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Шановні друзі! Дніпропетровська райдержадміні-
страція та районна рада від щирого серця вітають 
адвокатів і представників органів адвокатури із про-
фесійним святом – Днем адвокатури! 

Адвокат із огляду на умови своєї діяльності, безпереч-
но, є служителем і творцем права. Це та особливість, що 
незмінно присутня в діяльності адвоката в усі часи, що 
передається з покоління в покоління, з держави в держа-
ву та зміцнює віру в силу права й усвідомлення суспіль-
ної місії адвокатури. 

Бажаємо вам творчих успіхів, сил та наснаги в пра-
возахисній діяльності, щастя, благополуччя вам і вашим 
родинам. 

Шановні працівники  Державної виконавчої служби! 
Згідно Указу Президента України та враховуючи значення органів державної 

виконавчої служби у забезпеченні виконання рішень судів, третейських судів 
та інших органів, а також посадових осіб, на підтримку ініціативи Міністер-
ства юстиції України й громадськості, встановлено в Україні відзначати 17 
грудня професійне свято – День працівника державної виконавчої служби. 

Основними завданнями спеціалістів управління є: реєстрація актів цивільного 
стану, нормативно-правових актів, легалізація громадських об’єднань, партійних 
осередків, примусове виконання рішень, виконавчих написів нотаріусів, організа-
ція правової роботи та правової освіти, які ви своєчасно та якісно виконуєте. 

Вітаємо вас із професійним святом! Бажаємо вам міцного здоров’я, творчо-
го натхнення, сімейного добробуту, нових звершень у зміцненні державності в 
ім’я українського народу. 

Шановні працівники та ветерани органів вну-
трішніх справ! Вітаємо вас із професійним свя-
том – Днем міліції! 

Захист життя, честі й гідності громадян та інтересів 
держави від протиправних посягань – завдання великої 
ваги, які виконуєте ви, щоб у нашій державі панували 
мир та спокій. Ваша служба складна й небезпечна. Але 
мужність і стійкість не менше необхідні, коли треба не 
поступитися совістю, залишитися вірним закону. 

Усім тим, хто вдень і вночі охороняє наш спокій, 
тим, хто здатен захистити й допомогти, не шкодую-
чи власного життя, ми зичимо міцного здоров’я й бла-
гополуччя в житті, в якому було б більше приємних 
турбот, надійних «тилів» у ваших сім’ях, здійснення 
всіх заповітних мрій. 

Дорогі діти! Шановні дорослі! 
Сердечно вітаємо вас із Днем Святого Миколая!

Першим із новорічних свят, символом надії й віри в майбутнє є День Святого 
Миколая – час здійснення найфантастичніших мрій, добрих справ та задумів. Ще 
в дитинстві ми з нетерпінням чекали приходу цього свята. 

Україна постійно дбає, щоб у кожній сім’ї панували любов і гармонія, примножу-
вались слава та благополуччя держави. Для районної влади пріоритетний напря-
мок роботи – турбота про дітей. Особлива увага – вихованцям районного Центру 
соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» та Малого групового будиноч-
ку «Мій дім», дітям, позбавленим батьківського піклування. На всіх нас, дорослих, 
лягає висока відповідальність за їх добробут, дитинство й майбутнє. Нехай це ша-
новане українцями з давніх-давен свято діти зустрінуть у радісній атмосфері. 

Щиро вітаємо вас, шановні жителі району, з Днем Святого Миколая! Ба-
жаємо всім вам, невичерпної енергії, й щоб у кожну оселю Святий Миколай 
приніс щастя й добро, взаєморозуміння й злагоду.

Щиро вітаю всіх юних мешкан-
ців селища Ювілейне з Днем Свя-
того Миколая!

Чарівний і довгоочікуваний 
день – День Святого Миколая. Він 
приносить до наших осель радість, 
світло та приємні несподіванки. 
Адже Миколай – добрий чарівник, 
який спускається до нас щороку з не-
бес й сіє на землі добро, гарний на-
стрій та невичерпну віру в казку. 

Нехай у зимові морози зігріє вас 
тепле свято, а Святий Миколай 
здійснить усі ваші бажання. Щастя 
вам і добра, злагоди та благополуч-
чя. Нехай віра в диво ніколи не зни-
кає! Зі святом усіх вас! 

З повагою Іван КАМІНСЬКИЙ, 
Ювілейний селищний голова.

Любимівський сільський голова Катерина 
ЖЕЛЯБ’ЄВА вітає всіх маленьких мешканців 
Любимівської територіальної громади зі свя-
том – Днем Святого Миколая!

У холодну зимову пору, коли сніги засипають землю, 
коли ночі довгі, а дні короткі, українські діти з нетерпін-
ням чекають на одну незвичайну ніч – ніч, коли до них 
приходить Святий Миколай. Настання свята чекають 
не тільки діти. Навіть дорослій людині іноді хочеться 
повернутися в дитинство й вірити у щось надзвичайно 
чарівне. Це свято – прекрасний привід упустити в свій 
будинок казку й насолоджуватися нею разом із дітьми, 
а вони, повірте, вміють це робити краще за всіх. 

Бажаю, щоб День Святого Миколая не пройшов 
повз вашого будинку й став для вас світлою, весе-
лою та радісною подією. Хочеться побажати тер-
піння, миру й спокою вашим родинам, милосердя, 
завзятості. Будьте добрі й уважні один до одного, 
до близьких, рідних, друзів. Зі святом вас!

Кіровський селищний голова Вадим 
ВІЛЬКО поздоровляє наймолодших 
мешканців Кіровської територіальної 
громади з Днем Святого Миколая!

Є на світі свят багато урочистих, ви-
значних, але Миколая – свято найпри-
ємніше із них. Святий Миколай здавна 
славиться своєю добротою й готовні-
стю прийти на допомогу. Цей зимовий 
день незвичайний. Надзвичайний він 
тим, що вшановуючи Святого Миколая, 
ми самі стаємо людянішими. Ласка Ми-
коли Чудотворця прославилась на весь 
світ, пам’ятайте й ви про нього! 

Бажаю, щоб у житті вам зустрічало-
ся якомога більше добрих людей. І щоб у 
вашому житті здійснились усі ваші за-
повітні мрії.

Підгородненській міський голова 
Петро ДУДКА вітає всіх жителів, а 
особливо малечу Підгородненської 
територіальної громади з чудовим 
святом – Днем Святого Миколая!

Немає різниці, дитина ви чи дорос-
ла людина, для всіх нас це свято, на яке 
ми дуже чекаємо. Хочеться побажати, 
щоб Святий Миколай приніс той подару-
нок, який кожен із нас найбільше бажає. 
Комусь цукерки, комусь мандаринки, а 
комусь просто посмішку й хороше щире 
слово. Вірте в це свято, вірте в дива. 

Бажаю, щоб мир був наповнений пре-
красним – щастям безмежним, до-
бротою. Нехай очі сяють світлом яс-
ним, а в серці– завжди горить вогник 
радості й надії на краще. 

Від усього серця вітаю юних новоолек-
сандрівців із прекрасним зимовим святом 
– Днем Святого Миколая!

В Україні здавна шанують Миколу Чудо-
творця – захисника, наставника й покрови-
теля дітей. Він дарує всім віру в здійснення 
найзаповітніших мрій, вселяє в наші душі 
світлі почуття, надихає нас на добро. 

Бажаю вам затишку та радості в ваших 
домівках, вдячності дітей та онуків. Нехай 
Божа ласка прийде до вашої оселі. Нехай 
Святий Микола оберігає вас і дарує щастя, 
радість і надію, а Господнє благословення 
супроводжує протягом усього життя! Гар-
ного всім настрою, добробуту та всього най-
кращого!

З повагою Олександр ВІЗІР, 
Новоолександрівський сільський голова.

Шановні жителі Дніпропетров-
ського району! Вітаю вас із Днем 
Святого Миколая Чудотворця!

Це свято любові й душевної те-
плоти. В цей день навіть дорослі 
починають вірити в чудеса, а діти 
з нетерпінням чекають ранку, щоб 
зазирнути під подушку, або в ча-
рівний чобіток, адже так приємно 
знайти в ньому подарунки.

Нехай цей день стане по-справж-
ньому найщасливішим у низці щасли-
вих днів. Нехай це свято наповнить 
ваш будинок теплотою й любов’ю. 
Щастя вам цілорічного безперервно-
го й величезного! Зі святом вас!

З повагою Віктор ШИНКЕВИЧ, 
депутат Дніпропетровської 
обласної ради. 

З повагою  Едуард ПІДЛУБНИЙ, голова райдержадміністрації.    Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.
Сивобородий Святий Миколай, у довгій 

червоній накидці з золотими зірками, ман-
друє по планеті. З віхолами й снігопадами 
спускається він з неба на землю, щоб в каз-
кові неповторні хвилини привітати слухня-
них хлопчиків та дівчаток зі святом.

Перш за все Чудотворець завітав  до діточок 
селища Ювілейне в районний Будинок культу-
ри, щоб малеча отримала пречудові гостинці, 
показала свої таланти та разом із казковими 
героями побувала в новорічній казці. 

Всі малята разом із батьками з надзви-
чайною цікавістю спостерігали за діями 
головних героїв у яскравих казкових костю-
мах. Настрій хлопчиків та дівчаток був ве-
селий, вони із радістю брали участь в іграх 
та разом співали пісні. Святий Миколай 
роздав усім дітям подарунки та солодощі, а 
потім поспішив вітати інших діточок. 

Юлія ЧУМАК. сел. Ювілейне.

Президент пере-
буває з дводенним 
візитом у Польщі. 
Країна, що є тради-
ційним партнером та 
адвокатом України в 
Європі, готова допо-
могти. Броніслав Ко-
моровський пообіцяв 
просувати українські 
інтереси в ЄС та про-
давати нашій державі 
зброю. Для українців, 
які мешкають на при-
кордонні скасовують-
ся візи. Студентам ши-
рше відкривають двері 
польські університети. 
А найбільша підтрим-
ка Польщі – це під-
тримка українських 
реформ. Особлива 
тема – військова. Поро-
шенко наголосив, що 
розраховує на сприян-
ня у справі наближен-
ні української армії до 
стандартів НАТО.

Президент України 
Петро Порошенко при-
значив керівника фрак-
ції «Народний фронт» 
Олександра Турчинова 
секретарем Ради наці-
ональної безпеки і обо-
рони України.

Поновлено роботу 
аеропортів у Дніпро-
петровську та Харько-
ві. Летовище в Запо-
ріжжі буде закритим 
до суботи. Служба 
безпеки України по-
відомляє, що польоти 
припинили через от-
римання інформації 
щодо розміщення на 
підконтрольний теро-
ристами території в 
Донецькій та Луган-
ській областях коплек-
сів «земля-повітря», 
максимальне вражен-
ня яких сягає 250 км.

Україна повернула 
контроль над газови-
добувними вежами на 
Арабатській стрілці, 
яка розташована на 
кордоні Херсонської 
області та окуповано-
го Криму.

Ситуація біля смт 
Станиці Луганської 
залишається напру-
женою. В даний район 
бойовики продовжу-
ють перекидати «живу 
силу» та військову 
техніку.

Державна прикор-
донна служба Украї-
ни зафіксувала пере-
сування російських 
військ уздовж україн-
ського кордону.

святий миколай, до нас завітай
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Відповідно до плану основних системних 
заходів у вівторок відбулося засідання коле-
гії райдержадміністрації під головуванням 
Едуарда Підлубного, голови РДА. В робо-
ті засідання колегії взяли участь керівни-
ки структурних підрозділів РДА, районних 
управлінь, голови виконкомів місцевих рад, 

керівники установ і організацій району, пра-
цівники апарату РДА, керівники правоохо-
ронних та контролюючих органів. На розгляд 
колегії виносилися наступні питання: про 
стан розвитку галузі тваринництва в госпо-
дарствах Дніпропетровського району; про 
проведення державної реєстрації в реєстра-
ційній службі Дніпропетровського районно-
го управління юстиції об’єктів нерухомого 
майна, розташованих на території Дніпропе-
тровського району.

З першого питання доповіла Тетяна Ткач, 
начальник відділу агропромислового розвит-
ку. В своєму виступі Тетяна Іванівна зазна-
чила, що виробництво продуктів харчуван-
ня, особливо м’яса, молока та яєць завжди 
було й залишається одним із пріоритетних 
напрямків. Значення цієї галузі визначаєть-
ся не тільки високою часткою її в виробни-
цтві валової продукції, а це майже 42%, але 
й великим впливом на економіку сільського 
господарства. У виконанні програми розвит-
ку галузі тваринництва району беруть участь 

16 агроформувань усіх форм власності та 
особисті господарства населення. За 2014 рік 
відзначається позитивна тенденція в молоч-
ному скотарстві – зростання виробництва мо-
лока та збільшення поголів’я великої рогатої 
худоби. Поголів’я ВРХ збільшилось на 14% 
або на 1000 голів, корів на 42% або 1100 го-

лів. Виробництво молока збільшилось на 72% 
або 10,5 тонн. На 1 грудня 2014 року складає 
21,6 тис. тонн, поголів’я ВРХ – 7,2 тис. голів, 
в тому числі корів 3,7 тис. Передові господар-
ства – ТОВ МВК «Єкатеринославський» та 
СПП «Чумаки». До відродження цієї галузі 
активно долучилося ТОВ «Агробізнес», ди-
ректор Сократіс Кесов. 

ТОВ «Деміс-Агро», керівник Лілія Губська 
та ПП «Сігма», керівник Лариса Балюбас – 
основні виробники свинини. Середньорічне 
поголів’я свиней складає 60 тис. голів, що 
дає можливість виробляти м’яса майже 9 тис. 
тонн в рік. Так, станом на 1 грудня 2014 року 
поголів’я свиней у районі складає 57,3 тис. 
голів, виробництво м’яса – 6,9 тис. тонн. На 
1 грудня 2014 року поголів’я птиці складає 
1240,3 тис. голів, до кінця року очікуємо 1250 
тис. голів, виробництво яєць 196 млн штук. 
Кращими в цього напрямку є АФ «Дніпропе-
тровська», директор Валерій Вакух та ПВФ 
«Агроцентр», Михайло Карпенко.

У районі функціонує племінний завод із 

розведення української червоної молочної та 
голштинської породи великої рогатої худоби 
в СПП «Чумаки», а також в цьому році ТОВ 
МВК «Єкатеринославський» присвоєно ста-
тус племінного заводу з розведення великої 
рогатої худоби швіцької породи. Племінні 
репродуктори з розведення великої білої по-

роди свиней – це господарства СПП «Чу-
маки», ПП «Сігма».

Однак сільськогосподарські підприєм-
ства, які займаються тваринництвом, що-
денно стикаються з проблемами, а саме: 
непередбачувана цінова  політика на про-
дукцію тваринництва; недостатня забез-
печеність галузі якісною кормовою базою; 
відсутність системи зрошування для виро-
щування зернових та кормових культур; від-
сутність державних програм із підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників; 
збільшення ціни на енергоносії, а останнім 

часом ще й відключення на декілька годин що-
денно (галузь на 80% залежить від енергоно-
сіїв). Управління агропромислового розвитку 
разом із керівниками агроформувань і надалі 
будуть докладати всіх зусиль для розвитку 
вкрай важливої для району галузі. 

Співдоповідачем із даного питання висту-
пив директор ТОВ МВК «Єкатеринослав-
ський» Ярослав Ляпін. Він окреслив основні 
напрямки роботи комплексу на сьогоднішній 
день – це збільшення площ землі під вирощу-
вання кормів худобі, а також запуск пілотно-
го проекту зі зрошення полів. 

Щодо особливостей проведення державної 
реєстрації в реєстраційній службі Дніпро-
петровського районного управління юстиції 
об’єктів нерухомого майна, розташованих на 
території району, присутніх проінформувала 
Тетяна Богдан, головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації речових прав на неру-
хоме майно реєстраційної служби Дніпропе-
тровського районного управління юстиції.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

КОЛЕГІЯ

РОЗВИтОК  ГАЛУЗІ  тВАРИННИЦтВА

З нагоди вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС біла пам’ятного 
знаку Героям Чорнобиля відбувся 
мітинг та покладання квітів на знак 
подяки тим, хто загинув, рятуючи 
світ від радіоактивної чуми. Учні 

3-Б класу Ювілейної школи уважно 
слухали виступи героїв Чорнобиля 
Василя Скиби та Володимира Ро-
гового, голови Дніпропетровської 
райради Віталія Жеганського, який 
розповів, що його батько теж був 
ліквідатором аварії на ЧАЕС, тяжка 

хвороба забрала його життя 10 ро-
ків тому. Тож наслідки цієї техно-
генної катастрофи відчутні й досі, 
будуть відчутні й через десятиліт-
тя. І тому ми низько вклоняємось 
людям, які захищали ціною свого 
життя світ від руйнівного атома.

Почесну відзнаку «Учаснику лік-
відації. Чорнобиль» вручено Ста-
ніславу Горнязі.

Присутні завмерли в хвилині мов-
чання й вдячно вклонилися муж-
ньому подвигу героїв-ліквідаторів.

таміла ЖОРНЯК.  Фото автора.

Днями в Центрі соціальної підтримки дітей та сімей 
«Добре вдома» відбулася нарада «Соціальний захист 
дітей та сімей в складних життєвих обставинах у Дні-
пропетровському районі, взаємодія при їх виявленні та 
направлення до Центру «Добре вдома». У заході взяли 
участь: голова районної ради Віталій Жеганський, пер-
ший заступник голови райдержадміністрації Роман Пру-
денко, керівники структурних підрозділів райдержадмі-
ністрації, голови та секретарі місцевих рад району. 

Проект «Розвиток послуг з підтримки дітей та сімей, 
нових підходів у системі захисту прав дітей 
у районі» присутнім представила Надія Та-
тарчук, перший заступник директора Пред-
ставництва благодійної організації «Надія 

і житло для 
дітей» в 
Україні. А 
Олена Гур-
жій, дирек-
тор Центру, 
ознайомила 
всіх із робо-

тою новоствореного «Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Добре 
вдома». Вона підкреслила, що мета роботи Центру – зберегти сім’ю для 
дитини, допомогти батькам піклуватися про дітей, захистити дитину від 
насильства, повернути її в рідну сім’ю, або влаштувати в нову. 

Турботливі спеціалісти Центру натхненно працюють із дітьми, які по-
требують термінової допомоги та безпечного проживання. Також ведеть-
ся активна робота з жінками, які можуть відмовитися від новонародженої 
дитини. Й, звичайно, необхідна поміч дітям із особливими потребами. 

У Центрі з ними проводять 
розвиваючі заняття, праців-
ники надають логопедичну 
та психологічну допомогу. 
Батьків навчають догляду та 
вихованню дітей, передбачена 
юридична кваліфікована до-
помога.

З роботою «Малого групо-
вого будиночка «Мій дім» 

учасників наради ознайомив Олександр 
Дядюсь, директор закладу: «Для нас прі-
оритетним напрямком у роботі є створен-
ня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, умов проживання, максимально наближених 
до сімейних».

У рамках проведення наради делегація мала змогу оглянути оновлене 
приміщення Центру, його затишні кімнати, оснащені всім необхідним 
для проживання та надання соціального захисту дітям та сім’ям, які опи-
нилися в складних життєвих обставинах. В ігровому залі гостей зустріча-
ли сяючі дитячі оченята та веселі посмішки на обличчях. А це, безпереч-
но, найкраща характеристика закладу. Дорослі занурились в атмосферу 
добра й отримали безліч позитивних емоцій. 

Працівники Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдо-
ма» переконані, що завдяки зусиллям спеціалістів, за підтримки місцевої 
влади, в районі буде надаватися якісна допомога сім’ям, які потрапили в 
складні життєві обставини. Як результат, маленькі громадяни нашого ра-
йону уникнуть сирітської долі, їх дитинство буде щасливим у люблячому 
сімейному оточенні.     

Наталія ЯКІВЕЦЬ.    На фото: учасники семінару. 

ПІДтРИМКА тА ЗАхИСт
СЕМІНАР

вклонімось героям
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Мужність, гідність, доблесть, добро-
зичливість – ці риси притаманні особи-
стості в усі часи, але особливо актуаль-
ними є сьогодні, коли країна стоїть на 
шляху оновлення, відродження та захи-
сту територіальної цілісності.

З метою виховання кращих людських 
чеснот нещодавно в Ювілейній СЗШ-1 
класними керівниками 6-А класу (Те-
тяною Павлик) та 6-Д класу (Наталією 
Кузьмич) проведено Свято мужності та 
гідності, на якому були присутні коман-
дир танкової групи, який останнім виво-
див війська з Ілловай-
ська, підполковник 
Коваль В.В. та коман-
дир артилерійської бойової машини «Нона», сержант Нестеренко О.О.

Дорогих гостей вийшли зустрічати всі учні школи, створивши живий коридор. 
Вони супроводжували військових гучними оплесками та вигуками «Герої».

Свято пройшло в затишній сімейній атмосфері. Діти 
разом із військовими брали участь у конкурсах «Сол-
датської дружби», «Солдатської кмітливості», виявляю-
чи при цьому риси національної самосвідомості, високі 
почуття поваги до захисників. Під час свята панувала 
атмосфера доброзичливості, поваги та любові.

Зворушливо прозвучала пісня «Дай, Боже, сили на-
шим солдатам» у виконанні учениці 9-Б класу Тетяни 
Тридуб. Присутні згадали хвилиною мовчання всіх, хто 
загинув на сході країни під час проведення АТО. Але 
особливо запам’яталася всім щира та захоплююча роз-
мова з учасниками бойових дій про взаємопідтримку 
та взаємоповагу, про значення таких понять як дружба, 
обов’язок, гідність, любов до України.

Адже саме ці риси людської особистості є актуальни-
ми в наш час, а справжнім прикладом мужності та гід-
ності є наші воїни – «Воїни світла та воїни добра». Саме 
цією піснею  завершилася наша тепла зустріч, а шести-
класники зі сльозами вдячності щиро побажали своїм 
захисникам: «Повертайтеся живими!».

Наталія ЧИРКІНА, голова батьківського комітету 6-А класу.  

Армія – один із основних складників стабільного й впевненого роз-
витку Української держави, тому напередодні Дня Збройних Сил Укра-
їни в Ювілейній СЗШ-1 відбулося урочисте свято – конкурс строю та 
патріотичної пісні. Воно стало зразком вияву справжньої високої на-
ціональної самосвідомості учнів 10-11-х класів – майбутніх захисників 
нашої держави.

На святі були присут-
ні шановні гості – про-
відний спеціаліст комп-
лектування Збройних  
Сил України - Юрій 
Забережний та старший 
солдат Олександр Ти-
щенко, (що ввійшли до 
складу журі), які звер-
нулися до учасників із 
привітанням та поба-
жанням гідно продов-
жувати традиції своїх 
дідів і батьків, бути 
мужніми захисниками 
рідної землі.

У конкурсі змагалося 7 загонів. Оцінювало конкурсантів компетент-
не журі на чолі з Анатолієм Худоконом – учителем історії, засновником 
дитячої шкільної козацької організації «Соколи». Перед початком свята 
всі вшанували пам’ять найкращих синів України, які віддали своє жит-
тя за незалежність держави в зоні АТО, хвилиною мовчання.

Таку силу, надію, добро, віру в майбутнє України, яку випромінюва-
ли очі учасників під час своїх виступів, завзятість під час виконання 
кращих зразків народних патріотичних пісень не можна нічим здолати.

Настав час оголошення переможців. Ними стали загони учнів 11-В 
класу (класний керівник – Тетяна Демченко) та 10-А класу (класний 
керівник – Наталія Міщенко) і 10-В класу (класний керівник – Тетяна 
Полетикіна).

І хай офіційна історія українського війська досить невелика, справж-
ній вік Української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції фор-
мувалися у важких кривавих війнах і конфліктах, і як ніколи приємно 
усвідомлювати, що зростають  справжні патріоти, хоробрі, сміливі, го-
тові захищати кордони рідної країни. 

Анна НОЗДРЯ, президент учнівського комітету школи.

Я БАЖАЮ 
ВАМ, СОЛДАтИ.

Я бажаю вам, солдати,
Щоб здорові ви були,

Щоб веселі та щасливі
В світі діти всі росли.
Міцно ви тримайтесь

На тяжкій війні,
Кіборги ви наші,
Мужні та міцні.

Потримайтесь 
ще хвилинку,

Може дві, а може, три.
І здолаєм терористів,

Станем вільні та міцні!
Слава Україні – 

Героям Слава!
Ольга ОГНЕВА, 

учениця 5-А класу. 
Ювілейної СШ-1.

НАШІ ГЕРОї

Свято  мужноСті  та  гіДноСті

ПРО ОБЛІК 
ПЕРЕМІЩЕНИх ОСІБ
Постановою Кабінету Міністрів 

України від 01 жовтня 2014 року № 
509 «Про облік осіб, які переміщу-
ються з тимчасово окупованої тери-
торії України та районів проведення 
антитерористичної операції» запро-
ваджується облік осіб, які переміщу-
ються; затверджено Порядок оформ-
лення і видачі довідки про взяття на 
облік особи, яка переміщується та 
форма цієї довідки; забезпечується 
створення та ведення Єдиної інфор-
маційної бази даних про взятих на 
облік осіб, які переміщуються.

Метою запровадження обліку 
переміщених осіб є отримання до-
стовірної інформації про категорії, 
потреби та кількість переміщених 
осіб в цілому по Україні.

Довідка видається громадянам 
України, іноземцям та особам без 
громадянства, які постійно прожи-
вають на території України і пере-
міщуються з тимчасово окупованої 
території України та районів прове-
дення антитерористичної операції

Для отримання довідки повно-
літня особа, яка переміщується, 
звертається особисто або через за-
конного представника із заявою про 
взяття на облік встановленої форми 
до структурного підрозділу з пи-
тань соціального захисту населення 
в райдержадміністраціях, виконав-
чих органах міських та районних у 
містах рад.

Заява про взяття на облік повинна 
містити таку інформацію: прізвище, 
ім’я, по батькові; громадянство (під-
данство); дата та місце народження; 

стать; відомості про склад сім’ї, у 
тому числі  про неповнолітніх осіб, 
які не прибули разом із заявником; 
відомості про зареєстроване та фак-
тичне місце проживання; адреса, 
за якою з особою може відбуватися 
офіційне листування або вручен-
ня офіційної кореспонденції; реє-
страційний номер облікової картки 
платника податків; обставини, що 
спричинили переміщення (тимча-
сова окупація АР Крим, проведен-
ня АТО, зруйноване житло, інші 
причини); наявність у будь-кого із 
членів сім’ї у володінні житлового 
приміщення, що знаходиться в ре-
гіонах, інших ніж тимчасово оку-
пована територія України та райони 
АТО; відомості про місце роботи та 
час, з якого особа там працює; ві-
домості про житлові, соціальні, ме-
дичні, освітні та інші потреби.

При цьому, заявник дає згоду на 
обробку, використання, зберігання 
його персональних даних та персо-
нальних даних неповнолітніх осіб, 
які переміщуються разом з ним. Ін-
формація щодо персональних даних 
внутрішньо переміщених осіб може 
передаватися до агенцій ООН та 
Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста, за згодою заявника.

Видача довідки провадиться орга-
ном соціального захисту населення, 
на довідці проставляється печатка 
уповноваженого органу.

Відомості про неповнолітніх осіб, 
які переміщуються разом з батька-
ми або членами сім’ї, зазначають-
ся у довідці одного із заявників. У 
разі зміни місця тимчасового пере-
бування та звернення заявника за 
видачею довідки до іншого упов-
новаженого органу, раніше видана 

довідка вилучається, про що вно-
сяться відповідні зміни до Бази да-
них. У разі втрати або псування до-
відки уповноважений орган замість 
неї видає дублікат на підставі заяви 
особи, яка переміщується.

Підстави відмови у видачі довід-
ки: відсутні обставини, що спри-
чинили внутрішнє переміщення; 
заявник втратив документи, що 
посвідчують його особу та підтвер-
джують його особу та підтверджу-
ють громадянство України, до їх 
відновлення.

Для отримання довідки особам, 
які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та ра-
йонів проведення АТО і тимчасово 
проживають на території Дніпропе-
тровського району, необхідно  звер-
татися до управління соціального 
захисту населення райдержадміні-
страції за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. Теплична, 5, І поверх, каб. 9-А 
контактний телефон 753-91-36 .

При собі мати:  паспорт громадя-
нина України (для іноземців та осіб 
без громадянства – паспортний до-
кумент, посвідку на постійне про-
живання), ідентифікаційний код, 
довідку відповідної місцевої ради, 
що підтверджує факт проживання 
на території району.

У разі подання заяви законним 
представником особи, яка перемі-
щується, додатково пред’являється 
документ, що посвідчує особу за-
конного представника та документ, 
що підтверджує повноваження осо-
би як законного представника.

Оксана РУДЕНКО,
заступник начальника управлін-
ня соціального захисту населен-
ня райдержадміністрації.

ДО УВАГИ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ! 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 7 ли-
стопада 2014р. №595 «Деякі питання фінансування бюджетних 
установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання 
фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям 
Донецької та Луганської областей», якою упорядковано питання 
виплати пенсій особам, які переміщуються з тимчасово окупова-
ної території України та районів проведення антитерористичної 
операції. Відповідно до цієї постанови прийняття заяв про пере-
ведення пенсійних справ, призначення пенсій, виплату допомоги 
на поховання, недоотриманої пенсії від осіб, місце проживання 
яких зареєстровано на територіях проведення антитерористич-
ної операції, проводиться за місцем перебування таких осіб на 
обліку відповідно до порядку, затвердженому постановою Ка-
бінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік осіб, 
які переміщуються з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції».

Цей Порядок регулює механізм видачі довідок про взяття на 
облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої терито-
рії України або району проведення антитерористичної операції.

Для отримання довідки, форма якої затверджена Міністер-
ством соціальної політики України, особа звертається до струк-
турного підрозділу з питань соціального захисту населення 
районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих 
органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Таким чином, для взяття на облік та здійснення виплати пенсії 
особам, які тимчасово переїхали з Донецької та Луганської облас-
тей до м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, до орга-
нів Пенсійного фонду України надається вищезазначена довідка.

5 листопада 2014 року Кабінетом Міністрів України прийня-
то постанову № 637 «Про здійснення соціальних виплат особам, 
які переміщуються з тимчасово окупованої території України 
та районів проведення антитерористичної операції» відповідно 
до якої зазначені виплати, що призначені або продовжені ви-
щезазначеним особам до набрання чинності цією постановою, 
здійснюються за фактичним місцем їх проживання (перебуван-
ня) у разі видачі їм до 31 грудня 2014р. такої довідки.

Телефони «гарячих» телефонних ліній Головного управлін-
ня Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області: 
(0562) 31-75-10; (0562) 31-75-26; (056) 375-45-34.

Телефон «гарячої» лінії управління Пенсійного фонду Укра-
їни в Дніпропетровському районі Дніпропетровської облас-
ті: (0562) 27-70-00.

Адміністрація УПФУ в Дніпропетровському районі.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ СОЦЗАхИСт ІНФОРМУЄ

СУБ’ЄКтАМ  ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Шановні платники податків, Дніпропетровська ОДПІ повідомляє про можливість під-

твердження факту реєстрації РРО та КОРО, що знаходяться у місці провадження суб’єк-
том господарювання торговельної діяльності, засобами Інформаційної системи ДФС без 
отримання в органі ДФС/надання органу ДФС довідки про реєстрацію РРО та КОРО.  

Право на звернення – основне право людини, яке надано державою 
З цього приводу нещодавно була проведена прес-конференція за участю виконуючого 

обов’язки заступника начальника Дніпропетровської ОДПІ Дениса Реви. Під час зустрі-
чі Денис Михайлович роз’яснив актуальні питання реалізації прав і свобод людини та 
правозахисної діяльності в органах ДФС.

«Розглянемо таке основне право громадянина, наданого державою, як  право на звер-
нення, що займає особливе місце у системі засобів захисту прав, свобод та законних ін-
тересів громадян і передбачено ст.40 Конституції України. ідповідно до Закону України 
«Про звернення громадян» кожен громадянин має право направляти до органів фіскаль-
ної служби як індивідуальні, так і колективні письмові звернення.

Звертаємо увагу, що звернення повинно містити: прізвище, ім’я, по батькові; адресу 
громадянина; контактний телефон; суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, 

заяви, скарги, прохання або вимоги); підпис заявника (заявників) із зазначенням дати; 
надруковано або написано від руки розбірливо й чітко.

Звернення розглядаються та вирішуються в місячний термін від дня їх надходження, 
а ті, що не потребують додаткового вчення, – не пізніше 15 днів від дня їх отримання. 
В цілому термін розгляду звернень не може перевищувати 45 днів. Під час підготовки 
відповіді на звернення громадян слід дотримуватись норм ще й інших законодавчих ак-
тів: Законів «Про інформацію», «Про статус народного депутата України», «Про статус 
депутатів місцевих рад».

Для кожного виду звернень установлено особливий порядок розгляду й форми реа-
гування. Відповідь за результатами розгляду звернень в обов’язковому порядку дає той 
орган, який отримав звернення та до компетенції якого входить вирішення порушених 
питань, такий орган повинен:  об’єктивно та своєчасно розглянути звернення;  перевіри-
ти викладені факти; прийняти рішення згідно чинного законодавства та повідомити гро-
мадян про наслідки розгляду», зазначив виконуючий обов’язки заступника начальника.

На кінець зустрічі Денис Рева звернув увагу присутніх на те, що звернення, оформ-
лене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’яс-
неннями. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором 
є анонімним і розгляду не підлягає.

Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАїНИ ПОВІДОМЛЯЄ

ПОЧАтКОВА ВІЙСЬКОВА ПІДГОтОВКА

Слава вам,  
українські  захисники
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ДЕРЖАВНА РЕЄСтРАЦІЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ 
Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відпо-

відним органом державної реєстрації актів цивільного стану 
у встановлених законом випадках. Державна реєстрація розі-
рвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, проводиться відпо-
відним органом державної реєстрації актів цивільного стану 
за місцем проживання подружжя або одного з них за їх заявою. 
Якщо один з подружжя через поважну причину не  може  осо-
бисто подати заяву про розірвання шлюбу, таку заяву, нотарі-
ально засвідчену або прирівняну до нотаріально засвідченої, 
від його імені може подати другий з подружжя. 

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться після 
закінчення одного місяця від дня подання відповідної заяви, 
якщо вона не була відкликана. У разі якщо подружжя через  
поважну причину не може з’явитися до органу державної 
реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації 
розірвання шлюбу у встановлений для них день, строк такої 
реєстрації на письмове прохання подружжя може бути перене-
сений на інший день. При цьому строк перенесення державної 
реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного 
року з дня подання заяви. 

Якщо один з подружжя через поважну причину не може з’яви-
тися для державної реєстрації розірвання шлюбу, він може під 
час подачі заяви про реєстрацію розірвання шлюбу або впро-
довж місяця письмово повідомити орган державної реєстрації 
актів цивільного стану про згоду реєстрації розірвання шлюбу 
за його відсутності та зазначити місцезнаходження органу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану,  до якого слід надіс-
лати свідоцтво про розірвання шлюбу. У разі надсилання пись-
мового повідомлення підпис на ньому того з подружжя, який не 
може з’явитися, повинен бути нотаріально засвідчений. У разі 
якщо один з подружжя визнаний безвісно відсутнім, недієздат-
ним, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться за 
заявою другого з подружжя. Той з подружжя, який бажає відно-
вити своє дошлюбне прізвище, повинен заявити про це в органі 
державної реєстрації актів цивільного стану під час державної 
реєстрації розірвання шлюбу. 

Про державну реєстрацію розірвання шлюбу та про розі-
рвання шлюбу, здійснене в судовому порядку, робиться від-
мітка в актовому записі про шлюб. У разі розірвання шлюбу 
в судовому порядку рішення суду, яке набрало законної сили,  
надсилається судом до органу державної реєстрації актів ци-
вільного стану за місцем ухвалення рішення. 

Про державну реєстрацію розірвання шлюбу в паспортах 
громадянина України осіб робиться відмітка про розірвання 
шлюбу із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, 
з якою розірвано шлюб, та місця і дати державної реєстрації 
розірвання шлюбу. 

Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду робиться 
в паспортах громадянина України осіб, шлюб між якими розі-
рвано, у разі їх звернення до органу державної реєстрації актів 
цивільного стану.

Лариса ЛЮтА, 
головний спеціаліст відділу ДРАЦС РС Дні-
пропетровського РУЮ.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬтАЦІЯ

Нещодавно в приміщенні Підгородненської міської ради відбуло-
ся урочисте нагородження учасників конкурсу «Найкращий гро-
мадський журналіст Підгородного». Перше місце розділили Віталія 
Серебрянська та Вікторія Любинська; друге місце – Сергій Река та 
Анастасія Цюрих; третє місце дісталося вже знаному журналісту ін-
формаційного порталу Анастасії Браславській. Переможницею кон-
курсу «Фото та Підгородне» стала Олена Биндич. 

Підгородненський міський голова Петро Дудка, привітав переможців 
та побажав подальшої твочої натхненної праці.

Катерина СОКОЛОВА.

НАГОРОДЖЕННЯ найкращий громадський журналіст Підгородного

Дироф і л я р і о з
Протягом останніх років при-

вертають до себе увагу парази-
тарні захворювання, які спри-
чиняють личинки гельмінтів 
тварин, що невластиві людині. 

Нині на території України зу-
стрічається єдиний трансмісив-
ний гельмінтоз, що спричиняє 
захворювання людей – диро-
філяріоз. Цим захворюванням 
хворіють люди, домашні тва-
рини та хижаки. Причому, ос-
новним резервуаром і джере-
лом інфекції в природі є соба-
ки, кішки та дикі хижаки. Від 
тварини до тварини, і від тва-
рини до людини захворювання 
переносять кровосисні комахи. 

Протягом останніх двох ро-
ків на території Дніпропетров-
ського району зареєстровано 4 
випадків цього захворювання. 

Людина заражається на диро-
філяріоз тільки при укусі крово-
сисних комах, в основному ко-
марів. Безпосередньо від собак 
і кішок людина не заражається.

Збудника дирофіляріозу нази-
вають дирофілярії, вони нале-
жать до класу круглих черв’яків, 
які розповсюджені не тільки на 
територіях із теплим і вологим 
кліматом, але і в багатьох краї-
нах із помірним кліматом. 

У перекладі з латині «diro, 
filum» – «зла нитка». Диро-
філярії мають ниткоподібну 
форму й досягають довжини 
25-30 сантиметрів, живород-
ні й дуже плідні. В організмі 
людини розвиток паразита не 
спостерігається через низьку 

інтенсивність інвазії у людини, 
наявність у нього одиничних 
особин, як правило однієї статі, 
що не дає їм можливості роз-
множуватися.

Вони циркулюють по крово-
носних і лімфатичних судинах, 
тому можуть проникати в будь-
які органи й тканини, спричи-
няючи різну патологію. Вони 
можуть передаватися від матері 
плоду.

З моменту укусу до появи пер-
ших ознак захворювання прохо-
дить від одного місяця до року, 
а то й більше. Дирофілярія – це 
гельмінт, схожий на довгу білу 
нитку. На щастя, вона не роз-
множується в організмі. Однак 
відчуття в людини, в організмі 
якої «оселився» цей гельмінт, 
зрозуміло, неприємні. Як пра-
вило, комарі кусають у відкри-
ті частини тіла – руки, ноги, 
обличчя, шию. Там і починає 
рости гельмінт, локалізуючись 
в підшкірно-жировій клітчаті. 
Перші симптоми захворюван-
ня – безболісна пухлина, у міс-
ці локалізації якої відчувається 
сверблячка і печія різного ступе-
ня інтенсивності. Характерним 
симптомом захворювання є мі-
грація гельмінта, що виражаєть-
ся в пересуванні чи ущільненні 
пухлини під шкірою, і в людини 
починають з’являтися відчуття, 
що під шкірою щось є. Відстань, 
на яку переміщається гельмінт, 
складає від декількох десятків 
сантиметрів до 30 см за дві доби. 
Іншими симптомами можуть 
бути головний біль, нудота. 
Слабкість, підвищення темпера-
тури, сильні болі в місці локалі-
зації гельмінта з іррадіацією по 
ходу нервових стовбурів.

Пацієнти з дирофіляріозом 

звертаються за медичною до-
помогою до самих різних фа-
хівців: окулістів, хірургів, дер-
матологів, стоматологів, отола-
рингологів, урологів та інших. 
При такій хворобі необхідна 
консультація лікаря-інфекціо-
ніста. 

Вилікуватися від дирофілярі-
озу можливо тільки оператив-
ним шляхом – шкіру розріза-
ють і гельмінт видаляють. 

Попередження захворю-
вання людей на дирофіляріоз 
включає: своєчасне лікування 
тварин (собак, котів) як джерела 
хвороби (здійснюється ветери-
нарною службою); деларваційні 
та дезінсекційні заходи боротьби 
з переносником (здійснюється 
підприємствами усіх форм влас-
ності); лікування та диспансер-
ний нагляд (до трьох місяців) за 
хворими людьми (здійснюється 
лікувально-профілактичними 
закладами). Гостро постає пи-
тання про засоби профілактики 
дирофіляріозу як у тварин, так і в 
людей. У зв’язку з цим власники 
собак нерідко запитують, що для 
цього треба робити.

Профілактика зараження основ-
ного хазяїна паразита, тобто со-
бак, є найважливішим напрямком 
профілактики дирофіляріозу в 
людей. Профілактика ґрунтується 
на лікуванні собак (здійснюється 
ветеринарною службою).

Слід пам’ятати, що своєчас-
не звернення до лікаря та лі-
кування – убезпечить вас від 
ускладнень.

Евгеній КРИВОРУЧКО,
лікар-хірург консульта-
тивно-діагностичної по-
ліклініки КЗ «Дніпропе-
тровська центральна ра-
йонна лікарня «ДОР». 

ЗДОРОВ’Я

Днями в залі засідань районної ради 
відбувся єдиний День інформування на-
селення Дніпропетровського району на 
тему «Двадцять третя річниця проведен-
ня Всеукраїнського референдуму щодо 
проголошення Незалежності України». 
Присутні заслухали інформацію, що ос-
таннє десятиріччя XX ст. ввійде в історію 
дуже суттєвими геополітичними змі-
нами. Серед нових політичних реалій 
– створення Української незалежної 
держави з-поміж інших країн постра-
дянського простору. Передумовами 
глобальних зрушень на континенті були: 
подолання військово-політичного проти-
борства Схід-Захід, падіння комунізму 
й переорієнтація низки держав на засади 
цінностей західної демократії.

Проголошення незалежності стало 
своєрідною точкою відліку нового етапу 
історії України, поклало початок пере-
хідному періоду, суть якого – у переході 
на якісно вищий рівень суспільного роз-
витку: у політичній сфері – від тоталіта-
ризму до демократії; в економічній – від 
командної до ринкової економіки; у соці-
альній – від людини-гвинтика до актив-
ного творця власної долі; в гуманітар-
ній – від класових до загальнолюдських 
цінностей; у міжнародній – від об’єкта 
до суб’єкта геополітики. Тобто, в цілому 
має бути здійснено перехід від становища 
«уламка імперії»  – до власної державнос-
ті, від формальної незалежності – до ре-
ального суверенітету.

Але українське суспільство було недо-
статньо підготовлене до державотворчого 
процесу. Рішуча відмова від існуючого 
до серпня 1991 року зразка суспільного 
розвитку в умовах відсутності науково 

обґрунтованої моделі побудови незалеж-
ної держави зумовили на перших порах 
втрату орієнтирів, розгубленість, розча-
рування, а внаслідок цього – тривалий 
«урочистий марш на місці» на роздоріжжі 
реформ.

Отже, на початковому етапі державо-
творення в Україні перебіг цього процесу 
значною мірою визначали такі чинники: 
непідготовленість українського суспіль-

ства до державотворчих дій; успадкова-
на від колишнього СРСР деформована 
структура народногосподарського комп-
лексу; значний, але незбалансований 
природно-ресурсний потенціал; недо-
сконала організація державної влади в 
республіці, незавершеність розподілу 
функцій між законодавчою, виконавчою 
й судовою гілками влади; певне дистан-
ціювання Заходу після формального ви-
знання незалежності України. 

Референдум 1 грудня 1991 року та ви-
бори Президента України. До проведен-
ня 1 грудня 1991 року республіканського 
референдуму на підтвердження Акта 
проголошення незалежності України зо-
бов’язувала й Постанова Верховної Ради 
Української РСР від 24 серпня 1991 року 
№ 1427 «Про проголошення незалежності 
України». Тим більше, що попередньо, 3 
липня 1991 року, прийнявши Закон «Про 
всеукраїнський та місцеві референдуми», 
сформувала належні законодавчі основи 
для проведення цього референдуму.

В один день із референдумом відбули-
ся і вибори Президента України. У голо-
суванні щодо вибору Президента Украї-

ни взяли участь 31 млн 892,4 тис. чоловік. 
До виборчого бюлетеня були включені: 
голова Верховної Ради УРСР Л. Кравчук; 
голова Львівської облради В. Чорновіл; 
голова Української республіканської пар-
тії Л. Лук’яненко; заступник голови Вер-
ховної Ради України В. Гриньов; голова 
Української народної партії Л. Табурян-
ський; голова Народної ради в парламенті 
України І. Юхновський. 

Незважаючи на істотні розходження в 
програмах, усі кандидати підтримували 
ідеї незалежності України.

У результаті голосування Президентом 
України був обраний Леонід Кравчук, 
за якого віддали голоси 19 млн 643,6 тис. 
громадян (61,56% тих, хто взяв участь у 
голосуванні). 5 грудня 1991 року на засі-
данні Верховної Ради України Л.Кравчук 
прийняв присягу Президента України, ви-
клав програмні орієнтири своєї політики 
на новій посаді. 

Значення Всеукраїнського референ-
думу. Незалежність України була визнана 
всіма колишніми радянськими республі-
ками, світовим співтовариством. Так, уже 
2 грудня 1991 року Україну визнали Поль-
ща та Канада, 4 грудня – Литва і Латвія, 
5 грудня – Аргентина, Болгарія, Болівія, 
Росія і Хорватія. Всього протягом грудня 
1991 року незалежність України визнали 
68 держав, а загалом упродовж першого 
року незалежності її визнали 140 держав.

Результати Всеукраїнського референ-
думу засвідчили, що комуністична доба 
закінчилася, і не було вже такої сили, яка 
могла б повернути колесо історії назад.

День 1 грудня 1991 р. назавжди зали-
шиться важливою датою в історії україн-
ського народу, бо саме тоді вільним воле-
виявленням громадян було підтверджено 
Акт проголошення незалежності Укра-
їни, прийнятий Верховною Радою. Наш 
народ використав свій історичний шанс 
мирним демократичним шляхом реалі-
зувати ідею відродження перерваної на-
ціональної державності. Всеукраїнський 
референдум поклав початок розбудови 
суверенної України.

 28 січня 1992 року національний си-
ньо-жовтий прапор отримав статус дер-
жавного. 15 січня 1992 року державним 
гімном України стала музика компози-
тора М. Вербицького на слова П. Чубин-
ського «Ще не вмерла Україна...». 19 лю-
того 1992 року Верховна Рада України за-
твердила Тризуб як малий герб України. 
Національна символіка перетворилася 
на державну. В 1996 році було ухвалено 
Конституцію України.

Перший Всеукраїнський референдум 
відіграв доленосну роль у становлен-
ні України як незалежної держави. Для 
українського народу він був не лише 
випробуванням на політичну зрілість, а 
й школою народовладдя, адже вперше в 
історії України її майбутнє залежало на-
самперед від волевиявлення громадян. 
Референдум довів реальну спроможність 
українського народу самостійно вирі-
шувати найважливіші питання суспіль-
ного та державного життя, коли понад 
90 відсотків громадян підтвердили Акт 
проголошення незалежності. Це волеви-
явлення народу ознаменувало шлях до 
створення Суверенної Соборної Україн-
ської Держави, розбудови демократично-
го суспільства.

                                                        (Вл. інф.)

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ

ДВАДЦЯтЬ тРЕтЯ РІЧНИЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАїНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ 
ЩОДО ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСтІ УКРАїНИ
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З метою усунення пе-
решкод у розвитку бізне-

су, недопущення фактів порушення прав фізичних осіб-під-
приємців та суб’єктів господарювання, незаконного втру-
чання у їх господарську діяльність, тиску з боку органів дер-
жавного контролю та правоохоронних органів у прокуратурі 
Дніпропетровського району запроваджено телефон «гарячої 
лінії» (056) 27-90-04. Повідомлення приймаються в будні 
дні з 9.00 до 18.00 год., перерва з 13.00 до 14.00 год. 

СМАЧНОГО!
ВІНЕГРЕт

Інгредієнти: 2 буряка, 2 моркви, 3 картоплини,  
300 г квашеної капусти, 200 г солоних огірків, 1 ве-
лика цибулина, 1 яблуко, сіль, перець, олія.

Приготування: буряк, картоплю та моркву не-
обхідно відварити до готовності. Тим часом на-
ріжте цибулю. Солоні огірки наріжте невеликими 
кубиками. Капусту промийте кип’яченою холод-
ною водою й дрібно поріжте. Готовий буряк, карто-
плю та моркву наріжте кубиками. Всі інгредієнти 
перемішайте. Натріть яблуко на терці й додайте в 
салат. Посоліть, поперчіть і заправте олією.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІтКУ
ЯК ПРАВИЛЬНО ПРАтИ Й СУШИтИ ВОВНЯНІ РЕЧІ

Прати шерстяний одяг необхідно у воді, темпера-
тура якої повинна бути 25 °С. Ця вимога повинна до-
тримуватися і для полоскання. Інакше виріб сяде або 
злиняє. А в процесі ручного прання: неприпустимо 
сильно м’яти, терти, викручувати. Віджимати виріб 
слід без зусиль. При полосканні вовняних речей по-
трібно додавати у воду пом’якшувальні засоби. Пер-
ходимо до сушіння. Розкладіть на махровому рушни-
ку виріб (наприклад, на столі). Щоб уникнути дефор-
мації виробу, його потрібно розправити і шпильками 
підколоти до матерії, де воно сушиться. Категорично 
не рекомендується вовняну річ сушити у вертикаль-
ному положенні, і тим більше, на батареї.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІтКУ 
МАЛЕНЬКІ хИтРОЩІ

• 1 шматок дитячого мила натріть на тертці, до-
дайте 1 склянку води, збийте, додайте ще 1 склян-
ку води й в піну поступово всипте 250 г соди. Ще 
раз збийте. Повинна вийти паста. Якщо її нанести 
на поверхню й трохи потримати, вона вимиє навіть 
вапняний наліт.

• Металевий посуд і духовку мийте відразу після 
закінчення приготування їжі. Жири легко змива-
тимуться теплою водою із додаванням невеликої 
кількості миючого засобу.

• Якщо щось витекло під час приготування, ві-
дразу протріть плиту, крапнувши на неї оцтом, 
щоб зменшити запах горілого. А пригорілий посуд 
замочіть, додавши рідину для миття посуду й сіль.

• Щоб видалити з глазурованої поверхні кахлю сліди 
від жорсткої води, протріть кахельну поверхню губ-
кою, змоченою слабким розчином нашатирного спир-
ту, а потім до блиску натріть сухою чистою ганчіркою.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІтКУ
МАСКИ ДЛЯ В’ЯЛОї ШКІРИ 

• Візьміть 2 ст. л. соку свіжовичавленого соку 
алое й змішайте 1 ст. л. оливкової олії. Отриману 
суміш нанесіть на шкіру шиї та обличчя й через 30 
хв. змийте теплою водою; 

• гарного ефекту можна домогтися, змішуючи 
сік алое з різними овочами, наприклад, картоплею. 
2 ст. л. соку алое змішати з 1 ст. л. натертого на 
дрібній тертці сирої картоплі. Нанесіть на шкіру 
обличчя й через 25 хв. змийте теплою водою. 

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІтКУ
ЯК ЗБЕРЕГтИ БЛИСК ВИРОБІВ ІЗ ЗОЛОтА
При виконанні фізичних і домашніх робіт слід зні-

мати кільця, щоб не подряпати поверхню золота та 
каменю. Щоб на золотих виробах (кільцях, браслетах, 
сережках, годинниках) не з’явилися темні плями від 
зіткнення з вологою шкірою, знявши виріб, протріть 
його замшею. Не допускайте попадання на вироби 
косметичних засобів, приготованих на основі ртуті. 
Ртуть руйнує золото й змінює його колір. Зберігати 
золоті прикраси краще в спеціальних футлярах.

ОВНИ. З’явиться шанс просування по кар’єрних схо-
дах, головне його не впустити. Проявіть свої найкращі 
якості. Не відкладайте важливі справи на потім. 

тІЛЬЦІ. У вас прокинеться жага діяльності. Щастя не 
за горами, потрібно в нього повірити. Будьте активніши-
ми на цьому тижні, співпрацюйте з партнерами, укладай-
те угоди й союзи. Вас порадують близькі та рідні.

БЛИЗНЮКИ. Скромність буде прикрашати вас і поз-
бавить від непорозумінь і конфліктних ситуацій. Не вар-
то занадто голосно вимагати до себе уваги. 

РАКИ. Вибравши правильну стратегію й приклавши зу-
силля, ви досягнете успіху. Ви можете опинитися в центрі по-
дій і проявити в нелегких обставинах сміливість і активність.

ЛЕВИ. Наступний тиждень може подарувати хороші 
можливості й відмінне самопочуття. Буде не зайвим про-
демонструвати впевненість у собі. 

ДІВИ. На цьому тижні ви розгадаєте чимало загадок і 
будете здатні викрити будь-який обман. Вам бажано не 
метушитися без діла й не давати нездійсненних обіцянок.

тЕРЕЗИ. На цьому тижні терпіння й спокій допомо-
жуть вам уникнути непотрібних стресів і зберегти необ-
хідні сили для активності. 

СКОРПІОНИ. Творчий настрій дозволить здивувати 
свіжими ідеями друзів і колег по роботі. На цьому тижні 
вам більш ніж коли-небудь важливо бути самим собою. 

СтРІЛЬЦІ. На цьому тижні варто особливу увагу 
звернути на ваш кар’єрний ріст, оскільки можливі вельми 
привабливі пропозиції, нові проекти. 

КОЗЕРОГИ. Досить вдалий тиждень в емоційному 
плані. Ви спокійні й доброзичливі, так що цілком можете 
придбати нових друзів. Більшу частину часу присвятіть 
завершенню невідкладних справ.

ВОДОЛІї. Ви будете схильні до самокопання й крити-
цизму. З питань, які вас мучать, зірки рекомендують пора-
дитися з друзями. Варто знизити напружений темп роботи.

РИБИ. Ви можете вразити оточуючих своїми здіб-
ностями, розкривши творчий потенціал. Уміння слухати 
й чути дуже знадобиться на цьому тижні. 

ПРОКУРАтУРА ІНФОРМУЄ

гоСподарочка
Як каже мудрість...

коли ти  
ц інувати-
меш те, що 
в тебе є, а 

не жити в по-
шуку ідеалів, 
тоді ти по- 
справжньо-
му станеш 
щасливим.

22.12.14 р. о 9.00 год. відбудеться виїзд ко-
місії з геодезистом для встановлення межо-
вих знаків земельної ділянки за адресою: м. 
Підгородне, вул. Харківська, 194-Д. Про-
хання до сусідів: Сідаш Н.В., Фомін Ю.А., 
Басенко А. В. бути присутніми при цьому.

КУДИ ПІтИ ВЧИ-
тИСЯ?

Дніпропетровський РВ ГУМВС України в Дніпро-
петровській області, запрошує випускників середніх 
загальноосвітніх шкіл району, осіб, звільнених у за-
пас Збройних Сил, випускників профтехучилищ та 
технікумів, сільську молодь взяти участь у конкур-
сі до вступу в навчальні заклади МВС України за 
державним замовленням (без оплати за навчання). 
Після закінчення навчального закладу гарантується 
працевлаштування за спеціальністю. Для оформлен-
ня документів та направлення до вищого учбового 
закладу системи МВС України, більш докладнішої 
інформації про умови вступу та навчання зверта-
тися до Дніпропетровського РВ ГУМВС України в 
Дніпропетровській області, але не пізніше ніж до 15 
березня 2015 року.

Примітка: «Експеримент з організації набору осіб 
до ВНЗ МВС та їх подальше навчання за схемою 
«курсант – військослужбовець – курсант» – відмін-
но. Всі кандидати на вступ до ВНЗ МВС проходять 
відбір на навчання на загальних основах». телефони 
для довідок: 753-76-92, (098) 39-68-078, (066) 490-
23-01.

ПРИЙОМ НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ ВНУтРІШНІх СПРАВ 
Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській 
області запрошуються на службу в ОВС громадяни. На посаду 
дільничного інспектора міліції, оперуповноваженого сектору 
карного розшуку, вимоги: освіта базова вища, вища, вік з 18 до 30 
років. На посади міліціонерів молодшого начальницького скла-
ду, вимоги: освіта середня, середня-спеціальна, середня-техніч-
на, вік з 18 до 30 років. Звертатися за адресою: вул. Радгоспна, 
38, сел. Ювілейне, Дніпропетровський РВ ГУМВС, телефо-
ни для довідок: (098) 396-80-78, 753-76-92. Сектор кадрового 
забезпечення Дніпропетровського РВ ГУМВС (третьяков 
Максим Олександрович). Звертаємо вашу увагу на те, що 
служба в Збройних Силах України не обов’язкова. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД МІСтОБУДІВНОї ДОКУМЕНтАЦІї
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні Партизан-

ської сільської ради за адресою: 52012, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., с. 
Партизанське, вул. Жовтнева, 18 оприлюднено проект «Детальний план частини території 
с. Партизанське по вул. Леніна, 25-Б, Партизанської сільської ради, Дніпропетровський ра-
йон, Дніпропетровська область». Проект розроблений на підставі рішення сесії Партизанської 
сільської ради від 22.09.2014 року, № 470-37/VI. Головною метою проекту є розміщення по вул. 
Леніна, 25-Б в с. Партизанське Партизанської сільської ради Дніпропетровського району Дніпро-
петровської області виробничо-складських приміщень столярного виробництва.

Основні положення проекту та детальний план представлені для ознайомлення в робочі дні з 
19.12.2014 року по 18.01.2015 року, з 10-00 до 16-00. Пропозиції та зауваження надаються в пись-
мовій формі (повинні містити обгрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних 
норм, державних стандартів та правил) на адресу сектору містобудування та архітектури Дні-
пропетровської райдержадміністрації за адресою: сел. Ювілейне, вул. Фрунзе, 18, у робочі дні з 
9-00 до 16-00 години з зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим 
підписом, до 19.01.2015 року.

Розгляд наданих пропозицій закінчується 26.01.2015 року. 
телефон для довідок (0562) 29-65-05.

МІЛІЦІЯ ІНФОРМУЄ

19 декабря мы празднуем память 
одного из величайших святителей 

Церкви христовой – святых отца нашего Николая, Архиеписко-
па Мирликийского, Чудотворца, которого, как никого другого, 
высоко и свято чтили во все времена все народы земли – и не 
только христиане, но и мусульмане и даже многие язычники.

Св. Николай от самой юности своей весь горел пламенной верой 
в Бога, будучи строгим и непреклонным ревнителем чистоты Пра-
вославия. Он проводил самую суровую подвижническую жизнь в 
непрестанных бдениях, постах и молитвах. Забывая себя, он само-
отверженно помогал бедным, утешал страждущих, защищал не-
справедливо обиженных, осужденных и обездоленных, укреплял 
и наставлял колеблющихся в вере и малодушных – он никогда не 
уставал совершать всевозможные дела христианской любви и мило-
сердия по отношению ко всем людям.

Константин ДРОБИтЬКО, протоиерей.

хРИСтИАНСКИЕ ИСтИНы

Втрачений військо-
вий квиток на ім’я 
ткаленка Ігоря Ми-
колайовича, вважати 
недійсним.

Підгородненська міська рада по-
відомляє, що рішенням сесії міської 
ради від 28.11.2014 № 3535-50/VІ за-
тверджено Положення «Про порядок 
списання майна, яке належить до ко-
мунальної власності територіальної 
громади м. Підгородне», з яким мож-
на ознайомитися в приміщенні місь-
кої ради за адресою: м. Підгородне, 
вул. Центральна, буд.46. 

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОН-
ДУ УКРАїНИ В ДНІПРОПЕтРОВСЬКО-
МУ РАЙОНІ ДНІПРОПЕтРОВСЬКОї 
ОБЛАСтІ оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади: головного спеціаліста-ад-
міністратора секторуінформаційних систем 
та програмного забезпечення. В конкурсі 
можуть прийняти участь всі бажаючі грома-
дяни України, які мають повну вищу освіту 
відповідного професійного спрямування та 
стаж роботи в державній службі або в сферах 
управління за фахом. Володіння комп’ютер-
ними програмами, знаннями законодавчої 
бази та інструктивних документів. За до-
відками звертати-
ся за телефонами: 
725-47-06, 27-80-40. 
Адреса: сел. Ювіле-
йне, вул. теплична, 
23. Документи при-
ймаються протягом 
30 календарних днів 
з дня  опублікування 
оголошення. 



культура

РЕДАКЦІЙНА ПОШтА

8 «Дніпровська зоря» верніСаж

«Дніпровська зоря»
Засновники: Дніпропетровська рай-

онна рада та райдержадміністрація.
свідоцтво про реєстрацію ДП № 895 від 13 

грудня 2001 р., видане управлінням у справах 
преси та інформації.

Адреса редакції: 52005, сел.Ювілейне, 
вул.Теплична, 5.

Р/р 26002709204803
Райффайзенбанк «Аваль», 

МФО 380805
код ЄДРПОУ 21908502

Передплатний індекс: 61707.
видавець: редакція газети  «Дніпровська зоря».

Редактор: таміла ЖОРНЯК – тел. 753-70-53.
відповідальний секретар: Наталія ЯКІВЕЦЬ; 
завідувач відділу листів: Юлія ЧУМАК; 

E-mail: gazeta2009@meta.ua
Дизайнер:  Людмила За вийбор оДа.

Газету набрано й зверстано на комп‘ютерному комплексі редакції.

Газета виходить щоп’ятниці.
Друкується у ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». 

Адреса: 69057 м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. 
www.keramist.com.ua  

завідувач фінансово-господарського відділу – 
головний бухгалтер: Оксана БІЛА.

тел. 753-61-02.
Позиція редакції може не збігатися з думками авторів 

публікацій. відповідальність за достовірність інформації 
несуть автори та рекламодавці.

Тираж: 1140.
Друк офсетний. Обсяг 2 друк. арк. Зам. № – 1455649 .

19 грудня 2014 рок у № 49 (7868)

ДНІПРОПЕтРОВСЬКИЙ РЕМ
повідомляє, що у зв’язку з проведенням 
ремонтних робіт у січні місяці 2015 року 
будуть виникати перерви в електропо-
стачанні наступних населених пунктів 
нашого району: с. Чумаки, м. Підгородне, 
с. Любимівка, с. Василівка, сел. Кіровське, 
с. Балівка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. 
Самарівка, сел. Ювілейне, с. Миколаївка, с. 
Новомиколаївка, с. Новоолександрівка, с. До-
слідне, с. Братське, сел. Таромське, с. Дзержи-
нець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.

На базі Зорянської СШ (директор Люд-
мила Кулак) відбулись змагання 
приурочені Дню Збройних Сил 
України. За нагороди від Чума-
ківської сільської ради боролися 
28 учасників, які представляли 
4 чоловічі та 3 жіночі команди. 
Спочатку юнаки мірялись силою 
на руках, тобто в армреслінгу. В 
фіналі зійшлися Віталій та Влад 
Нам’яті. Перемігши почергово 
своїх суперників у групах, брати 
визначали найсильнішого атле-
та в очному двобої. Чемпіоном 
став Віталій. 

У змаганнях із гирьового спорту братам теж не було рів-
них. Проте цього разу перше місце дісталось Владиславу, 
який зробив всього на один поштовх більше (54 рази) гирю 
вагою 16 кг за 1 хвилину. Трійку призерів замкнув Віктор 
Даценко. В ігрових видах спорту перемогу святкували ко-
манди випускників. 

Підсумкова таблиця. Футзал. Юнаки: 1 місце – «Випус-
кник» (Олександр Дьячков, Віктор Кузнєцов, Микола Масла-
ківський); 2 місце – Зорянська СШ (Сергій Хомутов, Віктор 
Даценко, Михайло Гуржій, Олександр Бусько); 3 місце – 
«Зоря»; 4 місце – Зорянська СШ-2.

Підсумкова таблиця. Баскетбол. Дівчата: 1 місце – Зо-
рянська СШ-1 (Марина Кучура, Ольга Шишенко, Юлія Пеня, 
Кристина Іванченко, Анастасія Копиткова); 2 місце – «Ви-
пускник» (капітан команди Ксенія Вербицька); 3 місце – Зо-
рянська СШ-2 (капітан команди Тетяна Чехлата).

Валентина Стець, голова Чумаківської громади: «Дуже до-
бре, що підростаюче покоління прагне до здорового спосо-
бу життя. Школярі з задоволенням приходять по вихідним 
дням до спортивної зали. Причому старшокласники досягли 
такого рівня спортивної підготовки, що не поступаються в 
багатьох видах спорту старшим товаришам».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, 
голова колективу фізичної культури «Фаворит».

СПОРт

НепереможНі
Силачі

ещодавно в приміщенні Партизан-
ського сільського клубу відбув-

ся виїзний семінар працівників культури 
Дніпропетровського району, в якому взяли 
участь директори та художні керівники ко-
мунальних закладів культури району, завід-
уючі сільських клубів, працівники відділу 
культури, туризму, національностей та релі-
гій райдержадміністрації. 

Гостей запросили на екскурсію кімната-
ми нещодавно відремонтованого сільсько-
го клубу, де завідувачка Анна Гончаренко 
показала виставку робіт місцевих майстрів, 
роботи дітей гуртка «Юний художник», ку-
точок «Земляки-герої». 

З вітальним словом до учасників семіна-
ру звернулася Лариса Мала, секретар Пар-
тизанської сільської 
ради, яка подякувала 
за підтримку та допо-
могу в проведенні 
ремонтних робіт 
та розвитку куль-

тури на селі Іванові Буряку, депутату район-
ної ради, та Михайлові Волошину, помічни-
кові депутата, а також Олександрові Самар-
ському й Віталієві Гребьонкіну – депутатам 
Партизанської сільської ради. Всі будівель-
ні матеріали були закуплені за кошти з 
сільського бюджету, а от роботи виконані 
завдяки цим депутатам та активістам гро-
мади, серед яких особливе спасибі учасни-
кам художньої самодіяльності села та Лідії 
Іллівні Сахарець, яка у «юному» 77-річному 
віці доклала максимум зусиль для того, щоб 
кімнати сільського клубу були сучасними, 
затишними, чистими.  

Для присутніх талановиті жителі Парти-
занського підготували концерт «Україно, 
цвіти в любові й добрі», присвячений рідній 
Батьківщині – нашій Україні. У цей день зга-
дали воїнів, які зараз захищають цілісність 
кордонів нашої держави, хвилиною мовчан-
ня вшанували пам’ять славних героїв, які 
полягли на полях неоголошеної війни. 

Свої запальні виступи подарував дитя-
чий колектив «Родзинки». Чудовим співом 
зачарували в цей день: вокальне тріо «Су-
зір’я», вокальні колективи «Смерека» та 
«Едельвейс», подружжя Гаращенків, Вален-
тина Величко, Ганна Клименко. Надія Мир-
городська та Любов Кушнаренко. Прекрасні 
вірші та гумореска прозвучали зі сцени в 
виконанні Валентини Величко  та Валерія 
Супруна, жарти підняли настрій усім гля-

дачам.  З музичним подарунком виступили 
дует «Бердичі» із селища Кіровське.

Працівники культури в рамках заходу по-
бували біля пам’ятника загиблим воїнам у 
роки Великої Вітчизняної війни. Цікаву й піз-
навальну розповідь про історію села підготу-
вала Тетяна Гурко, завідуюча Партизанської 
бібліотеки. Делегація семінару відвідала Пар-
тизанську СЗШ. Директор Віктор Невеселий 
з гордістю показав навчальний заклад. Дуже 
приємно вразила гостей школа своєю чисто-
тою,  продуманою організацією навчального 
процесу та позашкільної роботи. Надзвичай-
ними видались відвідувачам: облаштована в 
українському стилі світлиця – кабінет наро-
дознавства, Місто Майстрів із прекрасними 
різноплановими дитячими роботами. Вразила 

шкільна традиція – ку-
точок випускників, де на 
вишитих рушниках уві-

ковічили свої імена на 
добру згадку Альма-ма-
тері всі її випускники. 

Семінар завершився в атмосфері теплого 
спілкування колег-однодумців  із питань 
подальшого розвитку закладів культури, як 
великої скарбниці духовного збагачення, 
виявлення й зросту місцевих обдарувань і 
талантів, підтримки збирачів народної куль-
турної спадщини, виховання національної  
свідомості й естетичних смаків. 

Підводячи підсумок семінару, Алла Саф-
ронова, начальник відділу культури, ре-
лігій та національностей райдержадміні-
страції, наголосила: «Завжди приємно від-
значати, що в складних умовах, практично 
тримаючись на ентузіазмі небайдужих 
людей, навіть у таких невеличких селах, 
як Партизанське, культура живе й розвива-
ється, ллється з душі народної українською 
піснею, сплітає танцюючих щасливих діто-
чок у віночок веселих посмішок, а дружба 
й єднання представників старшого й юного 
покоління на сцені стають запорукою пе-
редачі в спадок кращих культурних тради-
цій, як найдорожчої безцінної спадщини 
українського народу».   

таміла ЖОРНЯК, с. Партизанське.
На фото автора: у теплій дружній 

атмосфері учасники художньої самоді-
яльності села Партизанське зустрічали 
учасників семінару. 

(Цей матеріал можете також прочитати на 
сайтах: «Рідна країна» http://ridna.ua та «Рідна 
Дніпропетровщина» http://dp.ridna.ua).

СЕМІНАР КУЛЬтПРАЦІВНИКІВ

Днями відсвяткував свій ювілейний День народжен-
ня Кіровський селищний голова 

Вадим ВІЛЬКО.
До обрання керівником 

територіальної громади Ва-
дим Леонідович працював 
на високих посадах у рай-
держадміністрації, був де-
путатом Дніпропетровської 
міської ради. Останні 8 ро-
ків місцеве самоврядування 
стало сенсом його життя, а 
селище Кіровське – життє-
вою прив’язаністю.

Шановний 
Вадиме Леонідовичу! 

Щиро вітаємо Вас із нагоди юві-
лею! Нехай Ваша віддана праця, 
компетентність та досвід бу-
дуть і надалі надійними порадни-

ками та запорукою успіхів у Ваших спра-
вах. Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, 
добра й благополуччя!

З повагою 
Едуард ПІДЛУБНИЙ, голова райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ,  голова районної ради.

живе  й  розвивається

ПОДЯКА
До редакції газети «Дніпров-

ська зоря» надійшов лист від наших по-
стійних читачів. «Ми, інваліди й учасники 
Великої Вітчизняної війни, висловлюємо 

щиру подяку Світлані Анатоліївні Каліберді, директоро-
ві Підгородненської СШ-2, класному керівникові 8-Б класу 
Дуб Л.А. і всім тим, хто брав участь в організації поздо-
ровлення ветеранів. 

Раніше нас, ветеранів, вітали разом із дружинами, але доля 
забрала в нас жінок, ми залишилися вдівцями. У нас є діти, 
онуки, правнуки, а нам вже по 85-89 років. Діточки додають  
нам натхнення. 

Нещодавно мені, І.Лінському виповнилося 89 років. Було 
дуже приємно, що в День народження прийшли привітати 
школярі Підгородненської СШ-2, а саме Руся, Аня, Давид, 
Микола, Єля. Діти з того часу, як ми з ними познайомились, 
подорослішали, веселі, щасливі вітали мене, бажали здоров’я 
та довгих років. На згадку про зустріч школярі зробили фото. 

Від імені ветеранів Великої Вітчизняної війни бажаємо 
всім вчителям і дітям здоров’я. Дякуємо за ту працю й лю-
бов, яку ви вкладаєте в виховання підростаючого покоління. 
Вони будуть гідними громадянами нашого суспільства».

З повагою інваліди і ветерани Великої Вітчизняної 
війни Лінський І.Я., Барабан О., Азаров А., Слуцький В.

Н

При виявленні пошкоджень 
повітряних і кабельних ліній елек-
тропередач, трансформаторних під-
станцій і розподільчих пунктів, 
відчинених і пошкоджених дверей 
у них, спроб проникнення до примі-
щення з електронним обладнанням 
сторонніх осіб, просимо сповіщати 
диспетчерську службу Дніпропе-
тровського району електричних 
мереж за телефоном: 373-51-12, або 
районний відділ міліції.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ.


