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Дніпровська зоря

передвиборна аГітація Шановна громадо!
У цій статті я звертаюсь переду-

сім до мешканців дніпропетров-
ського, петриківського районів 
області, а також анд району м. 
дніпропетровська, які входять до 
складу мого 29-го виборчого окру-
гу. За місяць виборчої кампанії на 
зустрічах із вами я почув про бага-
то проблем, які потребують негай-
ного вирішення. Зі свого боку, на-
віть не маючи повноважень народ-
ного депутата, я вже допомагаю 
людям у цих питаннях. але проа-
налізувавши стан речей, я дійшов 
до висновку, що в першу чергу нам 
треба створити систему державно-
го управління, за якої права люди-
ни не були б пустим звуком. 

Деякий час я жив і навчався в ци-
вілізованих демокра-

тичних країнах. Зі свого власного 
досвіду я знаю, що там перед законом усі рівні, діє принцип верховенства 

права, існує невідворотність покарання за вчинений злочин. З іншого боку держава 
максимально сприяє громадянам у веденні власної справи, ніхто не вимагає хабарі, лі-
беральне податкове законодавство сприяє створенню робочих місць, наповненню бю-
джету, що забезпечує високий рівень заробітних плат та пенсій. Людина відчуває себе 
захищеною, знає, де шукати правду і хто допоможе їй встановити справедливість. І ос-
танньою інстанцією в цьому є суд. Якщо закон порушив чиновник любого рівня, то в 
правовій державі людина може звернутись до неупередженого і справедливого суду й 
добитись відновлення свого права разом із притягненням винного до відповідальності.

В якості народного депутата я планую подати низку законопроектів, які відновили 
б довіру людей до суду, і забезпечили належне функціонування судової гілки влади. 
Треба надати громаді право впливати на призначення судді, а також право відкликати 
з посади суддю, якому немає довіри. Це саме стосується і прокурора, начальника мі-
ліції, депутата, тощо. На сьогодні люди фактично усунуті від можливості впливу на 
рішення державної влади, що є неприпустимим. 

Вкрай необхідно оновити правоохоронну систему в цілому. Прокурорами повинні 
стати нові люди, правозахисники, фахові адвокати, які не були до цього в прокуратурі 
взагалі. Теж саме треба зробити і з міліцією. Ну не може змінитись система, якщо на 
керівні посади в ній призначаються вихідці з неї ж самої! Тільки тоді в нас буде шанс 
щось змінити. Ось один із прикладів. На зустрічах із мешканцями багатоповерхівок 
АНД району до мене звертались люди зі скаргою на те, що в їх будинках не працюють 
ліфти. Злочинці вкрали кабелі та двигуни. Я знайшов можливість відновити роботу 
більшості з цих ліфтів. Але виникає питання, чому бездіє міліція? Мені відомо, що 
банда викрадачів складається з колишніх працівників ліфтового господарства. При 
цьому кримінальні справи або не розслідуються, або не порушуються взагалі. Може 
злочинці просто діляться награбованим із міліцією і все їх влаштовує?

Не працює якісно ЖЕК? У цивілізованій країні функціонує справжня служба захи-
сту справ споживачів (а не така як у нас). Ти звертаєшся зі скаргою на неякісні послуги, 
одразу тобі і юриста в допомогу безкоштовно дадуть, і позов до суду оформлять, і ще й 
супроводжувати процес будуть. А у нас жодної допомоги від такого органу не дочека-
єшся. Я планую внести зміни до законодавства для того, щоб споживачам надавалась 
безкоштовна юридична допомога в повному обсязі. Поки цього немає, я був змуше-
ний знайти підрядну організацію, яка замість ЖЕКу за свої кошти почала виконувати 
ремонті роботи в багатоповерхівках. Але куди тоді діваються кошти квартплати? Я 
виступаю за те, щоб на законодавчому рівні дати можливість людям самим визначити 
чи потрібен їм ЖЕК взагалі.

Окремим питанням є захист прав людей на селі. В селах Горьківське, Шевченко та 
інших за допомогою все тієї ж корумпованої судової системи держава цинічно відібра-
ла в селян землю. Судом встановлено заборону на розпаювання земель колишніх рад-
госпів, які насильно в середині 90-х років було передано сумнозвісній агрофірмі «Нау-
кова». Наразі існує два рішення суду, які суперечать одне одному й видані в проміжок 
часу в один місяць. Я вивчив матеріали справи і направив до Генеральної прокуратури 
заяву про вказаний злочин і буду далі добиватись справедливості для селян. Але треба 
негайно внести зміни до законодавства, які б не дозволили існування суперечливих 
судових рішень, впровадити так зване «прецедентне право». Тоді у нас в Україні зник-
нуть рейдерські захоплення і суддівське свавілля.

Взагалі бюджетне фінансування потреб села вкрай низьке. Тому я повністю підтри-
мую ініціативу Петра Порошенка про децентралізацію влади, залишення на місцях 
більше податків, скасування районних і обласних держадміністрацій і формування 
на базі відповідних рад виконавчих комітетів. На сьогодні всі ми бачимо існування 
ганебної ситуації, коли місцеві ради не можуть скористатись коштами власного бю-
джету. Я вважаю, що треба надати місцевим громадам право самим обирати в установі 
якого банку вони будуть тримати кошти свого бюджету і відійти від практики єдиного 
казначейського рахунку.

Окремим питанням, яке я б хотів вирішити на селі – це надати можливість фермерам 
продавати свій майбутній врожай на міжнародних біржах без посередників по ринко-
вій ціні. Уявіть собі, як би почав розвиватись агробізнес, якщо б не потрібно було брати 
кредити, платити відсотки, віддавати майно в борг, тощо. Виробник отримував би на 
початку року кошти у вільноконвертованій валюті для закупівлі пального, добрив, а 
восени розраховувався своїм врожаєм. 

взагалі я бачу попереду нас усіх неоране поле державного будівництва. Маючи 
вищу освіту в сфері права, економіки, управління й політики, я готовий у якості 
народного депутата докласти максимум зусиль для розбудови сучасної квітучої 
європейської країни. в наступну неділю вибір за вами, шановні виборці. приходь-
те на дільниці, голосуйте та обирайте нову Україну!  

віталій купрій – жити по-новому
Кандидат в народні депутати БлоК петра порошенКа

26 жовтня, у неділю, позачергові 
вибори до Верховної Ради України. 
Прийдіть і проголосуйте, Ваш 

голос важливий для країни!

наш індекс: 61707
вартість: 
на місяць – 6,38 грн; 
на 1 рік – 76,56 грн. 

без поштових послуг.

ПередПлатна 
камПанія – 2015

Вже 75 років у ногу з часом крокує Дні-
пропетровська районна газета «Дні-
провська зоря». На шпальтах інфор-

маційного видання в цікавих фактах, знакових 
подіях, у непересічних долях і трудових подвигах 

конкретних людей знаходять своє відображення іс-
торичні віхи життя нашого району. 
Усі ці роки газета була вашим надійним співрозмовником і 

порадником. Ми й надалі хочемо, щоб коло наших читачів і 
прихильників розширювалось. Завжди раді зворотному 

зв’язку, з нетерпінням чекаємо на ваші листи, повідомлення 
про події активного життя громад району.

«Дніпровська зоря» – ваш вірний друг, у складний час ви 
знайдете в ньому підтримку й розраду, а в хвилини перемог і 

здобутків ми розділимо 
з вами радість.

Не забудьте взяти 
свого друкованого друга з 
собою в новий 2015 
рік! 

З метою усунення перешкод у розвитку біз-
несу, недопущення фактів порушення прав фі-

зичних осіб-підприємців та суб’єктів господарювання, 
незаконного втручання у їх господарську діяльність, тиску 
з боку органів державного контролю та правоохоронних 
органів у прокуратурі Дніпропетровського району запро-
ваджено телефон «гарячої лінії» (056) 27-90-04. 

Повідомлення приймаються в будні дні з 9.00 до 18.00 год., 
перерва з 13.00 до 14.00 год. 

прокУратУра інфорМУє
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Микола антонович Швець – його ім’я знайоме багатьом, хто активно цікавиться 
місцевою політикою. після декількох років вимушеного відходу з політичної аре-
ни він знову повертається в активну політику. Чим знаменно це повернення? Му-
дрий конфуцій сказав колись: «раніше я слухав слова людей і вірив у їхні справи. 
тепер же я слухаю слова людей і дивлюся на їх справи». 

послідуємо його порадою. Щоб зрозуміти, що принесе нам повернення Миколи Швеця в 
політику, звернемося до його попередніх справ... 

я ЗаЛиШаЮСь У поЛітиці, 
бо патріот дніпропетровщини, 
вірю в її унікальність, багато 
зробив для становлення регіону 
як будівельник, управлінець і 
мені боляче бачити його ниніш-
ній стан... 

Уже зійшли з політичної сцени 
лідери, нові кандидати на їх міс-
це по старинці обіцяють бороти-
ся з корупцією, комунальним та 
бюрократичним свавіллям. Але 
це наслідки. Я ж своїм завданням 
бачу усунення головних причин 
цих явищ. Вони у відсутності ре-
альних реформ та зі втраченим 
ефективним управлінням краї-
ною. Чим, наприклад, прославилася нинішня Верховна Рада України, крім бійок біля трибуни й 
нескінченними з’ясуваннями відносин між фракціями?! 

Не краща ситуація й на Дніпропетровщині, розучилися відстоювати свої інтереси в коридорах 
центральної влади. Я ЗНАЮ, ЯК ВІДНОВИТИ ЕФЕКТИВНУ ВЕРТИКАЛЬ МІСЦЕВОГО СА-
МОВРЯДУВАННЯ ТА ПРИМУСИТИ ВИЩИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ОРГАН дослухатися думки 
ДНІПРОПЕТРОВЦІВ. Для цього в мене є і знання, і досвід, і напрацьовані зв’язки. 

На жаль, передвиборна боротьба, заснована на взаємних звинуваченнях, виключає можли-
вість взаємних домовленостей протиборчих команд. А без них неможливе вирішення вищеназ-
ваних завдань. Поважають сильних і єдиних. НАМ ЖИТТЄВО НЕОБХІДНИЙ КОМПРОМІС. 

У противагу ситуації війни «всіх проти всіх», яка складається в період передвиборної бороть-
би, вважаю головним завданням у парламенті об’єднання зусиль патріотів нашого регіону для 
відновлення його лідерських позицій. Домогтися цього може лише сильна, наділена довірою 
дніпропетровців команда народних обранців. Це важкий шлях, що вимагає життєвої мудрості, 

компромісу й вели-
кого управлінського 
досвіду праці. Оці-
нюючи те, що відбу-
вається, я задав собі 
питання: «ЯКЩО 
НЕ Я, ТО ХТО здат-
ний ініціювати ЦЕЙ 
ПРОЦЕС?» 

У народі кажуть: 
«Старий друг краще 
нових двох». Після 
вимушеного відхо-
ду з активного полі-
тичного життя під 

тиском влади, яка повністю себе дискредитувала, у мене було достатньо часу, щоб осмислити 
зроблене. Оцінити успіхи, проаналізувати помилки й зрозуміти, що в нинішній украй складний, 
драматичний для країни й нашого регіону час не можна повернути колишню славу Дніпропе-
тровщині нехай і ефективними вчора, але сьогодні вже віджилими методами. Останній період я 
багато й системно вивчав управлінський досвід країн і регіонів, які найбільш успішно розвива-
ються. Тому вірю, мій особистий досвід, знання моєї нової команди, яка формується, і бажання 
повернути Дніпропетровщині процвітання ДАДУТЬ РЕАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ. 

Я не випадково йду в народні депутати по виборчому округу №29. Він близький мені з ба-
гатьох причин: на його території живу; завжди був у дружніх стосунках, підтримував нашо-
го нинішнього народного депутата України Віктора Володимировича Бутківського й готовий 
успішно продовжити ту величезну роботу, яку нині він веде на окрузі. Але є ще один найваж-
ливіший аргумент, яким пишаюся, як кожен дніпропетровець. Це творча перлина регіону – ле-
гендарна Петриківка. Вважаю своїм головним завданням забезпечити всі необхідні матеріальні, 
організаційні та духовні умови для подальшого успішного розвитку цієї творчої скарбниці люд-
ства. Щоб люди, які живуть тут, пишалися не тільки унікальною творчістю своїх талановитих 
земляків, але й умовами життя в районі. Петриківка того варта! 

І ще! Ми часто забуваємо, що ефективне управління полягає не в нав’язуванні людям своїх 
управлінських рішень, якими б вони не здавалися мудрими й проривними. Нагадаю класика: «Ідеї 
стають матеріальною силою, лише тоді, коли опановують масами». Або ... виходять від мас. 

Переконаний, застава реального успіху – ОПОРА НА ДУМКИ й сподівання ЖИТЕЛІВ РЕГІ-
ОНУ. Мою програму дій у якості народного депутата я буду формувати й постійно допрацьову-
вати на основі ваших, шановні виборці, пропозицій і зауважень. 

Дніпропетровський регіон повинен стати самодостатнім. Для цього є все – прекрасні землі, ро-
ботящі люди. І завдання влади, в тому числі й депутатів, одне: зробити все можливе, щоб у кожній 
без винятку домівці постійну прописку завжди мали достаток, радість, посмішка й щастя.

Нашим штабом відкрита постійно діюча пряма телефонна лінія: (0562) 33-44-01, елек-
тронна адреса NikolayShvets2014@gmail.com 

Звернення можна направляти з позначкою «Пропозиції в програму Миколи Швеця». 
Чекаємо також на пропозиції розумних, ініціативних, сучасно мислячих управлінців і про-

фесіоналів у різних сферах народного господарства. Країні сьогодні дуже потрібні нові сили, 
нестандартні та проривні рішення. Приєднуйтесь до нас. Дніпропетровщина того варта! 

Заздалегідь вдячний за підтримку та розуміння! З повагою кандидат у народні депутати 
України по одномандатному виборчому округу №29 Микола Швець.

...Микола Швець у напруженій боротьбі пере-
міг на виборах мера в 1994 році й зайняв поса-
ду голови Дніпропетровської міськради. Це були 
перші прямі вибори мера міста, обраного не в 
«вузькому колі» депутатів, а відкрито всіма жи-
телями Дніпропетровська. 

...Микола Антонович очолив Дніпропетровськ 
у дуже складний для міста та його жителів час. 
Інфляція в Україні поставила абсолютний світо-
вий рекорд. Одне за одним зупинялися підпри-
ємства, зростало безробіття. На очах порожніла 
міська скарбниця, розвалювалося міське госпо-
дарство. 

...Мешканці Дніпропетровська і в березні 1998 
року абсолютною більшістю голосів переобрали 
Швеця на посаду мера Дніпропетровська. При 
М. А. Швеці місто Дніпропетровськ почало ви-
ходити з глибокої соціально-економічної депре-
сії й вступило до стабілізаційного етапу свого 
розвитку. Почалося відродження економічної 
потужності Дніпропетровська, продовжувала 
розвиватися інфраструктура. Будувалися доро-
ги й мости, лікарні та житлові будинки. Була 
пущена перша лінія метрополітену. Південний 
міст став першим об’єктом подібного значення 
й масштабу, будівництво якого завершено за пе-
ріод незалежності України. 

...Ставши губернатором, він виявляв підвищену 
активність у вирішенні економічних і соціальних 
проблем регіону. В 1999 році область утримує 1 
місце в Україні по експорту – 18,5%. За 10 міся-
ців здано 240 тис. кв. м житла. У будівельному 
комплексі освоєно більше 450 млн грн. Західний 
Донбас за 10 місяців добув 772 тис. тонн вугілля. 
В області спостерігалося збільшення промисло-
вого виробництва. Повністю була ліквідована за-
боргованість із заробітної плати працівникам бю-
джетних установ, із стипендій студентам, пенсій 
людям похилого віку та військовослужбовцям. В 
області за кілька місяців були практично завер-
шені будівництва, які тяглися багато років. 

...Главі адміністрації вдалося добитися того, 
що Дніпропетровська область стала другою за 
показником реальних доходів населення і пер-
ша – за рівнем зайнятості населення, а бюджет 
області за 2002 рік був виконаний на 100%. До 
заслуг Швеця також можна віднести проведен-
ня регіональної комунальної реформи. Приміт-
но й те, що саме Дніпропетровськ став місцем 
українсько-польського економічного форуму. 
Товарообіг між Дніпропетровською областю та 
Польщею тільки за 2001 рік склав 140 млн дол. 
Було підписано угоду з 36 регіонами Росії, з 
6-ма регіонами Білорусії, Узбекистаном, Казах-
станом, Туркменістаном. 

...Зарекомендував себе прагматичним політи-
ком, Швець часто отримував запрошення перей-
ти на міністерські посади в Києві. Однак Микола 
Антонович реагував на ці пропозиції негативно, 
аргументуючи свій вибір громадянською позиці-
єю – «я ніколи не йду, кинувши розпочату справу 
на півдорозі».

...Микола Швець, незважаючи на жорсткий 
стиль адміністрування, завжди віддавав перева-
гу компромісу. Ще в ті часи, коли він був місь-
ким головою, при мерії для роботи з партіями, 
громадськими організаторами та пресою було 
створене перше в Україні управління внутріш-
ньої політики. Очолив його – колишній супер-
ник М. Швеця з виборів, підприємець Геннадій 
Балашов. Тоді ж майбутній губернатор узяв за 
звичай регулярно проводити брифінги для пре-
си, а кращих журналістів нагороджував дипло-
мами «золотої десятки». 

...Незмінні симпатії губернатора до спорту й 
Збройних Сил. З його подачі в області щорічно 
проводились турніри з ветеранського волейболу 
на кубок Президента України. Інший кубок, уже 
самого губернатора, розігрувався на змаганнях із 
парашутного спорту. Микола Антонович Швець 
став ініціатором установки в центрі Дніпропе-
тровська бронзового пам’ятника легендарному 
«дяді Васі» – головкому радянських ВДВ, гене-
ралу Василю Маргелову. Більш того, губернатор 
взяв шефство над аеромобільними військами 
України, закріпивши їх частини й з’єднання за 
районами та містами області. 

представлення  не  потребує
(За матеріалами газети «День»)
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рядки З біоГрафії
Народився 26 травня 1961 року в місті Дніпро-

петровськ у сім’ї робітників, громадянин України, 
мешкає в Дніпропетровську, все життя проживає 
в Україні, одружений, має двох доньок, не судився і 
до суду не притягувався.

Трудову діяльність після закінчення СШ №117 
розпочав робітником у радгоспі «Дніпро» Дніпропе-
тровського району. 

В 1983 році закінчив Дніпропетровський сіль-
ськогосподарський інститут, служив в армії, піс-
ля служби працював агрономом у вже згадуваному 
господарстві. 

З 1986 року в системі правоохоронних органів.
У 1994 році призначений заступником голови Дні-

пропетровського міськвиконкому. 
З травня 1999 року – заступник голови Дніпропе-

тровської облдержадміністрації.
Працював заступником міністра транспорту і 

зв’язку України.

Разом з батьком Володимиром Івановичем Кли-
менком створив агропромисловий комплекс «Єка-
теринославський», якому нині немає аналогів у Єв-
ропі.

В 1995-1998 роках обирався депутатом Дніпропе-
тровської міської ради. 

В 2002 році на демократичних виборах був обра-
ний народним депутатом України по мажоритар-
ному виборчому округу № 24 (м. Дніпропетровськ), 
куди входили Амур-Нижньодніпровський та Ленін-
ський райони.

Депутат Дніпропетровської обласної ради.
Нагороджений орденами «За заслуги» третього і 

другого ступенів.
Зараз як мажоритарник балотується до Вер-

ховної Ради України по виборчому округу № 29, 
куди входить частина Амур-Нижньодніпровсько-
го району та Дніпропетровський і Петриківський 
райони.

Дорогі земляки! Підтримаємо кандидатуру Анатолія Клименка!
Група підтримки

живу серед вас.
проблеми знаю.
готовий їх вирішувати

шановні виборці дніпропетровського району! 
я готовий захищати інтереси селян у верховній раді україни 

і виконувати ваші накази. будемо разом!
з найглибшою повагою, ваш анатолій Клименко.

– Анатолію Володимировичу! 
Сьогодні головна тема – вибори. 
І це зрозуміло. Через декілька днів 
люди прийдуть на виборчі дільни-
ці. Однак і роботу «Єкатеринос-
лавського» не обминути. Як ство-
рювався він?

– Секретів немає. Взяв кредит. 
До речі, з великим ризиком для 
себе, розраховуюся за нього й зараз. 
І разом із батьком Володимиром 
Івановичем та однодумцями ми 
звели цей комплекс. Хто приїздить 
сюди, дивується: «Нічого подібно-
го не бачили!». Чути таке, не буду 
приховувати, приємно. Але отой 
комплекс – це те, що люди бачать 
сьогодні. А ще недавно, і це також 
не секрет, тут було міське звалище 
й розбиті корівники. На їх місці й 
зведено будови. Тепер тут гаранто-
вані робочі місця й гідні зарплати 
у тих, хто тут працює. Приїздіть 
і побачите все самі, як кажуть, на 
власні очі.

Однак хочеться сказати й про 
інше. Де нині подібні комплекси в 
Дніпропетровському районі? Не-
має. Може, вони є в інших районах 
області? Скажімо, в тому ж Петри-
ківському, де я також балотуюся? 
Немає також. І не тому, що люди 
раптом збайдужіли й нічого не хо-
чуть будувати. Суть в іншому: сіль-
ськогосподарників по руках і ногах 
зв’язують закони, які нині, будемо 
називати речі своїми іменами, не 
працюють на розвиток аграрного 
сектора країни. Значить, що потріб-
но? Правильно: змінювати такі за-
кони. Захистити селянина. Розв’я-
зати йому руки. Щоб він думав не 
лише про день нинішній, але й зав-
трашній. Ось тому в моїй програмі 
і є такі пункти, як «Турбуючись про 
місто, рятувати село», «Зберегти 
українські чорноземи для майбут-
ніх поколінь».

– Можна про це детальніше?
– Треба! Сьогодні в місті частень-

ко можна чути: «Зайдеш у магазин, 
а там молочних виробів – яких тіль-

ки хочеш!» А звідки вони? Корів-
ників, як я вже говорив, на наших 
землях не густо... Люди спожива-
ють порошкове молоко. А треба 
справжнє. Натуральне. Щоб село 
виробляло всю необхідну для міста 
продукцію, а місто переробляло її, 
не пританцьовуючи перед закор-
донними фірмами. Отоді й відбу-
деться відродження і села, і міста. 

Але це тільки один зріз цієї про-
блеми. А є й інший. Немає тва-
ринництва – значить, немає при-
родних добрив, тобто перегною. 
Наші чорноземи втрачають гумус, 
збіднюються. Уже збіднилися! Це 
що – не проблема? Ще й яка! Тому 
потрібен, як кваліфікований догляд 
за землею, так і відродження тва-
ринництва. І як у межах області, 
так і всієї України. І якщо я буду об-
раний до Верховної Ради України, 
то саме ці питання будуть для мене 
одними з ключових. Ми просто не 
маємо права залишити наших на-
щадків без чорноземів. І тут пара-
лельно виникає ще одна проблема.

– Яка саме? 
– Я її позначив у своїй програмі 

окремим пунктом: «Відновлення 
народної довіри до влади». Іншими 
словами, всі рівні представниць-
кої та виконавчої влади повинні 
бути підконтрольні громадам. Не 
в Київ їхати за вирішенням якогось 
дріб’язкового питання, а вирішу-
вати самим! Саме це й бачиться 
виборцям: буде сильною влада – 
будуть нормально жити і держава, 
і її громадяни. І це треба робити 
негайно. Як саме? Найсуворішим 
дотримання Конституції та Зако-
нів України. Є Закон – значить, він 
повинен діяти. І найпершими тут 
повинні сказати своє слово міліція, 
суди, прокуратура, інші структури. 
І сказати самі. Без підказок. Ска-
зати найсуворішим дотриманням 
чинного законодавства. Влада у 
всьому повинна бути сильною. Тоді 
й буде в нас порядок.

– Хороші пропозиції. Добрі. 

Земні. Й нехай вони вирішуються 
якнайшвидше. Але як можна це 
здійснити в умовах, коли відбува-
ються військові дії?

– Значить, треба припинити їх. І 
про це я кажу в найпершому пунк-
ті своєї передвиборчої програми: 
«Кожній оселі – мир і спокій!». 
Кожній! До речі, коли про це захо-
дить мова на зустрічах із виборця-
ми, вони одностайно підтримують 
це. Мир і спокій! Без цього не може 
відбутися оздоровлення держави.

– Як досягти цього?
– Тільки мирним шляхом. Тільки 

шляхом переговорів. А ті політики, 
які проти цього, нехай побувають у 
сім’ях, де провели в останню путь 
батька або сина, де з’явилися інва-
ліди без рук або без ніг. Нехай гля-
нуть в очі їхнім матерям і вдовам. 
І почують від них те, що повинні в 
таких випадках почути. Треба чітко 
знати: війна – це руїна, це горе, це 
біда суспільства, підрив економіки. 
І в цьому що – когось треба пере-
конувати? Люди не хочуть війни, 
люди хочуть миру. Бо розуміють, 
що там, де стріляє автомат Калаш-
никова, там нормального життя не 
буде, там не буде родинного затиш-
ку, не буде робочих місць, гаранто-
ваної оплати праці. Там буде лише 
розруха. А мої виборці розрухи не 
хочуть. Вони хочуть нормально 
ходити на роботу, утримувати свої 
сім’ї, народжувати дітей, виховува-
ти їх, думати про завтрашній день. 

– Анатолію Володимировичу! 
Під час ваших зустрічей з вибор-
цями вони досить часто просять 
вас назвати саме той пункт ва-
шої програми, який ви могли б 
назвати головним. Що відповіда-
єте в таких випадках?

– А те, що відповідаю: в моїй про-
грамі немає другорядних пунктів. 
Вони для мене всі головні. Чи то 
проблема відновлення народної до-
віри до влади – як представницької, 
так і виконавчої. Чи то поновлення 
реальних повноважень сільських, 
селищних і районних рад. Глянь-
те, до речі, на свій рідний Дніпро-
петровський район. Вивіски, що в 
сільських, що в селищних радах, є, 
а реальних прав – як кіт наплакав. 
Низові ланки управління сьогодні 
фактично безправні. А треба навпа-
ки: свої місцеві питання, починаю-
чи з питань землі, вирішувати на 
місцях. Тому другорядних питань 
немає, всі головні.

– Під час ваших зустрічей у Дні-
пропетровському районі виборці 
по-доброму сприймають ось цей 
пункт вашої програми, де сказано 

про те, що розподіл зароблених 
коштів для всіх областей Укра-
їни повинен бути однаковим: 70 
%  – залишати на місцях, а 30 %  
– віддавати в центр.

– Це правда. Я ніде не чув жод-
ного критичного зауваження. Коли 
я йшов на вибори у 2002 році, мені 
з болем доводилося говорити про 
те, що на той час Дніпропетровщи-
на віддавала в центр кожну п’яту 
гривню. Нині ситуація набагато 
гірша. Віддаємо набагато більше. 
Віддаємо на підтримку областей, 
які за 23 роки незалежності так і не 
навчилися повністю себе  забезпе-
чувати. Значить, потрібна держав-
на програма, щоб підтягнути ті 
області до рівня самозабезпечення. 
А нам, нарешті, дати можливість 
вирішувати свої проблеми, яких 
усе більше і більше.

Я за те, щоб ділитися. Якщо ко-
мусь погано. Але я категорично 
проти того, щоб існувала система, 
коли з себе – останню сорочку, а 
той, хто цю сорочку приймає, не 
буде думати, як заробити на ту 
ж сорочку самому. У нас що – не-
має своїх проблем? Море! Дороги, 
освітлення, ліфти, урізані соціаль-
ні виплати й так далі, й так далі, й 
так далі. І на це, на жаль, не знахо-
диться коштів. Тому моя пропози-
ція проста й зрозуміла: розробити 
державну програму, яка б дозволи-
ла отим областям навчитися себе 
обробляти, а ми могли б планово 
вирішувати свої проблеми. До речі, 
виборці за це обома руками. Як і за 
те, щоб працюючим платили гідні 
зарплати, а не подачки. Заробив 
– отримай! Бо хіба ми не знаємо, 
що багато хто отримує заробітну 
плату «в конвертах»? Сьогодні це 
страшенна біда! Адже ті, хто отри-
мує оті «конверти», не будуть мати 
нормальних пенсій. І це що – знову 
якась велика таємниця?

Ми зараз на тій межі, коли треба 
прямо говорити про існуючі про-
блеми України й накреслити шля-
хи їх вирішення. До того ж, термі-
ново! Згідно дослідження інститу-
ту соціології Національної академії 
наук України нині 40 % населення 
України знаходиться за межею бід-
ності. І що – цього не помічати? Не 
помічати того, що відбуваються 
масові скорочення робочих місць? 
Що відбувається масова відправка 
багатьох працюючих у відпустки за 
власний рахунок? Що набагато ку-
цішими стали заробітні плати вчи-
телів? Вже є прогноз міжнародних 
структур про те, що коли так буде 
й далі, то Україна вже найближ-

чим часом може увійти в десятку 
найбідніших країн світу. Ми цього 
хочемо?

– Який вихід?
– Невідкладне прийняття ряду 

найневідкладніших законодавчих 
актів на оздоровлення ситуації в 
Україні. Хочу сказати й ось про що. 
Якщо на початку виборчої кампанії 
на зустрічах із людьми традицій-
ними були питання про те, що десь 
треба вкрутити лампочку, підси-
пати дорогу, відремонтувати ліфт, 
то зараз питання про лампочки й 
роботу ліфтів поступаються питан-
ням загальнодержавним. Будемо 
залишати 70 % зароблених коштів 
у себе – питання про них взагалі 
виникати не будуть. 

– У своїй передвиборчій програ-
мі ви проголошуєте: «Депутати 
всіх рівнів – в єдиний депутат-
ський стрій!» У вас, і про це добре 
знають виборці Дніпропетров-
ського району, вже є певний досвід 
того, як саме це робити.

– Коли я був народним депу-
татом четвертого скликання, всі 
депутати всіх рівнів на моєму ви-
борчому окрузі працювали в одній 
упряжці, а не відокремлено один 
від одного. Для такого об’єднання 
зусиль я тоді створив «Блок Ана-
толія Клименка». І він працював. У 
мене був окремий особистий план 
під назвою «Мій округ – моя тур-
бота». Це була колективна праця, 
як багатьох депутатів різних рівнів, 
так і взагалі небайдужих людей, які 
не залишалися осторонь людських 
проблем. Сьогодні я вже створюю 
окрему програму «Мій округ – мої 
проблеми». Для цього йде вивчен-
ня проблем всього 29-го округу – і 
в Амур-Нижньодніпровському, і 
Дніпропетровському, і Петриків-
ському районах. І повірте: з часом 
мені буде чим звітувати перед ви-
борцями.

– Ви вже звернулися з відкри-
тим листом до виборців вибор-
чого округу № 29 з проханням 
підтримати вашу кандидатуру 
на позачергових виборах до Вер-
ховної Ради України.

– Окремо звертаюся до вибор-
ців Дніпропетровського району: 
прошу підтримати мою кандида-
туру на виборах. Усі складові моєї 
програми підказані вами під час 
наших зустрічей. Сприймаю їх як 
ваші накази майбутньому народ-
ному депутатові. Про їх виконання 
регулярно звітуватиму перед вами. 
Будемо разом! 

Вів розмову 
Василь ПІДгОРОДНІЙ.

Дніпропетровський район разом із Амур-Нижньодніпров-
ським та Петриківським входить до 29-го виборчого округу, 
де нині кандидатом у народні депутати України балотується 
Анатолій Володимирович Клименко. 

Людина він тут відома. Добра слава про агропромисловий 
комплекс «Єкатеринославський», де він господарює разом зі 
своїм батьком Володимиром Івановичем, набуває все ширшого 
розголосу серед сільськогосподарників не лише Придніпров’я, 
але й України. Все частіше відвідують «Єкатеринославський» і 
представники Дніпропетровського району. Приїздять сюди по-
вчитися, щоб хоча б малесенькі крупиночки отого досвіду при-
живити у себе. 

З цього й починаємо нашу розмову. 

анатолій КлименКо:
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– вікторе Геннадійовичу, ви досить відома людина у дні-
пропетровському районі, вас добре знають виборці округу 
№34, де ви є діючим депутатом дніпропетровської обласної 
ради. але до складу одномандатного округу №29 входять 
ще петриківський та частина амур-нижньодніпровсько-
го району, тому хотілося більше надати інформації про вас 
виборцям. Хто ви за фахом, яку освіту отримали?

– За фахом я інженер-будівельник. У 1989 році закінчив 
Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У 2008 
– отримав ступінь магістра державного управління, закінчив 
Національну академію державного управління при Прези-
дентові України.

– ви вірите в легітимність виборів?
– Виборча кампанія входить у напружену та складну ста-

дію. Особливість цієї кампанії в тому, що в якості політичної 
боротьби мої опоненти використовують не раціональні аргу-
менти, а язик «силового тиску». Мали місце випадки нападів 
на агітаторів, активістів, та примусового зняття агітаційного 
матеріалу з білбордів. У самому центрі Петриківського ра-
йону напередодні великого православного свята, було розмі-
щене на металевій конструкціі поздоровлення зі святом По-
крови Пресвятої Богородиці, яке адресувалося всім жителям 
Петриківки. Але через 2 дні після розміщення, до власника 
білборду приїхала група молодих людей і погрожуючи йому 
розправою, змусила його зняти банер. 

– кажуть на покрову є народні прикмети, звідки подує 
вітер, з того краю прийдуть й перші заморозки.

– «Вітер» вже подув. Для мене очевидно: відповідальність 
за подібні провокації лежить на центральній та місцевій вла-
ді, правоохоронних органах. У надії зберегти стрімко пада-
ючі рейтинги провладних сил, їх представники не просто 
закривають очі на провокації, а фактично підтримують їх, 
сприяють розповсюдженню в суспільстві атмосфери безкар-
ності та беззаконня.

– ваше ставлення до люстрації?
– Для мене є два критерії. Державі заважають працювати 

корупція й непрофесіоналізм. Отже, треба прибирати тих, 
хто є корупціонерами й непрофесіоналами. Громадськість і 
підприємці знають всіх корупціонерів. Більш того, їм відомо: 
де беруть, скільки й за що. Давайте спробуємо повоювати з 
тими, хто сьогодні бере хабарі. Зверху на корупцію буде тис-
нути політична воля, а знизу докази громадськості.

– ваш рецепт: як побороти корупцію?
– Все починається з політичної волі. Політична воля вер-

хівки повинна сісти й домовитись: ламаємо схеми, зупиня-
ємо корупцію. А потім повинна домовитись громадськість: 
по-перше, проконтролювати, по-друге, не піддаватися на ко-
рупційні дії чиновників.

Сьогодні за масштабами корупції Україна посідає 144 міс-
це в світовому рейтингу, який складає агентство Transparency 
International. Пенсії заморожені на рівні 2013 року, курс гривні 
– повністю відпустили, таким чином влада намагається до-
сягнути наповнення бюджету. Але ціни зростають на пальне, 
на ліки, на продукти харчування. Виникає питання – як це 
зупинити. Якщо хочемо зупинити, то починати треба з еконо-
міки. Потрібні кризові реформи. Серед реформ пріоритетною 
повинна стати децентралізація.

– децентралізація – популярний виборчий прийом. роз-
кажіть читачам, як ви це розумієте?

– Так. Обіцяти регіонам незалежність стало надзвичай-
но популярним виборчим прийомом. Проте майже всі, хто 
включає до своїх програм децентралізацію влади, навіть не 
замислюються над тим, що насправді означає це поняття. 

Децентралізація управління – це європейський шлях роз-
витку. Цим щляхом  в останні 25-30 років йде чимало європей-
ських країн. У Європі зрозуміли: соціальні, економічні, гумані-
тарні проблеми треба за можливості вирішувати там, де вони 
виникають. На рівні регіонів, місцевої громади, ближче до лю-
дей. А значить, і гроші для вирішення цієї проблеми повинні 
концентруватися на місцях – там, де вона вирішується.

Тобто, люди в регіонах повинні самі вирішувати які свята 
вони святкуватимуть, які пам’ятники ставитимуть. Суспіль-
ство повинно впливати на призначення керівників правоохо-
ронних органів, на інвестиційний клімат у своєму регіоні, 
регулювати ставки місцевих податків і зборів.

– армія та зовнішня політика – виключно компетенція 
центральної влади. ваша точка зору щодо створення про-
фесійної армії?

– Я не військовий, хоча й маю воїнське звання – капітан запа-
су, тому давати оцінку яка в нас армія та її керівництво, не можу. 
Але як громадянин України,  занепокоєний ситуацією в АТО, 
тими фактами, які стають відомі суспільству завдяки засобам 
масової інформації. До речі, антитерористичну операцію вже 
внесли до «Книги рекордів Гіннеса», як найдовшу в світі.

На мою думку, процес створення професійної армії в країні 
затягується. Я не розумію, чому більш, ніж з 300 000 людей в 
погонах та 220 000 тих, хто пройшов підготовку в спеціальних 
військах, були в гарячих точках або навчалися військовій спра-
ві  ми не можемо сформувати професійну армію. Технічне пе-
реоснащення, гідна заробітна платня, надання повного пакету, 
забезпечення військових та їх сімей доступним житлом, ста-
нуть стимулом залучення до лав армії дійсних професіоналів.

– вікторе Геннадійовичу, відомо, що балотуючись кан-
дидатом у депутати до дніпропетровської обласної ради 

2010 року, у своїй передвиборчій програмі, одним із голов-
них пунктів, ви вважали будівництво доступного житла. 
це саме  та проблема, яка турбує більшість молодих сімей. 
Що зроблено, які є досягнення?

– Так. Проблему доступного житла вирішують у всіх країнах 
світу. Подібні програми – «affordable housing» – існують в Аме-
риці, Великій Британії, там доступність – це відношення серед-
ньої вартості будинку до показника середньої річної зарплати в 
регіоні. Що стосується України, «доступне житло»  –  те, що бу-
дується при підтримці держави. Право на доступне житло ма-
ють військові, робітники соціальної, бюджетної сфери, молоді 
родини. Відповідно до законодавства, саме органи виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, повинні втілювати заходи з 
реалізації пілотних проектів у частині виділення земельних ді-
лянок, виготовлення проектно-технічної документації, забез-
печення будівельних майданчиків інженерно-транспортною 
інфраструктурою. Але в місцевих радах завжди немає коштів. 
Вважаю, що саме завдяки децентралізації, формуванню бю-
джету на місцях це питання може бути вирішене.

Перший будинок за програмою «Доступне житло» було 
введено в експлуатацію в 2012 році на ж/м «Лівобережний-3» 
у м. Дніпропетровську. В цьому будинку 63 родини отримали 
своє власне, сучасне житло серед новоселів – члени збірної 
команди з академічної греблі, золоті призери літньої Олімпі-
ади-2012 у Лондоні. Саме на честь їхньої перемоги, на будин-
ку, був зроблений напис «Олімпійський» та прикрашено його 
фасад петриківським розписом.

На сьогоднішній день, незважаючи на труднощі в економі-
ці, продовжується будівництво. В грудні планується до здачі 
ще один будинок. На завершуючому етапі (оформлення фаса-
ду) будинок в сел. Кіровському Дніпропетровського району. 
Планується будівництво доступного житла в с. Партизан-
ському, існує проект майбутнього мікрорайону, з розвинутою 
інфраструктурою, облаштованими дитячими майданчиками, 
місцями для відпочинку.

– я переконуюсь, що ви людина слова і ваша передви-
борча програма, як депутата дніпропетровської обласної 
ради, виконана. 

– Програма – це папірець, де написано, що я хочу, і що я 
зобов’язуюсь зробити для виборців. А у людей проблеми ви-
никають постійно, й зі своїми наболілими проблемами вони 
приходять на прийом до депутата.

– які найчастіше доводиться вирішувати питання під 
час зустрічей із виборцями?

– Проблеми в усіх різні, але найчастіше звертаються зі 
скаргами на підвищення необґрунтованих тарифів на переве-
зення пасажирів у приміському транспорті. Були колективні 
звернення від мешканців сіл Олександрівка, Новоолексан-
дрівка, Степове, Орджонікідзе, міста Підгородне. Спільно з 
громадою готували депутатські звернення й вирішували пи-
тання.

Також часто зі своїми проблемами приходять люди похи-
лого віку. Саме ставлення до людей цієї категорії відображає 
сутніть депутата. Важливе значення має якість життя люди-
ни похилого віку. В поняття «якість життя» входять питання 
не тільки медичного, а й соціального характеру. Важливими є 
також і матеріальні умови пенсіонерів. Інколи розміри пенсії 
не дозволяють людині здійснити необхідні  витрати на ліку-
вання. В своїй передвиборчій програмі я приділив увагу цим 
питанням. Моя принципова позиція: необхідно вдосконалити 
корегування соціальних гарантій пенсіонерів, тобто пенсії та 
допомоги мають підвищуватися пропорційно зростанню цін.

Щорічно до річниць визволення Дніпропетровщини та Дня 
Перемоги надаю допомогу в вигляді харчових наборів ветера-
нам сел. Кіровського, ветеранам сіл Партизанське, Балівка, які 
працювали на підприємстві, яке я очолюю, також щорічно на-
дається, як фінансова допомога, так і харчові набори. Постійно 
підтримую зв’язок із головою ради ветеранів сел. Кіровського – 
Калнишом С.П. Спільно з ним втілили в життя проект – підготу-
вали випуск «Книги Пам’яті», в якій більш ніж на ста сторінках 
відображена історія сел. Кіровського та його видатних земляків.

– вас можна з гордістю назвати видатним земляком – 
дуже багато зроблено вами для кіровчан. а про чисту, ці-
лющу воду з артезіанської свердловини, яка облаштована 
на території храму, легенди ходять вже по всій дніпропе-
тровській області.

– Дякую, мені приємно це чути. Дійсно, з цієї свердловини 
вода кришталево чиста, приємна на смак, якесь чарівне по-
єднання хімічного й біологічного складу та фізичних власти-
востей. За цією водою люди приїздять звідусіль. Можливо, 
велику роль відіграє і той факт, що вона знаходиться на тери-
торії храму. Цей храм із моєї ініціативи та при підтримці од-
нодумців побудовано на честь Воздвиження Животворящого 
Хреста Господнього. Може саме цей символ, Животворящий 
Хрест і заряджає воду, робить її живильною.

– Готуючись до бесіди з вами, я спілкувалася з тими, 
хто працював із вами в депутатському корпусі дніпропе-
тровської районної ради. колеги характеризують вас як 
людину, яка дуже багато приділяє уваги благочинності, 
допомагає дітям-сиротам, інвалідам, малозабезпеченим. 

– Ще в 2005 році, працюючи на посаді голови Дніпропе-
тровської райдержадміністрації, ініціював створення в ра-
йоні дитячого будинку сімейного типу «Сім’я». Постійно 
звертався з проханнями до бізнесменів району підтримати 

цю ініціативу, допомагати з облаштуванням будинку, при-
дбанням необхідного інвентарю. За кілька років цей будинок 
став зразковим в Дніпропетровському регіоні. Діти-сироти, 
які мешкали в ньому щорічно, за різними міжнародними 
програмами їздили відпочивати до Італії, Америки. Одному з 
вихованців цього дитячого будинку, шестирічному хлопчику 
Михайлику, я став хрещеним батьком. Багатьох дітей із цього 
дитячого будинку забрали на виховання у родини, не тільки в 
Україні, а й за кордон. Мого хрещеника в 2012 році теж забра-
ла на виховання бездітна італійська родина. Михайлик виріс, 
став вже дорослим, ми з ним спілкуємось по скайпу, телефо-
ну. Я розумію, що він щасливий, тому що знайшов люблячих 
батьків.

Також багато уваги приділяв створенню в Дніпропетров-
ському районі умов для відкриття дитячих садків. За період 
моєї роботи на посаді голови, відкрито дитячі садки на тери-
торіі Новомиколаївської, Степової, Балівської, Любимівської, 
Степнянської сільських рад, реконструйовано дитячий садок 
в с. Сурсько-Литовському, відкрито додаткову групу в дитя-
чому садку в с. Партизанському.

Одним із найважливіших напрямків у роботі вважав фор-
мування нового мислення української нації. Відразу після 
свого призначення на посаду, проінспектував напрямок робо-
ти та розвитку районного управління культури. Започаткував 
районний фестиваль козацької пісні «Покрова», фестиваль 
«Різдвяна зірка». 

– У суспільстві зараз дефіцит духовності, а ви своїми 
вчинками, думками, моральністю доводите, що ви інший, 
людина нової формації. ви допомагаєте бійцям в ато, по-
раненим, які повертаються звідти?

– По-перше, я проти проведення мобілізації в тому вигляді, 
в якому вона існує, тому що в армію на передову направляють 
молодь, а туди повинні йти професіонали. Приведу приклад, 
під час знайомства з Петриківським районом в с. Шульгівці 
в кінці вересня я побував в родині учасника АТО Федоренка 
Сергія, який у квітні 2014 в числі перших був мобілізований 
в зону конфлікту на схід України. В травні він отримав сер-
йозну травму на блокпосту, далі довготривале лікування в 
шпиталях Харкова, Ірпеня. Третього жовтня йому необхід-
но бути, відповідно до документів, в строю, тобто в воєнній 
частині №8230 сел. Черкаського. Про який строй може йти 
мова, якщо він ледве пересувається на милицях. Його родина 
складається з дружини, інваліда дитинства й двох малолітніх 
дітей. Він був єдиним годувальником родини. Його взагалі не 
мали права мобілізовувати. Зі свого боку я доклав усіх зусиль, 
щоб допомогти цій родині. Зараз він проходить реабілітацій-
ний курс лікування в воєнному шпиталі м. Одеси.

Підприємство, яке я очолюю, допомагало Дніпропетров-
ському воєнному шпиталю ремонтувати приміщення, палати 
для перебування поранених. Також надано фінансову допомо-
гу на лікування родині Товстика Сергія, учасника бойових дій 
у зоні АТО, мешканця м. Підгородного. Але коли  я більш де-
тально дізнався про долю цього бійця, його ампутовані руки, я 
розумів, що на його місці міг бути кожен із нас. Як депутат Дні-
пропетровської обласної ради, винайшов можливість придбан-
ня для родини Товстик однокімнатної квартири за адресою: 
м.Дніпропетровськ, ж/м «Лівобережний-3», вул. Кобзаря, 3.

– Що вас може захопити?
– Мені подобається живопис (романтичні пейзажі), осо-

бливо напрямок художників-мариністів, основоположником 
якого вважається Айвазовський. Знайомий із багатьма ху-
дожниками України. В 2005 році відкрив музей ім. Решетни-
кова, народного художника СРСР, в с. Сурсько-Литовському.

– Зараз осінь, та й час нелегкий. Хотілось би почути ваш 
рецепт від хандри, сезонної депресії.

– Займайтесь спортом. Ходіть до спортивної зали: на плаван-
ня, фітнес, силові тренування. Фізичні вправи чудово вплива-
ють на психіку. Я сам довгий час професійно займався спортом. 
Вже в чотирнадцять років став майстром спорту колишнього 
СРСР із плавання. Брав участь у різних спортивних змаганнях, 
виступав за збірну України, збірну Грузії. В 1983-1985 роках 
ставав неодноразово чемпіоном Збройних Сил СРСР. Допо-
магаю юним спортсменам. Постійно надається транспорт для 
перевезення учасників районних, обласних спартакіад Дні-
пропетровського району. Профінансовано поїздку в Грецію на 
чемпіонат світу з гирьового спорту К. Глущенко із с. Степного.

– розкажіть про вашу родину.
– Одружений. Дружина працює лікарем в обласній лікарні 

ім. Мечникова. Донька закінчила Київський університет ім. 
Шевченка, факультет міжнародної економіки, має власну ро-
дину. Влітку я став дідусем, в мене гарна онука. 

– Чому ви йдете в парламент?
– Це моя принципова позиція: я вважаю, що на мажори-

тарних округах не місце політиці та політичній боротьбі. 
Політика десь там, у телевізорі. А в хаті, у дворі, на вулиці 
мешкають прихильники різних політичних сил, і проблеми в 
них від маленьких до великих, будь-то дороги чи освітлення, 
водопостачання чи вивезення сміття, встановлення дитячих 
майданчиків, практично однакові. Свою відданість народу 
необхідно доводити справами, а не обіцянками.

Я йду на вибори до Верховної Ради України тому, що я маю 
досвід роботи на керівних посадах Дніпропетровської облас-
ті, знаю які проблеми хвилюють мешканців мого округу, я 
знаю, як ці проблеми вирішувати – і я вмію вирішувати!

На 29-му виборчому окрузі, до складу якого входить Дніпропетровський, Петриківський райони об-
ласті та частина Амур-Нижньодніпровського району Дніпропетровська, спочатку виборчого проце-
су балотувались 11 кандидатів у народні депутати. Кандидат від «Опозиційного блоку» 13 жовтня 
зняв свою кандидатуру з виборів. На фініш виходять 10 кандидатів, три з яких, відповідно даних 
Центральної виборчої комісії, тимчасово не працюють. Можливо вони сподіваються на те, що зав-
дяки виборам вони отримають роботу та запис у трудовій книжці. На мій погляд, якщо людина не в 
змозі забезпечити себе роботою, то, напевно, вона не в змозі й вирішувати проблеми виборців округу.

А проблеми вирішувати треба, від брудних тротуарів і паркування в пішохідних місцях до об-
говорення поточної ситуації в агропромисловому секторі та напрацювання конкретних рішень 
для нової влади України. Для цього потрібні люди нової формації, нового мислення, з новими по-
глядами на вирішення проблем суспільства.

віктор Шинкевич – генеральний директор прат «будіндустрія», депутат дніпропетровської 
обласної ради, кандидат в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 29.

Україна   Жадає   МирУ!
Україна  Чекає  оновЛення!
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На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсмана рішеннями ко-
легії Держземагентства України запроваджено 
перший етап заходів реформування сфери зе-
мельних відносин в Україні, спрямованих на 
забезпечення прозорості земельних відносин та 
розширення повноважень місцевих рад.

Так, з 15 жовтня 2014 року обов’язковим ста-
ло врахування позиції органів місцевого самоврядування у питаннях 
розпорядження землями сільськогосподарського призначення держав-
ної власності. Під час розгляду питання про надання у власність або 
користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності територіальні органи земельних ресурсів надсила-
тимуть сільським, селищним, міським радам за місцем розташування 
земельної ділянки запити про висловлення позиції щодо можливості на-
дання дозволу на розроблення документації із землеустрою, на підставі 
якої зазначені земельні ділянки можуть бути передані у власність або 
користування.

З метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у 
сфері земельних відносин запроваджуються нові механізми забезпечен-
ня їх актуальною інформацією з Державного земельного кадастру – в 
рамках пілотного проекту буде створена можливість користування відо-
мостями про землі в режимі он-лайн. До проведення пілотного проекту 
будуть залучені 50 сільських, селищних та міських рад, переліки яких 
узгоджуються з асоціаціями органів місцевого самоврядування України.

З метою забезпечення прозорості земельних від-
носин з 15 жовтня цього року права на земельні 
ділянки для ведення товарного сільськогосподар-
ського виробництва продаватимуть на конкурент-
них засадах. Інформація про перелік таких діля-
нок та результати відкритих публічних земельних 
аукціонів регулярно оприлюднюватиметься на 
офіційному сайті Держземагентства України.

Для спрощення процедури реєстрації прав на земельні ділянки перед-
бачено до кінця року здійснити автоматизовану передачу до Державного 
реєстру речових прав відомостей про 1,5 мільйона земельних ділянок, 
які були зареєстровані в Державному реєстрі земель до 1 січня 2013 року. 
Враховуючи динаміку наповнення Державного земельного кадастру ін-
формацією про такі земельні ділянки, може бути внесено інформацію 
про 1,7-1,8 мільйона земельних наділів. Це значно спростить процедури 
реєстрації прав для власників цих ділянок.

На сьогодні земельне відомство, діяльність якого спрямовується Ві-
це-прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, розробляє низ-
ку законопроектів, якими передбачається реалізувати широке коло питань 
з реформування сфери земельних відносин на засадах прозорості, конку-
рентності та доступності інформації про землі для широкого загалу, які 
сприятимуть подоланню корупції та збільшенню надходжень до місцевих 
бюджетів, забезпеченню децентралізації влади, підвищенню ефективнос-
ті територіального планування та якості  управлінських рішень.

о. д. бондаренко, начальник управління.

дерЖЗеМаГентСтво  інфорМУє

Доручення ВолоДимира Гройсмана – 
забезпечити прозорість земельних 

ВіДносин та розширити 
поВноВаження місцеВих раД

Із далеченних сивих давин, 
саме козацтво стало симво-
лом сили й мужності, невмиру-
щості нашого народу. А пісня 
є невід’ємним продовженням 
прославлення героїчного ми-
нулого, оспіваного у віках. Ко-
зацька пісня – зерно духовнос-
ті українського народу, його 
своєрідний оберіг. Вона здавна 
ділила з українцями не тільки 
радість, але й допомагала їм 
здолати всі незгоди. 

Так і сьогодні, коли країна пере-
живає важкі часи, щоб підтримати 
наших мужніх захисників, які бо-
ронять кордони неньки України від 
ворога, підбадьорити один одного 
та ще раз прославити невмирущій 
запал козацької пісні, гостинний Бу-
динок культури Дніпропетровсько-
го району сердечно відчинив двері 
гостям та учасникам Х районного 
конкурсу-фестивалю козацької 
пісні «Покрова». З усіх куточків 
нашого району зібралися співочі 
колективи, щоб пісня пролуна-
ла над Дніпром та своїм гаря-
чим запалом принесла на нашу 
страждальну землю мирне небо. 
Всього в конкурсі взяли участь 
254 учасники, з них 
114 дітей. 

Зі сцени звучав зво-
рушливий спів про 
красу ріднокраю від 
маленьких учасників 
козацького фестива-
лю. Славетні співочі 
колективи в україн-
ських костюмах ви-
конували патріотичні 
пісні, героїчній Укра-
їні. Бурхливими опле-
сками глядачі супро-
воджували таланови-
ті виступи учасників. 

З вітальним сло-
вом до дорогих гостей та учасників 
конкурсу звернулася Алла Сафро-
нова, начальник відділу культури, 
туризму, національностей та релігій 
райдержадміністрації. Привітавши 
присутніх із чудовим ювілейним 
фестивалем козацької пісні «Покро-
ва», зазначила: «Свято 
демонструє, які в Україні 
є скарби духовності, чу-
дові пісні. Україна – віль-
на країна й так буде завж-
ди. Це дружній співочий 
край із усміхненими, 
гостинними людьми. 
Наш міцний дух не зло-
мити! Мати Божа, борони 
Україну, подаруй мир та 
спокій». 

Невипадково фести-
валь козацької пісні має 
назву «Покрова», бо 
з приходом осені весь 
християнський світ із глибокою лю-
бов’ю, вдячністю й надією славить 
Пресвяту Богородицю. Це право-
славне свято найбільше для козаків. 
Вони вірили в силу Матері Спасите-
ля світу Ісуса Христа й перед бит-
вою зверталися до неї з молитвою 
й просили заступництва в захисті 
Вітчизни. 

Зі словами Божого благословен-

ня до присутніх звернувся отець  
Сергій, настоятель храму ікони Бо-
жої Матері «Прізрі на смірєніє». В 
пам’ять загиблим воїнам був вико-
наний піснеспів «Вічная пам’ять».

А співочий потенціал славетних 
нащадків козаків оцінювали 
неупереджені члени журі у 
складі: заслужений працівник 
культури України, викладач 
диригентсько-хорових дис-
циплін Дніпропетровського 
училища культури, керівник 
українського народного хору 
«Червона калина» Павло Роз-
дайбіда; Леся Коваль, кобза-
рівна з міста Підгородне; Ма-
рія Концур, бібліотекар цен-
тральної районної бібліотеки; 
Марина Капука, директор 
Підгородненського Будинку 
дитячої творчості. 

Учасники фестивалю були 

нагороджені дипломами.  
Номінація «Солісти». 1 місце: Яна 

Троцька, сел. Кіровське, керівник 
Олександра Колесень; Катерина 
Кердан, ШЕВ, керівник Анастасія 
Сотуленко; Майя Панасюк, с. Лю-
бимівка. 2 місце: Юля Антонова, 

БДТ, м. Підгородне, керівник Леся 
Коваль; Юля Бердо, сел. Кіровське, 
керівник Олександра Колесен. 3міс-
це: Ангеліна Овсієнко, ШЕВ, керів-
ник Анастасія Сотуленко; Лоліта 
Ілюхіна, ДШЕВ, керівник Світлана 
Махно. За участь відзначені: Ган-
на Неклеса, Дем’ян Кутенко, Олена 
Герасим та Іван Хом’як, ДШЕВ, ке-
рівник Світлана Махно; Катерина 

Кердан, ДШЕВ, керівник Анастасія 
Сотуленко; Марія Ущаповська, ке-
рівник Тетяна Пермякова; Антоніна 
Саєнко, с. Старі Кодаки; Надія Кузн-
єцова, с. Новомиколаївка; Катерина 
Городецька, с. Партизанське.

Номінація «Вокальні ан-
самблі». Гран-Прі: народ-
ний вокальний ансамбль 
«Чорнобривці», РБК, керів-
ник Микола Чирва. 1 місце: 
народний фольклорно-ет-
нографічний гурт «Крини-
ця», РБК, керівник Анатолій 
Напреєв; народний вокаль-
ний ансамбль «Чумацький 
шлях», РБК, керівник Петро 
Ціхач; вокальний ансамбль 
«Веснянка», с. Любимівка,  
керівник Гульнара Шевчен-
ко. 2 місце: вокальний ан-
самбль «Червона калина», 
с. Новомиколаївка, керів-

ник Василь Крикунов; народний ан-
самбль української пісні «Журавка», 
РБК, керівник Олександр Середко. 
3 місце: вокальний ансамбль «Ко-
дачанка», с. Старі Кодаки, керівник 
Віктор Романенко. За участь відзна-
чені: вокальний ансамбль «Смере-

ка», с. Партизанське, керівник Пав-
ло Гаращенко; вокальний ансамбль 
«Опитняночка», с. Дослідне, керів-
ник Микола Панко; вокальний ан-
самбль Партизаночка», с. Партизан-
ське, керівник Олександр Одноріг; 
вокальний ансамбль «Сузір’я», с. 
Чумаки, керівник Володимир Кри-
кунов. 

Номінації  «Дует», «Тріо», «Квар-

тет». 1 місце: тріо «Горлиця», с. Лю-
бимівка, керівник Гульнара Шев-
ченко. 2 місце: дует «Бердичі», сел. 
Кіровське, керівник Василь Бердо. 3 
місце: дует Інна Мамалига, Вікторія 
Резніченко, с. Шевченко, керівник 

Любов Щур. За участь відзначені: 
дует Марія та Іван Рижко, ДШЕВ, 
керівник Світлана Махно; дитячий 
квартет, ДШЕВ, керівник Тетяна 
Пермякова; дует Юлія Синящока, 
Анна Щербина, с. Благовіщенка, 
керівник Юлія Синящока.

Номінація «Театральні колекти-
ви». 1 місце: театральна студія «Ча-
рівний світ», РБК, керівник Тетяна 
Михайлюченко. 2 місце: фольклор-
но-етнографічний театр «Анти», м. 
Підгородне, керівник Світлана Мах-
но.

Номінація «Дитячі хорові та во-
кальні колективи». 1 місце: хор уч-
нів старших класів, ДШЕВ, керівник 
Оксана Маркіна. 2 місце: ансамбль 
«Нотка», ДШЕВ, керівник Юлія 
Костелан. 3 місце: вокальний дитя-
чий ансамбль «Соняшник», с. Благо-
віщенка, керівник Антоніна Саєнко.

 Номінація «Ансамблі народних 
інструментів». 1 місце – дитячий 
ансамбль баяністів «Пріма», м. Під-
городне, керівник Станіслав Махно.
Номінація «Хорові колективи». 1 
місце – народний хор «Васильки», 
РБК, керівник Володимир Воробйов.

Запрошеними гостями на заході 
були: дитячі танцювальні колек-
тиви «Восторг», керівник Вікторія 

Єремєєва та «Viv’en», керів-
ник Віолетта Раденко. 

Невмирущий дух козацької 
вольності й слави зберіга-
ється в пам’яті народу, його 
думах, легендах і піснях. У 
цьому році відбувся завер-
шальний етап фольклорної 
експедиції, що вивчає аутен-
тичні козацькі пісні на Дні-
пропетровщині, яку викону-
вали наукові експерти Дні-
пропетровського національ-
ного університету імені Оле-
ся Гончара. Зібрали численні 
матеріали для підготовки 

номінаційного досьє для включення 
унікального мистецтва козацьких 
пісень до списку термінової охоро-
ни нематеріальної культурної спад-
щини ЮНЕСКО.  Козацька слава не 
повинна померкнути в віках.  

наталія яківець.
на фото автора: талановиті 

творчі колективи дніпропетров-
ського району. 

феСтиваЛь коЗацької  піСні

зерно духовності
уКраїнсьКого народу
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Дніпропетровськ завжди був 
кузнею кадрів та ідей. Сьогод-
ні наші земляки представляють 
вищі ешелони влади й опозиції. 
Багато українців щиро заздрять 
нам: «Ви з Дні-
пропетровська? 
От пощастило!» 
Ще б пак! У нас 
мирне зоряне 
небо над голо-
вою, а над моральним законом «для внутріш-
нього користування» ми якраз працюємо. 

Сьогодні до Дніпропетровщини, як і рані-
ше, прислуховуються, а рекомендації наших 
політиків з ефективного викорінення коруп-
ції й розумного розподілу коштів між регіо-
нами може на озброєння взяти вся країна. 

Лідер партії «Сильна Україна» Сергій Ті-
гіпко відноситься до плеяди найбільш впли-
вових дніпропетровських політиків, і сьогод-
ні до його думки не можна не прислухатися. 
Перш за все зазначимо, що партія «Сильна 
Україна» стоїть на принципах цілісності кра-
їни і збереженні державних кордонів в їх ко-
лишніх межах. 

- Перший пункт, на якому принципово на-
полягає партія «Сильна Україна» та ї ї лідер 
Сергій Тігіпко, - збереження територіальної 
цілісності країни і рівні умови для всіх об-
ластей, - зазначає керівник Дніпропетров-

ської обласної організації 
партії Сергія Тігіпка «Силь-
на Україна» Євгеній Жадан. 
- Партія «Сильна Україна» 
йде на вибори із зрозумілими 
й потрібними програмними 
завданнями та цілями. Безу-
мовно, перше та найголовніше 
питання – мирне життя в на-
шій країні. Цей пункт прохо-
дить червоною ниткою через 
всю нашу партійну програму, 
і тут ми не потерпимо ніяких 
компромісів. 

- Світ необхідно «завойову-
вати» за столом переговорів, 
- упевнений керівник облас-
ної парторганізації, - мирний 
план повинен бути «прозо-

рим», щоб кожен українець розумів, про що 
домовляються політики. Адже зараз насе-
лення країни не розуміє, на яких умовах йде 
мирне врегулювання та які кінцеві документи 
і результати переслідують нинішні політики. 

Але ж сьогодні плани мирного врегулю-
вання пропонують різні політсили. У чому 
ж привабливість позиції «сильноукраїнців» 
саме для Дніпропетровської області? 

На мій погляд, «Сильна Україна» цікава 
передусім не тільки для Дніпропетровщини, 
але і для всіх східних регіонів країни тому, 
що ї ї лідери досконально знають проблеми 
промислових областей країни. 

Депутат Дніпропетровської обласної ради 
Леонід Гудожник, не з чуток знає про про-
блеми жителів сільських районів: «Прості 
люди говорять, що у них у багатьох немає 
паспортів, а керівництво країни вимагає, 
щоб були паспорти в корів. Це надумана 

проблема. Це надумане питання, яке лангі-
руется певними структурами, адже наше мо-
локо все одно не йде на Європу, наше молоко 
все одно не експортується в багато країн. Те 
молоко, яке робиться населенням, воно йде 
на ринки. Люди роблять його для місцевого 
населення. Потрібно робити інвентаризацію 
худоби на великих тваринницьких комплек-
сах, а для населення це не потрібно», - ко-
ментує депутат. 

Жителі сільських районів постійно стикаються 
з недобросовісними посередниками, які змушу-
ють продавати продукцію за безцінь, постійним 
подорожченням паливно-мастильних матеріалів, 
запчастин і добрив. У свою чергу держава ніяк не 
допомагає селу, однак зосереджує все управління 
у себе. Місцевому керівництву, на думку Леоніда 
Гудожник, необхідно дати більше прав і повнова-
жень в питанні розподілу податків.

- В першу чергу, необхідно бо-
ротися з корупцією, а для цього 
необхідна політична воля і по-
тужний громадський рух, який 
підпирав би політиків і чи-

новників різного 
рівня, - зазна-
чив Сергій Ті-
гіпко. - По-дру-
ге, необхідний 
загальний блок 

реформ. Це те, про що багато говориться, але 
кожен уряд береться за це дуже неохоче. 

Разом з тим, за його словами, впроваджен-
ня лише таких кроків не дозволить повністю 
вивести підприємства з кризового стану. За 
твердженням Сергія Тігіпка, найбільші і зна-
чущі для держави підприємства повинні от-
римувати адресну допомогу від держави. 

Але кому як не місцевим політикам знати 
специфіку промислових гігантів Дніпропе-
тровщини? Очевидно, що економічний праг-
матизм сьогодні просто необхідний як для 
всієї країни, так і, зокрема, для Дніпропе-
тровщини. Так що саме партія Сергія Тігіп-
ка «Сильна Україна» дійсно може витягнути 
наш промисловий регіон з кризи. Зрозуміло, 
якщо пропозиції «сильноукраїнців» підтри-
мають наші земляки, які керуються не емоці-
ями, а розумом.

євгеній Жадан.

зробить Дніпропетровщину сильніше
«сильна україна»

Оппозиционный блок готов 
реализовать программу вос-
становления промышленно-
сти Украины, от которой зави-
сит наше общее благополучие 

О критической ситуации 
в промышленных регио-
нах свидетельствует резкое 
сокращение производства на 
меткомбинатах. Причина – 
отсутствие заказов  на сталь 
на заводах, которые про-
изводят бесшовные трубы и 
ж/д колеса. На сегодняшний 
день полностью остановлены 
все крупные вагонострои-
тельные заводы: Азовмаш, 
Стахановский, Крюковский 
и Попасянский вагонострои-
тельные заводы. 

– Все это – результат непро-
фессиональной политики ны-
нешней власти, - подчеркнул 
на встрече с днепропетров-
скими металлургами один 
из лидеров Оппозиционного 
блока Александр Вилкул. – 
Из-за организованной прави-
тельством торговой войны с Таможенным союзом на 20% снижено про-
изводство труб. Чтобы уничтожить экономику промышленных регионов 
за рубеж целенаправленно перенаправляются деньги, которые украинские 
предприятия раньше платили отечественным поставщикам. В частности, 
кокс, известь и огнеупоры меткомбинаты вынуждены теперь закупать за 
валюту у иностранных компаний. Аналогичная история и с углем, который 
завозится из Африки. Плачевных примеров, губящих экономику страны, 
можно приводить множество. Поэтому Оппозиционный блок в новой Вер-
ховной Раде отменит законы и постановления, которые приняла эта власть, 
чтобы уничтожить отечественную промышленность и лишить рабочих 
мест людей труда. Если после выборов Оппозиционный блок не начнет 
реализовывать пакет антикризисных мер, власть обвалит национальную 
валюту до 25 гривен за доллар.

В Оппозиционном блоке объединились промышленники и производ-
ственники, которые знают, как поднимать предприятия с колен, как прив-
лекать инвестиции, наладить сложные промышленные процессы. Разрабо-
тана четкая программа восстановления промышленности Украины. И для 
ее внедрения нужны свои люди в парламенте. 

С просьбой защитить промышленность и рабочие 
места к Александру Вилкулу обратились предста-
вители профсоюзных организаций и трудовых ко-
ллективов 86-ти ведущих предприятий Кривбасса. 
Во время форума промышленников и предприни-
мателей они приняля резолюцию, в которой высту-
пили за единство страны, потребовали остановить 
войну, стабилизировать экономическую и поли-
тическую ситуацию в стране. А также обеспечить 
представительство промышленных регионов в 
Верховной Раде, поскольку Оппозиционный блок 
сможет остановить рост цен, разморозить проекты 
развития городов и районов, отменить пенсионную 
реформу, повысить пенсии и зарплаты с учетом ре-
альной инфляции и падения гривны, провести ре-
альную децентрализацию власти и расширить пра-
ва регионов и многое другое. 

Глава Криворожского отделения Украинского со-
юза промышленников и предпринимателей Юрий 
Арсеев убежден, что  реализовать все эти задачи 

в Верховной Раде сможет 
только Оппозиционный 
блок – единственная по-
литическая сила, которая 
реально представляет ин-
тересы промышленных 
регионов и защищает  лю-
дей труда.

– Закрепленные резолю-
цией требования – наши 
главные задачи в новом 
парламенте, – подчеркнул 
Александр Вилкул. – Оп-
позиционный блок – это 
гарант стабилизации эко-

номической и политической ситуации в стране, реанимации традиционных 
и развития новых рынков сбыта. Наша программа восстановления про-
мышленных регионов обеспечит развитие отечественной экономики, до-
стойные зарплаты и пенсии людям труда. 

алеКсандр вилКул: «страну спасут 
тольКо срочные антиКризисные меры» 
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повідоМЛення про роЗГЛяд 
МіСтобУдівної докУМентації

Для ознайомлення громадськості Дніпропетровсько-
го району з намірами забудови території в приміщен-
ні Новоолександрівської сільської ради, за адресою: 
с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 74 оприлюднено 
проект «Детальний план частини території кварта-
лу по вул. Рибальська, 8, в с. Старі Кодаки Дніпропе-
тровського району, Дніпропетровської області щодо 
розміщення земельної ділянки – кадастровий номер 
1221486200:11:001:0001» під індивідуальну житлову за-
будову. Проект розроблений на підставі рішення Новоо-
лександрівської сільської ради 35 сесії VI скликання від 
11 липня 2014 року. Головною метою проекту є: обґрун-
тування можливості розміщення земельної ділянки під 
індивідуальну житлову забудову. Основні положення 
проекту та детальний план представлені для ознайом-
лення в робочі дні з 24.10.2014 по 24.11.2014 р. з 10.00 до 
15.00 год. Пропозиції та зауваження надаються в пись-
мовій формі на адресу Новоолександрівської сільської 
ради з зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця 
проживання, особистим підписом, до 24.11.2014 року.

розгляд наданих пропозицій закінчується 
24.11.2014 року, тел. для довідок (056) 712-33-86.

18 жовтня 2014 на сорок восьмому році обірвалося 
життя справжнього вчителя й чудової людини 

Юрія васильовича бордЮЖа

раЙонниЙ центр СоціаЛьниХ СЛУЖб дЛя СіМ ї, дітеЙ 
та МоЛоді оголошує конкурс на зміщення вакантних посад  фахів-
ців із соціальної роботи (м.Підгородне, с.Новоолександрівка, сел.Юві-
лейне). Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних 
днів після публікації. вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта за фахом педагога, психолога, соціального педагога, 
соціальний працівник, медичного працівника, стаж роботи за фахом не 
менше 3 років, володіння персональним комп’ютером в обсязі користу-
вача програмного забезпечення. довідки за адресою: вул. теплична, 
буд. 5, каб. 41, сел. Ювілейне, тел. 753-68-41. 

ГорьківСька СіЛьСька рада пові-
доМЛяє, що рішенням 29 сесії VI скликання 
від 10.10.2014 р. було прийняте рішення про лікві-
дацію КЗ «Трудовий архів Горьківської сільської 
ради». Працівники попереджені про їх вивільнен-
ня. Вимоги кредиторів розглядаються протягом 
2-х місяців із дня опублікування оголошення. У 
разі виникнення питань звертатися: с. Горько-
го, вул. Леніна, 7, тел.: 711-51-10, 711-51-61.

Юрій Васильович був 
завжди налаштованим на до-
помогу іншим і співпрацю. 
Всі, кому доводилося зустрі-
чатися з ним, високо ціну-
вали його людські та ділові 
якості: відкритість, уваж-
ність, доброзичливість. Його 
поважали за принциповість, 
в основі якої завжди була 
присутня моральна позиція, 
не підвладна коливанням. 
Смерть вкрала в нас надзви-
чайну людину, педагога, але 
вона безсила перед світлою пам’яттю про нього тих, хто 
мав щастя знати його, працювати з ним, вчитися у нього й 
разом із ним мислити. Гірко усвідомлювати, що залиши-
лися нереалізованими плани, не здійснилися мрії, якими 
був сповнений цей яскравий і талановитий чоловік.

відділ освіти і райком профспілки, педагогічний та 
учнівський колективи Сурсько-Литовської школи в 
скорботі непоправної втрати й висловлює щирі спів-
чуття рідним і близьким. 

Світла пам’ять про Юрія васильовича назавжди за-
лишиться в наших серцях.

УправЛіння пенСіЙноГо фондУ України в дні-
пропетровСькоМУ раЙоні дніпропетровСької об-
ЛаСті оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного 
спеціаліста відділу з виплати пенсій, тимчасово на період соціальної 
відпустки основного працівника. У конкурсі можуть взяти участь усі 
бажаючі громадяни України, які мають повну вищу освіту відповід-
ного професійного спрямування та стаж роботи в державній службі 
або в сферах управління за фахом. Володіння комп’ютерними про-
грамами, знаннями законодавчої бази та інструктивних документів. 
Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня  опу-
блікування оголошення. За довідками звертатися за телефонами: 
725-47-06, 27-80-40. адреса: сел. Ювілейне, вул. теплична, 23. 

Управління держземагенства в дніпропетров-
ському районі дніпропетровської області оголо-
шує конкурс на заміщення посади головного спе-
ціаліста відділу землеустрою, охорони та ринку 
земель на час відпустки по догляду за дитиною ос-
новного працівника. Вимоги до кандидатів: освіта 
вища, за напрямком роботи, освітньо-кваліфікацій-
ний рівень – магістр, спеціаліст, бакалавр. Володін-
ня державною мовою, ПК, бажано стаж роботи за 
фахом. документи подаються протягом місяця з 
дня оголошення конкурсу за адресою: м. дніпро-
петровськ, вул. комсомольська, 58.

ЧиСте довкіЛЛ я
Днями відбувся суботник із благоустрою Дніпропе-

тровського району, в якому взяли участь 4879 осіб. У 
ході цього заходу було упорядковано 17 км територій 
парків, скверів, алей, прибудинкових ділянок. Посадили 
10 дерев, 160 кущів, ліквідували 5 стихійних сміттєзва-
лищ. Протяжність очищених від сміття берегів  складає 
3 км. Виконали благоустрій 17 пам’ятних місць Великої 
Вітчизняної війни. Площа покосу  склала 3 км. Протяж-
ність прибраних від сміття доріг – 34 км.  (вл.інф.)

СУботникУправЛіння аГропроМиСЛовоГо роЗвиткУ дніпропе-
тровСької раЙдерЖадМініСтрації оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантних посад начальника відділу фінансово-кредитного забезпечення, 
економічного аналізу та соціально-трудових відносин (головний бухгалтер), 
начальника відділу організації і виробництва, переробки та маркетингу сіль-
госппродукції (агроном), головного спеціаліста з питань економічнго аналі-
зу, врегулювання відносин власності та кадрового забезпечення. вимоги до 
претендентів: громадянство України; повна вища освіта; стаж роботи за фа-
хом не менше 3 років; володіння персональним комп’ютером в обсязі корис-
тувача програмни забезпечення. Термін прийняття документів – протягом 30 
календарних днів з дня публікації оголош ення. довідки за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. теплична, 5, каб. 44, тел. 27-90-06.

На днях один из лидеров Оппозиционного блока (№ 2 в избирательном списке 
этой партии), премьер-министр Украины в 2012-2014 годах Александр Вилкул 
приезжал в Днепродзержинск на встречу с земляками. Выкроил часок в своем 
плотном графике и для того, чтобы заехать в гости к уникальной семье - Героям 
Социалистического труда Тамаре Зариченко и Сергею Гладкому. 

Поговорили о наболевшем. Обидно старикам, что уже совсем скоро, 28 октя-
бря, будет круглая дата – 70-летие освобождения Украины. Но в ни в прессе, ни 
по телевидению об этом сейчас практически не вспоминают.

– Не для того на фронтах Великой Отечественной полегли миллионы, чтобы 
через 70 лет их подвиг был забыт, – сказали Тамара Федоровна и Сергей Федоро-
вич. – И не для того, чтобы сей-
час страной управляли экстре-
мисты и радикалы всех мастей, 
а власть просто отвернулась от 
настоящих героев, от ветера-
нов, пенсионеров, от тех людей, 
которые у станка и доменных 
печей создавали наше государство. 

Уважаемые в Днепродзержинске люди 
заговорили об этом именно с Алексан-
дром Вилкулом неспроста. Программу 
Оппозиционного блока супруги внима-
тельно читали, и вердикт их таков: «Вот 
это – настоящая партия мира! Нам и 
сотням тысяч таких же, как мы, стари-
ков, заявили Тамара Зариченко и Сергей 
Гладкий, не на кого будет и надеяться в 
будущем парламенте, кроме как на Оп-
позиционный блок».

– Да ведь так оно и есть, – с горечью ска-
зал после этой встречи Александр Вилкул. 
– Фактически все партии власти сегодня 
не хотят заканчивать войну, которая хоть 
как-то поддерживает их падающие рей-
тинги. А уж на то, что она разрушает госу-
дарство, им, увы, наплевать…

В отличие от провластных политсил, 
Оппозиционный блок - за настоящий, устойчивый стабильный мир. 

– Мы против того, чтобы отдавать даже один квадратный метр нашей терри-
тории кому бы то ни было, в том числе и Российской Федерации, - продолжает 
Александр Вилкул.  

Оппозиционный блок имеет четкую программу восстановления мира. Во-
первых, это создание гуманитарного штаба. Я еще четыре месяца назад по этому 
вопросу обращался к президенту. С самого начала конфликта, в мае, мы создали 
фонд «Украинская перспектива», который вывез более 1000 детей из зоны АТО. 
Мы занимаемся поставкой продуктов и медикаментов в госпитали, где лежат 
украинские солдаты, в лагеря беженцев, в больницы в зоне АТО и видим ту гу-
манитарную катастрофу, которая там происходит. Более трех месяцев пенсио-
неры не получают пенсию, а бюджетники - зарплату, нет бензина для «скорых», 
необходимых лекарств.  Люди стали заложниками политики. Необходим обяза-

тельный переговорный процесс  с привле-
чением всех партнеров: европейских, РФ 
и тех, кто там контролирует территорию. 
Только переговоры, другого пути нет.

У Оппозиционного блока уже подготов-
лен комплексный план восстановления 
промышленности Украины. 

– Потому что в стране уже на 20 про-
центов упало производство, остановлены 
тысячи предприятий, – объясняет пози-
цию своей политсилы Александр Вилкул. 
– Например, в Днепродзержинске уже не 

работают «Днепровагонмаш» и «Цирконий», где 
задолженность по зарплате – более 8-ми месяцев. 
На грани остановки множество предприятий по 
всей стране.

Одними из первых инициатив Оппозиционного 
блока в парламенте будут законопроект о запре-
те повышения коммунальных тарифов и цен на 
самые необходимые продукты, об адресной помо-
щи и субсидиях наиболее нуждающимся. 

– Мы восстановим выплаты матерям с детьми в 
том объеме, как это было ранее, и отменим пенсион-
ную реформу, которая не принесла людям ничего, 
кроме разочарования, – заявил Александр Вилкул.

Ну, а первейшим заданием для оппозиционеров 
в новом парламенте будет экстренная подготовка 
страны к зиме и отопительному сезону. Так как 
власти, увлекшись подготовкой к ненужным боль-
шинству людей в Украине выборам 26 октября, 
этим практически не занимаются.

«УГроЗы наС не оСтановят»
Александр Вилкул предупредил, что власть готовит на предстоящих выбо-

рах масштабные фальсификации. Кроме того, по словам политика, уже мас-
совыми стали случаи избиения агитаторов Оппозиционного блока, погромы 
и уничтожение агитационных палаток, снос рекламных щитов (как в Днепро-
петровске), запугивания членов избирательных комиссий (как практически по 
всей области) – вплоть до принуждения расписываться на пустых протоколах 
(как, например, в Марганце). 

– Власть видит, что Оппозиционный блок по любым соцопросам вышел в Дне-
пропетровской области на первое место, потому и опускается до таких грязных 
методов, - говорит Александр Вилкул. – Но нас не испугать! Мы будем бороться 
и не дадим сфальсифицировать эти выборы.

ЛЮдеЙ трУда пониМает и поддерЖивает оппоЗиционныЙ бЛок 

поЛитик  раССкаЗаЛ  ЗеМЛякаМ 
о  первооЧередныХ  пЛанаХ  СвоеЙ  партии

Втрачене свідоцтво про реєстрацію машини 
MANITOU MLT 1035 LT LSU серії АС № 180997 від 
08.09.2011 року на ім’я ТОВ «Автотранспортне підпри-
ємство «Ювілейне», вважати недійсним.

26 жовтня, у неділю о 4.00 годині 
ранку країна переведе стрілки годин-
ника на одну годину назад.

Україна переХодить 
на «ЗиМовиЙ ЧаС»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОї ДОКУМЕНТАЦІї

Для ознайомлення громадськості Дніпропе-
тровського району з намірами забудови території, 
в приміщенні Відділу містобудування, архітекту-
ри, ЖКГ, будівництва та інфраструктури Дніпро-
петровської РДА за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Фрунзе, 18 оприлюднено проект «Детальний план 
частини території Олександрівської сільської ради 
Дніпропетровського району Дніпропетровської 
області». Проект розроблений на підставі розпоря-
дження голови РДА №  Р-651/0/291-14 від 23 жовтня 
2014 року. Головною метою проекту є: визначення 
порядку комплексного благоустрію та уточнення 
містобудівних умов та обмежень. Основні положен-
ня проекту та детальний план представлені для оз-
найомлення в робочі дні з 24.10.2014 по 24.11.2014 р. 
з 10.00 до 16.00 год. Пропозиції та зауваження нада-
ються в письмовій формі до 24.11.2014 року. Розгляд 
наданих пропозицій закінчується 24.11.2014 року. 
Громадські слухання відбудуться 31.10.2014 року о 
16.00 год. в приміщенні Олександрівської сільської 
ради за адресою: с. Олександрівка, вул. Колгосп-
на,1. Тел. для довідок (056)712-33-86.

дніпропетровським районним військовим комі-
саріатом розпочато відбір військовозобов’язаних до-
бровольців, які бажають пройти військову службу в 
повітряно-десантних війсках ЗС України, з укладанням 
короткострокового контракту. Крім того, Дніпропетров-
ським РВК на началах короткострокового контракту про-
водиться відбір фахівців артилерійських спеціальностей 
офіцерського, сержантського та рядового складу. 

належне грошове забезпечення, пільги та соціаль-
ні гарантії, передбачені законодавством України – 
гарантовані. консультація за тел. (0562) 27-10-07. 
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Шановні мешканці району! дуже необхідна ваша допомога нашо-
му земляку Сергію товстику, 1979 р.н., мешканцю м. підгородного, 
учасникові бойових дій у зоні ато.  

У квітні Сергій пішов добровольцем на службу в надії бути корис-
ним як технічний спеціаліст – зв’язківець. Призначення отримав на-
чальником Р-161 (пересувна радіостанція середньої дальності). Під час 
виконання бойового завдання він попав під вогняний обстріл і зараз 
знаходиться у шпиталі міста Львова в реанімаційному відділенні. 

Сергійові вже ампутовані обидві руки. Хлопець у відчаї. Йому 
вкрай потрібна наша допомога й підтримка. 

Усі небайдужі до долі Героя України, ви можете допомогти. про-
тези, які могли б допомогти батькові двох доньок пристосуватися 
до нових умов життя, коштують дуже дорого. 

перераховувати кошти можна  на карту приватбанку 
за № 5168 7572 4246 2200 

на ім’я дружини олесі товстик. 

Героєві України потрібна підтриМка 

Вдячність надихає
Добрий день, шановна редакціє газети 

«Дніпровська зоря»!
Кожну суботу з нетерпінням чекаю нового 

випуску улюбленої районної газети. Читаємо 
всією родиною, і дуже вдячні вам за вашу ро-
боту. За шаленим темпом життя не завж-
ди помічаємо всього, що проходить у нашому 
житті, не кажучи вже про район та те, що 
за його межами, але з задоволенням все мо-
жемо дізнатися від вас. Хоча в родині й не-
має діток, та наші найулюбленіші статті 
про школи, змагання, дитсадки, замітки від 
звичайних читачів.

Дякую вам за вашу працю, міцного здоров’я, 
цікавих матеріалів та вдячних читачів.

З повагою ваша читачка Еріка ЛУКАНюК, 
м.Підгородне.

редакціЙна поШта

дніпропетровСькиЙ реМ
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у листо-
паді місяці 2014 року будуть виникати перерви в електропоста-
чанні наступних населених пунктів нашого району: с. Чумаки, 
м. Підгородне, с. Любимівка, с. Василівка, сел. Кіровське, с. Балів-
ка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, сел. Ювілейне, с. 
Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Новоолександрівка, с. Дослідне, 
с. Братське, сел. Таромське, с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.

при виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній 
електропередач, трансформаторних підстанцій і розподільчих 
пунктів, відчинених і пошкоджених дверей у них, спроб проник-
нення до приміщення з електронним обладнанням сторонніх осіб, 
просимо сповіщати диспетчерську службу дніпропетровсько-
го району електричних мереж за телефоном: 373-51-12, або ра-
йонний відділ міліції. 

із повагою до вас адміністрація дреМ.

на жаль, за браком часу немає можливості познайомитись із 
кожним зі своїх виборців й переконати в своїй відкритості. тому 
запрошую до заочного знайомства, бо добре розумію, що ніхто не 
буде голосувати за «кота в мішку». 

Я маю свою депутатську передвиборчу програму, розумію які 
першочергові кроки в законодавчій владі треба зробити, щоб народ 
відчув піклування про державу й людей. Але на фоні тих передви-
борних «красномовних» обіцянок, які линуть звідусіль: із екранів 
телебачення, зі «строкатих» газет, не хочеться виглядати безглуз-
до. Я ж не звик обіцяти, а звик просто братися за будь-яку важливу 
справу й робити, докладаючи максимум зусиль. 

Я не агітую за себе як за найдостойнішого кандидата, але не можу бути 
байдужим, коли до влади рвуться ті, хто зруйнував і розікрав країну.

Я не можу стояти осторонь, коли мільйони коштів сьогодні витрачаються представниками олігархіч-
них структур на передвиборну брехню. Коштів, яких бракує солдатам у зоні антитирорестичної опера-
ції, яких чекають поранені на лікування та вже інваліди із зони воєнних дій на протезування. У лікарнях 
щоденно помирають сотні 
українських дітей, у яких не-
має коштів на ліки… 

При цьому в бюджеті ко-
штів немає.

А в кандидатів та партій 
мільйони гривень вилітають 
у передвиборну агітацію.

Я представляю інтереси 
простих людей праці, не під-
звітний жодній олігархічній 
структурі. Все, чого я досяг у 
житті, здобуто лише власними 
зусиллями та наполегливою 
працею. Моя команда – дру-
зі-однодумці, представники 
малого й середнього бізнесу. 

Сьогодні всі ми, представники покоління з новим мисленням, не 
байдужі до долі країни, в якій ми живемо, й готові брати на себе 
відповідальність за її майбутнє. 

Ми беремо активну участь у всіх процесах, які відбуваються в 
суспільстві. Сьогодні, як ніколи, народ має бути єдиним. Потребує 
допомоги й підтримки кожного наша Українська армія, яка захищає 
цілісність кордонів держави на сході країни. На моєму підприємстві 
всім колективом ремонтуємо військову техніку, яка була підбита 

чи виведена зі строю терористами та окупантами: 
БРДМ, БТР, БМП. Мені не байдужі проблеми соці-
альної сфери. Силами свого підприємства допома-
гаю нашим дитячим садочкам, школам: ремонтуємо 
дахи, міняємо вікна, труби, готуємо будівлі до зими.

рядки З біоГрафії
Народився в 1978 році в с. Пологах Полозького ра-

йону Запорізької області. Українець. 
У 1995 році вступив до Дніпропетровської Мета-

лургійної Академії. При Академії пройшов військо-
ву підготовку, отримав звання старшого лейтенанта,  
склав присягу на вірність Україні. 

У 2000 році закінчив Академію й почав працюва-
ти в м. Дніпропетровську приватним підприємцем у 
галузі ремонту та обслуговування будівельної та сільськогосподарської техніки.

На сьогоднішній день Роман Москаленко є засновником Товариства «АТОМБУДГРУП», яке займається 
відбудовою міста та області: будуємо дороги, мости, споруди державного призначення. 

З 2005 року мешкаю в сел. Ювілейному Дніпропетровського району. Мій батько, Москаленко Анатолій 
Григорович, все життя пропрацював водієм в АТП 12333, а мама Тетяна Олексіївна – у Пологівському по-
штовому відділенні в відділі кадрів.

переконаний: щоб бути депутатом верховної ради України, творити закони, змінювати державу на 
краще не треба кілька вищих освіт чи досвід в усіх без винятку сферах життя, треба просто почути 
простих людей, зрозуміти їх, вони підкажуть точно яким законодавство має бути!

Щиро ваШ, вдяЧниЙ За підтриМкУ, 
кандидат У народні депУтати України роМан МоСкаЛенко. 

У к ра ї н і
Ми в Україну (так воно дано)
Залюблені любов’ю першою:
Все їй, що звершено давно
І все, що буде звершено.

Співають ніжно українські солов’ї
Посеред гілля, сонцем перемитого.
Дарує щедро нам земля скарби свої,

Ще скільки не відкритого!
Лицарі одвічної борні,

Окропленої кров’ю волі,
Ми повсякчас говорим: – Ні війні!

Володарі своєї долі.
Вороже клятий! Знов топтать не смій

Поля янтарної пшениці,
Щоб мирно спали на землі моїй

Оленки й Гриці!
Сміється синьо небокрай

Криниці повній,
Коли затоплює наш край

Жниварська повінь.
Без меж рівнини,тихоплинні ріки…

Щиросердий, безутомний люд.
Ти, земле, ним уславлена навіки.

Про мудрі справи чутно там і тут.
Хай не буде роду переводу
Й вирізняє хай тебе усюди
Безмір любові до народу,

Горді і заможні люди.
Доля твоя бачиться пресвітла.

Ми прагнем кожним серцем радо,
Щоб ти, Україно наша, квітла

Одним могутнім садом!

єд н а н н я Ч аС
Щохвилини, щогодини, щодоби
Плодились партії, немов гриби:

«Єдина», «Робітнича», «Справедлива»…
На голови людей як злива.

«Ліберальна», «Радикальна» і «Екологічна»…
Проста людина і до слів таких незвична.
«Комуніст», «соціаліст» – це зрозуміло,

Та, вибачайте, з них так мало діла.
«Демократична», «Самостійна», і «Народна»…

Напливали наче хмаронька безводна.
«Опозиційна», і «Селянська», й «Трудова»…

Ніяких справ, лише слова, слова.
«Вільна», «Ліва», «Права», «Молода»…

Не користь з них народу, а біда.
Програма партії – складний кросворд,

Зовсім заморочили народ.
Вагається, яку б обрати,

Дай, Бог, хоча б запам’ятати.
Багато партій – це безділля запорука,

Згадайте Глібова, де Лебідь, Рак і Щука…
Щоб прислужитися по-справжньому народу,

Боріться, партії, за згоду!
Людмила баЛаШ, с. Новомиколаївка.

НОВА ЛЮДИНА В ПОЛІТИЦІ 
З НЕЗАПЛЯМОВАНОЮ РЕПУТАЦІЄЮ
БЕЗПАРТІЙНИЙ, САМОВИСУВАНЕЦЬ 

Москаленко Роман
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