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За пропозицією Підгородненської міської ради й на 
виконання рішення Ювілейної селищної ради розпо-
чинаємо громадське обговорення можливого об’єд-
нання Ювілейної та Підгородненської територіаль-
них громад в одну об’єднану територіальну громаду 
з Центром в сел. Ювілейне.

Мета – поліпшення надання адміністративних та 
соціально-культурних послуг; підвищення актив-
ності громад на основі залучення до розробки і ре-
алізації територіальних програм, економія бюджет-
них видатків на утримання органів управління.

До складу об’єднаної громади можуть увійти 3 
населених пункти (м. Підгородне, сел. Ювілейне, с. 
Перемога). Площа громади складатиме: 201, 82 кв. 
км, протяжність доріг 150,6 км.

Найменування 
показника сел. Ювілейне м. Підгородне разом

Численність на-
селення станом 
на 01 січня 2015 
року, у тому чис-
лі дітей:

12 990 19 926 32 916

дошкільного віку 1 224 985 2 209
шкільного віку 1 300 1 820 3 120
За рахунок зведеного бюджету функціо-

нуватиме 25 закладів соціально-культурної 
сфери: 2 фельдшерські пункти, 1 пункт постійно-
го базування швидкої допомоги, терапевтичне від-
ділення Дніпропетровської ЦРЛ, 2 амбулаторії за-
гальної практики сімейної медицини, 6 шкіл І – ІІІ 
ступеня, 1 школа І ступеня, 1 позашкільний заклад 
– районний будинок дитячої творчості та 4 дитячих 

садки, у сел. Ювілейному додатково будується новий 
дитсадок; 6 закладів культури, 1 фізичної культури.

Просимо вас визначитись із питанням добро-
вільного об’єднання із Підгородненською місь-
кою радою.

Мешканцям селища, представникам громад-
ських організацій та всім зацікавленим особам 
подавати свої пропозиції в письмовому вигляді за 
адресою: 52005, вул. Совхозна, 56 Б, сел. Ювілей-
не Дніпропетровського району Дніпропетровської 
області з позначкою: «Ініціативній групі з вивчен-
ня пропозицій по об’єднанню територіальних гро-
мад» або за тел. 753-88-24.

Додаткову інформацію можна отримати у депу-
татів ваших органів.

Нагадуємо, що мешканці Ювілейного вже прове-
ли громадське обговорення про добровільне об’єд-
нання зі Степнянською територіальною громадою.

Робоча група Ювілейної селищної ради.

Шановні жителі Дніпропетровського району!
Зелені свята, Свята Трійця прийшли до нас ще з дохристи-

янських часів. Наші далекі пращури відзначали початок літа. 
Українці напередодні Зелених свят прикрашають оселі зе-
ленню: гілочками берези, липи, тополі, клена . 

І нехай в кожній оселі, в кожній хаті на Зелені свята 
пахне м’ятою та затишком! 

Добробуту всім і теплого, сонячного літа!

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

Шановні випускники, вчителі, школярі, батьки!
Від щирого серця вітаємо всіх вас із Днем останнього дзвоника!
Це свято – завжди урочисте, радісне й водночас хвилююче. Особливо 

для випускників, для яких шкільний дзвінок лунає дійсно востаннє. 
Передзвін останнього дзвінка відкриває нову сторінку вашого 

життя, дорогі випускники – дорослого життя. Ще вчора вас на-
зивали «діти – наше майбутнє». А від сьогодні вам, молодим і та-
лановитим, самостійно приймати свідомі рішення, здобувати дос-
від, власними силами й здібностями будувати своє щасливе майбутнє, 
яке повинно бути нерозривно пов’язане з майбутнім нашої держави. Головне 
– будьте чесними й добрими людьми. Бажаємо вам знайти власну життєву 
стежину, стати гідними громадянами нашої держави. Адже саме від ваших 
ідей, бажання творити й працювати залежить майбутнє України. Вірте в себе, 
будьте небайдужими, добрими та чесними людьми! Щастя вам і удачі!

Для школярів сьогоднішній дзвінок – це старт літніх канікул. Тож бажаємо 
учням добре й змістовно відпочити, набратися незабутніх вражень та сил перед 
початком нового етапу навчання. 

Шановні вчителі, дякуємо вам за вашу самовіддану працю, невтомний творчий 
пошук, за турботу й знання, які ви віддавали своїм вихованцям. Бажаємо всім 
нових успіхів, життєвих сил і натхнення! 

Дорогі юні друзі!
Щороку 1 червня ми відзначаємо свято маленьких громадян нашої 

країни – Міжнародний день захисту дітей. 
Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Саме 

тому святий обов’язок родини, школи, органів влади та громадськості по-
дбати про всебічний розвиток інтересів та здібностей української юні, за-
безпечити їй належний рівень виховання й дотримання прав дитинства. 

Впевнені, що об’єднавши зусилля, ми зробимо все, аби захистити наших ді-
тей, уберегти їх від гіркоти розчарувань і зневіри. Адже саме від нас, дорос-
лих, залежить те, як складеться доля кожної маленької людини, а відтак і 
нового покоління українців.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ СЕЛИЩА ЮВІЛЕЙНЕ!
ЮВІЛЕЙНЕ Й ПІДГОРОДНЕ. 
БУТИ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ ЧИ НІ?

БЮДЖЕТ ВИКОНАНО
27 травня 2015 року  відбулося пленар-

не засідання 39 сесії районної ради, яке 
провів голова районної ради Віталій Же-
ганський. 

На сесії депутати районної ради затвер-
дили звіт про виконання районного бю-
джету за І квартал 2015 року та розгляну-
ли блок фінансових питань. 

Зміни, що були внесені в грудні 2014 
року до Податкового та Бюджетного ко-
дексів України, дозволили місцевим бю-
джетам району накопичити значний обсяг 
фінансового ресурсу, який забезпечить не 
тільки поточне проведення видатків, а й 
проведення видатків розвитку району. 
Тому, незважаючи на складний економіч-
ний стан в країні, наш район соціально 
стабільний і продовжує розвиватися.

(Докладнішу інформацію щодо про-
ведення сесії районної ради читайте у 
наступному номері газети). 

Шановна Любимівська територіальна громадо, дорогі ви-
хованці дитсадка «Чарівна казка», учні Любимівської СШ! 
Щиро вітаю вас та ваші родини зі святами – Днем останньо-
го дзвоника, Днем захисту дітей та Святою Трійцею!

Немає більшого щастя в світі, ніж радість від теплих обій-
мів люблячої дитини. Піклування про підростаюче покоління, 
його майбутнє – головний обов’язок батьків та держави. Саме 
для цього всі ми живемо та працюємо. Зігріваючи теплом і 
любов’ю кожне дитяче серце, об’єднуючи зусилля заради май-
бутнього, ми виховуємо достойних українців, які неодмінно 
стануть гордістю країни. Бажаю нашим маленьким земля-
кам міцного здоров’я, добра, радості, щасливого дитинства, 
розуміння з боку батьків та сяючих посмішок!

Також від усього серця поздоровляю Любимівську громаду з од-
ним із найважливіших християнський свят – Днем Святої Трійці. 
Цей день, коли Святий Дух зійшов на Апостолів – вважається 
початком утвердження Церкви Христової, з цього дня учні Го-
спода почали нести світло віри Божої по всьому світові. Нехай 
кожен із нас несе в собі благодать Божу, яка допомагає долати 
будь-які труднощі, берегти мир, злагоду та порозуміння. Нехай 
свято Трійці сповнить наші серця любов’ю та добром!

З повагою Катерина ЖЕЛЯБ’ЄВА, 
Любимівський сільський голова.

Чумаківський сільський голова Валентина 
СТЕЦЬ щиросердечно вітає жителів Чумаків-
ської територіальної громади, маленьких вихо-
ванців дитсадків «Буратіно» та «Сонечко», учнів 
Чумаківської й Зорянської шкіл із Днем остан-
нього дзвоника та Днем захисту дітей!

Діти – наші сонячні промінчики, які зігрівають 
вогниками очей та щирими посмішками. Тож нехай 
День захисту дітей надихає всіх нас, дорослих, на 
добрі справи, наповнює серця любов’ю до ближніх, 
дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе 
щастя й впевненість у майбутньому.

Останній дзвоник символізує закінчення навчаль-
ного року. Для багатьох учнів – це успішне подолання 
чергового рубежу в шкільному житті, перехід до на-
ступного класу, а для випускників сьогоднішній день 
особливо радісний і пам’ятний. Адже вони проща-
ються зі школою й вирушають у самостійне доросле 
життя. Щиро бажаю міцного здоров’я, успіхів, осо-
бистих перемог, реалізації задумів і творчих планів! 
Божого благословення всім вам, дорогі земляки, в 
День Святої Трійці! Щедрої долі, вірних друзів, нас-
наги, оптимізму та невичерпної енергії.

Дорогі юні жителі Ювілейної се-
лищної ради, вихованці дитячих сад-
ків «Червона шапочка» та «Берізка», 
учні шкіл! Від щирого серця вітаю з 
Днем останнього дзвоника та Днем 
захисту дітей!

Щирість, відвертість, чуйність, тала-
новитість – риси, притаманні кожній ди-
тині. Маленькі громадяни нашої громади 
відчувають постійну підтримку дорослих, 
мають змогу реалізувати свої здібності. 
Бажаю всім хлопчикам і дівчаткам завж-
ди мріяти, ніколи не втрачати надію й 
завжди досягати поставленої мети.

Від усієї душі вітаю випускників із 
святом Останнього дзвоника. Попе-
реду на вас чекають іспити й початок 
нового самостійного життя. І нехай 
перші випробування на дорослому шля-
ху тільки зміцнять ваші сили й дода-
дуть упевненості. Завжди досягайте 
поставлених цілей!

У світлий День Святої Трійці нехай 
всю нашу юнь охороняють на жит-
тєвому шляху Ангели Божі, а домів-
ки українців наповнюються сонячним 
світлом і щастям! 

З повагою Іван КАМІНСЬКИЙ,
Ювілейний селищний голова. 

Шановні жителі Підгородненської 
територіальної громади, малеча дитя-
чих садків «Івушка» та «Енергетик», 
учні Підгородненських шкіл! При-
йміть щирі вітання зі святами!

Щороку 1 червня ми відзначаємо свято 
маленьких громадян нашої країни – День 
захисту дітей. Водночас це й свято тих, 
хто завжди поруч із дітьми, хто піклу-
ється про них і допомагає твердо стати 
на ноги. Зичимо хлопчикам та дівчаткам 
міцного здоров’я, успіхів, радісного та зміс-
товного відпочинку під час літніх канікул!

Кожного випускника хочу привітати з 
днем закінчення школи. Попереду на вас 
чекає чарівний випускний вечір, а за ним 
– крок у доросле життя. Ви стали ро-
зумними, перспективними юнаками та 
дівчатами, здатними втілити свої мрії 
в реальність. Нехай кожен із вас досягне 
в цьому житті своєї мети! 

У День Святої Трійці бажаю вам від 
усієї душі всього доброго й прекрасного, 
що є на Землі! Нехай Божі благословення 
завжди будуть із вами, нехай любов буде 
наповнювати наші душі миром та вірою 
в краще! 

З повагою Петро ДУДКА,
 Підгородненський міський голова.

Кіровський селищний голова Ва-
дим ВІЛЬКО вітає вихованців ди-
тячого садка «Орлятко» та учнів 
Кіровської територіальної громади з 
Днем останнього дзвоника, Днем за-
хисту дітей та Трійцею! 

Пролунав останній шкільний дзвоник. 
Для випускників він символізує прощан-
ня з дитинством, проводжає у цікаву 
й довгу дорогу. Шановні випускники! У 
школі ви отримали якісні знання, роз-
винули творчі здібності, навчилися від-
стоювати свої погляди й переконання, 
любити рідну землю. Це безцінний ка-
пітал, який допоможе вам впоратися 
з усіма життєвими випробуваннями 
й досягти великих успіхів. Маленькі 
кіровчани з нетерпінням чекають на 
особливе свято – День захисту дітей. 
Кіровська селищна рада робить все 
необхідне, аби підростаюче покоління 
зростало в атмосфері любові, турбо-
ти та взаємоповаги.

Яскравими барвами радують Зеле-
ні свята – остаточний прихід літа. 
Це оновлення світу, розквіт життє-
вих сил, які вселяють надію на краще 
майбутнє. Нехай супроводжує всіх нас 
завжди Божа благодать!

Шановні вихованці дитсадка 
«Світлячок», учні Новоолександрів-
ської територіальної громади! Щиро 
вітаю вас та ваші родини зі святами.

Днем останнього дзвоника та Днем 
захисту дітей починається щорічна-
дитяча відпустка – літні канікули. 
Немає відповідальнішої роботи, аніж 
навчання. Уточнюю – якісного, напо-
легливого, відповідального. Тож зро-
били діло – відпочивайте сміливо!

Закінчення школи – велика подія у 
житті кожного випускника. Все, що 
могли, зробили для вас за ці роки вчи-
телі – навчали, дбали про вас, пере-
давали знання та життєвий досвід. 
Сподіваємося, що кожен із вас вибе-
ре гідний подальший шлях. 

Дитячі вітання цьогоріч осяяні ще й 
Зеленими святами. За народною тра-
дицією в день Святої Трійці ми прикра-
шаємо домівки запашними рослинами, 
зеленими гілками, пахучими польовими 
квітами – вони володіють особливою 
силою, тож нехай захистять кожну 
вашу оселю від усякого зла. 

З повагою Олександр ВІЗІР, 
Новоолекса н д рі вськ и й 
сільський голова.
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УСПІШНИЙ КЕРІВНИКз люблячим серцем

Чумаківська сільська рада – одна із 17 місцевих рад Дніпропетровського райо-
ну. З часу утворення в 1959 році вона мало чим вирізнялася з-поміж інших сіль-
ських громад. У 2007 році на позачергових виборах на посаду голови люди обрали 
Валентину Стець. За час роботи Стець В. І. в Чумаківській сільській раді вже 
втілено в життя 10 проектів і програм місцевого розвитку. Це: капітальний 
ремонт ДНЗ «Буратіно», придбання сучасних музичних інструментів для сіль-
ського будинку культури, придбання металевих контейнерів для збору та виво-
зу твердих побутових відходів з території населених пунктів сільської ради, 
розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів, встановлення 
дитячих спортивно-ігрових майданчиків, створення меморіально-паркової 
зони в с. Зорі, встановлення системи доочищення питної води в дошкільному 
навчальному закладі «Буратіно» в с. Чумаках, капітальний ремонт узбіччя 
дороги вздовж центральної вул. Косіора в с. Чумаках з облаштуванням тро-
туарною плиткою  пішохідної доріжки та висадженням молодих кленів.

Залучено всього додаткових інвестицій на розвиток чумаківської гро-
мади на загальну суму 1 млн 372 тис. грн. Крім того проведено капіталь-
ний ремонт ФАПів у селах Зоря та Маївка, придбано сучасне медичне 
обладнання та автомобіль «Швидкої допомоги», завершено газифікацію 
сіл сільської ради, проведено реконструкцію системи водопостачання, 
ремонт доріг та благоустрій територій.

Як вдалось організувати ефективну роботу сільської ради, налагодити 
співпрацю в громаді та підняти активність людей, ми поцікавились у 
лідера Чумаківської громади Валентини Стець. 
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– Валентино Іванівно, за 8 років Вашої 
роботи на посаді Чумаківського сільсько-
го голови вже 6 разів Ви ставали кращим 
сільським головою Дніпропетровського 
району та два рази, в 2010 та 2013 році 
Вас визнали кращим сільським головою 
Дніпропетровської області. Як Вам вда-
лось досягти таких вагомих результатів 
та сталого розвитку громади в непростих 
умовах сьогодення?

– Я дуже вдячна людям, які підтримали 
мене на виборах, і, віддавши свої голоси, 
довірили мені очолити громаду. З перших 
днів роботи на посаді голови сільської ради, я чітко усві-
домила свою величезну відповідальність перед земляка-
ми, й підвести своїх виборців я не могла. Тому водночас 
і планувала роботу, й вчилась працювати, бо тоді ще не 
мала достатнього досвіду, формувала команду, визнача-
ла пріоритети. Сьогодні можу відкрито дивитися в очі 
кожному жителю нашої громади.

Основні напрямки роботи Чумаківської сільської ради 
– це розвиток соціальної інфраструктури населених пунк-
тів сільської ради, благоустрій території, розвиток освіти 
й культури, посилення соціального захисту найбільш не-
захищених верств населення та багато іншого. Вирішен-
ня всіх цих питань потребує, в першу чергу, фінансового 
забезпечення, джерелом якого є сільський бюджет. Тому 
основним завданням сільської ради я, як керівник, визна-
чила наповнення сільського бюджету. Вважаю, що саме 
завдяки виваженій бюджетній політиці Чумаківської сіль-
ської ради, сільський бюджет дає можливість виконувати  
повноваження сільради, втілювати в життя всі плани й 
задуми, вирішувати важливі для нашої громади питання.  

– Одним із ключових завдань кожної сільської ради 
є охоплення дошкільною освітою всіх маленьких жи-
телів громади, матеріальне та фінансове забезпечен-
ня дитячих садків. Чи змогли Ви максимально забез-
печити право дітей на якісну дошкільну освіту?

– Вагомих успіхів ми досягли. Дошкільний навчальний 
заклад «Буратіно» Чумаківської сільської ради, як за зо-
внішнім виглядом, так і за внутрішнім оснащенням при-
міщень, матеріальному забезпеченню, а також рівню під-
готовки педагогічного та обслуговуючого персоналу, став 
одним із кращих не тільки в Дніпропетровському районі, 
а й в області. На початку цього року під час проведення 
на базі ДНЗ «Буратіно» районного семінару-практикуму, 
керівник семінару – методист із дошкільної та початкової 
освіти відділу освіти Дніпропетровської райдержадміні-
страції Наталія Кужель акцентувала увагу на вагомих до-
сягненнях колективу ДНЗ «Буратіно» при підтримці сіль-
ської ради, що дало можливість цьому дитячому закладу в 
2014 році успішно пройти державну атестацію. 

Зауважу, що в 2014 році на фінансування потреб ди-
тячих садків «Буратіно» та «Сонечко», що в селі Зоря, 
(на заробітну плату, енергоносії, продукти харчування, 
капітальні вкладення, на обслуговування системи доо-
чищення питної води, яка встановлена в ДНЗ «Бураті-
но») з сільського бюджету витрачено 1 млн 587 тис. грн. 
Крім того, наприкінці минулого року для ДНЗ «Сонеч-
ко» були придбані нові матраци та ковдри, подушки, по-
стільна білизна та рушнички.

Особлива увага сільської ради приділяється якості та 
різноманітності харчування дітей в наших дитячих сад-
ках, виконанню норм харчування. При цьому за рішенням 
сесії сільської ради батьки сплачували тільки 30% від за-
гальної вартості харчування дитини. 

Але щоб забезпечити максимально дітей можливістю 
відвідувати дитсадок та отримувати дошкільну освіту, 
сільською радою поставлене завдання щодо створення 
дитячого садка в селі Маївка на базі колишньої Маївської 
початкової школи. За допомогою спеціалістів Придні-
провської академії будівництва й архітектури вже прове-
дене технічне обстеження приміщення Маївської почат-
кової школи з метою визначення переліку інженерних та 
будівельних робіт для подальшої її реконструкції. 

Тож ми не зупиняємось на досягнутому. Вирішуємо 
всі важливі питання щодо підтримки дітей та молоді на 
селі, створення сприятливих умов для формування гар-
монійно розвинутої особистості – адже це так важливо, 
виростити, виховати та навчити молодь, яка завтра буде 
працювати й жити на рідній землі.

– Чи є у Вас окремі Програми, які мають на меті саме 
підтримку молоді?

– Так, Чумаківською сільською радою  розроблена Про-
грама «Молодь Чумаківської територіальної громади на 
2011-2015 роки». Відповідно до цієї Програми, зокрема, 
сільською радою вже три роки поспіль призначається 
іменна стипендія сільського голови обдарованим учням 

Чумаківської та Зорянської середніх шкіл – переможцям 
олімпіад різних рівнів. У 2014 році, наприклад, таку сти-
пендію на загальну суму 5 400 грн отримали 7 учнів, а в 
травні цього року наші учні отримають стипендію сіль-
ського голови на загальну суму 9 тис. грн.

Сільська рада вважає своїм обов’язком надавати фінан-
сову підтримку школам, які знаходяться на нашій терито-
рії. В 2014 році з сільського бюджету було профінансовано 
видатки на харчування дітей пільгових категорій в приш-
кільних таборах «Джерело» та «Пролісок» Чумаківської 
та Зорянської середніх загальноосвітніх шкіл, придбано 
посуд для Чумаківської СШ. З сільського бюджету виділе-
но кошти на придбання дизельного палива для шкільного 
автобуса Чумаківської СЗШ, на заміну вікон на металоп-
ластикові для кабінетів хімії та фізики в Зорянській СШ.

В 2015 році для проведення капітального ремонту по-
крівлі Чумаківської середньої загальноосвітньої школи з 
сільського бюджету виділено 250 тис. грн та 30 тис. грн 
на харчування дітей пільгових категорій у пришкільних 
таборах «Джерело» та «Пролісок» Чумаківської та Зорян-
ської шкіл, придбано посуд для Чумаківської СШ.  

Сільська рада продовжує планомірно вирішувати пи-
тання створення умов для відпочинку мешканців гро-
мади, створення інфраструктури дитячого дозвілля для 
дітей дошкільного та шкільного віку. Пріоритетним у 
цьому напрямку є питання облаштування дитячих спор-
тивно-ігрових майданчиків. 

На даний час на замовлення сільської ради проектною 
організацією завершу-
ються роботи із виготов-
лення проектно-кошто-
рисної документації для 
створення зони відпочин-
ку в селі Маївка по вул. 
Київській, де передбаче-
но встановлення дитячо-
го ігрового майданчику, 
спортивного майданчику 
для дітей та дорослих, об-
лаштування футбольного 
поля та баскетбольного 
майданчика, облаштуван-
ня місця для відпочинку 
громадян.

Крім того, в цьому році 
планується продовжити 
благоустрій центру села 
Чумаки: встановлення 
додатково нових моду-
лів дитячого ігрового 
майданчику, проведення 
облаштування тротуар-
ною плиткою пішохідних 
доріжок, встановлення 
нових бордюрів. Також 
сільська рада планує об-
лаштувати дитячий ігро-
вий майданчик з лавоч-
ками для відпочинку на 
подвір’ї біля триповерхо-
вого багатоквартирного 
будинку №5 по вул. Мелі-
оративній в с. Чумаках. В селі Зоря планується встано-
вити новий дитячий ігровий майданчик та декоративну 
огорожу для ДНЗ «Сонечко». 

Одним із головних завдань сільради є створення всіх 
необхідних умов для розвитку та виховання здорових, ща-
сливих, і, головне, зігрітих батьківською любов’ю дітей. 
За те, щоб у дітей було щасливе дитинство відповідаємо 
ми, дорослі, тому турбота про дітей, захист їхніх прав є 
одним із найголовніших наших обов’язків. Для наших ді-
тей ми намагаємося створити всі умови для проведення 
якісного дозвілля, влаштовуємо для них свята – це і тра-
диційне святкування Дня Святого Миколая, Нового року, 
Великодні свята, День захисту дітей, які завжди проходять 
із подарунками та призами. Так у кінці минулого року, на-
передодні Новорічних та Різдвяних свят 626 дітей нашої 

територіальної громади отримали при-
ємний сюрприз – солодкі подарунки 
від Чумаківської сільської ради, а для 
всіх шкіл і дитячих садків нашої те-
риторіальної громади для проведення 
Новорічних свят сільська рада закупи-
ла живі ялинки.

 
– Чи приділяється особлива увага 

охороні здоров’я, забезпеченню без-
печних умов життя?

– Щорічно з сільського бюджету ви-
діляються кошти на вирішення різних 
питань медичної галузі.

Як я вже говорила, за останні роки 
проведено з сільського бюджету значні 
капіталовкладення на ремонт примі-
щень Зорянської та Чумаківської ам-
булаторій, Маївського ФАПу, придбан-
ня медичного обладнання, а в рамках 
реалізації проектів придбано сучасну 
стоматологічну установку, апарат уль-
тразвукової діагностики для Чумаків-
ської амбулаторії.

Незважаючи на те, що зараз заклади 
охорони здоров’я передані на фінансу-
вання з районного бюджету, сільська 
рада не залишає їх без уваги. Так у 
минулому році для Чумаківської амбу-
латорії сімейної медицини надано суб-
венцію з сільського бюджету в сумі 7,9 
тис. грн на придбання туберкуліну. А 
на початку 2015 року для Чумаківської 
та Зорянської амбулаторії з сільсько-
го бюджету виділено 26 тис. грн для 
придбання бензину для автомобілів 
«Швидкої допомоги».

Важливим для нашої громади є за-
безпечення правопорядку на території наших населених 
пунктів, попередження правопорушень, гарантія спокій-
ного життя наших громадян. Сільська рада підтримує 
Дніпропетровський районний відділ міліції та надає до-
помогу у придбанні паливно-мастильних матеріалів. 

 
– Ні для кого не секрет, що культурна галузь не от-

римує достатнього фінансування для свого розвитку. 
Чи вдається вирішувати проблеми культурної сфери 
села в окремо взятій Чумаківській сільській раді?

– На сучасному етапі розвитку нашої держави одним 
із ключових факторів соціально-економічного зростання 
є культура, фундаментом якої є народна творчість. І сьо-
годні сільська рада скеровує свою роботу на відновлення 
роботи нашого закладу культури, яким є Зорянський сіль-
ський будинок культури.

У вересні місяці 2014 року сільрада отримала проек-
тно-кошторисну документацію, яка пройшла державну 
експертизу, на капітальний ремонт будівлі Зорянського 
СБК. Проект передбачає відновлення систем водо-, те-
пло-, електропостачання, системи водовідведення, ремонт 
покрівлі, ремонт приміщень із заміною вікон і дверей, 
внутрішнє оздоблення приміщень, ремонт фасаду будів-
лі, благоустрій території навколо клубу. Зараз ведеться 
організаційна підготовка до втілення в життя програми 
відбудови Зорянського клубу.

Крім того, реалізація проектів сільської ради «Застосу-
вання  інноваційних енергозберігаючих технологій у Зо-

рянському сільському будинку 
культури» та «Інноваційна мо-
дель створення сучасного освіт-
ньо-культурного центру», які 
отримали перемогу в обласному 
та районному Конкурсах проек-
тів і програм розвитку місцевого 
самоврядування, дадуть можли-
вість залучити додаткові кошти 
для проведення ремонтних робіт 
Зорянського клубу. 

– Валентино Іванівно, сфера 
ЖКГ – настільки непідйом-
ний пласт застарілих і наболі-
лих проблем, що часом підня-
ти та вирішити їх не підсилу 
навіть керівникам-чоловікам. 
Хто ж опікується житлово-ко-
мунальним господарством чу-
маківської громади?

– Знаю й переконана, що всі 
проблеми відразу вирішити 
неможливо, але чітко впевнена, 
все під силу, якщо працювати 
з відповідальними й щирими 
людьми та правильно планува-
ти роботу. Утримання в належ-
ному стані багатоквартирних  
будинків, систем водопостачан-
ня та водовідведення, організа-
ція вивозу твердих побутових 
відходів – це щоденне завдання 
нашого житлово-комунального 

підприємства «Комунальник» (керівник Попов В. А.).
Велику увагу сільська рада приділяє ремонту житлового 

фонду комунальної власності. В минулому році проведено 
капітальний ремонт покрівлі двоповерхового багатоквар-
тирного будинку №4 по вулиці Шкільна в селі Чумаки.    

Також виготовлено та проведено державну експертизу 
проектно-кошторисної документації на капітальний ре-
монт покрівлі будинків №2 та №5 по вул. Шкільній в с. 
Чумаках. Найближчим часом будуть проведені роботи з 
ремонту покрівлі цих будинків.

А в селі Маївка в минулому  році за рахунок сільського 
бюджету проведений капітальний ремонт фасадів бага-
токвартирних двоповерхових житлових будинків №10 та 
№11 по пров. Мирний.

У результаті проведення цих робіт утеплені фасади 
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будинків пінополістирольними плитами, що значно по-
кращило теплоізоляційні якості будинків та створило їм 
сучасний привабливий вигляд. 

Великою проблемою для мешканців сіл Маївка та Чу-
маки було забезпечення постачання якісної питної води. 
Старі водозабірні свердловини та водонапірні башти, 
яким було вже більше 40 років, вичерпали свій ресурс і 
не забезпечували населення водою в достатній мірі. 

У 2014 році за рахунок сільського бюджету в селах 
Маївка та Чумаки збудовано дві нові системи водопо-
стачання, в які ввійшли дві водозабірні свердловини та 
водонапірні башти, система електропостачання. Зараз 
люди не мають проблем із водою. Якість її відповідає 
всім санітарним нормам.

На сьогодні мешканцям нашої територіальної гро-
мади створені сучасні умови для 
збору твердих побутових відходів у 
спеціальні металеві контейнери, які 
встановлені в кожному селі нашої 
сільської ради. Сміття вивозиться 
спеціалізованим автотранспортом на 
санкціоновані сміттєзвалища. 

Сільська рада для зменшення витрат 
населення взяла на себе 50 % оплати 
за вивіз побутового сміття. Для цього 
в 2014 році з сільського бюджету було 
надано дотацію житлово-комуналь-
ному підприємству «Комунальник» у 
сумі 298,4 тис. грн, у цьому році нада-
но такої дотації 288,4 тис. грн.

– З кожним роком села Чумаки, 
Маївка, Зоря, Виноградне зміню-
ються на краще, набувають сучас-
ного вигляду, розбудовуються, розквітають дитячими 
майданчиками, алеями, місцями для сімейного відпо-
чинку, й, відповідно, вулиці наповнюються гамірливим 
щебетом дітвори. Як у непростий час вистачає часу та 
коштів, наснаги на створення краси й затишку? 

– Ми – українці, тож охайність, чистота, привітність 
місцини, де живемо, в нас у крові, в нашому менталітеті. 
А як інакше? Безумовно, обличчям кожного населеного 
пункту є його благоустрій – чистота вулиць, прибудинко-
вих територій, стан вулично-дорожньої мережі, освітлен-
ня, квітучі клумби, прибрані узбіччя, побілені бордюри. 

У рамках реалізації проекту сільської ради «Європейська 
модель українського села», який отримав перемогу у Всеу-
країнському конкурсі проектів і програм розвитку місцево-
го самоврядування, завершується капітальний ремонт до-
рожньої мережі вулиці Косіора в селі Чумаки. Результатом 
проведення цих робіт є облаштування бетонних бордюрів,  
пішохідних доріжок, висадка декоративних дерев. 

У 2014 році в селі Зоря завершено капітальний ремонт 
дороги по вулиці Гагаріна та проведено поточний ремонт 
дороги по вулиці Нова, проведена додаткова підсипка до-
роги по вулиці Каруна, проведено поточний ремонт доріг 
по вулицям Матросова, Степова та дороги до кладовища.

У селі Чумаки проведено ямковий ремонт дорожнього 
покриття вулиць Центральна та Меліоративна, поточний 
ремонт дороги по вул. 8 Березня та капітальний ремонт 
дорожнього покриття  вулиці Будівельників у с. Чумаках.

На сьогодні сільська рада повністю забезпечує роботу 
системи вуличного освітлення своїх населених пунктів. 
Громада має всі освітлені вулиці, не сплачуючи за це. За 

2014 рік витрачено з сільського бюджету близько 80 тис. 
грн на оплату електроенергії за вуличне освітлення.

У минулому році за рахунок сільського бюджету про-
ведено ремонт вуличного освітлення в селі Виноградне, 
вулиць Київська, Першотравнева, Севастопольська в 
селі Маївка, відновлено вуличне освітлення по вулиці 
Долинській в селі Чумаки.

Сільською радою разом із ЖКП «Комунальник» за до-
помогою спеціальної мототехніки постійно проводяться 
роботи з покосу бур’янів, вирубки порослі на території на-
селених пунктів сільської ради, вздовж автомобільних до-
ріг, що проходять через наші села. Крім того, систематич-
но організовуються суботники для наведення порядку, що 
сприяє вихованню турботи та дбайливого ставлення всіх 
членів громади, молоді до місця, де всі ми проживаємо.   

– Чи вирішуються на рівні громади проблеми соці-
ального захисту громадян?

– Якість суспільного життя оцінюється не тільки ма-
теріальними речами, а й тим, наскільки комфортно по-
чувають себе люди, які найбільше потребують уваги й 
підтримки. А це – малозабезпечені категорії громадян: 
ветерани, багатодітні сім’ї, сироти, люди з обмеженими 
фізичними можливостями – всі, хто потрапив у складні 
життєві обставини. 

У 2014 році 47 мешканців нашої громади отримали 
матеріальну допомогу з сільського бюджету на загальну 
суму 42,4 тис. грн та 25 чоловік отримали матеріальну до-
помогу з фондів депутатів районної ради Мартинця В.М. 
і Захарова А.Ю. та депутата обласної ради Ніколаєва О.І.

Та вже за чотири місяці 2015 року за рахунок сільсько-
го бюджету матеріальної допомоги на загальну суму 34 
тис. грн виділено 36 нашим громадянам. Також вже 25 
мешканців громади отримали матеріальну допомогу від 
районних депутатів на суму 30 тис. грн.

Крім того, до Дня Перемоги 9 травня ветерани та учас-
ники Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій, 
вдови отримали від сільської ради та СП «Чумаки» про-
дуктові набори вартістю близько 300 грн. Не залишаються 
без уваги сільської ради люди похилого віку, інваліди, аф-
ганці та чорнобильці, які отримують вітання й подарунки 
від сільського голови щорічно до Дня людини похилого 
віку, Дня інваліда,  річниць виводу радянських військ із 
Афганістану та аварії на Чорнобильській АЕС.  

Вже традиційним стало вітати щомісячно старожилів 

нашої територіальної громади, які відзначають свої юві-
леї. Іменинники отримують не лише приємні подарунки 
від сільської ради й ради ветеранів, а й багато приємних 
позитивних емоцій, адже увага для наших бабусь і діду-
сів – це найголовніше.

Значна увага сьогодні приділяється й учасникам АТО: 
сільська рада своїм рішенням надала їм 50 % пільги за 
оплату житлово-комунальних послуг; усім 13 військо-
вослужбовцям, які звернулися до сільської ради з відпо-
відними заявами, виділені земельні ділянки по 2 га; 14 
родин отримали матеріальну допомогу по 1 тис. грн кож-
на. Напередодні 8 Березня за ініціативи мешканців села 
Чумаки та за підтримки сільської ради був проведений 
благодійний концерт, в ході якого було зібрано кошти в 
сумі 1615 грн і на ці гроші було придбано 2 пари взуття 
для двох наших учасників АТО.

– Зі сторінок нашої районної газети ми дізнаємось і 
про успіхи Ваших спортсменів. 

– Вирує й спортивне життя на території сільської ради. 
Спортсмени клубу фізичної культури «Фаворит», керів-
ником якого є Сергій Вербицький, неодноразово брали 
участь у районних та обласних змаганнях із різних ви-
дів спорту та посідали почесні призові місця з кульової 
стрільби, волейболу, гирьового спорту, легкої атлетики. 
У вересні місяці минулого року на базі Зорянської СШ 
пройшла 9 районна спартакіада «Краще спортивне село». 
Наші спортсмени в загальнокомандному заліку посіли 
п’яте місце серед 17 місцевих громад.  

А юні спортсмени Чумаківської середньої школи під ке-
рівництвом вчителя фізичної культури Анатолія 
Щитовського займають сьогодні в спортивних 
досягненнях призові місця в загальнокомандних 
заліках серед 24 шкіл району. 

Крім того на території сільської ради до всіх 
державних свят: Дня Перемоги, Дня Конститу-
ції, Дня незалежності, Дня фізкультурника, Дня 
захисника Вітчизни і т. д. влаштовуються різні 
спортивні змагання. Сільська рада надає допо-
могу в придбанні призів та подарунків, бо чітко 
розуміємо, що фізкультура й спорт – основи здо-
ров’я кожної людини.

– Як вдається підіймати активність спів-
громадян?

– Інформація рухає світом. Активним може 
стати тільки той, хто поінформований. Тому для 
мене, як для сільського голови, дуже значним і 
вагомим стало вирішення питання донесення ін-
формації про життя кожного нашого села, всієї 
громади до кожного її мешканця, адже сьогодні 

більшість людей не має змоги виписувати навіть недоро-
гу пресу. Тому з вересня 2014 року ми почали випускати 
інформаційний листок «Вісник Чумаківської сільської 
ради», який отримує кожна родина територіальної грома-
ди безкоштовно. До його випуску долучаються всі устано-
ви та організації, які є на території сільської ради, вчителі 
та учні шкіл, місцеві таланти; наші мешканці мають змогу 
привітати своїх рідних із важливою подією чи поділитись 
цікавою новиною. Жителі с. Чумаків й с. Виноградного 
мають змогу дізнатися, що цікавого відбулося в с. Зорі та 
с. Маївці, а зорянці та маївчани – про події в Чумаках та 
Виноградному. Усі наші мешканці вже звично щомісяця 
чекають наступний номер Вісника, щоб дізнатися про 
щось новеньке чи обговорити якусь подію. І дуже приєм-
но, що люди перестають бути байдужими, часто зверта-
ються зі своїми пропозиціями, пропонують допомогу в 
проведенні заходів, свідомість людей та їх бажання бути 
учасником життя громади постійно зростає.

Також наприкінці 2014 року ми вперше надрукували 
звіт сільського голови про пророблену роботу за рік і до-
ставили його в кожне домогосподарство.

– Один у полі не воїн. Напевно, щоб досягти таких 
результатів у роботі, треба мати дуже сильну команду?

– Час, в який ми живемо й працюємо непростий – для 
нас і для всієї країни. Але не дивлячись на труднощі, ми 
рухались і рухаємося вперед, закладаючи основи нашого 
майбутнього. Я хочу відзначити високу професійність і 
відданість своїй громаді всіх працівників сільської ради. 
Це заступник сільського голови Людмила Данилова, се-

кретар сільської ради Вікторія Паранько, головний бух-
галтер Алла Василенко, спеціаліст ІІ категорії (бухгалтер) 
Валентина Степаненко, юрисконсульт Валентина Юрчен-
ко, спеціаліст-землевпорядник Анастасія Слабко, інспек-
тор ВОС Валентина Хомяк, діловод Лідія Білан та водій 
Сергій Куриленко. Слова подяки хочу передати депутат-
ському корпусу сільської та районної рад, депутату облас-
ної ради Олександру Ніколаєву, керівництву та началь-
никам управлінь району. Всі разом, при найактивнішій 
підтримці громади, ми й досягаємо хороших результатів.

Попереду у нас дуже непростий час, який стане періо-
дом нових можливостей і звершень, для чого нам і знадо-
бляться сила, стійкість, упевненість, і головне – команд-
ний дух. Я впевнено дивлюся в майбутнє, тому що в нашої 
команди є знання, досвід і довіра людей. І я вірю, що разом 

ми зможемо достойно пройти складний час і використати 
його як можливість для досягнення нових висот і розкрит-
тя внутрішнього потенціалу.

Не дивлячись на все, що зроблено за цей і попередні роки, 
сільська рада має ще багато задумів і планів, які ми обов’яз-
ково втілимо в життя вже найближчим часом, зокрема:

• провести роботи із реконструкції будівлі колишньої 
Маївської початкової школи для облаштування в ньому 
дитячого садку;

• виготовити проект реконструкції приміщення до-
шкільного навчального закладу «Сонечко» з залученням 
додаткових приміщень у Зорянській СШ для відкриття 
другої групи;

• провести капітальний ремонт покрівлі Чумаківської 
середньої школи, замінити дерев’яні вікна та двері на ме-
талопластикові;

• провести капітальний ремонт Зорянського сільського 
будинку культури;

• провести капітальний ремонт покрівлі двоповерхо-
вих багатоквартирних житлових будинків №2 та №5 по 
вулиці Шкільна в селі Чумаки;

• провести капітальний ремонт фасадів двоповерхових 
багатоквартирних житлових будинків по вулиці Шкіль-
на в селі Чумаки;

• облаштувати місце для відпочинку мешканців села 
Маївка, футбольне та волейбольне поля, встановити ди-
тячий спортивно-ігровий майданчик;

• продовжити облаштування місць для відпочинку по 
вулиці Шкільній в центрі села Чумаки та по вул. Меліо-
ративній; 

• провести комплекс робіт із реконструкції та перене-
сення існуючих полів фільтрації в більш віддалене від 
села Чумаки місце;

• продовжити роботи з ремонту доріг населених пунк-
тів сільської ради та багато іншого.

– Валентино Іванівно, Ви вже зарекомендували себе 
як грамотний фахівець місцевого самоврядування, 
вмілий представник інтересів територіальної громади, 
а ще Ви надзвичайна мама трьох дітей та найщасли-
віша в світі бабуся! Як вдається поєднувати щоденну 
відповідальну роботу з турботою про родину, та коли 
доводиться інколи поступатися, перемагає успішний 
керівник, чи любляча жінка?

– Живу роботою й сім’єю. Така робота – це моє, бо лю-
блю спілкуватися з людьми, допомагати їм, розв’язувати 
проблеми, прагну зрозуміти інших, від цього отримую 
задоволення. Намагаюся бути хорошою дружиною, ма-
тір’ю, а з недавнього часу – ще й бабусею. Думаю, мені 
це вдається. А коли стає питання поступитися – бути 
успішним керівником мені допомагає моя родина. Я 
можу віддавати роботі стільки часу, скільки вона того 
потребує. І завжди впевнена – сім’я мене зрозуміє. 

– Дякую за змістовні відповіді. 
Ексклюзивне інтерв’ю Таміли ЖОРНЯК. 

На фото: відкриття водонапірної башні в селі Маїв-
ка; привітання дітей Чумаківської територіальної 
громади; новий фасад будинку по провулку Мирний; 
ремонт дороги по вулиці Гагаріна.
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ТРИВОЖНА  ПТАХА  ВІЙНИ
ЗАТЬМАРИЛА ЧИСТЕ НЕБО

 (Закінчення. Початок у № 18, 19, 20)

ДОВГООЧІКУВАНА ПЕРЕМОГА
Весна 1945 року. Зацвіли сади, луки покрилися кві-

тами чарівної весни. Настала пора сінокосу, як було 
перед війною. Майже чо-
тири роки минуло відтоді, 
як люди весело з жартами 
зранку поспішали в поле 
на заготівлю сіна, працю-
вали, наче не було ніколи 
втоми. 

І ось знову настав тра-
вень місяць. Замість сум-
них і тривожних новин 
прийшла довгоочікувана 
звістка – Перемога. Закін-
чилася проклята народом 
війна. Поверталися до 
своїх домівок бійці-фрон-
товики, які виконали свій 
обов’язок перед людством 
всього світу – розгро-
мили гітлерівський на-
цизм.

Та не всім судилося 
повернутися. Оплаку-
вали невідомі могили 
жінки та матері, бать-
ки та сестри. Довго хо-
дила Дар’я Федорівна 
Омельницька від села 
до села, поливаючи землю материнськими сльозами, 
шукаючи могилу єдиного сина Гриші. Не пам’ятаю-
чи себе, ходила вона слідами минулої війни. І таки 
знайшла могилу сина аж у Кривому Розі. Материн-
ським тілом покривала могилу, обливала сльозами, 
гукала Гришу: «Встань, синочку, єдиний мій». Та 
син не зміг здолати силу землі, наваленої на його мо-
гилу. Навіки остався єдиний син Гриша, ще зовсім 
молодий, у Криворізькій стороні. 

Довго ще стояли руїни, які нагадували собою про 
війну.

Люди жили й розуміли, що життя сьогодні потріб-
но будувати самим. Всього було в їхньому житті – й 
сміху, й радості, й пісень, а теплих слів мабуть най-
більше. Жили, працювали й очікували, з надією на 
диво, живих із війни.

Ще не зажили рани війни, а в життя людей знову 
прийшло горе – голод 1946-1947 років, пізніше – го-
лод 1953-1954 року – все це лягло тяжким тягарем 
на плечі людей, позначилося на здоров’ї. Пережили 
й це лихо. 

Перемога над ворогом не відразу покращила жит-
тя людей. Тяжкі наслідки війни, розруха. Але треба 
було піднімати з руїн народне господарство, відро-
джувати країну.

Мотря Карпівна Матвієнко пригадує, як у 1956-
1959 роках підняття Хрущовим сільського госпо-
дарства, укрупнення колгоспів обернулося для 
сільських трудівників зменшенням присадибних 
ділянок, у людей забирали корів із особистого по-
двір’я. До 1953 року існували податки, які треба було 
обов’язково сплачувати молоком, м’ясом, яйцями, та 
іншою продукцією. Через неймовірні випробування 
довелось пройти нашим селянам.

 
ЖИЛИ З МРІЄЮ ПРО ЩАСТЯ

Майже три чверті століття приходять весни, 
змінюючи одна одну своєю неповторністю, пробу-
джують у людей радість, піднімають настрій і все-
ляють впевненість у завтрашній день. Ця непов-
торність і віра в краще майбутнє завжди панувала 
й у житті людей.

Долі людські: вони теж не були схожі між собою, 
як і день на день не схожий, але мрія й бажання у 
всіх було єдине – бути щасливими. Лихоліття за-
лишили нам сумну пам’ять. Але минали роки. По-
кидали нас герої страшної війни, йдучи з життя в 

інший світ назавжди. Прихо-
дили їм на зміну й росли нові 
покоління, які мають родин-
не коріння своїх пращурів. Це 
покоління Олійників, Дани-
ленків, Дудників, Поєзників, 
Волошків та багато інших. У 
кожному з поколінь зростали 
свої герої. 

Перехід із далекої минувши-
ни до сучасності дає поштовх 
до роздумів про нерозривний 
зв’язок поколінь, про нероз-
дільність героїчного вчора і 
прекрасного сьогодення. Так 
було й так буде завжди.

Героїчне життя наших захисників було корот-
ким, але пам’ять людська про них буде жити віч-
но. На сторінках історії солдати Другої світової 
війни, які визволили всю планету від нацистської 
навали, залишаться поіменно. 

 Імена загиблих жителів села Маївка.
Булашенко Ілля Степанович, Булах Трохим Гри-

горович, Безуглий Степан Іванович, Гусак Олексій 
Лукич, Гупало Данило Васильович, Горбенко Гри-
горій Орестович, Горбенко Андрій Орестович, Гур-
товий Микита Євтихійович, Гуртовий Аврам Євти-
хійович, Губаренко Григорій Миколайович, Гли-
няний Герасим, Дащенко Володимир Андрійович, 
Дубовик Василь Ілліч, Деркач Юхим Петрович, 
Жирко Петро Дем’янович, Ждамаров Кузьма, Жи-
рко Федір Іванович, Залома Тихон Петрович, Забі-
яка Михайло Антонович, Загній Семен Артемович, 
Корженевський Григорій Юрійович, Калистий 
Іван Іванович, Крутий Антон Іванович, Кузурман 
Володимир Макарович, Красношапка Іван Федоро-
вич, Кислиця Василь Лукич, Лапко Дмитро Петро-
вич, Литвинов Павло Сергійович, Левенець Тро-
хим Сидорович, Майстренко Мартин Романович, 
Майстрено Іван Мартинович, Махно Іван Олексі-
йович, Немога Іван Олексійович, Омельницький 
Григорій, Омелич Борис Микитович, Пригара Іван 
Йосипович, Пискун Григорій Степанович, Процен-
ко Денис Семенович, Староконь Іван Гнатович, Со-
рока Гнат Юхимович, Споденець Василь Лахтионо-
вич, Хиря Митрофан, Цибатов Валентин Петрович, 
Чорний Іван Григорович, Яроленко Іван Трохимо-
вич, Янголенко Іван Трохимович.

Імена загиблих жителів села Чумаки. 
Арсентьєв Андрій Миколайович, Бабенко Ми-

кола Євстратович, Бідняк Іван Якович, Барабан 
Григорій Андрійович, Барабан Семен Авдійович, 
Бердо Федір Михайлович, Бердо Павло Федорович, 
Бердо Іван Федорович, Винокуров Олексій Єгоро-
вич, Валах Іван Васильович, Воробйов Григорій 
Семенович, Гаченко Леонід Семенович, Гаврилов 
Іван Кузьмович, Губаренко Григорій Миколайович, 

Горяний Федір Сергійович, Горяний Олександр 
Сергійович, Готвянський Юхим Маркович, Гри-
горенко Григорій Іванович, Горяний Василь Оста-
пович, Гоцик Іван Федорович, Гнойвий Максим 
Федотович, Гнойовий Іван Федотович, Готвян-
ський Марко Маркович, Донченко Петро Якович, 
Данько Федір Максимович, Данько Павло Макси-
мович, Дурас Василь Семенович, Даниленко Во-
лодимир Демидович, Дубовик Дмитро Остапович, 
Жирко Іван Антонович, Жирко Іван Свиридоно-
вич, Жарких Василь Олексійович, Жирко Петро 
Дем’янович, Жирко Микола Лукич, Жирко Про-
коп Дем’янович, Заєць Олексій Павлович, Замко-
вий Григорій Васильович, Заплюсвічка Марко 
Сергійович, Ільченко Василь Якович, Ільченко 
Григорій Семенович, Ільченко Микола Григоро-
вич, Ільченко Іван Семенович, Кирпа Гаврило 
Іванович, Кармазін Федір Антипович, Красін 
Максим Григорович, Козурман Кирило Микола-
йович, Кандала Григорій Сидорович, Кравчен-
ко Борис Васильович, Козуб Петро Корнійович, 

Козурман Василь Миколайович, 
Криворот Мина Андрійович, Лі-
щина Іван Єгорович, Литвинчук 
Андрій Павлович, Ліщина Ан-
дрій Єгорович, Ливенець Іван 
Арсентійович, Лисенко Микита 
Євгенійович, Лисенко Іван Ми-
китович, Мандрика Дмитро Фо-
кович, Мирошник Іван Федоро-
вич, Моня Мефодій Аврамович, 

Ніздрянь Федір Никифорович, Наливайко Павло 
Петрович, Найда Семен Микитович, Назаренко 
Василь Петрович, Однорог Володимир Васильо-
вич, Паскіда Іван Олексійович, Паскудін Михай-
ло Олексійович, Паскудін Олексій Олексійович, 
Посько Григорій Іванович, Поєздник Іван Мак-
симович, Панченко Михайло Іванович, Паскіда 
Леонід Олексійович, Піщанський Арсентій Дани-
лович, Побігай Андрій Данилович, Пономарен-
ко Ігнат Никифорович, Рижко Мусій Данилович, 
Раєцький Володимир Пилипович, Рештога Тихін 
Андрійович, Собко Іван Хинович, Суржко Макар 
Григорович, Сириця Іван Мусійович, Санжара 
Сергій Васильович, Скрипка Микола Максимо-
вич, Сушко Матвій Зіновійович, Самойленко 
Григорій Степанович, Староконь Олександр Гри-
горович, Староконь Василь Григорович, Старо-
конь Іван Григорович, Сердюк Антон Юхимович, 
Стадник Григорій Афанасійович, Чигрін Дмитро 
Матвійович, Чимшит Григорій Макарович, Шку-
рко Михайло Омелянович, Юрченко Григорій 
Пилипович, Ягольник Олександр Савович.

ПОДВИГ ВАШ БЕЗСМЕРТНИЙ, 
СЛАВА ПРО ВАС ВІЧНА! 

Ми залишаємося в неоплатному боргу перед тими, 
кого не змогли назвати через відсутність необхідних 
даних із вивчених сторінок минулого. І все-таки ми 
робили все можливе, щоб світло доброї пам’яті про-
яснило правдиву історію, її маленьку іскорку на при-
кладі наших рідних сіл Чумаки, Маївка, Калинівка.   

За матеріалами книги Геннадія Латушка «Ми та роки».
Використані матеріали, зібрані працівником 

держплемзаводу «Чумаки» – Сафіним В.А.
Особлива подяка: Шлахтіній Вірі Миколаївні, 

Матвієнко Мотрі Карпівні, Ільченко Василисі Ди-
мидівні, Самойленко Марії Матвіївні, Пожар Ма-
рії Микитівні, Щоглі Михайлу Петровичу, Маслік 
Явдосі Григорівні, Міщенкові Федору Мойсейовичу 
та багатьом іншим, хто пригадав, розповів і допо-
міг зібрати історичні матеріали.

Фото з архіву редакції. 

Житель села Маївка Михайло Охатий, учасник бойових 
дій Великої Вітчизняної війни зі своїми правнучками.

ОБМЕЖЕННЯ В ПРАВІ ВИЇЗДУ 
ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ 

У разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, по-
кладених на нього рішенням суду, державний виконавець 
державної виконавчої служби може звернутися з поданням до 
суду за місцезнаходженням органу ДВС щодо встановлення 
тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної 
особи або керівника боржника – юридичної особи за межі 
України до виконання зобов’язань за рішенням. Державний 
виконавець не пізніше наступного дня після надходження ух-
вали суду про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві 
виїзду за межі України до виконання нею своїх зобов’язань 
направляє засвідчену судом копію цієї ухвали для виконання 
до Адміністрації Державної прикордонної служби України. У 
разі виконання боржником відповідних зобов’язань, у тому 
числі зі сплати аліментів, а також у зв’язку із закінченням 
виконавчого провадження державний виконавець виносить 
відповідну постанову, копія якої підлягає обов’язковому на-
правленню до Адміністрації Державної прикордонної служби 
України для своєчасного зняття особи (боржника) з контролю.

Дніпропетровське районне управління юстиції.

ПОНАД 3700 ЖИТЕЛІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ТА ДОХОДИ

«З початку року до Дніпропетровської ОДПІ подано понад 
3700 декларацій про майновий стан і доходи, з них 3500 фізич-
ними особами, які зобов’язані були їх подати згідно вимог По-
даткового кодексу України в тому числі 5 міліонерів. Загальна 
сума задекларованого доходу становить понад 116 млн грн, з 
якого громадяни самостійно нарахували податку на доходи фі-
зичних осіб у сумі майже 3,2 млн грн, а місцеві бюджети вже 
отримали понад 345 тис. грн податку на доходи фізичних осіб. 
Крім цього, з початку року 109 осіб реалізували своє право на 
податкову знижку, задекларувавши до повернення з бюдже-
ту понад 100 тис. гривень», – розповів в інтерв’ю начальник 
управління доходів і зборів з фізичних осіб Сергій Скрипник. 
Податківці висловили вдячність громадянам, які свідомо від-
неслись до декларування отриманих доходів.

Дніпропетровська ОДПІ.

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

У 2015 році Асоціація лі-
карів-ендоскопістів України 
відзначає 19-річчя з дня ство-
рення. 23 травня у медиків 
професійне свято – День ендо-
скопіста. З цієї нагоди фахівці 
провели щорічну науково-прак-
тичну Конференцію, де обгово-
рили важливі питання розвит-
ку української ендоскопії.

Президент Асоціації вітчизня-
них лікарів-ендоскопістів – за-
служений лікар України, доктор 
медичних наук, старший нау-
ковий співробітник, завідувач 
відділенням ендоскопічної діа-
гностики та малоінвазивної хі-
рургії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної 
допомоги, головний науковий співробітник Українського 
науково-практичного центру екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф Володимир Нікішаєв.

Для багатьох пацієнтів Володимир Іванович – остання 
надія на встановлення остаточного діагнозу, врятоване 
здоров’я та життя. В Асоціації об’єдналися фахівці, зав-
дяки яким українська ендоскопія не стоїть на місці.

Дніпропетровське представництво – найчисленніше – 
більше 30 докторів. Серед них – такі відомі професіонали, 
як Олексій Цаберябий – завідувач відділенням ендоско-
пічної діагностики Дніпропетровського обласного центру 
кардіології та кардіохірургії та Олена Крилова – завідую-

ча Діагностичним відділом Інституту 
гастроентерології Національної Ака-
демії медичних наук, кандидат медич-
них наук, старший науковий співробіт-
ник, лікар-ендоскопіст вищої категорії.

– Мої дніпропетровські колеги ба-
гато працюють, – розповідає Олена 
Крилова, забезпечують висококвалі-
фіковану професійну допомогу па-
цієнтам, розробляють і впроваджу-
ють сучасні методи діагностики та 
лікування, повні сил розвивати свої 
професійні можливості й готові до-
помогти кожному пацієнту.

– Ми вдячні за підтримку, допомо-
гу й професійні поради Президенту 
Асоціації українських лікарів-ендо-

скопістів Володимиру Никішаєву, – говорить Олексій 
Цаберябий. – Зараз ми приділяємо увагу таким актуаль-
ним питанням ендоскопії, як профілактика колоректаль-
ного раку, методи поліпшення діагностики новоутво-
рень шлунково-кишкового тракту, використання аль-
тернативних малоінвазивних ендохірургічних втручань.

Досвід своєї роботи, впровадження в практику те-
оретичних досягнень лікарі-ендоскопісти Дніпропе-
тровська представлять колегам на науково-практичній 
Конференції, яка відбудеться наприкінці травня.

Таміла ЖОРНЯК.
На знімку Віри Касьянової: Олена Крилова під час об-

стеження пацієнта в Інституті гастроентерології.

У ВІТЧИЗНЯНИХ ЕНДОСКОПІСТІВ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО
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ПРОГНОЗ МАГНІТНИХ БУРЬ
Очікуються слабкі магнітні бурі: 2, 8 та 9 червня. В ці дні пи-

йте багато води, утримуйтеся від гострої та жирної їжі, а також 
намагайтеся якомога більше часу проводити на свіжому повітрі.

СМАЧНОГО!
ЛІТНІЙ ЗЕЛЕНИЙ БОРЩ ІЗ КРОПИВИ

Інгредієнти: пучок кропиви, 1 яйце, морква, цибуля, молода кар-
топля, сіль, чорний перець мелений.

Приготування: наріжте моркву кружечками, картоплю кубиками, 
нашаткуйте кропиву (попередньо обдайте окропом) та цибулю. Спочат-
ку в киплячу воду покладіть картоплю, через 10 хв. – цибулю з морквою, 
а ще через 5 хв. – кропиву, посоліть, поперчіть й проваріть 5 хв. Перед 
подачею киньте в каструлю порізане кружечками яйце зі сметаною.

САЛАТ «РУКОЛА» 
Інгредієнти: пучок руколи, половина середньої капусти, 5 сте-

блів зеленої цибулі, 1 варене яйце, сметана, сіль.
Приготування: наріжте цибулю, листя кульбаби, капусту со-

ломкою, яйце кубиками. Додайте сметану, посоліть і перемішайте. 

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ
ОЦЕТ У ПОБУТІ

• Відклеїти цінник. Злегка підігрійте оцет та змочіть у ньому 
губку й прикладіть до наклейки. 

• Зняти іржу. Дрібні предмети (болти, гайки, цвяхи та інше) про-
кип’ятіть із оцтом, а потім добре промийте водою.

• Прибрати затхлий запах. Протріть поверхні холодильника, 
шафи або харчові контейнери ганчіркою, змоченою в оцті.

КРАСУНЯМ
Місячний календар стрижок: 1, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 23, 28 та 29 червня.

МАСКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ВОЛОССЯ 
Візьміть половину чайної ложки обліпихової олії, один яєчний жовток, 

по одній столовій ложці цибульного й лимонного соку, касторової олії, сік 
алоє з одного листка – все це перемішайте, розітріть і трохи нагрійте. Вти-
райте масажними рухами получену суміш у шкіру голови, потім укутайте 
поліетиленом і теплим рушником. Через годину вимийте голову шампу-
нем. Робіть таку процедуру 2 рази на тиждень протягом двох місяців.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
РОБОТИ НА ГОРОДІ В ЧЕРВНІ

• Для того щоб перець краще ріс, необхідно його поливати 1 раз на тиж-
день (2 л води на 1 кущ). Протягом місяця 2 рази на тиждень підгодовуйте 
перець розчином коров’яку, в який слід додавати не багато сечовини.

• Приділіть увагу томатам. Сформуйте їх кущі, а також робіть 
регулярний полив (на одну рослину 1 л води). 

• Рясно поливайте баклажани 1 раз на тиждень. Через 3 тижні після 
посадки розсади в грунт її потрібно підгодувати розчином (15 гр. сечо-
вини на 10 л води на 1 кв.м.). Через такий же проміжок часу після першої 
підгодівлі рослини підживіть вдруге, точно таким же розчином.

• На самому початку бутонізації кабачків потрібно прищипнути осно-
вне стебло, а бічні стебла по досягненню ними довжини 35-40 см.

Примітка: окрім поливу обов’язково робіть прополку грядок і 
розпушуйте на них грунт.

• Не варто кри-
чати всім, що 
ти щаслива 
людина, варто ска-
зати маленьке 
«дякую» тому, хто 
дарує тобі це щастя!

• Життя не в 
тому, щоб жити, 
а в тому, щоб відчу-
вати, що живеш.

Як каже мудрість... 

ОВНИ. На цьому тижні 
вам нудьгувати не доведеть-
ся, так як ваше життя буде 
до країв заповнене різними 
яскравими подіями. 

ТІЛЬЦІ. На вас чекає 
участь у цікавому, багатообі-
цяючому проекті, який при-
несе для вас не тільки славу, 
а й непогану грошову винаго-
роду. Удача поряд із вами.

БЛИЗНЮКИ. Якщо в цей 
період ви вирушите в ділову 
поїздку, вона буде вдалою. 
Не виключені нові ділові зна-
йомства та вигідні контракти. 

РАКИ. На цьому тижні 
приготуйтеся до сюрпризів. 
На роботі у вас з’являться 
нові професійні обов’язки, 
які потребуватимуть більшої 
відповідальності.  

ЛЕВИ. Зірки радять вам 

більше прислухатися до влас-
них почуттів і не займатися 
тим, що приносить вам нега-
тивні емоції. Робіть тільки те, 
що вам до душі.

ДІВИ. Якщо ви не будете 
сидіти без діла й постараєте-
ся використати свій шанс, то 
успіхи в справах не змусять 
на себе чекати. Будьте впев-
нені в собі.

ТЕРЕЗИ. У цей період ви 
повинні більше покладатися 
на логіку й здоровий глузд, 
ніж на передчуття та інтуї-
цію. Зробіть щось хороше для 
близьких вам людей.

СКОРПІОНИ. Цей тиж-
день буде для вас вдалим 
лише в тому випадку, якщо 

ви поставите перед собою 
правильні цілі й знайдете вір-
ні рішення.

СТРІЛЬЦІ. Ваші життє-
ві успіхи будуть наполовину 
залежати від інших людей, 
тому постарайтеся налагоди-
ти добрі стосунки з оточую-
чими.

КОЗЕРОГИ. Ваші найгір-
ші підозри підтвердяться, а 
виниклі проблеми ви швидко 
й успішно залагодите. Голов-
не – вірити у власні сили. 

ВОДОЛІЇ. Якщо ви стур-
бовані кар’єрою, то спробуй-
те використовувати цей пе-
ріод для того, щоб зміцнити 
свій вплив на роботі. 

РИБИ. Перед вами відкри-
ються нові професійні пер-
спективи, які обіцяють високі 
заробітки та необхідні зв’язки. 

ГОРОСКОП

Втрачений військовий квиток на ім’я 
Сушка Владислава Вікторовича, вва-
жати недійсним.

На превеликий жаль, діти 
потрапляють у складні та не-
безпечні для життя ситуації 
через незнання чи нехтування 
елементарними правилами 
безпеки. Загроза травмуван-
ню та загибелі дітей у побуті, 
а саме: при виникненні пожежі 
в житловому секторі, при корис-
туванні газовими приладами, на 
водних об’єктах, внаслідок не-
обережного поводження з вог-
нем, пустощів з вибухонебез-
печними предметами, токсич-
ними речовинами, найчастіше 
виникає під час канікул. Постає нагальна потреба в проведенні належної масово-роз’яснювальної 
та навчальної роботи серед дітей щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності.

У районі працівниками ДСНС проведено Тиждень знань із основ безпеки життєдіяльності в 
школах та дитячих садках, а саме, виступи перед дітьми та педагогами. Спілкуючись із дітьми, 
спеціалісти відпрацювали теоретичні та практичні навики. 

Дніпропетровський РС ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Свята Трійця
День Святої Трійці нагадує про 

ті чудові події, які вчинив Господь, 
коли Він послав на Своїх учнів 
Святого Духа, Господа Животворя-
щого, який спочив на кожному вір-
ному Христу у вигляді вогняної мови 
і створив його вогнем палаючим, бо Го-
сподь Сам про Себе сказав, що Він – вогонь. Таке дивне по-
єднання має людина в Дусі: він стає одночасно і полум’ям, 
і джерелом води живої.

Господь сказав: «Хто вірить в Мене, з того потечуть ріки 
води живої». Він сказав це про духовне життя кожного з 
нас. Коли людина живе справжнім духовним життям, вона 
стає таким джерелом живої води, яке може напоїти собою 
весь світ і перетворити все, до чого торкається.

Костянтин ДРОБІТЬКО, протоієрей, настоятель храму 
преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.

ПІДГОРОДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
повідомляє, що принято рішення се-
сії від 30.04.2015 № 3902-55/VІ «Про 
встановлення ставок орендної плати 
за використання земель мешканця-
ми м. Підгородного та с. Перемоги, 
які використали право безкоштовної 
приватизації», з яким можна ознайо-
митися в приміщенні міської ради за 
адресою: м. Підгородне, вул. Цен-
тральна, буд.46. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста від-
ділу ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації; началь-
ника відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміні-
страції. 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 забезпечен-
ня. Довідка за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, тел.27-10-17.

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
повідомляє, що 19.05.2015 року прийняте рішення 
сільської ради № 207-30-6 «Про розгляд пропозиції 
територіальної громади Миколаївської сільської ради 
Дніпропетровського району Дніпропетровської об-
ласті щодо добровільного об’єднання територіальної 
громади Орджонікідзевської сільської ради з селами 
Орджонікідзе та Миколаївка в Миколаївську терито-
ріальну громаду». Для ознайомлення звертатись в 
сільську раду за адресою с. Миколаївка вул. Дні-
пропетровська, 18, тел. 711-53-21.

Втрачений військовий квиток серії 
СО № 239694 виданий Дніпропетров-
ським РВК 09.10.2008 р. на ім’я Тищен-
ка Олександра Олексійовича, вважати 
недійсним.

До уваги мешканців 
Дніпропетровського району!

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення громадських слухань стосовно надання до-

зволу на розробку детального плану території.
 Згідно рішення тридцять восьмої сесії шостого скликання від 21 

квітня 2015 року Сурсько-Литовської сільської ради Дніпропетров-
ського району Дніпропетровської області про надання дозволу на 
розробку детального плану території.

Враховуючи письмову заяву гр. Тимощенкової Мирослави Васи-
лівни щодо надання дозволу на розробку плану детального плану-
вання, керуючись ст. 12 Закону України «Про основи містобуду-
вання» ст. 2, 16, 17,19 Закону України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності» Сурсько-Литовської сільської ради.

Для ознайомлення громадськості Дніпропетровського району 
з намірами забудови території в приміщенні Сурсько-Литовської 
сільської ради  за адресою: с. Сурсько-Литовське, вул. Польова, 58, 
оприлюднено проект «Детальний план частини кварталу, вул. Мос-
това, с. Сурсько-Литовське Сурсько-Литовської сільської ради».

Головною метою є розробка проекту детального планування частини 
кварталу. Детальним планом частини території передбачене транспорт-
не, соціальне та інженерне забезпечення згідно чинного законодавства. 

Матеріали проекту (креслення та пояснювальна записка) пред-
ставлені для ознайомлення в робочі дні з 02.06.2015 по 02.07.2015 
року, з 10-00 до 16-00 год.

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі та по-
винні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, 
будівельних норм, державних стандартів та правил, на адресу Сур-
сько-Литовської сільської ради, с. Сурсько-Литовське, вул. Польо-
ва, 58, тел. 711-21-75, із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, 
місця проживання, особистим підписом, до 02.07.2015  року.

Розгляд наданих пропозицій закінчується 02.07.2015 року. 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
Дніпропетровський РЕМ повідомляє, 

що в зв’язку з плановою обрізкою дерев 
будуть відбуватися відключення ліній 
електропередач у червні місяці в наступ-
них населених пунктах:

1. ВЛ-0,4 кВ ТП-232 м. Підгородне, вул. Се-
верна – 02.06.2015 р.

2. ВЛ-0,4 кВ ТП-210 сел. Ювілейне, вул.
Ювілейна – 02.06.2015 р.

3. ВЛ-0,4 кВ ТП-82 м. Підгородне, вул. Гео-
логів – 04.06.2015 р.

4. ВЛ-0,4 кВ ТП-81 м. Підгородне, вул.За-
лізнична – 05.06. – 08.06.2015 р.

5. ВЛ-0,4 кВ ТП-91 м. Підгородне, вул. 
Залізнична, Кірова, Жовтнева – 10.06. – 
11.06. – 12.06.2015 р.

6. ВЛ-0,4 кВ ТП-135 м. Підгородне, Матро-
сова, Антона Вусика – 16.06. – 17.06.2015 р.

7. ВЛ-0,4 кВ ТП-170 м. Підгородне, вул. Но-
вомосковська – 18.06.2015 р.

8. ВЛ-0,4 кВ ТП-87 м. Підгородне, Фадее-
ва – 22.06. – 23.06. – 24.06.2015 р.

9. ВЛ-6 кВ Л-76 сел.Кіровське, вул. Горь-
кого, Робоча, Піонерська, Річна, Комсомоль-
ська, Пліханова – 08.09.2015 р.

10. ВЛ-0,4 кВ ТП-1099 с. Ракшівка, вул. 
Плоретарська, Молодіжна – 03.06.2015 р.

11. ВЛ-0,4 кВ ТП-510 с. Чаплі, вул.Єлова – 
16.06.2015 р.

12. ВЛ-0,4 кВ ТП-563 с. Олександрівка, вул. 
Дослідна – 17.06.2015 р.

13. ВЛ-0,4 кВ ТП-369, 367 с. Любимівка, 
вул. Совхозна, Кіровоградська, Державна, 
Центральна, Богданова, Пролетарська – 09.06. 
– 10.06. – 11.06.2015 р.

14. ВЛ-0,4 кВ ТП-826 с. Миколаївка, вул. 
Центральна – 03.06. – 04.06.2015 р.

15. ВЛ-0,4 кВ ТП-145 с. Горького, вул. Кав-
казька, Горького, Гагаріна, Дніпропетровська, 
Нова – 05.06 – 06.06. – 07.06. – 08.06.2015 р.

Керівництво Дніпропетровського РЕМ.

ОСНОВИ  БЕЗПЕКИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ДСНС ІНФОРМУЄ

5 червня о 9.00 
год. на базі «Дні-
пропетровська 
ЦРЛ ДОР» (1 
поверх відділення 
хірургії) відбу-
деться плановий ви-
їзд по забору донорської крові. 

ДО УВАГИ ДОНОРІВ! 
При собі мати паспорт із про-

пискою Дніпропетровської об-
ласті та ксерокопію ідентифі-
каційного коду. Медичні праців-
ники попереджають, що дуже 
важливо за три дні не їсти жир-
ного, смаженого, уникати вжи-
вання спиртних напоїв.  
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В бібліотеці с. До-
слідного проходила 
благодійна акція «Кожен читач – меценат». На 
неї відгукнулися читачі й поповнили фонди на 
150 примірників книг. Бібліотечні працівники та 
користувачі нашої бібліотеки вдячні нашим чита-
чам-односельцям, які взяли активну участь в акції. 
Це Володимир Омельченко, Наталя Пащенко, Оле-
на Гуржій, Вікторія Пілявська, Інна Гарцева, Бро-
варский С.П. та багато інших жителів нашого села. 

Також пройшла акція «Подаруй книгу другу» до 
Міжнародного дня дарування книг. Ми дякуємо 
Оксані Подобєд та її подрузі Інні Козленко за по-
даровані книги. А саме: літературу детективного 
жанру, пригодницьку, класику, історичні романи.

Приєднуйтесь до акції, книга жива, коли її читають, 
а не тоді, коли вона стоїть прикрасою на поличці.

Ірина САФОНОВА, завідуюча бібліотеки с. Дослідного. 

Кіровська селищна рада прийняла рішення «Про 
ініціювання добровільного об’єднання  територіаль-
них громад сіл, селищ, міст» №687 від 20.05.2015р. 
згідно якого Кіровська селищна рада ініціювала проце-
дуру добровільного об’єднання громад: сел. Кіровське, 
с. Горянівське Кіровської селищної ради, с. Партизан-
ське Партизанської сільської ради та с. Балівка Балів-
ської сільської ради в Кіровську територіальну громаду 
з адміністративним центром у сел. Кіровському.

Додаток № 1 до рішення від 20.05.2015 року № 686-34/VI.
Тарифи на комунальні послуги з централізованого 
водопосточання холодної води та водовідведення

Найменування
наданих послуг

Одиниця 
виміру

Економічне 
обгрунтування 
(собівартість),

грн

ПДВ
20%

Тариф
всього

водопостачання:
• населенню
• бюджетні установи
• інші організації

грн/м3

грн/м3

грн/м3

3,51 грн
3,6 грн

4,69 грн

0,70 грн
0,72 грн
0,94 грн

4,21 грн
4,32 грн
5,63 грн

водовідведення:
• населенню
• бюджетні установи
• інші організації

грн/м3

грн/м3

грн/м3

5,78 грн
5,93 грн
 7,74 грн

1,16 грн
1,19 грн
1,55 грн

6,94 грн
7,12 грн
9,29 грн

Кіровська селищна 
рада прийняла рішен-
ня: «Про затвердження 
виконавця житлово-ко-
мунальних послуг по 
обслуговуванню жит-
лового масиву «Пта-
хофабрика» №685 від 
20.05.2015р., згідно яко-
го виконавцем послуг з 
централізованого поста-
чання холодної води, во-
довідведення та послуг 
з утримання будинків і 
споруд прибудинкових 
територій є ТОВ «Енер-
говодгосп» та рішен-
ня «Про затвердження 
тарифів на комунальні 
послуги з водопоста-
чання, водовідедення та 
з утримання будинків і 
споруд, прибудинкових 
територій житлового 
масиву «Птахофабрика» 
№686 від 20.05.2015р. 
(тарифи у додатках до 
рішення №1, 2):

До Дня Вишиванки в Україні студенти та викла-
дачі Дніпропетровського радіоприладобудівного ко-
леджу провели акцію «Вдягни вишиванку, підтримай 
національну культуру». Студенти та всі бажаючі 
мали змогу взяти участь у цьому яскравому заході. 

«Якщо хочеш змін у майбутньому – стань цією змі-
ною зараз», – говорить організатор проекту, викладач 
української мови та літератури Юлія Каліста. 

Юнаки та дівчата із задоволенням відгукнулись на про-
позицію провести свій вихідний день активно, і залюбки 
привертали увагу перехожих. «Славетний Тарас Шевчен-
ко писав, що майбутню країну треба будувати власними 
зусиллями, – говорять учасники акції. – Ми почали з себе!»

Віримо в те, що небайдужа та цілеспрямована укра-
їнська молодь взмозі зробити крок у розвитку май-
бутнього своєї держави. Всі ми хочемо жити в мирній 
країні й змагатись тільки силою своїх знань. Тому діти 
сьогодні докладають максимум зусиль у справі здо-
буття освіти, щоб уникати безлічі життєвих помилок 
та впевнено дивитись у майбутнє.  

Юлія КАЛІСТА.
На фото: учасники акції вишикувались в слово 

«мир», бажаючи щастя всім людям і безхмарного 
неба рідній Україні.

ФЛЕШМОБ

ПА РА Д ВИШИВАНОК

Додаток № 2 до рішення від 20.05.2015 року№ 686-34/VI.
Тарифи на комунальні послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій

Найменування наданих 
послуг Одиниця виміру

Економічне об-
г р у н т у в а н н я 

(собівартість),
грн.

ПДВ
20%

Тариф 
всього

утримання будинків і 
споруд та прибудин-
кових територій

грн/м2 0,45 грн 0,09 грн 0,54 грн

Тільки 2 червня з 9.00 до 16.00 год.

купуємо  волосся до 22 000 грн за 1 кг,

за адресою: м. Підгородне, 
 вул. Центральна, 25, Будинок побуту.

а також годинники в жовтих корпусах

ПОВІДОМЛЕННЯ  
Ювілейна селищна рада, керуючись Податковим 

кодексом України, повідомляє, що рішенням ради від 
21.05.2015 № 1738-42/ VІ «Про ставки земельного податку 
та розмір орендної плати за земельні ділянки» затверджено 
розмір плати за землю на наступний податковий період. 

З рішеннями можна ознайомитися на інформацій-
ному стенді в Ювілейній селищній раді або на сайті  
dnuvilsel.dp.gov.ua в рубриці  РІШЕННЯ.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Імперія-Грандіс» оголошує про намір будів-
ництва об’єкту «Сорто-насінневий цех потуж-
ністю 20 тонн/добу», що буде здійснюватися  на 
території елеваторного комплексу ТОВ «Імпе-
рія Грандіс», який розташований за адресом: 
вул. Леніна 18-а, с. Партизанське, Дніпропетров-
ський район, Дніпропетровська область (в межах  
населеного пункту).

Проектом передбачається організація сучасного 
підприємства, що спеціалізується на очищенні та 
обробці зернових культур для виробництва насіннє-
вого зерна та зерна для харчової промисловості. Тех-
нологія очищення та оброблення зерна відповідає 
діючому законодавству України та країн Європей-
ського Союзу, обладнання сертифіковано в Україні 
для використання в виробництві харчових продук-
тів. Основним видом кінцевої продукції є очищені 
зернокрупяні культури (пшоно, горох) та очищене 
від шкаралупи ядро насіння соняшнику.  

Виробничий цех буде розташований на земельної 

ділянці елеваторного комплексу, до якого входять 3 
виробничі дільниці (дільниця основного виробни-
цтва, дільниця переробки відходів та дільниця для 
складування готової продукції). Забезпечення ви-
робничого цеху сировиною буде здійснюватися від 
елеватору за допомогою спеціально побудованого 
матеріалопроводу (закритого типу). 

Потреба у ресурсах при будівництві та експлуата-
ції об’єкту (електроенергія, водопостачання та інше) 
здійснюватиметься від існуючих місцевих мереж 
відповідно до технічних умов. Транспортне забезпе-
чення при будівництві об’єкту буде за рахунок ви-
користання власного та залученого автотранспорту, 
транспортне забезпечення при експлуатації тільки 
за рахунок власного автотранспорту.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльно-
сті відсутні. Еколого-інженерна підготовка та захист 
території не потребується, в зв’язку з розміщенням 
об’єкту на території діючого підприємства.

Можливі впливи планової діяльності (при будів-
ництві й експлуатації) на навколишнє середовище: 
клімат і мікроклімат – відсутні; атмосферне пові-

тря – викиди забруднюючих речовин від об’єкту; 
водне – відсутнє; грунт – відсутнє; рослинний і тва-
ринний світ, заповідні об’єкти – не впливає; навко-
лишнє соціальне середовище (населення) – не впли-
ває; навколишнє техногенне середовище – не впливає.

Виробничі відходи у вигляді біомаси рослинно-
го походження (лушпиння, відходи аспірації та 
очищення соняшника) будуть використовуються 
як сировина для виробництва твердого біопалива 
(гранульована біомаса). Тверде біопаливо буде ча-
стково використатися на власній котельні з твер-
допаливним котлом), а також продаватися на вну-
трішньому ринку.

Обсяг виконання ОВНС відповідає п. 4 ДБН 
А2.2-1.03 і виконується в повному обсязі.

Місце ознайомлення громадськості з матері-
алами проекту будівництва об’єкту та матері-
алами розділу ОВНС за адресом: с. Партизан-
ське, вул. Леніна 18-а, телефон відповідальної від 
Замовника особи (067) 630-59-15, з 08.00 до 17.00 
щодня, окрім неділі, та за адресою: Партизанська 
сільська рада, вул. Чапаєва, 7, тел. (056) 767-48-13.

Дніпропетровський РЕМ звер-
тає увагу керівників місць ор-
ганізованого відпочинку дітей, 
батьків і педагогів освітніх за-
кладів, керівників підприємств, 
установ, голів сільських і селищ-
них рад, керівників усіх форм 
власності, а також усіх жителів 
Дніпропетровського району на 
необхідність дотримання обереж-
ності поблизу електроустановок, 
особливо в місцях проходжен-
ня повітряних і кабельних ліній 
електропередач.

У період літніх канікул особли-
ву увагу слід приділяти діятм. Не 
залишайте їх без нагляду, особли-
во поблизу охоронних зон повітря-
них ліній електропередач та елек-
троустановок. Дитяча безпечніть і 
допитливість нерідко призводять 
до трагічних наслідків. Оберігай-

те дітей від небезпечних «ігор» з 
електрикою!

У літній пожежонебезпечний пе-
ріод дотримання правил поведінки 
поблизу енергооб’єктів також над-
звичайно важливе. Вогняна стихія 
не тільки завдає шкоди довкіллю й 
порушує нормальну роботу елек-
тричних мереж та електропоста-
чання споживачів, пошкоджуючи 
опори, проводи ліній електропе-
редач, а й забирає людські життя, 
позбавляє притулку багато сімей.

Недбале поводження з вогнем: 
підпал стерні, сухостою, прове-
дення робіт в охоронних зонах 
електроустановок з порушенням 
правил безпеки поблизу об’єктів 
енергетики призводить до трагіч-
них наслідків.

Пам’ятайте про те, що посадові 
особи й громадяни, винні в пору-

шенні нормальної роботи елек-
тричних мереж, притягаються до 
відповідальності в установленому 
законом порядку.

Шановні мешканці 
Дніпропетровського району!

Нагадуємо вам про те, що но-
мер телефону диспетчера Дні-
пропетровського РЕМ (373-51-12) 
відключений. З метою створення 
прямого діалогу між вами і ком-
панією, а також зручності та 
доступності отримання будь-якої 
інформації, яка вас цікавить, ство-
рений єдиний контакт-центр для 
звернення клієнтів.

Телефон контакт-центру 
0-800-500-444 (цілодобово).

Дзвінки зі стаціонарного та мо-
більного телефонів безкоштовні 
в межах України.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПОБЛИЗУ ЕНЕРГООБ’ЄКТІВРЕМ ІНФОРМУЄ

БІ Б Л І ОТ Е К А  – 
ТЕРИТОРІ Я  Є Д НОСТІ

ПОДЯКА


