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Шановні друзі!
Прийміть найщиріШі вітання з наго-
ди Професійного свята – дня Праців-
ників  водного госПодарства! 

Збереження водних ресурсів, одного з найцін-
ніших дарів природи, нерозривно пов’язане з соці-
ально-економічним та екологічним благополуччям 
суспільства. На працівників цієї галузі покладена 
важлива і відповідальна місія – забезпечувати 
оптимальний водний баланс у природі, дбати про 
його запаси та якість, гарантувати нинішньому й 
майбутнім поколінням вчасне й безперебійне задо-
волення потреб у воді. 

У нашому районі в особливій пошані професі-
оналізм, самовідданість, енергійність, ініціатив-
ність та фахове сумління, якими завжди відзнача-
лися працівники водного господарства. 

У цей святковий день зичимо всім вам миру, 
добра, благополуччя, нових трудових звершень 
на благо нашого району, в ім’я держави. 

Едуард  Підлубний, голова райдержадмі-
ністрації.

любов біла, голова районної ради.

дорогі діти! Шановні вчителі та батьки! 
сердечно вітаємо вас зі святом останнього дзвоника, 

що ознаменовує веселу Пору канікул та відкриває 
дорогу в незвіданий світ самостійності та зрілості.
Нашим юним друзям – школярам ми бажаємо продуктивно відпочити, 

набратися яскравих незабутніх вражень, духовних і фізичних сил перед 
початком нового етапу навчання. Для випускників цей шкільний дзвоник 

справді останній. Його малиновий передзвін виряджає вас у самостійну життєву доро-
гу. Ми твердо віримо, що вам, шановні випускники, не забракне сміливості та наполег-
ливості, ви твердо крокуватимете до обраної цілі й зможете взяти на себе відповідаль-
ність за власну долю та долю країни. Повсякчас пам’ятайте: і ваші батьки, і наставни-
ки, і Вітчизна покладають на вас великі сподівання. Ваші успіхи стануть найвищою 
винагородою вашим учителям та рідним людям, які вкладали у вас усю свою любов, 
доброту, щедрість своїх гарячих сердець.

Висловлюємо глибоку вдячність усім педагогам Дніпропетровського району. Силою 
вашої думки та теплом душі твориться майбутнє країни. Щиро бажаємо випускникам 
загальноосвітніх навчальних закладів знайти свою життєву стежину, а головне – ста-
ти гідними громадянами нашої держави. Адже саме від ваших ідей, творчості думки, 
працьовитості залежить майбутнє України, рідного краю. Щасливої життєвої долі вам 
та вагомих успіхів! Зі святом вас, дорогі друзі!

З повагою Едуард  Підлубний, голова райдержадміністрації.
любов біла, голова районної ради.
Микола ШЕрЕМЕт, начальник відділу освіти.

вибори ПрЕзидЕнта  україни

25 травня на території району 
відбулися позачергові вибори Пре-
зидента України. В цілому, під час 
проведення виборів суспільно-по-
літична ситуація була спокійною, 
інформація про порушення вибор-
чого законодавства не надходила. 

На виборах в районі були присут-
ні 9 міжнародних офіційних спо-
стерігачів з Великобританії, Турції, 
Фінляндії, Латвії, Польщі, Сполу-
чених Штатів Америки, Канади, 
які під час голосування відвідали 
виборчі дільниці № 127 (с. Степне), 
№ 104, 106, 107, 108 (м. Підгородне), 
№ 115, 118, 119, 120, 121 (сел. Ювіле-
йне), № 125, 126 (Горьківської сіль-
ської ради).

Вибори пройшли спокійно, мир-
но, в рамках Закону. Всі дільниці 
почали роботу своєчасно. У виборах 
Президента України на 44 дільни-
цях взяли участь 35126 чоловік із 
66229, що становить 53,04 %.

Найактивніше голосували меш-
канці села Степове Степнянської 
сільської ради – 69,85% (ДВК 
№120127). Це найбільша явка з усіх 
44 виборчих дільниць.

Також висока активність була 
на виборчих дільницях: № 120140 
(с. Орджонікідзе) – 68,29%; № 
120133 (с. Маївка) – 67,52%; № 
120135 (с. Миколаївка) – 67,44%; 
№ 120146 (с. Дослідне) – 66,05%.

Найнижча явка виборців була 
на: ДВК № 121781 (сел. Кіровське) 
– 42,12%; ДВК № 120105 (м. Підго-
родне) – 42,64%.

І, в цілому, мешканці міста Підго-
родне не виявили значної активнос-
ті на виборах Президента України.

За результатами голосування 
найбільше голосів набрав Петро 
Олексійович Порошенко. Йому від-
дали свої голоси 16592 мешканців 
району або 47,24 %.

Тігіпко Сергій Леонідович за-
йняв друге місце і отримав 3981 го-
лосів, що становить 11,33%.

Замикає трійку лідерів Тимошен-
ко Юлія Володимирівна, за яку про-
голосували 2716 виборців  або 7,73%.

Наступними стали: Грицен-
ко Анатолій Степанович – 6,75 % 
(2372); Ляшко Олег Валерійович – 
6,24% (2191 голосів); Рабінович Ва-
дим Зіновійович – 5,37% (1888 голо-
сів); Добкін Михайло Маркович – 3, 
21% (1129);  Богомолець Ольга Ва-
димівна – 2,86% (1006);  Симоненко 
Петро Миколайович – 2,62% (919).

Інші кандидати в Президенти 
України набрали менше 1% голосів.

Цього ж дня відбулися позачер-
гові вибори Партизанського сіль-
ського голови, за результатами 
яких серед 7-ми кандидатів пере-
могу здобув Горчаков Олександр 
Олександрович, якому віддали свої 
голоси 438 виборців (21,9%).

Горчаков О.О. – позапартійний, 
самовисуванець, водій Місцевої 
пожежної охорони, освіта се-
редня спеціальна.

НароД зробив свій вибір

колЕгія

працюємо гідно з чинним законодавством

Відповідно до плану основних системних 
заходів у середу відбулося засідання коле-
гії райдержадміністрації під головуванням 
Едуарда Підлубного. На розгляд виносилися 
питання: про підсумки проходження опа-
лювального сезону 2013-2014 років та захо-
ди щодо підготовки житлово-комунального 
господарства та об’єктів соціальної сфери до 
роботи в осінньо-зимовий період 2014–2015 
років; проведення перерахунків пенсій від-
повідно до законодавчих та 
інших нормативно-правових 
актів України; про дотриман-
ня вимог чинного законодав-
ства про державну службу у 
Дніпропетровській райдер-
жадміністрації.

З першого питання допо-
відала Валентина Верпахов-
ська, начальник відділу жит-
лово-комунального госпо-
дарства та будівництва, яка наголосила, що 
аналіз роботи житлово-комунального госпо-
дарства в осінньо-зимовому періоді 2013-2014 
років показав, що в Дніпропетровському 
районі забезпечено сталу роботу всіх житло-
во-комунальних служб, про що свідчить від-
сутність резонансних подій, що призвели до 
тривалих перебоїв у роботі систем життєза-
безпечення населення. 

Відділом житлово-комунального господар-
ства та будівництва райдержадміністрації 
спільно з відділом освіти райдержадміні-
страції та комунальним закладом «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги райо-
ну», головами виконкомів місцевих рад вже 
здійснено ретельний аналіз розроблених за-
ходів, проведено роботу з відповідальними на 
місцях. Розроблені плани заходів з підготовки 
до роботи в наступному опалювальному се-
зоні враховуючи недоліки, що мали місце у 
минулий опалювальний період.

На 2014 рік в місцевих бюджетах та бю-
джетах підприємств заплановано передбачи-
ти кошти на виконання заходів з підготовки 
до опалювального періоду на загальну суму 
4млн.798 тис.грн.

Зрозуміло, що неможливо водночас ви-
рішити всі питання, що накопичувалися в 
роботі житлово-комунального господарства 
роками і потребують вкладання значного 

фінансового ресурсу, але робота підприєм-
ствами житлово-комунального господарства 
ведеться та вже сьогодні розпочаті роботи 
щодо виконання заходів із підготовки до опа-
лювального періоду на території району.

З другого питання проінформувала Віра 
Підодвірна, начальник  районного управління 
Пенсійного фонду, яка наголосила, що наша 
країна переживає складний період станов-
лення держави. Але і в цих непростих умовах 

соціальні питання залишаються 
найважливішими, так як головна 
мета будь-яких реформ в пенсійній 
системі – подолання бідності та 
зменшення соціальної нерівності. 
Всі зусилля направлені на забез-
печення своєчасної виплати пенсій 
та допомог пенсіонерам району. 
Кожен із 22048 пенсіонерів райо-
ну отримав виплати 
за графіком та в пов-

ному обсязі. За січень-травень 
2014 року було профінансовано 
158,1 млн грн, що на 6,8 млн грн 
більше, ніж у 2013 році. Тільки в 
травні було профінансовано 31,8 
млн грн.

Середній розмір пенсії по ра-
йону становить 1405,21 грн. По-
рівняно з середнім розміром пен-
сії на 01.05.2013, який становив 1342,98 грн, то 
станом на 25.05.2014 він збільшився на 62,23 
грн або на 4,6%.

Для якісного, всебічного, відкритого та 
прозорого прийому громадян та для запобі-
гання можливості здійснення корупційних 
діянь з боку працівників управління, в при-
йомній громадян, яка знаходиться у відділі з 
призначення пенсій управління запровадже-
но обслуговування громадян за принципом 
«Єдиного вікна». Також, в управлінні з ли-
стопада 2013 року запроваджено електронну 
реєстрацію прийнятих заяв та документів 
для нового призначення пенсій та перера-
хунків. Це дає змогу, по-перше, здійснювати 
контроль за прийнятими документами та тер-
мінами відпрацювання цих документів згідно 
законодавства в 10-ти денний термін. По-дру-
ге, такий контроль по відпрацюванню при-
йнятих документів здійснюється, як голов-
ним управлінням Пенсійного фонду України 

в Дніпропетровській 
області, так і правлін-
ням Пенсійного фонду 
України.

Нове призначення 
пенсій та перерахунки, 
по наданим в повному 
обсязі документам, 
здійснюється згідно 
чинного законодавства 
без порушень строків, 
тобто в 10-ти денний 
термін. Протягом 5 
місяців 2014 року від-

ділом з призначення пенсій управління було 
оброблено з перерахунками пенсій різних 
видів 4155 пенсійних справ, що становить 
майже 19 % від загальної кількості.

В результаті проведених протягом 2014 
року перерахунків середній розмір пенсії 
по Дніпропетровському району станом на 
01.05.2013 року становить 1405,21 грн, а ста-
ном 31.12.2013 він становив 1391,83 грн. Тоб-
то, за 2014 рік середній розмір пенсій зріс на 
13,38 грн.

Законом України «Про запобігання фінан-
сової катастрофи та створення передумов 
для економічного зростання України» від 
27.03.2014 № 1166-VII внесено низку змін до 
різних діючих Законів України, в тому числі 
і з питань пенсійного забезпечення.

Надбавки, доплати та підвищення пен-
сій згідно різних законів розраховувались у 

відсотках від прожиткового мі-
німуму для непрацездатних осіб. 
Зараз постановою КМУ № 112 всі 
види таких доплат зафіксовано у 
сумах, розрахованих із прожит-
кового мінімуму 949 грн. Тобто, 
у разі збільшення прожиткового 
мінімуму, перерахунок пенсій 
буде проводитись, а розміри різ-
них видів доплат не переглядати-
муться.

Законом України «Про запобігання фінан-
сової катастрофи та створення передумов 
для економічного зростання в Україні» від 
27.03.2014 № 1166-VII внесено зміни в низку 
статей Податкового кодексу. Зокрема, почи-
наючи з 1 липня 2014 року будуть підлягати 
оподаткуванню пенсії, розмір яких переви-
щує 10 тис. грн на місяць. В Дніпропетров-
ському районі таких одержувачів пенсій 6 
чол., 5 з яких судді.

З третього питання виступила Олена Мо-
лошна, начальник управління державної 
служби Головдержслужби України в Дні-
пропетровській області. Олена Леонідівна 
також відповіла на всі актуальні питання, які 
турбують державних службовців, та цього ж 
дня провела особистий прийом громадян, на 
якому надала фахову допомогу та консульта-
ції з питань роботи працівників державних 
органів.

таміла Жорняк.

дорогі Школярі, Шановні вчителі й батьки!
 Щиро вітаю всіх зі святом Останнього дзвоника. Вірю, що навчальний рік кожен використав із користю – для осо-

бистого розвитку, здобуття нових знань і нового досвіду. Нехай гарним та чудовим буде  відпочинок, сповнений нових 
яскравих вражень,  сподівань, цікавих знайомств. Хочу подякувати педагогам Дніпропетровського  району за віддану 
працю в непростий для країни час. Ваша важлива місія - виховувати дітей  не лише грамотними й вихованими, а й у дусі 
українських національних та духовних цінностей. Випускникам зичу міцно утвердитися на ниві нового етапу в житті, 

щоб кожен знайшов себе у важливій та потрібній справі та гідно використав набуті знання на користь процвітання нашої 
спільної домівки – України. Тож бажаю, щоб на вашому шляху було більше добра та справедливості, перемог і здійснених мрій. Нехай 
завжди світить сонце, щастя посміхається вам, щоб з оптимізмом і вірою дивитись у майбутнє.

З повагою віктор бутківСЬкий, народний депутат України.
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«Дніпровська зоря» офіційНо

Днями відбувся щорічний пленум Дніпропетровської 
районної ради ветеранів, на якому були представлені 
звіти про виконання рішень VI з’їзду ветеранів України 
з соціального захисту ветеранів виходячи з нинішньої 
суспільно-політичної ситуації. 

На пленумі  були присутні голова 
райдержадміністрації Едуард Підлуб-
ний, голова районної ради Любов Біла. 

Першим із доповіддю виступив 
Олександр Білоконенко, який зазна-
чив, що не дивлячись на непросту 
політичну та економічну ситуацію в 
країні, необхідно вважати головним 
завданням ветеранських організацій у 
час підготовки до святкування 70-річ-
ного ювілею Дня Перемоги та роковин 
визволення України всебічне посилення своєї діяль-
ності, спрямованої на соціальний захист ветеранів. З 
цією метою на II пленумі ради організації ветеранів 
України 19 вересня 2012 року було прийняте рішення 
оголосити 2015 рік «Роком ветеранів Великої Вітчиз-
няної війни 1941-1945 рр». У 
зв’язку з цим, не дивлячись на 
проблеми фінансування Пен-
сійного фонду, пенсії членам 
сімей померлих інвалідів війни було підвищено більше, 
ніж на 700 грн, учасникам Великої Вітчизняної війни се-
редній розмір пенсій підвищено на 49%, а грошова допо-
мога ветеранам війни зросла в 4,5 рази. Пенсії 
інвалідів війни за останні два роки виросли 
на 41%. Також Олександр Петрович розповів 
учасникам пленуму, що уже були здійснені 
разові грошові допомоги інвалідам I-ї групи у 
розмірі 2375 грн, інвалідам II-ї групи у розмірі 
2250 грн, III-ї групи – 2020 грн, та учасникам 
бойових дій у розмірі 795 грн. 

Існуюча практика невеликих разових збіль-
шень пенсій замість рішучого, кардинального 
підвищення базового стандарту прожитко-
вого мінімуму негативно впливає на рівні 
життя незахищених верств населення. «Нині 
існуючий, мізерний прожитковий мінімум не 
відповідає сучасним життєвим реаліям. Тому і чисель-
ність населення різко зменшується щомісячно», - висло-
вив свою думку Олександр Петрович. 

Також Олександр Білоконенко запропонував внести 
до постанови пункт, адресований Кабінету Міністрів 
України та владам регіонів, згідно з яким повинен бути 
змінений механізм надання пільг і послуг. «Потрібно, 
щоб не фронтовик бродив по кабінетах, а чиновники 
від соціальної політики та медицини йшли до ветерана 
війни, тим паче до інваліда, з реальною допомогою. Я 
особисто хочу, щоб саме ми подали владі приклад чес-
ного, зацікавленого у нуждах та проблемах ветеранів, 
ставлення», - пояснив Олександр Петрович. 

На порядку денному було розглянуте рішення 
щодо виборів у члени ради ветеранів. Михайло Ан-
дрійович Голий, на превеликий жаль, вибув з числа 
членів ради – його пам’ять було вшановано хвили-
ною мовчання. Новим членом ради одностайно було 
обрано Віктора Федоровича Криворучка. 

Неодноразово було висловлене прохання до ветеранів 
про їх активну громадську позицію на виборах. Допо-
відачі робили наголос на роботі з молоддю ветеранів, 

які мають великий життєвий досвід. Вони неодмінно 
повинні робити свій внесок у майбутнє країни. «Випро-
бування даються для того, щоб їх пережити», - сказав 
голова райдержадміністрації Едуард Підлубний. - Наша 

країна вже майже рік стоїть без діла, однак ви-
хід є і він дуже близько – Україні потрібен ле-
гітимний президент». Едуард Станіславович 
наголосив, що найголовніше зараз – спокій та 
взаєморозуміння, а ставлення до ветеранів з 
кожним роком повинне бути все кращим і кра-
щим, адже їх із часом не стає більше. Також 
очільник району запевнив, що ніхто й ніколи 
не забере у ветеранів 9 Травня, бо це свято 
кожної української родини. 

На питання представника Горьківської сіль-
ської ради стосовно земельних паїв, Едуард 

Підлубний відповів, що зробить усе можливе для вирі-
шення цієї проблеми. 

Голова Новоолександрівської ветеранської організа-
ції Олександр Соколов у своєму зверненні до учасників 
пленуму зауважив: «Допомога ветеранам повинна бути 

виражена не тільки в увазі до їх потреб, вона повинна 
бути активною в усіх сферах діяльності – і в медичній 
допомозі, і в матеріальній підтримці, і просто в живому 

спілкуванні, заслуженій увазі до героїв війни».
Любов Біла наголосила,що серед громадських об’єд-

нань нашого району ветеранська організація посідає 
особливе місце: «За 27 років на рахунку районної ради 
ветеранів багато добрих справ, перелік яких постійно 
поповнюється. Районна рада завжди приділяла велику 
увагу соціальному захисту ветеранів. Кожного року у 
районному бюджеті передбачаються кошти на фінан-
сову підтримку районній раді ветеранів для здійснен-
ня статутної діяльності, надання допомоги учасникам 
бойових дій, інвалідам війни, вдовам загиблих воїнів, 
проведення заходів, пов’язаних з пам’ятними подіями 
Великої Вітчизняної війни. В цьому році на ці заходи 
заплановано 70 тис. грн».

Любов Олексіївна щиро подякувала ветеранам, за 
невтомну працю та мудрість, за життєвий досвід, опти-
мізм, активну громадську позицію. 

Виступила Галина Огороднікова – помічник народно-
го депутата Віктора Бутківського. Вона розповіла про те, 
що до Віктора Володимировича звертаються найчастіше 
люди старшого покоління, яким він активно допомагає. 
Так, у зимовий період до пенсіонерів та ветеранів у се-

лах завозили дрова, вугілля, ставили огорожі, привози-
ли будівельні матеріали. Результатом діяльності Віктора 
Бутківського стало встановлення газового обладнання у 
домівках ветерана праці Євгена Шемета із с. Степового 
та учасника афганської війни, інваліда, воїна-інтернаці-
оналіста Олега Мухаметрахімова із с. Партизанського. 
Також Віктор Володимирович активно займається про-
блемою лікування ветеранів.

Напередодні 9-го Травня за сприяння Віктора Володи-
мировича у селах Старі Кодаки, Волоське, Олександрівка 
та Новоолександрівка були проведені заходи, присвячені 
Дню Перемоги. Також минулого року для старшоклас-
ників шкіл району був організований перегляд фільму 
«Сталінград» у кінотеатрі «Правда», де молодь мала змо-
гу проникнутися реаліями Великої Вітчизняної війни. 

Віктор Бутківський передав ветеранам побажання 
здоров’я та переказав, що готовий активно співпрацюва-
ти з ветеранськими організаціями. 

Стосовно надання медичної допомоги ветеранам 
виступила головний лікар Центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги Дніпропетровського райо-

ну Людмила Побігай. «До 9-го 
Травня нашими силами були 
проведені профілактичні огляди. 
Через руки медичних працівників 

пройшов 371 ветеран, хоча за нашими даними огля-
ду потребують 511 чоловік. Ми маємо можливість 
надавати безкоштовну медичну допомогу у лікарні 

ім. Мечнікова, тому закликаємо всіх ве-
теранів звертатися туди зі своїми скарга-
ми на здоров’я, або робити це через своїх 
сімейних лікарів», - повідомила Людмила 
Яківна. Також, за її словами із шістдеся-
ти чоловік, які потребують зубні протези, 
лише одинадцятьом вони були встановле-
ні. Лікарня отримала пільгові рецепти на 
суму 5196 грн, окрім того з держбюджету 
до 70-ти річчя Перемоги обіцяють виді-
лити допомогу для інвалідів у розмірі 200 
гривень на людину. 

Людмила Побігай також поділилась номе-
ром приймальні й закликала телефонувати за 

потребою: 745-05-08.
Учасники пленуму слухали виступ заступника дирек-

тора Пенсійного фонду району Вікторії Салабай, яка по-
відомила, що з 1-го травня проводилась індексація пен-
сій. Також вона розповіла, що середній розмір пенсій ін-
валідів війни, яким за 85 років, становить 3150 гривень. 

Директор центру зайнятості Микола Сінчук запропо-
нував послуги з працевлаштування для дітей та онуків 
ветеранів та побажав учасникам заходу не старіти душею.  

На пленумі підняли питання про реставрацію пам’ят-
ника у с. Сурсько-Литовському в 2015 році.  

На пленумі одностайно прийнято постанову, яка 
містить такі важливі пункти, як патріотично-трудове 
й військове виховання молоді, співпраця ветеранських 
організацій з органами місцевого самоврядування та за-
клик не залишати поза увагою жодного ветерана. 

Зустріч пройшла тепло й затишно, доповідачі не оми-
нули жодної проблеми, яка хвилювала учасників плену-
му, дали відповіді на всі важливі питання та пообіцяли 
зробити все можливе для покращення життя тих людей, 
які на власні очі бачили жахи Великої Вітчизняної війни. 

гліб Солдатов.

В умовах підвищення тарифів на природ-
ний газ Урядом вживається низка заходів, 
спрямованих на посилення соціального за-
хисту населення. В Україні діє Програма 
житлових субсидій, яка дозволяє забезпе-
чити стабільність витрат незаможних укра-
їнських сімей незалежно від зростання на 
природний газ. До цього часу житловими 
субсидіями користувались 800 тисяч сімей. 
Після зростання тарифів на природний газ, 
житловими субсидіями зможе скористатися 
1 мільйон малозабезпечених сімей.

Кабінет Міністрів України схвалив поста-

нову щодо посилення соціального захисту 
населення в умовах підвищення цін і тари-
фів на комунальні послуги, якою затвердже-
но Порядок призначення і надання населен-
ню компенсації додаткових витрат на оплату 
комунальних послуг в умовах підвищення 
цін і тарифів на послуги. Постанова набирає 
чинності з 1 липня 2014 року.

Постановою від 03.04.2014 № 420 Націо-
нальної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері енергетики, зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 08 квітня 
2014 року за № 388/25165 встановлено з 1 

травня 2014 року роздрібні ціни на природ-
ний газ, що використовується для потреб 
населення. 

виходячи з постанови, роздрібні ціни на 
природний газ, що використовується для 
потреб населення з 01 травня 2014 року 
(диференціація цін / ціна за 1 м3 з Пдв 
грн): у разі використання природного газу 
для приготування їжі та/або підігріву води 
у багатоквартирних будинках: за наявності 
газових лічильників - 1,182; за відсутності 
газових лічильників - 1,299; за умови, що 
обсяг споживання природного газу не пере-

вищує 2500 м3 на рік: за наявності газових 
лічильників - 1,089;  за відсутності газових 
лічильників - 1,197; за умови, що обсяг спо-
живання природного газу не перевищує 
6000 м3 на рік: за наявності газових лічиль-
ників - 1,788;  за відсутності газових лічиль-
ників - 1,965; за умови, що обсяг споживання 
природного газу перевищує 6000 м3 на рік: 
за наявності газових лічильників - 3,645;  за 
відсутності газових лічильників - 4,011.

відділ житлово-комунального госпо-
дарства та будівництва райдержадміні-
страції.

Грамотою за високий професіоналізм та патріотизм, проявле-
ний під час виконання службових обов’язків, а також грошовою 
премією нагороджені працівники Дніпропетровського РВ УМВС 
України: Юрій Прокоф’єв – прапорщик міліції, Антон Ванін – лей-
тенант міліції, Євген Бокій – старший прапорщик міліції. Днями 
правоохоронцями були затримані три правопорушника, які на в’їз-
ді до м. Дніпропетровська псували державну власність, малюючи 
триколор та георгіївську стрічку. За цей акт вандалізму юнакам за-
грожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагороди вручив Едуард Підлубний, голова райдержадміністра-
ції, з побажаннями й надалі з честю плідно виконувати свої профе-
сійні обов’язки та захищати рідний край. 

(вл. інф.)

ПлЕнуМ

ПроблЕМи вЕтЕранів – ПроблЕМи СуСПілЬСтва

27 травня помічники народного депутата 
України Віктора Бутківського Микола 
Бухтіяров та Галина Огороднікова прове-
ли прийом виборців Дніпропетровського 

району з особистих питань, на який звернулось 8 громадян із сел. Ювілейного, м. Підгородно-
го та Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська.

Громадян цікавили різноманітні питання: надання грошової допомоги, оформлення пакетів 
документів, допомога в лікуванні. 

Наталія Козлова із сел. Ювілейного 
просила допомоги на погашення кре-
дитів, які були витрачені на лікування 
батька. Страшна хвороба забрала життя 
у Івана Івановича Бойка, прекрасного 
батька й працьовиту людину,  він майже 
20 років пропрацював у м. Підгородно-
му в структурі обленерго. Донька витра-
тила на лікування всі кошти родини, і 
ось людини вже немає, а борги лягли на 
плечі рідних.

Усі звернення людей були розглянуті, 
надані відповіді, та не залишаться без 
уваги. Такі прийоми дуже важливі, бо 
допомагають у вирішенні проблем насе-
лення та організації належної роботи з розгляду звернень громадян – одного із пріоритетних 
напрямків роботи народного депутата Віктора Бутківського.

таміла Жорняк.
на фото автора: на прийомі у помічників народного депутата тетяна грицько ра-

зом із онуком артуром.

ДопомоГа та піДтримка

знай наШих!

ПрийоМ гроМадян

уряд вЖиває заходи для ПоСилЕння СоцзахиСту наСЕлЕння в уМовах ПідвищЕння тарифів на Природний газ
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«Дніпровська зоря»акцеНти

У квітні відбулося навчання потенційних наставників для 
дітей Малого групового будиночку «Мій дім», який створе-
но в рамках проекту «Добре вдома». На тренінг, який вже 
став другою зустріччю з потенційними наставниками, при-
йшли молоді люди, які бачать у собі потенціал до того, щоб 
стати наставником для дитини-сироти та дитини, позбавле-
ної батьківського піклування, і хочуть не на словах і разово, 
а на діях та постійно допомагати дітям. Тренінг проводив 
спеціаліст І категорії відділу соціальної роботи Дніпропе-
тровського районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Олександр Мітьков на базі служби підтрим-
ки сімей у м. Підгородному. 

На цій зустрічі учасники присвятили час детальному оз-
найомленню з системою захисту дітей-сиріт у нашій країні, 
формами влаштування таких дітей, особливостями перемі-
щення дітей, спростували існуючі міфи та стереотипи по 
відношенню до дітей-сиріт у нашому суспільстві. Учасники 
більш глибоко опрацювали особливості дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування з врахування форм їх 
влаштування та досвіду переміщень, дізнались про надбання 
та втрати, які переживають діти-сироти, особливості їх соці-
алізації та розвитку й специфічні потреби.

Учасники тренінгу хвилюються за те, що не зможуть побу-
дувати довірливі стосунки з конкретною дитиною або не змо-
жуть їх підтримувати через різні життєві обставини, бояться 
своїми діями нанести дитині ще одну травму, говорять про 
велику відповідальність та необхідність виділення достатньо 
часу на взаємодію із дитиною. Про те, як працювати настав-
ником з дитиною-сиротою та як оминути болючих моментів і 
помилок, наставникам ще належить дізнатися на наступному 
етапі навчання. 

Майбутні наставники – позитивно налаштовані, їх відгуки 
є схвальними, а мотивація до наставництва не згасає: «Дити-
ні потрібна допомога, бо вона залишається наодинці з багать-
ма проблемами, які сама не може вирішити. Дитині потрібна 
любов, піклування й захист»; «хочу щоб кожна дитина була 
щаслива, щоб було для неї достатньо уваги та спілкування, 
щоб відчула себе потрібною та повноцінною»; «якщо я змо-
жу допомогти принаймні одній дитині, то життя пройшло не 
дарма»; «хочу зробити цих дітей щасливими, поганого в їх 
житті досить, а щастя мало».

яніна рудЕнко, начальник відділу соціальної роботи 
Дніпропетровського районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді.

рЕалізація ПроЕкту «добрЕ вдоМа»

Близький дорослий, вірний друг, опора та порадник 
для дитини-сироти – це наставник

дЕрЖавна рЕєСтрація 
Прав влаСноСті 

на нЕрухоМЕ Майно
Державна реєстрація прав на нерухо-

ме майно – це офіційне визнання й під-
твердження державою фактів виник-
нення, переходу або припинення прав 
на нерухоме майно, обтяження таких 
прав шляхом внесення відповідного 
запису до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно.

У Державному реєстрі прав реєстру-
ються речові права та їх обтяження на 
земельні ділянки, а також на об’єкти 
нерухомого майна, розташовані на зе-
мельній ділянці, переміщення яких 
неможливе без їх знецінення та зміни 
призначення, а саме: підприємства 
як єдині майнові комплекси, житлові 
будинки, будівлі, споруди (їх окремі 

частини), квартири, житлові та 
нежитлові приміщення.

Державна реєстрація прав у 
результаті вчинення нотаріальної дії з 
нерухомим майном, об’єктом незавер-
шеного будівництва проводиться нота-
ріусом, яким вчинено таку дію.

Нотаріус під час вчинення нота-
ріальних дій з нерухомим майном, 
об’єктом Незавершеного будівництва 
має доступ та користується Держав-
ним реєстром речових прав на неру-
хоме майно. Нотаріус є спеціальним 
суб’єктом, на якого покладаються 
функції державного реєстратора прав 
на нерухоме майно відповідно до Зако-
ну України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» і який має печатку такого 
реєстратора.

Користування Державним реєстром 
речових прав на нерухоме майно здійс-

нюється безпосередньо нотаріусом, 
який вчиняє відповідну нотаріальну 
дію. Нотаріус під час вчинення но-
таріальних дій з нерухомим майном, 
об’єктом незавершеного будівництва 
здійснює пошук у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно відо-
мостей про зареєстровані речові права 
на нерухоме майно, об’єкт незаверше-
ного будівництва, обтяження таких 
прав та за його результатами формує 
витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно.  

Таким чином громадяни, після по-
свідчення угоди у нотаріуса, зможуть 
відразу ж зареєструвати відповідне 
право та/або обтяження на нерухомість 
у цього нотаріуса. 

любов кобруСєва, 
завідувач Дніпропетровської 
районної державної нотаріаль-
ної контори. 

нотаріалЬна контора інфорМує

Ще за радянських часів трудовий стаж та порядок його 
обчислення мали велике значення для просування служ-
бою, отримання житлової площі або покращення житлових 
умов. Але започаткування реформи  пенсійного забезпечен-
ня в Україні призвело до змін у використанні поняття «тру-
довий стаж». Сьогодні найважливішим стає визначення, 
так званого, страхового стажу. Наявність страхового стажу 
безпосередньо пов’язано зі сплатою страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне стра-
хування, тобто до страхового стажу зараховуються лише ті 
періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески. Це є 
принциповою відмінністю між поняттями «трудовий стаж» 
та «страховий стаж». Поняття «страховий стаж» сьогодні 
зазвичай використовується для визначення розміру допо-
моги по тимчасовій непрацездатності та для призначення 
пенсій. 

Пропоную розглянути  детальніше поняття страхового 
стажу для призначення пенсії. Пенсійна реформа стартувала 
ще у 2004 р. Як відомо, з 1991 р. до 2004 р. розрахунок пенсії 
здійснювався на підставі Закону України «Про пенсійне за-
безпечення», а починаючи з 01.01.2004 – на підставі Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування». Саме тоді і з’являється замість звичного для нас 
поняття «трудовий стаж» поняття «страховий стаж», і саме 
тоді набуває значення розмір страхових внесків, які сплатила 
застрахована особа до Пенсійного фонду України, а реальна 
кількість відпрацьованих років відходить на другий план.

Пенсійне реформування ще й досі не закінчено, і щоро-
ку зазнає змін. Отже, з прийняттям Закону України «Про 
заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 
пенсійної системи», відбулися чергові зміни у законодавчих 
актах щодо пенсійного забезпечення, які набрали чинності 
з 01.10.2011. Так, були підвищені пенсійний вік та мінімаль-
ний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за 
віком – особи мають право на призначення пенсії за віком 
після досягнення 60 років та за наявності страхового стажу 
не менше ніж 15 років.  

В Україні сьогодні встановлено єдиний пенсійний вік для 
жінок  і чоловіків – 60 років. Але, чинним законодавством 
встановлено певний вік виходу на пенсію жінкам 1961 року 
народження та старшим. 

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності 35 ро-
ків страхового стажу (для чоловіків) та 30 років (для жінок) 
встановлюється в розмірі визначеного законом прожитково-
го мінімуму для осіб, що втратили працездатність. За кожен 
повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків і 30 
років – для жінок пенсія за віком збільшується на 1% розміру 
пенсії, обчисленої із заробітної плати за страховий стаж, але 
не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Згідно чинного пенсійного законодавства до страхового 
стажу для обчислення пенсії зараховуються такі періоди: 
час догляду за дітьми до досягнення трирічного віку; час 
догляду за дитиною-інвалідом, інвалідом І групи, люди-
ною похилого віку, які потребують постійного сторонньо-
го догляду або літньої людини, яка досягла 80-річного віку, 
якщо працездатні особи, які здійснюють догляд за зазна-
ченими особами, отримують допомогу або компенсацію 
відповідно до законодавства; час професійної підготовки, 
перепідготовки або підвищення кваліфікації з відривом 
від виробництва за направленням підприємств, установ, 
організацій (без збереження заробітної плати та отримання 
стипендії); час отримання допомоги з безробіття; час від 
визнання особи інвалідом до дня досягнення цією особою 
пенсійного віку; час від дня смерті годувальника до дня, 
коли годувальник досягнув би пенсійного віку.

Страховий стаж обчислюється територіальними орга-
нами Пенсійного фонду України за даними, що містяться 
в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до запро-
вадження системи персоніфікованого обліку – на підставі 
документів та в порядку, визначеному законодавством, що 
діяло до 01.01.2004. Документами, які підтверджують стаж, 
є трудова книжка, довідки з місця роботи чи інші докумен-
ти, видані відповідно до вимог законодавства. В окремих 
випадках, визначених законодавством, періоди роботи мо-
жуть бути підтверджені показаннями свідків.

Страховий стаж для призначення пенсії обчислюється в 
місяцях. Неповний місяць роботи зараховується до страхо-
вого стажу як повний місяць за умови, якщо сума сплачених 
за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж розмір 

страхового внеску, обчисленого з мінімальної заробітної 
плати (мінімальний страховий внесок).

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових 
внесків є меншою, ніж розмір мінімального страхового 
внеску, цей період зараховується до страхового стажу як 
повний місяць за умови здійснення відповідної доплати до 
суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума 
сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, 
ніж мінімальний страховий внесок.

для обчислення розміру пенсії застосовується коефіці-
єнт страхового стажу. коефіцієнт страхового стажу ви-
значається із заокругленням до п’яти знаків після коми 
за формулою:

Кс – коефіцієнт страхово-
го стажу; См – сума місяців 
страхового стажу; Вс – визна-
чена відповідно до цього Закону величина оцінки одного 
року страхового стажу (у відсотках). 

За період участі тільки в солідарній системі величина 
оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%, а за 
період участі в солідарній і накопичувальній системах пен-
сійного страхування – 1,08%.

Відповідно до вимог Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхувапння», коефіцієнт 
страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чин-
ності цим Законом не може перевищувати 0,75, а з урахуван-
ням пільгового стажу – 0,85.

Отже, як бачимо, в Україні поступово відбуваються про-
цеси реформування системи пенсійного забезпечення. Поки 
що залишилося поза реформуванням тільки молоде поко-
ління. Можливість впровадження накопичувального рівня 
пенсійної системи відкладена на невизначений період. Так 
званий другий рівень пенсійної системи впроваджувати-
меться лише з того часу, коли Пенсійний фонд стане безде-
фіцитним. Розмір персонального страхового внеску на пер-
шому етапі складе 2%, а потім щорічно підвищуватиметься 
на 1%, поки не досягне 7%. Але і ця новація буде поширена 
лише на тих громадян країни, кому на момент запроваджен-
ня другого рівня виповниться не більше 35 років.

лариса гайдаМаЧук, 
начальник юридичного відділу управління Пенсійного 
фонду України в Дніпропетровському  районі. 

Станом на 30 квітня 2014 року активними заходами 
сприяння зайнятості охоплено 1296 громадян, з них 1191 
безробітні. Протягом 4 місяців 2014 року 1233 особи отри-
мали соціальні послуги з пошуку  роботи, професійного 
навчання, підвищення кваліфікації, громадські роботи, 
відкриття власної справи. Потреба в працівниках для за-
міщення вільних робочих 
місць та вакансій станом 
на 30 квітня 2014 року 
становить 96 осіб, у тому 
числі на робочі професії 
52 чол., службовці – 10 
чол., таких які не потребують кваліфікації – 34 чол. Для 
підвищення цільової спрямованості та життєвого стано-
вища різних соціальних груп населення районний центр 
зайнятості постійно веде роботу щодо працевлаштування 
безробітних громадян, і в першу чергу, соціально-незахи-
щених.

За 4 місяці 2014 року 168 громадян навчалося за направ-
ленням центру зайнятості. Найбільшу кількість з числа 
направлених на професійне навчання становлять жінки – 
60% та молодь до 35 років – 40%.

Одним із найважливіших напрямків роботи центру за-
йнятості є організація та проведення громадських робіт.  
Станом на 30.04.2014 року створено 106 тимчасових ро-
бочих місць для проведення громадських та інших робіт 
тимчасового характеру, у тому числі 15 місць на оплачу-

вані громадські роботи з благоустрою територій. Укла-
дено 17 договорів на тимчасові роботи та направлено 91 
людину з числа безробітних. 

Громадські роботи проводяться в Підгородненській 
міській раді, Ювілейній та Кіровській селищних радах, 
Балівській, Горьківській, Партизанській сільських радах. 

Протягом 4 місяців проведено 10 
виплат допомоги по безробіттю 
на відкриття власної справи та ви-
плачено 90 тис. 120 грн.

Подальше економічне зростан-
ня в районі створить об’єктивні 

передумови для поступового збільшення розміру серед-
ньомісячної заробітної плати, що дасть можливість збіль-
шити доходну частину бюджету Фонду загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування на випадок 
безробіття. 

Запрошуємо до районного центру зайнятості всіх не-
зайнятих громадян, молодих людей, які не працюють і не 
навчаються, тих хто бажає відкрити власну справу – ми 
допоможемо вам у вирішенні цих питань. Проблемним 
питанням являється залучення безробітних громадян для 
отримання ваучера.

Кожен громадянин, який звернувся до центру зайня-
тості, отримає надійну своєчасну соціальну послугу для 
реалізації своїх професійних навиків.

Микола СінЧук, директор центру зайнятості. 

районний цЕнтр зайнятоСті інфорМує

надання ПоСлуг гроМадянаМ 
за СіЧЕнЬ – квітЕнЬ 2014 року

ПЕнСійний фонд інфорМує

Депутат Верховної Ради України Віктор Бутківський подарував молоді трьох сіл, а саме Олександрівки, Благовіщенки та Новомиколаївки, обладнання для 
баскетбольних майданчиків. Серед молодих людей цей вид спорту не є дуже популярним, адже знайти місце для гри у футбол легше, аніж для матчу з баскет-
болу, особливо у селах. Усім відомо, що баскетбол розвиває моторику та периферійний зір, позитивно впливає на швидкість росту молодого організму, зміцнює 

м’язи. Також важливо, щоб у молоді був вибір з-поміж різних видів спортивного 
дозвілля – у цьому є психологічна основа, адже свобода вибору викликає у людей 
позитивні емоції, дарує впевненість у собі. Саме тому влада переймається всебіч-
ним розвитком молоді України – необхідно закласти у підростаючому поколінні 
нові стандарти життя, які у недалекому майбутньому допоможуть побудувати де-
мократичну країну. «Потрібно починати з малого – відкрити баскетбольний май-
данчик там, де його немає, облаштувати спортивне дозвілля, адже, як кажуть, у 
здоровому тілі – здоровий дух! Наше завдання – заохотити молоде покоління до 
розвитку власної особистості, не лише словом, але й ділом, адже від них залежить 
наше майбутнє, й саме зараз треба вирішувати, яким воно буде – здоровим тілом 
та розумом, або зіпсованим фізично та морально» – прокоментував вручення по-
дарунків помічник Віктора Бутківського Євген  Скалозуб.        гліб Солдатов. 

Подарунок СілЬСЬкій Молоді спортивне  дозвілля 

Страховий і трудовий СтаЖ: 
вСтановлЕння та обЧиСлЕння
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Під такою назвою пройшов єдиний 
урок пам’яті, присвячений 69 річни-
ці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні в 5-Б класі Підгородненської 
СЗШ-3. Учні підготували малюнки, 
вірші, пісні. Згадали розповіді своїх 
бабусь і дідусів, які брали участь у 
боях. Адже ми не маємо права за-
бувати, що День Перемоги у Другій 
світовій війні – це, передусім, День 
пам’яті. У тій жорстокій війні, за різ-
ними даними, загинуло близько 10 
млн українців. Наш народ і весь світ 
має пам’ятати, яка висока ціна була 
заплачена за наше сьогодення.

Урок завершився покладанням кві-
тів до пам’ятника загиблим воїнам. 
Присутні хвилиною мовчання вша-
нували подвиг тих, хто віддав життя 

за наше майбутнє, за ясне й мирне небо. Велика вдячність усім людям, які кували Перемогу, пам’ять про їх само-
віддану працю ми пронесемо у своїх серцях через усе життя.      

наталія гЕраСиМЕнко, класний керівник 5-Б класу.

До Дня Пере-
моги в селі Олек-
сандрівка пра-
цівниками сільради та учнями школи була упорядкована територія біля 
меморіалу «Слави». У мітингу, присвяченому 69-ій річниці з Дня Перемо-
ги у Другій Світовій війні взяли 
участь колективи сільради, Дні-
пропетровської дослідної станції, 
амбулаторії, педагогічні колекти-
ви школи й дитячого садка «Рябі-
нушка», а також підприємці, фер-
мери та мешканці села.

На жаль мало учасників бойових 
дій залишилось серед нас. Дуже 
приємно було вітати ветеранів Ве-
ликої Вітчизняної війни, які від-
святкували своє 90-річчя й були 
почесними гостями на мітингу: 
Василя Матвійовича Чекіна та Іва-
на Аврамовича Буренка. Присутні 
з задоволенням прослухали свят-
ковий концерт, на якому звучали відомі всім пісні воєнних років. 

Павло Прокоф’єв, 
Олександрівський 
сільський голова, 

подарував мешканцям та гостям села банер, який з’явився 9 травня на в’їз-
ді до села. З плакату на нас дивляться фронтовики, яких сфотографували 

в 1984 році на відкритті мемо-
ріалу «Слави», коли їх було ще 
багато серед живих, вони були 
молоді душею, вогник радості 
прикрашав погляд, який зараз 
спрямований на нас, потомків 
славетних героїв-земляків. Біля 
цього великого плакату був про-
ведений урок мужності «Вони 
захищали Батьківщину» з учня-
ми Олександрівської школи. Ба-
гато родин із дітьми зупинялись 
в ті святкові дні, щоб показати 
та розповісти підростаючому 
поколінню про їх дідів-прадідів. 

ольга івлєва, 
завідуюча Олександрівської сільської бібліотеки. 

З Дніпробуду в Очеретувате
Я в війну за поштою ходив.

Юний був, а вмів пораду дати
І багато в Бога не просив.

Лиш молив: допоможи, наш Любий,
Що завгодно виконать берусь –

Тільки хай живуть з любов’ю люди,
Та повернеться з війни Татусь!..
Всім листи приносив і газети,
Теплим словом кожного вітав.
Радість неможливо передати,
Як листа від сина віддавав.

Знали всі, як похоронки брали…
Як тремтіли в жилавих руках…
І бажав я, щоб цього не знали

Мешканці планети у віках.
- Ой, радійте, тітонько Мокрино!
Лист і вам від Гриші надійшов.

Вже далеко він від України –
З Богом до Німеччини дійшов…

Кинулася тітка цілувати!
Та тоді ще відвертався я:

- Що ж я буду, тітонько, казати,
Як побачить Любонька моя?!

- Та не бійся, не хвилюйся, сину.
В мене філософія проста:

Що мені до Люби чи Орини,
Коли син мій надіслав листа!

…Виріс я, та й нині біль на серці –
Від новітніх воєн та біди,

Кров ось знову, як водиця, ллється…
Хай же вбивці згинуть назавжди!
Хай весь світ працює, веселиться,

Здійснює хороші задуми свої!
Хай в степах пшениця колоситься,

А в гаях співають солов’ї!
Петро дінець, селище Ювілейне.

ХАЙ ВЕСЬ СВІТ  ПРАЦЮЄ, ВЕСЕЛИТЬСЯ!

Вони захищали БатькіВщину

Пам’ять нетлінна й вічна. Вона дивиться на нас із 
старих фронтових фотографій, з тих речей, які збе-
рігають колишні фронтовики, і не дає по-
меркнути жодній героїчній сторінці історії 
перемоги над фашизмом. А ми, молоде по-
коління, про їхні бойові подвиги, їхнє воєн-
не життя можемо сьогодні дізнатися тільки 
з їхніх розповідей, кінофільмів, творів ху-
дожньої літератури. Пощастило учням Баг-
лійської середньої школи,вони мають мож-
ливість почути із перших вуст розповіді про 
трагічні сторінки нашої історії від ветерана 
Великої Вітчизняної війни Івана Омельяно-
вича Макухи.

У переддень Дня Перемоги учні школи 
щорічно відвідують ветерана, з великим ба-
жанням готуються до цієї зустрічі, мають 
за велику честь зустрітися з легендарною 
людиною, свідком та учасником війни. А 
ще вражає твердість духу та жага до життя 
цієї людини, адже ветерану 102 роки. Не та-
кою повною життєвою силою зустрічав він учнів цього 
року, але його донька Марія Іванівна говорила, що зга-
дував про школярів і чекав на них.

Щиро вітаємо Івана Омельяновича та всіх ветеранів, 

учасників бойових дій, вдів, дітей війни, інвалідів Вели-
кої  Вітчизняної війни зі святом Перемоги! Бажаємо вам 

міцного здоров’я,бадьорості духу, довгих років життя, 
тепла людських стосунків та родинного затишку.  

тетяна заСікан, 
педагог-організатор Баглійської СШ.

Пройшло 40 років після закінчення 
8-річної школи, та зустрічі учнів 70-х із 
учителями – ветеранами, учасниками 
бойових дій щорічно проходять на святі 
Перемоги 9 травня біля пам’ятника заги-
блим воїнам у селі Миколаївка. Сергій 
Панкратович Чорноусенко, житель села 
Миколаївка, в минулому учитель фізкуль-
тури. Був призваний в армію в 1942 році 
у віці 19 років. Брав участь у форсуванні 
річки Дніпро та визволяв Дніпропетров-
ську область від німецько-фашистських 
загарбників. Учасник у боях на Курській 
дузі. Нагороджений 16-ма медалями, з них 
трьома за мужність та відвагу. 

Марія Герасимівна Глушко, жителька 
села Миколаївка, вела в школі почат-
кові класи. На війну пішла в 1942 році 
добровольцем. Воювала в 5-му полку 
повітряного спостереження за несінням 
зв’язку (ВНОС). Нагороджена орденами 
та медалями.

Спасибі вам, шановні наші ветерани – 
вчителі, за вашу відвагу та хоробрість, за 
те, що ви захищали нашу рідну землю від 
фашистів. Ви завжди будете для нас, ваших 
вихованців різних поколінь, прикладом 
мужності, героїзму, любові та відданості.

тамара войтиШЕнко, 
завідуюча Орджонікідзевської бібліотеки.

Світлий День перемоГи

зустріЧі з ветераНаМи

Збережемо мир на планеті

твердість духу та жага до життя

відлуння вЕлиЧного Свята

Плине час, уже 69 років минуло з того дня, коли над 
Рейхстагом замайорів прапор Перемоги. Плине час, та 
не згасає пам’ять про ті криваві дні й чорні ночі. Пере-
можною ходою йде по країні свято Перемоги, перемоги 
над ненависним ворогом, над нацистським свавіллям. 

Час не владний над величчю народу, 
який здобув перемогу. Ми схиляє-
мо голови над пам’яттю загиблих, 
перед незліченними жертвами, що 
принесло старше покоління заради 
життя майбутніх поколінь.

9 травня на майданчику, коло 
пам’ятника загиблим воїнам одно-
сельцям у Великій Вітчизняній вій-
ні, було людно. Покласти квіти та 
віддати шану загиблим воїнам при-
йшли мешканці села  та люди, які не 
по чутках знають про ту війну. Ве-
теранів та всіх присутніх сердечно 
вітали: виконуюча обов’язки голови 
сільської ради Лариса Мала, заступ-
ник голови правління ПРАТ «Будін-
дустрія» Віктора Шинкевича Ольга Поповська, голова 
ради ветеранів Ніна Кузнєцова, кандидати на посаду 
голови сільської ради Петро Ворошило, Олександр Гор-
чаков, Андрій Нікітін, Олександр Шеремет. Радува-
ли  своїми піснями вокальні колективи «Смерека» та 
«Партизаночка», солістка Катерина Городецька. Захо-
плено глядачі слухали дует «Сузір’я». Свої авторські 
вірші «О чем думает старый солдат» та «Моє життя» 

глядачам подарували Олександр Тарасов та Валентина 
Чабан. Усім ветеранам були подаровані квіти від гос-
тей свята. А по закінченню мітингу ветерани та всі ба-
жаючі були запрошені на традиційну польову кашу та 
«фронтові 100 грам». Організатори свята висловлюють 

велику подяку за допомогу в прове-
денні заходу Ользі Поповській, Ан-
дрієві Нікітіну, Олександрові Гор-

чакову. Особлива подяка висловлюється Петрові Во-
рошилу, який взяв на себе вирішення основних питань 
з організації заходу. Світла пам’ять полеглим, вічна 
слава героям-переможцям. Бажаємо всім здоров’я, ща-
стя, добра,  щоб на нашій благословенній землі пану-
вав мир, спокій і злагода. 

ганна гонЧарЕнко, 
завідуюча Партизанського сільського клубу. 



30 травня 2014 року № 20 (7839)
«Дніпровська зоря»іНфорМаційНе асорті 7

КЛоПоТИ нА гоРодІ
 ПЕРЕСАдКА мАЛИнИ 

Найбільш сприятливо пересаджувати малину на-
весні. Регулярна пересадка малини необхідна для 
підтримки врожайності на високому рівні, адже через 
кілька сезонів малина висмоктує з ґрунту практично 
всі поживні речовини, необхідні для росту. Вирощу-
вання малини на одному місці не повинно перевищу-
вати більше 5-10 років. При правильному догляді й 
постійному омолодження старих кущів малинник буде 
довгий час радувати високим та якісним урожаєм.

гоТуВАТИ ЛЕгКо!
гРЕЦЬКИЙ САЛАТ

інгредієнти: помідори – 500 г, перець болгарський 
– 400 г, огірки – 500 г, цибуля – 150 г, сир (м’який за 
смаком) – 250 г, маслини – 150 г, зелень. Соус: олія – 
50 г, оцет – 1 ст.л., волоський горіх – 2 шт. 

Спосіб приготування: наріжте великими куби-
ками огірки, помідори, перець; поріжте тоненькими 
півкільцями цибулю та подрібніть зелень, посипте 
оливками, посоліть та перемішайте. Сир ріжемо ву-
зькими пластинками й викладаємо на овочі й при-
сипаємо зеленню. Полийте соусом (приготування: 
перетріть горіхи, додайте оцет й олію). Смачного!

гоСПодИнІ нА зІмІТКу
ЯК ВІдмИТИ дуХоВКу оЦТом? 

Необхідно нанести оцет на забруднені місця, потім 
рівномірно розподілити його по всій духовій шафі во-
логою губкою. Після цього закрийте духовку на три 
години. У разі, якщо плями були маленькі й незначні, 
достатньо лише  змити оцет мокрою ганчіркою. 

нАРоднІ зАСобИ дЛЯ ВАшого здоРоВ’Я 
СудомИ нІг 

калій та магній. Такий мікроелемент, як кальцій, 
точніше його брак, впливає на судоми першочергово. 
Вживайте щодня калій та магній (банани, апельсини, 
печена картопля).

лимонний сік. Двічі на день вранці та ввечері  
протягом двох тижнів обробляйте ступні ніг лимон-
ним соком.

КРАСунЯм 
ЛІд дЛЯ обЛИччЯ ТА шИї

Охолодження шкіри підвищує її тонус за рахунок 
посилення припливу крові й поліпшення обміну ре-
човин. Зробити відвар для заморожування можна са-
мостійно з будь-яких із цих трав: листовий чай, ли-
повий цвіт, череда, ромашка, звіробій, м’ята, шавлія.

Приготування відвару: 1 ст. л. звіробою, залийте 
склянкою окропу, щільно закрийте в банці й через 
40 хв. охолоджений і проціджений відвар розлийте 
по формочках для льоду, поставте до морозилки. Два 
рази на день протирайте кубиком льоду обличя та 
шию. Будьте гарними!

чоЛоВІКАм нА зАмІТКу
САдоВА ЛАВочКА 

Вам знадобляться дошки із піддонів або подібні 
до них товщиною – 22 мм. Якщо ви будете купува-
ти дошки, то ширина їх повинна складати – 100 мм. 

Ніжки повинні бути 
висотою – 500 мм. 
Відшліфуйте від від-
колів та нерівностей 
дошки й збивайте 
(або стагуйте само-
різами). І на останок 
покрийте безбарв-

ним лаком, або пофарбуйте в будь-який колір.

ЯК КАжЕ жИТТЄВА мудРІСТЬ…
не сварись через дрібниці. не 

ображайся на дурниці. Всі ми в 
праві робити помилки. Цінуй 
того, хто поруч з тобою й дає 
привід посміхатися й жити.

овни. Тиждень не позбавле-
ний недоліків, але поганим його 
назвати ніяк не можна, адже ви 
досягнете успіхів, хоч і не відразу. 

тілЬці. Зірки на вашому боці, 
й багато чого виходить само со-
бою. Непоганий тиждень для ді-
лових переговорів, у тому числі 
з людьми, з якими вам раніше не 
доводилося співпрацювати. 

близнЮки. Будь-які почи-
нання вимагають обережності. 
Пунктуальність, увага до деталей 
допоможуть уникнути багатьох 
труднощів. Не забувайте про рід-
них, частіше відвідуйте їх. 

раки. Ні в якому разі із колиш-
німи не слід підтримувати навіть 
дружби, адже це заважає вам по-
будувати нові серйозні стосунки. 
«Сидячі на двох стільцях, вреш-
ті-решт, можна впасти з обох». 

лЕви. Сміливо беріться за нові 
справи, якими б складними й 
масштабними вони не здавалися: 
все у вас вийде, причому напро-
чуд швидко. Вдома лише приємні 
клопоти.

діви. Не ризикуйте. Вплив 
негативних тенденцій буде міні-
мальним, якщо ви проявите всю 
ту передбачливість, яка властива 
вам від природи. 

тЕрЕзи. Те, що було втрачене, 
неодмінно знайдеться. А ті, хто 
був причасний до цього – обов’яз-
ково будуть покарані. Справедли-
вість на вашому боці. 

СкорПіони. Неабияке  вміння 
розбиратися в людях виявляється 
корисним із ділової точки зору. У 
спілкуванні з важливими особами 
ви не допускаєте промаху. 

СтрілЬці. В особистих сто-
сунках переважає вплив позитив-
них тенденцій, але поширюється 
він, в першу чергу, на вже сфор-
мовані пари. 

козЕроги. У вас з’явиться 
можливість вирішити якісь давні 
проблеми. Є можливість віднови-
ти перервані романтичні стосун-
ки. Усе у ваших руках.

водолії. Все, що зараз буде 
відбуватися неодмінно послу-
жить вам на користь. Але ж хто не 
вчиться на власних помилках, той 
нічого не досягне.

риби. Будьте особливо уваж-
ними до свого здоров’я, постарай-
теся мінімізувати навантаження 
на організм. Будь-які надмірності 
вкрай небажані. 

Гороскоп
Напередодні літніх канікул у школах проводять 

інструктажі з правил поведінки на дорозі, проте Державтоінспекція 
Дніпропетровського району рекомендує батькам проводити додаткові 
бесіди зі школярами. Важливо на 
власному прикладі показувати 
дітям, як саме поводитись біля 
дороги, щодня нагадувати про 
небезпеку, яка може чекати на пі-
шохідних переходах. Пам’ятайте, 
що знання вашими дітьми еле-
ментарних Правил дорожнього 
руху збереже їхнє життя та ваш 
спокій!

Шановні водії! Пам’ятай-
те, що навіть ознайомлена з пра-
вилами дорожнього руху дитина може бути неуважною і непередбачу-
ваною на дорозі. Тому будьте відповідальними й обережними, особливо 
біля дитячих майданчиків, пішохідних переходів та ділянок дороги, де 
можуть опинитися діти. Не перевищуйте швидкість, будьте уважними 
під час проїзду через населені пункти, не обганяйте автомобілі, що зу-
пинилися перед «зеброю» – зупиніться й пропустіть дітей. 

Шановні батЬки! Не лінуйтеся нагадувати дітям Правила до-
рожнього руху. Це в першу чергу потрібно вам! Від вашої небайдужості 
залежить відпочинок вашої ж дитини! Давайте разом збережемо най-
цінніше – наших дітей та наше майбутнє!

даї інфорМує

дніПроПЕтровСЬка райдЕрЖадМініСтрація оголошує кон-
курс на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста відділу ведення 
Державного реєстру виборців райдержадміністрації (дві посади); головного 
спеціаліста відділу правового забезпечення райдержадміністрації; головного 
спеціаліста із здійснення внутрішнього аудиту райдержадміністрації; голов-
ного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміні-
страції; головного спеціаліста по роботі з персоналом райдержадміністрації; 
головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та будів-
ництва райдержадміністрації; головного спеціаліста – бухгалтера служби у 
справах дітей райдержадміністрації; головного спеціаліста служби у спра-
вах дітей райдержадміністрації (тимчасово); головного спеціаліста служби у 
справах дітей райдержадміністрації; заступника голови райдержадміністра-
ції. вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта за 
напрямком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персо-
нальним комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечення. до-
відка за адресою: сел. Ювілейне , вул. теплична, 5, тел.27-10-17.

ПартизанСЬка СілЬСЬка рада 
оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади спеціаліста-землевпорядника 
на постійну роботу. 

вимоги до претендентів: громадян-
ство України, освіта  за напрямком під-
готовки «геодезія, картографія та земле-
впорядкування», спеціальністю «земле-
впорядкування та кадастр», «землевпо-
рядкування» або іншою близькою до 
«землевпорядкування» спеціальністю 
або спеціальностями юридичного на-
прямку за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем: бакалавр, спеціаліст або магістр, 
знання державної мови, основних прин-
ципів роботи на комп’ютері. 

документи подаються протягом 30 
календарних днів із моменту опублі-
кування оголошення за адресою: село 
Партизанське, вул. Чапаєва, 7. 

ПартизанСЬка СілЬ-
СЬка рада оголошує кон-
курси: «З надання послуг по 
утриманню будинків і спо-
руд та прибудинкових тери-
торій», «З надання послуг по 
централізованому водопоста-
чанню та водовідведенню», 
«З надання послуг зі збиран-
ня, вивезення твердих побу-
тових відходів». 

документи подаються про-
тягом 30 календарних днів 
з моменту опублікування 
оголошення за адресою: село 
Партизанське, вул. Чапаєва, 7. 
Порядок проведення конкур-
су та перелік необхідних до-
кументів розміщено на сайті 
сільської ради.

тиЖдЕнЬ  бЕзПЕки  ЖиттєдіялЬноСті
Державна служба України з питань надзвичайних 

ситуацій, Міністерство освіти та науки України вкрай 
стурбовані статистикою, що склалася із травмування 
та загибеллю дітей. 

Так у травні проводився тиждень знань безпеки 
життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах. Працівниками Дніпропетров-
ського РС ГУ ДСНС України відвідано заклади осві-
ти Дніпропетровського району, де було проведено 
інформаційні бесіди на протипожежну тематику та 
проведено заходи по запобіганню виникнення над-
звичайним ситуаціям. Діти залюбки спілкувались з 
працівниками ДСНС, розповідаючи свої знання з даної теми. 

дніПроПЕтровСЬкий рС гу дСнС україни у дніПроПЕтровСЬкій облаСті.

уПравління ПЕнСійного фонду україни в дніПроПЕтров-
СЬкоМу районі дніПроПЕтровСЬкої облаСті оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста  відділу виконання бю-
джету, бухгалтерського обліку та звітності; головного спеціаліста з діловодства 
загального відділу (тимчасово на період соціальної відпустки по догляду за ди-
тиною основного працівника); головного спеціаліст відділу з обслуговування 
та розгляду звернень громадян. В конкурсі можуть прийняти участь всі бажаю-
чі громадяни України, які мають повну вищу освіту відповідного професійного 
спрямування та стаж роботи в державній службі або в сферах управління за 
фахом. Володіння комп’ютерними програмами, знаннями законодавчої бази та 
інструктивних документів. за довідками звертатися за телефонами: 725-47-
06, 27-80-40. адреса: сел.Ювілейне, вул.теплична, 23. документи прийма-
ються протягом 30 календарних днів з дня  опублікування оголошення. 

увага! діти на дорозі!

дСнС ПовідоМляє

По милости Божией мы с вами 29 
мая отмечаем праздник Вознесения 
Господня.  Значение этого праздника 
заключается в том, что человеческое 
естество во Христе было вознесено 
на небеса и пребывает одесную Бога. 

По замыслу Божию, человек должен 
стать гражданином неба, а то, что мы 
находимся здесь, на земле – это след-
ствие того, что человек отказался от 
Бога и был изгнан из рая. Поэтому 
смысл человеческой жизни заключа-
ется в том, чтобы через веру настолько 
приобщиться к Божественной жизни, 
чтобы Бог смог взять человека к Себе. 
Для этого Господь установил Таинство Святаго Прича-
щения, потому что, когда мы причащаемся Тела и крови 

Христа Спасителя, мы причащаемся Того 
Тела, Которое и пребывает сейчас на не-
бесах. Нас, грешных людей, находящихся 
еще на земле, Господь хочет приобщить к 
пищи небесной, чтобы мы смогли от на-
шей земной жизни оторваться и пожить 
жизнью святой. 

Взирая на событие Вознесения Го-
сподня, будем помнить, что Творец 
мира сошел на землю, страдал, воскрес 
и вознесся, чтобы нам, грешным, от-
крыть дорогу в Царство Божие. Не бу-
дем пренебрегать этой возможностью 
благодатной жизни во Христе, но будем 
возносить с помощью Божией свой ум, 

свое сердце к Горнему Отечеству. 
константин дробитЬко.

хриСтианСкиЕ иСтины

вознесение госПодне
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дніПроПЕтровСЬкий рЕМ
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у червні мі-

сяці 2014 року будуть виникати перерви в електропостачанні наступних 
населених пунктів нашого району: с. Чумаки, м. Підгородне, с. Любимів-
ка, с. Василівка, сел. Кіровське, с. Балівка, с. Партизанське, с. Перемога, 
сел. Самарівка, сел. Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Ново-
олександрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таромське, с. Дзержинець, с. 
Зоря, с. Олександрівка. телефон диспетчерскої служби: 373-51-12. 

При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електро-
передач, трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів, відчи-
нених і пошкоджених дверей у них, спроб проникнення до приміщен-
ня з електронним обладнанням сторонніх осіб, просимо сповіщати 
диспетчерську службу дніпропетровського району електричних 
мереж за телефоном: 373-51-12, або районний відділ міліції. 

із повагою до вас адміністрація дрЕМ.

любимівська сільська рада 
оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади спеціаліста-зем-
левпорядника на постійну роботу.
 вимоги до претендентів: гро-
мадянство України; повна вища 
освіта або базова вища освіта; від-
повідна кваліфікація; стаж робо-
ти за спеціальністю не менше 3-х 
років; володіння комп’ютерними 
програмами. Документи подають-
ся протягом 30 днів із моменту 
опублікування оголошення. 

звертатися за адресою: с. лю-
бимівка, вул. Садова, 1.

Життя в Україні поки що не повернулось 
у спокійне русло, та пересічним громадянам, 
як ніколи, хочеться спокою, порядку й хоч 
невеликих позитивних змін. Тому влада на місцях на-
магається різними способами, завдяки домовленостям 
виконувати свої функції щодо виконання конкретних 
завдань забезпечення комфортних умов життя. 

Ювілейний селищний голова Іван Камін-
ський від імені жителів селища Ювілейного  
висловлює щиру подяку Сергієві Мельни-

ку, голові районної організації «ВО «Батьківщина», 
за порозуміння та допомогу в проведенні ямкового 
ремонту доріг на вулицях сел. Ювілейне в цей не-
легкий час при відсутності фінансування.      

Коллектив Ювілейної селищної ради щиро ві-
тає із 55-річчям Ювілейного селищного голову  

Івана КАМІНСЬКого
Життя прожити – нелегке завдання.
Життя прожить – не поле перейти.

А Ви ішли по ньому без вагання,
Сміливо простували до мети.
І поруч з Вами людям легко й ясно.
Бо іншим дарували Ви тепло.
Хоч не усе в житті 

було прекрасно,
Та п’ятдесят п’ять 

зоряних пройшло.
І, безперечно, зроблено 

чимало,
З якого боку тут не подивись.
Бо Ви тепло навколо дарували

І самі піднімалися увись.
То ж дякуємо Вам за все це щиро.

За доброту і людяність, тепло.
Здоров’я зичимо і радості, і миру,

Що хочете, щоб те завжди було!

Подяка

Днями відсвяткував свій ювілей-
ний День народження Ювілей-

ний селищний голова 
Іван КАМІНСЬКИЙ 

Іван Миколайович все 
своє трудове життя 

присвятив Дніпропе-
тровському району. Профе-

сійну діяльність розпочав у 1982 році 
майстром ПМК-43 тресту «Дніпро-
водбуд». З 1985 по 1987 рік працював 

звільненим секретарем комітету ком-
сомолу цього ж тресту. Працюючи на 

різних ділянках роботи, 
Іван Миколайович сво-
єю сумлінною працею, 
принциповістю, енергій-
ністю, добросовісним від-
ношенням до виконання 
службових обов’язків та 
доручень здобув автори-
тет і повагу серед колег по 
роботі.

У Ювілейній селищній 
раді працює з моменту її 
утворення. І вже 24 роки 
Ювілейна територіальна 

громада  засвідчує Іванові Миколайовичу свою повагу, 
довіряючи відповідальну посаду селищного голови. 

Підтверджуючи довіру ювілейнівців, протягом бага-
тьох років Іван Камінський  вміло вирішує всі  пробле-
ми й питання, дбає  про добробут людей. На цій посаді 
сповна розкрився його неабиякий талант керівника, 
знайшли підтвердження  мудрість і щедрість душі.

І селище Ювілейне, яке виконує роль адміністратив-
ного центру району, за цей час просто не впізнати. Воно 
з кожним днем стає більш затишним і комфортним для 
мешканців.

Лише за декілька останніх років за ініціативи Івана 
Миколайовича в центрі селища облаштовано сквер із 
фонтаном, побудовано пам’ятники загиблим воїнам у 
роки Великої Вітчизняної війни та ліквідаторам ава-
рії на Чорнобильській АЕС, проведено реконструк-
цію дитячого садка «Берізка» та проїжджої частини 
біля шкіл, побудовано спортивні майданчики для мі-
ні-футболу, баскетболу, пляжного волейболу, для гри 
в настільний теніс та майданчик для занять «Work-
Out», відкрито 19 дитячих майданчиків. Створено 
Ювілейний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та єдиний в районі комунальний заклад «Юві-
лейний селищний центр фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх».

Багато добрих справ на рахунку селищного голови, 
але він не зупиняється на досягнутому, бо має ще до-
сить багато планів та задумів для подальшого розвитку 
Ювілейної територіальної громади.

 Шановний іване миколайовичу! 
тож нехай і надалі ваша професійна діяльність 

сприяє примноженню досягнень, збереженню тра-
дицій селища ювілейне та приносить вам відчуття 
повної самореалізації й душевної гармонії! бажаємо 
вам міцного здоров’я та життєвої наснаги, профе-
сійних успіхів та особистих творчих досягнень, сі-
мейного щастя, злагоди та добробуту у вашій оселі! 
нехай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енер-
гією, натхненням та радістю сьогодення. щастя 
вам, добра й благополуччя!

З повагою 
Едуард Підлубний, голова райдержадміністрації. 
любов біла, голова районної ради.
голови місцевих рад дніпропетровського району.

30 травня святкує свій 
ювілейний День народ-
ження 

Андрій ХрАплИвИЙ
Шановний 

Андрію 
Васильовичу! 

Майже 5 років 
своєї професійної 
діяльності на посаді 
прокурора Дніпро-

петровського району 
Ви віддали охороні 

правопорядку й законності. 
За цей час проявили прин-
циповість та справедливий 
підхід у роботі. Обіймаючи 
таку посаду, важливо знати, 
що за кожною справою – кримінальною, цивільною, адміні-
стративною – стоїть людина, яка, звертаючись в органи про-
куратури, має бути впевнена в тому, що справедливе, законне 
вирішення його проблем буде забезпечене. Ви професійно 
служите Закону, свято охороняючи й оберігаючи його. 

Бажаємо Вам міцного здоров’я на довгі роки, міцності 
духу й сил, які дозволять і в майбутньому безстрашно, 
терпляче, успішно захищати інтереси громадян, суспіль-
ства та держави! Сімейного благополуччя, щастя й добра 
Вам на довгі роки!

іван каМінСЬкий, 
Ювілейний селищний голова від імені громади. 

1. інвестор (замовник) – 
Підприємство з іноземними ін-
вестиціями «лукойл украї-
на» Поштова адреса: 04071, м. 
київ, вул. верхній вал, 68.

2. Місцезнаходження май-
данчика будівництва – вул. 
Нова, 61, смт. Ювілейне, Дні-
пропетровського району Дні-
пропетровської області.

3. характеристика діяль-
ності (об’єкта) – Реконструкція 
АЗК № 04-02 по вул. Нова, 61, 
смт. Ювілейне, Дніпропетров-
ського району Дніпропетровської 
області. Технічні й технологічні 
дані – 850 заправок на добу на 5 
видів палива. Існуючих п’ять під-
земних резервуарів ємністю 20 
м куб. Встановлюється підзем-
ний резервуар аварійного зливу 
ємністю 10 м куб. Загальна єм-
ність резервуарного парку 100 м 
куб. Проектом на реконструкцію 
АЗК застосована сучасна техно-
логічна схема заправлення ав-
тотранспорту з використанням 
надійного сучасного обладнання, 
забезпеченого системою автома-
тичного обліку, контролю та сиг-
налізації. Обладнання, яке буде 
використовуватись, відноситься 
до найбільш екологічно безпеч-
ного в даний час на європейсько-
му ринку та пройшло державні 
випробовування й допущено до 
застосування в Україні. При за-
правлені автомобілів через па-
ливно-роздавальні колонки буде 
застосована  система – зворотне 
виведення парів рідких вуглево-
дів (рекуперація).

Транскордонний вплив від-
сутній.

Відповідно до Постанови Ка-
бінету Міністрів України № 808 
від 28 серпня 2013 року об’єкт 
відноситься до об’єктів, що ста-
новлять підвищену екологічну 
небезпеку.

4. Соціально-економічна не-
обхідність планової діяльно-
сті – забезпечення населення й 
підприємств якісними палив-
но-мастильними матеріалами. 

5. Потреба в ресурсах при 
будівництві та експлуатації:

- електроенергії – 60 кВт;
- водопостачання та водовід-

ведення – 4 м3/добу;
- водовідведення – 4 м3/добу.
6. транспортне забезпечен-

ня (при будівництві й експлу-
атації):

- при будівництві – забезпе-
чує Генпідрядник; 

- при експлуатації – міський в 
межах нормативів.

Екологічні та інші обмежен-
ня планової діяльності – Фоно-
ве забруднення, СЗЗ, гранично 
допустимі концентрації забруд-
нюючих речовин в атмосферно-
му повітрі населених пунктів.

Необхідна еколого-інженерна 
підготовка й захист території – 
відсутні.

Можливий вплив планової 
діяльності (при діяльності й 
експлуатації) на навколишнє 
середовище: 

- геологічне середовище – не-
має;

- клімат і мікроклімат – не 
впливає;

- повітряне – максимальні 
очікувані рівні забруднення ат-
мосферного повітря на межі;

- СЗЗ в межах встановлених 
ГДК населених місць з ураху-
ванням фонових концентрацій;

- водне – господарсько-побу-
тові стічні води відводяться в 
систему БІОТАЛ з наступним 
відведенням очищеної води в 
накопичувальну ємність об’є-
мом 10 м куб; 

- концентраціями в межах 
встановлених ГЛС;

- грунт – не впливає;
- рослинний і тваринний світ, 

заповідні об’єкти – не вплива-
ють; 

- заповідні об’єкти в зоні 
об’єкту відсутні;

- навколишнє соціальне сере-
довище (населення) – не впли-
ває; 

- навколишнє техногенне се-
редовище – не впливає.

10. Відходи виробництва 
й можливість їх повторно-
го використання, утилізації, 
знешкодження, чи безпечного 
захоронення – передбачається 
вивезення твердих побутових 
відходів спецавтотранспортом, 
вивезення осаду й вловлених на-
фтопродуктів на утилізацію. Ви-
користані люмінесцентні лампи 
вивозяться на спеціалізовані під-
приємства для демеркуризації.

11. Обсяг виконання ОВНС – 
у відповідності до вимог ДБН 
А 2.2-1.2003.

12. Участь громадськості: 
для подачі пропозицій стосов-
но реконструкції автозаправ-
ного комплексу звертатися за 
адресою: м. дніпропетровськ, 
вул. кірова 141, офіс Піі «лу-
койл україна», або в дніпро-
петровську районну державну 
адміністрацію, тел. 27-10-73. 

заЯва про НаМіри

Шановна 
Маріє Максимівно!
Нeхай цвiтуть пiд 

небом синьооким,
Ще довго-довго 

днi й лiта, 
А тиха радість 

чиста i висока, 
Щоденно хай 

до хати заверта. 
Бажаємо здоров’я,

 сонця у зенiтi, 
Любовi, доброти 

i щастя повен дiм, 
Нехай у серцi розкошує лiто 

І соняхом квiтує золотим.
Хай постiйний успiх, радiсть i достаток, 
Сиплються до Вас, немов вишневий цвiт. 

Хай життевий досвiд творить з буднiв свята, 
А Господь дарує довгих-довгих лiт!

відділ культури, туриз-
му, національностей та 
релігій, колектив Дніпро-

петровського районного Бу-
динку культури щиро вітають 

з ювілейним Днем народження 
завзяту, юну душею, співучу кра-

суню, учасницю фольклорно-етно-
графічного гурту «Криниця» 

Марію КорНУТУ


