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Днями в селищі Ювілейне 
біля пам’ятного знаку геро-
ям Чорнобиля відбувся мі-
тинг-реквієм, присвячений 29 
річниці аварії на ЧАЕС. 

У заході взяли участь: Віра 
Джур, заступник голови райра-

ди; Іван Камінський, Ювілейний селищний голова; Володимир Кононов, депу-
тат районної ради; Василь Скиба, почесний голова районної організації інвалідів 
«Союз Чорнобиль України», герої-ліквідатори, військовослужбовці 93-ї окремої 
механізованої бригади та батальйону територіального захисту «Придніпров’я», 
а також учні місцевих шкіл, небайдужі громадяни – жителі селища.

Сьогодні кожен українець, кожна людина, хто усвідомлює, яка страшна тра-

гедія 29 років тому спіткала Україну, віддає шану героям. Ми вклоняємось ря-
тівникам, які в ім’я жителів планети принесли в жертву мирному атому своє 
здоров’я та життя в Чорнобильській «зоні відчуження». З метою вшанування 
пам’яті померлих від радіаційного «смерчу», кого вже немає з нами, на заході 
була оголошена хвилина мовчання. Настоятель храму Антонія і Феодосія Киє-
во-Печерських, протоієрей Костянтин відправив панахиду за душами загиблих 
ліквідаторів Чорнобильської АЕС, помолився за здоров’я живих. 

На жаль, сьогодні Україну спіткала не менш жахлива біда. На сході країни йде 
війна. Ми виборюємо право будувати майбутнє таким, яким ми його обрали, 
рухатися шляхом зміцнення вільної держави, де кожна людина відчуватиме за-
хищеність і повагу до себе та своєї думки. І символічним є те, що герої, які обо-
роняють Україну, віддають данину пам’яті героям, які захищали її 29 років тому. 

На знак пошани та по-
дяки за підтримку вій-
ськовослужбовців 93-ї 
окремої механізованої 
бригади сел. Черкась-
кого Григорій Павлен-
ко, майор, зі словами: 

«Україна й життя вкладені 
в цей прапор», вручив Ва-
силю Скибі стяг України з 
зображеним на ньому бойо-
вим шляхом 93 бригади та 
підписами воїнів-героїв.  

Для всіх, кому слово 
Чорнобиль змінило їхню 
життєву долю, прозвучала 
музична композиція «Чор-
нобильський біль» у ви-
конанні Любові Поліщук, 
заступника директора ра-
йонного Будинку культури, 
та Василя Філософа, вої-
на-учасника АТО із Ювіле-
йного. 

Присутні на мітингу-рек-
віємі поклали квіти до 
пам’ятного знаку героям 
Чорнобиля. Діти випустили 

в небо голубів та чорно-білі повітряні кульки. Нехай летять ці символічні кулі, 
наче іскринки з кожного серця, яке пам’ятає про жахливу подію, осяяні вогника-
ми пам’яті про Чорнобильську трагедію.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне. 
 На фото автора: учасники мітингу-реквієму біля пам’ятного знаку героям 

Чорнобиля.

МІТИНГ-РЕКВІЄМ

ВОНИ ВЗЯЛИ НА СЕБЕ
ЧОРНИЙ БІЛЬ

У Дніпропетровському районі в усіх сільських 
господарствах повним ходом кипить весняно-по-
льова робота. Аграрії з повною самовіддачею тру-
дяться на нашій благодатній землі з надією на ще-
дрий майбутній урожай. Та й кожній людині, навіть 
не пов’язаній із сільським господарством, варто хоч 
раз у житті поринути в атмосферу натхненної пра-
ці землеробів – побувати в час посіву на духмяних 
безкрайніх полях, вслухатися в радісну музику гулу 
тракторів-трудівників – і ви отримаєте незабутні 
враження, зберете в душі неповторну енергію сон-
ця, на повні груди зможете вдихнути аромати землі 
та надовго матимете радісний піднесений настрій... 
Тож вирушаємо в дорогу. 

«20 тисяч гектарів озимої пшениці вперше за 20 
років посіяно восени аграріями нашого району! Це 
прекрасний показник, враховуючи те, що ярий яч-
мінь не дає на наших землях бажаних врожаїв, тож 
господарства поступово відмовляються від цієї куль-
тури й роблять ставку на озимі 
зернові сорти, – розповідає зі 
щирою посмішкою й гордістю, 
бо пишається досягненнями 
наших сільгоспвиробників, 
Тетяна Ткач, начальник управління АПР. – І, 
до речі, жодного гектара озимих у цьому році 
нам не довелось пересіювати! Сходи просто 
прекрасні, он погляньте, радує око зелений 
пухнастий килим юної соковитої пшенички». 

Ми зупиняємось біля полів одного з кра-
щих сільських господарств району – «Пере-
мога АВК», керівник Володимир Клименко. 
Нашу увагу привертає ще одне поле з «куче-
рявими сходами». «А це зеленіє горох, – всту-
пає в розмову господар полів  приватного 
підприємства Віктор Гедигушев, заступник 
із рослинництва, якого керівник господар-
ства Володимир Іванович з любов’ю кличе 
«бойовим замом», як людину відповідальну, 
яка ніколи не підведе.

Віктор Михайлович теж із задоволенням 
від результатів праці трудівників розповідає, що 
всього в комплексі весняно-польових робіт беруть 
участь 30 працівників, задіяно 8 одиниць техніки: 3 
культиватори, 4 сівалки, комплекс із внесення рідко-
го гною в грунт: «На сьогодні маємо 1 400 га озимих 
культур у задовільному й хорошому стані, 280 га го-

роху з підсівом люцерни. Заплановано посіяти 700 га 
кукурудзи, з них 400 га – на зелений корм і 300 га – на 
зерно. Біля 400 га буде посіяно соняшника».  

Зупиняємось біля наступного поля. Тут за кермом 
залізного коня Джон Дір обробляє землю під по-
сів Юрій Єрмаков. Два роки трудиться він на полях 
господарства, та молоді літа й досвід вже поєднали-

ся в цій усміхненій добрій люди-
ні, що з гордстю носить почесне 
звання – хлібороб.

На наступному полі працює 
Роман Тітов. Сіялкою-восьмиряд-
кою Джон Дір він вкладає в бла-
годатну землю українське чорне 
золото – зерна соняшника. Роман 
розповів, що щоденно обробляє 50 
га землі. Працюють трактористи в 
дві зміни, з 6-ої ранку до обіду та з 
13-ої до 20-ої години. Тож і втоми 
не знають, мають час для відпо-
чинку, і робота людям в радість.

Не міг не похвалитися Віктор 
Гедигушев цьогорічним ново-
введенням у господарстві: «Наші 
українські сільгоспвиробники 
придумали ноу-хау, а ми, зви-

чайно, швидко підхопили цей 
досвід підживлення грунту та 
вже застосовуємо його на своїх 
полях». 

Ось у чому полягає новий під-
хід. Під тиском прямо із тваринницької ферми 
помпа викачує рідкий гній та по шланзі довжи-
ною 700 м ця жижа подається прямо в поле до 
спеціально обладнаного культиватора. Ріди-
ну-добриво, що надходить з труби, культиватор 
розподіляє на 6 секцій та вносить у землю на 
глибину 15 см. Таким чином у землю потрапля-
ють підживлюючі речовини та додаткова воло-
га. Цим способом оброблено вже 130 га землі 
під посів кукурудзи. А заплановано всього під-
живити рідким перегноєм 230 га грунту.

Наша подорож весняними полями видалась 
на славу. Легенький вітерець грайливо підганяє 
мандрівників на зворотньому шляху. А в уяві 
досі постають натружені усміхнені обличчя на-
ших землеробів. І мріється нам, щоб родили ще-
дро поля, а над ними голубіло світле мирне небо, 

осяяне теплими променями жовтого яскравого сонця.
Таміла ЖОРНЯК. 

На фото автора: Віктор Гедигушев, Юрій Єрма-
ков та Тетяна Ткач оглядають підготовлений грунт 
під демонстраційні поля елітної кукурудзи; Роман 
Тітов сіє соняшник у благодатну родючу землю. 

ЗЕМЛЯ РАДІЄ ПЕРШИМ СХОДАМ

НОУ-ХАУ В «ПЕРЕМОЗІ АВК»

Шановні жителі Дніпропетровського району!
Щиро вітаємо вас із Днем Міжнародної солідарності трудящих!
Це день трудівника, день солідарності та взаємної підтримки трудящих 

усього світу в прагненні жити в мирному, демократичному суспільстві. 
Нехай це чудове свято додасть усім наснаги, оптимізму, впевненості у влас-

них силах, допоможе осягнути глибину життєствердних ідеалів добра й спра-
ведливості. 

Зичимо вам щастя, здоров’я, весняного тепла, натхнення, творчої праці, бла-
гополуччя у ваших родинах та життєвих гараздів. 

Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації. 
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

ПРО СПЛАТУ ПОДАТКІВ
(транспортний податок; пода-
ток на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки;  
плата за землю)

Декларування доходів, спла-
та податкових зобов’язань – це 
необхідна складова цивілізова-
них відносин між державою та 
її громадянами. Сплата подат-
ків у цілому світі є питанням 
престижності та честі.  Тому де-
кларувати податкові зобов’язан-
ня та повною мірою сплачувати 
їх вкрай необхідно, бо змінити 
життя людей на краще можливо 
лише маючи стабільний і на-
повнений бюджет.

Місцеві податки мають вели-
ке значення для розвитку регіо-
ну: внутрішня інфраструктура, 
місцеві пам’ятки, дороги – їхній 
стан прямо пропорційно зале-
жить від наповнення місцевої 
казни. Основним бюджетоутво-
рюючим місцевим податком, 
який лишається в казні регіону 
є податок на майно. Він включає 
в себе: транспортний податок, 
податок на нерухоме майно, від-

мінне від земельної ділянки та 
плату за землю. 

З метою поліпшення еконо-
мічно-соціального розвитку 
Дніпропетровського регіону 
ГУ ДФС у Дніпропетровській 
області звертається до кожного 
громадянина з проханням сві-
домо виконувати свій конститу-
ційний обов’язок – добровільно 
сплачувати податкові зобов’я-
зання. Завітавши до територі-
ального органу ДФС за місцем 
реєстрації лише один раз ви 
можете отримати податкові 
консультації стосовно правиль-
ності нарахування податкових 
зобов’язань по всіх податках і 
зборах. Територіальні органи 
ДФС чекають на вас.

Шановні мешканці Дніпро-
петровщини, звертаємо вашу 
увагу на те, що згідно змін до 
Податкового кодексу України 
з 01.01.2015 року транспортний 
податок для громадян застосо-
вується вперше. В зв’язку з цим 
ГУ ДФС у Дніпропетровській 
області рекомендує власникам  
легкових автомобілів, що зареє-

стровані (використовуються) до 
5 років і мають об’єм циліндрів 
двигуна понад 3000 куб. см. не 
чекати вручення повідомлен-
ня-рішення територіальними 
органами ДФС, а добровільно 
до 1 липня завітати до інспекції 
для звірки даних податкового 
зобов’язання з транспортного 
податку. 

Громадян, які мають право 
власності або право користуван-
ня земельною ділянкою також 
запрошуємо до 1 липня відвіда-
ти територіальні органи ДФС, 
адже земельний податок – ваго-
мий бюджетоутворюючий міс-
цевий податок, який лишається 
в розпорядженні громади, ви-
користовується як джерело для 
фінансування заходів, направле-
них на раціональне використан-
ня та охорону земель, підвищен-
ня родючості ґрунтів, відшко-
дування витрат власників землі 
і землекористувачів, пов’язаних 
з господарюванням на землях 
гіршої якості, на ведення зе-
мельного кадастру, здійснення 
землеустрою та моніторингу зе-
мель, розвиток інфраструктури 
населених пунктів тощо.

ГУ ДФС у Дніпропетровській 
області звертається до платни-
ків орендної плати та плати за 
землю з проханням належного 
виконання обов’язку зі спла-
ти за землю та орендної плати 
за користування земельними 
ділянками державної та кому-
нальної форми власності і нага-
дуємо, що сума орендної плати, 
що виплачується за договором 
оренди рухомого (нерухомого) 
майна підлягає оподаткуванню 
військовим збором на загальних 
підставах за ставкою 1,5%.

У зв’язку з численним зміна-
ми в податковому законодавстві 
стосовно оподаткування об’єктів 
житлової нерухомості, які пере-
бувають у власності фізичних 
осіб радимо громадянам завітати 
до ЦОП за місцем реєстрації, для 
звірки даних та вірного нараху-
вання (правильного визначення) 
податкового зобов’язання. Фізич-
ні особи в 2015 році будуть cпла-
чувати податок на нерухомість 
за 2014 р. за ставками, які діяли 
в 2014 році протягом 60 кален-
дарних днів з дня отримання по-
відомлення рішення від органу 
ГФС, а саме 1% для квартир, жит-

лова площа яких не перевищує 
240 кв. м і будинків, площею не 
більше 500 кв. м, і 2,7% для квар-
тир з житловою площею понад 
240 кв. м і будинків більше 500 
кв. м, для різних видів житла 1% 
від мінімальної заробітної плати 
за 1 кв. м, сумарна житлова пло-
ща якого не перевищує 740 кв. м, 
і в розмірі 2,7% при перевищенні 
740 кв. м.

Пільги зі сплати податку 
на нерухомість надаються 
власникам нерухомості, якщо 
сумарна площа житла не пере-
вищує: для квартир – 120 кв. м, 
будинків – 250 кв. м, квартир і 
будинків – 370 кв. м. Застосу-
вання пільги обчислюється в 
1 кварталі 2014 з розрахунку 
житлової площі, 2,3 і 4 квартали 
2014 року – загальною.

Шановні громадяни, отри-
майте податкове повідом-
лення-рішення по сплаті 
місцевих податків і зборів до 
1 липня 2015 року в територі-
альному органі ДФС. Це стане 
вагомим внеском у співфінан-
сування бюджетної сфери 
Дніпропетровщини.

Дніпропетровська ОДПІ.

Графік  проведен-
ня «гарячих» теле-
фонних ліній з питань організації 
роботи та діяльності державних но-
таріальних контор, приватних нота-
ріусів, забезпечення населення нота-
ріальними послугами за телефоном 
38-55-00 на II квартал 2015 року: 

15 травня з 09.00 до 11.00 – Рябих 
Вероніка Михайлівна, приватний но-
таріус Дніпропетровського міського 
нотаріального округу. 

22 травня з 09.00 до 11.00 – Русаков 
Руслан Вікторович, провідний спеціа-
ліст відділу з питань нотаріату голов-
ного територіального управління юс-
тиції у Дніпропетровській області. 

10 червня з 09.00 до 
11.00 – Мележик Ма-

рина Дмитрівна, приватний нотаріус 
Дніпропетровського нотаріального ок-
ругу.

24 червня з 09.00 до 11.00 – Чубен-
ко Дар’я Олександрівна, провідний 
спеціаліст відділу з питань  нотаріату 
головного територіального управління 
юстиції у Дніпропетровській області.

Графік проведення «гарячих» те-
лефонних ліній з питань організації 
роботи та діяльності Дніпропетров-
ського районного управління юс-
тиції, відділу державної виконавчої 
служби управління юстиції, реєстра-

ційної служби та відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану 
реєстраційної служби управління 
юстиції на II квартал 2015 року:

14 травня з 10.00 до 12.00 – Дзіжко 
Роман Юрійович начальник відділу 
державної виконавчої служби – тел. 
(056) 753-93-20.

21 травня, 18 червня з 10.00 до 12.00 
– Ручка Вікторія Валеріївна, началь-
ник реєстраційної служби управління 
юстиції – тел. (056) 794-69-58.

29 червня з 10.00 до 12.00 – Гермаш 
Анжела Володимирівна, начальник 
відділу реєстрації актів цивільного 
стану реєстраційної служби управлін-
ня юстиції – тел. (056) 371-27-49.

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

Новомиколаївський сільський голова Ко-
валенко Станіслав Миколайович подав 
декларацію про майно, доходи, витрати і зо-
бов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукуп-
ного доходу голови сільської ради становить 
64 474 грн, у тому числі 47 074 грн – заробіт-
на плата. Дохід його родини становить – 34 
639 грн.

Щодо нерухомості, у С.М. Коваленка є  зе-
мельна ділянка загальною площею 0,18 га, 
житловий будинок загальною площею 120 
кв. м, гараж – 25 кв. м, інше нерухоме майно 
– 30 кв. м, легковий автомобіль Honda Сіvіс, 
2008 р. в.

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯХ

ПРИЗНАЧЕННЯ 22 квітня 2015 року 
наказом № 39к гене-

рального прокурора 
України Шокіна В.М. 
на посаду прокурора 
Дніпропетровсько -
го району Дніпро-
петровської області 
призначений Сергій 
Семенович Борисов.

В органах прокура-
тури він працює з 
1993 року, обіймав 
посади старшого слід-
чого прокуратури м. 
Дніпропетровська, за-

ступника прокурора, першого заступника прокурора 
Дніпропетровської області, прокурора м. Дніпродзер-
жинська, прокурора м. Кривого Рогу, старшого проку-
рора відділу запобігання правопорушенням у терито-
ріальних прокуратурах Управління внутрішньої без-
пеки та захисту працівників прокуратури Головного 
управління кадрів та забезпечення діяльності органів 
прокуратури Генеральної прокуратури України. 

Перед призначенням працював заступником про-
курора Дніпропетровської області. 

Має класний чин «Старший радник юстиції».

Управлінням агропромислового роз-
витку на рівні райдержадміністрації про-
ведена нарада для землекористувачів, 
орендарів, землевпорядників та секрета-
рів сільських рад із питань оформлення 
реєстраційних документів права влас-
ності земельних та майнових прав. Ак-
туальність проведення такого семінару 
викликана змінами у законодавстві щодо 
земельних відносин. Сам закон передба-
чає скорочення переліку документів, які 
подаються при реєстрації цих прав.

У семінарі-нараді взяли участь спеціалісти обласної та районної реєстраційних служб, районного управ-
ління юстиції та нотаріальної контори.
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СЕМІНАР-НАРАДА

За даними управління агропромислового розвит-
ку аграрії Дніпропетровського району впевнено роз-
почали комплекс весняно-польових робіт. Так, ранні 
ярові зернові культури посіяно на площі 4,6 тис. га, 
(прогноз 3,8 тис.га)  або 121% від запланованого, посів 
провели якісно та своєчасно. Всього по області лише 
три райони: Дніпропетровський, Криничанський та 
Солонянський виконали плани із посіву ранніх куль-
тур. Всього по області не досіяли 32 тис. га, із них 28 
тис. га ячменю. Погодно-кліматичні умови цього року 
внесли свої корективи  в робочі плани весняно-польо-
вих робіт. У квітні місяці 
випало опадів майже в 
три рази більше від серед-
ньомісячної норми, тому 
сроки посіву кукурудзи, 
соняшнику, сорго та ін-
ших пізніх культур бу-
дуть більш стислими. Від 
сільгоспвиробників тепер 
залежить як вони раціо-
нально використовувати-
муть кожну погожу дни-
ну для проведення робіт.

На сьогоднішній день 
кукурудзи посіяно на пло-
щі 4,5 тис. га, що складає 
44% від запланованого, соняшнику 4,2 тис. га або 23 
% від плану. Яровий ріпак посіяно на площі 0,7 тис. га. 
Картопля посаджена на площі 1,8 тис. га або 50% від 
плану, овочі на площі 2,5 тис. га або 40% від запланова-
них. Також посіяно кукурудзи на силос і зелений корм 
1 тис. га, однорічних трав на корм 0,6 тис. га. 

Усі сільськогосподарські підприємства стовідсотко-
во забезпечені насінням. Паливо-мастильними мате-
ріалами забезпечені на 98%, мінеральними добривами 
на 100%, засобами захисту рослин на 90%. Аграріями 
проводяться всі необхідні заходи щодо обстеження з 
метою своєчасного виявлення шкідників і хвороб та 
негайно вживаються заходи з обробки посівних площ 
необхідними засобами захисту рослин.

Дніпропетровський район єдиний в області, який 
не пересіяв ні одного гектару озимих культур.

Управлінням агропромислового розвитку прово-
диться робота в сільськогосподарських підприєм-
ствах району з поліпшення стану охорони праці, тех-
ніки безпеки, гігієни праці та виробничого середови-
ща. Під постійним контролем знаходиться забезпе-
чення працюючих на сільгосппідприємствах меди-
ко-профілактичним обслуговуванням, покращення 
роботи об’єктів санітарно-побутового призначення.

Згідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» 
з керівниками сільськогосподарських підприємств 
проведено навчання з охорони праці. За І квартал 

2015 року навчанням було 
охоплено 50 чоловік, про-
ведено навчання 83 тракто-
ристів.

На охорону праці в І 
кварталі 2015 року виділе-
но 111,6 тис. грн.

Станом на 25 квітня про-
ведено 1107 медичних ог-
лядів.

Нещасних випадків на 
виробництві за І квартал 
2015 року не було.

До проведення весня-
но-польових робіт добре 
підготувались: ТОВ «Лю-

бимівка», ТОВ «Агроінвест», ТОВ «Агрікола Укра-
їна», ПП «Перемога АВК», ФГ «Вперед Агро» та 
інші. 

Однак є й такі підприємства, які несвоєчасно про-
вели підготовчу роботу до комплексу весняно-по-
льових робіт, а саме: ТОВ АФ «Дзержинець», ДП АФ 
«Наукова», ТОВ «Стіл Агро», ДП «Облплемоб’єд-
нання», ПП «Сігма», ТОВ «АФ «Дніпро», також ці 
підприємства не надали інформацію по звіту 7 ТНВ 
та кошторис на охорону праці в 2015 році.

На сьогодні ми не маємо жодних сумнівів, що 
аграрії Дніпропетровського району комплекс весня-
но-польових робіт проведуть вчасно та якісно.

Тетяна ТКАЧ, 
начальник управління агропромислового 
розвитку РДА.

НОВИНИ З ПОЛІВ

ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ 
У ГОСПОДАРСТВАХ РАЙОНУ

Валентина Стець, Чумаківський сільський го-
лова, отримала Подяку «За допомогу Українській 
армії» від командира 93-ї окремої механізова-
ної бригади, полковника Мікаца О. М. Нагороду 
вручив Олександр Вольніков, військовий комісар 
Дніпропетровського районного військкомату. Він 
щиро подякував Валентині Іванівні та всій Чума-
ківській сільській громаді за всебічну підтримку 
військовослужбовців у непростий для країни час, 
а також за допомогу, що вкрай необхідна бійцям, 
які зі зброєю в руках на сході країни захищають 
цілісність кордонів рідної держави. 

ПОДЯКА
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Видавництво «Журфонд» обласної організації НСЖУ го-
тує до друку єдиний у своєму роді календар на 2016 рік.

Особливість його полягає в тому, що, окрім традиційних да-
них (місяць, число, день тижня), у ньому друкуються  відомо-
сті про найбільш яскраві і пам’ятні події, що відбувалися цього 
дня в світі, в житті знаменитостей; вказані професійні свята, 
дати народження святих (іменини). На кожній сторінці - афо-
ризм, жарт, поради на всі випадки життя, місце для записів. На 
звороті обкладинки – календарі на 2016 і 2017 роки, на подаль-
ших сторінках – гороскоп на поточний рік, телефони і адреси 
центральних органів влади, телефонні коди міст України, інші 
корисні відомості. З цим календарем читач скрасить дозвілля в 
«товаристві» сканвордів, дізнається дещо про себе за допомо-
гою тестів. Та й саме по собі таке видання, упевнені, стане гід-
ним подарунком друзям, близьким людям, колегам по роботі.

Бажаючі зробити приємний сюрприз гідній людині, привіта-
ти його на сторінках календаря із знаменними подіями у особи-
стому житті, державними або професійними святами, а також 
привселюдно заявити про свій колектив, його можливостях, 
розмістити в календарі будь-яку рекламу, можуть заздалегідь 
надати колективну або індивідуальну заявку.

Для вирішення організаційних питань звертатися до 
«Журфонду»: пр. К. Маркса, 60, 3-й поверх, оф. 36, Дні-
пропетровськ, 49000. Тел. (056) 745-52-31, (097) 969-53-57, 
(095) 770-51-52, е-mail: dneprinform@mail.ru 

Олександр ДАВИДОВ, директор Журфонду.

ЄДИНИЙ КАЛЕНДАР «ЖУРФОНДУ»

ПІД ОДНІЄЮ ОБКЛАДИНКОЮ… БІБЛІОТЕКА
У 2015 році Всесвітній день охорони праці 

відзначатиметься під девізом – Приєднуйтесь 
до формування превентивної культури охорони 
праці.

Сьогодні характерною особливістю сучасного 
виробництва в Україні є наявність шкідливих 
і небезпечних умов 
праці. Окрім того, іс-
нуюча ситуація 
в нашій країні 
за короткий час 
може призвести 
до реального дефіциту трудових ресурсів. 

Проблема збереження здоров’я й життя пра-
цездатних громадян має особливе значення, а 
тематика Дня охорони праці у 2015 році, як ніко-
ли, є актуальною.

Культура охорони праці – це створення чіт-
ко сформульованої системи прав, обов’язків та 
сфер відповідальності, де принцип профілакти-
ки має найвищий пріоритет. 

Але безпечні й здорові умови праці визнача-
ються не тільки прийнятою законодавчою ба-
зою, а й загальним рівнем цивілізованості, ви-
робничої культури та рівнем соціально-еконо-
мічного розвитку суспільства. 

У першу чергу мова йде про ставлення робото-
давців та працівників до питань охорони праці, 
їх настрою на роботу без нещасних випадків.

Досягнути такої узгодженої політики можли-

во шляхом спільного формування та розвитку 
культури охорони праці через впровадження 
превентивних заходів, головний девіз яких: на-
вчити, захопити, зробити звичними та невід’єм-
ними питання охорони праці у нашому житті.

Необхідно закріплювати на рівні свідомості 
кожного працівника, 
що заходи з охорони 

праці та їх до-
тримання не по-
винні бути лише 
для «галочки», 

що належна культура охорони праці потрібна, 
насамперед, саме їм, адже ніякі компенсації не 
повернуть втрачені здоров’я та життя. 

Саме тому, зважаючи на важливість питань, 
управління соціального захисту населення Дні-
пропетровської райдержадміністрації зверта-
ється до всіх працівників, роботодавців, сьогод-
нішніх та майбутніх, громадськості з закликом 
підтримати ініціативу та зосередити максимум 
зусиль на виконанні вимог Конституції України 
щодо забезпечення належних, безпечних і здо-
рових умов праці та виконання вимог Закону 
України «Про охорону праці», а також пам’ята-
ти, що людське життя – це найвища соціальна 
цінність, і ніякі обставини не можуть виправда-
ти смерть людини.

Наталія СЛІЧУК, начальник відділу з питань 
соціально-трудових відносин УСЗН ДРДА.

28 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЕВІЗ 2015 РОКУ – ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ФОРМУВАННЯ 
ПРЕВЕНТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

25 квітня в зоні діяльності Фрунзенського міжрайонного управління водного господарства колек-
тив Фрунзенського міжрайонного управління водного господарства взяв участь у Всеукраїнській 
акції «Зробимо Україну чистою! – 2015», організатором якої є Всеукраїнська громадська органі-
зація «Зробимо 
Україну чи-
стою» – учас-
ник всесвітньо-
го руху «Let’s 
do it, world@, 
який об’єднує 
понад 11 міль-
йонів людей в 
112 державах. 
Метою акції є 
не тільки вихо-
вання відповідального ставлення громадян до довкілля шляхом безпосереднього доручення насе-
лення до прибирання країн від сміття, приведення до належного естетичного та санітарного стану 
територій поблизу водних об’єктів та каналів, у заплавах річок, на прибережних захисних смугах 
(смугах відведення) та водоохоронних зонах, на меліоративних системах та водогосподарських спо-
рудах, на навколишніх територіях адміністративних будівель та виробничих баз, але й посилення 
відповідальності українців за навколишнє середовище.

В акції  взяли участь 143 працівника, було упорядкованих територій – 1,08 га,  упорядковано 
газонів – 0,09 га, побілено дерев – 53 шт., ліквідовано 1 смітник, протяжність очищених від 
сміття берегів (каналу) 0,1 км, посаджених дерев – 20 шт., кущів – 13 шт.

Відділ водних ресурсів Фрунзенського МУВГ.

Колективи райдержадміністрації та 
районної ради під керівництвом Романа 
Пруденка, в.о. голови районної держав-
ної адміністрації, Віталія Жеганського, 
голови райради, Петра Дудки, Підго-
родненського міського голови, взяли 
активну участь у суботнику, який від-
бувся 25 квітня. Також до заходу до-
лучився Гліб Пригунов, депутат Дні-
пропетровської обласної ради. Силами 
любителів довкілля прибрано парк ім. Коваля та територія біля парку м. Підгородного. 

Всього по району в заході з благоустрою взяли участь біля 5 тисяч осіб. Площа упорядкованих територій парків, скве-
рів, алей, прибудинкових територій склала 49 га; висаджено 1 357 дерев, 1 210 кущів. Площа нових газонів, квітників 
– 0,8 га; ліквідовано 28 стихійних сміттєзвалищ. Протяжність очищених від сміття берегів склала 10 км; прибрано від 
сміття 74 км доріг. Відремонтовані дитячі майданчики в Новоолександрівській, Партизанській та Новомиколаївській 

сільських радах.  Виконано благоустрій 34 пам’ятних місць Другої світової війни.                    (Вл. інф.)

ЗАХОДИ З БЛАГОУСТРОЮ ЗА Ч ИСТЕ ДОВК ІЛЛ Я

ЗРОБИМО УКРАЇНУ ЧИСТОЮ! – 2015

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ

ДО УВАГИ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ!

Управління соціального захисту населення Дніпропетровської 
районної державної адміністрації повідомляє, що  відповідно до 
ч. 8 ст. 4 Закону  України «Про забезпечення прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб»  термін дії довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи становить 6 місяців з моменту її 
видачі. У випадку продовження дії обставин, що визначені у ст. 1 
вищевказаного Закону, термін дії довідки може бути продовжено 
на наступні  шість місяців шляхом звернення внутрішньо перемі-
щеної особи до управління соціального захисту населення.

Рекомендуємо внутрішньо переміщеним особам, що прожива-
ють на території Дніпропетровського району, термін дії довідок 
яких закінчується, звернутися до управління соціального захисту 
населення Дніпропетровської районної  державної   адміністрації за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, каб. 9-а. 

Одночасно повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання щомі-
сячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитеро-
ристичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому 
числі на оплату житлово-комунальних послуг»,  громадяни, яким 
продовжено термін дії довідки, мають право на виплату вищевка-
заної адресної допомоги на наступний шестимісячний термін.

За більш повною інформацією можна звернутися за телефо-
ном (056)753-91-36.

Управління соціального захисту населення РДА.

Нещодавно в районному Будинку культури відбув-
ся звітний концерт учнів Дніпропетровської район-
ної школи естетичного виховання (директор Олена 
Огородова).

У програмі заходу були пред-
ставлені різноманітні жанри 
музичного мистецтва: соліс-
ти-вокалісти, солісти-інстру-
менталісти, ансамблі. Щирими 
оплесками глядачі зустріли 
юних виконавців: Дар’ю Пере-
гінець, Іллю Скрипника, Кате-
рину Губу, Ані Коник, Дмитра 
Зеленіна, Марію та Івана Ріж-
ко, Тимофія Клочко-Шемякіна, 
Костянтина Чайку, Анастасію 
Хімчик, Олександра Косточку, 
Софію Курбатову, Олександра 
Пуздрю, Віталія Семочко, Ксе-
нію Ткач, Марію Ущаповську, Єлизавету Гаманюк, 
Ясю Кострикіну, Катерину Кердан, Артема Могил-
ка, Маргариту Сімонову, Марію Колихалову, Аліну 
Ведмідь, Юлію Чупікову, Іллю Сокольського, Оль-
гу Огнєву, Катерину Хіль, Олексія Паліводу, Тетя-
ну Аристову. Колективи школи: оркестр народних 
інструментів (керівник Павло Купченко), хор учнів 
молодших класів «Дзвіночок» і хор учнів старших 
класів «Квітка Надії» (керівник Оксана Маркіна), 

вокальний ансамбль «Нотка» (керівник Юлія Косте-
лан), вокальний ансамбль під керівництвом Світла-
ни Махно, камерний інструментальний ансамбль 
«Менестрелі» (керівник Олена Буць). Глядачам де-

монструвалися роботи учнів класу образотворчого 
мистецтва викладача Петра Половця. Ведучими кон-
церту були викладачі Тетяна Пермякова та Оксана 
Маркіна.

Більшість виступаючих солістів та колективів 
школи є постійними учасниками та призерами Між-
народних, Всеукраїнських, регіональних, обласних 
та районних конкурсів і фестивалів.

Зі сцени лунали музичні твори українських та за-

рубіжних композиторів, народні пісні в різножанро-
вих обробках.

Хочеться подякувати викладачам школи, які вкла-
ли багато знань,  теплоти та натхнення: Юлія Бонда-

ревська, Ганна Богомазова, Олена Буць, Роман 
Данілов, Ілона Зіньковська, Наталія Ільяшев-
ська, Олексій Карпов, Ольга Кемарська, Марія 
Коваленко, Юлія Костелан, Анастасія Кузьмен-
ко, Павло Купченко, Оксана Маркіна, Світлана 
Махно, Людмила Павлова, Тетяна Пермякова, 
Петро Половець, Олексій Сапожніков, Олена 
Сокур, Анастасія Сотуленко, Ірина Федоренко. 

Творчих успіхів учні досягли ще й завдяки та-
лановитій грі концертмейстерів Евеліни Бровко, 
Олени Сокур, Анастасії Сотуленко, Ірини Федо-
ренко.

Концерт вразив глядачів яскравістю світло-
вих ефектів, професійністю звукового та му-
зичного оформлення, яке створив звукорежисер 

Олександр Іванов. 
Школа естетичного виховання висловлює вдяч-

ність за надання приміщення, костюмів та сценіч-
ного реквізиту директорові РБК Тетяні Лимарь та 
костюмерові РБК Тамарі Маркіній.

Свято вдалося красивим та дуже затишним. Ли-
шилося побажати колективу школи творчих злетів 
та натхнення.

Оксана МАРКІНА, викладач КЗ ДРШЕВ.

ЗВІТНИЙ КОНЦЕРТ

Музичний зорепад

СОЦЗАХИСТ ІНФОРМУЄ
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(Закінчення. Початок у №16)
У своїх спогадах ветерани війни й праці – Булах Є., 

Заволока І, Маслік Є., Булашенко А. і багато інших 
підкреслюють, що головна історична подія їхнього 
життя – Перемога над фашизмом – стала можливою 
тільки завдяки головній фігурі історичного процесу 
– Людині, яка своєю працею змінила розвиток подій 
не тільки окремо взятого села, а й долю ці-
лої країни. Вони кажуть: «Історія господар-
ства, це і наша біографія, вона єдина своїм 
корінням. Її писали ми своїми кров’яними 
мозолями й солоним потом». До цього важко 
що-небудь додати.

Так, із маленьких господарств було ство-
рене спеціалізоване господарство, в якому 
працювали Садіченко Д.Н., Лобусов І.В., 
Пікуш В.Р., Клімович І.І. та багато інших 
керівників господарства й галузей радгосп-
ного виробництва. Цьому господарству пі-
зніше дали назву «Петриківський», розта-
шоване воно було на землях Чумаківського 
сільської ради.

Головна мета такої реконструкції полягала 
в тому, щоб забезпечити індустріальні мі-
ста та все населення області сільськогоспо-
дарською продукцією. Радгосп у вирішенні 
поставлених завдань швидко 
взяв старт і став отримувати 
непоганий результат. Про знач-
ні досягнення у виробництві 
продукції в перші роки об’єд-
наного господарства говорять 
показники: щорічно ви-
робляли й продавали до 2 
600 тонн молока, 440 тонн 
м’яса, значно збільшився 
обсяг виробництва зер-
на та овочів. Керівником 
радгоспу був призначений 
Копілєнко Н.М., у господарстві працювало більше 
450 штатних працівників, вони всі були об’єднані в 
профспілкову організацію, яку очолював Рудзік В. 
А., лідери громадських організацій – Клімович І.І. та 
Алексєєнко Г.Ф.

У 1967 р. колектив радгоспу за успіхи у виробни-
цтві нагороджений пам’ятним Черво-
ним Прапором. За 10 років із 1965-1975 
рр радгосп був нагороджений  дипло-
мами всіх ступенів – 11 разів, Почес-
ними грамотами – 7 разів і 13 разів 
колектив радгоспу заносився в книгу 
«Трудової слави» області та був учас-
ником ВДНГ.

У повсякденних трудових буднях 
підвищувалося виробництво в рос-
линництві, овочівництві та тварин-
ництві. Окремі доярки досягли 4000 
л надій на корову в рік. Передовими 
доярками були – Бєрдо М.А., Драгу-
нова А. та інші. Передова бригада рос-
линників Булашенко А.І. отримувала 
до 50 центнерів зерна з гектара. Це не 
поодинокі приклади. Склалися цілі 
виробничі династії – Олейників, Манжелєєвих, Во-
лошків та інших. Сімейні агрегати на збиранні вро-
жаю – Чернога В.С., Деменкова В.В., Олійника Г.П. 
На вирощуванні врожаїв – Сарман В., братів Тітових 
Валерія та Володимира. Молоді хлопці, які нещодав-
но повернулися з лав Радянської Армії, були осно-
вою невтомної робочої зміни – це Чорний А., Олій-
ник В. та інші.

19 лютого 1976 р.  радгосп був нагороджений орде-
ном Трудового Червоного Прапора, а в травні цього 
року за досягнення високих виробничих показни-
ків перейменований у радгосп «імені XXV з’їзду 
КПРС».

У жовтні 1982 р. я був призначений директором 
цього радгоспу. Господарство почало працювати на 
перспективу з виробництва овочів, зерна, молока та 

м’яса, підвищення ефективності всіх галузей вироб-
ництва. У тваринництві були розроблені плани се-
лекційно-племінної роботи до 2000 забезпечували 
отримання надоїв молока до 5000 літрів на корову в 
рік і підвищення жирномолочності понад 4%.

Більше 40 років цій роботі присвятив головний зо-
отехнік Володимир Никифорович Руденко. За плід-

ну роботу по виведенню високопродуктивного стада 
й досягнуті успіхи в тваринництві йому присвоєно 
високе звання Героя Соціалістичної праці. Державні 
нагороди отримали доярки: Бердо М.А., Данилова 
Е.П. та інші.

Три роки колектив радгоспу ставав переможцем 

Всесоюзного Соціалістичної змагання, три роки 
йому присуджували перехідний Червоний Прапор.

За 10 років 46 трудівників радгоспу нагороджені 
високими урядовими нагородами. Орденами Лені-
на нагороджені – Малігін І.П. – директор радгоспу, 
Шляхтін Л.Т. – керуючий овочевим відділенням, 
Олійник Г.П. – механізатор, Кузнєцова В.Г. – телят-
ниця. Три людини отримали ордени Жовтневої ре-
волюції: Івченко І.Г., Данілова Е.П., Дуднік Л.І. Ор-
деном Трудового Червоного прапора нагороджено: 
Кірілєнко В. Т., Латушко Г.В., Ізбєнко А.Д, Шляхтіна 
В.М., Довбун П.М., Нєпочатява А.І. та інші.

Багато трудівників радгоспу були учасниками 
ВДНГ СРСР і України, нагороджені медалями всіх 
ступенів.

З 1982 по 1992 рр. господарство більше 28 разів 

зазначалося нагородами всіх рівнів району, області, 
країни. Багато робилося й у вирішенні соціальних 
питань: заасфальтовані всі вулиці й виробничі май-
данчики, села забезпечені водою, електроенергією, 
газифіковані, побудовані дитячий садок і будинок 
тваринників у с. Маївка, санаторій-профілакторій 
радгоспу в с. Чумаки; літній табір на 6 тис. голів ху-

доби побудовано й капітально відремонтовано 
17 тваринницьких приміщень; теплиці на І та 
ІІ відділенні; складські приміщення на 6 тис. 
тонн; сховища кормів на 8 тис. тонн. Побудова-
но більше 100 будинків і квартир для жителів 
сіл; виробничий зв’язок мали всі виробничі під-
розділи, був встановлений радгоспний радіову-
зол та інші об’єкти. За ці роки освоєно понад 30 
млн рублів капіталовкладень, в 1990 році про-
ведена конференція з благоустрою та щодо за-
будови нашого радгоспу.

Як пише у своїх спогадах Сафін В.А.: «Ці пи-
тання вирішував тисячний колектив робітників 
і фахівців держплемзаводу, на чолі якого стояв 
керівник – енергійний, авторитетний, відданий 
сільському господарству – Латушко Г.В.».

У цей період господарство щорічно виробля-
ло до 17 тис. тонн овочів; до 10 тис. тонн зерна. 
План заготівлі для тваринництва становив: 19 

тис. тонн силосу; 5 тис. тонн сіна; 10 
тис. тонн кормових буряків.

У господарстві було 4 500 голів ве-
ликої рогатої худоби, з них 1 830 ко-
рів, від яких щорічно надоювали на 1 
голову до 4 500 л молока, продаючи до 

7500 тонн молока від корови на 
рік. Передові доярки надоювали 
понад 5-6 тис. літрів молока від 
корови на рік. Колективи бри-
гад Булашенко А.І. отримували 
більше 60 ц із зернових з гекта-
ра; Бушуєва В.П. – по 113 ц зерна 

кукурудзи з кожного гектара.
Тільки за роки одинадцятої п’ятирічки (1981-85 рр) 

господарств виконало виробничу програму із моло-
ка – на 115%; м’яса – 121%;  зерна – 134%, овочів – на 
102%. У наступній дванадцятій п’ятирічці виробничі 
показники були покращені, основні фонди станови-

ли – 318 млн рублів, щорічно господар-
ство отримувало від 2,5 до 4 млн рублів 
прибутку, довівши рентабельність ви-
робництва до 43%. Наше господарство 
було єдине в районі, що не користувався 
довгостроковими кредитами банку. У 
господарстві трудилося 1 260 чоловік, на 
3 відділеннях та у 35 бригадах, службах.

За підсумками Республіканської сіль-
ськогосподарської виставки в 1992 р. 
наше господарство стало переможцем і 
було нагороджене дипломом із розвитку 
трьох порід великої рогатої худоби. У 
цьому ж році в жовтні місяці на базі дер-
жплемзаводу «Чумаки» був проведений 
Республіканський семінар з підготовки 
тваринництва до зимівлі худоби. В ньо-
му взяли участь 420 делегатів, від пред-

ставників міністерства, главків, депутатів Верховної 
Ради республіки до керівників областей та районів. 
Господарство отримало високу оцінку після відвіду-
вання багатьох об’єктів господарства і сіл. Навесні 
1993 р. господарство відвідав Президент України 
Кучма Л.Д., він порівняв наше господарство з кра-
щим серед зарубіжних.

За час роботи в господарстві я постійно прагнув, 
щоб кожен фахівець був спеціалістом, кожен керів-
ник – керівником, кожен на своєму місці відпові-
дально відносився до справи. З особистих вкладів у 
спільну роботу багатьох людей і складається успіх 
усього колективу, вважливіше якого нічого для нас 
тоді не було.

Геннадій ЛАТУШКО.
(Матеріали з книги «Ми і роки» Геннадій Латушко).

Дніпропетровського  району 
До 50-річчя 

ОСОБЛИВОСТІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, 
                                                             ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ, ТА ІНОЗЕМЦЯМИЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

(Закінчення. Початок у № 16)
Переважне право на усиновлення дитини – 

громадянина України мають іноземці, які є: 
родичами дитини; громадянами держав, з якими 
Україна уклала договір про надання правової допомоги.

На усиновлення дитини іноземцем потрібна згода централь-
ного органу виконавчої влади, до повноважень якого нале-
жать питання усиновлення та захисту прав дітей.

Центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого 
належать питання усиновлення та захисту прав дітей, направляє 
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, запит до 
Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки інозем-
ців, що усиновлюють дитину, яка є громадянином України, на на-
явність або відсутність інформації компрометуючого характеру в 
правоохоронних органах інших держав та Генеральному секретаріаті Інтерполу.

Усиновлення іноземцями провадиться за умови забезпечення дитині прав в 
обсязі не меншому, ніж це встановлено законами України.

За усиновленою дитиною зберігається громадянство України до досягнення 
нею вісімнадцяти років.

Усиновлена дитина має право на збереження своєї національної ідентичності 
відповідно до Конвенції про права дитини, інших міжнародних договорів.

УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ, ЯКА Є ІНОЗЕМЦЕМ І ПРОЖИВАЄ В 
УКРАЇНІ. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні, здійс-
нюється громадянами України або іноземцями, які проживають в Україні, на 
загальних підставах. Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення ди-
тини, яка є громадянином України

Усиновлення дити-
ни, яка є громадянином 
України, особою, яка є 
громадянином держа-

ви, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, 
не є таємним, якщо у державі, в якій усиновлювач постійно проживає 
і в яку має переїхати дитина, усиновлення не є таємним.

Усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є 
громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання 
правової допомоги, і якщо ця особа в Україні постійно не проживає, 
не є таємним.

УСИНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМЦЕМ ДИТИНИ, ЯКА Є 
ІНОЗЕМЦЕМ АБО ОСОБОЮ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. Усинов-
лення іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадян-

ства, здійснюється в Україні відповідно до законів України, якщо інше не вста-
новлено міжнародними договорами України.

НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ДІТЕЙ,  ЯКІ УСИНОВЛЕНІ ІНО-
ЗЕМЦЯМИ. Якщо діти усиновлені іноземцями і проживають за межами Укра-
їни, відповідна консульська установа за дорученням Міністерства закордонних 
справ України веде облік цих дітей і здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав 
до досягнення ними вісімнадцяти років.Порядок здійснення нагляду за дотри-
манням прав дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, 
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Анжела ГЕРМАШ, начальник відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану реєстраційної служби Дніпропетровського районного 
управління юстиції у Дніпропетровській області.

На фото: начальник ДПМК-6 Шевелєв А.І. вручає «символічний 
ключ» від побудованого дитячого садка с. Маївка.

На фото: підсумки жнив, 1989 р.
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Г О Р О С К О П

Господарочка

ОВНИ. Якщо ви будете непохитні в сво-
їх рішеннях, це дасть вам шанс втілити в 
життя все, що ви намітили на цей тиждень. 

ТІЛЬЦІ. У професійній сфері на вас 
чекає успіх. В сім’ї пануватиме лад. Діти 
порадують новими успіхами. Прибутки 
зростуть.

БЛИЗНЮКИ. Не поспішайте приймати 
ділову пропозицію, яку отримаєте на цьо-
му тижні, адже те, що вам запропонують, 
може виявитися для вас абсолютно неви-
гідним. 

РАКИ. Розсудливість і практицизм не 
змінять вам, тому ви зумієте не впусти-
ти свій шанс і витягти особисту вигоду з 
будь-яких обставин. Особливо це стосу-
ється роботи.

ЛЕВИ. При захисті своїх інтересів ви 
проявите сміливість і рішучість, а тому пе-
ремога буде за вами. У фінансових питан-
нях покладайтеся тільки на себе.

ДІВИ. Якщо ви не будете лінуватися й 
розслаблятися, то на роботі на вас чека-
тиме творчий прорив. Головне робити все 
поступово. 

ТЕРЕЗИ. На вас чекає успіх у суспіль-
стві, якого ви досягнете завдяки власти-
вому вам вмінню знаходити правильний 
підхід до самих різних людей. 

СКОРПІОНИ. Вам не завадить зазда-
легідь перестрахуватися на випадок про-
блем, які можуть у вас виникнути у зв’язку 
з раптовими змінами на роботі. Обмежуй-
те себе у витратах.

СТРІЛЬЦІ. Для змін зараз час не най-
кращий, тому зірки не радять вам робити 
спроби що-небудь різко змінити як на ро-
боті, так і в особистому житті. 

КОЗЕРОГИ. На цьому тижні вам дове-
деться працювати з повною самовіддачею, 
щоб домогтися прихильності начальства й 
наблизити власний кар’єрний зліт. 

ВОДОЛІЇ. Ви проявите високу соціаль-
ну активність, результатом якої може ста-
ти ваше швидке сходження по кар’єрних 
сходах. Цей тиждень буде вдалий в усьому. 

РИБИ. Зараз, поки ви знаходитесь на 
гребені успіху, вам не завадить подумати 
про те, щоб якось допомогти своїм близь-
ким людям. 

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

СМАЧНОГО!
КУРКА З ГРИБАМИ В ТОМАТНОМУ СОУСІ

Інгредієнти: 2 ст.л. оливкової олії, 4 курячі ніжки й стегна, без шкіри, 
1 цибулина, 1 зубчик часнику, 2 зелених перця, 250 г свіжих грибів, 450 
мл томату, 1/4 чайної ложки меленого чорного перцю, 6 тонких скибо-
чок салямі, 250 г рису, 600 мл курячого бульйону, 2 ст.л. петрушки.

Приготування: розігрійте оливкове масло у великій каструлі. 
Обсмажте шматки курки з кожної сторони протягом 7 хв., потім 
викладіть їх із каструлі на тарілку. Наріжте кубиками: цибулю, 
часник, перець і гриби й обсмажте протягом 10 хв. Сюди ж додайте 
томати, пекучий перець, салямі й курку. Доведіть суміш до кипін-
ня, зменшіть вогонь, накрийте кришкою й тушкуйте 20 хв. Додай-
те в каструлю рис і бульйон, накрийте кришкою. Тушкуйте 20 хв., 
помішуючи, поки рис не стане м’яким, а куряче м’ясо всередині не 
втратить рожевий колір. Прикрасьте блюдо петрушкою й подавай-
те  з теплим білим хлібом.

САЛАТ ІЗ МОРСЬКОЇ КАПУСТИ З ЧОРНОСЛИВОМ
Інгредієнти: 200 г морської капусти, 200 г чорносливу, 100 г го-

ріхів, 100 г цибулі, 30 г олії.
Приготування: протягом 30 хв. варіть морську капусту у великій 

кількості води, потім промийте холодною водою. Вимийте та від-
варіть чорнослив у невеликій кількості води до м’якості. Вийміть 
кісточки, а м’якоть дрібно наріжте. Очистіть цибулю, нашаткуйте, 
горіхи розтовчіть і все з’єднайте. Додайте олію й перемішайте.

ЖЕЛЕ З МОЛОКА ТА КАКАО
Інгредієнти: 250 г молока, 14 г порошку какао, 10 г желатину хар-

чового, 5 ст.л води, 2,5 ст.л. цукру.
Приготування: замочіть желатин у воді так, як це написано на 

упаковці, в окремій мисочці розчиніть цукор у молоці. Трохи молоч-
ної суміші налийте до желатину і розігрійте на плиті, не доводячи 
до кипіння. Після цього змішайте розведений желатин із молоком. 
Від молочно-желатинової суміші відлийте 100 г, нагрійте відлите 
молоко в окремій каструлі і змішайте його з какао. Розлийте отри-
ману масу по формах так, щоб вона займала приблизно їх половину. 
Поставте форми на якийсь час в холодильник, щоб цей шар застиг. 
Коли шар із какао схопиться, вилийте на нього молочно-желатинову 
суміш, і відправте в холодильник до повного застигання. 

ГОСПОДИНІ НА ЗІМІТКУ
МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ

• Багато картоплі? Якщо ви випадково почистили занадто багато 
картоплі, не викидайте надлишки. Покладіть їх у миску, залийте хо-
лодною водою й додайте пару крапель оцту. Так вони простоять у 
холодильнику 3-4 дні.

• Щоб легко, просто та швидко замінити майонез сметаною, додай-
те в неї розтертий жовток і 1 ч. л. гірчиці. 

• Щоб було легше зняти плівку з печінки, вмочіть пальці в сіль, це 
допоможе вам впоратися без проблем.

• Очищати рибу від луски набагато легше, якщо опустити рибу під 
воду. Тоді луска не буде розлітатися в сторони.

• Якщо ви купили більше молока, ніж можете вжити до закінчення 
терміну придатності, продовжите його, додавши до молока дрібку 
харчової соди. 

• Хочете отримати з лимона більше соку? Перед вижиманням по-
кладіть лимон в гарячу воду на 5 хв.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
ГАРНЕ ВОЛОССЯ

Якщо січуться кінчики. Позбувшись від посічених кінчиків за 
допомогою стрижки, щоб не дати їм з’явиться знову, бажано кіль-
ка разів на місяць втирати у волосся реп’яхову або оливкову олію. 
Дану процедуру слід починати від коренів волосся до самих кін-
чиків. Оберніть поліетиленовим пакетом і замотайте рушником. 
Через 30 хв. ретельно вимийте голову шампунем.

Настоянка календули. Підготуйте водяну баню (2 скл. води) і 
покладіть туди 4 ст.л. квіток календули. Тримайте нагрітою суміш 
близько 15 хв. Після чого охолодіть і процідіть через марлю. На-
стоянку календули можна використовувати, якщо у вас виникли 
проблеми з випаданням волосся, а також при появі лупи.

ГОСПОДАРЯМ НА ЗАМІТКУ
ВЕСНЯНІ РОБОТИ НА ГОРОДІ 

Наприкінці квітня висівають у відкритий грунт: насіння моркви, 
петрушки, ріпи, кропу, салату, редиски, цибулі. Також роблять від-
водки смородини та агрусу. Як тільки дозволить грунт, її потрібно 
розпушити для збереження вологи. Також потрібно бути готовим 
захистити свій фруктовий сад від весняних заморозків, для чого 
знадобиться скошена трава, сміття. Можна робити формуючу об-
різку декоративних рослин у саду. Обрізані гілки бузку, гортензії, 
спіреї, форзиції, бузини, золотистої смородини, туї, ялівця, троян-
ди можна використовувати як живці для розмноження. Для цього 
їх висаджують на грядки в пухкий грунт і накривають плівкою або 
обрізаними пластиковими пляшками. 

Шановні громадяни, щоб уникнути 
лісових пожеж, неухильно дотримуй-
тесь наступних правил: не розводьте ба-
гать у лісі, окрім призначених для вогнищ 
місць; намагайтесь не палити в лісі, не ки-
дайте недопалки на землю, особливо там, 
де наявна суха підстилка; ні в якому разі 
не випалюйте суху рослинність на землях 
лісового фонду, на землях природно-за-
повідного фонду, та на господарських 
землях, які знаходяться поруч із лісом; не 
створюйте смітники в лісі та на прилеглих 
землях, тим більше, не підпалюйте їх; по 
закінченню відпочинку приберіть після 
себе побутові відходи.

Не зайвим буде нагадати, що відповід-
но до законодавства, Правила пожежної 
безпеки в лісах України є обов’язковими 
для виконання всіма громадянами, які з 
будь-яких причин перебувають у лісі. А 
порушення вимог пожежної небезпеки в 
лісах тягне за собою адміністративну або 
кримінальну відповідальність та відшко-
дування винуватцями завданих збитків.

Головне управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області.

Дружба не 
тільки нео-
ціненна, а й 
прекрасна. 
Ми слави-
мо того, хто 
любить сво-
їх друзів, бо 

мати бага-
то друзів дуже 
приємно.

Як каже 
мудрість... 

Шановні громадяни, заго-
стрення політичного та 
військового протисто-
яння на сході країни під-
вищує ризик виникнення 
надзвичайної ситуації, а тому слід бути готовим до евакуації. 

Що таке евакуація? Це комплекс заходів із організовано-
го виведення людей з районів можливого негативного впливу 
наслідків надзвичайної ситуації, або зон проведення антитеро-
ристичної операції.

Готуючись до евакуації, кожний зобов’язаний підготувати й 
взяти з собою: необхідні документи, гроші та цінності в разі не-
обхідності, ліки; наявні засоби індивідуального захисту (проти-
газ, респіратор, марлева пов’язка тощо); комплект верхнього одягу 
та взуття за сезоном та погодою; продукти харчування і воду на 
три доби, упаковані у герметичні пакети. 

Перед тим як залишити квартиру, її необхідно знеструмити, а 
також перекрити воду і газ. Залишайте будинок спокійно, не ство-
рюючи паніки.

У разі спрацювання вибухового пристрою необхідно: 
негайно повідомити правоохоронні, аварійно-рятувальні та 
медичні служби; при наявності необхідних знань і навичок 
надати першу медичну допомогу постраждалим; обов’язково 
відкрити вікна й двері для провітрювання, оскільки продукти 
вибуху містять отруйні та шкідливі компоненти; дочекатись 
прибуття представників правоохоронних органів чи аварій-
но-рятувальних служб та у подальшому діяти за їх вказівками.

Запам’ятайте, аварійно-рятувальні підрозділи розпочи-
нають роботи одразу після отримання повідомлення!

Дмитро ІВАННІКОВ, завідувач сектору взаємодії з право-
охоронними органами, цивільного захисту та оборонної ро-
боти Дніпропетровської райдержадміністрації.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЯК ДІЯТИ ПРИ ЗАГРОЗІ 
ТЕРАКТУ?

Втрачене посвідчення 
багатодітної родини на 
ім’я Зінов’єва Арсенія 
Олександровича, вва-
жати недійсним.

Втрачений атестат серії 
НР № 12643818 та додаток № 
558104 від 21.06.200 року на ім’я 
Оборожного Євгена Анатолі-
йовича, вважати недійсним.

Втрачене військовий 
квиток на ім’я Олексєєнка 
Олександра Миколайо-
вича, вважати недійсним.

Втрачене військовий 
квиток на ім’я Понома-
ренка Віталія Григоро-
вича, вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про розгляд містобудівної документації 

Для ознайомлення громадськості з намірами за-
будови території в приміщенні Підгородненської 
міської ради (м.Підгородне, вул.Центральна, 46) 
оприлюднено проект «Детальний план частини 
території кварталу по вул.Партизанська м. Підго-
родне Дніпропетровського району Дніпропетров-
ської області щодо розміщення об’єкту торгівлі».

ДПТ розроблений на підставі рішення Підгород-
ненської м/р № 3849 від 27.03.15р. Головною метою 
проекту є: обґрунтування можливості розміщення 
об’єкту торгівлі по вул. Партизанській, м.Підгород-
не. Основні положення та ДПТ представлені для 
ознайомлення в робочі дні з 01.05.15р. по 01.06.15р., 
пропозиції та зауваження надаються в письмовій 
формі на адресу Підгородненської міської ради до 
01.06.15р., тел. для довідок (056)729-16-21.

На базі Партизанської СШ (директор Віктор Неве-
селий) відбувся ІІІ етап місячника військово-патріо-
тичного виховання молоді, приурочений 70-ій річниці 
Перемоги. Цього разу на вогневий рубіж вийшли пред-
ставниці прекрасної статі. За медалі від Дніпропетров-
ської районної організації Товариства сприяння обороні 
України боролись 11 команд, які захищали честь п’яти 
колективів. Загалом у вправності володіння пневматич-
ною рушницею сперечались 19 спортсменок. П’єдестал 
пошани (максимум 100 очок). 1 місце – Зорянська СШ 
– 83 очки, тренер Сергій Коваленко. Чемпіони: Юлія 
Пеня, Анастасія Копиткова. 2 місце – Партизанська СШ 
– 66 очок, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Вален-
тин Щербатюк. Віце-чемпіони: Юлія Ковалевська, Оль-
га Іващенко. 3 місце – Партизанська СШ (2) – 56 очок. 
Склад команди: Аліна Топурія, Марія Борсенко. Осо-
бистий залік (максимум 50 очок). 1 місце – Юлія Пеня 
– 45 очок. 2 місце – Ольга Шишенко – 43 очки. 3 місце 
– Анастасія Копиткова – 38 очок (всі Зорянська СШ).

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «В особистому заліку весь медальний комплект дістався 
снайперкам із Зорі. Підопічні Сергія Михайловича виконали стрільбу чітко, без зривів і, голов-
не, прицільно. Слід відзначити прогрес місцевих влучниць. Одразу дві команди потрапили на 
п’єдестал пошани, що говорить про хороший потенціал партизанок».   Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРА-
ЦІЯ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: го-
ловного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру ви-
борців райдержадміністрації; начальника відділу культури, 
туризму, національностей та релігій райдержадміністрації. 
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта за напрямком роботи, стаж роботи за фахом 
не менше 3 років, володіння персональним комп’ютером в 
обсязі користувача програмного забезпечення. Довідка за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, тел. 27-10-17.

Дніпропетровська районна рада оголошує кон-
курс на право укладання договору оренди нерухомого 
майна, що належить до спільної власності територіаль-
них громад Дніпропетровського району та знаходиться 
на балансі комунального закладу «Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області», яке розташоване за адре-
сою: м. Підгородне вул. Шосейна, 90.

Характеристика об’єктів: будівля загальною пло-
щею 134,2 кв.м.; гараж № I площею 17,7 кв.м.; гараж № 
II площею 36,7 кв.м. 

Конкурс відбудеться 15 травня 2015 року о 10.00 го-
дині за адресою: Дніпропетровський район, м. Підго-
родне, вул. Шосейна, 90, кабінет головного лікаря.

Документи на розгляд комісії подаються до 15 травня 
2015 року за адресою: м. Підгородне, вул. Шосейна, 90, у 
конвертах з написом «На конкурс» запечатаними печаткою 
учасника конкурсу. Тел. для довідок (056) 745-05-08. 

ЗВЕРТАЄТЬСЯ СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ 

З О Р Я Н С Ь К И Й 
СТРІЛЕЦЬКИЙ П’ЄДЕСТАЛ

СПОРТ
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1 травня 2015 року № 17 (7886) ВЕРНІСАЖ

Відділ культури, туризму, національнос-
тей та релігій Дніпропетровської РДА та 
колектив Дніпропетровського районного 
Будинку культури  вітає з ювілейним Днем 
народження 

Іванну ТАРАН.
Іванна Методіївна багато років пропрацю-

вала директором Степового Будинку культу-
ри. Зараз вона знаходиться на заслуженому 
відпочинку.

Шановна Іванно Методіївно!
Ми Вас дуже любимо й поважаємо. 

Дозвольте з ювілеєм 
привітати, 
І побажати 
від душі
Багато щастя 

й добра багато. 
Хай буде світлим кожен

 день у Вашому житті, 
Хай негаразди завжди обмина-
ють,
І словом добрим Вас завжди вітають. 
Побільше творчих Вам натхнень. 
           І хай приносить 

радість кожний день.

Ваші роки сімейного життя – то ваш скарб, 
і їм ціни немає. Вашу мудрість знаєм ми, ці-
нуємо ваш досвід, шани в вас поміж людь-
ми та поваги досить. 

Нехай у вашому подружньо-
му житті буде побільше творчих 
злетів і приємних несподіва-
нок від дітей і онуків. Зичимо 
міцного здоров’я, щастя, радості 
й благополуччя. 

Прийміть від нас сердечні 
вітання та щирі слова: 

Пливуть, як сон, подружнії літа
Та ніжність й вірність років тих не помічає.

 І в серці пісня лебедина знов лунає...
Хай і надалі волошково цвітуть роки прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя,

Життя хай квітне, мов вишневий сад.

Із сапфіровим весіллям подружжя БІЛИХ – Ніну та Олександра – від усієї 
душі вітають колеги й друзі, діти та найбільший життєвий скарб – онуки Олек-

сандр, Владислав, Даня й Богданчик!

Колектив до-
шкільного закладу 
№10 «Світлячок» 
Новоолександрів-
ської сільської 
ради та батьки ві-
тають із 30-річним 
ювілеєм соціально-
го педагога 

Ірину 
ОНОЙЧЕНКО.
        Шановна 
Ірино Петрівно!

Із Днем народження вітаємо !
Добра й радощів бажаємо,

Здоров’я на всі літа,
Хай у серці 

квітне доброта.
Хай у небі сонце 

ніжно сяє,
Веселка барвами 

заграє,
Щебечуть солов’ї

 грайливо
На життя довге 

й щасливе!

Нещодавно в приміщенні районного Будинку 
культури за ініціативи Романа Пруденка, в.о. 
голови райдержадміністрації, та за підтримки 
Віталія Жеганського, голови районної ради, Дні-
пропетровським районним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді був проведений 
районний фестиваль творчості дітей та молоді 
«Повір у себе – і в тебе повірять інші». 

У холі Будинку культури кожен мав нагоду ознайо-
митись із творчими роботами учасників двох номінацій 
«Декоративно-прикладне мистецтво» та «Образотвор-
че мистецтво», відчувши той таємничий світ фантазії, 
в якому знаходились діти, коли творили свої шедеври. 
Дивлячись на роботи, відчуваєш ті годи-
ни натхнення й радості, безмежного ща-
стя, коли народжується краса – диво, що 
відтворює багатий внутрішній світ ди-
тини. Для конкурсантів немає обмежень 
щодо техніки виконання та тематики, 
дитина сама обирає те, чим їй хочеться 
поділитися з іншими. 

Серед робіт є й малюнки, й роботи з 
природничого матеріалу, прикраси, пле-
тені з бісеру, та інше. Навіть дивуєшся 
тому, як вміло, іноді хитрувато, вико-
ристані учасниками виставки звичайні 
матеріали, які знаходяться навколо нас у 
буденному житті. 

На заході були присутні: працівни-
ки Дніпропетров-
ського районного 
центру соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді; працівники відділу освіти та відділу 
культури, туризму, національностей та релігій райдер-
жадміністрації, а також головні учасники фестивалю – 
діти та їхні  батьки. 

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять 
загиблих воїнів у зоні АТО, які ціною власного життя 
захищали рідну неньку-Україну. 

Своїми виступами порадували глядачів Марія Токар 
із піснею «Україна моя», дитяча циркова студія «Кар-
навал», лауреати І ступеню Міжнародного конкурсу 
21 століття, керівник Ірина Опанасенко, та Марія Шев-
ченко, методист РБК, яка зачарувала глядачів піснею 
«Одна калина».

У фестивалі взяли участь 28 учасників, які проде-
монстрували свою творчість у номінаціях «Декоратив-
но-прикладне мистецтво», «Образотворче мистецтво», 
«Вокал», «Поезія», «Хореографія», «Музичний інстру-
мент». Фестиваль проводився у різних вікових катего-

ріях: 5-9 років, 10-13 років, 14-17 
років, 20-30 років.

Тетяна Сотула, директор район-
ного Центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, привітала 
всіх присутніх та учасників фес-

тивалю, побажала наснаги, здоров’я, щастя та творчих 
успіхів.

У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» 
Молодша вікова категорія. 1 місце – Анастасія Швид-
ка, 2005 р.н., (сел. Ювілейне); Аліна Іщик, 2006 р.н., (с. 
Любимівка). 2 місце – Вікторія Товстоног, 2006 р.н., (сел. 
Кіровське); Владислав Лучній, 2009 р.н. (сел. Ювілейне). 
3 місце – Катерина Гуляєва, 2008 р.н., (сел. Ювілейне). 

У номінації «Хореографія». Молодша вікова кате-
горія. 1 місце – Анастасія Швидка, 2005 р.н., східний 
танок, (сел. Ювілейне).

У номінації «Вокал». Молодша вікова категорія. 1 
місце – Марія Токар, 2008 р.н, «Чорний кіт», (с. Дослід-

не). 2 місце – Катерина Гуляєва, 2008 р.н., пісня «Укра-
їночка», (сел. Ювілейне).

У номінації «Поезія». Молодша вікова категорія. 
1 місце – Вікторія Товстоног, «Батьківщина», «Село», 
2006 р.н., (сел. Кіровське). 2 місце – Тимофій Тільний, 
2009 р.н, вірш «Про маму», (сел. Ювілейне).

У номінації «Декоративно-прикладне мисте-
цтво». Середня вікова категорія. 1 місце – Анастасія 
Антонова, 2004 р.н, (с. Любимівка); Олександра Семе-
нюк, 2003 р.н. та Катерина Місюренко, 2004 р.н., (сел. 
Ювілейне). 2 місце – Олесь Малиш, 2002 р.н., «З Укра-
їною в серці» (м. Підгородне); Олександр Галян, 2002 
р.н., «Подарунок для мами», «Весна прийшла», «Польо-
ві квіти», «Соняшники», «Веселка» (с. Зоря); Катерина 
Кандела, 2003 р.н., «Кошик надії», «Оберіг» (с. Парти-
занське); Олена Федяй,  2005 р.н., (сел. Ювілейне).

У номінації «Вокал». Середня вікова категорія. 1 
місце – Ірина Хуторна, 2003 р.н., пісня, «Грай музико, 
грай», (сел. Кіровське).

У номінації «Вірші». Середня вікова категорія. 1 
місце – Олена Федяй, 2005 р.н, «Ой ти, ненько, Укра-
їно», автор Леонід Козорис, (сел. Ювілейне); 2 місце – 
Катерина Місюренко, 2004 р.н., «Давня весна», автор 
Леся Українка, (сел. Ювілейне).

У номінації «Гра на музичних інструментах». Се-
редня вікова категорія. 1 місце – Олесь Малиш, 2002 
р.н., (м. Підгородне).  

У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво». 
Старша вікова категорія. 1 місце – Оксана Заєць, 
1997 р.н., вишивки, (сел. Ювілейне); Тетяна Байдак, 
2000 р.н., «Миколай Чудотворець», «Квіти польові» та 
«Польові квіти», (с. Сурсько-Литовське). 2 місце – Ка-
терина Ляпало, 2000 р.н., (с. Любимівка). 

У номінації «Образотворче мистецтво» (малюн-
ки). Старша вікова категорія. 1 місце – Катерина Ля-
пало, 2000 р.н., (с. Любимівка). 2 місце – Олена Гурто-
ва, 1998 р.н., «Весна», «Пустиня», «Берег», «Квіти для  

мами» (с. Зоря). 
У номінації «Вокал». Старша вікова катего-

рія. 1 місце – Людмила Новицька, 1998 р.н., «Про-
шу в неба», автор Ірина Федишина, (с. Зоря). 2 міс-
це – Оксана Заєць, 1997 р.н., пісня « Мій рідний 
край», (сел. Ювілейне). 

У номінації «Декоративно-прикладне-мисте-
цтво». Молодь. 1 місце – Марко Яковенко, 1995 р.н., 
роботи з бісеру – картини, квіти, пасхальне яйце, (с. 
Волоське). 2 місце – Наталія Бондарь, 1993 р.н., ви-
шивка хрестиком «Засніжине село», (м. Підгородне).

У номінації «Образотворче мистецтво». Молодь. 
1 місце – Олександр Ліпей, 1991 р.н., «Портрет Т. Г. 
Шевченка», «Весняні квіти», (с. Маївка) та Віталій Ру-
мин, 1985 р.н., «На дні моря», «Весняна радість», «По-
двір’я», «Букет квітів», «Храм», «Сім’я їжака», «Лісо-

ва поляна», «Державна 
символіка», «Жура-
вель на річці» (с. Ново-
миколаївка). 

Члени журі у складі: Тетяни Сотули, директора ДР-
ЦСССДМ, Надії Ковальчук, керівника філії РЦСССДМ 
с. Сурсько-Литовське, Ольги Сергієнко, методиста від-
ділу освіти райдержадміністрації, Любові Поліщук, 
заступника директора РБК, справедливо оцінювало ро-
боти та виступи учасників.

Непроста задача була в членів журі, адже вибрати 
найкращих серед конкурсантів нелегко, коли кожна 
дитина талановита та унікальна. Всі учасники нагород-
жені грамотами та цінними подарунками. 

Присутні в залі отримали багато позитивних емоцій 
не тільки від виступів, а й від робіт, у які кожна дитина 
вклала часточку своєї душі, показала велике бажання 
жити й творити. 

Учасники заходу висловлюють слова щирої вдячно-
сті організаторам фестивалю. 

Такі дитячі творчі зустрічі – це, насамперед, незабут-
нє,щире та тепле спілкування. Саме фестиваль дитячої 
творчості «Повір у себе – і в тебе повірять інші» відкрив 
дорогу до визнання багатьом хлопчикам і дівчаткам із 
різними функціональними обмеженнями і дав змогу по-
вірити у свої сили, знайти друзів, обрати професію й від-
шукати шляхи до самовираження у цьому світі.

Юлія ЧУМАК, сел. Ювілейне. Фото автора.

 ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧОСТІ 

ПРОДАМ 
ЕКОНОМНІ твердопа-
ливні піролізні котли 

верхнього горіння. 
НЕДОРОГО. 

тел. (050) 131-05-47.

ПОВІР У СЕБЕ – І  В  ТЕБЕ  ПОВІРЯТЬ  ІНШІ

Днями від-
святкував свій 
ювілей депу-
тат Дніпропе-
тровської ра-
йонної ради 

Андрій
ЗАХАРОВ 

Ш а н о в н и й 
Андрію Юрі-
йовичу! Щиро 
вітаємо Вас із 
40-річчям!

Міцного Вам здоров’я, родинного 
щастя, успіхів у професійній та депу-
татській діяльності. Нехай Ваш дім пов-
ниться добром і благополуччям, а удача 
буде Вашою надійною супутницею на 
життєвих дорогах!

Бажаємо Вам великих справ, заслу-
жених успіхів та втілення найзаповітні-
ших мрій!

Днями від-
святкувала свій 
золотий ювілей 
директор район-
ного Центру со-
ціальних служб 
для сім’ї, дітей 
та молоді Тетяна 
СОТУЛА 

Шановна Тетяно 
Володимирівно!  
Прийміть щирі 

вітання з нагоди 
Вашого ювілейного Дня народження!

Бажаємо, щоб поруч із Вами було все 
тільки справжнє – друзі, слова, відчуття, 
побажання. Залишайтеся такою ж енер-
гійною, творчою, завзятою. Нехай завжди 
з Вами буде підтримка близьких людей та 
друзів.

Нових Вам професійних звершень, миру, 
добра, благополуччя й життєвих удач!

Днями відсвятку-
вав свій ювілей де-
путат Дніпропетров-
ської районної ради, 
голова постійної ко-
місії з питань соці-
ально-економічного 
розвитку, бюджету і 
фінансів 

Євген
КАСЬЯНОВСЬКИЙ 

Шановний Євге-
не Владиславовичу! 
Щиро вітаємо Вас із 
45-річчям!

Бажаємо Вам у роботі стабільності та процві-
тання, у колі друзів – підтримки та розуміння, у 
сім’ї – любові та поваги.

Нехай по життєвому шляху Вас завжди супро-
воджує успіх, кожен день Вашого життя дарує 
радість, приємні несподіванки й душевний ком-
форт, а поруч будуть вірні та надійні друзі.

Сьогодні святкує свій ювілейний 
День народження начальник кому-
нального підприємства «Архітектурне 
бюро» Тетяна БОЙКО. 

Шановна Тетяно Яківно!
Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого 

ювілею!
Зичимо Вам міц-

ного здоров’я, бла-
гополуччя, поваги та 
шани від людей, лю-
бові від рідних та 
близьких, добра й 
достатку, творчого 
натхнення та неви-
черпної енергії.

Хай Ваша чуйність, невтом-
ність, високий професіоналізм 
і бажання творити добро завж-
ди супроводжують Вас по життю.

Щиро бажаємо Вам нових звершень на 
професійній ниві.

З повагою           Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.              Роман ПРУДЕНКО, в.о.голови райдержадміністрації.


