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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! СЕРДЕЧНО ВІТАЮ ВАС ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ – 
ДНЕМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ!

В умовах, коли наша суверенна держава прямує демократичним шляхом розбудови, спо-
відує ефективний економічний і соціальний розвиток, прагне досягнути європейських стан-
дартів рівня життя громадян, на державних службовців покладено велику відповідальність 
за виконання складних та надзвичайно важливих завдань і функцій.

В Україні державній службі, яка формує висококваліфікований кадровий потенціал, при-
діляється особлива увага. Водночас формуються нові підходи, що будуть адаптовані до по-
треб суспільства, зацікавленого в ефективних та прозорих адміністративних процедурах.

Ми свідомі того, що від якості державної політики й надання державних послуг великою 
мірою залежить результат формування міцної державної системи, яка сприятиме перетво-
ренню України в розвинену європейську державу. 

Упевнений, що діяльність державного службовця, яка базується на принципах високого 
професіоналізму, дотримання верховенства права, відповідальності, відданості справі та 
усталених моральних і духовних якостях, дає можливість ефективно служити своєму наро-
дові, забезпечувати високий авторитет державної служби, а отже, авторитет державної влади 
в цілому.

Щиро бажаю вам невичерпної наснаги, вагомих успіхів у справі служіння українському 
народові й державі, міцного здоров’я, добра й благополуччя вам і вашим родинам!

З повагою Роман ПРУДЕНКО, в.о. голови Дніпропетровської райдержадміністрації.

У м. Підгородному розпочав свою ак-
тивну роботу місцевий осередок Укра-
їнської політичної партії «Соціалісти». 
Нещодавно за адресою вул. Центральна, 
43 відкрита громадська приймальня, 
куди за консультацією або за допомогою 
в вирішенні наболілих питань можуть 
звернутися мешканці міста. Також кож-
ної середи з 17 до 19 години громадяни 
зможуть отримувати безкоштовні кон-
сультації фахівця з юридичних питань.

За участю голови Дніпропетровської 
обласної організації партії «Соціалісти» 
Івана Ступака, депутата Дніпропетров-
ської районної ради, керівника групи 
«Соціалісти» в районній раді Вадима Ко-
биляцького та активістів місцевого партійного 
осередку, відбулися партійні збори, на яких об-
рано голову Підгородненської міської партійної 
організації «Соціалісти». Підгородненський 
осередок партії очолив Євген Дубина – люди-
на з незаплямованою репутацією, місцевий жи-
тель, який добре знає всі здобутки рідного краю, 
потенціал своїх земляків та прагне зосередити 
увагу на важливих для громади проблемах, які 
потребують вирішення, щоб місто розвивалось 
і невпинно рухалося вперед. 

«Соціалісти» – партія соціалістичних ідеалів 
на принципах соціальної справедливості, рів-
ності, потріотизму й інтернаціоналізму. Іван 
Ступак наголосив, що в Дніпропетровській об-
ласті «Соціалісти» мають колосальну підтримку людей, щодня ряди партії по-
повнюються небайдужими, енергійними, активними молодими та досвідченими 
людьми. 

«94 % структурних підрозділів української політичної партії «Соціалісти» 
вже створено на Дніпропетровщині, ми працюємо відкрито й маємо конкретні 
цілі, не даємо пустих обіцянок і завжди тримаємо слово! – сказав Іван Івано-
вич. – Я народився в м. Підгородному, тут виріс, і з дитячих років пам’ятаю з 
якою повагою серед людей ширилась легенда про міського голову Таранову. 
Де тільки з’являлась ця жінка, люди старались навести порядок у домі, в дворі. 
Саме такий мер потрібен місту, щоб ми навели лад спочатку у власних оселях, 
потім у районі й у регіоні. І саме таким мером прагнемо у найближчому бачити 
Євгена Дубину. Його бажання, знання та практичні навички, досвід спілкуван-
ня з людьми, набутий за час роботи, та наша підтримка допоможуть новому 
лідерові завоювати довіру й повагу громади». 

Євген Дубина розповів про своє бачення проблем рідного міста: «Що стосу-
ється виборів до місцевих рад, зокрема, в Підгородному. Адже наше місто не 
таке й велике. Ми всі один одного знаємо, бачимо загальні проблеми міста, які 
треба піднімати й вирішувати діями, а не словами й обіцянками. Влада повинна 
бути відкритою й доступною для всіх жителів Підгородного.

Місцеві депутати, міський голова, повинні зустрічатися з жителями, і не в ка-
бінетах, а на вулицях, вислуховувати претензії, прохання, пропозиції мешканців 
із поліпшення рівня життя в їх рідному місті. І за результатами роботи з цих 
питань давати відповіді жителям. Саме так планую працювати я.

Особливу увагу потрібно приділити зайнятості молоді. Адже якщо раніше мо-
лодь Підгородного забезпечувала своє дозвілля, проводила вільний час безпосе-

редньо в Підгородному – в кінотеатрах, 
на дискотеках, на стадіоні, і на пляжах р. 
Кільчені, то зараз вся ця інфраструктура 
зруйнована, і наша молодь змушена про-
водити своє дозвілля в Дніпропетров-

ську й Новомосковську, а то й далі, наповнюючи 
бюджети інших міст.

Одне із завдань, яке потрібно виконати міському 
голові, це зробити все для того, щоб Підгородне 
знову стало самодостатнім населеним пунктом із 
розвиненою й нормально фукнкціонуючою інфра-
структурою, щоб наші жителі різних вікових груп 
мали можливість проводити якомога більше часу в 
своєму рідному місті.

У місті 4-ри середні загальноосвітні школи, які 
постійно вимагають підтримки з боку місцевої 
влади. І в плані ремонтних питань, вивозу сміття 
та технічного оснащення. Адже дуже важливо, 
щоб наші діти отримували якісну освіту в ком-
фортних умовах.

Те саме стосується й наших найменших жителів. У Підгородному всього три 
дитячих садків, які теж вимагають нашої підтримки. Це постійне оновлення ін-
вентарю для розвитку малюків, і дитячі майданчики, альтанки, які треба онов-
лювати з року в рік.

Питання вивозу сміття. Скільки багато за останній час з’явилося сміття в місцях, 
де ми раніше відпочивали. Необхідно організувати спеціальні баки для сміття в 
місцях проведення різних заходів. Будь то центральна частина міста, або пляжі.

Ми можемо й повинні пишатися нашим містом, ми можемо зробити його кра-
щим, чистішим і красивішим».

Соціалісти не прагнуть ділити людей за їх переконаннями та кольорами пра-
порів політичних партій, а закликають усіх, кому дороге майбутнє рідного краю, 
працювати разом, будувати єдину соціалістичну Україну.

На фото Таміли Жорняк: (зліва направо) Вадим Кобиляцький, Євген 
Дубина, Іван Ступак.

ПРАЦЮЙМО РАЗОМ

ШАНОВНІ НАШІ КОЛЕГИ – МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ! ПРИЙМІТЬ НАЙЩИРІШІ 

ВІТАННЯ З НАСТУПАЮЧИМ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
Допомагати людям – надзвичайно благородна справа. А професія медика – найгу-

манніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського життя. Саме ви даруєте 
здоров’я людям, рятуєте від найрізноманітніших хвороб. Тому образ медика в уяві 
багатьох людей пов’язаний із надією й захистом. 

Клятва Гіппократа спонукає нас переборювати всі емоції й особисті негаразди, сумлін-
но виконувати свій професійний обов’язок. Саме нам дана честь і право вселяти в серця 
людей віру й надію. Тож гордо несімо звання самовідданих людей у білих халатах! 

З повагою                  Лариса ГАРДЕЦЬКА, головний лікар ДЦРЛ.
                                   Людмила ПОБІГАЙ, головний лікар ЦПМСД.

Вся Україна сьогодні зосереджена на подіях, які відбуваються на сході країни. Нашим військовослуж-
бовцям, які захищають мир, дуже непросто, тому їм необхідна наша підтримка й допомога.

Активісти Дніпропетровського району спільно з жителями Магдалинівського району вкотре активно 
долучилися до збору допомоги нашим військовослужбовцям. Валентина Стець, Чумаківський сільський 
голова, Анатолій Гречина, керівник ТОВ «Ранет», а також працівники агропромислового комплексу ра-
йону, зібрали овочевий набір, який складається з капусти, моркви, картоплі, молодих огірків. Курячі яйця 
допоміг доставити бійцям директор АФ «Дніпропетровська» Валерій Вакух. Роман Пруденко, в.о. голови 
райдержадміністрації, разом із колективом РДА, а також депутат районної ради Сергій Хмара, потурбу-
валися, щоб наші захисники спекотної пори року втамовували спрагу мінеральною водою. З Магдалинів-
ського краю до солдатів направилося м’ясо, від Вікторії Нор – мед та запашна олія. Сім’я Сімон передали 
цукор та хліб власної випічки. Кошти на запчастини та допомогу в ремонті машин забезпечила директор 
АТП № 11231 Лариса Новікова, яка постійно надає значну підтримку військовослужбовцям. 

Тільки об’єднавши зусилля ми досягнемо бажаної мети – жити в мирі в єдиній незалежній країні.

ЄДИНА КРАЇНА ПІДТРИМКА ВІЙСЬКОВИХ

Наш індекс: 61707.
Вартість: 

на місяць – 7,35 грн; 
на 3 місяці – 22,05 грн; 
на 6 місяців – 44,10 грн. 
Без поштових послуг.

ТРИВАЄ  ПЕРЕДПЛАТА 
на газету

«Дніпровська зоря» 
на 2 півріччя 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!

Повідомляємо вас, що 26 червня 2015 
року в п’ятницю, буде проводити особистий 
прийом народний депутат України, обра-
ний в 29 виборчому окрузі (Петриківський, 
Дніпропетровський райони Дніпропетров-
ської області, а також частина АНД району 
м. Дніпропетровськ) Купрій Віталій Ми-
колайович. Прийом буде здійснюватись 
за адресою: Дніпропетровський р-н, сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 5 (у приміщенні 
Дніпропетровської районної ради, каб. № 
25). Графік прийому: з 14:00 до 17:00 год.

ШАНОВНІ ДРУЗІ! ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ВІТАЄМО ВАС 
ІЗ ДНЕМ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА! 

Щоденна самовіддана праця медиків, їхній професіоналізм, 
доброта, душевне тепло, милосердя й співчутливість спрямо-
вані на забезпечення належного рівня медичної допомоги населенню. 

У цей особливий, достойний і піднесений день вашого професій-
ного свята, дякуємо вам, дорогі наші рятувальники, адже в ваших 
руках найцінніший дар людини, її здоров’я та життя. Бажаємо вам міц-
ного здоров’я, успіхів, благополуччя, радості в серці й любові в ваших роди-
нах, а також належного, справедливого визнання вашої праці з боку держави. 

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

ШАНОВНИЙ РОМАНЕ ВІКТРОВИЧУ 
ТА ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
Від себе особисто, від імені депутатів та посадових 

осіб районної ради, сільських, селищних та міської рад 
щиро й сердечно вітаю вас із Днем державної служби України!

Вірно та чесно служити своєму народові та державі в 
ім’я її процвітання в усі часи, а особливо в умовах сього-
дення – почесний обов’язок.

Без сумніву, саме на вас покладена основна відповідальність 
за втілення в життя всіх найголовніших функцій держави. 

Переконаний, що успішному досягненню поставлених цілей спри-
яють ваш високий професіоналізм, старанність, завзяття та великий 
практичний досвід.

Бажаю вам і надалі щедро творити добро своєю відданістю обраній 
справі, безкорисливою допомогою людям, мудрим словом і добрим 
ділом. Міцного здоров’я вам, мирного неба над головою, світлих жит-
тєвих обріїв, щасливої долі та успіхів у роботі на благо мешканців 
Дніпропетровського району!

З повагою Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.
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ГОСПОДАРСТВО  ХХІ  СТОЛІТТЯ

За рік, що минув, ТОВ «Любимівка» зробило колосальний прорив у розвит-
ку господарства. Це стало можливим завдяки новітнім підходам у вирощу-
ванні сільськогосподарських культур та чіткій організації праці, багаторіч-
ному неоціненному досвіду керівника та залученню інвестицій. Вже сьогодні 
здобутки й результати праці товариства стали гордістю Дніпропетровського 
району, відзначені грамотами керівництва області та на державному рівні.

ДОСВІД І ЗНАННЯ
Досвідом отримання високих показників ро-

боти свого господарства ділиться керівник ТОВ 
«Любимівка» В’ячеслав Лінський. Разом із Те-
тяною Ткач, начальником управління агропро-
мислового розвитку РДА, ми зустрілися з В’я-
чеславом Яковичем у його кабінеті. Виявляється, 
щоб управляти своїм господарством, бачити весь 
виробничий  процес, бути «на пульсі», сучасно-
му керівникові достатньо мати при собі інтер-
нет-планшет. За кілька хвилин у нашій присут-
ності В’ячеслав Лінський віртуально побував на 
кожному полі, на кожній дільниці виробництва.

Гордість ТОВ «Любимівка» – диспетчерська, 
куди й подається вся інформація про виконану 
роботу завдяки ка-
мерам відеоспосте-
реження та програмі 
комп’ютерного забез-
печення кожного ме-
ханізму. Для цього всі 
транспортні засоби об-
ладнані навігаторами та GPS. А незабаром (у пла-
нах господарства) комп’ютери будуть слідкувати 
навіть за справністю й станом техніки. За великим 
екраном, на якому видно всі поля й дороги, працює 
системний аналітик Альона Гресько. Кожного дня 
звіти в роздрукованому вигляді потрапляють на 
стіл керівника.  

В’ячеслав Якович розповів: «Для того, щоб ви-
вчити нові підходи в вирощуванні сільськогоспо-
дарських культур, я об’їздив 45 країн світу. Працю-
вав дояром у місцевого фермера в Голандії, вчився 
робити аналіз поля в Германії, жадібно збирав усі 
зернини знань і добре зрозумів, що наука й прак-
тика сільгоспви-
робництва не стоїть 
на місці. Дідівські 
методи дуже цінні 
для історії, та зараз 
успішність вироб-
ництва залежить 
від вміння застосу-
вати кращі практи-
ки з врахуванням 
особливостей клі-
мату та земель кон-
кретного регіону. І 
навіть зараз прак-
тично кожного тижня я беру участь у семінарах із 
обміну досвідом, відгукуюсь на кожне запрошення 
від організаторів таких навчань, і кожного разу, не 
дивлячись на багаторічну працю в сільському гос-
подарстві, відкриваю для себе нові підходи в робо-
ті, знання, варті уваги та вивчення.

Наприклад, у вирощуванні рапсу неперевер-
шеним досі є Широківський район. І там дійс-
но є чому повчитися. А ще часто буваю в ТОВ 
«Дружба» Новомосковського району, прислу-
хаюсь до порад досвідченого аграрія Анатолія 
Вуйчицького.

Як зразок – у розріз з традиційними наукови-
ми поняттями ми вже третій рік сіємо соняшник 
по соняшникові, й результат просто чудовий! У 
минулому році соняшник дав багатий урожай, а 
в цьому році поля ще кращі, вони просто ідеаль-
ні, – не приховує гордості В’ячеслав Лінський. 
– Пшеницю теж сіємо по соняшнику, і на диво 
отримуємо кращу врожайність. Добре показали 
себе на наших полях сорти еліта «Ужинок» на-
шого інституту зернового господарства, еліта 
Полтавська «Єсаул», а також «Зіра».

КНИГА ІСТОРІЇ
У господарстві розпочата в минулому році й по-

стійно ведеться книга історії полів, відповідаль-
ний за її заповнення – головний агроном Геннадій 
Загубигорілка. В книгу вносяться відомості про 
сівооборот, заносяться записи на які поля і в якій 
кількості вносяться гумати, бори, а також де і які 
з’являються бур’яни.

У минулому році на полях господарства розпов-
сюдився ваточник, рослини були оброблені вчасно 
засобами захисту рослин, бур’ян на полях знищи-
ли. А в цьому році – звідкілясь взявся хвощ польо-
вий. «За 25 років моєї роботи, – розповідає керів-
ник, – такого жодного разу не було, хвощ виростав 
лише де-інде. Найприкріше те, що ніякі хімічні 
засоби його не можуть знищити, тому 15 чоловік 
вручну сьогодні виполюють на полях соняшника 
цей бур’ян».

Аграрії часом дивуються, та кожен рік на сіль-
ськогосподарських угіддях з’являються нові хво-
роби, нові шкідники.

СЕРЦЕ АГРАРІЯ – ПОЛЕ
Ми побували на полях господарства й перекона-

лись у правдивості слів про якісні лани культур-

них рослин. Соняшник стоїть рівними 
рядочками, дійсно ідеально чистий. 
Колос пшениці наливається, починає 
опускати свої довгі вуса до землі.

Та В’ячеслав Якович схвильований: 
«Озима пшениця, як ніхто, чекає дощу. 
Соняшник та пшениця дозрівають до 
критичної точки, життєдайна волога 
потрібна всім рослинам». 

Побували ми й на полі, що родить 
каміння. Воно знаходиться поряд із 
кар’єром, тож з кожним вибухом поле 
засмічується, й 2 рази на рік працівни-

кам доводиться зби-
рати «гранітний уро-
жай». 

Та найбільше врази-
ли нас поля, які розташувались по 
сусідству та заросли геть непро-
лазними бур’янами в людський 
зріст, а подекуди й молодняком 
дикорослих дерев. Це землі – по-
над 400 га – Дніпропетровської 
обласної клінічної психіатричної 
лікарні, які не обробляються вже 
біля 10(!) років і скоро досягнуть 
точки неповернення, коли вже 

буде загублена на довгі роки родючість грунтів.
Серце аграрія болить за землю. В’ячеслав Лін-

ський вже не раз порушував питання про можли-
вість передачі в оренду цієї землі, проведений уже 

ряд зустрічей з головним лікарем лікарні, питання 
вирішується, та, як говорить українське народне 
прислів’я, віз і нині там. А земля тим часом втрачає 
свою надзвичайну цінність...

ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ
«Що мені надзвичайно імпонує, так це відпові-

дальний піднесений і творчий настрій людей, – з 
посмішкою говорить В’ячеслав Якович. – У гос-
подарстві працює 80 людей, зарплату отримують 
день в день. А ще в господарстві кожен може про-
явити свої творчі здібності. В минулому році ми 
оголосили конкурс між дільницями виробництва 
на естетику, благоустрій. Тож і в цьому році всі 
працівники прагнуть облаштувати свої ділянки 
роботи якнайкраще. В хід пішли квіти, малюнки 
на парканах, навіть з’являються нові дитячі май-
данчики, гойдалки та місця для короткого перепо-
чинку водіїв».

У розмові з працівниками господарства ми пере-
конались, що робота їм у радість. Завідуюча током 
Любов Шурова сказала так: «Якщо заробітна плата 
достойна, виплачується завжди вчасно, люди ба-
чать результати своєї праці, дійсно, на роботу ми 
йдемо,  як на свято». Це саме її дільниця минулого 
року отримала перше місце за благоустрій, ство-
рення комфортних умов для людей. 

До речі, і в Любимівці, й у Чаплях обладнані 
нові токи, найбільша гордість їх – електронні су-
часні ваги. У 2014 році такими вагами переважено 
12 000 тонн зерна. 

«У 99% із 100% я йду назустріч людям у задово-
ленні їхніх прохань та вирішенні нагальних про-
блем», – говорить В’ячеслав Лінський.

ПРОБЛЕМИ Й ТУРБОТИ
При найоптимістичніших прогнозах на май-

бутній урожай, настрій у керівника стурбова-
ний. В’ячеслав Якович пояснює: «За останні 9 
років зараз найнижча ціна на зерно пшениці 
– 145 доларів, порівняно з минулим роком вона 
впала на 32%! Це при тому, що солярка в мину-
лому році коштувала 8 грн за літр, а зараз – 20 
грн. Практично в 2,5 – 3 рази виросли ціни на до-
брива, хімічні засоби захисту рослин, запчасти-
ни для с/г техніки, та й самі транспортні засоби, 
від яких також багато залежить, чи вчасно й без 
втрат буде зібраний урожай. 

Зокрема, новий оприскувач за добу здатен вне-
сти добрива на площу 864 га, це при тому, що 

працює він тільки після 
16-ої години, в нічний 
час, та до 10-11 години 
ранку, вдень ці роботи 
проводити не можна. 
Коштує такий оприску-
вач 8 млн грн. У минуло-

му році один такий агрегат 
обробив 25 тис. га наших 
полів! Коник, або «стреко-
за» з любов’ю називають 
його в господарстві. Висо-
та – 1, 92 м, здатен обро-
бляти навіть соняшник до 
такої висоти, всі процеси 
роботи автоматизовані.

Закупили в господарстві  
й КАС – рідке добриво для 
підживлення грунту.

Надійно себе показала 
в роботі на полях техні-
ка фірми Джон Дір, яка 
характеризується точним 
управлінням за допомо-

гою систем Avto Trak, з’єднаної з глобальною на-
вігаційною спутниковою системою. Це свого роду  
надійний у всіх відношеннях неперевершений 
Мерседес на дорогах, так і Джон Дір на ланах під 
час сівби та жнив. «Уявіть, норма виробітку сіял-
ки вітчизняного виробництва – 13,5 га, а у сіялки 
Джон Дір – 150 га, а це в 11 разів більше! – захопле-
но говорить аграрій. – А врахуйте витрату ТММ, 
обслуговування техніки, використання людської 
сили – і різниця стає просто очевидною». 

Вкрай необхідний для господарства сучасний 
дискатор, який подрібнює жнивні залишки. Та ви-
найти кошти на його покупку в таких умовах не-
просто.

«Доводиться економити в усьому, – продов-
жує розповідь наш співрозмовник. – Наприклад, 
всю техніку ми переобладнали на газ, він все ж 
таки коштує 6, 70 грн, а не 20 грн! Порахували – 
800 тис. грн економії в рік, тож витрати на пере-
обладнання техніки себе виправдають швидко. 

В селі Чаплі немає води, це створює проблеми 
в роботі. Для скважини необхідно 100 тис. грн».

ТОВ «ЛЮБИМІВКА» – ДЛЯ ЛЮБИМІВКИ
Господарство не стоїть осторонь проблем 

села. За 2014-2015 рік на соціальні потреби ви-
трачено 350 тис грн. Це допомога школі, лікар-
ні, ремонт дороги, святкування 9 Травня. 

«За останні 8-10 років Любимівка просто роз-
квітла. В цьому, безперечно, велика заслуга лі-
дерів громади Ігоря та Катерини Желяб’євих, 
– говорить В’ячеслав Лінський. – Скажу відвер-

то, коли вперше Ігор Володимирович поділився зі 
мною своїми планами щодо розвитку села й показав 
свої проекти, я майже скептично віднісся до реаль-
ності втілення таких грандіозних задумів. Та життя 
підтверджує, що неодмінно треба планувати й ру-
хатись вперед. Адже велика частина запланованого 
на найближче майбутнє вже виконана: розбудову-
ються села сільської ради, з’являються нові місця 
відпочинку, розпочаті роботи з будівнцтва стадіону, 
якого так довго чекає наша молодь. Коли в мене в 
гостях був мер із міста Детройт (США) то завітавши 
до «Чарівної казки», він сказав, що такого дитсадка, 
як у нас в Любимівці, він ніколи в житті не бачив. 

Тепер я чітко впевнений, що все задумане не-
одмінно стане реальністю, треба просто думати, 
планувати й працювати. Прикладом такого підхо-
ду вже сьогодні є наше успішне господарство ТОВ 
«Любимівка». І я щиро вдячний всім людям, які 
своєю працею, своїм розумом і душею створюють 
славу аграрного підприємтсва ХХІ століття».

Таміла ЖОРНЯК, с. Любимівка.
На фото автора: Тетяна Ткач та В’ячеслав 

Лінський обговорюють проблемні питання роз-
витку господарства; Альона Гресько за роботою 
в диспетчерській; керівники любуються полем 
озимої пшениці; оприскувач «Стрекоза» – на-
дійний помічник людини. 
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«Дніпровська зоря»НА СТОРОЖІ ЗДОРОВ’Я Й ЖИТТЯ

До редакції газети «Дніпров-
ська зоря» надійшов лист від на-
шого постійного читача Ната-
лії Антонівни Алимкіної, яка мешкає у селі Виноградне 
Дніпропетровського району з проханням висловити слова 
вдячності медичним працівникам,  читаємо в листі: «Не-
щодавно довелося лікуватися в терапевтичному відділенні 
Дніпропетровської центральної районної лікарні з гіперто-
нією, а згодом мене перевели до хірургічного відділення 
з діагнозом постін’єкційний абсцес сідничної області та 
прооперували. Скажу відверто: була приємно здивована 
ставленням персоналу відділення до пацієнтів. Ідеальна 
чистота, чіткий розпорядок роботи, чудовий, трудолю-
бивий колектив, професіонали своє справи – так можна 
охарактеризувати роботу цього відділення, яким завзято 
керує завідувач хірургічного відділення Микола Шабалін. 
Микола Іванович – людина з великим добрим серцем, пе-

реймається здоров’ям кожного пацієнта, його 
умілі руки, повертають до повноцінного жит-
тя хворих людей. Дуже добре, що у нас є ра-
йонна лікарня, а в ній таке чудове хірургічне 
відділення. 

Я дуже вдячна Валерієві Забо-
лотному, лікареві-хірургу за надану 
своєчасну кваліфіковану медичну 
допомогу. Він досвідчений спеціа-
ліст, своєю багаторічною невтомною 
працею заслужив довіру та вдячність 
від людей. Не вагаючись ані хвилини 
прооперував мене, вилікувавши мою 
недугу, втіливши віру в майбутнє. 
Низький Вам уклін за це! 

Щире спасибі всім медичним сестричкам, які як ясне 
сонечко, не тільки допоможуть, поспівчувають, заспоко-
ять, вислухають, а й вчасно виконають усі призначення. 
Хотілось би відзначити медичну сестру перев’язочної 

РУ К И Х ІРУРГА
Скільки ж операцій вони вже зробили
Скільки ж у Вас там терпіння й сили
Ваші руки, Шабалін, надійні, затишні

Руки міцні та успішні
Руки невтомні й золоті

Руки хірурга для нас всіх святі.
Дай Бог здоров’я вашим рукам,

Щоб вони ще довго служили й Вам і нам.
Людмила БОГДАНОВА, сел.Ювілейне. 

ПОДЯКА ХІРУРГИ  РЯТУЮТЬ 
ЛЮДСЬКІ  ЖИТТЯ

Понад 10 років очолює Дніпропетровську центральну ра-
йонну лікарню Лариса Володимирівна Гардецька. 

Розпочинала працювати в важких умовах, бо ремонт 
приміщення лікарні не проводився багато років. Але під 
керівництвом головного лікаря Лариси Володимирівни 
закипіла робота, поступово почали ремонтувати та при-
водити в належний стан будіілю й приміщення лікарні. 

Сьогодні всі відділення ЦРЛ працюють дружно й зла-
годжено, завдяки вмілому керівництву Лариси Гардецької, 
яка цінує кадри, з повагою відноситься  до завідуючих від-
ділень, старших сестер та всіх інших  працівників лікарні.

У ЦРЛ величезний обсяг роботи, бо районна лікарня 
обслуговує всіх жителів Дніпропетровського району, а 
їх понад 84-и тисячі чоловік, але плинності кадрів не-
має. Головний лікар вміло зосередила в закладі  надій-
ний, вірний, грамотний персонал з високим почуттям 
обов’язку за доручену справу. 

КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ «ДОР» активно бере участь 
у реформах охорони здоров’я, які впроваджуються в країні. 

За реформаторські та управлінські якості головного 
лікаря ЦРЛ Ларису Гардецьку постійно відзначають 
грамотами та відзнаками. Зокрема, за підсумками ро-
боти в 2014 році від Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації та Департаменту охорони здоров’я 
Лариса Володимирівна отримала нагороду з відзнакою 
майстерності, відданості справі охороні здоров’я.

З нагоди свята Дня медичного працівника від імені всіх 
медичних працівників Дніпропетровського району зичимо 
Ларисі Володимирівні професійної наснаги, а в особисто-
му житті багато радісних сонячних днів, веселкових по-
дій, безліч квітів і посмішок, і звичайно, жіночого щастя.

Валентина КРИВОРУЧКО, головна медична сестра,
Ольга БУЛАХ, старша медична сестра терапії, 
Валентина КВАСКО, старша сестра хірургії.

ЗАСЛУЖЕНА ПОВАГА ВИСОКЕ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Працівники дитячого відділен-
ня центральної районної лікарні під 
керівництвом завідуючої Олексан-
дри Товстик завжди привітні й з по-
смішкою радо зустрі-
чають, не обділяють 
увагою своїх малень-
ких пацієнтів. Високе почуття відпо-
відальності, професіоналізм, доброта, 
чуйність й бажання допомогти – най-
головніші завдання колективу в бі-
лих халатах. Адже дитяче відділення 
ЦРЛ є одним із кращих лікувальних 
закладів не тільки в Дніпропетров-
ському районі, а за його межами. 
Завжди затишна обстановка, по-ро-
динному тепло й пахне справжнім 
домом.  Працівники з великою турбо-
тою й любов’ю ставляться до малень-
ких пацієнтів. Роблять все можливе, 
для того, щоб вони швидше одужали 

та оздоровилися, кожного ранку при-
гощають безкоштовною кисневою 
пінкою, надзвичайно смачною та ко-
рисною в процесі лікування.

Щоб діти мали комфортні умови 
перебування, чисту постіль, були за-

безпечені найнеобхіднішими ліками 
та харчуванням, відповідальності та 
зусиль докладають всі без винятку 
працівники відділення. А допомага-
ють їм у цьому добрі люди, небайду-
жі до проблем дитячої медицини. А 
саме: Сергій Мосюков, Алла Сокол, 
«Етол Дніпр», Сергій Павлов, Юлія 
Таначова, ПП «Нігтьовий центр», 
ТОВ «Компанія «Велес», Холодирьо-
ві Олеся та Денис Олегович. 

«Я дуже вдячна всім за співпрацю 
та допомогу відділенню, адже чужих 
дітей не буває, а проблеми, розділені 

навпіл вже не здаються такими, що 
їх не можна вирішити. Всім нам ба-
жаю від щирого серця наснаги, сили 
й упевненості в завтрашньому дні», – 
говорить Олександра Товстик. 

Діти – наші сонячні промінчики, 
які зігрівають вогни-
ками очей та щирими 
посмішками, і якщо ко-

жен із нас частинку своєї доброти 
подарує цим усміхненим сонечкам, 
наше життя неодмінно наповниться 
теплом і радістю. 

Від маленьких пацієнтів та їхніх 
мам висловлюються слова щирої 
подяки всім працівникам дитячого 
відділення з нагоди професійного свя-
та. Дякуємо вам за те, що ви завжди 
привітні поруч з нами коли ми хворіє-
мо, даруєте ласкаву посмішку та ра-
дість одуження. Нехай ваше жит-
тя завжди буде осяяне добром та 
вдячними дитячими посмішками.

Днями в приміщенні Цен-
тральної районної лікарні від-
булися урочистості з нагоди Дня 
медичного працівника. 

З щирими словами вітань до медич-
них працівників, своїх колег, зверну-
лася головний лікар закладу Лариса 
Гардецька: «Сьогодні я принесла вам 
низький уклін від тисяч ваших паці-
єнтів, які висловлюють вам безмежну 
вдячність за професіоналізм та душев-
ні якості, сповнені турботою та ува-
гою. Ще з часів Гіппократа так пове-
лося, що головний сенс життя справж-
нього лікаря – пильно стояти на варті 
людського здоров’я та життя. Клятвою 
ми поєднуємо себе святим обов’язком, 
порушувати який не маємо права, 
бо  бути оберегом життя – ранг, який 
зачислений до божественного. Бере-
жіть свої білі халати, й нехай обрана 
вами стежина професійної діяльності 
приносить щоденну наснагу». 

Вітання від в.о. голови райдержад-

міністрації Романа Пруденка та голови 
районної ради Віталія Жеганського пе-
редала Віра Джур, в. о. голови район-
ної ради, зазначивши, що найкращі та 
найщиріші слова побажань сьогодні 
висловлюються хранителям люд-
ського здоров’я: «Ви є тими людьми, 
хто дарує надію, тепло й життя. Ваша 
професія сьогодні є найнеобхіднішою 
й на передовій, у зоні проведення ан-
титерористичної операції, й у мир-
ному житті. Від душі бажаємо, щоб 
ваш дружній колектив зберіг душевну 
теплоту, ту неповторну родзинку, яка 
спонукає вас творити дива. Знаємо, що 
Лариса Володимирівна вкладає дуже 
багато любові й душевності в свій ко-
лектив. Зичимо вам, невтомні праців-
ники медичної галузі, вдячності від 
пацієнтів та душевної гармонії, щоб 
труднощі, які ми сьогодні пережи-
ваємо, відступили, звільняючи шлях 
радості, розквіту та добробуту. А в 
сім’ях нехай панують мир і любов».

Районна рада приділяє велику 
увагу лікарняному закладу, тому 
подарунком із нагоди професійно-
го свята стали понад 600 тис. грн, 
які  були виділені на останній сесії 
для придбання ЦРЛ сучасного ме-
дичного обладнання. 

На адресу винуватців свята зву-
чали добрі слова від Любові Білої, 
заступника голови районної ради по 
виконавчій роботі – керуючої спра-
вами: «Бажаю вам, шановні наші 
лікарі, щоб у вашому житті, як і на 
ваших білосніжних халатах не було 
чорних смуг. Честь вам і хвала за 
вашу самовіддану працю». 

На заході кращі представники 
найгуманнішої в світі професії  
були відзначені почесними грамо-
тами й подарунками. 

Таміла ЖОРНЯК.
На фото автора: кращі пра-

цівники медичної галузі району 
приймають вітання.

СЛАВИМО САМОВІДДАНУ ПРАЦЮ
ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Мати й дитина – це вісь, навколо якої обертається 
буття, це життя, це безмежна, безумовна любов. 
Є люди на землі, які дарують жінці ці почуття, бо 
стати мамою та відчути материнство – найвище 
призначення жінки на землі, освячене самим Богом. 
Це ангели в білих халатах, лікарі, які допомагають 
немовляті з’явитися на світ. Саме такі охоронниці 
життя й здоров’я працюють у пологовому відділенні 
Дніпропетровської районної центральної лікарні. 

З 2007 року очолює це особливе місце, де мати 
вперше зустрічається зі своїм новонародженим чадом, 
Ніна Гненна. Професіонал із великої літери розпочала 
свій трудовий шлях у пологовому відділенні з 1990 
року, здобувши освіту в Дніпропетровському медич-
ному інституті в 1986 році. 

«Моя робота вимагає від мене, насамперед, відпо-
відальності й високого почуття обов’язку, бо працю-

вати доводиться й вдень, і вночі. Це стало вже при-
родно, як дихати, слухати, говорити. Я не уявляю 
себе без своєї улюбленої справи, яка стала для мене 
сенсом життя. Адже що може бути прекраснішим на 
землі за материнство, яке ми вдихаємо в жінку», – 
розповідає Ніна Іванівна. 

За 2014 рік натхненні медики полового відділення 
прийняли 780 пологів, з них – 120 кесаревих розтинів, 
з початку року – вже 289 пологів. Лікарі зазначають, 
що з загального списку новонароджених дві треті 
складають хлопчики. Це якнайкраще знає лікар-не-
онатолог Наталія Кальченко, яка кожній дитинці, 
яка з’явилася на світ, приділяє увагу, слідкує за його 
станом та розвитком. За своє дбайливе ставлення до 
обраної професійної стежини та старанне відношен-
ня до нового життя турботливий лікар на урочистому 
заході з нагоди Дня медичного працівника отримала 
Почесну грамоту й визнана неперевершеним фахів-
цем у своїй галузі.

Завзятий колектив пологового відділення ЦРЛ пра-
цює в одному руслі, всі як один об’єднані спільною 
метою, щоб на світ з’явилося немовля – найдорож-
чий скарб для батьків. Під цим гаслом трудяться 37 
працівників, із них 30 медичних сестер та 7 лікарів, 
практично всі з вищою кваліфікаційною категорією, 
а це є підтвердженням того, що породіллі та їхні діти 
знаходяться в надійних руках професіоналів.

Ніна Іванівна зазначає, що пологове відділення за-
безпечене всім необхідним, в приміщенні розташова-
не  сучасне обладнання для надання екстреної допо-
моги жінкам та новонародженим, злагоджено співп-
рацюють із реанімаційним відділенням, працівники 
якого цілодобово готові прийти на допомогу.

В лікарні створені комфортні умови для майбут-
ніх мам, є індивідуальні пологові зали. Як показала 
практика, із всієї кількості пологів, понад 90%, май-
бутні батьки обирають партнерські або індивідуальні 
пологи сумісного перебування, також впроваджене в 
життя залучення членів сім’ї по догляду за дитиною.

На сьогоднішній день двері пологового відділення 
ЦРЛ відкриті для породіль Дніпропетровського та 
Магдалинівського районів. Сумлінні лікарі в будь-
який час готові допомогти жінці, яка мріє подарувати 
ласку та любов крихітному Божому створінню.

Користуючись нагодою, Ніна Гненна зичить всім 
жінкам країни, які ще не стали матерями, обов’язко-
во відчути щастя материнства, бо переконана: «Яке б 
небо не розкинулося над жінкою, які б вітри її не обві-
вали, в якій країні вона б не народилася, бути мамою, 
так само природно, як розквітати квітам навесні».  

А в переддень свята медичного працівника Ніна 
Іванівна шле вітання колегам і зичить процвітання 
та поцінованої праці. Головному лікарю ЦРЛ Ларисі 
Гардецькій передає слова щирої подяки за всебічну 
допомогу та підтримку. 

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

МАТЕРИНСТВО  –  ЦЕ  ДИВО

СВІТ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ

ЛАСКАВІ ДО ДИТИНИ

палати гнійної хірургії цього від-
ділення Людмилу Щербакову за 
вмілі руки, які роблять перев’яз-
ки безболісними.

Завдяки санітарочкам почува-
єшся в лікарні як вдома, тому що 
тут завжди чисто й прибрано. Ве-
лике вам спасибі! Щиро вдячна 
працівникам кухні за смачні стра-
ви «по-домашньому». 

Напередодні професійного свята від усього серця 
бажаю всьому колективу здоров’я, щастя вам і ва-
шим родинам, безмежної енергії, наснаги в вашій 
відповідальній і благородній справі. 
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У Зорянській СЗШ пройшов ці-
кавий тиждень біології. Метою 
цього заходу для вчителів-біоло-
гів (А.С. Гноєва 6-9 класи, та Л.В. 
Кулак 10-11 класи) було заціка-
вити учнів у вивченні даної 
дисципліни та виховати са-
мостійну особистість у кож-
ному з учасників предметно-
го тижня. 

На уроках біології прово-
дились різноманітні вікто-
рини, конкурси, завдання із 
загадками з різних тем. Учні 
проявили велику зацікавле-
ність у розгадуванні біоло-
гічних кросвордів та ребусів. 
Бажаючі мали змогу оглянути ви-
ставку найкращих міні-проектів 
із біології серед учнів 6 та 8 кла-
сів. Оригінальними виявились 
роботи учнів 8-го класу Наталії 
Прохватило, Аліни Корнєєвої, 
Юлії Сорокіної, Анни Сівкової та 
Влада Вєлієва; учнів 6-го класу 

– Анни Козачко, Андрія Клочка, 
Олега Кошлі, Валерії Покась та 
Юлії Корнєєвої. 

Пізнавальним був інтелекту-
альний урок-гра «Найрозум-

ніший». У ньому брали участь 
учні 8-го класу. У змаганнях діти 
показали високий рівень знань 
і проявили свої здібності. Ат-
мосфера була невимушена, але 
разом із тим відчувалась велика 
конкуренція. До фіналу змагання 
потрапили Олександр Ратушний, 

Наталія  Прохватило, Анна Сів-
кова, а перемогу в грі отримала 
Анастасія Додатко. Фіналісти от-
римали заохочувальні призи. Не-
зважаючи на те, що предметний 

тиждень проводився для 
учнів 6-11 класів, молодші 
школярі – учні 5 класу, не 
захотіли залишатись осто-
ронь, та разом із вчителем 
А. С. Гноєвою влаштували 
виставку поробок із плас-
тикових виробів під назвою 
«Чиста Земля – дім тих, хто 
живе сьогодні, та житиме 
завтра». Найцікавішою на 
думку учнів стала поробка 

учня 5 класу Євгена Деркача. 
Дуже цікаво дітям разом із учи-

телями пізнавати та вивчати ди-
вовижний світ природи та живих 
організмів. 

Аліна ГНОЄВА, 
вчитель біології та еко-
логії Зорянської СЗШ.

ЦІКАВИЙ ТИЖДЕНЬ БІОЛОГІЇ ДИВОВИЖНИЙ СВІТ ПРИРОДИ

Нещодавно для ді-
тей 2-Д класу ЮПШ-2 
(класний керівник Да-
виденко А. С.) у Цен-
тральній районній бі-
бліотеці був організован 
урок безпеки дорожньо-
го руху. 

Мета – поглибити 
знання учнів щодо пра-
вил пішохідного руху, 
виховувати культуру 
поведінки на вулиці й 
дорозі. Діти переглянули відеоролик «Правила дорож-
нього руху для дітей», відгадували загадки про дорожні 
знаки та брали активну участь в іграх «Перейти вули-
цю», «Інтерактивна гра», «Перехід», «Перехрестя».

Яскраве сонечко, море теплих посмішок, полуничний 
смак – це початок літніх канікул, найулюбленішої пори 
для школярів, найяскравішої, кольорової та багатозвучної. 

Нещодавно відкрився пришкільний табір «Ювілей-
ний» для 161 учня. Десять загонів протягом трьох тижнів 
будуть змагатися за звання «найкреативнішого». Кожен 
загін емоційно відрекомендував себе. Бадьоро й друж-
но лунали назви, пісні, девізи, дуже цікавою  виявилася 
атрибутика розпізнання: шийні хустки різних кольорів, 
веселі долоньки, танцювальні спіднички: (6 загін, вихо-
ватель Тетяна Павлик, 9 загін, вихователь  Леся Бутенко, 
1 загін, вихователь Зінаїда Ліцукова). 

У літньому таборі всі діти стали великою сім’єю, де 
ранок починається з танцювальної зарядки – камерто-
ну гарного дня, який влаштовує Єва Пікінер, учениця 
6-Б класу. Кожен день у таборі – це незабутні враження! 
Скільки всього вже відбулося й має відбутися! 

Тільки-но закінчилися «Веселі старти» з напруженим 
перетягуванням канату, перемогу здобули 4 та 5 загони 
(вихователі Світлана Гуденко та Олена Сотула). А тут 
вже кличе конкурс «Танцюймо разом», де наймастерні-
шим виявився 7 загін, (вихователь Валентина Половець). 
А вибори містера та міс табору були надзвичайними, 
учасники демонстрували всі свої таланти. Де тільки не 
побували ми: і в краєзнавчому музеї Д. Яворницького, 
і на хуторі Галушківка Петриківського району, і в Дні-
провсько-Орільському заповіднику, де так легко дихало-
ся, засмагалося та купалося. 

За смачне харчування висловлюємо щиру подяку Іва-
нові Камінському, Ювілейному селищному голові, депу-
татам селищної ради, працівникам їдальні на чолі з Люд-
милою Горбачовою. 

Попереду в нас незабутнє свято Нептуна, Олімпій-
ський тиждень, приїзд циркової студії, кінотеатри. З не-
терпінням чекаємо нових вражень! Чого й усім бажаємо!

Ксенія ГАРБАР, учениця 10-В класу, відпові-
дальна за пустощі та веселощі.

Нещодавно в районному Будинку 
культури пройшов звітний концерт 
ансамблю естрадно-спортивного танцю «Фанта-
зія» та шоу-балету «Маски». Незмінним керівни-
ком цих колективів є прекрасна 
жінка, чудовий організатор На-
талія Реутова.

На танцювальний вечір, 
щоб подивитися та порадіти 
за діточок, які цього дня ви-

ступали на сцені, завітали батьки, бабусі та дідусі 
маленьких зірочок, а також всі бажаючі жителі Дні-
пропетровського району. 

У казкову атмосферу глядачі поринули разом із 
танцювальною композицією «Аліса в країні чудес». 
Чарівністю зал наповнила молодша група «Фантазія» 
з виступами «Дюймовочка», «Русалонька». Також із 
лісу прибігли маленькі «Зайчики» й бешкетували на 
сцені, здіймаючи дзвінкий галас, а «Неваляшки» за-
милували присутніх своїм танком.

Середня група «Фантазія» радувала гостей танцем 
«Любавушки» та виконанням екстравагантного тан-
цю «У стилі ретро». Присутні в залі  підхопили енер-
гійні морські наспіви та разом із «Морячками» від-
правилися в незабутню мандрівку до теплого бурх-

ливого моря, також «Фантазія» продемон-
струвала присутнім  іспанський народний 

танок «Тарантела», який зустрів хвилю оплесків від 
глядачів. Шоу-балет «Маски» енергійно виконали 

танець «Ягудки», змістовною видалася 
композиція «Ритуал», «Ангели і демо-
ни». Сподобалися гостям граціозні «Кі-

шечки». А ритмічний «Іспанський 
танець» та бадьорий «Циганський 
танець» зарядили всіх яскравими 

емоціями. 
Танцювальне свя-

то цього дня супро-
воджувалося ціка-
вими виступами ци-
ркової студії «Кар-
навал», керівник 
Ірина Опанасенко. 
Дівчата заряджали 
зал енергією та по-
зитивом.

Налаштовані на гарний настрій глядачі дарували 
маленьким артистам оплески. 

З вітальним словом до присутніх звернулася за-
ступник директора районного Будинку культури з 
художньої частини Любов Поліщук, яка привітала 
виступаючих дітлахів та керівника Наталію Реутову 
з чудовим танцювальним святом, побажавши твор-
чої наснаги й надалі радувати глядачів прекрасними 
різножанровими номерами.  

Букети квітів, слова подяки за вкладену танцю-
вальну енергію й майстерність та душевне тепло, за 
призові місця на фестивалях лунали на адресу Ната-
лії Олександрівни від вдячних батьків.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне.
Фото автора.

КАЗКОВА

ЗВІТНИЙ КОНЦЕРТ ВЕСЕЛЕ ДО З В І ЛЛ Я

ПРИШКІЛЬНИЙ ТАБІР «ЮВІЛЕЙНИЙ»

АТМОСФЕРА

НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ

Б Е З П Е К А 
ДОРОЖНЬОГО  

РУХУ

Верховною Радою 
України 02.03.2015 при-
йнято Закон України 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
пенсійного забезпе-
чення», яким передба-
чено зокрема, зміни в призначенні пенсій за 
вислугу років.

Законодавством визначено категорії 
громадян, яким пенсія призначається 
незалежно від віку лише при наявності 
необхідного спеціального стажу. До них 
належать працівники: окремі категорії 
працівників авіації та льотно-випробного 
складу; робітники локомотивних бригад і 
окремі категорії працівників, які безпосе-
редньо здійснюють організацію перевезень 
і забезпечують безпеку руху на залізнично-
му транспорті та метрополітені; працівни-
ки експедицій, партій, загонів, дільниць і 
бригад, безпосередньо зайняті на польових 
геологорозвідувальних, пошукових, топо-
графо-геодезичних, геофізичних, гідро-
графічних, гідрологічних, лісовпорядних 
і розвідувальних роботах; механізатори 
(докери-механізатори) комплексних бригад 
на вантажно-розвантажувальних роботах 
у портах; плавсклад морського, річкового 
флоту і флоту рибної промисловості (крім 
суден портових, що постійно працюють 
на акваторії порту, службово-допоміжних, 
роз’їзних, приміського і внутріміського 
сполучення); працівники освіти, охорони 
здоров’я, а також соціального забезпечення; 
робітники і майстри (у тому числі старші 
майстри), безпосередньо зайняті на лісоза-
готівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих 
на обслуговуванні механізмів і обладнання; 
спортсмени – заслужені майстри спорту, 

майстри спорту міжнарод-
ного класу – члени збірних 

команд; артисти театраль-
но-концертних та інших 
видовищних закладів, 
підприємств і колективів.

Для вищезазначених пра-
цівників із 01.04.2015 року 

передбачено збільшення спеціального стажу, 
який дає право на призначення пенсій по ви-
слузі років. Таке збільшення буде відбуватись 
поступово – на 6 місяців кожного року почина-
ючи з 1 квітня 2015 року до 1 квітня 2024 року.

Як приклад: згідно змін в пенсійному 
законодавстві працівники освіти, охорони 
здоров’я та соціального забезпечення мають 
право на призначення пенсії за вислугою 
років незалежно від віку за наявності спе-
ціального стажу роботи станом на 1 квітня 
2015 – не менше 25 років та після цієї дати: з 
1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року 
– не менше 25 років 6 місяців; з 1 квітня 
2016 року по 31 березня 2017 року – не мен-
ше 26 років; з 1 квітня 2017 року по 31 бе-
резня 2018 року – не менше 26 років 6 міся-
ців; з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 
року – не менше 27 років; з 1 квітня 2019 
року по 31 березня 2020 року – не менше 27 
років 6 місяців; з 1 квітня 2020 року по 31 
березня 2021 року – не менше 28 років; з 1 
квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – 
не менше 28 років 6 місяців; з 1 квітня 2022 
року по 31 березня 2023 року – не менше 29 
років; з 1 квітня 2023 року по 31 березня 
2024 року – не менше 29 років 6 місяців; з 
1 квітня 2024 року або після цієї дати – не 
менше 30 років;

Вікторія САЛАБАЙ, 
заступник начальника управління Пен-
сійного фонду України в Дніпропетров-
ському районі.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

НОВІ УМОВИ 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

ЗА ВИСЛУГОЮ РОКІВ 
З 1 КВІТНЯ 2015 РОКУ

Відповідно до статті 121 Консти-
туції України на органи прокурату-

ри покладено функцію підтримання державного обвинувачення в суді.
Кримінальне судочинство здійснюється з додержанням принципу 

верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи 
визнаються найвищими цінностями.

Завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства 
та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та 
законних інтересів учасників кримінального судочинства, а також за-
безпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з 
тим, щоб кожний, хто  вчинив  злочин, був притягнутий до відповідаль-
ності і жоден невинний не був покараний. 

Підтримання державного обвинувачення у суді є одним із пріоритет-
них напрямків роботи прокуратури Дніпропетровського району. 

Протягом поточного року за участі прокурорів прокуратури Дніпро-
петровського району ухвалено 57 обвинувальних вироків та засуджено 
71 особу. Слід зазначити, що, як і раніше, найбільш розповсюдженими 
залишаються злочини проти власності, а також злочини, пов’язані з не-
законним обігом наркотичних засобів та в сфері громадської безпеки та 
громадського порядку.

Так, з початку року за ст. 185 КК України з ухваленням обвинуваль-
ного вироку розглянуто 36 кримінальних проваджень, за якими  засу-
джено 43 особи. Із загальної кількості засуджених осіб за 5 місяців 2015 
року -  33% злочинців засуджено саме за скоєння корисливих  злочинів, 
переважно проти  приватної власності. 

Останнім часом зберігається тенденція до скоєння пограбувань та 
розбійних нападів, що свідчить про зростання  суспільної небезпеки  
цих злочинів, у тому числі протягом 2015 року мали  місце  розбійні 
напади скоєні у  групі осіб. На теперішній час кримінальні проваджен-
ні стосовно винних осіб направлено до Дніпропетровського районного 
суду,  триває судовий розгляд. 

Крім того,  непоодинокими  залишаються випадки  вчинення злочи-
нів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних ре-
човин. З початку 2015 року до  суду скеровано  6  обвинувальних  актів  
у кримінальних  провадження  за ст.  309  КК України та  засуджено  6 
осіб. 

Прокуратурою Дніпропетровського району постійно вживаються за-
ходи направлені на забезпечення дотримання принципу верховенства 
права  під час підтримання державного обвинувачення в суді.

Сергій БОРИСОВ, 
прокурор Дніпропетровського району, старший радник юстиції.

ПРОКУРАТУРА ІНФОРМУЄ
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Господарочка

ГОРОСКОП
ОВНИ. Будьте тільки на пози-

тиві й ви самі відчуєте наскіль-
ки легше буде виконувати будь-
які справи.

ТІЛЬЦІ. Настав вдалий пе-
ріод, коли ви зможете скориста-
тися власними перевагами, щоб 
зміцнити свій бізнес. Вам буде 
щастити абсолютно в усьому.

БЛИЗНЮКИ. Щоб привер-
нути до себе людей, на допомо-
гу яких ви розраховуєте, будьте 
з ними щирі та відверті. 

РАКИ. Навіть якщо удача 
тимчасово відвернеться від вас, 
не панікуйте. Проявіть впер-
тість. 

ЛЕВИ. Проявіть силу харак-
теру й не бійтеся наполягати на 
своєму. Не забувайте, що ви ні-
кому нічого не винні.  

ДІВИ. Вірте тільки тому що 
побачите своїми очима, якщо 
хочете вірно зорієнтуватися в 
ситуації й не збитися з правиль-
ного шляху.

ТЕРЕЗИ. Не виключено, що 
ви зможете розраховувати на 
чиюсь допомогу. Це дуже відпо-
відальний для вас тиждень.

СКОРПІОНИ. Вам потрібно 
зібратися з силами для подолан-
ня деяких перешкод, які очіку-
ють вас на шляху до задуманого. 

СТРІЛЬЦІ. Якщо ви відчува-
єте, що ще не готові до рішучих 
дій, то краще утримайтеся від 
них. 

КОЗЕРОГИ. Для вас цей 
тиждень може стати початком 
вдалого періоду справдження 
надій і сподівань. 

ВОДОЛІЇ. Кожен день у вас 
буде безтурботним. Отримуйте 
задоволення від спілкування з 
близькими людьми.

РИБИ. Готуйтеся до того, 
що тиждень виявиться для вас 
не дуже складним. Доведіть до 
вдалого завершення важливі 
справи. 

• Не важко по-
бачити чиїсь 
сльози. Склад-
но побачити, 
коли плаче чи-
ясь душа.

• Не треба з за-
здрістю дивитися 
на щасливих людей, 
менш щасливи-
ми вони від цього не 
стануть.

Як каже мудрість... 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
оголошує конкурс на визначення виконавця послуг із 
вивезення побутових відходів та сміття.

Конкурс відбудеться в приміщенні Підгороднен-
ської міської ради за адресою: вул. Центральна, 46, м. 
Підгородне, Дніпропетровського району Дніпропетров-
ської області. Телефон: 729-16-21. Голова конкурсної ко-
місії Батієнко Володимир Валентинович.

Кваліфікаційні вимоги до учасників: наявність мате-
ріально-технічної бази; вартість надання послуг; досвід 
роботи; наявність необхідної кількості працівників від-
повідної кваліфікації. Послуги з вивезення ТПВ надають-
ся в населених пунктах Підгородненської міської ради.

Конкурсна документація подається до Підгороднен-
ської міської ради за адресою: вул. Центральна, 46, м. Під-
городне, Дніпропетровський район, Дніпропетровська об-
ласть, 52001. Спосіб подання: особисто або поштою.

Кінцевий термін подання конкурсної документації через 
30 календарних днів із дати опублікування оголошення.

Розкриття конвертів із конкурсними пропозиціями 
відбудеться о 14.00 год. 

Конкурсна комісія Підгородненської міської ради.

СМАЧНОГО!
ОВОЧЕВА ІКРА

Інгредієнти: 4 кабачки, 3 баклажани, 4 болгарського перцю, 4 помідо-
ри, 4 морквини, 3 цибулини, 5 зубчиків часнику, пучок зелені, олія, сіль 
та перець чорний мелений.

Приготування: кабачки наріжте кубиками та викладіть їх у розігріту 
сковороду з олію. Накрийте кришкою й обсмажуйте помішуючи на серед-
ньому вогні 15 хв. Далі кубиками наріжте баклажани й додайте їх до ка-
бачків, смажте під кришкою ще 10 хв., час від часу перемішуючи. Тим ча-
сом дрібно наріжте болгарський перець, а помідори – кубиками й додайте 
в сковороду. Перемішайте, додайте ще 3-4 ст. л. олії. Закрийте кришкою й 
тушкуйте на середньому вогні ще 10 хв. Очистіть моркву, цибулю, часник і 
дрібно наріжте. Викладіть інгредієнти в сковороду й перемішайте. Накрий-
те кришкою й продовжуйте смажити овочеву ікру ще 15-20 хв. У кінці при-
готування, коли майже вся рідина випарується, зменшіть вогонь до слабко-
го й обсмажуйте ікру, помішуючи, 5-10 хв. Наріжте зелень й додайте в ікру. 
Посоліть, поперчіть та ще 5 хв. смажте, безперервно помішуючи.

ВАНІЛЬНЕ МОРОЗИВО
Інгредієнти: 2 яйця, 0,5 склянки цукру, 350 мл молока, 240 мл 

вершків, 2 ч.л. ванільного цукру, щіпка солі.
Приготування: розбийте яйця в невелику миску, всипте цукор і збивайте 

міксером, поки суміш не стане лимонно-жовтого кольору й з рясною піною. 
Додайте сіль, перемішайте ложкою. В каструлі доведіть до кипіння молоко. 
Влийте його тонкою цівкою в яєчну суміш, весь час збиваючи міксером. Ви-
лийте суміш у каструлю, поставте на невеликий вогонь і варіть до загустін-
ня, постійно помішуючи дерев’яною ложкою 10 хв. Зніміть із вогню й проці-
діть в ємність, у якій будете заморожувати. Дайте трохи охолонути. Влийте 
вершки й покладіть ванільний цукор. Поставте на ніч до морозильної камери.

НАРОДНА МЕДИЦИНА
ЯК ПОЗБАВИТИСЬ ВІД «КІСТОЧОК» НА НОГАХ?
Морська сіль. Візьміть пакет морської солі й розчиніть її в 

півлітра гарячої води. У солоній воді змочіть вовняну ганчі-
рочку й натріть кістковий наріст. Після цього ногу укутайте 
вовняною пов’язкою, і наверх компресу покладіть пергамент-
ний папір. Компрес робити на ніч і залишити до ранку. 

Яблучний оцет. Візьміть дві чайні ложки яблучного 
оцту та дві чайні ложки цукру, змішайте все це в чашці 

води. Пийте два рази на день протягом місяця. 

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ

Як очистити сковорідку від товстого шару нагару? Помістіть ско-
ворідку в ємність, наповнену водою (10 л) із силікатним клеєм (80 г) і 
пральною содою (100 г). Кип’ятіть протягом 10 хв. Після охолодження 
розчину необхідно протерти посуд залізною мочалкою.

Як вимити пригорілу каструлю? На пригорілу поверхню каструлі 
налийте столовий оцет. Накрийте кришкою, дайте постояти біля двох 
годин. Після чого каструлю вимийте за допомогою соди. 

Як відмити витяжку на кухні? Наберіть в об’ємну каструлю води, 
покладіть у неї господарське мило, додайте 2 ст. л. соди. Прокип’ятіть 
протягом 10 хв., після чого фільтр залиште в розчині на 2 години. 

КОРИСНА ПОРАДА
ЧОТИРИ ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА ПИЛОСОСОМ

1. Мішок для сміття потрібно очищати від пилу після кожного приби-
рання. А також не зайвим буде його попрати.

2. Мийте використані насадки за допомогою щітки або губки.
3. Зберігайте в правильному положенні, не згинайте й не перев’язуйте 

занадто туго шланг, щоб не розірвати матеріал.
4. Після завершення роботи протирайте апарат вологою ганчіркою 

зсередини й ззовні.

ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО 
РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ–ПІДПРИЄМЦІВ ВІДОМОСТЕЙ 
ЩОДО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

26 травня 2015 року набрав чинності Закон України 
№ 475-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про 
внесення кінцевого бенефіціарного власника (контроле-
ра) юридичної особи», яким передбачено продовження 
строку подачі юридичними особами, відомостей про 
свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) 
до 25 вересня 2015 року.

Зазначені відомості не подаються: політичними парті-
ями, творчими спілками, їх територіальними осередка-
ми, адвокатськими об’єднаннями, торгово-промислови-
ми палатами, релігійними організаціями, державними 
та комунальними підприємствами, юридичними особа-
ми, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо 
кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юри-
дичних осіб збігаються з їх учасниками. 

З метою уникнення черг просимо не зволікати з надан-
ням вищезазначених відомостей.

Прийом громадян з питань здійснення реєстрацій-
них дій відносно юридичних осіб зареєстрованих на 
території Дніпропетровського району здійснюється за 
адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т, Газети «Правда», 29, 
кімн. 305-306. Графік роботи: з понеділка по четвер з 9.00 
до 18.00 год., у п’ятницю з 9.00 до 17.45 год., у суботу з 9.00 до 
16.00 год., обідня перерва з 13.00 до 13.45 год.

Реєстраційна служба Дніпропетровського 
районного управління юстиції.

ОПЕРАТИВНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ 

Втрачені Державні акти на пра-
во власності на земельні ділянки 
видані Управлінням Держзе-
магенства у Дніпропетровсько-
му районі серія ЯД № 759441, 
зареєстрований за номером 
010812000401 від 22.01.2008 р. 
кадастровий номер 1221411000-
01-021-0091 площею 2,6400 та 
серія ДП № 030769, зареєстрова-
ний за номером 010312000721 від 
25.12. 2003 р., кадастровий номер 
1221411000-01-021-0092 площею 
2,6400 на ім’я Барабан Олексан-
дри Григорівни, що розташова-
на за адресою: Підгородненська 
міська рада Дніпропетровського 
району Дніпропетровської об-
ласті, вважати недійсним.

Упродовж трьох літніх місяців праців-
ники Дніпропетровського РВ ГУМВС 
України в Дніпропетров-
ській області спільно 
із представниками ор-
ганів освіти, служби у 
справах дітей Дніпропетровської 
райдержадміністрації проводять 
комплекс оперативно-профілактич-
них заходів під умовною назвою 
«Літо-2015», які тривають із 25 
травня по 31 серпня поточного 
року.

Мета операції – забезпечення 
безпечного відпочинку, попере-
дження вчинення злочинів діть-
ми та стосовно них, профілактика бездо-
глядності та інших негативних явищ у пе-
ріод літнього оздоровчого сезону. У рам-
ках цих заходів правоохоронці проводять 
рейди щодо виявлення фактів продажу ал-
когольних та тютюнових виробів особам, 
що не досягли 18-річного віку та контро-
люватимуть дотримання Закону про пере-
бування дітей у розважальних закладах та 
закладах громадського харчування після 
22-ої години.

Крім того, працівники міліції організову-

ють дозвілля неповнолітніх і беруть участь 
у проведенні спортивних та культурно-ма-
сових заходів у дитячих оздоровчих табо-
рах та проводять із дітьми бесіди на право-

ву тематику.
В дитячих таборах при 

навчальних закладах пра-
цівники СКМСД Дніпропе-

тровського РВ разом із дітьми, які 
перебувають на обліку за скоєння 
правопорушень та злочинів, про-

водять спортивні змагання. Також 
демонструють спортивні елемен-
ти з гирьового спорту та STREET 
WORKOUT, де під час показу 

діти намагаються повторити дані 
елементи, проводять футбольні 
матчі. Також у шкільних таборах 

школярі 1-7 класів висвітлюють свої талан-
ти на патріотичну тематику «Кращий та-
нок», «Жива скульптура».

Також хотілось би застерегти батьків і 
дітей від необачної поведінки, яка здатна 
спричинити неприємні юридичні наслідки 
та зіпсувати літній відпочинок. Пам’ятайте, 
що попередити серйозну проблему значно 
легше, ніж усунути її наслідки!

Костянтин ВОРОНЮК, 
оперуповноважений СКМСД Дніпро-
петровського РВ.

Літо-2015

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ 

РАЙОНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної 
посади головного спеціаліста інформаційних технологій 
та захисту інформації. Вимоги до претендентів: грома-
дянство України, повна вища освіта за фахом, володіння 
державною мовою, знання комп’ютерних програм та їх 
установки, досвід роботи за фахом на посаді не менше 3-х 
років та без досвіду на посаду спеціаліста. 

Для участі в конкурсі надаються такі документи: 
1. Заява; 2. Заповнена особова картка з автобіографією; 
3. Ксерокопії документів про освіту, паспорта, довідки з 
ІНН, трудової книжки, військового квитка; 4. Декларація 
про доходи та зобов’язання фін. характеру за 2013 рік; 5. 
Медичну довідку про стан здоров’я; 6. Фотокартки розм. 
4x6 – 2 шт.

Документи приймаються упродовж 30 днів з дня опу-
блікування оголошення. 

Довідки за телефоном: 38-35-94, 27-79-01. 
Звертатися за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплич-

на, 2 (2 поверх, кім. 203).

Втрачене посвідчення багатодіт-
ної сім’ї на ім’я Юзефович Тетяни 
Дмитрівни, вважати недійсним.

ДДС ІОБ НААН здає в оренду нежитлові примі-
щення, загальною площею: 

• 19,7 м2 для розміщення торгівельного об’єкту з продажу непродо-
вольчих товарів. Вартість приміщення за незалежною оцінкою стано-
вить 56 580 грн.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди-травень 
2015 р., становить 867,37 грн без ПДВ (орендна ставка 18%);

• 33,0 м2 для надання послуг населенню – перукарня. Вартість при-
міщення за незалежною оцінкою становить 94 770 грн. Стартовий роз-
мір орендної плати за базовий місяць оренди-травень 2015 р., становить 
403,56 грн. без ПДВ (орендна ставка 5%), розташовані приміщення за 
адресою: с. Олександрівка, вул. Опитна, 1. 

Максимально можливий строк оренди – 2 роки 11 місяців.
У разі надходження додаткових заяв буде оголошений конкурс на 

право оренди даних об’єктів.
Кінцевий термін прийняття пропозицій для участі в конкурсі 

16.07.2015р.
Конкурс відбудеться 20.07.2015 р. о 10.00 год.

Звертатися за адресою: с. Олександрівка, вул. Опитна 1, 
або за телефонами: 712-61-14, 712-60-25.
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Днями в селі Старі Кодаки 
відбулося фольклорно-спор-

тивне свято «Січ гуде». Захід приурочений 
шостій річниці створення козацького осеред-
ку в селі Старі Кодаки Новоолексан-
дрівської сільської ради.

Всіх шанувальників українських традицій 
привітали: Віра Джур, в. о. голови районної 

ради, Олександр Візір, Ново-
олександрівський сільський 
голова, Ірина Герліванова, 
директор ДЮЦ «Штурм». 

На глядачів чекали по-
казові виступи бойового 
мистецтва «Спас». Хлопці 
та дівчата показували майс-
терність володіння бойови-
ми мистецтвами та проде-
монстрували танцювальні 
композиції. 

Всі учасники свята мали 
змогу не тільки насолоди-
тися показовими виступа-
ми юних майстрів бойових 
мистецтв, а й зачаруватися 
самобутніми піснями співо-

Сьогодні святкує свій ювілейний День народження 
Лариса Григорівна ПОЛУПАНОВА. 

Шановна, люба й дорога наша мамо й бабусе, 
досвідчена колего й щира подруго! Прийми наші 
найщиріші вітання з нагоди Дня народження!
Роки летять, як птахи, і все своє життя ти ніколи не 

була байдужою до дитячих і людських доль та надзвичайно активною в сус-
пільному житті: вчитель і директор, депутат місцевих рад, державний службовець.

Твій життєвий та професійний шлях насичений добрими справами й вчинками 
на благо мешканців Дніпропетровського району, який став для тебе рідним.
Тебе поважають як людину, цінують як професіонала, бо ти володієш великою 
витримкою, рідкісним даром спілкування з людьми, вмінням іти до високих цілей.
Бажаємо й надалі залишатися такою ж енергійною, красивою душею та ще-

дрою на добро, людяною й мудрою жінкою. Твоя нескінченна доброта й порядність  
не знають втоми, а краса душі непідвладна ніяким рокам. У цей святковий день бажаємо родинного щастя, міц-
ного здоров’я, здійснення всього задуманого, життєвої енергії та надійних друзів по життю. Нехай тобі завжди 

посміхається доля. Хай повною чашею буде твій дім, нехай радіє душа за дітей і внучат та збережеться на довгі роки твоя 
здатність бути потрібною людям.                                            З повагою та любов’ю твоя велика родина, колеги та друзі.

АКЦІЯ

ПОДАРУЙ 
БІБЛІОТЕЦІ  КНИГУ
Бібліотека – осередок культури на 

селі. Для сільських мешканців це міс-
це, де можна поспілкуватися, дізна-
тися про новини культури, політики 
тощо, це віконечко в світ інформації. 

У 2015 році бібліотека с. Дослідного 
продовжує акцію «Подаруй бібліотеці 
книгу». Якщо у вас є книги, якими ви не 
користуєтесь, або література, якою ви 
залюбки поділитесь із бібліотекою, ми, 
бібліотечні працівники, та користувачі 
нашої бібліотеки будемо вам вдячні. 

Ірина САФОНОВА, 
завідуюча бібліотеки с. Дослідного. 

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ СОРОК  ШОСТА  СЕСІЯ
РІШЕННЯ:
Про ініціювання добровільного об’єднання 

Новоолександрівської та Волоської територіаль-
них громад.

Відповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону 
України «Про добровільне об’єднання територі-
альних громад», статей 26, 42, 59 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Новоолександрівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Ініціювати добровільне об’єднання терито-

ріальної громади сіл Новоолександрівка, Дороге, 
Братське, Дніпрове, Старі Кодаки, Кам’янка, Чу-
вилине, селища Дослідне Новоолександрівської 
сільської ради та територіальної громади сіл Во-
лоське, Ракшівка, Червоний садок, Майорка Во-

лоської сільської ради в Новоолександрівську 
територіальну громаду з адміністративним 
центром у с. Новоолександрівка.

2. Доручити Новоолександрівському сільсько-
му голові Візір  О.О. провести громадське обго-
ворення щодо можливого добровільного об’єд-
нання територіальних громад протягом 30 днів 
з дня прийняття цього рішення.

3. Направити дане рішення на розгляд терито-
ріальної громади сіл Волоське, Ракшівка, Черво-
ний садок, Майорка Волоської сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на профільну постійну комісію сільської 
ради.

Сільський голова О.О.ВІЗІР 
с. Новоолександрівка
11 червня 2015 року 
 № 46/VІ  
Згідно з оригіналом: 

секретар сільської ради Г.І.ЗАЙВА

Н А Щ А Д К И
КОЗА Ц ЬКОЇ  С ЛА ВИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  РЕМ
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт 
у липні місяці 2015 року будуть виникати перерви в елек-
тропостачанні наступних населених пунктів нашого ра-
йону: с. Чумаки, м. Підгородне, с. Любимівка, с. Василівка, 
сел. Кіровське, с. Балівка, 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 розподіль-
чих пунктів, відчинених і пошкоджених дверей у них, спроб 
проникнення до приміщення з електронним обладнанням 
сторонніх осіб, просимо сповіщати диспетчерську службу 
Дніпропетровського району електричних мереж за теле-
фоном: 373-51-12, або районний відділ міліції.     Із повагою 
до вас адміністрація ДРЕМ.

чих колективів нашого 
славного району: пер-
линою Новоолексан-
дрівської громади на-
родним ансамблем «Ко-
дачанка» та дитячим 
вокальним ансамблем 
«Соняшник», колекти-
вом «Смерека» з Парти-
занської сільської ради, 
тріо «Сузір’я», фоль-
клорним ансамблем ра-
йонного Будинку куль-
тури «Криниця», чарів-
ним співом колективу 
«Чумацький шлях». 

У рамках свята про-

йшов фестиваль 
«Смачна традиція 
козацтва», де коман-
ди району готували 
куліш і пригощали 
ним усіх гостей свята: 
Новоолександрівська, 
Новомиколаївська, 
Партизанська сільські 
ради, куліш із Підго-
родного, Дніпропе-
тровського районного 
Будинку культури 
та смачна страва від 
осередку козацтва 
ГО «Козацький центр 
«Старий Кодак». Та-
ким чином, ску-

штувавши запашний куліш, 
журі визначили авторів най-
смачніших козацьких ласощів.  

На святі козацтва майстри де-
коративно-прикладного мисте-
цтва представили свої вироби: 
кокошники та прикраси від Тама-
ри Маркіної, буйноцвітні дерева 
від Лідії Лєнь, районний Будинок 
культури. Поробки з бісеропле-
тіння приїхали з села Партизан-
ське. Майстриня Людмила Сезо-
ва вже десять років займається 
цікавим рукоділлям. «З 6-ти роч-
ків  займаюсь творчістю, мабуть 
немає такого, що я не вмію: в’яжу, шию, вишиваю, ку-
пажую» – розповідає про себе авторка робіт. 

Вироби з вишивкою різною технікою продемон-

струвала землячка Людмили Ганна Гон-
чаренко. 

Різьбляр по дереву Андрій Толпехін 
прямо на очах у учасників свя-
та творив свої неперевершені 
скульптури богів слов’янської 
міфології, які стали гідною 
окрасою козацького осередку.

«Проведення даного фестивалю 
вже стало доброю традицією. Ми 
запрошуємо всіх відвідувати фоль-
клорний захід, де відроджуються 
старовинні звичаї наших предків 
та панує дух козацтва, поглиблю-
вати знання про своє коріння», – 
говорить Олександр Візір. 

Козацьке свято «Січ гуде» вида-
лося напрочуд захоплюючим, учас-
никам обов’язково запам’ятається 
яскраве дійство, де відбулося єд-
нання поколінь із можливістю про-
ведення різноманітного та цікавого 
дозвілля.  

Таміла ЖОРНЯК, 
с. Старі Кодаки. 

На фото автора: учасники фольклорно-спор-
тивного свята.


