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Шановна Кіровська територіальна громадо! 
Прийміть щирі вітання зі святами – Днем Кон-
ституції та Днем молоді. 

28 червня, День Конституції – велике свято для всіх 
українців, людей, які щиро люблять свою Батьківщину 
та розбудовують наше спільне майбутнє. Цей день став 
дійсно знаменною датою в історії Української держави. 
Основний Закон нашої держави самим фактом свого 
прийняття дав початок новому етапу в історії України. 
Українські громадяни отримали свою Конституцію, яка 
гарантувала їм права та свободи, наблизила нас до країн 
із розвинутою демократією та остаточно закріпила неза-
лежність нової держави.

У житті немає пори прекраснішої, ніж молодість. Це 
час становлення, вибору професійного шляху, плану-
вання майбутнього. Ваші енергія й завзяття, оптимізм і 
наполегливість знаходять втілення в бізнесі, політиці, у 
науці та на виробництві, у спорті та мистецтві. Тому з 
нагоди свят бажаю всій громадськості та молоді міцного 
здоров’я,  творчої енергії, щастя, добробуту, оптимізму, 
успіхів у всіх починаннях та наполегливості в досягнен-
ні накреслених цілей!

Вадим ВІЛЬКО, Кіровський селищний голова.

Шановна Любимівська територіальна грома-
до! Від усього серця вітаю всіх вас із Днем Кон-
ституції України й Днем молоді!

Вже 19 років наша держава живе за своєю Кон-
ституцією. Для історії – не так вже й багато. Але 
своїм корінням Основний український Закон 
значно старший. Його глибина – у мудрості пред-
ків, у пам’яті століть, в утвердженні української 
нації. Разом із прийняттям Конституції в україн-
ському літописі почався новий етап розвитку де-
мократії, адже вперше в нашій державі людина, 
її права й свободи, визнані найвищою цінністю.

Молоде покоління в усі часи було окрасою су-
спільства, його надією, днем сьогоднішнім і при-
йдешнім. Нинішню молодь вирізняє підвищений 
інтерес до життя, потреба в здобутті хорошої 
освіти, незалежність і самостійність, уміння ви-
значати для себе конкретну мету та прагнути її 
досягнути.

Бажаю всім вам добра й щастя, впевненості, 
успіхів, сили, гідності та усвідомлення захище-
ності своїх прав, всього того, що дає нам Консти-
туція й високе звання громадянина Української 
держави.

Катерина ЖЕЛЯБ’ЄВА, 
Любимівський сільський голова.

Шановна Чумаківська територіальна громадо! Щиро-
сердечно вітаю всіх вас із Днем Конституції України та 
Днем молоді!

28 червня 1996 року увійшло в новітню історію нашої дер-
жави, як День великого загальнонаціонального консенсусу, 
верховенства національних інтересів над швидкоплинною 
політичною кон’юнктурою. Конституція суверенної Укра-
їни втілила досягнення вітчизняної й світової конститу-
ційної науки та практики конституційного будівництва, 
викристалізувала національну ідею, відобразила менталь-
ність, волю та прагнення українського народу до власної 
національної державності. 

Нехай же в цей урочистий день повсюди панує світлий 
настрій, міцніє почуття гордості за свою країну, за її Ос-
новний Закон, що гарантує втілення мрій і сподівань на кра-
ще й благополучне життя у власній державі.

Дороге наше молоде покоління! Бути молодим прекрас-
но, але не забувайте, що це означає ще й бути незалежним, 
бути неупередженим, бути безстрашним, вірити в свої сили 
й знати, що немає нічого недосяжного.

Молодість – це час мрій і надій, пошуку свого життєво-
го шляху, бажання діяти, дивувати світ своїми сміливими 
ідеями й досягненнями. Нехай він стане для вас світлою 
сторінкою життя. Успіхів вам, любові, щастя, невичерпної 
енергії та оптимізму!

Валентина СТЕЦЬ, Чумаківський сільський голова.

Дорогі жителі Ювілейної територіальної 
громади! Від щирого серця вітаю всіх вас із 
Днем Конституції України й Днем молоді!

Конституція України – однаково важлива для 
кожного з нас. Шануймо її, пам’ятаючи, що сьо-
годенню передувала багатовікова історія держа-
вотворення. Доля розпорядилася так, що саме 
ми стали свідками народження нашої суверенної 
країни.

Безперечно, серед багатьох свят, які відзначає 
наша країна, День молоді – свято сміливості й на-
тхнення. Сучасні й освічені, ви – сьогодення на-
шого краю і його майбутнє. Сьогодні, як ніколи, 
нашій країні потрібні ваші успіхи, ваш оптимізм, 
віра в майбутнє й прагнення до кращого. 

З нагоди Дня Конституції й Дня молоді за-
кликаю вас вірити в краще майбутнє України 
та разом творити нову європейську державу! 
Переконаний, що разом нам вдасться досяг-
ти поставленої мети. Всім нам бажаю міцного 
здоров’я, а молоді селища Ювілейне – успіхів у 
навчанні й роботі, творчої енергії, незалежних 
думок та сил, аби втілити в життя все, до чого 
ви прагнете!

Іван КАМІНСЬКИЙ, 
Ювілейний селищний голова.

Дорогі жителі Новоолександрівської територі-
альної громади! Прийміть найщиріші вітання з 
нагоди Дня Конституції України й Дня молоді. 

Закладені в Основному Законі засади подальшого 
розвитку суверенної, демократичної, правової, соці-
альної держави – це визначальні постулати, на яких 
ґрунтується суспільне життя в нашій країні. Від кож-
ного з нас залежить, якою бути Україні сьогодні й у 
майбутньому. Нехай цей святковий день принесе в 
вашу оселю радість і успіх, родинний затишок і злаго-
ду, добробут і гарний настрій. Юні новоолександрівці 
в ці дні відзначають і своє свято – День молоді. Від ва-
шої небайдужості, знань та професіоналізму залежить 
завтрашній день нашої держави. Країні вже сьогодні 
потрібні ваші знання, ваш реальний внесок у велику 
справу побудови демократичної європейської України.

Бажаю вам проривних ідей та відкриттів. Щастя вам 
на життєвому шляху, вірних друзів, мудрих наставників, 
досвідчених колег, надійних партнерів. Нехай збудуться 
молоді мрії та назавжди збережеться в ваших серцях ро-
мантика життя. Зі святом вас! Щастя, удачі й натхнення!

Олександр ВІЗІР, 
Новоолександрівський сільський голова.

Дорогі жителі Підгородненської територіальної 
громади! Щиро вітаю всіх вас із Днем Конституції 
України та Днем молоді!

Конституція наголошує на абсолютній цінності лю-
дини, її життя й здоров’я, честі й гідності, недоторкан-
ності та безпеки. Основний Закон є визначальним чин-
ником забезпечення державного суверенітету України, 
консолідації суспільства, створення належних умов 
для самореалізації особистості.

Бажаю землякам усіх благ, а головне, щоб Основний 
Закон нашої країни дотримувався неухильно, і кожен 
український громадянин був впевнений у своєму май-
бутньому.

Також у ці дні відзначається День молоді. Молодість, 
завзятість і патріотизм, нові ідеї та ініціативи вкрай 
потрібні сьогодні нашому місту й нашій державі. Впев-
нений, що творчий ентузіазм і бажання бути першими 
та найкращими, наше молоде покоління буде щоден-
но  втілювати в життя та в розвиток нашого чарівного 
неповторного міста. 

Бажаю всім життєвої наснаги й оптимізму, впевненості 
в власних силах та можливостях, здоров’я, миру й добра!

Петро ДУДКА, Підгородненський міський голова.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ! 

ВІТАЄМО ВАС ІЗ ДНЕМ МОЛОДІ. 
Серед багатьох свят, які відзначає наша 

країна, День молоді – свято особливе та 
унікальне, бо саме такою є молодість. Це 
неповторна та відповідальна пора, коли лю-
дина вступає в самостійне життя, ухвалює 
свої перші власні рішення. Це час станов-
лення, професійного вибору, час кохання та 
мрій, час планування майбутнього. Це той 
рубіж, коли кожна маленька перемога стає 
запорукою великого життєвого успіху. 

Молодість – фундамент всього майбутньо-
го життя, тому важливо використати всі пере-
ваги цієї прекрасної пори: учіться, працюйте 
над собою, досягайте успіхів, кохайте, дерзай-
те й обов’язково перемагайте! Любіть свою 
країну, будьте справедливими та впевненими 
в своїх силах. Щастя, удачі й досягнень! 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО
 РАЙОНУ! ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ВІТАЄМО

З ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. 
Конституція – це особиста справа й інтерес 

кожного громадянина. Це спільний скарб і спіль-
на відповідальність усього українського народу, 
саме таким документом стверджується незалежна 
Україна й тому ми ставимося з повагою та шаною 
до нашого Основного Закону. Ми впевнені, що все 
в нашій країні буде добре. Бо ми велика держава й 
сильна нація. Нехай демократичні засади, що були 
закріплені цим надзвичайно важливим документом 
стануть реаліями нашого сьогодення, а дух закон-
ності прийде до серця кожному громадянину нашої 
держави. Давайте сподіватися у краще майбутнє та 
разом створювати нову європейську державу.

Бажаємо вам успіхів у праці, натхнення, завзяття 
та бадьорості. Хай будуть мир, спокій, злагода та за-
тишок у вашій родині, так само як і в нашій великій, 
прекрасній і неповторній, одній у світі Україні. 

Роман  ПРУДЕНКО, в.о. голови райдержадміністрації.     Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова райради.

Своє професійне свято дня-
ми відзначали люди, віддані 
справі служіння на благо Дні-
пропетровського району та 
України – держслужбовці. 

Зі словами привітань до винува-
тців свята звернувся Віталій Же-
ганський, голова районної ради, 
який зазначив, що саме від дер-
жслужбовця починається довіра 
громадян до влади, й зазначив, що 
особливо сьогодні в непростий 
для країни час від професіоналіз-
му та відповідальності кожного 
посадовця залежить побудова де-
мократичної європейської країни. 

Сумлінні та завзяті держав-
ні службовці району були відзначені Почесними грамоти райдержадміністрації та районної ради. Також у святково прикрашеній залі районної ради відбулися 
урочистості,  присвячені Дню Конституції України, молодої й впевненої в своїх силах держави, яка рухається вперед, виборюючи свої права та свободи на світовій 
арені. Красиві пісні патріотичної тематики подарували глядачам Оксана Маркіна, викладач школи естетичного виховання разом із дітками та Любов Поліщук, 
заступник директора районного Будинку культури, які запалили серця присутніх вогником віри, надії, любові.                             Наталія ЯКІВЕЦЬ. Фото автора.

ЄДИНА КРАЇНА З  У К РА Ї Н О Ю  В  С Е Р Ц І

Україна має давні демократичні традиції. Як відомо 
у всьому світі, українська Конституція, за авторством 
гетьмана Пилипа Орлика, що створена в 18-му сто-
літті, була однією з перших конституцій у світі.

У 1996 році незалежна Україна отримала Ос-
новний Закон, який окреслив наші права, обов’язки, 
і задекларував наші прагнення стати справжньою 
правовою й демократичною державою.

Україна розвивається, змінюється й її Конституція. 
Сьогодні, в рамках конституційної реформи, про-
ходить добровільне об’єднання громад. Цей процес 
можливий лише за умови реального бажання зі сто-
рони жителів, і з розумінням усієї громади тих змін, які їм запропоновані.

Адміністративно-територіальна реформа може проводитися тільки за умо-
ви активного обговорення серед людей. Напередодні Дня Конституції Укра-
їни, я хочу запевнити: Радикальна партія і я особисто, станемо активними 
учасниками цього процесу, будемо надавати громадам юридичну допомогу, 
забезпечувати конституційність реформ у Дніпропетровському районі. 

З наступаючим Днем Конституції!
Антон ТЕССМАН, голова районного осередку РПЛ Дніпропетровського району.



КОЖЕН ДЕНЬ, НЕМОВ У КАЗЦІ
Розповідає завідуюча дитячого навчального закладу 

Світлана Коваленко:
– Дитячий садок Любимівської сільської ради «Ча-

рівна казка» був відкритий у 2009 році, як щедрий 
подарунок дітям із побажанням «щоб кожен день для 
малюків проходив, мов у казці» від Любимівського 
сільського голови 2006-2010 років Ігоря Желяб’єва.

Вартий уваги факт, що подія ця сталася після майже 
10-тирічної відсутності дошкільного закладу на те-
риторії села взагалі. Тому дітки-дошкільнята, батьки, 
працівники дитячого садка безмежно вдячні Ігореві Во-
лодимировичу за те, що в Лю-
бимівці з’явився такий оазис 
красоти, душевності, тепла та 
розуміння. Із самого початку 
своєї роботи колектив дитячого 
садка дуже тісно співпрацює з 
органами місцевого самовря-
дування. Сільська рада завжди 
робила все можливе для того, 
щоб дошкільний заклад розкві-
тав із кожним роком, зберігав 
та покращував свою матеріаль-
но-технічну та методичну базу.

З роками в нашому дошкіль-
ному навчальному закладі вста-
новилися чудові традиції, спіль-
ні свята, громадські заходи.

Кожного року на День Свя-
того Миколая діти отримують смачні подарунки від 
сільського голови Катерини Желяб’євої. Катерина 
Павлівна є членом піклувальної ради ДНЗ, тому вона 
– безмінний член журі всіх конкурсів та виставок, 
які проводяться в дитсадку. 

У цьому році батьки з дітками дуже порадували своєю 
творчістю на конкурсі новорічної іграшки в українсько-
му стилі. Кращі роботи мали честь прикрасити головну 
сільську Новорічну ялинку. 

У квітні цього року на базі ДНЗ «Чарівна казка» 
був проведений районний семінар-практикум 
для вихователів дитсадків Дніпропетровсько-
го району на тему: «Театралізована діяльність, 
як засіб розвитку креативності дошкільників». 
Учасники семінару високо оцінили педагогічну 
майстерність коллективу, але разом із тим  від-
значили й високий рівень фінансових вкладень в 
освітнє середовище  дошкільного закладу.

Зворушливим святом для громади завжди є 
випускний бал у «Чарівній казці» Сільський 
голова вже 6 років поспіль вручає кожному з 
випускників глобус з іменним підписом та сло-
вами «Бережіть себе та нашу планету». Кож-
ного року Катерина Павлівна в своєму виступі перед 
випускниками наголошує на тому, щоб усі вони завжди 
пам’ятали землю, на якій народилися, і якби не склало-
ся їхнє життя, завжди поверталися до рідної домівки.

Особливим днем для Любимівської громади є 1 черв-
ня – День захисту дітей. У цьому році свято було особли-
вим завдяки оголошеному конкурсу на кращий костюм із 
покидькового матеріалу. Діти разом із батьками вразили 
всіх присутніх різнобарв’ям  костюмів, та в результаті от-
римали цінні подарунки та солодкі пригощання від ліде-
ра громади. Свято несло важливий виховний аспект. Усі 
зрозуміли, що з покидькового матеріалу можна зробити 
дуже багато чудових, стильних, неповторних речей, ігра-
шок і т.п. Головне – проявити творчість та креативність.

Коллектив ДНЗ, батьки високо оціннюють роботу 
Катерини Желяб’євої на посаді сільського голови, її 
прагнення зробити життя дітей безтурботним і на-
сиченим цікавими подіями, та виносять величезну 

вдячність за турботу про дошкільну освіту на селі. 
Ми бажаємо Катерині Павлівні здоров̀ я, нових звер-
шень на посаді Любимівського сільського голови.

ПОВАГА ДО СИВИНИ
Слова настанов Василя Мороза, голови ради ве-

теранів:
– Я, як голова ради ветеранів Любимівської громади, 

хочу виразити велику вдячність та повагу сільському 
голові Катерині Желяб’євій за піклування, підтримку ве-
теранів Великої Вітчизняної війни. Нас залишилося так 
мало, ситуація в країні тяжка й невизначена, але Катерина 

Павлівна та її команда завжди пам’ятають про нас, запро-
шують на свята, влаштовують вечори пам̀яті, надають 
матеріальну допомогу. 

Та головне для нас, скажу відверто – небайдужість, 
щире слово, моральна підтримка й повага до нашої 
сивини, багатого життєвого досвіду, а надто, бойових 
нагород, скраплених кров’ю побратимів…

Ми, ветерани війни та праці, віримо, що підростаюче 

покоління Любимівської громади продовжить добрі тра-
диції, збереже гідне ставлення до рідної землі й примно-
жить історичну спадщину малої батьківщини. 

КУЛЬТУРА – ДУША ГРОМАДИ
Гульнара Шевченко, директор Будинку культури:
– Ми, працівники культурної сфери, завжди вважали, 

що культура на селі має велике значення. Не дивлячись 
на матеріальні труднощі, ми старалися організувати свою 
роботу таким чином, щоб кожна бажаюча талановита 
особистість  змогла реалізувати свої творчі здібності.

Але справжнім проривом для нас, людей культури, 
став час, коли громаду очолив, завдяки довірі переваж-
ної більшості виборців, Ігор Желяб’єв. Першим кроком 
до змін було створення Програми розвитку культури 
на території Любимівської сільської ради. В змісті цьо-
го документу було передбачене придбання музичного 
обладнання, костюмів, комп’ютерної техніки, техніки 

для друку, канцелярських товарів. 
Всі складові, необхідні для творчої 
роботи, були не забуті й ввійшли 
до змісту завдань Програми з го-
ловною метою – відродження та 
розвиток культури на селі.

Справжнім багатообіцяючим 
сюрпризом для всіх жителів гро-
мади, та, впевнена, й для всього на-
шого району, стало затвердження 
проекту «Реконструкція Будинку 
культури під культурно-спортив-
ний комплекс». Вже розпочаті ро-
боти щодо втілення в життя першої 
черги проекту – будівництва спор-
тивного стадіону, який відповідати-
ме всім сучасним нормам та забез-
печить фізичну підготовку дітей, 
спортивний розвиток молоді, ор-
ганізацію насиченого дозвілля для 
ветеранів спорту та представників 
старшого покоління. Ми мріємо 
про те, що любимівський стадіон 
буде збирати на трибунах вболі-
вальників із усіх куточків нашого 
району, а може й області, команди 
яких будуть приїздити взяти участь 
у мирних спортивних баталіях.

Це все стало можливим завдя-
ки тому, що Любимівський сільський голова Кате-
рина Желяб’єва продовжила всі добрі справи й почи-
нання, започатковані Ігорем Желяб’євим.

На сьогоднішній день ми маємо матеріально-техніч-
не забезпечення досить високого рівня. Створена чітка 
програма загальносільських культурних заходів, на які 
передбачені кошти, і, що найголовніше, ці кошти ви-
діляються, й ми маємо змогу творити. Ми маємо вже 
частину пошитих костюмів, в яких виступи аматорів 
народного мистецтва перетворюються в показові, які 
нічим не уступають справжнім майстрам сцени.

На ряду з покращенням фінансової сторони, зріс 
і рівень майстерності 
колективів художньої 
самодіяльності. Люди, 
бачачи повагу до своєї 
творчості з боку орга-
нів місцевого самовря-
дування, ще з більшим 
натхненням готуються 
до заходів та концертів. 
Як свідчення цьому, 
неодноразові перемоги 
нашого художнього ко-
лективу «Веснянка» на 
районних фестивалях, 
дуже успішні загаль-
носільські заходи, чу-
дові свята в ДНЗ «Ча-
рівна казка».

Користуючись нагодою, хочеться візначити роботу 
Майї Панасюк, яка є поетом, композитором та ви-
конавицею багатьох наших пісень. Справжніми ро-
дзинками колективу є співаки Валентина Коваленко, 
Ніна Блошко, Тетяна Зерницька, Микола Повишев, 
подружжя Інна та Валерій Бузіни, Валентина Кра-
вець, Анастасія Шевченко, Леонід Дяченко. Важливу 
роль у проведенні кожного заходу відіграють тала-

новиті ведучі Вікторія Солдатенко, Віра Гармаш, 
Юлія Бурлакова.

Пишаємося ми й підростаючим поколінням. 
Дитяча студія «Сонечко» демонструє свої таланти 
на кожному заході в селі та за його межами. Влада 
Панасюк, Вікторія Петрівна, Катерина Хмизова, 
Варя Мєшкова завжди готові вразити оточуючих 
своїм талантом та відданністю культурі.

Весь творчий колектив художньої самодіяль-
ності любимівського Будинку культури безмеж-
но вдячний Катерині Желяб’євій за можливість 
творити, втілювати свої творчі задуми в життя та 
радувати жителів та гостей Любимівської тери-
торіальної громади своєю творчістю.

БЕРЕЖІМО РІДНУ ЗЕМЛЮ
Свою думку висловлює Вікторія Солдатенко, 

жителька с. Любимівка:
– Особисто мене дуже радує, що Катерина Же-

ляб’єва з перших днів роботи на посаді Любимів-
ського сільського голови, почала серйозну бороть-
бу за чистоту. Вона чітко й професійно налагодила 
роботу щодо очищення нашої громади від сміття. За 
час її головування ліквідовано 5 стихійних звалищ.

Всі організації Любимівської сільської ради на чолі 
з Катериною Павлівною успішно підтримують поря-
док та чистоту на території нашої громади. Вони по-
стійно організовують суботники, акції «Зелена хви-
ля», місячники озеленення. 

А справжнім проривом стало налагодження тісної 
співпраці сільської ради з організацією «Дніпрокомун-
транс», яка займається вивозом сміття. По всій території 
Любимівської ради розставлені баки для збору ТПВ, і 
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ПОСМІШКИ ЛЮДЕЙ,  УСПІХИ ДІТЕЙ –  МОЯ НАГОРОД А
За кілька останніх років на території Любимівської сіль-

ської ради побувало немало делегацій, офіційних посадов-
ців, зацікавлених осіб, як представників місцевого рівня, 
так і з близького та дальнього зарубіжжя. Їх запрошували з 
метою обміну досвідом роботи зі стратегічного планування 
та залучення інвестицій.

Гостями була дана висока оцінка перспективному плану-
ванню, як найвищому рівневі управлінської діяльності. Зо-
крема, депутат Верховної Ради України Віталій Купрій, заві-
тавши до Любимівської сільської ради сказав: «Бачити май-
бутнє громади на 25-30 років вперед, робити реальні кроки 
до виконання поставленої мети – це заслуговує великої пова-
ги й захоплення». 

Любимівський сільський голова Катерина Желяб’єва:
 «Шлях до успіху був нелегким: від створення перспектив-

них проектів, що потребувало знань, вміння врахувати всі 
важливі сторони життя, до проблем із фінансуванням, кри-
зових ситуацій і т. д. Та сьогодні, з огляду на все зроблене, під-
водячи чергові підсумки, зовсім по-іншому я оцінюю виконане. 
Здобутки я вимірюю нині не в цифрах витрачених коштів, 
кілометрах доріг чи квадратних метрах ремонтів,  а тим, як 
змінився рівень життя людей, їхній добробут, чи цікаво вони 
проводять дозвілля. А також – посмішками людей, успіхами 
дітей, повагою молоді до історії села, до людей старшого по-
коління, і саме ці критерії вважаю найвищим показником та 
подякою за  щоденну працю на благо Любимівської громади». 

День захисту дітей святкуємо разом.

Ветерани «в строю».



сміття вивозиться систематично 
– 2 рази на тиждень. До речі, для 
людей це абсолютно безкоштов-
но. Результатом стало значне 
зменшення кількості побутового 
сміття та стихійних звалищ на 
нашій землі. Користуючись на-
годою, хочу звернутися до жи-
телів та гостей громади: «Люди, 
будьте вдячними, цінуйте те, що 
для вас роблять, бережіть нашу 
землю».

ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛА 
ПЕРШЕ ТРАВНЯ

Роздумами ділиться Тетя-
на Десятерик, жителька с. 
Перше Травня: 

– Наше село Перше Травня 
з вдячністю та повагою відно-
ситься до Катерини Павлівни. 
Нас надзвичайно радує, що ми не забуті, що в наше 
село вдихається нове життя. Перш за все, в населено-
му пункті з’явилася питна вода. На території села є 
дитячий майданчик, поступово асфальтуються доро-
ги та провулки. По всій території села є освітлення. В 
нашому селі поставлено 20 сміттєвих баків, система-
тично вивозиться побутове сміття. 

Надію й віру в подальший розвиток нам підкріплює 
те, що в чіткій програмі розвитку громади до 2020 року 
у розділі щодо розвитку інфраструктури, село Перше 
Травня займає дуже важливе місце. Вже є проект ка-
пітального ремонту клубу в нашому селі. Заплановане 
будівництво дитячого садка. В перспективі саме наше 
село має стати базовим у програмі з розвитку туризму.

ВОДА – ОСНОВА ЖИТТЯ
Говорить Артем Журіков, депутат Любимів-

ської сільської ради:
– В наших селах, які розкинули-

ся на березі р. Дніпра, завжди го-
стро стояла проблема води. Почи-
наючи з 2006 року Ігор Желяб’єв 
розпочав реалізацією проекту за-
безпечення населення технічною 
та питною водою. Було створене 
комунальне підприємство «Госпо-
дар» під керівництвом дуже від-
повідальної людини Олександра 
Фурмана. З тих пір технічна вода 
тече голубим дзюркотливим стру-
мочком у кранах споживачів усі 24 
години на добу. 

Ми розуміємо, що на сьогод-
нішній день директору Михайло-
ві Федірку та його команді нелег-
ко справлятися з безперебійним 
постачанням води, тому, що й обладнання застаріле – ча-
сто виходить із ладу, і коштів бракує через те, що оплата 
за воду здійснюється споживачами не вчасно. А от що є 
постійним і систематичним – це підтримка й розуміння 
комунальних проблем із боку сільської ради. Катерина 
Павлівна всіляко допомагає КП «Господар» зберігати та 
покращувати рівень обслуговування населення на селі. 
До слова, вартість постачання 1 куб. м води для насе-
лення залишається незмінною, починаючи з 2012 року, 
не зважаючи на різкий стрибок цін на електроенергію, 
паливно-мастильні матеріали, запчастини для ремонт-
но-профілактичних робіт.

Проводиться постійна робота з впрова-
дження проекту «Питна вода». Вже пробу-
рені свердловини, встановлені хімочистки 
води системи ОСМОС, зроблене розведен-
ня води до бюветів. На даний час очікуєть-
ся отримання дозволу на спецводокористу-
вання, без отримання якого використання 
питної води вважається незаконним. 

Жителі громади безмежно вдячні тако-
му тандему й бажають подальших успіхів і 
звершень для блага Любимівської громади.

ЛЮБОВ ЗАВЖДИ ПЕРЕМАГАЄ
Говорить секретар Любимівської сіль-

ської ради Олена Фурман:
– З кожним роком у нашої громади укрі-

плюються нові традиції, які гуртують людей, зміц-
нюють почуття патріотизму, демонструють спадко-
ємність поколінь, дають змогу кожному відчути свою 
причетність до творення сторінок історії рідного села.

Вже другий рік напередодні 9 травня в центрі Лю-
бимівки практично все населення збирає акція «Без-
смертний полк». Цьогоріч її було розпочато ще задов-
го до Дня Перемоги. Жителі Любимівської громади 
несли до сільської ради фото своїх рідних довоєнних 
та воєнних часів, а фахівці фотосправи обробляли та 
переводили фото в відповідний формат портрету.

9 травня від будинку 91 по вул. Красній до меморіаль-
ного комплексу загиблим воїнам у Великій Вітчизня-
ній війні, пішою ходою пройшов «Безсмертний полк». 
Очолювали колону воїни АТО з українськими прапора-
ми, за ними з гордо піднятими головами йшли учні та 
вчителі Любимівської школи, працівники організацій 
сільської ради й жителі села. Всі несли, високо підняв-
ши, портрети своїх рідних – героїв, які боронили нашу 
країну від ворога в роки Другої світової війни. 

Так Любимівська громада віддає дань пам’яті на-

шим землякам, які прославились у віках своєю муж-
ністю. Вони сміливо йшли в смертний бій і, не вага-
ючись, віддавали свої юні та повні сили життя в бо-
ротьбі з фашизмом, за нашу свободу, за мирне небо 
над Україною. Сьогодні їхні сини, онуки й правнуки 
продовжують справу дідів-прадідів, відстоюючи не-
зележність і цілісність нашої держави на сході країни. 

На мітингу були присутні й живі свідки тих бурем-
них подій – сивочолі ветерани Василь Степанович 
Мороз, Петро Панасович Овсієв, Іван Павлович Про-
хоров, Іван Антонович Конілов, Григорій Григорович 
Малойван. А їхні бойові побратими дивилися на уро-
чисту подію з портретів.

Після мітингу сільський голова Катерина Желяб є̀ва 
традиційно запросила ветеранів та дітей війни на фрон-
тову кашу до кафе «Віраж», де подарунком до свята став 
ще один сюрприз – виступ ансамблю «Веснянка» під ке-

рівництвом директора БК Гульнари Шевченко та худож-
нього керівника Альберта Дєрягіна. Вони підготували 
надзвичайний зворушливий урочистий концерт, в який 
увійшли пісні воєнних років та українські народні пісні.  

Зі словами вдячності, поваги до ветеранів звернув-
ся учасник АТО Сергій Данилушкін. Він запевнив, 
що мир в Україні буде збережено, і молодь не підведе 
старше покоління героїв.

А вже 10 травня о 20 годині на території дитячого 
ігрового парку «Сонячна карусель» розпочався концерт 
пам’яті «Любов і війна». Зміст концерту зводився до того, 

хто ж сильніший, Любов чи Війна. Ведучі концерту Лю-
бов (Юлія Бурлакова) та Війна (Вікторія Солдатенко) в 
емоційному діалозі все ж таки дійшли висновку, що Лю-
бов перемагає завжди, і сильнішого почуття в світі немає. 

А зрозуміти це присутнім на концерті допомогли 
хореографічний ансамбль MIXDANCE, який вико-
нав феєричну композицію «Протистояння»; Вікто-
рія Петрівна та  Влада Панасюк, які виконали во-
кально-хореографічну композицію «Маки червоні», 
солісти Тетяна Зерницька, Мая Панасюк, Микола 
Повишев, Валентина Коваленко, дует Альберт Дєря-
гін і Леонід Д’яченко, тріо «Горлиця», вокальний ан-
самбль «Веснянка».

На особливу увагу заслуговує художнє оформлен-
ня даного заходу. Сцена була прикрашена  червоними 
маками. По всій території парку майоріли українські 
прапори. На величезному екрані демонструвалися 
відеоролики, які супроводжували виступи артистів. 
Справжнім дивом для присутніх став номер у вико-
нанні Гульнари Шевченко «Це просто війна», який 
супроводжувався відеороликом «Любимівський Без-
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смертний полк», у сюжеті якого 
на фоні березового гаю було про-
демонстровано портрети наших 
земляків, які загинули за Велику 
Перемогу.

Родзинкою даного концерту стала 
нічна факельна хода до меморіально-
го комплексу. Молодь, діти, з патрі-
отичним настроєм, із вірою в очах, 
з надією на мир і свободу в нашій 
країні, гордо крокували з високо під-
нятими вогняними факелами. 

Хочеться відзначити той факт, що 
загальносільські свята, які проводять-
ся на території Любимівської сільської 
ради, завжди проходять на дуже ви-
сокому рівні й за величезної кількості 
гостей. І їх на святах із кожним разом 
стає все більше й більше, тому що 
люди знають, що їм запропонують до-
стойну культурно-розважальну про-

граму, обов’язково будуть сюрпризи для дітей, конкурси 
з цінними призами, пригощання, смачна виїзна кухня. 
Користуючись нагодою, не оминемо добрим словом і по-
мічників невидимого фронту – спонсорів свят, які завжди 
активно долучаються до важливих подій у громаді: ТОВ 
«Любимівка» (керівник підприємства, депутат районної 
ради В’ячеслав Лінський), ПП «Віра+» (очолює Лариса 
Сердюк), ПП «Капустян» (керує Любов Капустян).

Є ЧИМ ПИШАТИСЬ
Слова подяки від Віри Гармаш, жительки села 

Любимівка:
– У 2010 році ми одностайно підтримали Катерину Же-

ляб’єву на посаду сільського голови, тому що були впевне-
ні, що всі починання Ігоря Володимировича будуть про-
довжені. І не помилились. Минув певний час і вже можна 
підводити підсумки. На сьогоднішній день ми гордимося 

своїм селом. У нас капітально відремонтова-
но більшу частину доріг і провулків, прове-
дене освітлення практично на всіх вулицях 
Любимівки, постійно проводяться роботи 
щодо облаштування сільського цвинтару, 
систематично вивозяться ТПВ, успішно 
функціонують усі організації, які є на балан-
сі Любимівської сільської ради, по мірі мож-
ливості надається допомога Любимівській 
АЗПСМ та школі.

Закінчується ремонт меморіального 
комплексу загиблим воїнам, відкрита та 
постійно оновлюється Алея Слави, по-
стійно удосконалюється дитячий ігровий 
парк «Сонячна карусель».

Кожного року проводяться заходи до 
Дня Перемоги, Дня Інтернаціоналіста, Дня 
пам’яті трагедії на ЧАЕС, місця, де жителя-
ми вшановується подвиг людей, які ціною 

життя захищали нашу країну від горя. Дуже приємним 
для всієї громади є факт початку робіт із будівництва 
стадіну та реконструкції Будинку культури.

Ми, жителі громади, високо оцінюємо вклад сім’ї Же-
ляб’євих у соціально-економічний розвиток с. Любимівки 
та обіцємо їм цілковиту підтримку на наступних виборах.

НЕ ЗУПИНЯТИСЬ НА ДОСЯГНУТОМУ
Побажання В’ячеслава Лінського, депутата район-

ної ради, керівника ТОВ «Любимівка»:
– Любимівка – це не місце, де я народився, але за 25 

років роботи в цьому мальовничому краї, він став 
для мене другою малою батьківщиною. І коли го-
ворять про когось «душею прикипів до землі», то 
це, мабуть, і про мене. Тому я апріорі не можу бути 
байдужим до життя любимівської громади. І так 
склалося, що в Любимівці зібралася ціла команда 
ініціативних, трудолюбивих, самовідданих справі 
людей. Не можливо переоцінити особистий вклад 
Ігоря та Катерини Желяб’євих, які кардинально 
змінили погляди багатьох людей, повернули гро-
маді віру у власні сили, запалили в людей бажання 
змінювати життя на краще.

Зроблено вже дуже багато, і в селах Люби-
мівської сільської ради, і в нашому базовому 
підприємстві ТОВ «Любимівка», але сьогодні 
хочу побажати всім нам, ні на крок не зупиня-
тись на досягнутому, всім так тримати й далі, 

робити життя насиченим, цікавим, наповнювати 
його радісними подіями й новими звершеннями.

Любимівський «Безсмертний полк».

Сподвижники культури на селі.

Плани й мрії – в життя.

Катерина Желяб’єва, Люби-
мівський сільський голова:

«Я глибоко переконана, що 
навіть за найкращих організа-
торських здібностей керівника 
та вмілому плануванні, тим 
сміливим далекоглядним завдан-
ням, які були поставлені перед 
нашою любимівською громадою, 
навряд чи судилося б здійсни-
тися без надійної команди моїх 
однодумців, які щоденно докла-
дають знання, вміння, зусилля 
для плідної роботи, своїм авто-
ритетом залучають все біль-
ше людей для творення в ім’я 
прекрасного майбутнього нашої 
малої батьківщини – неповтор-
но красивої й Богом обраної для 
щастя Любимівської землі».

Таміла ЖОРНЯК, с.Любимівка.

Катерина Желяб’єва, Любимівський сільський голова:
«Намагаюсь у своїй повсякденній роботі вникати 

якомога глибше в кожну сферу життя сіл Люби-
мівка, Перше Травня, Придніпрянське, чути думку 
людей, прислухатися до порад і зауважень кожного, 
хто вболіває за рідне село, та хоче, щоб жити в ньо-
му ставало з кожним днем краще. І мені дуже ім-
понує те, що люди, бачачи вагомі кроки, які робить 
сільська рада в розбудові населених пунктів, єднан-
ні громади, все активніше включаються в спільну 
роботу. Один у полі не воїн. Тільки гуртом, разом 
із дружною командою небайдужих активістів, до 
думки яких прислухаються люди, ми зможемо не-
одмінно перебороти труднощі та зробити справж-
ній прорив у омріяне комфортне життя, в якому 
бережно ставляться до українських традицій та 
поважають європейські цінності».  
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У зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ради 
України від 12.05.2015 р. №373-VІІІ «Про вшануван-
ня героїв АТО та вдосконалення національно-патрі-
отичного виховання дітей та молоді», доручення 
прем’єр-міністра України А. Яценюка від 20.05.2015 
р. №21242/1/1-15 та листа департаменту соціального 
захисту населення від 17.06.2015 р. №2687/0/192-15 
– управління соціального захисту населення Дні-
пропетровської райдержадміністрації звертається 
до керівників трудових колективів, органів місцево-
го самоврядування, закладів освіти, культури, охо-
рони здоров’я, інших установ і організацій району, 
підприємців, фермерів та небайдужих громадян 
щодо взяття шефства над українськими воїнами, які 
брали участь в антитерористичній операції на сході 
України, а також їхніми родинами, що потребують 

психологічної, матеріальної або іншої підтримки.
А також окремо звертаємось до керівників за-

кладів культури, директорів шкіл із тим, щоб 
відповідно до вимог Постанови Верховної Ради 
України, оновити експозиції бібліотек та музеїв, 
кімнат бойової слави, з обов’язковим представ-
ленням інформації про героїв АТО, волонтерів, 
громадян, які зробили значний внесок у зміцнен-
ня обороноздатності України з акцентом на осіб – 
вихідців із відповідних територій Дніпропетров-
ського району, з метою національно-патріотично-
го виховання дітей та молоді, та поширення прав-
дивої інформації щодо подій на сході України.

Світлана БЕССАРАБ, 
заступник начальника управління соці-
ального захисту населення.

СОЦЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ІНФОРМУЄ ТУРБОТА ПРО  ГЕРОЇВ АТО

Верховною Радою України 
02.03.2015 прийнято Закон Украї-
ни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
пенсійного забезпечення» (№ 213-
VIII), яким передбачено  зокрема, 
зміни в призначенні пенсій на піль-
гових умовах за Списком № 1.

До внесення 
відповідних 
змін Законом 
України «Про 
пенсійне за-
безпечення» 
передбачалось призначення пенсій 
на пільгових умовах за Списком № 
1 чоловікам - після досягнення 50 
років і при стажі роботи не менше 
20 років, з них не менше 10 років 
на зазначених роботах; жінкам 
- після досягнення 45 років і при 
стажі роботи не менше 15 років, з 
них не менше 7 років 6 місяців на 
зазначених роботах. Працівникам, 
які мають не менше половини ста-
жу роботи з особливо шкідливи-
ми й особливо важкими умовами 
праці, пенсії на пільгових умовах 
призначаються із зменшенням віку 
на 1 рік за кожний повний рік такої 
роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці 
– жінкам. 

З 1 квітня 2015 року законодав-
ством змінено вимоги до загаль-
ного страхового стажу при при-
значенні пенсій за Списком № 1, а 
необхідний пільговий стаж зали-
шився без змін. Крім того, для жі-
нок змінено вік виходу на пенсію 
на пільговий умовах за Списком 
№ 1. 

Управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровському 
районі роз’яснює порядок призна-
чення пенсій за Списком № 1 згід-
но чинного на сьогодні законодав-
ства. На пільгових умовах мають 
право на пенсію за віком, неза-
лежно від місця останньої роботи  
працівники, зайняті повний робо-
чий день на підземних роботах, на 
роботах із особливо шкідливими й 

особливо важкими умовами пра-
ці, - за Списком № 1 виробництв, 
робіт, професій, посад і показни-

ків, затверджуваним Кабінетом 
Міністрів України, і за результата-
ми атестації робочих місць - після 
досягнення 50 років і при стажі ро-
боти не менше 25 років у чоловіків, 
з них не менше 10 років на зазна-
чених роботах, і не менше 20 років 

у жінок, з них не менше 7 років 6 
місяців на зазначених роботах.

Крім того, змінені вимоги до 
пенсійного віку жінок, а саме пра-
во на пенсію за віком на пільгових 
умовах мають жінки 1975 року 
народження і старші після досяг-
нення ними такого віку: 45 років 
- по 31 березня 1970 року включно; 
45 років 6 місяців - з 1 квітня 1970 
року по 30 вересня 1970 року…, 
таке підвищення пенсійного віку 
жінкам до 1975 року народження 
включно, буде відбуватись посту-
пово зі збільшенням віку на 6 міся-
ців до досягнення 50-ти років.

За відсутності стажу роботи для 
чоловіків не менше 25 років і для 
жінок не менше 20, у період до 1 
квітня 2024 року пенсія за віком на 
пільгових умовах призначається за 
наявності стажу роботи: з 1 квітня 
2015 року по 31 березня 2016 року - 
не менше 20 років 6 місяців у чоло-
віків і не менше 15 років 6 місяців у 
жінок; з 1 квітня 2016 року по 31 бе-
резня 2017 року - не менше 21 року 
у чоловіків і не менше 16 років у 
жінок…, аналогічно до березня 
2024 року збільшується на 6 міся-
ців необхідний загальний страхо-
вий стаж як для чоловіків, так і для 
жінок. Тобто, з квітня 2024 року 
згідно законодавства для призна-
чення пільгової пенсії по Списку 
№ 1 необхідний страховий стаж 
для чоловіків буде становить 25 
років, а для жінок 20 років.

Працівникам, які не мають ста-
жу роботи з особливо шкідливими 
й особливо важкими умовами пра-
ці, передбаченого абзацом першим 
цього пункту, але мають не менше 
половини стажу на зазначених ро-
ботах, за наявності передбаченого 
загального стажу роботи пенсії за 
віком на пільгових умовах призна-
чаються із зменшенням пенсійно-

го віку, який передбачено Законом 
України «Про загальнообов’язко-
ве державне пенсійне страхуван-
ня»: чоловікам - на 1 рік за кож-
ний повний рік такої роботи; жін-
кам - на 1 рік 4 місяці за кожний 
повний рік такої роботи. Зазна-
чене зменшення пенсійного віку 
жінкам застосовується також у 
період збільшення віку виходу 
на пенсію по 31 грудня 2021 року. 
Наприклад, якщо жінка, 1965 
року народження, має страховий 
стаж 25 років, з них 4 роки стажу 
роботи по Списку 1, то право на 
пенсію на пільгових умовах, згід-
но чинного законодавства, вона 
набуде із зменшенням пенсійного 
віку на 5 років 4 місяці (4 роки по 
Сп.№1 х 1 рік 4 місяці = 5 років 
4 місяці), тобто після досягнення 
54 років 8 місяців (60 років – 5 ро-
ків 4 місяці = 54 роки 8 місяців).

Управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровському 
районі в подальшому буде на-
давати роз’яснення про зміни в 
пенсійному законодавстві при 
призначенні пенсій на пільгових 
умовах за списком № 2 та інших 
категорій працівників, які мають 
право на призначення пенсій на 
пільгових умовах. 

Вікторія САЛАБАЙ,
заступник начальника управ-
ління Пенсійного фонду Укра-
їни в Дніпропетровському ра-
йоні.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

З 1 КВІТН Я 2015 РОКУ НОВІ УМОВИ 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ ЗА СПИСКОМ  № 1 

Відповідно до статті 121 
Конституції України на 

органи прокуратури покладено функцію представни-
цтва інтересів громадянина або держави в суді у випад-
ках, визначених законом.

Представництво інтересів громадянина та держави в суді 
є одним з пріоритетних напрямків у роботі прокуратури 
Дніпропетровського району.

З початку 2015 року прокуратурою Дніпропетровського райо-
ну при здійсненні представницьких повноважень пред’явлено 10 
позовів на загальну суму 4,6 млн грн, з них 4 позови – у сфері зе-
мельних відносин на суму 4 млн грн, судами задоволено 5 позовів 
прокуратури Дніпропетровського району на суму 3,5 млн грн, з 
них 2 позови в сфері земельних відносин на суму – 3,4 млн грн.  
Добровільно відшкодовано за 2 позовами прокуратури Дніпропе-
тровського району 486 тис. грн.

Прокуратурою району, за результатами вивчення стану за-
конності додержання вимог земельного законодавства органами 
державної влади та місцевого самоврядування, підприємства-
ми, установами та організаціями на території Дніпропетров-
ського району, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань та розпочато 3 кримінальних провадження, з них 
3 кримінальних провадження направлено до суду.

З початку року прокуратурою Дніпропетровського району 
внесено 5 апеляційних скарг у порядку моніторингу незакон-
них судових рішень у справах за позовами інших осіб, задо-
волено з початку року 4 апеляційні скарги у справах у сфері 
самочинного будівництва та земельних правовідносин. 

З початку 2015 року забезпечено виконання судових рі-
шень у справах за позовами прокуратури Дніпропетров-
ського району на загальну суму 20 млн 75 тис. грн, поверну-
то 405 га землі.

Сергій БОРИСОВ, прокурор Дніпропетровського 
району, старший радник юстиції.

Бібліотеки Дніпропетровсько-
го району отримали 
від районної ради 
ветеранів прекрасну 
книгу: документаль-
не видання «Памят-
ники и мемориалы 
героям-освободи-
телям Днепропе-
тровской области». 

Ця книга є резуль-
татом роботи автор-
ського колективу 
в складі Шевченко 
С.М., Кучерова Є.Д., 
Дорошева С.В.. До-
помогу в збиранні 
матеріалів до книги 
надавали керівники 
міських та районних 
первинних організа-
цій ветеранів, пра-
цівники управління 

та відділів культури, інших організацій і закладів. Літопис 
є  путівником по місцях бойової слави Дніпропетровщини.

НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ

22 червня відзначаєть-
ся річниця нападу гітле-
рівської Німеччини на 
СРСР, в Україні – День 
скорботи й вшанування 
пам’яті жертв війни.

З нагоди пам’ятної дати 
в селищі Ювілейне біля 
пам’ятного знаку на площі 
районного Будинку куль-
тури зібралися небайдужі 
нащадки воїнів-захис-
ників – прадідів, дідів та 
батьків, які в роки Другої 
світової війни боронили 
рідну землю від ненавис-
ного ворога та заплатили 
непомірно високу ціну за 
те, щоб ми могли жити.  

У церемонії покладання квітів взяли участь: Віталій Жеганський, голова райради, Тетяна Са-
раб’єва, керівник апарату РДА, Любов Біла, заступник голови райради по виконавчій роботі – керу-
юча справами, Олександр Вольніков, військовий комісар райвійськкомату.    

У Другій світовій війні українці понесли людські втрати більше, ніж Великобританія, Канада, 
США й Франція разом узяті. Загальні втрати України в цій війні оцінюються в 8-10 мільйонів жит-
тів як серед військових, так і серед цивільного населення. 

У скорботній тиші до підніжжя пам’ятного знаку лягли букети квітів у знак вшанування пам’яті 
синів і дочок українського народу, полеглих під час найжорстокішої й найкровопролитнішої війни, 
їхнього подвигу та жертовності.                                                      Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне. 

ДЕНЬ СКОРБОТИ

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ 

Керівник апарату райдержадміністрації Тетяна Сараб’єва провела 
єдиний День інформування населення Дніпропетровського району, 

на якому розглядалися питання згідно методичних рекомендацій ОДА: Конституція – основний 
закон України; про реалізацію молодіжної політики; запобігання лісовим пожежам та правила 
поведінки на воді; особливості вступної кампанії – 2015 року.                            (Вл.інф.)

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ

ПРОКУРАТУРА ІНФОРМУЄ

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

ДОПОМОГА ВЛАДИ
25 червня в приміщен-

ні райдержадміністра-
ції здійснив особистий 
прийом громадян Дні-
пропетровського району 
Володимир Пруцаков, 
заступник голови об-
лдержадміністрації. 

На особистий при-
йом  звернулася Марина 
Полупанова, мешканка 

Ювілейного, щодо проми-
вання системи опалення ба-
гатоквартирного житлового 
будинку по вул. Фрунзе, 12. 

З питання прочистки ка-
налізаційної системи жит-
лового будинку № 18 по вул. 
Фрунзе, 12, сел. Ювілейного 
прийшла Любов Єльшина. 

Володимир Кошель із м. Підгородного стурбований питан-
ням очистки русла р. Кільчені, побудовою водопровідної ме-
режі та каналізаційної системи в місті. 

На особистий прийом також прийшли родина Лях. Батьки 
неповнолітньої дитини переймаються сирістю стін у своїй 
квартирі, розташованій за адресою вул. 8 Марта, сел. Ювілей-
не, з-за чого постійно хворіє дитина. Було вирішено провести 
утеплення фасаду житлового будинку. 

За ремонт ліфта, який знаходиться в аварійному стані й по-
стійно ламається – вул. Фрунзе, 12, 2 під’їзд, попросила Зіна-
їда Галицька, жителька Ювілейного.  

Взагалі, питома вага всіх проблем, з якими зверталися 
люди на особистому виїзному прийомі, стосувалися питань 
житлово-комунальної сфери.  

Всі звернення представником Дніпропетровської ОДА були 
детально розглянуті, винесені відповідні рішення та розпоря-
дження виконавцям.

«Всі важливі питання й проблеми громадян району будуть 
вирішені», – наголосив Володимир Пруцаков. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.  Фото автора.
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Господарочка

С М А Ч Н О Г О !
ДЕРУНИ З КАБАЧКІВ ТА КАРТОПЛІ

Інгредієнти: 3 картоплини, 2 кабачки, 1 яйце, 0,5 ч. л. солі, сода – на 
кінчику ножа, борошно трохи меньше, чим пів склянки, олія.

Приготування: натиріть на тертці картоплю й кабачки. Додайте яйце, 
сіль, соду, борошно й перемішайте. На розпечену сковорідку викладай-
те тісто столовою ложкою й обсмажуйте з обох боків. Готові деруни 
викладайте на тарілку зі сметаною.

САЛАТ ІЗ МОЛОДОЇ КАРТОПЛІ З ЗЕЛЕННЮ
Інгредієнти: 1 кг дрібної картоплі, 2 огірки солоні, 1 цибулина, пучок 

петрушки, зелені, кріпу, 3 яйця, сіль, перець чорний мелений, 1 ст.л. 
яблучного оцту, 1,5 ч.л. гірчиці, 3 ст.л. оливкової олії.

Приготування: залийте картоплю водою, додайте сіль і варіть до 
м’якості на повільному вогні, близько 10 хв. Картопля не повинна роз-
варитися. Потім злийте воду. Тим часом зваріть яйця круто, остудіть й 
очистіть. Цибулю, зелень, петрушку, кріп – промийте й дрібно наріжте. 
Огірки наріжте тонкими кружечками. Змішайте оцет, гірчицю масло, 
сіль і перець і добре перемішайте. Перекладіть варену картоплю у вели-
ку салатницю. Поки картопля гаряча, полийте її салатною заправкою і 
перемішайте. Додайте в салат подрібнену зелень, огірок, цибулю. Варе-
ні яйця розріжте вздовж на 4 частини. Покладіть в салат і перемішайте. 

К О Р И С Н І   П О Р А Д И 
ГОСПОДАРОЧКАМ НА ЗАМІТКУ

• Для того, щоб легко очистити мікрохвильову піч, потрібно цедру 
лимона залити 0,5 л холодною водою й поставити в піч на 2 хв. Після 
цього протріть мікрохвильову піч ганчірочкою.

• Щоб прибрати запах рослинного масла з посуду потрібно вимити 
його разом із сухою гірчицею.

• Як позбутися від дрібних комашок? Візьміть маленьку баночку, на 
дно покладіть трохи овочів або фруктів. Краї банки обмажте клеєм, 
який швидко не засихає. Всі комашки опиняться на краях баночки.

• Будь-які забруднення дуже добре відмиваються із стекол, якщо їх 
вимити водою, в якій розведено кілька гранул марганцівки.

• Щоб нашаткувати цибулю без сліз, її потрібно очистити від лушпин-
ня, розрізати на кілька частин і покласти в морозильник на 40 хв.

• Кухонні рушники легко відперуться, якщо перед пранням потрима-
ти їх кілька годин у солоній воді.

• Щоб усунути неприємний запах в кухонній шафі, туди треба поклас-
ти на папері мелену каву.

Б У Д Ь Т Е   З Д О Р О В І !
ОЧИЩАЄМО ПЕЧІНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРЕЧКИ 

З вечора столову ложку гречки залийте кип’яченою водою. Вранці з 
набряклої гречки потрібно злити надлишок води, а саму гречку запра-
вити ложкою оливкової олії й з’їсти. Після чого протягом двох годин 
нічого не їсти. Повторювати потрібно щодня протягом 30 днів. Таку 
профілактику можна проводити один раз на півроку.

« С М АЧ Н А »   К О С М Е Т И К А   К Р А С У Н Я М
ПІЛІНГ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОР 

Подрібніть у пюре кілька шматочків яблука, додайте 0,5 ч.л. цукру, 
нанесіть засіб на шкіру обличчя, акуратно помасажуйте, залиште на 5 
хв. і змийте теплою водою.

МОЛОКО ДЛЯ СЯЮЧОГО ОБЛИЧЧЯ
Всипте в півсклянки холодного молока 1/2 ч.л. солі, перемішайте. За-

нурте в підсолене молоко ватний тампон і м’яко промокніть ним шкіру 
обличчя й шиї. Дайте засобу 2-3 хв. підсохнути, потім знову нанесіть 
легкими круговими рухами й змийте теплою водою.

ОСВІТЛЕННЯ ВОЛОССЯ БЕЗ ХІМІЇ
Щоб зробити яскраві пасма (мелірування), потрібно змішати 50 мл 

лимонного соку й 150 мл води. Цією сумішшю вимите волосся. Воно 
злегка освітлиться й стане по-справжньому блискучими та яскравим. 
Таку процедуру можна повторювати після кожного миття. 

Г О С П О Д И Н І   Н А   З А М І Т К У
РОБОТИ НА ГОРОДІ

У спекотну й суху погоду необхідно приступити до зрошення всіх 
культур. Почати потрібно з тих рослин, коренева система яких най-
ближче знаходиться до поверхні землі, в наступному порядку: суниця, 
малина, агрус, червона, біла й чорна смородина, вишня, слива, обліпи-
ха, груша, яблуня. Протягом усього червня грунт потрібно утримувати 
в стані, чистому від бур’янів, знищувати грунтову кірку шляхом розпу-
шування. Якщо дорослий сад знаходиться під задернінням, то траву не-
обхідно весь час підкошувати, залишаючи її на пристовбурних кругах. 
При необхідності потрібно провести додатковий полив, особливо тих 
чагарників і дерев, які вже багато років утримуються під задернінням. 
Якщо на молодих деревах яблуні та груші утворилося багато зав’язі, 
необхідно її прорідити. Це робиться за допомогою ножиць. У кожно-
му суцвітті потрібно вирізати всі зав’язі, залишивши одну найбільшу. 
Відстань між двома сусідніми зав’язями на гілці має бути не менше 10 
см, а оптимальне число листя на кожен плід – близько 25 шт. Восени ви 
отримаєте великі плоди яскравого забарвлення.

• Секрет успіху 
в вашому житті 
– бути завжди в 
гарному настрої. 
Крок до невдачі – 
бути заручником 
свого поганого на-
строю.

• Кращий спосіб 
знайти впевне-
ність у собі – це 
робити те, що ти 
боїшся робити.

Як каже мудрість... 

КОРУПЦІЯ – 
ЦЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ, 

ЧИ ВІРУС СЬОГОДЕННЯ?
Проблема корупції досить складна та потребує 

кардинального вдосконалення. Напрямок антикоруп-
ційного законодавства потребує постійного вивчення 
та розробки, відповідно до подій часу. Саме на основі 
цього в жовтні 2014 року була проведена так звана ан-
тикорупційна реформа. Ідеться про закони України, 
спрямовані на протидію злочинності та корупції, а 
саме: «Про засади державної антикорупційної політи-
ки в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 
роки» № 1699VII; «Про Національне антикорупційне 
бюро України» № 1698VIІ; «Про запобігання коруп-
ції» № 1700VII (набрав чинності 26 квітня 2015 року); 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визначення кінцевих вигодоодержува-
чів юридичних осіб та публічних діячів» № 1701VII. 
Крім того, Указом Президента України № 808/2014 від 
14 жовтня 2014 року створено Національну раду з пи-
тань антикорупційної політики як дорадчий орган при 
Президентові України, діяльність якого спрямована на 
повноцінне й ефективне виконання ним своїх консти-
туційних повноважень у зазначеній сфері. Важливо 
наголосити на тому, що прийняття одного лише закону 
та розробки програм з подолання корупції не достат-
ньо, оскільки одночасно з цим необхідно підвищувати 
правову культуру та свідомість населення. Наприклад, 
Головним територіальним управлінням юстиції у Дні-
пропетровській області розроблено наказ від 22 груд-
ня 2014 року  № 456/7 «Пріоритети роботи Головного 
управління юстиції у Дніпропетровській області на 
2015 рік», де одним з пріоритетів зазначено проведення 
заходів правоосвітницької спрямованості, у якому ос-
новна мета реалізації пріоритету полягає у підвищенні 
рівня правової освіти, формування у громадян правової 
свідомості, правової обізнаності та правової культури. 
А також, пріоритетом є проведення антикорупційних 
заходів задля попередження та профілактики коруп-
ційних правопорушень серед працівників органів 
юстиції Дніпропетровської області та  удосконалення 
правових засад запобігання та протидії корупції в ді-
яльності органів державної виконавчої служби.

Дніпропетровське районне управління 

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ  ЗВІТНОСТІ 
В  ЕЛЕКТРОННОМУ  ВИГЛЯДІ

Протягом поточного року  Дніпропетровською 
ОДПІ проведена певна робота щодо залучення 
платників податків до подання звітності засобами 
телекомунікаційного зв’язку. Так станом на 1 черв-
ня з платниками податків укладено 5010 договорів 
«Про визнання електронних документів», з них 
Синельниківським відділенням укладено 1738 до-
говорів, Солонянським відділенням – 921 договір.

За результатами декларування з податку на до-
дану вартість за квітень поточного року, станом на 
01.06.15 до податкової інспекції подано 929 декла-
рацій, з них засобами телекомунікаційного зв’язку 
925, що становить 99,6%.

За результатами подання звітів за квітень цього 
року з єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, платниками подано 
2337 звітів з них 2148 засобами телекомунікацій-
ного зв’язку, що становить 91,9%. Про це розповів 
в інтерв’ю в.о. заступника начальника Дніпропе-
тровської ОДПІ Денис Рева. 

Ключі електронного цифрового підпису, ви-
даються Акредитованим центром сертифікації 
ключів інформаційно-довідкового департаменту 
та дають змогу звітувати не лише до податкових 
органів, а й до інших контролюючих органів на те-
риторії України. Крім цього, такі ключі використо-
вуються для роботи в «Електронному кабінеті 
платника податків».

Денис Михайлович звернув увагу  на те, що 
податкова звітність з податку на додану вартість 
з цього року подається в електронній формі до 
контролюючого органу всіма платниками цього 
податку з дотриманням умови щодо реєстрації 
електронного підпису підзвітних осіб у порядку, 
визначеному законодавством та запросив всіх ба-
жаючих укладати договори «Про визнання елек-
тронних документів» та звітувати до Дніпропе-
тровської ОДПІ та інших контролюючих органів 
засобами телекомунікаційного зв’язку. 

Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

ГОРОСКОП
ОВНИ. Для вас це буде тиждень незапла-

нованих подій, які внесуть у ваше життя 
суєту та хвилювання. Тому не плануйте ні-
чого важливого. 

ТІЛЬЦІ. Ваш практицизм послужить 
вам добру службу – ви зможете не упустити 
свою вигоду та зміцнити власне матеріаль-
не благополуччя. 

БЛИЗНЮКИ. Вас можуть очікувати про-
блеми на роботі, якщо ви будете занадто до-
вірливі з новими діловими партнерами. Дій-
те за принципом «довіряй, але перевіряй». 

РАКИ. На роботі намагайтеся більше 
аргументовано і менш емоційно доводити 
свою правоту. У відносинах із колегами 
будьте більш послідовними.

ЛЕВИ. На цьому тижні зірки застеріга-
ють вас від втручання в чужі справи. Якщо 
ви будете занадто безапеляційно нав’язу-
вати оточуючим свою думку, у вас можуть 
виникнути проблеми.

ДІВИ. На роботі й в бізнесі ви будете 
схильні проявляти лідерські нахили та ор-
ганізаційний талант, що дасть вам шанс 

прискорити власне кар’єрне просування.
ТЕРЕЗИ. Якщо план, який ви наміти-

ли, вам ніяк не вдається втілити в життя, 
значить, ви вибрали не ті методи для його 
здійснення. Ще раз продумайте тактику. 

СКОРПІОНИ. На цьому тижні зірки ра-
дять вам вести себе скромно і не намагати-
ся доводити оточуючим свою перевагу над 
ними. Ведіть себе просто йприродно.

СТРІЛЬЦІ. Перш, ніж зайнятися якоюсь 
справою, думайте про те, яку користь воно 
принесе вам, і як його результати можуть 
відбитися на вашій подальшому житті. 

КОЗЕРОГИ. Ви будете потребувати 
тиші, спокою й стабільності. Тільки в тому 
випадку, якщо вашому життєвому благопо-
луччю нічого не загрожуватиме, ви зможе-
те відчути душевний комфорт. 

ВОДОЛІЇ. Ваш настрій на цьому тижні 
буде піднесеним, а як відомо, позитивний 
настрій притягує вдачу та благополуччя. 

РИБИ. Ваша товариськість буде зниже-
ною, так як на самоті ви будете почувати 
себе куди краще й спокійніше, ніж у вели-
ких компаніях. 

Втрачений вій-
ськовий квиток 
на ім’я Авдеєнка 
Івана Микола-
йовича, вважати 
недійсним.

Погодні умови сьогодення 
(висока температура навко-
лишнього середовища та від-
сутність дощів) залишають ри-
зик виникнення пожеж у сіль-
госпугіддях. Під час виник-
нення пожеж завжди є ризик 
розповсюдження полум’я в різ-
них напрямках, що може при-
звести до непередбачуваних 
наслідків для навколишнього 
середовища, людей та майна, 
а також завдати великих мате-
ріальних втрат. На сьогодніш-
ній день важливим питанням 
є збереження врожаю ранніх 
зернових культур від пожеж та 
загорянь.

Літо – напружена пора для 
хліборобів і фахівців Державної 
служби з надзвичайних ситуацій. 
Їхні турботи об’єднує прагнення 
перекрити шлях вогню на жнивні 
поля, у місця зберігання врожаю, 
до зернини зберегти вирощене.

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій і на-

далі буде вживати вичерпних 
заходів для того, аби праця 
невтомних рук наших сельчан, 
їхні важкі жнивні будні увін-
чалися гідним результатом – 
багатим урожаєм, кожну зер-
нинку якого буде збережено 
від вогню, щоб вона потрапила 
спочатку до комори, а потім і 
на наш стіл.

Дніпропетровський район-
ний сектор Головного управ-
ління ДСНС України у Дніпро-
петровській області звертаєть-
ся до населення: 

Шановні громадяни, пам’ятай-
те! Випалювання стерні, сухої 
трави, поживних залишків со-
ломи на полях може призвести 
до пожеж на сусідніх полях, на 
територіях приватних домоволо-
дінь, лісопосадках, відключень 
повітряних ліній електропередач 
надвисокої напруги. Це завдає 
державі великих матеріальних та 
економічних збитків. Дим, який 
виникає внаслідок горіння та 

тління, потрапляє до населених 
пунктів, що викликає масове не-
задоволення громадян, алергічні 
захворювання, завдається шкода 
навколишньому середовищу. 

Нагадуємо вам, що палити, 
розводити багаття, застосову-
вати відкрите полум’я на хліб-
них масивах та поблизу них, 
а також біля скирт соломи та 
сіна заборонено. Туристич-
ні намети не можна ставити 
ближче 100 метрів від поля. 
Під час жнив не ходіть по пе-
рекритим тимчасовим дорогам 
та стежкам. Дорослі повинні 
подбати, щоб діти не бавилися 
з вогнем поблизу хлібних ма-
сивів. Сурове дотримання пра-
вил пожежної безпеки під час 
збирання врожаю – обов’язок 
кожного громадянина.

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, 
начальник Дніпропетров-
ського районного сектору 
ГУ ДСНС України у Дніпро-
петровській області.

ДСНС ІНФОРМУЄ НЕ ТОЙ ХЛІБ, ЩО НА ПОЛІ, А ТОЙ, ЩО В КОМОРІ

Колективи Дніпропетровської райдержадміністрації та районної ради 
висловлюють щире співчуття начальнику відділу фінансово-госпо-
дарського забезпечення – головному бухгалтеру райдержадміністрації 
Світлані Леонідівні Сарман із приводу смерті дорогої людини – батька  

Леоніда Гнатовича САРМАНА
Розділяємо гіркий біль і скорботу непоправної втрати. 

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру ви-
борців 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 забез-
печення. Довідка за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, тел.27-10-17.
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Гурт «Лабіринт», який існує при район-
ному Будинку культури, відомий багатьом 
дніпропетровським меломанам. Він був за-

снований порівняно недавно – три роки на-
зад. Кожен із учасників, а це – Ігор Староду-
бцев, Кирило Адамович, Володимир Дудка, 
Сергій Мосєєвських, Володимир Кудряшов 
свого часу вчилися в музичній школі, однак 
шлях хлопців до того, чим вони займаються 
зараз, був прокладений власними старання-
ми та великим бажанням займатися улю-
бленою справою.  

Ігор Стародубцев (керівник гур-
ту) дбає про своєчасне проведення 
репетицій, організовує концерти, 
поїздки до міста Дніпропетровськ 
та за його межі, а також пише тек-
сти для гурту. А ось музика – це 
вже суто колективна творчість. Мо-
лодість і разом із тим висока про-
фесійна майстерність – відмінні 

риси гурту «Лабіринт». Їх уже впізнають 
на вулиці, випрошують автографи. А їх 
поява на сцені викликає захоплення.

За час свого існування музикан-
ти встигли підкорити фактично 
всі концертні майданчики рідно-
го міста та успішно брали участь 
у таких фестивалях, як «Червона 
рута», «Анти город», «Rising Up 
Musik Fest», «Покрова», «Гриби», 
«Не рибний четвер», «МахноFest», 
«Рок-зима». Молоді музиканти 
завжди сповнені нових ідей. Нара-
зі – це запис власного альбому та 
зйомка відеокліпу, а також підко-

рення нових міст та концертних майданчиків. 
Як співають хлопці в одній із авторських пі-
сень, вони живуть «із вірою у краще майбут-
нє», а з такою формулою успіху вони обов’яз-
ково повинні досягти всього, що задумали. 
Ці пісенні романтики носять сонце в собі, а 
таким дано щедро осяювати світлом своїх ро-
весників.             Лідія ЛЄНЬ, методист РБК.

ПІСЕННІ РОМАНТИКИ

«ЛАБІРИНТ» – ГУРТ, ЩО ВІРИТЬ У КРАЩЕ МАЙБУТНЄ!Ми живемо з вами в незалежній дер-
жаві, яка кожної весни цвіте калиновим 

цвітом і молодіє вербовими гілками, улітку співає солов’їним голосом і ше-
лестить достиглим пшеничним колоссям. Кожного дня наша країна все впев-
неніше стає на ноги, все гучніше звучить її голос. 

Усе в всесвіті, в природі, в окремій державі підкоряється певним законам та 
існує за своїми правилами. Є закони Божі, закони природи й закони держави. 
Важко жити, працювати, творити в хаосі, безладді, за правилом «що хочу – те й 
роблю». І тому люди з давніх-давен почали впорядковувати своє життя. Коли ми 
гортаємо сторінки Конституції, читаємо її рядки, найбільшу увагу підлітків при-

вертає 2-й розділ 
«Права, свободи 
й обов’язки лю-
дини й грома-
дянина», в яко-
му є статті, що 
безпосередньо 
стосуються нас 
і наших батьків. 
У цьому році, як 
завжди, до Дня 
Конституції в 
сільській бібліо-
теці с. Зоря діяла 

книжково-ілюстративна виставка «Історичні витоки: Конституція України». 
Для дітей та підлітків, зокрема читачів 5-6 класів, була проведена година ін-
формації «Якою є історія української Конституції». Активні читачі бібліотеки 
Анастасія Клименко, Катерина Коваленко, Вікторія Павленко, брати – Віталій 
та Олександр Когути детально ознайомились із основними документами, в яких 
іде мова про права та обов’язки дітей, школярів і їхніх батьків, жваво взяли 
участь в обговоренні шляху створення Основного Закону держави. 

В цей нелегкий для нашої країни час хочеться побажати сучасному поко-
лінню не бути байдужими до того, що відбувається навколо, не бути пасив-
ними споглядачами в нашій державі. Адже саме молодим вже в недалекому 
майбутньому будувати державу, жити в ній і творити. 

Людмила ЛОГАЧОВА, завідуюча сільської бібліотеки с. Зоря.

ВИХОВНА ГОДИНА

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ

ПІДГОРОДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровського району Дніпропетров-
ської області оголошує конкурс на визначен-
ня виконавця послуг із вивезення побутових 
відходів та сміття.

Конкурс на визначення виконавця послуг із 
вивезення побутових відходів та сміття відбу-
деться у приміщенні Підгородненської міської 
ради за адресою: вул. Центральна, 46, м. Підго-
родне, Дніпропетровського району, Дніпропе-
тровської області. Телефон: 729-16-21. Голова 
конкурсної комісії Слуцький Владислав Вален-
тинович.

Кваліфікаційні вимоги до учасників: на-
явність матеріально-технічної бази; вартість 
надання послуг; досвід роботи; наявність необ-
хідної кількості працівників відповідної кваліфі-
кації. Послуги з вивезення ТПВ надаються в на-
селених пунктах Підгородненської міської ради.

Конкурсна документація подається до Під-
городненської міської ради за адресою: вул. 
Центральна, 46, м. Підгородне, Дніпропетров-
ський район, Дніпропетровська область, 52001. 
Спосіб подання: особисто або поштою.

Кінцевий термін подання конкурсної докумен-
тації через 30 календарних днів з дати опубліку-
вання оголошення (28.07.2015 до 11.00).

Розкриття конвертів з конкурсними пропози-
ціями відбудеться о 14.00 год. 28.07.2015. 

Оголошення опубліковане 19.06.2015 № 24 (7893) 
в газеті «Дніпровська зоря» вважати недійсним.

Конкурсна комісія Підгородненської 
міської ради.

ЗАЯВА  ПРО  ЕКОЛОГІЧНІ 
НАСЛІДКИ  ДІЯЛЬНОСТІ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпе-
рія Грандіс» заявляє про намір здійснити будівництво 
об’єкту «Сорто-насінневий цех потужністю 20 тонн/
добу», що буде здійснюватися на території елеваторно-
го комплексу ТОВ «Імперія Грандіс», розташованого 
за адресою: вул. Леніна, 18-а, с. Партизанське, Дніпро-
петровський район, Дніпропетровська область.

Функціональне призначення промислового об’єкту  
«Сорто-насінневий цех» – очищення та оброблення 
зернових культур для виробництва насіннєвого зерна 
та зерна для харчової промисловості. Технологію очи-
щення та оброблення зерна склала компанія JKM (Че-
хія).Основним видом кінцевої продукції буде насіння 
для сівби, очищене зерно круп’яних культур (пшоно, 
горох) та очищене від шкаралупиння ядро насіння со-
няшнику. До складу об’єкту входить виробнича ділян-
ка з переробки відходів виробництва. Виробнича ді-
лянка має обладнання з подрібнювання та грануляції 
біомаси, кінцевим продуктом переробки відходів буде 
тверде біопаливо в вигляді пелетів.

Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації 
об’єкту (електроенергія,  питна вода) забезпечується 
від існуючих внутрішньо майданчикових мереж згід-
но з технічними умовами.

Повітряне середовище. Максимальні приземні кон-
центрації забруднюючих речовин в атмосферному по-
вітрі житлової забудови, що створюються викидами 
цеху, не перевищать гранично допустимих концен-
трацій, що в сумі з фоновим забрудненням нижче за 
допустимі норми.

Негативні наслідки планованої діяльності на мікро-
клімат, а також вплив фізичних чинників дії на най-
ближчу житлову зону відсутні.

Водне середовище. Для водопостачання і водовідве-
дення цеху використовуються існуючі відповідні вну-
трішньо майданчикові мережі. Річне споживання води 

складе 2,29 тис. куб. м. Вода витрачається тільки на 
санітарні й господарсько-питні потреби.

Господарчо-побутові, виробничі й поверхневі води 
відводяться на існуючі відповідні очисні споруди. 
Скидання в поверхневі водоймища відсутнє.

Геологічне середовище. Грунти. Результати інженер-
них досліджень, виконаних на майданчику будівництва 
цеху, враховані при проектуванні будівель і споруд. 

Виробничі відходи відсутні. Експлуатаційні й побу-
тові відходи вивозяться для знешкодження або похо-
вання залежно від їх вигляду згідно з угодами.

На решту компонентів навколишнього середовища: 
клімат і мікроклімат, рослинний і тваринний світ, за-
повідні об’єкти, соціальне (населення) і техногенне 
середовище – дії планованої діяльності цеху відсутні.

ТОВ «Імперія Грандіс» має необхідні технологічні, 
матеріальні й фінансові кошти, а також організаційні 
можливості, щоб здійснити передбачені проектом рі-
шення по організації об’єкту, а також зобов’язується:

• дотримувати вимоги санітарно-екологічних норм;
• одержати дозвіл на викид забруднюючих речовин 

в атмосферу від проектованих джерел, відповідно до 
вимог природоохоронного законодавства;

• здійснювати контроль за виконанням узятих зо-
бов’язань, що забезпечить стабільність екологічної об-
становки в районі. 

Після інформування населення про плановану ді-
яльність можливе корегування окремих рішень проек-
ту (при необхідності) на основі зауважень і пропозицій 
громадськості.

Ознайомитися з матеріалами проекту, взяти 
участь в громадському обговоренні проекту, пода-
ти відгуки й пропозиції можна за адресою: с. Парти-
занське, вул. Леніна, 18-а, телефон відповідальної від 
Замовника особи (067) 630-59-15. 

Або за адресою: вул. Чапаєва, 7, Партизанська сіль-
ська рада, тел. (056) 767 -48-13, з 08.00 до 17.00 год. що-
дня, окрім суботи та неділі.

День медичного працівника свят-
кується в нашій країні як свято лю-
дей, які присвятили себе благородній 
справі збереження здоров’я й жит-
тя співгромадян. І саме в цей день 
працівники сфери охорони здо-
ров’я особливо відчувають свою 
необхідність та значущість, пи-
шаються своєю професією, своїми 
успіхами та досягненнями.

Днями в Підгородненському 
центрі первинної медико-санітар-
ної допомоги Дніпропетровсько-
го району відбулися урочистості 
з нагоди професійного свята. До 
представників медичної сфери зі 
словами щирих привітань та по-
бажань миру й добра звернулися: 
Любов Біла, заступник голови 
районної ради по виконавчій роботі 
– керуюча справами, від Підгород-
ненської  міської  ради  – керуючий 
справами Микола Семенюк. Щирими 
словами привітала колег Людмила 
Побігай, головний лікар Центру пер-

винної медико-санітарної допомоги.
За відданість справі, сумлінність 

та відповідальність медичні праців-

ники були відзначені грамотами рай-
держадміністрації та районної ради: 
Інна Муха – статистик медичний КЗ 
«Центр первинної медико-санітар-
ної допомоги Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області», 

Віра Войтенко – завідувач Підгород-
ненської амбулаторії ЗПСМ, Світла-
на Проскурня – завідувач Ювілейної 

АЗПСМ, Олена Громцева – заступник 
головного лікаря з експертизи тим-
часової непрацездатності ЦПМСД, 
Людмила Козлова – завідувач Старо-
кодацької амбулаторії загальної прак-
тики сімейної медицини, Наталія Го-

твянська – сестра медична загальної 
практики сімейної медицини Чума-
ківської амбулаторії ЗПСМ, Катери-

на Пугач – лікар сімейний загальної 
практики сімейної медицини Під-
городненської АЗПСМ, яка 50 років 
безперервно працює в рідному ме-
дичному закладі.  

Святковий концерт для медичних 
працівників, людей із високим по-
чуттям відповідальності, підготу-
вав та провів творчий колектив під-
городненського Будинку культури 
ім.Т. Г. Шевченка. 

Важко уявити наше життя без ме-
дицини. Будь-яка людина, незалеж-
но від статі й віку, прагне бути здо-
ровою, прожити активне життя. Не-
має в світі жодної людини, яка хоча 

б раз не зверталася за допомогою до 
лікаря. І немає в світі більш відпові-
дальної професії, ніж лікар, тому ми 
й називаємо їх з величезною пова-
гою – Ангели в білих халатах.  

    Наталія ЯКІВЕЦЬ.

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

КВІТ  ДОБРА  Й  МИЛОСЕРДЯ

З травня цього року на базі офісу Дніпропетровської ра-
йонної організації ВО «Батьківщина» розпочав свою робо-
ту Консультативний центр з юридичних питань.

Звернувшись до Консультативного центру, ви отри-
маєте: консультації з питань оформлення житлової суб-
сидії, а також бланки необхідних документів; консульта-
ції з питань оформлення спадщини, земельної ділянки; 
консультації з питань отримання аліментів на дитину. 

Графік роботи Консультативного центру: вівторок 
з 15.00 до 17.00 год., четвер з 10.00 до 12.00 год. 

Телефон для довідок 760-37-16. 
Кожен громадянин повинен знати свої права.

Ніна БІЛА, депутат Дніпропетровської 
районної ради.


