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Дніпровська зоря

25 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ДОРОГІ ДІТИ, СТУДЕНТИ, БАТЬКИ, ВЧИТЕЛІ, 
ВИКЛАДАЧІ, ВИХОВАТЕЛІ!

ВІТАЄМО ВАС ІЗ НАСТУПАЮЧИМ ЧУДОВИМ 
ХВИЛЮЮЧИМ СВЯТОМ – ДНЕМ ЗНАНЬ! 

Це день, із якого починається дорога в майбутнє для 
кожного з нас. Це день, що дає можливість дорослим 
повернутися в свої золоті роки, а учням і студентам – до своєї 
другої домівки – в школи та вузи. Саме в День знань 
ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів і 
викладачів, їх неоціненну роботу розуму й серця. 
Щиро дякуємо вам, вельмишановні педагоги, 
за тепло сердець, бездоганне виконання такої 
відповідальної місії, як виховання підростаючого 
покоління в дусі любові до рідного краю, до України, 
та до людини. Бо саме ви сприяєте формуванню 
юних особистостей, від яких залежить майбутнє 
українського народу, завтрашній день нашої Вітчизни.

Усім, хто в цей день прийде до навчальних закладів здобувати 
знання, бажаємо успіхів і широких життєвих горизонтів. 

З повагою Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації, 
Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.

Свято прапора встановлено в Україні 23 серпня 2004 року Указом Прези-
дента України № 987/2004 «Про День Державного Прапора України», задля 

вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки не-
залежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України. 
Відповідно до Конституції, Державний прапор України – це стяг із двох рівновеликих горизон-
тальних смуг синього і жовтого кольорів, у співвідношенні ширини прапора до його довжини 2:3. 
Раніше День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Історика-
ми зафіксована дата першого офіційного підняття стягу – 24 липня 1990 року. Освячений у Софій-
ському соборі синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. А після встановлення 
офіційної дати святкування, цей день почали відзначати в кожному куточкові нашої держави.

Не змінюючи традиціям святкування та вшанування одного з національних символів 
України, 23 серпня відбулась офіційна церемонія підняття Державного прапора України 
на флагштоці біля будівлі Дніпровської районної ради. На початку урочистостей із нагоди 
Дня Державного Прапора присутні згадали про споконвічне прагнення українців жити в 
вільній, незалежній державі і, звісно, мати свої національні символи. І ось урочиста мить. 
Право підняття національної святині було надано Артьомові Фісунову, голові райдержад-
міністрації, Романові Пруденку, голові районної ради. 

Цього дня багато синьо-жовтих стягів майорять у всіх великих містах, невеликих містечках, 
маленьких селах нашої прекрасної України. Для українців День Державного Прапора – одне з 
найбільших свят, а прапор України – це символ свободи та незалежності, волі, слави та непере-
можності українського народу.                                                      Наталія ЯКІВЕЦЬ. Фото автора.

ДОРОГІ ДІТИ, ВЧИТЕЛІ, БАТЬКИ! 
ЩИРО ВІТАЄМО ВСІХ ВАС ІЗ НАСТУПАЮЧИМ ТРАДИЦІЙНИМ 

ВЕРЕСНЕВИМ СВЯТОМ ПЕРШОГО ДЗВОНИКА!
День знань став по-справжньому всенародним святом молодості й надій. Це свято 

насамперед тих, хто вперше в житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі 
своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає 
й виховує в дусі любові до України та до людини, як найбільшої гуманітарної цінності.

Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це 
прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, 
діяти, жити. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. 
Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними у 

громадському житті.
Кожен із нас, перегортаючи сторінки свого життя, зупиниться на тій, що має 

назву «школа». І полинуть тоді думки приємні, життєрадісні, і защемить 
серце, бо згадуєш своє дитинство, юність, своїх кращих друзів, своїх 
порадників і наставників – учителів. Щира вдячність вам, дорогі 

педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, 
як виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню юних 
особистостей, від яких залежить наше майбутнє, завтрашній день Української держави. Зі 
святом вас усіх – із Днем знань. З початком нового навчального року!

З повагою відділ освіти та райком профспілки працівників освіти.

Урочистий захід із 
нагоди 25-ої річниці 
Незалежності Украї-
ни відбувся на Фести-
вальному причалі на 
березі Дніпра.

Тисячі дніпровців та 
гостей міста змогли по-
бачити святковий парад 
до Дня Незалежності, 
який транслювався на-
живо зі столиці Украї-
ни. Після чого, на вели-
кій концертній сцені відбулась цере-

монія нагородження. Голова облдер-
жадміністрації Валентин Резніченко, 
голова облради Гліб Пригунов та їхні 
заступники, вручили пам’ятні медалі 
та почесні відзнаки 150 видатним жи-
телям регіону. Серед них і наші зем-
ляки. Відзнакою Президента Украї-
ни – Ювілейною медаллю «25 років 
Незалежності України» нагороджені 
Сергій Булавін, керівник ФГ «Оріль», 
с. Балівка, та Юрій Крічкевич, дирек-
тор Підгородненської СЗШ-3.

Активну участь у відзначенні 
25-річчя незалежної України взяв наш 
район. На Фестивальному причалі 
експозиція досягнень Дніпровського 

району зайняли гід-
не місце серед міст 
та районів області. 

Диво-урожай 2016 року – сніп 
колосистої пшениці та запашний 
коровай прикрашали вбраний 
стіл. Величезні корзини з овочами 
та фруктами милували око. Гості 
та жителі мали змогу оглянути 
виставки робіт народних май-
стрів Дніпровського краю. Були 
представлені вишиті рушники від 
Надії Кармазіної, м. Підгородне, 
кокошники зі стрічок представила 
Тамара Маркіна, РБК.  Олександр Бердо, майстер худож-

нього кування урізноманітнив презентацію своїми візерунковими виробами. Посуд 
із паперу від Наталії Довганич, РБК, 
прийшовся глядачам до смаку. Сподо-
бались усім і вишиті хрестиком карти-
ни Наталії Ціхач із м. Підгородного. 
Лідія Лєнь, працівниця районного бу-
динку культури малювала всім бажа-
ючим на щічках та руках сердечка та 
прапорці синьо-жовтими фарбами. Це 
дійство зібрало чергу охочих.

Різноманіттям вишиванок, націо-
нальною символікою та невичерп-
ним патріотизмом увінчалось свято 
з відзначення ювілейної дати від дня 
проголошення Незалежності нашої 
мальовничої Батьківщини. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ, м. Дніпро.

ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИМАЙОРИТЬ У НЕБІ СИМВОЛ СВОБОДИ

УКРАЇНУ ВІТАЛИ З ЮВІЛЕЄМ

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ! ДОРОГІ ШКОЛЯРІ, СТУДЕНТИ, ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ ТА БАТЬКИ!
ЩИРО ВІТАЮ ВАС ІЗ ДНЕМ ЗНАНЬ ТА ПОЧАТКОМ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

Свято 1 вересня символізує прагнення кожного громадянина, особливо молоді, до вершин знань та професійної майстерності. Всі ми 
глибоко усвідомлюємо пріоритетність освіти як визначального фактора суспільного розвитку, досягнення кращих європейських стан-

дартів життя, утвердження України в колі високорозвинених країн світу.
Бажаю всім школярам та студентам у цьому навчальному році підкорити нові вершини знань, 

зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконаний, ваші здібності, наполег-
ливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті. Щиро вдячний учителям за натх-
ненну працю, за чуйне ставлення до своїх вихованців, за віру в їхні здібності й обдарування. Бажаю, 

щоб ви завжди відчували радість успіхів і заслужену гордість за невтомну працю на освітянській ниві.
Нехай же новий навчальний рік порадує нас усіх значними досягненнями та здобутками, розкриє перед дітьми 

нові можливості пізнання себе і світу, педагогам принесе задоволення від оцінки їхньої праці, а батькам – упевненість 
в освіченості й щасливій долі своїх нащадків. Міцного здоров’я усім, мирного неба над головою, добра та радості.

З повагою Каміль ПРИМАКОВ, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
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РАЙОННІ УРОЧИСТОСТІ

ДЕРЖАВНЕ СВЯТО

ВПЕВНЕНЕ МАЙБУТНЄ – ЩАСЛИВІ ДІТИ

Із тисяч народів 
і народностей світу 
майже 200 виросли в 
нації, створили свої 
держави й домоглися 
визначення їх світовою спільнотою, серед них і Укра-
їна. Вже 25 років народ України відзначає річницю, 
відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків 
– бути господарями на своїй найбагатішій, прекрасній 
і чарівній українській землі. 

З нагоди державних 
свят – Дня Незалежності 
України та Дня Держав-
ного Прапора в районному 
будинку культури були 
проведені урочистості. 
Святково прибрана зала 
національною символікою 
зібрала багато людей: заві-
тали гості з усіх куточків 
Дніпровського району. 

З вітальним словом до 
всіх присутніх звернувся 
голова райдержадміні-
страції Артьом Фісунов, 
слушно зауваживши, що 
сьогодні під благословен-

ням українського прапора у Незалежній країні ми будує-
мо державний лад, творимо суспільні звершення, досягає-
мо успіхів та виборюємо перемогу на сході нашої країни: 
«Переконаний, що Україна в серці кожного з нас. Цей уро-
чистий день сповнює нас вірою в майбутнє Батьківщини. І 
нашою плідною працею, єдністю, взаємною підтримкою й 
взаєморозумінням ми будемо рухатись вперед».

Також до поздоровлень із загальнонаціональними святами 
приєднався Роман Пруденко, голова районної ради: «Наша 
держава пройшла великий шлях, щоб досягти бажаної мети 
й стати Незалежною, проходимо його й сьогодні, доводячи, 
що ми, українці – непереможна нація. Ми відзначаємо не 
просто День народження нашої держави, це свято пам’яті й 

глибокої поваги до покоління наших предків, мужніх зем-
ляків, які боронили й продовжують захищати державність. 
Тож нехай це свято додасть всім наснаги й творчих здобутків 
в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини». 

За вагомі професійні здобутки, самовіддану працю, актив-
ну громадську позицію Медаллю «25 років Незалежності 
України» нагороджені Володимир Клименко, директор ПП 
«Перемога АВК», Почесний громадянин Дніпровського райо-
ну; Санасар Куюмчян, власник ПП «Сігма»; Андрій Асатрян, 
директор ТОВ «Зернопродукт-2005», депутат районної ради; 
Любов Поліщук, заступник директора КЗ «Дніпропетров-
ський районний будинок культури». Почесною Грамотою об-
ласної ради відзначені Олексій Невеселий, депутат Дніпров-
ської районної ради, голова постійної комісії з питань регла-
менту та депутатської етики; Володимир Ткаченко, депутат 
Дніпровської районної ради, голова постійної комісії з питань 
комунальної власності. Грамотами райдержадміністрації 
та районної ради були нагороджені жителі Дніпровського 

району, які своїм 
вагомим внеском 
у суспільне жит-
тя творять історію 
рідного краю.

Зі словами Бо-
жого благословен-
ня до присутніх 
звернувся отець 
Костянтин, прото-
ієрей, настоятель 
храму Антонія 
і Феодосія Киє-
во-Печерських.

Олександр Вольніков, підполковник, військовий комісар ра-
йонного військового комісаріату зазначив, що і в ці хвилини, в 
непростий для нашої країни час, тисячі патріотів, синів та до-
ньок України, боронять рідну землю від агресора, незважаю-

чи ні на що, ціною 
власного життя 
зберігають спокій 
мільйонів україн-
ців та державний 
суверенітет. 

Хвилиною мовчання були згадані всі Герої, які поклали 
свої голови за наше майбутнє – світле й незалежне. В спіль-
ній молитві присутні на заході помолилися за мир і спокій 
Дніпровського краю та всієї України.

Президентська нагорода – медаль «Захисник Вітчизни» 
була вручена Сергію 
Хворостянкіну та 
Сергію Косенку. За 
безкорисливу допомо-
гу військовим Медал-
лю «Волонтер Украї-
ни» нагороджені Олег 
Роговий та Євген Ше-
мет. До нагрудного 
знаку «Учасник АТО» 
представлені сорок 
два військовослуж-
бовця Збройних сил 
України.

Організатори свята потурбувались про чудову концерт-
ну програму, до якої увійшли мелодійні пісні у виконанні 
зведеного хору народних колективів «Журавка» й «Ва-
сильки», «Родина Україна»; Любові Поліщук, «Україно 
моя», Еліни Цодікової та учасників вокальної студії «Та-
лант», «Молитва»; Ольги Мельничук, «Ми Україна»; Мак-
сима Солоділова «Наша земля» та запальні танці у вико-
нанні хореографічних колективів Дніпровського району. З 
Днем Незалежності вітали й маленькі українці – вихован-
ці дитячого садка «Червона шапочка».

Завершились урочистості, сповнені почуттям патріотиз-
му, та вірою в завтрашній день прекрасними побажаннями: 
«Нехай ці величні свята духмяним серпневим ароматом 
українського хліба принесуть у ваш дім щастя й добро, мир 
та любов».                                                 Наталія ЯКІВЕЦЬ.

На фото автора: яскраві моменти урочистостей.

КРАЇНО МОЯ, ПРЕСВЯТА Й НЕПОДІЛЬНА

Останній літній місяць для нас, 
українців, особливий. Тепле со-
нячне проміння серпня приносить 
радісне національне свято – День 
Незалежності України. Напевно, 
немає куточка в Україні, де б не 
відзначали це свято. Це не тільки 
урочистості та святкові концерти, 
значно важливіше те, щоб Україна 
була у кожного в серці, й щоб ко-
жен із нас усвідомив себе невід’єм-
ною частинкою цієї святої землі.

Вже традиційно, в центрі селища 
Обухівка відбулося величне свято з 
нагоди 25-річчя Дня Незалежності 
України. На свято завітали почесні 
гості: Віктор Шинкевич, депутат об-
ласної ради; 
Віра Джур, 
депутат ра-
йонної ради, директор Кіровської СЗШ; Олександр Вольніков, підполковник, військовий 
комісар районного військового комісаріату; Семен Калниш, голова Кіровської первинної ор-
ганізації ветеранів; отець Олександр, протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського храму.

Справжньою родзинкою заходу стала виставка народних майстрів – умільців, яка 
стверджує, що народні творчі промисли, зокрема, вишивка живуть у селищі, й навіть, 
більше того, набувають нових барв та напрямків. Тут чудові рушники, українські со-
рочки, серветки, подушки, картини, які вишиті різними техніками. Радували кольорами 
веселки вироби – іграшки для дітлахів із фанери, молодого майстра Івана Рогожі, який 
займається своєю улюбленою справою не так давно, але вже виставляв свої роботи на Со-
рочинському ярмарку, а надихнула його на це рідна тітка Антоніна, яка веде гурток для 
дітей в дитячому Будинку творчості.  Свої чудові фігури з штучної трави Лося й Ведме-
дя, оригінальні вироби з цементу – черепаху та рожевого фламінго представили майстри 
із Петриківки – Іван Позняков та  Юрій Шиманський. Військовослужбовці Дніпропе-
тровського РВК демонстрували гостям свята майстер-клас із розбирання та складання 
автомата Калашникова. Впродовж усього свята жителів селища пригощали смачними 
запашними стравами, солодощами та прохолодними напоями. Кульмінацією цього дня 
стала смачна польова солдатська каша, яку приготували справжні кулінари, професіо-
нали своєї справи – військовослужбовці Дніпропетровського РВК. Бажаючі мали змогу 
взяти участь у розіграші святкової лотереї, отримавши приємні та цінні виграші. 

Зі словами щирих привітань до присутніх звернувся Василь Гезь, Кіровський селищний 
голова: «Нам судилося стати учасниками творення української нації. Перед нами стоять 
складні й великі завдання. Я впевнений, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шля-
ху зміцнення незалежності нашої держави, адже запорука успіху – у громадській злагоді, 
високій відповідальності за доручену справу, в об’єднанні громадян в єдиному прагненні – 

сумлінною працею покращити життя 
кожної людини, доброту та достатку».

Василь Григорович відзначив 
кращих представників своєї грома-
ди Подяками селищного голови за 
вагомий внесок у соціально-еконо-
мічний та культурний розвиток те-
риторіальної громади, покращення 
благоустрою населення та з нагоди 
25-річчя Незалежності України. 

Олександр Вольніков вручив на-
грудні знаки «Учасник АТО» вій-
ськовослужбовцям селища Обухів-
ка, які мужньо захищали кордони 
нашої рідної неньки України. 

Присутні під хвилюючі звуки ме-
тронома схилили голови в журбі та 

х в и л и н о ю 
м о в ч а н н я 
вшанували 

пам’ять всіх полеглих захисників рідної землі, та поклали букет жовто-синіх квітів до меморіалу.
На кожне свято всі чекають подарунків, а особливо малеча. Тож день народження Незалеж-

ності України для обухівчан був особливим святом, саме в цей день у центрі селища завдяки 
Василеві Гезю та всьому депутатському корпусу з’явилося «казкове містечко» – дитячі спор-
тивні ігрові майданчики – гойдалки, каруселі, гірки, турніки – тепер матусям з їх дітьми буде 
де прогулюватися теплими літніми вечорами. Це добре й для татусів, які відтепер можуть 
спокійно поспілкуватися на лавці, поки їхні сини та доньки бавитимуться на майданчиках. 

Василь Григорович звернувся до односельців: «Нехай спорудження дитячого майдан-
чика стане початком відродження нашого селища. Маленькі хлопчики та дівчатка по-
винні зростати в атмосфері безмежної любові 
та турботи з боку, як батьків, так і влади, бо 
вклад у наших дітей – наше майбутнє».

Маленькі обухівчани зачитали вірші, в яких 
висловили слова щирої подяки дорослим за 
турботу про них. Діти випустили кульки націо-
нальних кольорів у голубе небо – символ миру 
та добра в нашій рідній незалежній Україні. А 
потім були цікаві рухливі ігри з аніматорами, 
дитячим радощам не було меж. 

Концертну програму підготували справжні 
аматори художньої самодіяльності Кіровського 
будинку культури, директор Валентина Тка-
ченко. Ольга Музика, тріо «Обухівські молоди-
ці», Галина Литвин, Любов Кучугурна, Галина 
Москаленко, дует Юлія Бердо, Станіслав Анто-
ненко, дует «Бердичі» Василь Бердо, Олександра Демяненко. Солісти: Микола Карабаза, 
Майя Рибалко, В.І.Гурт «Контакт», Павло Готвянський, Василь Бердо, Олександра Де-
мяненко. Своїм виступом зачарував танцювальний колектив під керівництвом Світлани 
Калачевської, учні Кіровської СШ. Ведучими концерту були: Максим Беріло, Яна Кулі-
кова, Вікторія Буліма, Діана Дубовик, Наталья Сован. 

Глядачі отримали масу задоволення, позитивних емоцій та гарного настрою, занурив-
шись у чарівний світ української пісні, запальні ритми танцю з яскравими костюмами. 
Аматорів сцени присутні вітали бурхливими оплесками. 

Свято вдалося на славу. Хочеться, щоб у нашому житті було побільше таких яскравих подій, 
які, дійсно, підіймають настрій, дарують віру в те, що все буде добре, й що майбутнє наших ді-
тей буде стабільним, забезпеченим, радісним.                                       Юлія ЧУМАК, смт Обухівка.
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В № 27 нашої газети ми друкували статтю «В 
чиїх руках соломинка для дібровчан», в якій на-
магались знайти шлях виходу із глухого кута, в 
який потрапила депресивна Дібровська грома-
да Синельниківського району в своєму бажанні 
об’єднатися зі спроможною Любимівської сіль-
ською радою Дніпровського району.

Здавалося б, в унікальних умовах, що склалися в 
державі, за активної підтримки реформи місцевого 
самоврядування президентом України, коли децен-
тралізація є пріоритетом у роботі уряду, логічним 
було б, щоб і депутати всіх рівнів, які так гаряче обі-
цяють захищати інтереси людей у період виборів, 
мали б активно підтримувати об’єднання громад. 
Особливо, коли мова йде про депресивні території, 
адже в збіднілих селах люди вже практично втрати-
ли віру в нормальні умови життя.

Після того, як депутати Синельниківської район-
ної ради не підтримали ініціативу громад-пер-
шопрохідців у справі об’єднання громад з різних 
районів (нагадаємо, депутати Дніпровського ра-
йону одностайно підтримали 
Любимівська громаду – прим. 
автора); а депутати Верховної 
Ради України 14 липня, коли 
повинні були розглянути па-
кет законопроектів із децен-
тралізації, (й, зокрема, про 
об’єднання громад за межами 
районів) навіть не приступили 
до роботи над ними, й цього ж 
дня відправили себе у відпуст-
ку, розчаруванню селян просто 
не було меж.

Беручи участь у проек-
ті «Інституційна підтримка 
– активізація місцевих ЗМІ 
у місії інформування про 
реформу децентралізації в 
Україні», ми звернулись до 
Всеукраїнської Асоціації 
сільських та селищних рад і 
отримали роз’яснення експертів, що межі району не 
можуть бути перепоною для об’єднання громад. Ци-
туємо: «Закон від 26.11.15 р. № 835-VІІІ «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 
та деяких інших законодавчих актів України щодо 

децентралізації повноважень з державної реєстра-
ції юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань виключив із Закону «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» ча-
стину дев’яту статті 7, в якій ішлося, що в випадку, 
коли до складу об’єднаної територіальної громади 
передбачається входження територіальної громади, 
розташованої на території суміжного району, облас-
на рада має звернулись із поданням до Верховної 

ради України щодо зміни меж відповід-
них районів. За Верховною радою Укра-
їни залишається право змінювати межі 
районів, і це необхідно робити, але вже 
після проведення перших виборів в об’єд-
наній громаді». 

Так як гуртом та в злагоді будь-яка спра-
ва краще робиться, напередодні засідан-
ня Дніпропетровської обласної ради, яке 
мало відбутися 29 липня, представники 
Любимівської й Дібровської громад на за-
прошення голови Синельниківської район-
ної ради Юрія Мартиненка взяли участь у 
роботі сесії цієї ради з метою достукатися 
до місцевих депутатів. У порядку денному 
питання «Про надання згоди на розробку 
проекту землеустрою, щодо зміни меж Си-
нельниківського району в зв’язку з об’єд-

нанням Дібровської сільської ради Синельниківсько-
го району та Любимівської сільської ради Дніпров-
ського району», було 16-тим. Переважну більшість 
часу на сесії районні депутати витратили на проблему 
розподілу аж 1 млн грн (!) зароблених коштів на по-
треби громад району.

І як не намагалися переконати депу-
татів у розумності даного рішення Ігор 
Желяб’єв, депутат районної ради, Люби-
мівський сільський голова Катерина Же-
ляб’єва та Дібровський сільський голова 
Сергій Мікунов, тільки 11 районних депу-
татів підтримали рух у напрямку реформ, 
інші утримались. Підтримка навіть мен-
ша, ніж на попередній сесії з цього питан-
ня, коли «за» проголосували 15 чоловік.

Та для людей, які прагнуть змін, не-
має нічого неможливого.

9 серпня отриманий висновок Дні-
пропетровської облдержадміністрації 
щодо відповідності проектів вимогам 
Конституції України та законів Украї-

ни рішень про добровільне об’єднання 
територіальних громад Любимівської 

сільської ради, Дібровської сільської ради, а також 
Обухівської (Кіровської) селищної ради Дніпров-
ського району, яка, наслідуючи приклад Любимів-
ської громади, виявила бажання об’єднатись на до-
бровільній основі з Миколаївською селищною ра-
дою Петриківського району. 

Звичайно, це тільки черговий крок. Але, відчуваю-
чи підтримку обласної та центральної влади, грома-
ди наразі сповнені оптимізму.

Ми будемо і надалі інформувати наших читачів про 
реалізацію багаточисельних проектів розвитку 
Любимівської об’єднаної територіальної грома-
ди. Серед них – будівництво культурно-спор-

тивного комплексу в с. Люби-
мівці, реконструкція будівлі 
колишньої Дібровської се-
редньої школи під навчаль-
но-виховний комплекс, капі-
тальний ремонт доріг у селах 
Дібровської сільської ради. 
Повідомимо про будівництво 
рекреаційного парку на бере-
зі річки Дніпро, ремонт насо-
сних станцій подачі технічної 
води населенню. Також ви 
дізнаєтесь про хід створення 
комунального автотранспорт-
ного закладу для організації 
перевезень населення між 
селами Любимівської ОТГ 
та сполучення з містом. Ми 
обов’язково напишемо на якій 
стадії проект з міжнародними 
інвестиціями щодо встанов-

лення сонячних батарей потужністю 20 МВт та про 
інші проекти, пов’язані з розвитком інфраструктури та 
благоустроєм всіх 6-ти сіл Любимівської ОТГ.

Ігор Желяб’єв сповнений ентузіазму й впевненості: «Я 
вже бачу Любимівську об’єднану громаду через 30 років. 
Її майбутнє – красива заможна, надзвичайна територія 
добра й достатку, такий собі райський куточок туризму, 
культури та спорту на теренах Дніпропетровщини.

Хтось можливо, не вірить сьогодні в здійснення всіх 
цихз задумів, але згадаймо як три роки тому в нашій 
газеті презентували програму «Любимівка – нове село 
України», і тоді теж не всі вірили, а сьогодні Любимів-
ська сільська рада є однією з найсучасніших, найма-
льовничиших територій справедливості й достатку

Ми переконані, що Обухівська (Кіровська) об’єд-
нана громада теж зможе здивувати й новим довго-
очікуваним дитячим дошкільними закладом, і ту-
ристичними та екологічними проектами, зеленим 
туризмом, використовуючи найцінніше багатство 
своєї території – неповторне природне середовище з 
сосновим лісом, річкою. І про це ми неодмінно напи-
шемо в нашій газеті під рубрикою «Україна – це ми». 

Для розвитку в цих активних громад є все необхід-
не – небайдужі ініціативні люди з креативним мис-
ленням, бажання й, нарешті, з’являться можливості.  

Пам’ятаймо, змінюючи себе, гуртуючи громади в 
бажанні не боятися, а рухатися в напрямку розвитку, 
ми зможемо змінити нашу країну.

Таміла ЖОРНЯК.
Публікація створена на основі досвіду та інформа-

ції, отриманих у проекті «Інституційна підртимка – 
активізація місцевих засобів масової інформації в місії 
інформування про реформу децентралізації в Україні».

СЛІДАМИ НАШИХ ПУБЛІКАЦІЙ

СОЛОМИНКУ ТРИМАЄМО, 
ТЯГНЕМО ДІБРОВЧАН З БОЛОТА БІДНОСТІ

Питання відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які викону-
вали свій військовий обов’язок на сході країни під час проведення антитерорис-

тичної операції, залишається одним із найак-
туальніших на даний час.

За ініціативи голови райдержадміністрації 
Артьома Фісунова, днями в залі засідань ра-
йонної ради пройшла зустріч із учасниками 
АТО та їхніми сім’ями. Метою заходу стало 
врегулювання непорозумінь та конфліктних 
ситуацій, що виникли в ході забезпечення зе-
мельними ділянками цієї категорії військовос-
лужбовців. А ще, знайти вихід із складної си-
туації – нестачі землі для всіх учас-
ників антитерористичної операції. 

З проектом зі  спрощеної системи 
оформлення землі для учасників АТО виступила Наталія Плющій, 
адміністратор Центру надання адміністративних послуг, зазначив-
ши, що процедура проходить в два візити до Центру надання адміні-
стративних послуг. Тобто, людина приходить до ЦНАПу, пише заяву 
з проханням надати земельну ділянку, подає документи, а в термін до 
чотирьох місяців вдруге приходить до інстанції та забирає витяг про 
реєстрацію права власності на земельну ділянку. Також створений ат-
лас вільних земель. Ця спрощена система дає змогу набагато швидше 
отримати документи на право власності. 

На допомогу учасникам АТО в вирішенні питання з виділення віль-
них земельних ділянок виступив Ігор Желяб’єв, депутат районної 
ради. Він зазначив, що за ініціативи Артьома Фісунова, голови РДА, 
спільно з Катериною Желяб’євою, Любимівським сільським голо-

вою, розробрений проект, який передбачає виді-
лення 100 земельних ділянок площею 0,12 га мобілізованим бійцям Дніпров-
ського району, відбулась презентація цього проекту. Робота в цьому напрямку 
розпочата й стрімко просувається – на сесії сільської ради 19 серпня затвердже-
ний детальний план частини території села із забудовою житлового комплексу  
під назвою «Українське казачество». Таким чином, вирішиться проблема з жит-
лом для багатьох громадян відповідної категорії.

Під час зустрічі було вирішено створити ініціативну групу, до складу якої 
увійдуть учасники бойових дій, які будуть спільно з представниками районної 
влади контролювати процес роздачі землі. 

Голова райдержадміністрації наголосив: «Наразі ведеться неухильна робота в 
напрямку виділення земельних ділянок для учасників АТО. З цією метою фінан-
сується підготовка проектів землеустрою. Головам місцевих рад надано доручення 

щодо прискорення оформ-
лення землевпорядної до-
кументації та затверджен-
ня проектів землеустрою. 
Як представник виконав-
чої влади, буду  особисто 
тримати під  контролем це 
питання. Захисники Укра-
їни, які гідно відстоюють 
свободу країни та мирних 
громадян, мають право 
отримати землю відповід-
но до законодавства Укра-
їни».

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
Фото автора.

АКТУАЛЬНОЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ УЧАСНИКАМ АТО

Жителі Дібровської громади розуміють, що об’єднання – 
це правильний шлях до сталого розвитку.

Цей дитячий майданчик – єдиний куточок для малечі на території Дібровської сільської ради.

Ігор Желяб’єв: «Після об’єднання наших громад у селі Ді-
брова обов’язково буде навчально-виховний комплекс».
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ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТВП ІНФОРМУЄ 

УВАГА ТА ДРІБНА МОТОРИКА ДІТЕЙ

Кожен українець повинен знати історію своєї Батьків-
щини, але мало хто замислюється над історією того міста 
або села, де народився. Наша мала Батьківщина дуже ба-
гата на історичні події.

Краєзнавством займався видатний український історик, 
академік, шукач скарбів минулого, невтомний Нестор 
українського козацтва Д. І. Яворницький. Він народився в 
родині сільського диякона с. Соснівки Харківського пові-
ту 7 листопада 1885 р. Батько часто читав йому літератур-
ні твори на історичну тему: Гоголя, Шевченка. Від бабусі 
він почув багато легенд, народних пісень та дум про запо-
різьких козаків. Враження виявились незабутніми на все 
життя, яке він присвятив історії рідного краю.

У бібліотеці сел. Обухівка пройшли краєзнавчі уроки, 
присвячені історії рідного селища, яке дуже багате на іс-
торичні події. Учні старших класів зачаровано слухали 
легенди та події минулих часів.

Обухівка відзначена в історичній літературі тим, що під 
час археологічних розкопок були знайдені два скарби епо-
хи бронзи початку І тисячоліття до нашої ери.

Обухівськими степами кочували Нагайська Орда у 
1648-1654 роках. У ті ж часи й почали з’являтися перші 
хутори козаків Обуха, Барабана та інші.

Землі теперішньої Обухівки у запорізький час належали 
до Орільської, а потім до Протовчанської паланки. 

З виникнення Катеринославської губернії Обухівка 
опинилася в Новомосковському уїзді. В Обухівці було по-
ширено мистецтво настінних розписів. У 1905 році про-
ходив ХІІІ археологічний з’їзд у Катеринославі, на якому 
було вирішено зберегти зразки народного мистецтва. Ко-
пії настінних розписів, виконаних в Петриківці, в Обу-
хівці та інших селах були зняті для Катеринославського 
краєзнавчого музею та відділу етнографії. 

Часи Другої світової війни багаті на історичні події. Зараз із 
жителів Обухівки мало хто пам’ятає, що першою зайняла сели-
ще 52-га італійська автоподвижна дивізія «Торіно», це було 28 
вересня 1941 року. А вже в 1943 році 27 вересня 152-га стрілець-
ка дивізія визволяла Обухівку від нацистських загарбників. 

Бібліотекарі розвернули краєзнавчу роботу та зібрали 
багато фактів та спогадів старожилів селища та учасників 

історичних подій. 
Хочу зауважити, що коли ми почали презентувати фо-

тогалерею старовинних фотокарток, люб’язно пред’явле-
ними нам Валентиною Антоненко, діти та вчителі почали 
із здивуванням впізнавати своїх дідусів та бабусь, які на 
той час були молодими, а своїх батьків побачили малюка-
ми. У фотогалереї були представлені фотографії жителів 
селища з 1925 року в національних костюмах на різнома-
нітних святах, у питомниках лісгоспу на висадці молод-
няка сосонок, який зараз перетворився на розкішний ліс. 

Педагог Ніна Рудовська доповнювала наші розповіді своїми 
спогадами, а Тетяна Шатило розповідала п’ятикласникам про 
своє дитинство в селищі. У проведенні краєзнавчих уроків 
брала участь і шкільний бібліотекар Руслана Дишук, яка та-
кож зібрала свій маленький шкільний архів із життя жителів 
селища й цікаво розповідала про події давнини. Вчитель Га-
лина Міщенко постійно за допомогою селищних бібліотека-
рів проводить краєзнавчі та народознавчі уроки. Діти завжди 
в захваті від цікавих фактів. Підростоюче покоління обухів-
ців можуть із гордістю сказати, що знають історію своєї малої 
батьківщини й бажають брати участь у краєзнавчих місцевих 
екскурсіях, щоб розвинути свій світогляд і допитливість.

В. ЮДІНА, завідуюча бібліотеки. 

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА ОБУХІВКИ

КРАЄЗНАВСТВО

 МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
Згідно статей 46,49 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що вклю-

чає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випад-
ках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також 
бюджетних та інших джерел соціального забезпечення. Кожен громадянин має право на охорону 
здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним 
фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактич-
них програм. Для реалізації цих положень напрацьовано відповідну законодавчу базу.

Основами законодавства про соціальне страхування передбачено п’ять видів загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування, особливе місце серед яких займає медичне страхування.

Для керування чотирма видами страхування створено й діють відповідні державні фонди соціаль-
ного страхування: Пенсійний фонд України; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України; Фонд соціального страхування на випадок безро-
біття; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі по тексту ФСС з ТВП).

Виходячи з цієї концепції для керування медичним страхуванням начебто необхідно створити 
ще одну нову структуру – Фонд загальнообов’язкового державного медичного страхування з розга-
луженою системою його робочих органів. Але, на нашу думку, це буде додаткова, зайва структура, 
видатки на утримання якої здійснюватимуться за рахунок надходжень єдиного соціального внеску, 
розмір якого, як усім відомо, з 01.01.2016р. зменшено майже вдвічі – до 22%, що призвело до недо-
статності фінансових ресурсів в державі на соціальні потреби громадян.

Створення нового фонду об’єктивно призведе до значного збільшення витрат на організаційні за-
ходи та дублювання ряду функцій по страхуванню здоров’я, які зараз покладені на Фонд соціально-
го страхування з тимчасової втрати працездатності, зокрема по медичній реабілітації, відновленню 
здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей, дітей, у тому числі профілактичні заходи.

При виборі моделі медичного страхування слід враховувати, що потреба у медичному обслуговуванні та 
наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності для працюючих осіб у більшості випадків виникає при 
настанні одного й того ж страхового випадку, пов’язаного із захворюванням, які представляють єдину систе-
му  медико-соціального забезпечення працюючих. Обидва ці видатки регулюються однією Конвенцією про 
медичну допомогу та допомогу у випадку хвороби №130 від 25 червня 1969 року Міжнародної Організації 
Праці, якою передбачається управління наданням цих видів допомоги однією установою. З метою оптиміза-
ції адміністративних видатків на запровадження медичного страхування такою установою, на наш погляд, 
доцільно визначити Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

З усіх вище перелічених фондів, діяльність ФСС з ТВП дійсно найбільше пов’язана з наданням 
медичної допомоги та медичних послуг працюючим громадянам України. Підтвердження цьому 
є те, що ФСС з ТВП має законодавче право контролювати обґрунтованість видачі і продовження 
листків непрацездатності. ФСС з ТВП, як ніхто інший, фінансово зацікавлений в тому, щоби гро-
мадянин як можливо швидше видужав та  повернувся до плідної праці, так як ФСС з ТВП фінансує 
витрати на виплати допомог по тимчасовій непрацездатності. А це можливо тільки за умови, якщо 
громадянину буде своєчасно надано кваліфікаційну та якісну медичну допомогу згідно зі стандар-

тами та протоколами  якості, які затверджує Міністерство охорони здоров’я України.
Контроль за проведенням цієї роботи постійно здійснюється лікарями ФСС з ТВП в усих  за-

кладах охорони здоров’я країни: від клінік науково-дослідних інститутів Академії медичних наук 
України до амбулаторій в сільській місцевості. Таким чином, вже більше 15-ти років успішно діє 
структура, яка контролює якість, повноту та адекватність медичної допомоги. А саме цієї мети 
прагнуть досягти законодавці та влада при впровадженні медичного страхування.

Крім вищевказаного, слід відмітити, що за висновками експертів Всесвітньої організації охорони 
здоров’я основним напрямком розвитку сучасної медицини у світі є профілактика захворюваності 
та впровадження новітніх методик реабілітації та відновлювального  лікування після захворювань 
і травм. В державі не має іншої структури, крім ФСС з ТВП, яка щорічно витрачає сотні мільйонів 
гривень саме на реабілітацію та відновлювальне лікування працездатного населення в найкращих 
санаторіях України. А це і є дійовий механізм в системі медичного страхування, який, до речі, визна-
чений світовими фахівцями, збережений та ефективно діє тільки в Україні.

Успішному впровадженню медичного страхування  в системі ФСС з ТВП сприятиме розпочата 
багато років тому програма створення єдиної  електронної бази даних листків непрацездатності, 
удосконалення якої передбачено Концепцією розвитку ФСС з ТВП на 2013-2023 роки.

З метою уніфікації відомостей стосовно листків непрацездатності, здійснення контролю за по-
рядком та правомірністю їх видачі, в 2010 році між Міністерством охорони здоров’я та ФСС з ТВП 
укладено угоду про спільну діяльність щодо підготовки та проведення пілотного проекту з впро-
вадження в закладах охорони здоров’я Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності, 
як складової електронного реєстру пацієнтів. На дату прийняття Концепції ця система фактично 
працювала в дослідному режимі в трьох областях України (Івано-Франківській, Одеській та Хар-
ківській), а з 2012 року розпочато її впровадження ще у восьми областях (Вінницькій, Волинській, 
Донецькій, Луганській, Львівській, Полтавській, Чернівецькій та Чернігівській).

Надалі планується  поетапне запровадження цієї системи у всіх регіонах України в дослідному, а 
згодом і в реальному режимі роботи наступним чином:

Розроблення моделі  впровадження в промислову експлуатацію Єдиного електронного реєстру 
листків непрацездатності у Вінницькій області;

Продовження роботи щодо поетапного провадження Єдиного електронного реєстру листків не-
працездатності в усіх закладах охорони здоров’я України;

Проведення аналізу ефективності роботи Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності;
Запуск Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності із врахуванням висновків про-

веденого аналізу.
Таким чином, безперечним є висновок про те, що впровадження медичного страхування необхід-

но здійснювати на базі ФСС з ТВП, без створення окремого фонду, з  повним використанням усього 
значного потенціалу ФСС з ТВП. Далі справа за владою – Урядом та Верховною Радою України зі 
сподіванням на швидке прийняття виважених та мудрих рішень на користь народу України. 

В.В.ЖЕЛЄЗНЯК, директор виконавчої дирекції 
Дніпропетровського обласного відділення ФСС з ТВП.

Запам’ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.
С. Джонсон

Провівши ряд діагностичних досліджень із першокласниками, 
можу відокремити основні. Якщо говорити про 6-річного 
школяра, то на перший план виходить ігровий мотив, замість 
навчального. Неуважність, і звичайно, стан розвитку дрібної 
моторики рук. Перш за все, давайте розберемося з самими 
поняттями. В багатьох учнів початкової школи ще сильна ігрова 
мотивація, тобто вони сприймають навчальний процес як цікаве 
заняття, можливість спілкуватися один із одним, а не як засіб 
досягнення будь-яких цілей та отримання знань. 

Під  дрібною моторикою рук розуміється вміння дитини 
вправно володіти власними пальчиками – робити різні 
рухи, тримати ручку, охайно писати елементи. Увага – це 
здатність людини зосередитися на певних явищах і об’єктах. 
Запам’ятайте, що увага – це один із найважливіших 
психічних процесів. Увага є важливим складником 
результативності навчальної діяльності вашої дитини. Для 
того, щоб дитина була уважною, намагайтеся допомагати їй 
тренувати увагу. Використовуйте для цього прогулянки на 

свіжому повітрі, походи, будь-яку можливість. Розвиваючи увагу дитини, не нагадуйте й 
не наголошуйте на її невдачах. Більше уваги звертайте на її успіхи. Стимулюйте інтерес 
до розвитку уваги власним прикладом та прикладами із життя інших людей. У сімейному 
колі демонструйте досягнення дитини з розвитку власної уваги.

Вправи на розвиток уваги (орієнтуйтеся на актуальний рівень розвитку дитини): прочитати 
текст. Крім того, що діти повинні вникнути в зміст прочитаного, вони ще повинні одночас-
но порахувати слова зі звуком «М», до прикладу: повторення – ви читаєте певний текст, 
а дитина повинна його повторити, коли ви несподівано вимовите «повтори»; порахувати 
до 30 – причому з цифрою 3 числа називати не можна. Замість них можна застосувати або 
слово, або просто підстрибнути, жест, т.д; бісероплетіння та інші види рукоділля (рахунок, 
дрібна моторика, посидючість); писати числа, починаючи від 1 до 10 (20), при цьому нази-
вати їх в зворотному порядку; попросіть дитину викреслювати абсолютно всі букви «А», 
що знаходяться в якийсь газетній статті; запропонуйте дитинi перемалювати будиночок 

(інший малюнок), окремi деталі якого складені з елементів великих букв та перевірити, 
чи все правильно перемальовано; ловити м’яч чи м’яку іграшку лише за умови почутого 
слова «лови», коли звучать інші слова, м’яч потрібно відбити назад; порівнювати два 
малюнки та знаходити відмінності; гра «Знайди помилку». Дитинi пропонують 10 (5) 
предметiв, розташованих у ряд (іграшки, олiвці, цукерки тощо). Потрібно запам’ятати їхнє роз-
ташування. Потім поміняти мiсцями 2 предмети, після чого дитина визначає, якi предмети 
змiнили своє мiсце. Потім завдання ускладнюють – мiняють місцями 3, 4, 5 предметiв.

Що стосується дрібної моторики, то для її розвитку підходять усі вправи, які дитина 
виконує за допомогою пальців. Дрібна моторика рук взаємодіє з такими вищими 
властивостями свідомості, як увага, мислення, оптико-просторове сприйняття 
(координація), уява, спостережливість, зорова і рухова пам’ять, мова. Говорять про те, що 
розум дитини на кінчиках її пальців. 

Пропоную такі вправи: запускати пальцями дрібні дзиґи; розминати пальцями пластилін, 
глину; катати по черзі кожним пальцем камінчики, дрібні намистинки, кульки; зтискати і 
розтискати кулачки, при цьому можна грати, як ніби кулачок-бутончик квітки (вранці він 
прокинувся й відкрився, а ввечері заснув і закрився, сховався). Двома пальцями руки (вказівним і 
середнім) «ходити» по столу, спочатку повільно, як ніби хтось крадеться, а потім швидко, як ніби 
біжить. Показати окремо тільки один палець – вказівний, потім два (вказівний і середній), далі 
три, чотири, п’ять. Барабанити всіма пальцями обох рук по столу. Малювати різними матеріалами 
(ручкою, олівцем, крейдою і т. д.), розфарбовувати, штрихувати, різати ножицями.

Загалом, різних вправ на увагу величезна кількість, їх можна придумати й самотужки. 
Допоможіть вашим дітям, не пускайте все на самоплив. Купуйте книги, що сприяють розвитку 
уваги. Дуже корисні будуть ігри разом із дітьми. Це прекрасна можливість і краще пізнати 
дитину, й зрозуміти її, й розташувати до себе. Спортивні ігри також розвивають увагу, не 
забувайте про них. Вчіть дітей спостережливості, вмінню бачити зміни, які щодня відбуваються 
в навколишньому світі. Це сприятиме й розвитку особистості, й вдосконалення уважності. 
Намагайтеся працювати з дитиною не час від часу, а постійно. Не забувайте цікавитися успіхами 
вашого малюка в школі й завжди підкреслюйте, що ви дуже цінуєте його старання. У першу чер-
гу праця, а не оцінки. І тоді за якийсь час ваша дитина неодмінно порадує вас гарними оцінками.

ПАМЯТАЙТЕ, ЩО НАЙВАЖЛИВІШЕ – ЦЕ СИСТЕМАТИЧНІСТЬ ТА ВІРА У 
ВЛАСНИЙ УСПІХ І УСПІХ ВАШОГО ЧАДА.

Тетяна ОЛІЙНИК, практичний психолог Слобожанської ЗОШ-2,
методист обласного НМЦ практичної психології та соціальної роботи.

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА ДЛЯ БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Майбутня першокласни-
ця Катерина Сінохіна роз-
виває дрібну моторику рук.
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Гороскоп
на тиждень

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РВК ІНФОРМУЄ

Закупівля  МЕДУ,  ВОСКУ,  МЕРВИ. 
Обмін вощини. Продаж ветпрепа-

ратів та інвентаря для бджо-
лярства. 

Тел. (066) 193-49-59,
         (068) 798-57-47.

ОВНИ. Не намагайтеся встигнути обійняти необійнят-
не й вхопити Бога за бороду. Амбіції, звісно, – корисний 
рушій, але тільки в розумних межах. Задля досягнення ре-
альних результатів варто ставити перед собою реальні цілі.

ТІЛЬЦІ. Цей тиждень може привнести у ваше життя 
вагомі позитивні зміни, пов̀ язані з професійною діяльніс-
тю та фінансовими питаннями. Задля 
безперешкодного здійснення своїх 
планів бажано їх не розголошувати.

БЛИЗНЮКИ. Доволі спокійний 
тиждень, упродовж якого не повинно 
виникнути жодних несподіванок та при-
крощів. Занурившись у стан внутріш-
нього умиротворення, матимете нагоду 
розслабитись і зняти напруження.

РАКИ. Ситуація цього тижня буде 
доволі напруженою. Робота вимагатиме 
неабиякого терпіння та самовіддачі, у 
колективі виникатимуть непорозумін-
ня. Аби залагодити всі складнощі, слід 
контролювати власні слова та емоції. 

ЛЕВИ. Сприятливий період для вті-
лення в життя важливих проектів та 
задумів. Ближчими днями ви зможете 
успішно реалізувати свої плани, якщо докладатимете до-
статньо зусиль та наполегливо рухатиметесь до мети. 

ДІВИ. Чудовий тиждень для розкриття творчого потен-
ціалу та реалізації нових ідей. Вдалими будуть подорожі 
й цікавими знайомства. Задля уникнення дрібних непоро-
зумінь намагайтесь бути менш прискіпливими до інших.

ТЕРЕЗИ. Не намагайтеся боротися з обставинами, змі-
нити які не в змозі. В бою з вітряними млинами не може 
бути переможця, отож радше заручіться витримкою та 
подбайте про те, як уникнути невиправданих ситуацій.

СКОРПІОНИ. Задля досягнення поставлених цілей 
варто абстрагуватися від усталених норм і правил та ке-

руватися творчим мисленням. Саме 
неординарність та сміливі експери-
менти можуть принести вам наразі 
справжній успіх. 

СТРІЛЬЦІ. Наразі вам варто уни-
кати активних дій та зайняти вичі-
кувальну позицію, щоб накопичити 
сили й озброїтися необхідною інфор-
мацією задля здійснення рішучого 
ривка у поступі до досягнення мети.

КОЗЕРОГИ. Доволі неспокійний 
період, насичений різноманітними по-
діями та бурхливими емоціями. Вар-
то максимально контролювати свої 
слова та дії, щоб ненароком не ство-
рити собі неприємностей, залагодити 
які буде доволі складно. 

ВОДОЛІЇ. Для вас це тиждень ком-
форту і благополуччя. Службові здобутки вдало допов-
нюватимуться матеріальними прибутками. 

РИБИ. Нескінченні клопоти як на роботі, так і вдома 
можуть вивести вас із рівноваги та спровокувати нервове 
перевантаження. Задля вирівняння ситуації намагайтесь 
раціонально розподіляти сили та час.

Інформаційні матеріали газети «Дніпров-
ська зоря» доступні користувачам мережі 
Facebook, сторінка «Редакція газети «Дні-
провська зоря», та Google.

Наш індекс: 61707 
ПЕРЕДПЛАТНА  КАМПАНІЯ  НА  2016 РІК
Вартість: на 4 місяці – 40,68 грн, на 3 місяці – 30,51 грн, 

на 1 місяць – 10,17 грн. Без поштових послуг.

ОХОРОННА ФІРМА ПРОВОДИТЬ НАБІР ПРА-
ЦІВНИКІВ НА ВАКАНСІЮ ОХОРОННИКА. 

Жінки та чоловіки, начальники змін та начальники 
охорони. Висока заробітна плата. Вахта. Проживання, 
проїзд за рахунок фірми. Тел.: 0668403933; 0976129611

Господарочка

СМАЧНОГО!
ГРУШЕВЕ ВАРЕННЯ 

Інгредієнти: груш – 1 кг (бажано очищеної від 
шкірки), цукру – 1,2 кг, води – 200 мл.

Приготування: виберіть стиглу грушу, але не переспі-
лу. Груша має бути достатньо пружною й не піддаватися 
тиску пальців рук, коли ви намагаєтеся натиснути на неї. 
Сорт самої груші не так важливий, підійде будь-який. 
Отже вибравши потрібну грушу, ретельно промийте її. 
Вимийте фрукт, наріжте його часточками попередньо 
вирізавши серцевину. Часточки приблизно мають бути 2 
– 2,5 см. Виберіть відповідну ємність та проваріть їх про-
тягом 10 – 15 хв. Як тільки проварилися груші, охолодіть 
їх у холодній воді. Налийте у ємність для варіння варення 
в неї воду приблизно до 300 г ставте на слабкий вогонь 
і висипте 700 г цукру, (все робимо з розрахунку до 1 кг 
груш), потім помішуючи, доведіть до кипіння. Як тільки 
весь цукор розчинився, і сироп почав пінитись, покладіть 
у нього проварену попередньо грушу. Висипавши в нашу 
ємність грушу, додайте вогнику і доведіть його до кипін-
ня. Потім висипте цукор, що залишився й помішуйте на 
тихому вогні в межах години. Спробуйте варення, й коли 
воно готове дайте йому охолонути, а вже потім можете 
насолодитися його смаком сповна. Подавайте продукт до 
млинців із чаєм, використовуйте його в якості начинки 
кондитерських виробів, булочок, тістечок, тортів. Різні ва-
ріанти використання даного продукту у вигляді десерту 
зробить його не замінним на вашому столі.

Уникайте тих, хто намагається підірвати вашу віру в себе. Велика лю-дина, навпаки, вселяє почут-тя, що ви мо-жете стати ве-ликим.

ПРО ПРИЗОВ ГРОМАДЯН НА СТРОКОВУ 
СЛУЖБУ ВОСЕНИ 2016 РОКУ

У відповідності до  Закону України «Про військовий 
обов‘язок і військову службу», Указу Президента України 
від 29 березня 2016 року № 122/2016 «Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, строки проведення 
чергових призовів та чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2016 році», розпорядження го-
лови районної державної адміністрації Дніпровського р-ну 
№ Р-267/0/291-16 від 10.08.2016 р. у жовтні-листопаді Дніпро-
петровським РВК проводиться черговий призов на строкову 
військову службу громадян України чоловічої статі, віком 
від 20 до 27 років і не мають права на звільнення або від-
строчку від призову на строкову військову службу.

При отриманні повістки від РВК громадяни України 
зобов’язані прибути в Дніпропетровський РВК у зазна-
чений термін та час. У разі якщо повістка не надійшла, 
громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до при-

зовної дільниці в десятиденний строк із дня початку від-
повідного чергового призову. 

У разі неявки призовника за викликом до Дніпропе-
тровського РВК без поважних причин на призовну комі-
сію він несе відповідальність згідно чинного законодав-
ства України.

Керівники підприємств, установ, організацій і на-
вчальних закладів незалежно від впорядкування та форм 
власності на вимогу військового комісара забезпечують 
своєчасне прибуття громадянина призовного віку до при-
зовної дільниці.

Призовники та рідні призовників, повідомляємо вам, 
що військовослужбовці строкової служби не залучають-
ся до участі в АТО. Вони будуть нести службу в місцях 
постійної дислокації частин. 

Шановні призовники: «Якщо не Я, то хто ?»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОДПІ ПОВІДОМЛЯЄ
ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДО-
ДАНУ ВАРТІСТЬ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ОПЕРА-

ЦІЙ З НАДАННЯ В ОРЕНДУ РУХОМОГО 
ТА НЕРУХОМОГО МАЙНА

Державною фіскальною службою України у зв’язку з 
численними зверненнями платників податків та контро-
люючих органів щодо порядку застосування норм подат-
кового законодавства в частині податку на додану вартість 
при оподаткуванні операцій з надання в оренду рухомо-
го та нерухомого майна надано роз’яснення у листі від 
04.08.2016 року №26595/7799-99-99-99-15-03-02-17 який 
розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за по-
силанням: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-
podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi-dps/262166.html

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО РОЗДІЛУ
 «СТАВКИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ»

З метою забезпечення належного рівня поінформова-
ності платників податків, систематизації інформації для 
зручності її пошуку та аналізу, в Загальнодоступному 
інформаційно-довідковому ресурсі впроваджено новий 
розділ «Ставки податків і зборів», де можна оперативно у 
будь-який час та у зручній формі ознайомитись із ставка-
ми загальнодержавних та місцевих податків і зборів, єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та з інформацією щодо оподаткування това-
рів в залежності від обраного митного режиму.
НОВІ ФОРМИ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ 
ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРО-
ВОГО ПІДПИСУ, ЯКІ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ З 5 

ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ.
Наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 

10.08.2016 №118 «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 
17.02.2015 №15» затверджено нову редакцію наступних реє-
страційних форм: реєстраційна картка (для юридичної осо-
би); реєстраційна картка (для фізичної особи/ фізичної особи 
– підприємця); додаток до розділу 2 Реєстраційної картки.

Нові форми реєстраційних документів для отримання 
послуг електронного цифрового підпису набувають чин-
ності з 5 вересня 2016 року.

Форми реєстраційних документів попереднього зразка 
будуть прийматися віддаленими пунктами реєстрації ко-
ристувачів АЦСК ІДД ДФС до 2 вересня 2016 року включно.

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстра-
ційних документів для отримання послуг електронного 
цифрового підпису можна у розділі «Реєстрація користува-
чів» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС.
Сергій МУНТЯН, завідувач сектору організації роботи 

Дніпропетровської ОДПІ.  

Пропонуємо посівний матеріал Канадської пшениці «Но-
вел» – 1-а репродукція 2-ручка, високоврожайна, потенці-
ал 160-180 ц/га, морозостійка 
– до -45 C по зябу, жаростійка 
– +60 C, районована, сіється 
як восени, так і навесні.

Результат високий, ціна 
договірна.

Тел. (096) 825-55-40.

Втрачений дер-
жавний акт на 
право власності 
на земельну ді-
лянку, виданий 
відділом Держ-
комзему у Дні-
пропетровському 
районі, серія ЯЙ 
№ 005047 заре-
єстрований за 
№ 011012001004 
від 09.04.2010 р., 
за адресою: Ба-
лівська сільська 
рада, на ім’я За-
харова Ліна Ми-
колаївна, вважа-
ти недійсним.

02.09.2016 р. об 10:00 годині відбудеться визначення та пого-
дження меж земельної ділянки, яка розташована за адресою: с. 
Новоолександрівка, пров. Рубіновий, 60. Запрошуємо власни-
ків і користувачів суміжних земельних ділянок взяти участь у 
цьому заході. Виконавець робіт ПП «Земельний ресурс».

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Пенсійний фонд є органом, який провадить збір, аку-
муляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії, за-
безпечує їх своєчасну виплату. Крім цього здійснюється 
контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного 
фонду. Підприємства, в свою чергу, відшкодовують пен-
сії, призначені на пільгових умовах.

Порядок відшкодування підприємствами витрат Пенсійно-
го фонду України на виплату та доставку пенсій, призначе-
них на пільгових умовах, визначено розділом 6 Інструкції про 
порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахо-
ваними особами внесків на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування до Пенсійного фонду України. Витра-
ти Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій, призна-
чених на пільгових умовах відповідно до частини 2 Прикін-
цевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» не відшкодовують лише 
ті підприємства, які ліквідовані без правонаступника або є 
платниками єдиного податку четвертої групи.

Управління Пенсійного фонду України в Дніпропе-
тровському районі Дніпропетровської області проводить 
роз’яснювальну роботу щодо порядку відшкодування фак-
тичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій. На 
адресу підприємств, працівникам яких була призначена 
пенсія на пільгових умовах, надсилаються роз’яснювальні 
листи, надаються консультації в телефонному режимі. 

На теперішній час 14 підприємств району своєчасно та в 
повному обсязі відшкодовують фактичні витрати на випла-
ту та доставку пільгових пенсій, а саме: ТОВ «Рибальський 
кар’єр» (керівник Гербер Бернард Карл-Ханц), ТОВ «Люби-
мівський кар’єр» (керівник Красношапка Т.С.), ТОВ Сільсько-
господарська фірма «Агростар» (керівник Колос Т.О.), ТОВ 
«Приват-Агро2» (керівник Колос Т.О.), ПРАТ «Едем» (керів-
ник Солодовник В.О.), ТОВ «НВП “Скарб» (керівник Гера-

симюк Д.І.), районна державна лікарня ветеринарної медици-
ни в Дніпропетровському районі (керівник Куліш В.А.), ТДВ 
«СПМК №90» (керівник Кулик Б.К.), ДП «ПМК №41» ТДВ 
«Трест Дніпроводбуд» (керівник Федорченко О.П.), ТОВ з ІІ 
«Завод «Квазар» (керівник Шестаков В.К.), КЗ «ДЦРЛ «ДОР» 
(керівник Гардецька Л.В.), ДП «Дослідне господарство Дні-
пропетровської дослідної станції інституту овочівництва і 
баштанництва НААН України» (керівник Заверталюк В.Ф.), 
ТОВ «Дніпропетровський завод теплоізоляційних та базаль-
тових виробів» (керівник Драган З.С.) та КЗ «Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги Дніпропетровського району 
Дніпропетровскьої області» «ДОР» (керівник Побігай Л.Я.).

Керівники підприємств ТОВ «Оліекс-Агро» (керівник 
Агафонов В.Т.) борг 36,9 тис. грн, ТОВ «ВНП «Матеко» 
(керівник Пустовий Є.Т.) борг  56,2 тис. грн та ДП «Дні-
пропетровське обласне підприємство по племінній справі 
у тваринництві «Облплемпідприємство» (керівник Корой 
В.Л.) борг 4,9 тис. грн  систематично порушують норми 
чинного законодавства в частині відшкодування фактич-
них витрат на виплату та доставку пенсій, призначених 
на пільгових умовах.

Слід наголосити, що несвоєчасне отримання Пенсій-
ним фондом коштів  перешкоджає своєчасно та в повно-
му обсязі виплачувати пенсії пенсіонерам Дніпропетров-
ського району.

Тільки спільна робота органів Пенсійного фонду, міс-
цевої влади, прокуратури, юстиції та судових органів 
змусить усвідомити керівників підприємств-боржників, 
що своєчасна та в повному обсязі сплата коштів до Пен-
сійного фонду є основним критерієм регулярності  та 
своєчасності виплати пенсій.

Л.О.ІСАЄВА, начальник відділу платежів до пенсійної 
системи та контрольно-перевірочної роботи.

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИПЛАТУ ТА ДОСТАВКУ 
ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ – ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
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ПАТРІОТИЧНИЙ ЗАХІД

Григорій Турок, 
житель смт Слобо-
жанського, громад-
ський діяч, займає 
активну життєву 
позицію та всім сер-
цем вболіває за рідне 
селище. Багато ро-
ків свого трудового 
життя він присвятив 
радгоспу «Нижньод-

ніпровський», працюючи водієм. Сьогод-
ні чоловік знаходиться на заслуженому 
відпочинкові, та сидіти без діла не може 
– знаходить для себе роботу. Разом із дру-
жиною Вірою Павлівною, подружжя дбає 
про затишок біля свого 3-го під’їзду (вул. 
Будівельників, 16): весною озеленюють, 
насаджуючи квіти, влітку поливають та 
сапають клумби, турбуються про чисто-
ту. А ось у вільний від роботи час чоловік 
займається справою, як-то кажуть, «для 
душі» – пише вірші, в основу яких покла-

дені спогади з бурхливого життя поета-а-
матора. 

ЛИСТ МАМІ
Здрастуй мамо, прийми моє послання.
Пишу тобі, як син, як вічний твій боржник
І разом з ним прийми і побажання,
Щоб ясний день в твою долю проник.
Ти ж завжди про щось сумувала,
Чекала коли відпустять холода,
Ти приїжджала до нас і знову їхала,
Тепер поїхала, як видно назавжди.
Прийшла весна, прокинулося все з неволі,
Розтанув сніг, і розцвіли сади
Але твій від’їзд приніс мені багато болю
І я все чекаю, коли повернешся ти.
А, може, чим, скажи, тебе образив?
Готовий впасти з виною пред тобою.
Я мало жив, але в житті багато бачив
Не хочу бути проклятим тобою.
Почуй мій поклик, я тебе благаю
І приїжджай, ми дуже зачекалися.
Тебе і голос твій я часто чую.
Ти чуєш, мамо, я прошу, вернись.

СТРУНИ МОЄЇ ДУШІ

«Хто сказав, що можна кинути пісню на війні?» Так хочеться розпочати свою 
розповідь про святковий тур художньої самодіяльності та ансамблю «Горли-
ця» з села Шевченко Горьківської сільської ради, в переддень свята Дня Не-
залежності України словами Л.Бикова, режисера фільму «У бій йдуть лише 
старі». Тут і маленькі учасники, учні місцевої школи і шановні пенсіонери. 

Перший свій виступ розпочали в селі Горького. Святково вбраний майдан-
чик біля будівлі сільради. В святковому вбранні учасники-аматори. Від імені  
Горьківської сільської ради присутніх привітала секретар Ірина Селезньова, 
побажала мирного неба на Україні, благополуччя в сім’ях.

Далі до уваги глядачів був проведений святковий концерт із художніми виступа-
ми дітей села Горького: лунали пісні, читалися гуморески, демонструвались танці. 
А в ансамблі «Горлиця» з с. Шевченко  поєдналися вчителі Віра Михайлюк, Ірина 
Чуб-Швець (музичний керівник), ветлікар Григорій Самсоненко та його дружина 
Ніна, мати й донька Любов та Катерина Амеліни, соціальний працівник Тетяна 
Сачок, мати й син Любов та Олександр Щур, школярка Вікторія Нечай. Словом, 
різні за віком та фахом, а об’єднала їх пісня, любові до якої немає меж. 

А скільки пісень про Україну пролунало на цьому заході. Склалося таке враження, 
що немає на світі країни, як Україна, про яку складено стільки пісень. Згуртованістю 
й могутністю нашого народу написана славна історія України. Які б реформування 
не відбувались в нашій країні, Україна – це волелюбний народ. Україна – це ми.

Наступними днями ансамбль «Горлиця» виступив у селах Пашена Балка і 
Долинське. А молодь села Горького продовжила святкування 25-ої річниці Не-
залежності України дискотекою, яку проводила  фахівець із соціальної роботи 
ДРЦСССДМ Олена Сумарокова.

Віра СЕМЕНЮК, бібліотекар Горьківської сільської бібліотеки.

ВИЗНАЧНА ДАТАДнями відзначив свій прекрасний 
День Народження Олег ЛІСОВИЙ,

 житель села Волоське
Коханого чоловіка та найкращого тата в 

світі від усього серця вітаємо зі святом!
Нехай тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай тебе радість завжди зустрічає,
Окрасою серця хай буде кохання
І сповняться всі твої мрії й 

бажання!
З найкращими по-

бажаннями дружина та діти.

Д н і п р оп е т р ов с ь к и й  Р Е М  п ов і д ом л я є
У зв’язку з плановими ремонтними роботами відбудуться пере-

бої електропостачання в вересні місяці в період з 8:00 до 18:00 го-
дин в наступному населеному пункті Дніпровського району: 
Л-130 с. Любимівка окрім частково вул. Каліновка, Лісна, Красна – 

07.09.16 р.
Л-37 відп. 1 вул. Кленова – 07.09.16 р.

Адміністрація ДРЕМ застерігає про небезпечність 
електричного струму при виявленні пошкоджень 
повітряних і кабельних ліній електропередач, тран-

сформаторних підстанцій і розподільних пунктів, відчинених і пошкодже-
них дверей у них , спроб проникнення до приміщення з єлектронним облад-
нанням сторонніх осіб, просимо сповіщати колцентер ПАТ «ДТЕК» «Дні-
прообленерго» за тел. 0-800-500-444 або районний відділ поліції. 

З повагою адміністрація ДРЕМ.

День Державного Прапора та 
День Незалежності України –  це 
свята, що передають дух патріо-
тизму та гордості за свою націю, 
яка, пройшовши серйозні випро-
бування, створила свою незалеж-
ну державу.

Однією дружньою Слобожан-
ською родиною, куди віднедавна 
входить і село Степове, відзначе-
но День Національного Прапора та 
День Незалежності України. Біля 
районного будинку культури роз-
горнули величезний прапор.  Хви-
линою мовчання присутні вшанува-
ли пам’ять тих воїнів, хто, захища-
ючи Батьківщину, навіки залишився 
на полях бою, як у часи Другої сві-
тової війни, так й зараз – у зоні АТО, 
поклали квіти до пам’ятного знаку 
Захисникам України. 

Жителі та гості селища свят-
ковою ходою, з національними 
прапорами рушили до пам’ятни-
ка Чорнобильцям, де вшанували 
героїв, які боролися з немирним атомом, учасник 
АТО Віталій Пазій, урочисто під національний гімн 
підняв на флагштоці прапор, а потім всі дружно ру-
шили в центр до сцени.

Іван Камінський, Слобожанський селищний голо-
ва привітав територіальну громаду з ювілеєм Неза-
лежності, побажавши всім миру, добра, благополуч-
чя.  Подяками голови були нагороджені воїни АТО, 

мужні захисники, які відстоювали цілісність кор-
донів нашої держави: Олексій Веселов, Олександр 
Гузь, Василь Дем’янов, Ігор Калиновський, Євген 
Капля, Альберт Мизьов, Віталій Пазій, Євген Тес-
ленко, Ігор Ям’як, Артем Краєвий. 

Іван Миколайович вручив перші 
паспорти 16-річним слобожанчанам: 
Анні Калабан, Максимові Матрою, Олек-
сандрові Жираку.

Вперше в історії громади пройшов ве-
лопробіг із с. Степове до Слобожанського 
«Дорогою життя». В ньому взяли участь 
як жителі Степового, так і Слобожан-
ського, всього близько 30 чоловік, навіть 
троє дітей! Фінішували під аркою прямо 
на центральній площі. Всі в гарному на-
строї, спортивні та в національних пра-
порах до Дня Прапора.

На спортивному майданчику по вул. 
Будівельників стартував Кубок голови 
об’єднаної громади з міні-футболу. Зма-
галися шість команд: зі Степового, Дні-
пра, команди Олді та Олімпік -1 і Олімпік 
-2 зі Слобожанського.

Кубок голови отримала Олімпік-2, дру-
ге місце – Олімпік-1, третє – Олді.

Також на святі була започаткована Книга рекордів 
громади, куди було вписано два рекорди: жим штан-
ги лежачи – 160 кг – Андрій Ключук, станова тяга – 

160 кг – Сергій Столбцов.
Відбулися змагання з кросфі-

ту. В армспорті змагалися навіть 
жінки!

Всі переможці та учасники 
конкурсів отримали подарун-
ки від Слобожанської селищної 
ради та генерального партнера 
свята гіпермаркету Олді.

Дітей розважали веселі аніма-
тори Міньйони, а аквагрим робив 
із маленьких слобожанців казко-
вих персонажів. Для дітлахів був 
проведений конкурс малюнку 
«Україна своїми руками», кращі 
були нагороджені цінними пода-
рунками, а малюнки відправлені 
в зону АТО нашим хлопцям. 

На сцені жителів громади віта-
ли: Ольга Мельничук, Еліна Цо-
дікова, Любов Поліщук, Тетяна 

Лимарь – РБК. Дует Монте-Кар-
ло вразив своїм віртуозним вико-
нанням та світлодіодними акор-
деоністів. Приємним сюрпризом 

для акордеоністів стало те, що цього дня на свято за-
вітала фанатка їхньої творчості – дівчинка з села Сте-
пове, яка в 6 рочків була на їхньому концерті й отри-
мала автограф улюблених виконавців, тож і в цей день 
дует поставив свій автограф на її джинсовій куртці, 
як згадку про 
приємну зу-
стріч. Хлопці 
з гурту «The 
L a b y r i n t h » 
з а р я д ж а л и 
драйвом.

В в е ч е р і  
присутніх ві-
тали «Махат-
ма шоу» світ-
лодіодним та 
вогняним шоу.

Впродовж 
всього свята 
звучали такі 
актуальні на сьогоднішній день слова: Україна, мир, 
дружба. І нехай у нашому рідному селищі, на нашій 
українській землі, яка славиться вишневими садами, 
солов’їними піснями, вишитими рушниками, хлібом і 
сіллю, червоною калиною, широкими ланами, працьо-
витими гостинними людьми, буде МИР.

Юлія ЧУМАК, смт Слобожанське.

УКРАЇНА, МИР, ДРУЖБА


