Святковий феєрверк

16 вересня
8:00 Молебень за рідне місто
9:30 Покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам, до пам’ятника Героям України 
10:00 Змагання з шахів, волейболу, баскетболу
14:00 Малюнок на асфальті «Кольорами щастя малюю рідне місто»
14:00 Дитячий аквагрим, батути, атракціони, робота торгівельних точок
15:00 ІІ-ий фестиваль інструментальної музики «В діапазоні чарівних мелодій»
15:00 Майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва
15:00 Робота опішнянських майстрів
17:00 Районний фестиваль-конкурс поштарів
19:00 Показ роботи відеолокації «З найкращими побажаннями в майбутнє»
19:00 Святковий флешмоб. Безкоштовне морозиво
19:30 Офіційна урочиста частина.
20:00 Концерт рок групи «Крок Бенд» та групи «Діти Фрістайла»
22:00 Святковий фейерверк

День
міста

Заводське

масив Брисі

масив спиртового комбінату

масив цукрового комбінату

2 стор. 3 стор. 5 стор.

ШАНОВНІ ЗАВОДЧАНИ!
Щиросердно вітаю Вас із ювілеєм нашого маленького 

міста, з його 90-ю річницею.
Сьогодні Заводське — маленьке сучасне місто, що 

зберегло свою історичну самобутність, неповторний ви-
гляд і унікальну красу. Головне багатство міста — його 
жителі, що віддають свої сили, талант та знання заради 
його процвітання. Хочу подякувати всім мешканцям За-
водського за самовідданість, завзятість та вклад у розви-
ток нашого міста.

Хочу побажати вічного процвітання цьому чудово-
му куточку на планеті. Нехай життя тут буде веселим і 
щасливим, нехай діти дзвінко сміються, нехай молодь 
успішно навчається і браво працює, нехай тут кожен від-
чує себе потрібним і важливим діячем, хай буде шана і 
повага всім людям похилого віку. Нехай наше місто рос-
те, розвивається і займає особливе місце в серцях його 
жителів.

Бажаю кожній родині, кожному окремому жителю 
міста щастя, здоров’я, благополуччя та впевненості у за-
втрашньому дні! Радості всім, добра і взаємної поваги!

Нехай наше Заводське процвітає, та радує своєю кра-
сою та затишком!

З повагою міський голова Віталій Сидоренко
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С В Я Т О  Д О  Д Н Я  П Р А П О Р А , 
Д Н Я  Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І  Т А  Д Н Я  С Е Л А 

« М О Я  К Р А Ї Н А  -  Р І Д Н А  У К Р А Ї Н А »
23-го та 24-го серпня вся Україна відзначає два визначних свята, День Прапора та 

День Незалежності. 
24 серпня 1991 року, Верховна Рада України урочисто проголосила незалежність 

України та створення самостійної української держави - України. З того часу весь укра-
їнський народ відзначає державне свято - День Незалежності.

А 23 серпня 2004 року, указом президента України «Про святкування Дня Державного 
прапора України затверджено щорічно урочисто відзначати День державного прапора 
України.

Ось і в цьому році, 23 серпня, в такий прекрасний, сонячний день, в Заводському 
МБК №2, відбулося святкування Дня Прапора, Дня Незалежності та Дня села Брисі. 

Почесне право внести Державний Прапор України було надано Іващенку Ігорю, Мо-
роз Аліні та Єні Марії. Місцеві діти гордо несли прапор нашої держави. Наш прапор – це 
найдорожчий символ, за який і сьогодні найкращі сини України ведуть боротьбу із во-
рогом у зоні АТО за свободу та незалежність нашої країни! Це - Символ свободи і волі, 
віри та сили українського народу.

Поіменно було названо всіх жителів масиву «Брисі», які воювали в АТО.А потім всі 
бажаючі поклали квіти до пам’ятника загиблим воїнам. Отець Михайло відслужив мо-
лебень за Україну.

З вітальним словом до всіх присутніх звернувся міський голова, Сидоренко В.
Друга частина нашого концерту була насичена різноманітними конкурсами, іграми 

та іншими розвагами. Так, дякуючи нашому журі, у складі Петренка С. та Захарченко О. 
було визначено та нагороджено учасників та переможців таких конкурсів:

- малюнок на асфальті;
- «Коса-дівоча краса»;
- шашково-шаховий турнір та доміно;
- майстер-класи по виготовленню ляльки-мотанки, що провела Лисенко Н.
- найстарший та найменший житель масиву «Брисі»;
- конкурс народних умільців «Таланти твої, Україно», де перемогу здобула сім’я Воло-

димира та Людмили Луценків;
- конкурс «Найкращий брисівський пиріг», в якому перемогла Грибко Надія Андріїв-

на і отримала головний приз - кухонний комбайн. 

Щиро дякуємо нашим спонсорам, приватним підприємцям: Лях Олені Олексіївні, 
Антоненко Наталії Дмитрівні, Бузуну Віктору Федоровичу, Камчатному Олександру 
Михайловичу, Шиліну Ігору Миколайовичу, Грабовому Ігору Івановичу, Лисенку Воло-
димиру Віталійовичу. А також працівникам КП «Комунсервіс» (директор Мельник В.), 
які виконували технічні роботи під керівництвом Петренка С. 

На високому художньому рівні виступили самодіяльні колективи МБК № 2: це духо-
вий оркестр під керівництвом В. Лопуцька, народний аматорський колектив «Веселий 
Вулик», керівник Онасенко Н., аматорський фольклорний колектив «Злагода», керівник 
Іващенко Н. та солісти: Дірікон Т., Горошко А., Іващенко Н., Міщенко О. та маленький 
гуморист Павлик Потапенко, і подарували глядачам свої пісні та гарний настрій.

Також на святі було відзначено подяками наших місцевих поетів: Сорокіну Н. та За-
яру Я., пісню якого було виконано вперше ансамблем «Гармонія», у складі Іщенко Н., 
Синящик Х. та Зінченко Л. 

Справжньою окрасою нашого свята був виступ колективу, Лауреата І ступеня Між-
народного фестивалю-конкурсу мистецтв «Чорноморський бриз», що проводився в 
м.Одеса, переможця Міжнародного телевізійного фестивалю-конкурсу «Inter Fest Kiten», 
який проходив у (м.Кітен, Болгарія), вокального гурту «Тоніка», Гадяцького районного 
Будинку культури!

Своїм виступом вони підкорили серця глядачів! Цей прекрасний концерт закінчився 
чудовим феєрверком!

Ось так, на великому позитиві пройшло свято Дня Прапора, Дня Незалежності та Дня 
села, яке підготували та провели працівники Заводського МБК №2.

Але на цьому виступи колективів художньої самодіяльності МБК №2 цього тижня 
не закінчились. У суботу, 25-го серпня, аматорський фольклорний колектив «Злагода» 
та народний аматорський фольклорний колектив «Веселий Вулик» прийняли участь у 
обласному огляді-конкурсі фольклорних ансамблів «Чиста криниця» на Національному 
Сорочинському ярмарку, де обидва колективи здобули перемогу, дипломи 1-го ступеня 
за високу виконавську майстерність, сценічну культуру, активну роботу по збереженню 
та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини: українського фолькло-
ру, рідної мови, пісні і музики.

Журі та глядачі Сорочинського ярмарку дуже тепло, з великою вдячністю приймали 
виступи наших колективів.

Н.ІВАЩЕНКО, художній керівник МБК №2
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У К Р А Ї Н С Ь К А  С И М В О Л І К А 
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Під таким гаслом відмітила цього року 
День Незалежності творча молодь міс-
та, яка прийшла 24 серпня на літератур-
но-патріотичну платформу, організовану 
творчим колективом Заводським МБК №1. 
Більше 40 повітряних зміїв з патріотичною 
символікою і написом «Я люблю Україну» 
піднялися в небо. Такий своєрідний флеш-
моб проходить у нашому місті вперше. 
Відтак кожен охочий зміг «надихнутися 
небом» та запустити повітряного змія. Го-
ловною умовою в цій літературно-патрі-
отичній акції стало привітання України 
зі святом, а нагородою в подарунок - по-
вітряний змій з українською символікою. 
Цікавим є те, що учасниками поетичної 
платформи були не лише діти, але й дорос-
лі. Творчий колектив Заводського будинку 
культури №1 привітав мешканців міста 
невеличким концертом, створивши справ-
жню святкову атмосферу і важливо, щоб 
кожен її відчув. Це було щось неймовірне і 
неперевершене. Важливо орієнтуватися на 
найменших, не оминаючи увагою і старше 

покоління. Адже це наше спільне свято, 
свято кожного мешканця і кожного гос-
тя, який завітав до нас. Ми показали всім 
свою позицію — українці – славна нація, їх 
не перемогти! 

Багато поколінь могли про це хіба що 
мріяти. Нам, сьогоднішнім українцям, 
дано долею шанс в такий період жити. 
Жити як? - Жити, як Людина, як Громадя-
нин, як Українець.

Проведений флеш-моб дав можливість 
присутнім висловити свою думку, показа-
ти любов до своєї держави. В дитячих очах 
запалали іскорки вірності Україні. Відчув-
ши атмосферу проведеного заходу, можна 
з упевненістю сказати, що в нашої країни 
є майбутнє. 

На колективному фото з повітряними 
зміями всі присутні дякували Заводській 
міській раді за можливість насолодитися 
небом в жовто-блакитних відтінках. Емо-
ції переповнювали всіх...!

І.МИХЛИК, художній керівник МБК №1

Я Р М А Р К У В А Л И  Р А З О М …
У нашій країні традиція ярмаркувати 

має давню історію. Говорять, що у першій 
половині ХІХ столітті в Україні налічували 
понад 12 тисяч ярмарків, які відбувалися у 
різних куточках країни. 

У серпні на Полтавщині пройшла най-
ярмарковіша подія із 20-річною історією 
– Сорочинський Ярмарок. Сюди кожного 
року приїжджають сотні тисяч людей, аби 
зануритися в неповторну атмосферу свят-
кового дійства.

На Сорочинському ярмарку виступи 
творчих колективів межують з запаль-
ними танцями та дискотеками, концер-
тами за участю відомих естрадних зірок, 

різноманітні майстер-класи з народних 
ремесел співіснують пліч-о-пліч з сучас-
ними атракціонами та забавами. Насиче-
ною і змістовною є культурно-мистецька 
програма ярмарку. На запрошення Лох-
вицького районного будинку культури 
відстояти честь всього Лохвицького ра-
йону із задоволенням відгукнувся Завод-
ський міський будинок культури №1 (дир. 
Ю.В.Краснолуцька). 26 серпня Народний 
аматорський хор «Явір» під керівництвом 
Людмили Лобецької достойно представив 
всю культурну Лохвиччину під акомпане-
мент Юрія Кибкала. На сцені біля садиби 
Хіврі наші аматори виконали віночок за-

пальних українських пісень, які викликали 
масу аплодисментів у глядачів та пересіч-
них перехожих. Головною родзинкою ви-
ступу була неперевершена і тендітна Ірина 
Пронь, яка своїми чарами заворожила усіх 
присутніх. І це неспроста. За пів години до 
виступу наша Ірочка взяла участь у фес-
тивалі обрядового дійства «Українське ве-
сілля» на Панській садибі, де зарядилася 
справжнім українським колоритом. 

Лохвиччина вразила всіх перехожих за-
палом, енергетикою та чарівністю – чоло-
вічу міць дарував Народний аматорський 
чоловічий ансамбль «Любисток». Апло-
дисментами охоче підтримували виступи 

Народного аматорського фольклорного 
колективу «Пісенне джерело» Лохвицько-
го РБК. Разом ми створили видовище, яке 
вражає. Вдячності від керівництва куль-
турою району не було меж. Тільки разом, 
тільки найдостойніші мали змогу захища-
ти наш район. Ми пишаємося, що маємо 
цю змогу.

 Незважаючи на те, що ярмарок має ві-
кову історію, він є досить сучасним і ак-
туальним, бо крокує в ногу з потребами і 
приймає виклики часу.

І.МИХЛИК, 
художній керівник МБК №1



ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ВІСНИК4 www.zv.gov.ua

Д О К У М Е Н Т И

Про внесення змін до бюджету 
на 2018 рік

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

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у видат-
кову частину спеціального фонду бюдже-
ту на 2018 рік по КПК 6030 «Організація 
благоустрою населених пунктів» КЕКВ 
3210 «Капітальні трансферти підприєм-
ствам (установам, організаціям) зменши-
ти на суму 59 512,00 грн., а по загальному 
фонду бюджету по КПК 6030 «Організація 
благоустрою населених пунктів» КЕКВ 
2240 «Оплата послуг (крім комуналь-
них)» збільшити на суму 59 512,00 грн. 
(на проведення інженерно-геодезичних 
вишукувань з виготовленням інженер-
но-топографічного плану масштабу 1:500 
для виготовлення проектно-кошторисної 
документації об’єкту «Будівництво магі-
стрального водогону на масиві «Брисі» в 
м. Заводське Лохвицького району, Полтав-
ської області».

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

3. Затвердити довідки про зміни доход-
ної та видаткової частини бюджету за 2018 
рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

21 серпня 2018 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ

Про спільний проект Заводської міської
та Лучанської сільської рад Лохвицького 

району «Удосконалення збору ТПВ 
в м. Заводське та сусідніх сільських 

громадах»

Керуючись статтями 26,59 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», Законом України «Про співробітни-
цтво територіальних громад», з метою 
продовження роботи по впровадженню 
єдиної системи збору та вивезення твер-
дих побутових відходів на території міста 
та сусідніх сільських населених пунктів та 
покращення матеріально-технічної бази 
КП «Комунсервіс» 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати ініціативу 
міського голови Заводської міської ради 
В.Сидоренка щодо співпраці громад в час-
тині реалізації спільного проекту Завод-
ської міської та Лучанської сільської рад 
Лохвицького району «Удосконалення збо-
ру ТПВ в м. Заводське та сусідніх сільських 
громадах».

2. Затвердити Проект «Удосконалення 
збору ТПВ в м. Заводське та сусідніх сіль-
ських громадах» вартістю 3 130 646,00 грн.

3. Визнати доцільність внесеної ініці-
ативи та в разі здобуття перемоги в об-
ласному конкурсі проектів розвитку те-
риторіальних громад Полтавської області 
передбачити кошти у міському бюджеті 
на 2019 рік на співфінансування спільного 

РІШЕННЯ РАДИ

Про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста 

Заводське»

Керуючись статті 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою вшанування пам’яті видатного зем-
ляка, який вніс значний особистий внесок 
у розвиток цукрової промисловості та роз-
будову міста 

ВИРІШИЛИ: Присвоїти звання «По-
чесний громадянин міста Заводське» По-
номаренку Анатолію Пантелеймоновичу, 
посмертно.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

21 серпня 2018 року рішення №4

РІШЕННЯ РАДИ

Про присвоєння звання 

РІШЕННЯ РАДИ

Про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста 

Заводське»
Керуючись статті 25 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою  відзначення української дитячої 
письменниці, яка вносить значний осо-
бистий внесок у розвиток дитячої україн-
ської літератури та популяризацію міста 
Заводське

ВИРІШИЛИ: Присвоїти звання «По-
чесний громадянин міста Заводське» Шев-
ченко Ганні Євгеніївні.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

21 серпня 2018 року рішення №6

РІШЕННЯ РАДИ

проекту співпраці громад в частині реалі-
зації спільного проекту Заводської міської 
та Лучанської сільської рад Лохвицького 
району «Удосконалення збору ТПВ в м. За-
водське та сусідніх сільських громадах» в 
сумі 1 757 646,00 грн. та врахувати співфі-
нансування організацій – партнерів в сумі 
558 000,00грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

21 серпня 2018 року рішення №3

«Почесний громадянин міста 
Заводське»

Керуючись статті 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою вшанування пам’яті видатного зем-
ляка, який вніс значний особистий внесок 
у популяризацію національної культури і 
мистецтва та популяризацію міста 

ВИРІШИЛИ: Присвоїти звання «По-
чесний громадянин міста Заводське» Сові 
Миколі Максимовичу, посмертно.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

21 серпня 2018 року рішення №5

В П Е Р Ш Е  М І С Т О  З А В О Д С Ь К Е  Б Е Р Е  У Ч А С Т Ь 
У  О Б Л А С Н О М У  К О Н К У Р С І  Б Ю Д Ж Е Т У 

У Ч А С Т І  П О Л Т А В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

В цьому році наше місто бере участь 
у обласному конкурсі проектів Бюджету 
участі Полтавської області, які в разі пе-
ремоги будуть реалізовані у 2019 році. Від 
нашого міста подано два проекти, які бу-
дуть виставлені на голосування з 14 по 30 
вересня: 

«Футбол для всіх» 
Даним проектом пропонується вирі-

шення проблеми якісної організації фут-

больних матчів на міському стадіоні по 
вул. Матросова, 15а та комфортного пере-
бування вболівальників та запасних грав-
ців.

Облаштування футбольного поля двух-
рядними трибунами (44 сидіння) та двома 
лавами для запасних (12 місць) створять 
комфортні умови для вболівальників фут-
болу та гравців.

«Доступний спорт для всіх 
на свіжому повітрі»

Даним проектом пропонується вирі-
шення проблеми забезпечення громадян 
міста якісними та безкоштовними послу-
гами для занять фізкультурою і спортом на 
свіжому повітрі, які сприятимуть розвитку 
рухової активності дітей, молоді та всього 
населення міста. Обладнання спортивного 
майданчика з вуличними тренажерами на 
міському стадіоні по вул. Матросова, 15а 
поряд з існуючими спортивними споруда-
ми створить умови для комплексного ви-
рішення існуючої проблеми.

Детальніше з цими проектами ви мо-

жете ознайомитися на сайті Полтавської 
обласної ради, які оприлюднено на елек-
тронній платформі «Громадський бюджет» 
poltava-obl-budget.e-dem.in.ua/#/projects. 

Голосування за проекти здійснюється 
шляхом заповнення спеціального бланку 
голосування в електронному вигляді або 
на паперових носіях.

Одна особа може проголосувати не 
більше, ніж за три проекти.

Голосування в електронному вигляді 
здійснюється в електронній системі, по-
силання на яку розміщене на офіційному 
сайті bu.oblradapl.gov.ua, шляхом авториза-
ції особи за допомогою системи «BankID», 
електронного цифрового підпису або ін-
ших методів ідентифікації особи.

Голосування на паперових носіях здій-
снюється у пунктах супроводу бюджету 
участі за умови пред’явлення оригіналу 
паспорта громадянина України або ID-
картки (довідки про місце роботи, на-
вчання, служби чи інших документів, 
що підтверджують факт проживання в 

Полтавській області) шляхом заповнення 
бланка для голосування.

Локальні групи забезпечують наявність 
скриньок для голосування в пунктах су-
проводу.

Бланк для голосування можна отрима-
ти:

- роздрукувавши його із офіційного 
сайту bu.oblrada-pl.gov.ua;

- у пункті голосування.
 Перелік пунктів голосування має бути 

оприлюднений не пізніше як за 7 днів до 
дня початку голосування на офіційному 
сайті bu.oblradapl.gov.ua. 

Детальну інформацію щодо процедури 
паперового та онлайн-голосування буде 
оприлюднено на сайті обласної ради та 
Бюджету участі Полтавської області неза-
баром.

Велике прохання бути не байдужими і 
підтримати наші проекти.

Л.ДОБРОХЛІБ
фахівець зі сталого розвитку

1  В Е Р Е С Н Я  С Т А Р Т У Є  Г О Л О С У В А Н Н Я 
З А  П Р О Е К Т И  Г Р О М А Д С Ь К О Г О  Б Ю Д Ж Е Т У  М .  З А В О Д С Ь К Е !
З 1 по 15 вересня розпочинається голо-

сування за проекти Громадського бюджету 
м. Заводське, які будуть реалізовані у 2019 
році.

Голосування здійснюватиметься шля-
хом електронного голосування або на па-
перових носіях шляхом відкритого голосу-
вання в спеціально визначених для цього 
пунктах голосування.

Паперовий варіант бланку для голосу-
вання можна буде отримати в період з 1 
вересня до 15 вересня:

- роздрукувавши його з офіційного 
сайту Заводської міської ради за адресою: 
zv.gov.ua (розділ «Громадянам», «Громад-
ський бюджет»);

- в пунктах голосування в період їх ро-
боти;

- в інформаційному пункті з питань 
Громадського бюджету (бюджету участі) в 
місті Заводському - уповноваженому ро-
бочому органі.

Пункти для голосування за проекти 
Громадського бюджету м. Заводське:

1. Міський Будинок культури №2
Адреса пункту: вул. Жукова, 1
Режим роботи: понеділок–п’ятниця з 

9:00 до 18:00.
2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№2
Адреса пункту: вул. Ватутіна, 46
Режим роботи: понеділок–п’ятниця з 

8:00 до 17:00.
3. Міська бібліотека-філіал №1 Лох-

вицької РЦБС
Адреса пункту: вул. Академіка Понома-

ренка, 1а/39а
Режим роботи: вівторок–неділя з 10:00 

до 18:00.
4. Міський Будинок культури №1
Адреса пункту: вул. Матросова, 15
Режим роботи: понеділок–п’ятниця з 

9:00 до 18:00.
5. Заводська міська рада
Адреса пункту: вул. Полтавська, 4/16
Режим роботи: понеділок–п’ятниця з 

8:00 до 17:00.
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« М О Є  М А Л Е Н Ь К Е  М І С Т О  З А В О Д С Ь К Е »
До 90-річчя нашого міста Заводське за 

ініціативи міського голови В.Сидоренка 
наша землячка, письменниця Анна 
Коршунова (Ганна Шевченко) написа-
ла дитячу книгу про історію нашого ма-
ленького містечка: «Моє маленьке місто 
Заводське». 

У цій книжці автор знайомить читачів 
з невеличким, але особливим, цікавим і 
затишним містом Заводське, за яким сто-
ять неймовірні історії, легенди й буваль-
щини, безліч цікавих фактів, і головне – 
люди, працьовиті й віддані рідній землі, 
які з притаманним українцям почуттям 
гумору й впевненістю в успіху своєї спра-
ви будують майбутнє. Презентація книги 
відбудеться напередодні святкування дня 
міста.

З Б Е Р Е Ж И  М І С Ц Е ,  Д Е  С Т О Ї Ш ,  Д Е  Ж И В Е Ш
Стартом двомісячника чистоти, благо-

устрою, озеленення та щорічної акції «За 
чисте довкілля» під гаслом «Краса врятує 
світ» стало рішення виконкому.

В цю операцію включились всі жителі 
міста, навчальні заклади, різні організації 
та підприємці, які небайдужі до свого рід-
ного куточка, свого прекрасного міста.

У попередніх виданнях місцевої газети 
друкували про проведену роботу та досяг-
нення.

 Містечко аж засяяло, висадженими 
квітами, деревами, різними саджанцями, 
побілкою парканів, бордюр, дерев, при-
браними територіями.

Але народна мудрість говорить, що не 
там чисто, де прибирають, а там, де не на-
кидають.

Як прикро, ідучи вулицями, дивуєшся, 
що деякі жителі міста знову створюють 
стихійні звалища, викидають сміття, на-
віть на головній вулиці міста. В’їжджаючи 
в наше прекрасне місто, вулицею Полтав-
ською, по праву сторону бачимо «інтер’єр» 
із величезною купою сміття, спочатку гіл-
ки з обрізаних дерев, а тепер і скляні бан-
ки, пластмасові пляшки, а це вже виносять 
сміття і непотріб із своїх погребів, сараїв, 
а поруч – ліворуч стоять баки для сміття. І 
така картина по всьому місту. Шановні за-
водчани! Викидайте сміття у контейнера, а 

не складуйте поряд з ними.
Також хвилює питання по боротьбі з 

бур’яном – амброзією. Біля дворів вирує з 
кожним роком все більше і більше «амбро-
зіння». Одні розуміють, яку шкоду робить 
ця рослина, особливо, вона загрожує лю-
дям, які хворіють на алергію.

Закликаю усіх, дати бій амброзії тільки 
спільними зусиллями.

Але хочеться сказати слова вдячності 
небайдужим людям, які дбають не тільки 
про свій двір, а й за територію, яка навколо 
дворів. Можна назвати багато позитивних 
прикладів.

З теплими словами хочеться вклонити-
ся низенько жінці – пенсіонерці, якій по-
над вісімдесят (у минулому старша медсе-
стра швидкої допомоги, старше покоління 
її пам’ятає), Фесун Катерина Афанасіївна, 
людина за покликанням, завжди вчасно 
приходила на допомогу жителям міста. У 
неї на подвір’ї – казка, засаджено квітами, 
охайно і на огороді, а і за парканом виса-
джені різні квіти, навкруги доглянуте на-
садження. Нам є на кого рівнятися. Беремо 
приклад, станьмо у велике дружне коло і 
плекаймо красу, затишок навколо себе, 
адже краса врятує світ.

Л.ГОЛІНЧЕНКО, 
депутат Заводської міської ради

Я К  П Е Р Е С Т А Т И  З Н И Щ У В А Т И  П Л А Н Е Т У
«Тільки після того, коли останнє дерево 

буде зрубане, тільки після того, як остання 
річка буде отруєна, тільки після того коли 
остання риба буде піймана, тільки тоді ви 
зрозумієте, що гроші не можна їсти». Ін-
дійська мудрість.

Неможливо просто так в якийсь момент 
життя прийти до певного стану свідомості. 
Це постійний процес.

Свідомий підхід до життя – це те, що 
робить не тільки твоє, а й життя всіх на-
вколо тебе кращим. Це коли ти розумієш, 
що будь-який вчинок приводе до якогось 
результату, поганого чи хорошого.

Кожен повинен розуміти, що твоє жит-
тя не вічне. І тому в цей короткий період 
життя треба намагатись принести в світ 
щось хороше.

Буття побудоване так, що все почина-
ється з маленького, навіть великий вибух 
– з маленької іскри.

Тому кожен повинен на якийсь момент 
зупинитись, відійти від буденних проблем 
і замислитись: що я можу зробити для спа-
сіння нашої планети. Оце і є еко-мислення.

Чи знаєте ви, що на нашій планеті іс-
нує шостий континент, якого не має ні на 
одній географічній карті - це континент з 

плаваючого сміття. Чи знаєте ви, що зва-
лища переповнені і отруюють повітря та 
грунт?

Тому ми, можливо, повинні вчитися 
відмовлятися від того, що нам насправді 
не потрібне, що нам шкодить. Цивілізація, 
яку розвивало людство, забезпечила нас 
всіма благами. 

Ми не завжди задумуємося, коли в 
крамниці придбаваємо черговий поліе-
тиленовий пакет, дома цих пакетів цілий 
склад. Ми не думаємо скільки часу він 
буде розкладатися, коли викидаємо його 
на смітник.

Та ж сама історія і з пластиковими 
пляшками. Ми не думаємо ні про себе, ні 
про ближнього, коли підпалюємо у вечір-
ніх сутінках сміття, і місто покриває ди-
мова завіса. І всі ми вдихаємо продукти 
горіння. Ми не думаємо, який приклад ми 
показуємо своїм дітям і онукам. 

Люди завжди були здатні до співчуття. 
Але чому сьогодні ми не співчуваємо при-
роді, яка вже не може нести на собі тягар 
цивілізації.

Ми без докорів сумління викидаємо 
сміття зі своїх дворів, квартир у посадки, 
ліски, до річки і т.д.

Шановні заводчани!
Давайте разом дбати про чистоту і охайність нашого міста. 

Укладайте угоди на вивіз сміття на полігон ТПВ.
Сміття викидайте в контейнери, а не складайте біля майданчиків.

Не засмічуйте вулиці, береги річок, посадки. Не створюйте несанкціонованих 
звалищ.

Робіть зауваження порушникам.
Не будьте байдужими.

ВиконкомСТОР. 6 >>
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<< СТОР. 5

А навесні, коли оживає природа, ми 
йдемо до лісу і шукаємо чисте місце для 
відпочинку, обурюючись на засміченість. 
А проліски і ряст, піднявшись в траві, буя-
ють красою поряд з відходами цивілізації. 
І цей контраст вражає.

Ми перестали співчувати всьому живо-
му на Землі.

Кожен з нас забезпечений хоча б міні-
мальними благами. Тому, можливо, по-
трібно задуматись про те, як живуть інші: 

почати сортувати сміття (пластик, скло, 
папір і метал можна здавати підприємцям, 
які приймають на переробку вторсирови-
ни). Звичайно, робити це не тільки задля 
коштів, а задля того, щоб не засмічувати 
Землю. 

Не чекайте, що хтось прийде і викосить 
біля вашого двору амброзію. Зробіть це 
самі і подумайте, що ви теж долучилися до 
доброї справи.

Вражають керівники підприємств, які 
заради економії коштів, наскладували від-

ходи від виробництв прямо на території 
міста та за його межами. І ці відходи вже 
потихеньку горять, як торф’яники.

Не говоріть, що всі люди стали злі і не-
співчутливі. Почніть з себе: чи ви по до-
брому відноситесь до сусіда, до колег, до 
оточуючого світу? Ви скажете: у нас війна, 
і взагалі у нас така складна політична, еко-
номічна та історична ситуація, а тут роз-
вели тему про якесь співчуття, доброту та 
відношення до природи.

Але ж, люди, ми повинні починати ду-

мати глобально. Ми повинні розуміти, що 
не можна жити в цьому світі тільки заради 
себе і свого задоволення.

Ми забезпечені масою інформації, по-
трібно тільки виділити трішечки часу і 
зрозуміти, яка зараз ситуація на нашій 
планеті і хоча б в Україні. Кожен повинен 
почати з себе, і ви відчуєте, що треба змі-
нитися, побачити все погане в собі і змі-
нити на краще, щоб залишити після себе 
позитивний еко-слід.

Зореслава

Л І Т О  –  Ч А С  Д Л Я  Н О В И Х  М О Ж Л И В О С Т Е Й
Влітку для підлітків відкривається без-

ліч можливостей, аби пізнати світ та здо-
бути знання через неформальну освіту. 
Існує велика кількість організацій та про-
грам, які створюють проекти на найрізно-

манітнішу тематику для того, щоб більше 
підлітків та дітей змогли взяти участь. Од-
нією з таких є Корпус Миру (Peace Corps), 
урядове агентство США, покликання яко-
го офіційно формулюється як зміцнення 

миру та дружби між народами світу. Суть 
в тому, що відібрані американські волон-
тери приїжджають до України та інших 
держав та протягом 2 років викладають 
в школах, створюють та беруть участь у 
різних волонтерських програмах, даючи 
можливість українській молоді більше ді-
знатися про американців, їхню культуру 
та вивчити іноземну мову, спілкуючись з 
носієм. 

Цього літа Корпус Миру організував 
близько 10 безкоштовних англомовних 
таборів на теми театру, саморозвитку, ко-
мандної роботи, і т.д. для підлітків з різ-
них регіонів України. Мені пощастило по-
бувати на одному з них. MASCOT – табір 
командної роботи для підлітків 15-20 ро-
ків, який діяв у місті Миколаїв з 11 по 18 
серпня. Для мене ці 7 днів виявилися не з 
легких, бо ми мали цікаві, проте серйозні 
лекції англійською мовою про проектний 
менеджмент, психологію стосунків, вирі-
шення конфліктів та те, як правильно бу-
дувати кар’єру. 

Перебуваючи в таборі, ми мали ство-
рити та організувати наш власний проект, 

спрямований на суспільні потреби грома-
ди Миколаєва. Дякуючи інформативним 
лекціям про менеджмент, нам вдалося 
зробити простір розваг для дітей та позна-
йомити їх ближче з екологією у формі гри. 
А також пояснити дітям, як можна покра-
щити екологію в місті, в якому вони жи-
вуть. Протягом нашого власного проекту 
ми також зібрали гроші для інтернату для 
дітей-сиріт. Будучи у складі PR-команди, 
я та мої друзі мали залучити журналістів, 
спонсорів та учасників для того, щоб ідея 
наших колег-логістів була втілена в життя. 
Особисто для мене, було трішки складно, 
але все це досвід, який в майбутньому до-
поможе мені у створенні проектів, зокре-
ма локальної Школи успіху для підлітків 
Заводського та інших населених пунктів 
Лохвицького району, що відбудеться вже 
зовсім скоро. 

Тож, запрошую всіх брати участь у ціка-
вих освітніх проектах та вдосконалювати 
себе та сучасний світ. 
      

М.ПАНЧЕНКО, 
учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

« В Е С Е Л И Й  В У Л И К » 
У  Б О Р О М Л І

19 серпня відбувся ХХVIII Всеукраїнський сільський фестиваль-конкурс мистецтв 
«Боромля-2018», де м. Заводське представляв народний аматорський фольклорний ко-
лектив «Веселий вулик» (керівник Онасенко Н.).

До Тростянця прибули колективи з Полтавської, Київської, Харківської та Сумської 
областей – близько 250 аматорів та професійних артистів демонстрували свої таланти. 
Теплий прийом і гостинність влаштували гостям господарі. Журі фестивалю визначило 
переможців – виконавців. Творчі колективи отримали високі нагороди, зокрема, «Весе-
лий вулик» став лауреатом І премії.

Яскравим фіналом фестивалю став гала-концерт лауреатів майстрів мистецтв Украї-
ни, який в цьому році пройшов на стадіоні с.Боромля Тростянецького району Сумської 
області. 

Керівник Онасенко Н. В.

На фото: «Веселий вулик», заслужений діяч мистецтв України Валерій Козупиця та 
заслужені артисти України Любов та Віктор Анісімови.

З початком осени все частіше виникають пожежі, пов’язані з спалюванням сухої 
рослинності. Намагаючись привести до ладу за допомогою вогню свої подвір’я та при-
садибні ділянки, мало хто з весняних паліїв замислюється про вплив такої діяльності 
на навколишнє природне середовище та здоров’я оточуючих. Населення забуває, що 
при випалюванні сухої рослинності страждає не лише природа, а і вони самі. Інколи, 
через свою необережність, люди стають жертвами свої «плідної» праці. Від охопленої 
полум’ям трави загоряються житлові будинки, господарські будівлі, сараї з худобою, 
гинуть та отримують травми люди. Дуже часто спалення сухої трави стає причиною лі-
сових пожеж. Нерідко вогонь переходить на лісові масиви і може прийняти загрозливі 
розміри, переходячи в торф’яні та лісові пожежі. Саме випалювання сухої трави часто 
призводить до торф’яних пожеж у тих районах, де є поклади торфу, які швидко поширю-
ються і зупинити їх досить непросто. 

Лохвицький районний сектор Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій звертається до всіх жителів та гостей Лохвицького району свідо-
мо віднестися до даної проблеми та не розводити багаття на своїх присадибних ділянках 
та прилеглих територіях, не спалювати траву поблизу проїжджої частини, адже через 
погану видимість вже не раз траплялися випадки дорожньо-транспортних пригод.

Будьте пильні та пам’ятайте: нехтування правил пожежної безпеки тягне за собою 
адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність за скоєне лихо!

О.М.Сілютін, начальник Лохвицького РС

Л О Х В И Ц Ь К И Й  Р А Й О Н -
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С Ь К І Й  О Б Л А С Т І  З В Е Р Т А -

Є Т Ь С Я 
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