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Днями відбулося пленарне за-
сідання 36 сесії районної ради, 
яке провів голова районної ради 
Віталій Жеганський. 

Ця сесія відкрила п’ятий рік по-
вноважень районної ради. Тому 
головуючий наголосив у зверненні 
до депутатів, що скликання завер-
шується, але попереду ще багато 
цікавої й наповненої добрими спра-
вами роботи. І побажав колегам 
активних депутатських буднів.

Перед початком сесії голова 
окуружної виборої комісії На-
талія Затульна проінформува-
ла про результати голосування 
по округу. Зокрема, назвала 
трійку лідерів перегонів серед 
мажоритарників. Це – Віталій 
Купрій, Анатолій Клименко та 
Микола Швець. А за партійни-
ми списками лідерами стали: 
Блок Петра Порошенка, Опози-
ційний блок і Народний Фронт.

Також до присутніх звернувся 
новообраний депутат Верховної 
Ради України по виборчому ок-
ругу №29, до якого входить і наш 
район, Віталій Купрій. У своєму 
виступі він подякував виборцям за 
довіру та зазначив, що 
як справжній правоза-
хисник відстоюватиме 
інтереси людей, пра-
цюватиме не заанга-
жовано й відкрито

Від імені аграріїв 
Дніпропетровсько-
го району до Віталія 
Купрія звернувся депутат район-
ної ради Костянтин Купрі-
янов щодо надання дозволу 
сільським та селищним ра-
дам здійснювати державну 
реєстрацію договорів оренди 
земельних ділянок (паїв) та як-
найшвидшого прийняття дов-
гострокової концепції розвитку 
аграрного сектору. Звернення, 
яке було затверджено на сесії, 
передано новообраному народ-
ному депутату зі сподіваннями 
про швидке і позитивне вирі-
шення піднятих проблем.

З питань фінансового блоку 
доповідала начальник фінан-
сового управління райдер-
жадміністрації Наталія Лев-
чук, яка зазначила:

– За 9 місяців 2014 року до 
зведеного бюджету району на-
дійшло 225,6 млн грн доходів, 
що становить 98 % до уточнених 
показників місцевих органів влади, 
визначених на звітний період. Це на 
28,5 млн грн більше в порівнянні з 
відповідним періодом 2013 року. 

За звітний період зведеним бю-
джетом району уточнений план по 
власних доходах загального фонду 

виконано на 106,1%, до бюджету 
надійшло 86,4 млн грн  доходів, це 
на 8,5 млн грн  або на 10,9% більше 
в порівнянні з відповідним періо-
дом 2013 року.

Не забезпечено виконання пла-
нових показників власних доходів 
загального фонду за звітний період 
5 місцевими бюджетами, а саме: 
бюджетами Горківської (90,8%, 

недоотримано 124,6 тис грн дохо-
дів), Миколаївської (63,4%, недо-
отримано 160,8 тис грн доходів), 
Новомиколаївської (20,9%, недо-
отримано 643,7 тис грн доходів), 
Орджонікідзевської (88%, недо-

отримано 46,2 тис грн 
доходів), Степової (88,1%, 
недоотримано 67,6 тис грн 
доходів) сільських рад.

Основними бюджетоу-
творюючими джерелами 
надходжень загального 
фонду району в звітному 
періоді є податок на дохо-

ди фізичних осіб, плата за землю та 

плата за користування надрами.
За звітний період до бюджету 

району надійшло податку з дохо-
дів фізичних осіб в обсязі 61,8 млн 
грн, що складає 105 % до уточне-
них планових показників звітного 
періоду та на 4,8 млн грн або 8,5% 
більше в порівнянні з 2013 роком. 

Разом із тим, план по податку 
на доходи фізичних осіб не вико-
нали 8 бюджетів, якими в цілому 
недоотримано 222,8 тис грн, це 
бюджети Горківської (6,6 тис. грн), 
Миколаївської (43,8 тис. грн), Но-
воолександрівської (35,0 тис.грн), 
Новомиколаївської (40,0 тис. грн), 
Олександрівської (13,5 тис. грн), 
Степової (51,6 тис. грн) та Степнян-

ської (13,6 тис. грн), Чумаківської 
(18,7 тис. грн) сільських рад.

План по платі за землю викона-
но на 111,7 %, отримано доходів на 
суму 20,2 млн грн, перевиконання 
складає 2,1 млн грн. Доходів по 
платі за землю отримано на 2,6 
млн грн або 14,5% більше в порів-
нянні з 2013 року. 

Але планові показники не вико-
нали 4 ради (для довідки: в І півріч-
чі – 5 рад), це: Горьківська (118,2 тис. 
грн.), Миколаївська (120,5 тис. грн), 
Орджонікідзевська (91,2 тис. грн), 
Степова 10,5 тис. грн) сільські ради, 
якими недоотримано 340,4 тис.грн.

План по платі за користування 
надрами виконано на 92,9%, отри-
мано 3,1 млн грн доходів, що на 0,9 
млн грн або 38,6% більше в порів-
нянні з 2013 роком. Дохідну части-
ну з цього податку не виконали Но-
вомиколаївська – на 621,5 тис грн) 
та Новоолександрівська (25,8 тис. 

грн) сільські ради, в цілому якими 
недоотримано 647,4 тис. грн. 

На соціально-захищені статті 
бюджету направлено асигнувань 
в сумі 156,6 млн грн  або 78,9 % 
від загальної суми видатків, в 
тому числі на заробітну плату з 
нарахуваннями – 68,3 млн грн, 
на харчування – 5,3 млн грн, 
на енергоносії – 8,7 млн грн, на 

утримання медичних установ 
району І рівня – 13,7 млн грн, на 
поточні соціальні виплати насе-
ленню – 61,5 млн грн.

У своїй співдоповіді представ-
ник постійної комісії з питань со-
ціально-економічного розвитку 
району, бюджету і фінансів Воло-
димир Кононов зазначив: 

– План за власними доходами 
районним бюджетом виконано на 
106,6 відсотків, отримано доходів 
в сумі 42,7 млн грн. Ми дуже вдяч-
ні за співпрацю та фінансову під-
тримку місцевим радам усіх рів-

нів нашого району, які перейма-
ються проблемами своїх громад і 
підтримують бюджетні установи, 
що територіально знаходяться на 
їх території, а утримуються за ра-
хунок коштів районного бюджету. 

(Продовж. чит. на 2 стор.)

сесія

Плідна Праця – розвиток району

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКіВ
81 рік тому було написано одну з найтрагічніших сторінок в історії Укра-

їни та Українського народу. В мирний час на своїй землі гинули люди, зни-
кали з мапи України села та хутори. Голодомор 1932-1933 років став націо-
нальною трагедією. Про жахливий час Голодомору 1932-1933 років не можна 
згадувати без сліз на очах. Україна втратила мільйони своїх кращих синів та 
дочок – хліборобів, учених, творчу інтелігенцію.

Український народ шанує День пам’яті жертв Голодомору як дату великої 
скорботи. В одній лише Дніпропетровській області виявлено 65 332 жертви 
та 74 818 постраждалих від голоду 1932-1933 років.

Ми не маємо права забувати свою історію та минуле! Мільйони невинно 
убієнних українців звертаються до нас, живих, нагадують про цінність на-
шої свободи й незалежності. Ми мусимо пам’ятати, якою ціною оплачені дні 
нашого буття, виховувати у молоді шану й повагу до пам’яті загиблих спів-
вітчизників. Молодь має знати гірку й болючу правду, щоб ніколи більше не 
допустити подібного на нашій рідній щедрій землі.

Тож запрошуємо всіх небайдужих 22 листопада взяти участь у 
покладанні квітів до пам’ятника жертвам політичних репресій та 
Голодомору на 9-му км Запорізького шоссе об 10 год та о 16 год 
прийти на алею Небесної сотні, щоб вшанувати загиблих хвили-
ною мовчання й взяти участь в акції «Запали свічку».

(біля будівлі Дніпропетров-
ської облдержадміністрації)

22.11.14 р. 
о 16.00 год. 

заПали СвіЧку у вікні 
аБо ПриХодЬ на алЕЮ

нЕБЕСноЇ Сотні 

Після закінчення пленарної частини Віталій Жеганський привітав депутатів-аграріїв із нагоди професій-
ного свята: «Приємно, що в нашому районі є люди, які вміло поєднують професійну й депутатську роботу 
та є гідними представниками славної родини сільгоспвиробників Дніпропетровського району.

Депутат обласної ради Олександр Іванович Ніколаєв все своє життя присвятив розвитку сільського господарства, 
він – Заслужений працівник сільського господарства України, почесний професор Дніпропетровського державного 
аграрного університету. З 34 депутатів районної ради 12 – працівники цієї важливої, особливо для нашого району, 
галузі! Це: Василь Гапіч, Анатолій Гречина, Костянтин Купріянов, В’ячеслав Лінський, Микола Лопадін, Володимир 
Мартинець, Володимир Петренко, Анатолій Река, Олег Рубль, Сергій Сущенко, Тетяна Ткач, Сергій Хорішко.

У складних умовах вам доводиться працювати зараз, але ви досягаєте значних успіхів, забезпечуючи меш-
канців району й області сільськогосподарською продукцією. За це вам щира вдячність».

З нагоди завершення сільськогосподарського року депутатам вручено Подяки.

Відповідно до Ука-
зу Президента Укра-
їни від 13 листопада 
2014 року № 872/2014 
«Про День Гідності та 
Свободи» 21 листопа-
да 2014 року Україна 
відзначатиме День 
Гідності та Свободи.

На підконтрольних 
бойовикам територіях 
почалися бунти про-
ти «руського світу». 
Про це, відкриваючи 
засідання уряду, за-
явив прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк. Він 
наголосив, що уряд 
буде й надалі продов-
жувати спроби доста-
вити туди гуманітар-
ну допомогу, але поки 
російські найманці 
перебуватимуть на 
території України не-
має ніякої можливості 
відправляти туди ані 
соцвиплати, ані піль-
ги, ані гроші».

У середу впродовж 
доби в зоні прове-
дення АТО на Дон-
басі бойовики більше 
60 разів порушува-
ли умови перемир’я. 
Внаслідок боїв пора-
нення отримали шість 
українських військо-
вослужбовців. За ін-
формацією штабу, 
обстріл позицій вій-
ськових здійснювався 
з артилерійських сис-
тем, мінометів, «Гра-
дів» та стрілецької 
зброї. Найскладніша 
ситуація спостеріга-
ється на Луганщині, 
де бойовики обстрі-
ляли підрозділи си-
ловиків поблизу ТЕС 
Щастя, а також у 
Станиці-Луганській, 
Трьохізбенці, Крим-
ському, Вільховому. 
Лунали вибухи від ар-
тилерійських та міно-
метних снарядів і по-
близу Красногоровки, 
Миколаївки, Пісків, 
Авдіївки, артилері-
єю був обстріляний 
Донецький аеропорт. 
Крім того, напружена 
ситуація зберігається 
на блокпостах, опор-
них та спостережних 
пунктах поблизу Чер-
нухіного, Вуглегір-
ська, Попасної та Ні-
кішиного.

У Дніпропетровщи-
ни з’явився новий ло-
готип регіону
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Кабінетом Міністрів України з метою реалізації пункту 3 розділу ІІ «При-
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави 
щодо виконання судових рішень» 03.09.2014 року прийнято постанову №440, 
якою затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, 
виконання яких гарантується державою.

Відповідно до зазначеного Порядку виконавчі документи за рішеннями суду 
про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржника-
ми за якими є державний орган, державне підприємство, установа, організація 
або юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відпо-
відно до законодавства, які видані або ухвалені до 01.01.2013 року, подаються 
до обласного органу державної виконавчої служби за місцем реєстрації борж-
ника (м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56) для здійснення обліку, 
інвентаризації та подальшої передачі органам, що здійснюють казначейське 
обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості.

Заявник подає до органу державної виконавчої служби: заяву про виконан-
ня рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід пе-
рерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі 
через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок 
відсутній; оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (на-
лежним чином завірену його копію); копію довідки про присвоєння реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповід-
ному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або 
до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків) та копію паспорта громадянина України.

Заборгованість погашається в такій черговості: перша черга – заборгова-
ність за рішеннями суду щодо пенсійних та соціальних виплат, про стягнен-
ня аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину 
або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження 
здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника; друга черга – заборгова-
ність за рішеннями суду, пов’язаними з трудовими правовідносинами; третя 
черга – заборгованість за всіма іншими рішеннями суду.

Бюджетні асигнування на погашення заборгованості визначаються зако-
ном про Державний бюджет України на відповідний рік за бюджетною про-
грамою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, пода-
них органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, 
згідно з Порядком виконанням рішень про стягнення коштів державного та 
місцевого бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 03.08.2011 №845.

Альона ШеВеЛЄВА,  головний державний соціальний інспектор управ-
ління соціального захисту населення Дніпропетровської РДА.

уПРАВЛіННя сОціАЛьНОГО ЗАхисТу НАсеЛеННя іНфОРМуЄ

ГАРАНТіЇ  ДеРЖАВи  ЩОДО ВиКОНАННя  суДОВих  
РіШеНь, ухВАЛеНих  ДО  1  сіЧНя  2013  РОКу

Шановні споживачі 
Дніпропетровського району!

Звертаємось до всіх абонентів району з проханням погасити 
борги за спожиті житлово-комунальні послуги не пізніше 20 
числа наступного місяця. 

Житлово-комунальні послуги – результат господарської діяль-
ності, спрямованої на забезпечення умов проживання та пере-
бування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спо-
рудах. Споживач зобов’язаний: оплачувати житлово-комунальні 
послуги в строки, встановлені договором або законом.

При необхідності скористуйтеся субсидією, що дасть змогу 
отримувати від держави пільги з оплати житлово-комунальних 
послуг. У разі наявності заборгованості за спожиті енергоносії 
та надані житлово-комунальні послуги потрібно укласти з під-
приємствами-надавачами житлово-комунальних послуг дого-
вори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої 
заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за житло-
во-комунальні послуги (згідно Закону України «Про реструкту-
ризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-ко-
мунальні послуги, спожиті газ та електроенергію»).

РАйДеРЖАДМіНісТРАція.

ДО уВАГи ЖиТеЛіВ РАйОНу

Чумаківська те-
риторіальна гро-
мада висловлює 
щиру подяку на-
родному депута-
тові України VІІ 
скликання Вікто-
рові Бутківському 
за надання близь-
ко ста кленів для 
висадки на цен-
тральній алеї по 
вулиці Косіора в 
с. Чумаки, бла-
гоустрій якої про-
водиться на даний час у рамках реалізації проекту сіль-
ської ради «Європейська модель українського села», що 
отримав перемогу на Всеукраїнському конкурсі проектів 
і програм розвитку місцевого самоврядування, а також за 
допомогу в ремонті покрівлі Зорянської середньої школи в 
листопаді місяці цього року.

Шановний Вікторе Володимировичу! 
Ми вдячні Вам за Ваше добре серце, за те, що Ви – люди-

на слова, за плідну співпрацю протягом останніх років та 
сподіваємося і на подальшу Вашу підтримку!

З повагою від імені громади Чумаківський сільський голо-
ва Валентина стець.

На фото: клени вже висаджені на алеї в центрі села. 

ПОДяКА

ДОбРІ СПРАВи ЛюДиНи СЛОВА

Головний спосіб оповіщення населення 
про дії при виникненні надзвичайних си-
туацій – це передача повідомлення по ме-
режі провідного мовлення (через квартири 
і зовнішні гучномовці), а також через ме-
режі радіомовних станцій і телебачення, 
пересувні автомобілі, оснащені гучномов-
цями. Для привернення уваги населення в 
екстремальних випадках перед передачею 
інформації включаються сирени та інші 
сигнальні засоби.

Запам’ятайте! сирена і переривисті гудки 
інших сигнальних засобів означають сигнал 

цивільного захисту «увага всім!»
Почувши такий сигнал, негайно 

ввімкніть радіоприймач або телевізор і 
слухайте повідомлення центральних та 
місцевих органів виконавчої влади та їх 
структурних підрозділів з питань надзви-
чайних ситуацій.

На кожний випадок надзвичайних ситу-
ацій підготовлено варіанти повідомлень 
на можливі надзвичайні ситуації.

Після подачі звукових сигналів (сирени, 
гудки тощо) передається мовна інформа-
ція про надзвичайну ситуацію.

Вислухавши повідомлення кожний гро-
мадянин повинен діяти без паніки й ме-
тушні у відповідності з отриманими вка-
зівками.

Повідомлення включає: інформацію 
про надзвичайну ситуацію, місце й час 
виникнення надзвичайної ситуації, тери-
торію (райони, масиви, вулиці, будинки 
тощо), яка потрапляє в осередки (зони) 
ураження, порядок дій при надзвичайних 
ситуаціях, інша інформація.

Кожен громадянин, який знаходиться 
на роботі, повинен виконувати всі розпо-
рядження керівника цивільного захисту 
суб’єкта господарської діяльності у відпо-
відності з планом цивільного захисту, а 
також брати участь у проведенні аварій-

но-рятувальних робіт у складі формувань 
або за вказівками органів управління ци-
вільного захисту.

якщо громадянин знаходиться вдома, 
при виникненні надзвичайних ситуа-
цій, він повинен: тримати вдома постійно 
включеними радіоприймач та телевізор 
для того, щоб слухати розпорядження й 
вказівки центральних та місцевих органів 
виконавчої влади та їх структурний під-
розділів з питань надзвичайних ситуацій; 
повідомити про отриману інформацію 
сусідів; постійно тримати при собі засоби 
індивідуального захисту, а також медичну 
аптечку, документи (паспорт, військовий 
квиток, документи про освіту, свідоцтво 
про народження дітей, пенсійне посвід-
чення, трудову книжку та інше), гроші, 
засоби зв’язку, предмети особистої гігіє-
ни, запас їжі та води; провести у квартирі 
(домі) протипожежні профілактичні захо-
ди (виключити газ, водопостачання, елек-
тропостачання та інше), підвищити захис-
ні властивості квартири: зачинити вікна, 
ущільнити їх; знати місце найближчого 
укриття (підвальне приміщення, паркінг 
тощо), де можна укритися.

Якщо сигнал застав вас у транспорті,  
громадському місці (магазині, театрі, на 
ринку тощо) негайно уважно й спокійно 
вислухати повідомлення, визначитись, де 
поблизу знаходиться укриття і, як найш-
видше добратися й укритися в ньому, а 
якщо є час, якнайшвидше добратися до 
дому і діяти у відповідності з отриманими 
вказівками.

Адресу вашого укриття за місцем про-
живання ви можете уточнити у житло-
во-експлуатаційних конторах.

Дмитро іВАННіКОВ, завідувач секто-
ру взаємодії з правоохоронними органами, 
цивільного захисту та оборонної роботи 
Дніпропетровської райдержадміністрації.

ПАМ’яТКА ДЛя МеШКАНціВ ДНіПРОПеТРОВсьКОГО РАйОНу 
ПРО ПОРяДОК ОПОВіЩеННя у РАЗі ВиНиКНеННя НАДЗВиЧАй-

Них сиТуАцій ТехНОГеННОГО ТА ВОЄННОГО хАРАКТеРу, 
А ТАКОЖ уКРиТТя В ЗАхисНих сПОРуДАх ОПОВіЩеННя

Днями в залі засідань ра-
йонної ради за участю го-
лови райдержадміністрації 
Едуарда Підлубного від-
бувся єдиний День інфор-
мування населення Дні-
пропетровського району. 
Були розглянуті питання з 
тем «Забуттю не підлягає» 
(до 81-ї річниці Голодомору 

1932-1933 рр в Україні) та 
«Про День Гідності та Сво-
боди». 

Присутнім була надана 
інформація щодо історич-
них подій років терору Го-
лодомору на страждальній 
українській землі. А також 
Едуард Підлубний розповів 
про велике значення в житті кожного українця відчуття патріотизму, лю-
бові до рідної незалежної держави – України.                                   (Вл. інф.)

(Закінч. Поч. на 1 стор.)
З питань соціально-

го напрямку доповідала присутнім голо-
ва профільної постійної комісії районної 
ради Віра Підодвірна, з питань комуналь-
ної власності – Олег Соломоненко, який 
очолює профільну комісію, з питань роз-

витку місцевого самоврядування – Сергій 
Сущенко, заступник голови даної постій-
ної комісії.

Також на сесії було заслухано дві ін-
формації. Перша, яка супроводжувалась 
слайдами, – про початок роботи нового 
комунального закладу «Центр соціальної 
підтримки дітей та сімей «Добре вдома».

Друга інформація управління соці-
ального захисту населення - про фінан-
сування заходів у рамках виконання 
Порядку виплати одноразової грошової 
допомоги на поховання у разі загибелі 
(смерті) військовослужбовців, військово-
зобов’язаних, резервістів, які призвані на 
навчальні (або перевірочні) та спеціальні 
збори чи для проходження служби у вій-
ськовому резерві. 

Після заслуховування даної інформа-

ції (яка буде надрукована в наступному 
номері районної газети), було запропоно-
вано головам місцевих рад розробити за-
ходи по увіковіченню пам’яті загиблих в 
АТО та соціальній підтримці їх сімей.

 На сесії було розглянуто й прийнято 
рішення про присвоєння у 2014 році зван-

ня «Почесний громадянин Дніпропетров-
ського району» Іванові Миколайовичу Ка-
мінському та Василю Павловичу Ємцю.

Також були прийняті рішення про тру-
дові відносини з керівниками комуналь-
них закладів району, відповідно до яких 
трудові контракти будуть укладені з ди-
ректором дитячого закладу оздоровлення 
та відпочинку Дніпропетровського ра-
йону «Ювілейний» Миколою Петруши-
ним (терміном на 3 роки) та з директором 
«Бюро технічної інвентаризації» Ольгою 
Кондрашиною (терміном на 5 років).

Під час обговорення питань порядку 
денного активну участь брали депутат 
обласної ради Олександр Ніколаєв та де-
путати районної ради Сергій Хмара, Кос-
тянтин Купріянов, Анатолій Река, Вадим 
Кобиляцький.                     (Вл. інф.)

Плідна Праця – розвиток району

сесія

ДеНь іНфОРМуВАННя
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ДО уВАГи 
РОбОТОДАВціВ! 

На теперішній час у відділенні виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві в мі-
сті Дніпропетровськ знаходиться на обліку 
64 тисячі страхувальників, із яких 153 ма-
ють заборгованість по страховим внескам 
минулих років на загальну суму майже 1,5 
млн грн.

Згідно пункту 2.2 Постанови правління 
Фонду від 30.11.2010 року № 31 «Про поря-
док стягнення та обліку заборгованості зі 
сплати страхових внесків до Фонду…» стра-
хувальники, які мають заборгованість зі 
сплати страхових внесків, повинні щоквар-
тально надавати до відділення Фонду звіт 
щодо сплати заборгованості до повного її 
погашення.

Шановні роботодавці, для забезпечення 
своєчасної сплати страхових виплат потер-
пілим від нещасних випадків, сплатіть за-
боргованість по страхових внесках минулих 
років до Фонду.

Нагадуємо, що згідно пункту 3.10 Поста-
нови правління Фонду від 30.11.2010 року № 
30, Відомість розподілу працівників, річно-
го фактичного обсягу реалізованої продук-
ції (робіт, послуг) за видами економічної ді-
яльності за 2014 рік подається до робочого 
органу виконавчої дирекції Фонду один раз 
на рік до 25 січня року, наступного за звіт-
ним, тобто з 01 по 25 січня 2015 р.  Звіти при-
ймаються за адресою: вул. Ленінградська, 
68, корпус 9, 3 поверх, кімната 312, 321.

Також повідомляємо, що відповідно ст. 
165-4 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення від 07.12.1984 року № 8073-
Х за несвоєчасне подання або подання не за 
встановленою формою вищевказаної звіт-
ності передбачено притягнення до адміні-
стративної відповідальності посадових осіб 
у вигляді накладання штрафу від восьми до 
п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

ярослав РАДіВіЛОВ, 
начальник відділення ВД ФССНВУ 
в місті Дніпропетровську Дніпропе-
тровської області. 

«День працівників радіо, те-
лебачення і зв’язку України» 
отримав статус офіційного дер-
жавного професійного свята не-
забаром після розпаду СРСР. 11 
листопада 1994 року в столиці 
української республіки місті-ге-
роєві Києві, другий президент 
України Леонід Кучма підпи-
сав Указ №667/94 «Про день 
працівників радіо, телебачен-
ня і зв’язку», який пропонував 
відзначати цю дату щорічно 16 
листопада. В Указі голови Дер-
жави Леоніда Кучми, зокрема, 
говорилося, що нове професій-
не свято в країні вводиться «за 
ініціативою працівників радіо, 
телебачення і галузей зв’язку 
України», число яких на сьогод-
ні перевищує чверть мільйона 
чоловік.

Девізом працівників зв’язку і 
сфери інформатизації стали сло-
ва: «Ми працюємо, щоб Україна 
стала розвиненою інформацій-
ною державою». Завдяки робо-
ті більше 250 тис. працівників 
галузі зв’язку й інформатизації 
України, скорочуються відстані 
між містами й людьми, поши-
рюється не лише інформація, 
але й духовно-моральні цінно-
сті. Ця галузь налічує більше 
тисячі операторів зв’язку (серед 
них і Експлуатаційно-технічний 
вузол зв’язку Дніпропетровсько-
го обласного управління водних 
ресурсів), 500 провайдерів мере-
жі Інтернет, 15 тисяч відділень 
поштового зв’язку, 10 профіль-
них вищих учбових закладів, 
які щорічно готують близько 30 
тисяч фахівців у сфері телеко-
мунікацій, понад 10 науково-до-
слідних і проектних інститутів. 

Зробимо невеликий екскурс в 

історію. Після того, як було від-
крито електрику, її почали ви-
користовувати в якості «листо-
ноші», яка передає інформацію 
з блискавичною швидкістю. В 
ХІХ сторіччі по дротах навчи-
лися передавати електричні сиг-
нали, що переносили телеграми 
й живу людську мову. Це була 
перемога над простором! Але ж 
телефонні та телеграфні дроти 
не протягнеш за кораблем або 
літаком, за поїздом або автомо-
білем. Перекинути міст через 
простір людям допоміг раді-
озв’язок (у перекладі з латин-
ського «радіо» означає «випро-
мінювати»).

Історія радіо розпочинається з 
першого в світі радіоприймача, 
створеного російським вченим 
А. С. Поповим в 1895 р. Попов 
сконструював прилад, який, за 
його словами, «замінив людині 
електромагнітні почуття, яких їй 
не вистачає...» і реагував на елек-
тромагнітні хвилі. Своїм винахо-
дом А. С. Попов підвів підсумок 
роботи великого числа видат-
них вчених багатьох  країн світу 
(датського професора Г. Ерстеда, 
англійського фізика М. Фарадея, 
його співвітчизника та послідов-
ника Д. Максвелла та ін.)

Сьогодні засобами радіозв’язку 
оснащені всі види літаків, мор-
ських і річкових судів, наукові 
експедиції, військова техніка. 
Широкий розвиток знаходить 
диспетчерський радіозв’язок на 
залізницях, на будівництвах, у 
шахтах, на гідроспорудах. Кос-
мічний радіозв’язок дозволяє здо-
лати величезні відстані в сотні 
й тисячі мільйонів кілометрів, з 
його допомогою людство отриму-
ємо цінну наукову інформацію. 

Радіо – це не лише радіоте-
лефонний і радіотелеграфний 
зв’язок, радіомовлення і телеба-
чення, але і радіолокація і раді-
оастрономія, радіоуправління і 
багато інших областей техніки, 
яка успішно розвивається зав-
дяки праці усіх фахівців нашої 
галузі. Завдяки старанням всіх 
працівників радіо, телебачення 
та зв’язку, їхній щоденній і до-
бросовісній праці, жителі нашо-
го регіону своєчасно отримують 
інформацію і формують власну 
думку відносно тієї або іншої 
події. Набираючи номер на мо-
більному телефоні, включаючи 
телевізор або радіоприймач в 
автомобілі, набираючи в інтер-
неті назву улюбленого новинно-
го сайту, ми якось не замислює-
мося, що за картинкою на екрані 
або гудком в трубці стоїть праця 
тисяч людей, що забезпечують 
цілодобово, без вихідних і свят, 
функціонування усіх цих склад-
них систем.

Шановні колеги! 
З нагоди цього професійного 

свята Експлуатаційно-техніч-
ний вузол зв’язку щиро вітає 
всіх тих, чия невтомна праця 
відкриває широкі невичерпні 
можливості для спілкування, 
надає змогу вчасно отримати 
необхідну інформацію, стати 
більш причетними до процесів 
у суспільстві, та, звичайно ж, 
допомагає бути ближчими один 
до одного, незважаючи на від-
стані  та неоднакове ставлення 
до подій, тому, що всіх нас єд-
нає зв’язок.

Микола біНецьКий, 
головний інженер Екс-
плуатаційно-технічного 
вузла зв’язку.

ПРОфесійНе сВяТО ДеНь ПРАЦІВНиКІВ РАДІО, ТеЛебАчеННя ТА ЗВ’яЗКУ сОцсТРАх іНфОРМуЄ

В Україні інтенсивно розвивається ринок оренди зем-
лі. Разом з тим все більшого значення набуває проведен-
ня аукціонів з продажу прав оренди на земельні ділянки 
- вигідного як для держави, так і для бізнесу механізму 
передачі в оренду земельних ділянок державної та кому-
нальної власності.

Проведення аукціонів - найбільш ефективний з еко-
номічної та організаційної точки зору механізм передачі 
права оренди на земельні ділянки, при якому передача 
права оренди відбувається на конку-
рентній основі. Тобто це право набуває 
учасник земельних торгів, який запро-
понував найвищу ціну за оренду землі 
згідно з її цільовим призначенням.

У 2012 році із набуттям чинності Закону України 
«Про внесення змін до Земельного кодексу України 
щодо порядку проведення земельних торгів у формі 
аукціону» врегульовано порядок проведення торгів 
у формі аукціону. Згідно з яким продаж на торгах зе-
мельних ділянок державної чи комунальної власно-
сті або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзи-
су) відбувається виключно в порядку, визначеному 
Земельним кодексом України.

Продаж земельних ділянок, а також прав на них на 
конкурентних засадах регламентований главою 21 Зе-
мельного Кодексу України. А саме - статтями 135-139 ко-
дексу, в яких розкривається механізм проведення торгів.

Єдиною формою проведення торгів визначено аук-
ціон, за результатами якого укладається договір купів-
лі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної 
ділянки з переможцем земельних торгів. Таким пере-
можцем стає особа, що запропонувала найвищу ціну за 
земельну ділянку, що продається, або найвищу ціну за 
право користування нею, зафіксовану в ході проведення 
земельних торгів, та підписала протокол, що ведеться в 
ході проведення земельного аукціону.

Під земельним аукціоном розуміють спосіб відчу-
ження речових прав на земельні ділянки, що передба-
чає виставлення їх у формі лоту на торги, прийняття 
ставок учасників та продаж цих прав учаснику, що 
запропонував найвищу ціну за лот. У вузькому сенсі 
- земельний аукціон можна розглядати як сукупність 
правил та процедур, що регулюють публічну форму 
обороту речових прав на земельні ділянки та дозво-
ляють визначити їх ціну.

Верховна Рада заборонила продаж і оренду земельних 
ділянок, що знаходяться в державній або комунальній 
власності, без проведення аукціону (ст. 134 Земельного 
кодексу України).

У той же час пунктами 2-3 цієї статті Земельного ко-
дексу перераховані випадки коли не підлягають прода-
жу на конкурентних засадах (земельних тогах)земельні 
ділянки державної чи комунальної власності або права 
на них.

На торгах не може бути використане переважне пра-
во купівлі. Відповідно до Земельного кодексу аукціони 

проводяться в порядку, встановленому законом.
Під аукціонним механізмом слід розуміти набір па-

раметрів, що визначають властивості аукціону і його 
результат. До параметрів аукціонного механізму відно-
сяться: оцінка лоту; тип взаємодії продавця і покупця; 
напрямок руху ціни; метод визначення остаточної ціни; 
спосіб оголошення ціни; кількість об’єктів аукціону.

Лотом земельного аукціону слід вважати речове пра-
во на земельну ділянку (право власності, право на укла-
дання договору оренди, право суперфіцію, право емфі-
тевзису тощо).

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до 
Земельного кодексу України щодо порядку проведення 
земельних торгів у формі аукціону» на законодавчому 
рівні унормовано порядок проведення земельних торгів.

Розблоковано проведення земельних торгів 1 січня 
2013 року з набранням чинності Законами України 
«Про Державний земельний кадастр» та «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень».

Законом України «Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо вдосконалення порядку державної 
реєстрації речових прав на земельні ділянки державної 
та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням» 
скасовано плату для органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування за адміністративні послуги 
під час проведення державної реєстрації права власності 
держави чи територіальної громади на земельні ділянки 
при підготовці їх до продажу на земельних торгах.

Законом України «Про внесення змін до розділу V 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про регулю-

вання містобудівної діяльності» щодо зупинення дії за-
борони на відведення земельних ділянок» розблоковано 
надання земельних ділянок із земель державної або ко-
мунальної власності у власність чи користування фізич-
ним та юридичним особам для містобудівних потреб.

Законом України «Про внесення змін до Земель-
ного кодексу України щодо здешевлення варто-
сті робіт з підготовки та проведення земельних 
торгів» зменшено витрати на підготовку та про-
ведення земельних торгів за рахунок зменшення 
граничного рівня виплати винагороди виконавцю 

земельних торгів та запроваджен-
ня розміщення оголошень про 
проведення земельних торгів та 
їх результати лише на офіцій-
ному веб-сайті Держземагентства 

України, що дозволяє оперативно та на бе-
зоплатній основі здійснювати їх публікацію. 
Отже, на сьогодні створені сприятливі законодавчі 
умови для проведення земельних торгів та відповід-
ного наповнення бюджетів.

серед переваг торгів наступні: аукціон дозволяє 
залучити значні додаткові кошти; на аукціон виставля-
ється земельна ділянка з уже готовою землевпорядною 
документацією, тобто набувач не витрачає час на само-
стійне проходження складних та тривалих процедур 
відведення та погодження; продаж ділянок на аукціоні 
є способом планування забудови території населеного 
пункту, адже ділянки продаються з певним цільовим 
призначенням, тобто місто чи село здійснює реаліза-
цію генерального плану та отримує додаткові кошти; 
аукціон є відкритим та прозорим способом відчуження 
земельних ресурсів територіальної громади, тобто мож-
ливість корупційних діянь значно зменшується.

Як показує практика, за наявності конкуренції між по-
купцями ціна продажу ділянки на аукціоні перевищує 
стартову в кілька разів. Особливо важливо підкреслити 
готовність місцевої ради до проведення земельних тор-
гів. Це свідчить в першу чергу про відкриту і прозору 
діяльності місцевої влади, що завжди позитивно сприй-
мається потенційними інвесторами і значно підвищує 
рейтинг інвестиційної привабливості регіону. Придбан-
ня землі у власність або в оренду на торгах зручно і 
підприємцям, оскільки звільняє їх від необхідності ви-
трачати кілька місяців на оформлення документації для 
отримання земельної ділянки у користування.

О. Д. бОНДАРеНКО, начальник управління.

ДеРЖЗеМАГеНсТВО іНфОРМуЄ

АуКціОН Є ВіДКРиТиМ ТА ПРОЗОРиМ сПОсОбОМ ВіДЧуЖеННя 
ЗеМеЛьНих РесуРсіВ ТеРиТОРіАЛьНОЇ ГРОМАДи



невичерпного співу
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«Дніпровська зоря» суспільство

Дніпропетровщина − край, овіяний козацькою славою, щедрий на 
талановитих людей. З діда-прадіда линули над Дніпром безсмертні 
хвилюючі народні пісні, зігріваючи серце й голублячи душу кожного. 
українська народна пісня становить народну святиню, в ній горить 
любов до батьківщини, виблискує слава минулих подвигів. Пись-
менник Олекса Вусик казав, що «Криниця» – це ще й весь діапазон 
українського жіночого характеру. Тут є вдачі романтично-заглибле-
ні й весело-відкриті, є природжені та елегійні мрійниці. Та все-таки 
всі вони з нев’янучою іскринкою народного гумору. блиск, рішучість, 
внутрішній во гонь – все це «Криниця».

Минулої п’ятниці в Підгородненській СШ-3 відбулося чудове свято з 
нагоди відзначення 25-річчя творчої діяльності народного фольклор-
но-етнографічного гурту «Криниця» Дніпропетровського районного Бу-
динку культури, керівник Анатолій Напреєв. Репертуар колективу  різно-
манітний: обрядові пісні, козацькі, рекрутські, 
побутові пісні, ліричні, стрілецькі, чумацькі, 
жартівливі, історичні, весільні, колядки, ще-
дрівки, пісні про Велику 
Вітчизняну війну, пісні про 
кохання, а також авторські 
пісні, до яких музи-
ку пише їх керівник. 

Вам траплялося 
коли-небудь, при-
павши до степової  
криниці вгадувати 
крізь відбите в ній 
її джерельні глиби-
ни? Джерельне сві-
чадо «Криниці» це 
– пісня давня, сте-
пова, в якій відбито 
вдачу та душі цих 
жіночок, невтом-
них і красивих, як 
бджілки – працьо-
виті Божі створіння. 
У жовтні 1989 року  
організували хор 
ветерани  праці в селі Підгородне. Засновником 
була педагог, зараз вона староста прославленого 
народного колективу «Журавка» Лідія Чеберячко. 
Згодом хор розділився на два прекрасних ансамблі: 
«Криниця» і «Журавка». Перший склад колективу 
мав 13 учасників. За мету своєї пісенної  творчості 
ансамбль взяв пошук, відродження та збережен-
ня української народної пісні, обрядів та традицій  
рідного степового  краю. По крупицям відроджує й 
зберігає козацьку спадщину.

«Криниця» нині вже прославлений колектив. За 
ним життя, родовід, історія, рідна земля й душа наро-
ду українського. Пісні краю створені кількома поко-
ліннями наших талановитих пращурів, що залишили 
по собі вдячним нащадкам перлини українського на-
ціонального співочого багатоголосся. І носіями цього  
є берегині народних пісень, звичаїв, обрядів – підго-
родненські жіночки. Зараз склад колективу 9 учасни-
ків. Першим художнім керівником «Криниці» трива-
лий час був В’ячеслав  Фесюра – людина, яка чимало 
віддала сил, аби знайти оту суголосність колективу, 
якою відзначається гурт. Плідно з «Криницею» пра-
цював і Олександр Терехов. З 2001 року – керівник 
колективу Анатолій Напреєв. 

Катерина Карапиш – лірична, м’яка, дзвінкоголо-
се сопрано, невимовно добра з природи, в колективі 
11 років. Марія Корнута – найповажніший учасник 
ансамблю, солістка з неповторним тембром голосу, 
чудова господиня,  її вареники  найсмачніші в сві-
ті, чуйна, щедра, полюбляє смаковитий «з перцем» 
народний гумор. Багато пісень вона принесла в ко-
лектив. У цьому році їй виповнилось 80 років. 

Багато пісень співаючи разом із мамою в гурт 
принесла Валентина Колісник. ЇЇ соковитий голос 
виводить пісню у той високий простір, де хороше й 
привільно співучій душі. А ще вона – чудова госпо-
диня. Бо її пиріжки – найсмачніші. Раїса Полив’яна – солістка з міцним 
невимовно сильним голосом, староста обрана одноголосно й на протязі 
25 років вирішує всі організаторські  питання. Це та доброта, яка здатна 
обійняти весь світ, яка й нагодує, й напоїть, й пригостить. У народі гово-
рять, що той, хто співає, своїм голосом сягає піднебесся й ніби спілкується 

із Всевишнім. Усі учасники в гурті – самобутні особистості. Грайлива й 
чутлива до ритмічності, розсипами бубнів супроводжує жартівливі пісні 
Тамара Сивогривова. Не так давно до жіночого колективу  прийшов Лео-
нід Барабан. Та серед них виділяється Марія Заугольна, адже вона прагне 
творити свої пісні, які йдуть із глибини душі, бо Україна – відроджується, 
бо – серце співає. Створився творчий талановитий дует. 

За свій творчий шлях колектив брав активну участь у багатьох заходах, 
які проходили на Дніпропетровщині. Виїздили на фестивалі за межі об-
ласті та України. Аплодували аматорам в Угорщині, Польщі, Білорусії. 
Вони – лауреати та дипломанти міжнародних, Всеукраїнських, обласних 
фестивалів міст: Нікополь, Рівне, Луцьк, Тернопіль, Рава-Руська, Коло-
мия, Чернівці, Суми, Полтава, Трускавець, Івано-Франківськ, Космач. 
Двічі брали участь у звітному концерті Дніпропетровської області в Па-
лаці України міста Києв.

Цього дня «Криниця» зачаровувала своїм уні-
кальним співом, присутні поринули у самобутній 
світ українського народу та почули пісні:  «Понад 

яром, яром», «Ой на горі яч-
мінь», «Що й за гори»,  «В са-
дочку гуляла», «Ой сад ти мій 

сад» та власні пісні 
«Вишиванка», «Село 
моє», «Гей до гурту 
козаченьки».

З вітальним словом 
до ювілярів зверну-
лася Алла Сафроно-
ва, начальник відділу 
культури туризму, 
національностей та 
релігій Дніпропе-
тровської районної 
державної адміні-
страції: «Не зважаю-
чи на складну ситуа-
цію на сході України, 
коли наша ненька 
кровоточить, а душа 
плаче  від болю, укра-

їнці продовжують співати, бо пісня – це невмирущий 
дух нашого народу. І таким носієм духовної спадщини 
є гурт «Криниця», який живе піснею та живить наш 
славетний край. Бажаю здоров’я, натхнення, творчих 
успіхів та світового визнання».

На адресу ювілярів звучали привітання: Миколи  Се-
менюка, заступника голови Підгородненської міської 
ради, Вікторії Чередніченко, директора народного іс-
торико-краєзнавчого музею імені Олекси Коваля, Тетя-
ни Бобрової, художнього керівника Підгородненського 
міського Будинку культури імені Тараса Шевченка, Таї-
сії Ковальчук, хрещеної матері «Криниці» – журналіста 
Дніпропетровського державного радіо, Вікторії Карпо-
вич та Марії Марфабудінової, науковців Дніпропетров-
ського національного університету імені Олеся Гонча-
ра, Валентини Кучеренко та Лідії Роздайбіди, методи-
стів обласного  методичного центру клубної роботи та 
народної творчості Дніпропетровської облдержадміні-
страції, Лариси Омельченко та Костянтина Дуба із м. 
Підгородне, народного ансамблю «Чорнобривці», ке-
рівник Микола Чирва, Заслужений працівник культу-
ри України, народного ансамблю «Чумацький шлях» 
(керівник Петро Ціхач). 

Гурт «Криниця» висловлює подяку за допомогу 
в проведенні святкового заходу Юрієві Кричкеви-
чу, директорові Підгородненської СШ-3 та Людми-
лі Закладній, педагогу-організатору. Подарунком 
для присутніх стали виступи дитячих колективів 
«Анти» та «Енжелс». 

Любов до України, до рідної землі – невичерпне 
джерело для самобутніх талантів, якими славиться 
Дніпропетровщина, а народний фольклорно-етно-
графічний гурт «Криниця» – це перлина, якою пи-
шаються на Придніпров’ї. Спасибі «Криниці» за щи-
рість почуттів, за невичерпну силу пісні з чистого 
природного джерела. Щиро вітаємо  колектив із юві-

леєм, бажаємо доброго здоров’я, заслуженого визнання шанувальників 
української народної пісні.

Юлія ЧуМАК, м. Підгородне.
На фото автор: народний фольклорно-етнографічний гурт «Крини-

ця» святкує творчий 25-річний ювілей.

Криниця
ЮВіЛей – 25

Костянтин Дуб, м. Підгородне.
ПеРЛиНІ РІДНОГО КРАю «КРиНиЦІ»

 З НАГОДи СЛАВНОГО юВІЛею
Народна пісня – ваша доля,

З духовної криниці мелодія свята.
У ній прадавня звучить предків воля,
 З коріння рідного у височінь зроста.

У звук один злились всі голоси,
Бринять натхненно в світлому пориві.

І створюють гармонію краси,
Зіткану звуками з чуттів любові.

Безсмертна пісня лють дала ворожу,
Ніхто й ніколи не візьме в полон.

З духу народного, на варті, як сторожа,
Із сил зелених, небесних вічних крон.

З порогу отчого пішла звучать в світи,
Щоб радість, віру людям дарувати.
«Криниці» платівку слухають бійці,

Герої України, вірнії солдати.
Вже двадцять п’ятий доленосний рік,
Співається вам легко, в злагоді надійно.
І вірю я, зустріне пісня не один ще вік,
У подисі піднесеному, привітно, благовійно.
Ваш камертон – криниці лик студений,

І сонячний, гарячий в нім мотив.
Спів очаровуючий, в дії незбагненний,
Що з різнобарв’я голосів цю гаму сотворив.

Хай всеподібно лунає мелодія рідна,
У серця юну віру, надію незгасну вселя,

Вона вічна, як земля наша плідна.
Її трепетно чують зблизька, лунає здаля.
У єдинім сердечнім, привітнім пориві,
Звеселяйте, даруйте нетлінну надію.
Процвітайте, співайте і будьте щасливі,
Я всі прикрощі ваші на вітрі розвію.

До Народного меморіально-ху-
дожнього музею Ф. П. Решетникова 
з с. Сурсько-Литовського завітала 
художниця-землячка Анна Черни-
шова. І, як завжди, з подарунком. 
Людина гармонійна, добра, само-
бутня, творча, вона щедро обда-
ровує прихильників художнього 
мистецтва, особливо це стосується 
дітей. Дарувати людям радість – го-
ловне правило життя Анни Володи-
мирівни. Ото ж і цього разу полотно 
мисткині заграло перед  глядачами 
різнобарвним дивограєм. Квіткова веселка тяг-
неться  за горизонт. А поміж квітів пурхають 

пташки й вириваються аж у небо. Від-
чуття радості, щастя, віри в прекрасне 
дарує картина й спілкування з самою 
художницею. Присутні на зустрічі семи-
класниці та учні 1-3 класів (учні ізостудії 
«Олівець», керівник Світлана Семенова), 
батьки та вчителі, отримали задоволен-
ня. А потім Анна Володимирівна провела 
майстер-клас для учнів ізостудії. Вони 
намалювали  натюрморт із грушею, яблу-
ком та полуницею. Всі отримали гарні 
враження. А музей чекає на відвідувачів 
вистави «Веселка від Анни».

Олена хМеЛьКОВсьКА, 
завідуюча музею.

ЗусТРіЧ іЗ хуДОЖНицеЮ ПОЛОТНО МиСТКиНІ ЗАГРАЛО РІЗНОбАРВНиМ ДиВОГРАєМ

Працівники Центральної районної бібліотеки в примі-
щенні районного Будинку культури представили книж-
ково-ілюстративну виставку, присвячену дню Покрови 
«Присвята Покрова – захисниця запорізьких козаків».

КНиЖКОВО-іЛЮсТРАТиВНА ВисТАВКА
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З метою усунення перешкод у 
розвитку бізнесу, недопущення фак-

тів порушення прав фізичних осіб-підприємців та суб’єктів господарювання, 
незаконного втручання у їх господарську діяльність, тиску з боку органів дер-
жавного контролю та правоохоронних органів у прокуратурі Дніпропетров-
ського району запроваджено телефон «гарячої лінії» (056) 27-90-04. Повідом-
лення приймаються в будні дні з 9.00 до 18.00 год., перерва з 13.00 до 14.00 год. 

ПРОКуРАТуРА іНфОРМуЄ

уПРАВЛіННя ЮсТиціЇ іНфОРМуЄ

Втрачене пенсійне по-
свідчення № 179972 на 
ім’я стельмакової Те-
тяни Володимирівни, 
вважати недійсним.

Кіровська селищна рада оголошує кон-
курс на оренду нежитлового приміщення, 
площею 55,9 кв. м, розташованого за адре-
сою: вул. Центральна, 28, сел. Кіровське Дні-
пропетровського району Дніпропетровської 
області. Документи приймаються протягом 
30 календарних днів з дня виходу оголошен-
ня про проведення конкурсу. За додатковою 
інформацією звертатися за адресою: сел. 
Кіровське, вул. центральна, 35, каб. №2, 
тел.761-16-45(75) щоденно, крім суботи та 
неділі.

уПРАВЛіННя ПеНсійНОГО фОНДу уКРА-
ЇНи В ДНіПРОПеТРОВсьКОМу РАйОНі ДНі-
ПРОПеТРОВсьКОЇ ОбЛАсТі  оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста 
відділу надходження, прогнозування платежів, об-
ліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної 
роботи. В конкурсі можуть взяти участь усі бажаю-
чі громадяни України, які мають повну вищу освіту 
відповідного професійного спрямування та стаж ро-
боти в державній службі або в сферах управління за 
фахом. Володіння комп’ютерними програмами, знан-
нями законодавчої бази та інструктивних документів. 
За довідками звертатися за телефонами: 725-47-06, 
27-80-40. Адреса: сел.Ювілейне, вул.Теплична, 23. 
Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів із дня  опублікування оголошення. 

Втрачений державний акт на землю за адре-
сою: Кірова, 116, серії ЯЕ № 153333 реєстрацій-
ний № 010812003713 від 25.06.2008 р. кадастро-
вий № 1221411000..02..047..0046 на ім’я Гетьман 
і.М, вважати недійсним.

Втрачений державний акт на землю за адре-
сою: Кірова, 116, серії ЯЕ № 153334 реєстра-
ційний № 010812003712, від 25.06. 2008 р., ка-
дастровий № 1221411000..02..047..0047 на ім’я 
Гетьман І.М., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на землю серії 
ЯИ № 487086 за адресою: Шкільна, 34, ре-
єстраційний №011012000830 кадастровий 
№1221411000..02..012..0080 на ім’я Гетьман 
І.М., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на землю серії 
ЯИ № 487087 за адресою Шкільна, 34, ре-
єстраційний №011012000831 кадастровий 
№1221411000..02..012..0081 на ім’я Гетьман 
І.М., вважати недійсним.

Дніпропетровське районне управління юстиції Дніпропетров-
ської області інформує щодо офіційних видань Міністерства юс-
тиції України. До Концепції інформаційного бюлетеня «Офіційний 
вісник України» внесено зміни. Дні виходу бюлетеня замінено, від-
тепер видання виходить друком щовівторка та щоп’ятниці.

З 01.01.2014 форма й зміст бюлетеню «Офіційний вісник України. 
Зі змінами» було змінено. З наведеної дати замість паперової техно-
логії підтримки нормативно-правових актів у контрольному стані 
запроваджується електронна технологія. Оновлений бюлетень має 
дві частини: друковану й електронну. У друкованій частині пода-
ється інформація щодо динаміки нормотворчого процесу протягом 
місяця, зокрема переліки: нових прийнятих актів; змінених актів; 
актів, що втратили чинність тощо. Надаються два показники норма-
тивно-правових актів: систематичний за галузями законодавства та 
алфавітно-предметний. Друкується таблиця опублікування актів у 
бюлетені «Офіційний вісник України» та в інших офіційних видан-
нях за кожні три останні місяці. Електронна частина (ком пакт-диск) 
містить комп’ютерну довідково-пошукову систему. Ії інформаційна 
база включає тексти актів законодавства України в контрольному 
стані, у тому числі опублікованих у бюлетені «Офіційний вісник 
України». Електронні тексти актів – щомісячно оновлюються з ура-
хуванням прийнятих змін і доповнень – підтримуються у контроль-
ному стані. Тексти актів мають інформаційний характер.

Крім цього, Міністерство юстиції України випускає такі видання, 
як: «Систематичне зібрання чинного законодавства України», «Ко-
декси України», «Бюлетень Міністерства юстиції України».

З метою забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифіка-
ції та державного обліку нормативно-правових актів, створення 
фонду цих актів та підтримання їх у контрольному стані Міністер-
ство юстиції України на виконання Указу Президента України від 
27.06.1996 № 468/96 створило Єдиний державний реєстр норматив-
но-правових актів як автоматизовану систему  збирання, накопи-
чення та опрацювання актів законодавства. 

Користувачами Реєстру можуть бути будь-які юридичні та фізич-
ні особи, у яких виникла потреба в отриманні інформації з інформа-
ційного фонду Реєстру і які звернулися до одного з Адміністраторів 
Реєстру з відповідним запитом за встановленою формою

Інформація з Реєстру може надаватися: 1. на паперових носіях 
(відтворюється Адміністратором Реєстру, із застосуванням спе-
ціальних засобів перевірки ознак збереження цілісності еталон-
ного тексту, та засвідчується печаткою встановленого зразка); 2. у 
вигляді комп’ютерного файла (виготовляється Адміністратором 
Реєстру із застосуванням спеціального програмного забезпечення, 
яке гарантує його цілісність при перегляді цього тексту на екрані 
комп’ютера); 3. шляхом безпосереднього доступу до інформаційно-
го фонду Реєстру (здійснюється через мережу Інтернет; при цьому 
користувачеві доступні для перегляду всі наявні в цьому фонді ко-
пії еталонних текстів, серед яких він самостійно здійснює пошук та 
відбір необхідних йому текстів нормативно-правових актів).

Олена ОГіЄНКО, 
начальник Дніпропетровського районного управління юстиції 
Дніпропетровської області. 

ОфіційНий ВісНиК уКРАЇНи
Як каже мудрість...

немає нічого гіршого, ніж зна-
ти, що в тебе була можливість, 
а ти нею не скористався.

уКРАЇНсьКА КухНя
яєчні січеники

інгредієнти: 4 яйця (круте), 1 жовток, 1 ст. л. бо-
рошна, 1/2 склянки молока, 5 горошин чорного пер-
цю, 1 ст. л. панірувальних сухарів, 1 ст. л. вершко-
вого масла, 2 цибулини.

Приготування: на маслі злегка підсмажте бо-
рошно, розведіть молоком, доведіть до кипіння, 
зніміть із вогню. Всипте дрібнонашатковані яйця 
й цибулю, обережно влийте добре збитий жовток. 
Безперервно помішуйте, додайте перець, сіль, зно-
ву доведіть до кипіння. Остудіть. З отриманої маси 
зробіть котлети, обваляйте в сухарях і обсмажте.

НАРОДНА МеДициНА
Лікування нежиті

Якщо необхідно зняти набряк із носа, слід про-
гріти сіль на розпеченій сковороді, після чого за-
сипати її в тканинний мішечок і в гарячому стані 
прикласти до перенісся.

За допомогою цибулі також можна позбутися від 
нежиті. Наріжте дрібними кубиками цибулю й дай-
те настоятися в рослинному маслі. Отриманою ма-
сою змащуйте ніздрі носа.

ГОсПОДиНі НА ЗАМіТКу
Миємо жалюзі правильно

Укладіть на дно ванни рушник, наповніть її 
до половини теплою водою. Додайте у воду за-
сіб для миття посуду й збовтайте воду до отри-
мання пінни. Розгорнувши жалюзі й розкривши 
планки, занурьте конструкцію в приготований 
пінний розчин. Ганчіркою протирайте всі рейки 
конструкції, а потім прополощіть у чистій воді й 
повісьте так, щоб стекла вода. 

Лимонна кислота 
Засипте в білизняний бак 200 г лимонної кислоти 

й встановіть програму основного прання, включив-
ши при цьому максимальну температуру. Лимонна 
кислота в момент роботи машини очистить: нагрі-
вальний елемент, поверхні бака й барабан. 

КРАсуНяМ
Маска для сухого волосся з яблучним оцтом
Вам знадобляться: 1 ч. л. яблучного оцту, 1 ст. л. 

рідкого меду, 0,5 склянки теплої води.
Робимо маску: розчиніть мед у воді, додайте 

яблучний оцет і все ще раз ретельно перемішайте.
Процедура: розчешіть голову, при цьому можна 

нахилитися нижче рівня серця. Масажними ру-
хами нанесіть суміш на коріння, залишки маски 
розподіліть по всій довжині волосся. Обмотайте го-
лову поліетиленом і теплим махровим рушником. 
Через 40 хв. вимийте голову звичайним способом.

ЧОЛОВіКАМ НА ЗАМіТКу
як правильно заточити ножиці

Часто після заточки ножиць бруском для бритв 
або дрібнозернистим бруском, леза стають дуже 
гострими, але ножиці відмовляються що-небудь 
різати. Чому так відбувається? Це трапляється в 
результаті ковзання сильно наточених лез, стригти, 
наприклад, волосся такими ножицями абсолютно 
неможливо. 

Щоб такого не сталося, для заточування необхід-
но використовувати крупнозернистий брусок, зато-
чуючи леза під кутом від кінця лез до осі. 

ОВНи. Вдалий час для того, щоб проаналізувати ситу-
ацію – є всі шанси дійти до самої суті. Цей тиждень непо-
ганий для трудових подвигів

ТіЛьці. Цей тиждень ідельно підходить для бізнесу та 
успішного ведення справ, вдалих покупок. Спілкування з 
партнерами, переговори будуть вигідними, дадуть пози-
тивний результат. Також сприятливий час для укладення 
угод та отримання прибутку.

бЛиЗНЮКи. Потужного кар’єрного прориву можна 
очікувати але слід проявити себе: кмітливість, відпові-
дальність та працездатність. Не відмовляйтеся від вико-
нання складних завдань.

РАКи. Кардинальних змін краще уникати. Наприклад, 
не варто звільнятися з роботи, влаштовуватися на нове 
місце, перепрофілюватися або братися за розробки в якій-
сь малознайомій області.

ЛеВи. На цьому тижні у вас випаде нагода для того, 
щоб піднятися по кар’єрних сходах і примножити свій ка-
пітал. Це час натхнення, творчої наснаги, в тому числі й у 
найпрозаїчніших сферах. 

ДіВи. Вам буде легко «запалити» оточуючих новими 
планами, домогтися фінансування. Будьте готові до того, 
що ділові відносини будуватимуться за принципом осо-
бистих симпатій і антипатій. 

ТеРеЗи. На жаль, зірки не схиляють до дипломатичнос-
ті, тому тиждень дуже поганий для переговорів і ведення 
справ з партнерами. Постарайтеся стримувати свої емоції.

сКОРПіОНи. Ви відчуєте прилив сил та енергії, які 
захочеться спрямувати на щось конкретне. Будьте уважні, 
тому що в цей період ви не зможете позбутися того, що 
більше не приваблює вас. 

сТРіЛьці. Ви почнете рухатися до нових горизонтів, 
які відкриються перед вами в кар’єрі. В цей час важливо 
зробити правильний вибір і не помилитися з перспективою.

КОЗеРОГи. На початку тижня до вас повернется опти-
мізм  до роботи. Ви зможете більш яскраво й впевненно 
виразити свої здібності. І якщо втримаєтесь на плаву, на 
вас чекатиме успіх.

ВОДОЛіЇ. Для розширення сфери діяльності поки не най 
сприятливіший момент, а ось закріпити досягнуті результати 
можете. Відмінний час для відновлення душевної рівноваги.

Риби. Початок тижня принесе вам необхідність замисли-
тися про подальші шляхи до поставленої мети. Ви відчуєте 
приплив сил і бажання негайно приступити до перетворень.

управління агро-
промислового розвит-
ку Дніпропетровської 
райдержадміністра-
ції повідомляє, що з 
листопада 2014 року 
почався набір на пере-
атестацію тракторис-
тів-машиністів. Довід-
ка за адресою: 49045, 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Кільченська, 15, 
тел. 729-50-60.

З метою запобігання травму-
вання та загибелі дітей в умовах 
надзвичайних ситуацій, нав-
чання дітей правилам безпеки 
життєдіяльності та набуття 
ними практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях співро-
бітниками Дніпропетровського районного сектору були проведені від-
криті уроки в школах району. 

Розглядалися питання безпечної життєдіяльності та профілактики 
травматизму невиробничого характеру. Також були з дітьми та педа-
гогічним складом шкіл району відпрацьовані практичні дії в умовах 
виникнення надзвичайних ситуацій та надання першої невідкладної 
допомоги травмованим і потерпілим.

Крім цього, було роз’яснено правила пожежної безпеки в побуті. 
Так, електронагрівальні прилади, телевізори, радіоприймачі та  інші 
побутові електроприлади та апаратура повинні вмикатися в елек-
тромережу тільки за допомогою справних штепсельних з’єднань та електророзеток заводського виготов-
лення. Забороняється залишати ввімкнені праски, фени та ін. електроприлади без нагляду. 

Під час проведення відкритих уроків рятувальники наголосили, що під час виявлення надзвичайної 
ситуації необхідно одразу телефонувати до рятувальної служби за телефоном «101».

В’ячеслав біЛАШеНКО, начальник Дніпропетровського районного сектору ГУ ДСНС України у Дні-
пропетровській області, полковник  служби ЦЗ.

ПОВеДіНКА 
В еКсТРеМАЛьНих 

сиТуАціях

ДсНс іНфОРМуЄ

Втрачене пенсійне 
посвідчення серії АЕ № 
107471 на ім’я Юрчен-
ко Наталії іванівни, 
вважати недійсним.
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Володимир Владіміров
vogo.88@mail.ru

У листопаді свій діамантовий ювілей від-
значає чудова жінка, любляча мама, бабуся 
й прабабуся, добрий педагог і наставник для 
колег, депутат декількох скликань Кіров-
ської селищної ради Неля АбРАМОВА

У 1972 році відділ 
освіти Дніпропетров-
ського району при-
значає вчителя фізики 
Абрамову Н.Ф. дирек-
тором школи. Ця гар-
на, весела й кмітлива 
жінка відразу захо-
пила учнів та батьків 
своїм ентузіазмом і 
невичерпною енергі-
єю. Під її керівниц-
твом було добудовано 

приміщення закладу, що дало змогу перейти 
на навчання в одну зміну. За 52 роки педагогіч-
ної праці виховала Неля Федотівна не одне по-
коління  кіровчан. І вже колишні випускники 
приводять до школи своїх онучат. Її вихованці, 
люди різних професій, завжди з вдячністю зга-
дують шкільні роки. Виконуючи професійні 
обов’язки, ця сповнена енергії жінка залиша-
ється активним учасником суспільного життя 
громади, підтримує тісний зв’язок з радою ве-
теранів, велику увагу приділяє патріотичному 
вихованню молодого покоління.

З нагоди ювілею – 75-річчя з Дня народ-
ження шлемо Вам найщиріші та сердечні 
вітання.

Відрадно, що Ваш багатий життєвий і про-
фесійний досвід, почуття відповідальності, 
вболівання за доручену справу принесли за-
служений авторитет серед колег та кіровчан. 
Вас поважають як людину, цінують як профе-
сіонала, бо Ви володієте великою витримкою, 
рідкісним даром спілкування з людьми, вмін-
ням іти до високих цілей. Нехай усе хороше, 
зроблене з душею та натхненням, повертається 
до Вас сторицею. Нехай оптимізм, віра, надія 
допомагають Вам долати всі труднощі, нехай 
удача стане Вашою невід’ємною супутницею 
на життєвих дорогах. Щиро зичимо Вам по-
дальших успіхів, безмежної енергії та наснаги 
у ваших добрих справах, нових починаннях і 
звершеннях на благо рідної України! Доброго 
вам здоров’я, щастя, родинного тепла й Божої 
ласки!

Прийшла до Вас святкова дата
В калиновім намисті прекрасних літ.

Слова найкращі хочем передати
І золотобагряний осені привіт.
Щоб біль і горе Вас обминали,

Мир, здоров’я, щастя в оселю ступали,
Благ усяких – горою, здоров’я – рікою,

Ніяких бід і многая літа!
З любов’ю та повагою колектив учителів, 
учнів та випускників Кіровської сЗШ-2.

У Партизанській СШ (директор Віктор Невеселий) відбулась районна пер-
шість із кульової стрільби серед працівників освіти. За відзнаки від районної 
організації Товариства сприяння обороні України боролися 14 команд. 

П’ятірка кращих (максимум 100 очок): і місце – Партизанська СШ 
(87 очок). Чемпіони: Валентин Щербатюк та Володимир Маніта. іі місце – 
Підгородненська СШ-4 (87 очок). Віце-чемпіони: Марина Нестерук та Пав-
ло Голубничий. ііі місце – Зорянська СШ (83 очка). бронзові призери: Алі-
на Гноєва та Сергій Коваленко. іV місце – Горянівська СШ (82 очка). V місце 
– Баглійська СШ (78 очок). За звання кращих стрільців в особистому заліку 
боролись 28 учасників. Серед них 18 жінок. П’єдестал пошани (максимум 
50 очок). і місце – Валентин Щербатюк (47 очок). іі місце – Аліна Гноєва та 
Марина Нестерук (по 45 очок). ііі місце – Павло Голубничий (42 очки).

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Змагання пройшли в рамках 
ІІІ етапу місячника оборонно-масової роботи. Відмінно виступили го-
сподарі тиру. Партизани святкували перемогу як в командному, так і в 
особистому заліку. Команда ПСШ-4 лише за додатковими показниками 
(вибивши менше «десяток») поступилися чемпіонам. Цікаво, що вчи-
тельки перевершили колег-чоловіків у володінні пневматичною рушницею. Недарма у представниць пре-
красної статі дві третини призових місць».            сергій ВеРбицьКий.

есТАфеТу ПіДхОПиЛи 
в ч и т е л і

Відділ культури, туризму, національностей 
та релігій Дніпропетровської РДА та колектив 
бібліотечних працівни-
ків Дніпропетровського 
району від щирого серця 
вітають із ювілейним 
Днем народження біблі-
отекаря відділу обслуго-
вування Центральної ра-
йонної бібліотеки 

Оксану ДяЧеНКО 
Шановна 

Оксано Вікторівно!
35 – це зовсім небагато,

Це чудове і радісне свято.
То ж бажаєм щастя й долі,

Неба синього, квітів у полі,
Здоров’я, любові, краси,

Пісень солов’їних, живої роси.
Зустрічати за світанком світанок,

Бо 35 – це лиш життя твого ранок!

сПОРТ 

бібЛіОТеКА іНфОРМуЄ 

Прекрасний ювілей зустріла енер-
гійна, мудра, щира, й надзвичайно ча-
рівна жінка, справжній професіонал 
своєї справи – головний лікар Дніпро-
петровської центральної районної 
лікарні ДОР

Лариса ГАРДеЦьКА 
Шановна Ларисо Володимирівно!
Прийміть найщиріші вітання й по-

бажання з прекрасною ювілейною да-
тою.

Нехай сяють очі ніжністю,
А серце завжди квітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,

Дарує Вам щастя райдугу.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,

Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я й щастя без ліку,

Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.

Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, дитячого сміху
І довгого, довгого щедрого віку, 

За добрі справи, що Ви даруєте людям!
З повагою колектив медичних пра-

цівників Дніпропетровського району.

ДНіПРОПеТРОВсьКий РеМ
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонт-
них робіт у грудні місяці 2014 року будуть вини-
кати перерви в електропостачанні наступних на-
селених пунктів нашого району: с. Чумаки, м. Під-
городне, с. Любимівка, с. Василівка, сел. Кіровське, с. 
Балівка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, 
сел. Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. 
Новоолександрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Та-
ромське, с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

Телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.
При виявленні пошкоджень повітряних і ка-

бельних ліній електропередач, трансформаторних 
підстанцій і розподільчих пунктів, відчинених і 
пошкоджених дверей у них, спроб проникнення 
до приміщення з електронним обладнанням сто-
ронніх осіб, просимо сповіщати диспетчерську 
службу Дніпропетровського району електрич-
них мереж за телефоном: 373-51-12, або район-
ний відділ міліції.

із повагою до вас адміністрація ДРеМ.

Відсвяткувала свій ювілейний День народ-
ження головний лікар комунально-
го закладу «Дніпропетровська Цен-

тральна районна лікарня» Дніпропе-
тровської обласної ради» 

Лариса Володимирівна ГАРДеЦьКА.
Після закінчення Дніпропетровського медичного інституту Лари-

са Володимирівна майже 40 років свого життя присвятила почесній 
професії лікаря. Розпочала свою професійну діяльність у 1977 році. 
У зв’язку зі службовою діяльністю чоловіка, працювала на керівних 

посадах у медичних закладах регіональних центрів Дніпропетров-
ської, Полтавської, Харківської, Житомирської та Кіровоградської 

областей. А з 2004 року й по теперішній час – головний лікар Дніпро-
петровської центральної районної лікарні.

Лариса Володимирівна Гардецька – Заслужений лікар України, у 2008 році 
визнана «Людиною року Придніпров’я».

За активну професійну та громадську діяльність нагороджена Подякою Пре-
зидента України (2004 рік), Подякою голови Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації (2004 рік), Грамотою Верховної Ради України (2009 рік), 
Подякою начальника Головного управління охорони здоров’я у Дніпропетровській області (2010 рік), По-
дякою Дніпропетровського міського голови (2010 рік).

Шановна Ларисо Володимирівно! 
Прийміть щирі вітання з чудовим ювілеєм! 

Із роси й води на добру сотню літ бажаємо щастя Вам і благ людських по вінця! Зичимо Вам і надалі 
залишатися такою ж енергійною, людяною й мудрою. бажаємо Вам міцного здоров’я, довгих років 
життя, радості від дітей та внуків, щастя й добробуту в рідному домі, успіхів у професійній діяльно-
сті. Нехай добро, щиро віддане людям, повертається до Вас сторицею!

З повагою
едуард ПіДЛубНий, голова райдержадміністрації. Віталій ЖеГАНсьКий, голова районної ради.

Колектив медичних працівників м. Підго-
родного з чарівним ювілеєм вітають Людмилу 
бОйКО, медичну сестру Підгородненської ам-
булаторії загальної практики – сімейної меди-
цини.

Шановна 
Людмило Василівно! 
Нехай здоров’я міцніє 

на довгі роки, 
Щиро бажаємо 

Вам залюбки, 
Хай доля дарує 

щастя довіку, 
Достатку й миру 

в домі щасливім. 
Калиною радість 

в душі хай квітує, 
Сопілка любові хай 

серце хвилює, 
А роси ранкові безмежно та щиро, 
Щоденно дарують наснагу і силу!

Нещодавно відбула-
ся екскурсія до Цен-

тральної районної бібліотеки «Бібліотека, книж-
ка, я – разом дружна сім’я» для учнів 1-Д класу 
Ювілейної ПШ-2, на якій вони ознайомилися з 
бібліотекою та її відділами. Діти побачили багато 
різних дитячих книг за розміром та за тематикою. 
Особливо сподобались музичні, піратські, чарівні 
книжки з яскравими ілюстраціями. Школярі на 
згадку одержали пам’ятку «Обіцянка юного чи-
тача», яка виховує бережливе ставлення до книг.


