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Дніпровська зоря

Я так чекала на цю поїздку! Ще з червня – відколи моя подруга, поетеса
Тамара Васильєва запросила мене до Кременчука. Саме там і саме тоді я
подарувала друзям перші примірники своєї дитячої книжки «Казковий квітни�
чок». Я привезла їх до Кременчука на презентацію  книг Тамари Васильєвої та
Олексія Тичка. Примірники «Квітничка» передала керівникам двох лялькових
театрів районного Будинку  дитячої творчості (БДТ). А керує цим цікавим
закладом педагог і поетеса, світла, талановита людина � Тамара Марківна
Васильєва.

Після літа юні актори з БДТ вже чекали на мене:
за цей час вони встигли вивчити ролі в нових вис�
тавах. Тексти до вистав узяли з моєї збірки віршо�
ваних п’єс�казок «Казковий квітничок».

Поїздка на Полтавщину почалася з незнання
розкладу руху автобусів. Я не встигла на рейс о
19�00 (діло було в четвер, після роботи). Наступ�
ний автобус «Дніпропетровськ � Київ – Прага»
(через Кременчук) – аж о 21�00! Робити нічого,
треба погоджуватися. Адже на завтра було запла�
новано аж дві творчі зустрічі, й це дійство розпо�
чиналося вже зранку...

Цікаво: я їхала... в автобусі�«невидимці»: у кре�
менчуцькій касі автовокза�
лу Тамарі відповіли, що та�
кого рейсу вони не знають.
Мовляв, його... не існує!
Збентежена подруга телефонувала мені з уточненнями, а я, між тим, все
твердила, що їду, й дійсно – на «празькому»... Хай там як, але я вдало
«приземлилась» на славній кременчуцькій землі, й строго за графіком –
опівночі. Тамара викликала чемне таксі, яке швидко домчало мене до її
дев’ятиповерхівки.

... Ми сиділи з Тамарою та її мамою, Марією Іларіонівною, в затишній кухні,
і говорили, говорили... Потім перемістились до комп’ютера, заглянули на
«Натхнення»... Спати лягли о пів на п’яту ранку!

А на ранок були озброєні гарним настроєм, підтримані чудовою погодою,
натхненні спогляданням осінніх квітів на кременчуцьких клумбах, та ще й
фотографуванням біля них... Тісненький гамірний «ЛАЗик» зібрав по дорозі
дружний колектив БДТ та його вихованців: усі мчали в село Вільна Терешківка,
на засідання мистецької вітальні «Передзвони». І «почесний» гість, тобто я,
поспішав разом із ними!

Вільнотерешківська школа зустріла нас усмішками доброзичливих госпо�
дарів – учителів та учнів. 135 дітей навчається тут. Затишна, з цікавими панно
на обох поверхах, із затишною їдальнею, з медіа проектором, з красивою
ширмою для лялькових вистав... Ось такою вона мені запам’яталася, ця мила,
талановита сільська школа! А директор у ній –Любов Олександрівна Назарен�
ко. З поважної причини не довелося нам познайомитися,  поспілкуватися, та
видно по всьому, що закладом керує небайдужа людина.

Виїзне засідання «Передзвонів» � цієї «родзиночки» будинку дитячої твор�
чості, розпочалося о 9�00. Мені, як автору, і як гостю, довірили запалити
традиційну свічку... Їдальня була заповнена вщент – учнями початкових класів
із Вільної Терешківки, а також представниками 14�ти шкільних і дошкільних
закладів Кременчуцького району. Всі потрапили на прем’єру моєї п’єси (за

народною казкою): ляльковий театр БДТ, що діє при  школі, показав виставу
«Казка про Солом’яного бичка». Керівник театру – Неля Михайлівна Волочай.
Вклоняюся роботі педагога й талантові юних акторів: вистава вдалася! Див�
люся нині на афішу, виготовлену дітьми, подаровану мені, і знову зринають у
пам’яті точні інтонації голосів, вивірені рухи лялькових персонажів. Навіть
мотузочка, за яку «вела» Бабуся улюбленого Бичка – й та здавалася справж�
ньою!.. Велика Вам подяка, дорогі!

Наступну прем’єру показали актори старшої
вікової категорії. Це – ляльковий театр із села
Рокитного, вони приїхали разом з керівником
Надією Миколаївною Дмитренко. П’єса «Наша
книжечка охайна – вірна подруга дітей» зазвуча�
ла новими яскравими барвами: здавалося, що
дивимось захопливий художній фільм! Постанов�
ник й актори  придумали оригінальний хід із го�
ловною героїнею – Книжкою. За моєю задумкою,
вона поставала в двох іпостасях: і охайною, і
брудною, порваною. Для цього треба було подер�
ти якусь стару книжку. Рокитнянці не вчинили
такої наруги, а просто намалювали сумне личко
на аркуші, прикріпили до старої палітурки, і ось,

укупі з влучними інтонаці�
ями, вже чітко прогля�
дається настрій зобидже�
ної героїні!

Дві години пролетіли непомітно. Я встигла показати дві «моно�вистави»
(грала сама всі ролі): для цього привезла з собою торбу м’яких іграшок – моїх
вірних лялькових друзів. Це були нові мої п’єси � «Справжнісіньке... теля!» й
«Мавпа�хуліганка».

Коротка перерва, й знову: працюємо!.. Наступні дві години присвячені
учням старших класів: вірші про кохання, знайомство з моєю книжкою інтим�
ної лірики «Стосунки», з колективними збірками «Натхнення», «Ірпінські по�
етичні зустрічі»... В пригоді стали уривки з передачі Дніпропетровського
обласного ТБ «Мистецький майдан», поетичні відео�роботи Олексія Тичка (на
мої вірші). Я прочитала присутнім своє оповідання «Нащадок». Не кидало
дивне відчуття: читаю перед публікою вже вкотре, і кожного разу плачу, ніби
вперше... Відчувала, що заряджаю аудиторію своїм настроєм. Після «Нащад�
ка» я емоційно виснажуюся так, що далі говорити просто немає сенсу... А
потім був шквал привітань, злива подарунків (матеріальних і духовних!), авто�
графів, усмішок, радості, квітів, фотографування, обміну позитивними емо�
ціями! Дякую поетам з Кременчука Тамарі Васильєвій, Таїсії Цибульській та
Іванові Паліївцю – за їхні вірші. Дякую Олені Вікторівні Беркелі, яка знайшла
в розмаїтті інтернету мій вірш «Двадцять років по війні», познайомила з ним
вихованців, і яким же було моє здивування, коли побачила свій вірш під одним
із дитячих малюнків. Він висів на стіні, разом із іншими дитячими роботами –
в кімнаті, де я перевзувалася. Нічого випадкового, справді, не буває!..

Дякую щиро всьому талановитому колективу Кременчуцького районного
будинку дитячої творчості, їхньому керівникові Тамарі Марківні Васильєвій,
всім, хто зібрався 11 жовтня 2013 року в Вільній Терешківці.

«Свято, яке завжди з тобою»: це про мене – на Кременчуцькій землі!
Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО.

ТВОРЧА ЗУСТРІЧ

ÊÐÅÌÅÍ×ÓÖÜÊÅ, ÍÅÇÀÁÓÒÍª...

Україна має багате й славне минуле. Звертаючись  до нього ми знаходимо натхнення, і
розуміємо, що не вмерла козацька сила, не кануло в літа славне минуле. Воно розвивається
пишним цвітом по землі, широкою повінню по всьому світу, й буде жити, буде гріти серця наших
дітей, поки блищатимуть чисті зорі, поки світитиме в небі ясний місяць, доки пісня лунатиме над
могутнім Дніпром.

Осінньої погожої днини лунала пісня в районному Будинку культури, прославляючи рідну
землю. А приводом для зустрічі став ІХ районний фестиваль козацької пісні «Покрова» на
гостинній землі Ювілейного. З усіх, навіть найвіддаленіших куточків нашого співучого Дніпро�
петровського району, приїхали учасники заходу.

Зі сцени звучав зворушливий спів про красу ріднокраю від маленьких учасників козацького
фестивалю. Славетні співочі колективи в
українських костюмах виконували патріо�

тичні пісні, присвячені неньці�Україні. Бур�
хливими оплесками глядачі зустрічали та�
лановиті виступи учасників.

З вітальним словом до дорогих гостей та
учасників ІХ районного конкурсу�фестива�
лю козацької пісні «Покрова» звернулася
Алла Сафронова, начальник відділу культу�
ри, туризму, національностей та релігій
райдержадміністрації. Від районної ради
поздоровила учасників фестивалю Ганна
Похиленко, заступник голови – керуюча
справами. А також сердечно привітати при�
сутніх із чудовим, одним із найбільших православних свят – Покрова Пресвятої Богородиці,
завітав отець Костянтин, протоієрей, настоятель храму преподобних  Антонія і Феодосія Києво�

Печерських.
Співочий запал славетних нащадків козаків оцінювали неупереджені

члени журі у складі: Марина Капука – директор Будинку дитячої твор�
чості м. Підгородного, Леся Коваль – кобзарівна з м. Підгородного,
Антотоніна Березіна – виконуюча обов’язки директора Центральної
районної бібліотеки, Тетяна Пермякова – викладач сольного співу
районної школи естетичного виховання.

Тож за результатами конкурсу Диплом I ступеню отримали: хор учнів
старших класів, ДШЕВ; тріо «ЯВОРИНА», с. Новомиколаївка; дует
Костянтин Біляєв, Євгенія Дан, с. Олександрівка; Ксенія Ткач, ДШЕВ;
Яна Троцька, сел. Кіровське; Юлія Федорова, с. Новомиколаївка;
народний вокальний ансамбль «Чорнобривці», РБК; вокальний ан�
самбль «Веснянка», с. Любимівка;  хор «Васильки», с. Олександрівка;
театральна студія «Чарівний світ», РБК.

Із далеченних сивих давин саме козацтво стало символом сили й
мужності, символом невмирущості нашого народу. А пісня є невід’ємним продовженням про�
славлення героїчного минулого, оспіваного у віках. Фестиваль козацької пісні сплів яскравий
вінок українських пісень із чарівних виступів учасників. Нехай про славу України  лунає мова
солов’їна, й неповторна пісня поколінь.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото: дует «Бердичі», сел. Кіровське – диплом Гран@Прі; наймолодша учасниця

Варвара Мєшкова із села Любимівка – диплом «Юна зірочка».

ФЕСТИВАЛЬ КОЗАЦЬКОЇ  ПІСНІ «ПОКРОВА»

СПІВ ЛУНАЄ
НАД ДНІПРОМ

Останній тиждень
жовтня, як правило,
теплий і погожий.
Саме на цей період
припадають осінні
шкільні канікули.

Дехто з учнів проводитиме їх удома. Дехто
влаштує з батьками невеличку подорож до

лісу. А декому пощастить відвідати інше
місто, познайомитися з його історією та
пам’ятками культури.

Учні Кіровської СШ спланували багато
заходів та подорожей, щоб весело та цікаво про�

вести тиждень відпочинку. Щодо подорожей Ук�
раїною, то восени особливо цікаво відвідати дендро�

парк «Софіївка» в Умані, де побували учні 6�х класів зі своїми
класними керівниками. Потрапивши в музей живої природи,
діти відразу відчули, що опинилися в казці. І це дійсно так,
адже в основу композиції парку покладено сюжет із міфології
Древньої Греції та Риму, а деякі місця навіть нагадують місця
проживання грецьких богів, героїв, письменників та філо�
софів.

Захопливо та пізнавально провести осінні канікули можна
не лише долаючи сотні та тисячі кілометрів. Так, наприклад,
у місті Дніпропетровську школярі 5�Б та 7�Б класів відвідали
діораму «Битва за Дніпро», зоологічний музей та провели
цікаву та захоплюючу екскурсію містом. Діти дізналися бага�
то цікавого про життя тварин, побували на полі бою під час
форсування річки Дніпро та поповнили свої знання про істо�
рію нашого міста.

Отже, як бачимо, способів проведення вільного від навчан�
ня тижня, безліч. Головне, пам’ятати, що канікули – це не
лише можливість відіспатися та не ходити до школи, а час,
який можна провести корисно й неймовірно цікаво.

Тетяна ШЕВЧЕНКО,
педагог�організатор Кіровської СШ.

Відділ культури,туризму, націо@
нальностей та релігій Дніпропет@

ровської районної державної ад@
міністрації  та працівники
Дніпропетровського районного
Будинку культури вітають із 75@

ти річним ювілеєм
Ніну ПАРАКОННУ!

ЩАСЛИВА  ПОРА  КАНІКУЛ

МУЗЕЙ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

Шановна Ніно Миколаївно!
Добра й здоров’я

бажаємо без ліку,
Хай доля дарує

 Вам довгого віку,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині

Теплом і коханням у Вашій родині.
А ще – оптимізму,

удачі, наснаги,
А від людей – любові й поваги!
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У час, коли осінь повністю вступила в свої права,
коли сади й парки вдягнулися в нове яскраве вбран�
ня, своє професійне свято, яке зібрало дружнє коло
колег у залі засідань райдержадміністрації, відзна�
чили працівники соціальної сфери. Цей захід став
справжнім виявом людяності й доброти.

Тисячі людей відчувають турботу, увагу й доброзич�
ливість  соціального працівника, бо вони щодня пе�
реймаються проблемами, пов’язаними із вчасною
виплатою зарплати, нарахуванням і виплатою пенсій,
дотриманням умов безпеки праці, організацією соц�
іального обслуговування самотніх, інвалідів, безпри�

тульних, сиріт, малозабезпечених та багатодітних
сімей. Таким чином реалізовується соціальна пол�
ітика держави. Саме тому так важливі висока про�
фесійність, самовіддане служіння обраній справі,
почуття обов’язку, доброта, чуйність та щедрість
душі працівників, які обрали цю професію.

Вадим Кобиляцький, голова  райдержадмініст�
рації, привітав усіх працівників соціальної сфери з
нагоди свята й вручив вітальні листи від віце�
прем’єр�міністра України Олександра Вілкула най�
кращим колективам: колективу управління соціаль�
ного захисту населення Дніпропетровської рай�
держадміністрації  (начальник Любов Бут); колек�
тиву Дніпропетровського районного центру соц�
іальних служб для сім’ї, дітей та молоді  ( директор
Тетяна Сотула); колективу Підгородненського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді (директор Ігор Матюнка); колективу тери�
торіального центру по обслуговуванню пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян (директор
Наталія Шевель).

Також Вадим Якович нагородив кращих праців�
ників у цій галузі грамотами райдержадміністрації
за сумлінну працю, високий професіоналізм, актив�
ну участь у суспільному житті району. З управління
соціального захисту населення райдержадмініст�
рації відзначили: Оксану Руденко, заступника на�

чальника; Марину Полупанову, провідного спеціа�
ліста – архіваріуса відділу прийому громадян; Оле�
ну Анголенко, провідного спеціаліста відділу прий�
няття рішень та призначення соціальних допомог;
Ельвіру Лаптєву, провідного спеціаліста відділу пер�
соніфікованого обліку пільгових категорій грома�
дян. А також Вікторію Пузанову, заступника дирек�
тора Дніпропетровського районного центру зайня�
тості; Тетяну Некіпелову, начальника відділу взає�
модії з роботодавцями Дніпропетровського район�
ного центру зайнятості.

За вагомий внесок у реалізацію державної політи�
ки у сфері соціальної ро�
боти з сім’ями, дітьми та
молоддю, сумлінну само�
віддану працю, високий
професіоналізм та з на�
годи Дня працівника соц�
іальної сфери нагород�
жені грамотами Дніпро�
петровського обласного
центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді:
Яніна Руденко, начальник
відділу соціальної роботи
Дніпропетровського рай�
онного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді; Олена Мовчан,

директор Новоолександрівського сільського цент�
ру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді .

До щирих слів поздоровлень і побажань долучила�
ся Любов Біла, голова районної ради. Любов Олек�
сіївна  нагородила грамототами Дніпропетровської
районної ради за сумлінну працю, високий рівень
професіоналізму та з нагоди Дня працівника соц�
іальної сфери: Ніну Сачковську, заступника началь�
ника фінансово�господарського відділу управління
соціального захисту населення райдержадмініст�
рації; Ларису Луценко, головного спеціаліста відділу
по контролю за правильністю призначення пенсій та
соціального захисту населення управління соціаль�
ного захисту населення райдержадміністрації; Інесу
Грозинську, головного спеціаліста відділу прийому
громадян управління соціального захисту населен�
ня райдержадміністрації; Ганну Карпик, провідного
спеціаліста відділу прийому громадян управління
соціального захисту населення.

І, традиційно, для винуватців свята працівники
районного Будинку культури підготували культурно�
розважальну програму. На радість глядачів чаруюче
лунали голоси Ольги Мельничук та Любові Поліщук.
Тож нехай щедро родять посіяні вами зерна добрих
справ, а ваше життя буде багатим на щастя, любов
та удачу.

Юлія ЧУМАК.               Фото автора.

Звертаємось до всіх абонентів району з проханням погасити борги за спожиті послуги
газопостачання, електропостачання, теплопостачання, водопостачання й водовідведен�
ня, а також  за послуги з  утримання  будинків, споруд та прибудинкових територій.

Необхідно не пізніше 20 числа наступного місяця оплачувати поточні платежі.
Звертаємось до малозабезпечених верств населення Дніпропетровського району з

проханням своєчасно звернутися за отриманням субсидії до місцевих рад, що дасть
змогу отримувати від держави пільги по оплаті житлово�комунальних послуг.

У разі наявності заборгованості за спожиті енергоносії та надані послуги потрібно
заключити угоду по реструктуризації боргів.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ.

Я НЕ ХОЧУ ЖИТИ Я НЕ ХОЧУ ЖИТИ Я НЕ ХОЧУ ЖИТИ Я НЕ ХОЧУ ЖИТИ Я НЕ ХОЧУ ЖИТИ ВВВВВ СМІТТІ СМІТТІ СМІТТІ СМІТТІ СМІТТІ     БЕЗ ТЕПЛА БЕЗ ТЕПЛА БЕЗ ТЕПЛА БЕЗ ТЕПЛА БЕЗ ТЕПЛА ЙЙЙЙЙ ВОДИ! А ТИ? ВОДИ! А ТИ? ВОДИ! А ТИ? ВОДИ! А ТИ? ВОДИ! А ТИ?
ЗАПЛАТИ ЗА ОТРИМАНІ ПОСЛУГИ ЖКГ!ЗАПЛАТИ ЗА ОТРИМАНІ ПОСЛУГИ ЖКГ!ЗАПЛАТИ ЗА ОТРИМАНІ ПОСЛУГИ ЖКГ!ЗАПЛАТИ ЗА ОТРИМАНІ ПОСЛУГИ ЖКГ!ЗАПЛАТИ ЗА ОТРИМАНІ ПОСЛУГИ ЖКГ!

ДЕНЬ  ПРАЦІВНИКІВ  СОЦІАЛЬНОЇ  СФЕРИ

СВЯТО ЛЮДЯНОСТІ Й ДОБРОТИСВЯТО ЛЮДЯНОСТІ Й ДОБРОТИСВЯТО ЛЮДЯНОСТІ Й ДОБРОТИСВЯТО ЛЮДЯНОСТІ Й ДОБРОТИСВЯТО ЛЮДЯНОСТІ Й ДОБРОТИ

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА ! 2013
Індекс газети «Дніпровська зоря»: 61707

Вартість: на 1  місяць – 5,01 грн. Без поштових послуг.

РАЗОМ ІЗ НАШИМИ ЧИТАЧАМИ ГОТУЄМОСЬ ДО ЮВІЛЕЮ.
У СІЧНІ  «ДНІПРОВСЬКІЙ ЗОРЯ» ВИПОВНЮЄТЬСЯ – 75 РОКІВ!

Найкращий подарунок інформаційному віснику –
передплата на 2014 рік!

Вартість: на місяць – 6,38 грн; на 3 місяці – 19,14 грн;
на 6 місяців – 38,28 грн; на рік – 76,56 грн. Без  поштових  послуг.

СТАРТУВАЛА ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ – 2014

РЕАЛІЗАЦІЯ У РЕГІОНІ ЗАВДАНЬ ПРЕЗИ@
ДЕНТА УКРАЇНИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ МІЖНА@
ЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛАГОДИ ТА ПОРОЗУМІННЯ,
ЗАДОВОЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТА ОСВІТНІХ
ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

У вівторок на оперативній
нараді при голові райдер�
жадміністрації була заслу�
хана доповідь Алли Сафро�
нової, начальника відділу
культури, туризму, націо�
нальностей та релігій.

Наша Україна � багатона�
ціональна держава, яка га�
рантує представникам 130
національностей права на
користування й навчання

рідною мовою, вивчення в державних навчальних зак�
ладах, або через національні культурні товариства
рідної мови, розвиток національних культурних тра�
дицій, задоволення потреб у літературі, мистецтві,
засобах масової інформації.

В Україні розроблено й  створено законодавство з
питань збереження ідентичності й культурної само�
бутності національних меншин, що відповідає світо�
вим стандартам.

У Дніпропетровському районі, як і в усій країні, друж�
но співіснують мешканці різних національностей. У
положенні про відділ культури, туризму, національ�
ностей та релігій райдержадміністрації чітко визна�
чено основні завдання щодо відродження, збережен�
ня та розвитку традицій, культури і мовної самобут�
ності національних меншин.

Фонди бібліотек району містять літературу на різних
мовах. В основному це – словники, підручники та
художня література, адаптована до читання
польською, словацькою, сербською, румунською,
білоруською, новогрецькою, англійською, німецькою,
французькою, італійською, івритом та іншими мова�
ми.В районній бібліотеці постійно проводяться захо�
ди з популяризації культурних надбань національно�
стей, що мешкають на території України. Це вистав�
ки, огляди, тематичні уроки тощо. З  4 листопада
відкрита книжкова виставка «Україна – міжнародна
злагода та порозуміння».

У школі естетичного виховання навчаються діти
різних національностей і вивчають вони музичні тво�
ри митців усього світу.

Всі хореографічні колективи району демонструють
на сцені творчість різних народів: Угорщини (танок
«Чардаш»), Польщі (полька, краков’як), Росії (хоро�
води, кадриль), запальні єврейські, циганські, гру�
зинські, й, звичайно, популярні сьогодні, східні танці.

Серед культпрацівників є талановиті  українці, ро�
сіяни, білоруси, євреї, цигани, казашка, полька, які
вносять у нашу культуру яскраві елементи кожної
народності.

ТЕМА  ТИЖНЯ

У середу з робочою поїздкою у Дніпропетровському районі на території Кіровсь�
кої селищної ради побував Анатолій Крупський, перший заступник голови Дніпро�
петровської облдержадміністрації. У рамках візиту разом із головою райдержад�
міністрації Вадимом Кобиляцьким, його заступниками Романом Пруденком та
Миколою Шереметом, Кіровським селищним головою Вадимом Вільком, вони
побували на будівництві Горянівсь�
кого навчально�виховного комп�
лексу, де відбулася оперативна на�
рада з питання прибудови дитячо�
го садка до основної будівлі кому�
нального закладу Горянівська се�
редня загальноосвітня школа І�ІІІ
ступенів (директор школи Ніна Бо�
ярчук).

За останні 30 років це перший
соціальний проект, що реалізо�
вується у цьому селі й дає змогу
максимально охопити дітей дошк�
ільною освітою, надати їм якісні
освітні послуги згідно нових соц�
іальних ініціатив Президента Ук�
раїни Віктора Януковича «Діти�
майбутнє України». Дітей, які по�
требують дошкільного виховання
на сьогодні у Горянівському 96.

Будівництво розпочалося 20 ве�
ресня 2013 року. За цей час зведе�
но основний корпус прибудови,

проведено часткове перекриття будівлі, закладено комунікації, утеплено стіни
приміщення. Проектна потужність закладу розрахована на 50 дітей. У будівниц�
тво з бюджетів усіх рівнів інвестовано 3,3 млн грн.  Основна частина цих коштів
надійшла від держави.

Також у рамках робочого візиту Анатолієм Крупським був відвіданий дошкіль�
ний навчальний заклад №17 «Орлятко» в  селищі
Кіровське з метою огляду проведення капітального
ремонту. З травня 2008 року розпорядженням голови
Кіровської селищної ради №62/1 від 28.05.2008 року
призупинено функціонування ДНЗ №17 «Орлятко» в
зв’язку з капітальним ремонтом.

На території Кіровської селищної ради мешкають  699
дітей дошкільного віку. Кількість дітей від 1 до 3 років –
378. Кількість дітей від 4 до 6 років – 321. З них 105 дітей
– діти 5�ти річного віку (21 дитина виховується в дитячих
садках м. Дніпропетровська, інші відвідують групи адап�
тації, які функціонують при школах селища Кіровське та
села Горянівське. До проведення ремонтних робіт у
ДНЗ функціонувало 2 різновікові групи, в яких перебу�
вали 48 дітей. У другій половині приміщення була роз�
ташована бібліотека. Після завершення робіт запла�
новано функціонування 4 груп на 100 дітей.

Загалом Анатолій Крупський залишився задоволе�
ний ходом будівництва та капітального ремонту. Він
зробив суттєві зауваження виконавцям робіт та поста�
вив конкретні завдання перед будівельниками та пред�
ставниками влади.

Таміла ЖОРНЯК, с. Горянівське – сел. Кіровське.РОБОЧА ПОЇЗДКА

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
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Виктор Бутковский: «Являюсь председателем под�
комитета гражданской защиты населения по вопро�
сам деятельности государственных аварийно�спа�
сательных служб, пожарной безопасности, эколо�
гической политики, природопользования и ликвида�
ции последствий Чернобыльской катастрофы Ко�
митета Верховной Рады.

В рамках своей деятельности инициировал зако�
нопроекты: «О внесении изменений к разделу II
Закона Украины «О внесении изменений в некото�
рые законодательные акты Украины, в связи с при�
нятием Кодекса гражданской защиты Украины»; «О
профилактике травматизма непроизводственного
характера»; «О внесении изменений к статье 5 За�
кона Украины «О судебном сборе» (относительно
освобождения Государственной службы по чрезвы�
чайным ситуациям и ее территориальных органов
от уплаты судебного сбора)»; «О проведении пар�
ламентских слушаний на тему: «Экологическое со�
стояние бассейна реки Днепр и пути его улучше�
ния»; «О внесении изменений к статьям 89, 102, 120
Бюджетного кодекса Украины».

Инициировал и участвовал во всех выездных засе�
даниях Комитета Верховной Рады:

� О реализации Государственной программы по
очистке р. Орель, которая 189 км протекает по тер�
ритории Днепропетровской области. Программа в
целом рассчитана до 2017 года. В 2013 году на ее
финансирование было выделено 1,7 млн грн;

� Об экологической политике природопользования
и ликвидации последствий Чернобыльской катаст�
рофы;

� Об экологических проблемах гидрологического
заказника «Молочный лиман» (г. Мелитополь);

� Об экологическом состоянии, радиационной и
социальной защите населения в районах добычи
урана (г. Кривой Рог)».

ВОЕННО@ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ,
РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ,

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
С участием народного депутата Украины Виктора

Владимировича Бутковского организована поиско�
вая работа 273�й стрелковой дивизии, считавшейся
72 года пропавшей без вести.

И только в этом году силами общественных орга�
низаций, краеведов, местных жителей – очевидцев
событий было обнаружено место гибели дивизии –
с. Степовое Днепропетровского района.

Поисковая экспедиция будет продолжена с учас�
тием членов районной организации Партии регио�
нов, молодёжи, историко�поисковой организации
«Поиск�Днепр» при поддержке Виктора Владимиро�
вича Бутковского. Найдена копия письма исполкома
Днепропетровского облсовета от 29 мая 1944 года
«О благоустройстве могил и увековечении памяти
советских воинов». В перспективе – создание музея
273�й стрелковой дивизии в школе с. Степовое и
создание документального фильма.

Очень символично, что этими же вопросами зани�
мается именно А. Ю. Вилкул – вице�премьер�ми�
нистр Украины, председатель Государственной ко�
миссии по делам увековечения памяти жертв войны
и политических репрессий.

Ветерану труда, награжденному орденом Ленина,
Евгению Иосифовичу Шемету, который 13�летним
подростком спас командира дивизии Дашевского,
проводим газ.

Для ветеранов организована подписка на газету
«Дніпровська зоря». Понимаем, что для них это един�
ственный источник информации.

По инициативе общественной организации «Союз
Чернобыль Украины» была организована поездка
для директоров школ, чернобыльцев в Чернобыльс�
кую зону и в г. Припять.

Профинансирован и установлен обелиск в память
о героях�чернобыльцах по просьбе Петриковской
районной организации «Союз Чернобыль Украины» в
пос. Петриковка.

Организована помощь ветеранам в вопросах: ре�
монта кровель, газификации домов, установки газо�
вых счётчиков, спил деревьев, обеспечение углём и
дровами, замена электрических сетей в индивиду�
альных домах ветеранов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО

И  ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОНОВ
Выделено из государственного бюджета и будет

освоено в этом году 2,2 млн грн на водоснабжение с.
Волосское Днепропетровского района.

Проведены:
� ремонт центральной дороги Куриловка�Никола�

евка Петриковского района;
� ремонт дорожных покрытий в г.Подгородном, с.

Новониколаевке Днепропетровского района;
� спил более 300 аварийных деревьев (преимуще�

ственно в учебных заведениях в целях безопасности
жизни детей).

� Ремонт пешеходного перехода в с. Новоникола�
евка Днепропетровского района.

ПОМОЩЬ ШКОЛАМ,
ДОШКОЛЬНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ, БИБЛИОТЕКАМ

� Выделено 500 тыс. грн из государственного бюд�
жета на строительство детского учебного заведения
к основному зданию коммунального заведения «Го�
ряновская общеобразовательная средняя школа»,

300 тыс. грн – на переоборудование существую�
щей газовой котельни под топочную и замену систе�
мы отопления в средней школе с. Старые Кодаки
(деньги будут освоены в 2013 году).

Проведены сварочные работы в Сурско�Литовс�

кой школе, планируем провести капитальный ре�
монт столовой в этой школе, финансирование с об�
ластного совета – 787 тыс. грн.

� Проведены кровельные работы в Николаевской
школе Петриковского района.

� Помощь в организации ремонтных работ Новони�
колаевской, Любимовской школ.

� Асфальтирование пришкольной территории в с.
Любимовка.

� Вывоз мусора (10 КАМАЗов) с прилегающей терри�
тории к Кировской школе Днепропетровского района.

� В сентябре предоставлено топливо для перевоз�
ки детей школьными автобусами Днепропетровско�
го района.

� Уложена тротуарная плитка в детском саду пос.
Петриковка.

� Сделаны детские навесы в детском саду с. Ло�
бойковка  Петриковского района.

� Приобретена мультимедийная установка в детс�
кий сад с. Чумаки Днепропетровского района.

� Установка пожарной сигнализации в библиотеке
с. Лобойковка.

� Приобретена оргтехника для библиотеки в пос.
Петриковка.

� Организовано пополнение школьной библиотеки
книгами – с. Николаевка.

� Оказана финансовая помощь в издании книги
детских стихов поэтессы из Подгородного Ларисы
Омельченко.

� Оказана помощь в организации работы оздорови�
тельного лагеря Днепропетровского района в с. Ха�
щевое (ремонт детской площадки).

� Ко Дню учителя была организована поездка для
учителей Днепропетровского района в Свято�Успен�
скую лавру города Святогорск Донецкой области.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ
Совместно с молодёжью Днепропетровского рай�

она в мае реализован проект «Пляжный волейбол»
(очищена площадка 350 м2, завезены 15 КАМАЗов
песка, благоустроен берег реки Кильчень), всё лето
молодёжь Подгородного организовывала детский и
семейный отдых.Молодые ребята приходят с пред�
ложениями, мы им помогаем в реализации их проек�
тов, они продолжают дальше с нами сотрудничать.

Для 50 молодых ребят была организована поездка
в Верховную Раду (экскурсия и посещение пленар�
ного заседания Верховной Рады).    Мы хотели, чтобы
молодёжь посмотрела, услышала и сама сделала
выводы, кто как работает.

« Для 400 старшеклассников школ Днепропетров�
ского и Петриковского районов было организовано
посещение кинотеатра «Правда» для просмотра
фильма «Сталинград». Мы привезли в кинотеатр
школьников из отдаленных сельских школ. Вместе с
ними фильм смотрели и ветераны, участники боевых
действий».

Осенью были организованы проводы в ряды укра�
инской армии молодёжи Днепропетровского (20 при�
зывников)  и  Петриковского (16 призывников) райо�
нов, встреча с родителями.

Разрабатывается программа, связанная с трудо�
устройством сельской молодёжи – выпускников ву�
зов. Ведём переговоры с руководителями предпри�
ятий, организаций Днепропетровской области. Каж�
дый год вузы выпускают более 200 студентов Пет�
риковского района и 300 – Днепропетровского. Не
все они имеют возможность самостоятельно найти
работу.

 Помощь в организации международного молодёж�
ного музыкального фестиваля «The Best Sity» (прове�
дение химической обработки территории).

 Организация экскурсии в танковую бригаду, учас�
тие в военно�полевых сборах старшеклассников
Петриковского района на базе школы с. Шульговка.
Единственный район в области, который проводит
военно�полевые сборы.

Посещение детей, которые не ходят в школу по
причине болезни и находятся на индивидуальном
обучении.

    СПОРТ
Народный депутат Украины Виктор Владимирович

Бутковский – президент областной федерации по
академической гребле.

Вице�премьер�министр Украины А.Ю.Вилкул, гу�
бернатор Днепропетровской области Д.В.Колесни�
ков, председатель областного совета Е.Г.Удод уде�
ляют серьёзное внимание и оказывают помощь
спортсменам – членам сборной по академической
гребле в подготовке к учебно�тренировочным сбо�
рам, соревнованиям.

Сборная усиленно готовится к Олимпийским иг�
рам в Бразилии, которые состоятся в 2016 году.
Желание повторить победный результат есть у олим�
пийских чемпионов, но в тоже время идёт подготовка
нового молодого состава.

«У Насти Коженковой родилась дочь. Катя Тарасен�
ко родила девочку и мальчика. В день Святого Нико�
лая устроим детский олимпийский праздник».

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
Приобретены строительные материалы для фель�

дшерско�акушерских пунктов в с. Николаевке Пет�
риковского района, с. Сурско�Литовском Днепро�
петровского района.

2013 ГОД – ГОД ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
 Помощь в организации концертных программ,

финансовое и материальное обеспечение: детского
танцевального коллектива «Ника»; образцового дет�
ского ансамбля бандуристов «Лелеченьки»; детско�
юношеского центра «Штурм».

Помощь в организации смотров�конкурсов детс�
кого творчества «Дети объединяют Украину» Днеп�
ропетровского, Петриковского районов, Амур�Ниж�
неднепровского района города Днепропетровск.

Поощрение одарённых, талантливых детей (по�
дарки, организация познавательных экскурсий по
городу и области).

ПОМОЩЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
После обращений жителей военного городка №

82, расположенного в с.Николаевке Петриковского
района к народному депутату Украины Виктору Вла�
димировичу Бутковскому, Министерством Оборо�
ны Украины были решены их социально�бытовые
проблемы. Самое главное: комплекс строений, со�
оружений, жилищный фонд передан в общую соб�
ственность территориальной громады Петриковс�
кого района.

«Мы будем рассматривать вопрос заселения осво�
бодившихся квартир на территории расформиро�
ванной воинской части  семьями социально�незащи�
щённых категорий, сиротами».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Участвуем в благотворительных акциях помощи

детям�сиротам, больным детям.Было организовано
обеспечение детей социально�незащищёных семей
вещами. Оказана помощь 42 семьям. Шефствуем
над семейным детским домом с. Волосское.

 Приобрели оргтехнику для Днепропетровской рай�
онной организации «Красный Крест»».

РАБОТА ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ
Работа с перевозчиками по улучшению работы

транспорта, обслуживающего жителей Петриковс�
кого, Днепропетровского районов, АНД района (Бе�
резановка) г. Днепропетровск.

Продление маршрута автобуса № 149.

ПОМОЩЬ ЦЕРКВЯМ
Народный депутат откликается на просьбы о по�

мощи митрополита Днепропетровского и Павлог�
радского владыки Иринея, управляющего Днепрод�
зержинской епархией владыки Владимира.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Проведены сходы жителей в 38 населённых пунк�
тах округа.

На личном приёме было более 400 граждан.
Рассмотрено более 200 заявлений.
В большинстве случаев вопросы граждан решают�

ся положительно.
Основные вопросы, с которыми обращаются граж�

дане:
� земельные вопросы, паи;
� работа коммунальных служб (ремонт кровель,

подъездов, лифтов, освещение);
� дороги;
� помощь в обеспечении медицинскими препара�

тами;
� помощь учебным заведениям;
� трудоустройство;
� водоснабжение;
� оказание материальной помощи;
� благоустройство придворовой территории;
� вывоз мусора и другие.
   Помогаем организовать подписку районной га�

зеты «Дніпровська зоря» на 2014 год.

РАБОТА ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

Виктор Владимирович Бутковский – председатель
Днепропетровской районной организации Партии
регионов.

В региональном смотре�конкурсе Днепропетров�
ская партийная организация признана лучшей в
номинации «Кращий рівень роботи депутатського
корпусу».

В Днепропетровской районной организации Партии
регионов 2237 членов.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫНАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫНАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫНАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫНАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
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У селі Старі Кодаки нещодавно пройшли  урочис�
тості присвячені 70�й річниці визволення села від
фашистських  загарбників.  У Старокодацькому Бу�
динку культури для ветеранів Великої Вітчизняної
війни відбувся концерт. Його  ініціаторами виступили
Новоолександрівський сільський голова Олександр
Візір і депутати місцевої ради Микола Біляков та
Віктор Кривий, голова первинної організації Партії
регіонів Ніна Протопопенко. В атмосфері свята для
учасників Великої Вітчизняної війни пролунали воєнні
пісні у виконанні народного ансамблю «Кодачанка».

Ніна ПРОТОПОПЕНКО,
директор Старокодацького Будинку культури.

70 РОКІВ У СПОКОЇ Й ТИШІ

РІЧНИЦЯ ВИЗВОЛЕННЯ СЕЛА

ДОТИК  ДО  ПРЕКРАСНОГО

І ЗАГРАЛАІ ЗАГРАЛАІ ЗАГРАЛАІ ЗАГРАЛАІ ЗАГРАЛА

ЦИТРА
Учнівський та

педагогічний ко�
лективи Ново�
олександрівсь�
кої СШ  вислов�
люють щиру по�
дяку за непов�
торні хвилини

дотику до світу пре�
красного, душевно�
го, світлого. Хочемо

сердечно вклонитися  Лідії Іванівні Піскорській, завіду�
вачці навчально�методичної лабораторії української
мови та літератури Дніпропетровського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, яка
віднайшла та винесла на розсуд широкого кола слу�
хачів справжній шедевр нашого земляка Сергія Завго�
роднього в чудовому, по�справжньому професійно�
му виконанні родини вчителів Какалюків. У душах
слухачів цитра заграла ніжну, неповторну мелодію
джерельної чистоти почуття українського воїна Фе�
дора до своєї дружини, синів, рідної землі, земляків,
кожного деревця, кожного плоду з рідного саду.

Край, де звичайні землероби мають такі глибинні
таланти,таку силу почуття, таку жагу до перемоги,
щасливого  життя, не може бути подоланий ворогом.
Земля, де живуть такі працьовиті та прекрасні люди,
в душах яких звучить музика, які складають і співають
пісні, повинна розвиватися й квітнути.

Листи Федора з фронту змушують нас задуматися
над проблемами нашого буття, правильно визначити
пріоритети. Головне в житті кожного – любов. До
рідної землі, рідного дому, близьких нам людей, до
прекрасного в нашому житті. І вона – безсмертна. Бо
проростає в душах наших дітей, рідних і близьких
людей, навіть у деревці, виплеканому тобою.

Цитра заграла гімн  Людині�воїну�визволителю,�
патріоту, творцю, захиснику й турботливому бать�
кові, а також жінці�трудівниці, хранительниці домаш�
нього вогнища,матері, що на своїх жіночих плечах
винесла весь тягар війни, виховала й поставила на
ноги справжніх продовжувачів славного роду.

Надзвичайно проникливе й ліричне виконання цьо�
го твору, актуальність винесеної проблеми в день
визволення Дніпропетровщини від фашистських за�
гарбників, чудове музичне оформлення – все вима�
гає поставити найвищу оцінку постановці.

Всім серцем бажаємо, щоб такі цікаві передачі
рідною мовою про українців звучали якомога частіше
на радіо та ставились на телебаченні.

Валентина БОНДАР,
учитель  української мови та літератури   Ново�
олександрівської СШ.

Нещодавно  вся Україна відзначала дві знаменні
дати – 70�ти річчя форсування р. Дніпро й визволення
України та Дніпропетровщини від фашистських за�
гарбників. У Шевченківській школі відбулись інфор�
маційно�просвітницькі заходи, спрямовані на вша�

нування пам’яті видатних військових діячів, героїв�
земляків, увічнення безсмертного подвигу героїв�
визволителів. Серед них виставка  тематичних ма�
люнків, в якій взяли участь навіть найменші учні шко�
ли. Бібліотечний урок «Діти – учасники Великої Вітчиз�
няної війни», презентація міні�проекту «Пам’ятники
Дніпропетровська, встановлені на честь учасників
Великої Вітчизняної війни» (підготовлений учасника�
ми гуртка «Пошук» на чолі з Наталею Нікітенко),
єдиний урок мужності «Не згасити вогонь пам’яті», в
якому брав участь Горьківський сільський голова,
член Партії регіонів Сергій Попов. І пісні воєнної доби
лунали, і сльози на очах присутніх виступали…

Учні школи взяли участь в акції «Пам’ятник», при�

Цій даті присвяче�
на подія кінця жовт�
ня цього року –
відтворення штурму
Дніпра в далекому
1943 році. Ветерани
Ювілейного, Підго�

родного та інших населених пунктів Дніпропетровського району
взяли участь у цьому заході. Учасники війни, діти війни змогли
поринути в ті грізні воєнні роки, пригадати події, які закарбувалися
назавжди в пам’яті.

У кожного стискається серце, коли бачиш, відчуваєш, якою кро�
вопролитною була війна, скільки загинуло офіцерів і солдатів на
березі Дніпра й у самих його водах, аби звільнити рідну землю від
ненависного ворога.

Для дітей і  молоді – це був справжній урок мужності, бо побачили
техніку періоду Великої Вітчизняної війни – танк Т�34, машину�

полуторку, яка підвозила боєприпаси прямо на передову, знамениту «Катюшу». Літаки в небі, спалахи,
вибухи, переправа на правий берег Дніпра. Наче тільки з поля бою йшли бійці�визволителі, йшли міномет�
ники, артилеристи, дівчата санітарної роти – все це перед очима кожного учасника.

Грізна техніка минулих років і сучасна – як перестороги – не треба війни, не треба смерті, нехай лунають
світлі акорди воєнних оркестрів, як символ утвердження життя на землі.

Валентина КАПІТОН, голова ради ветеранів  сел. Ювілейного.

70@ТИРІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ВІД ФАШИСТІВ

ЛУНАЮТЬ АКОРДИ
ВОЄННИХ ОРКЕСТРІВ

ГРАФІК  проведення «гарячих ліній» з
питань організації роботи та діяльності
державних нотаріальних контор, при@
ватних нотаріусів, забезпечення насе@
лення нотаріальними послугами за те@
лефоном: 38@55@00 на ІV квартал 2013
року: приватний нотаріус Дніпропет�
ровського  міського нотаріального округу –
А.Румянцев: 20 листопада  з 9.00  до 11.00
год.;  провідний спеціаліст відділу нотар�
іату – Р.Русаков: 4 грудня з 9.00 до 11.00
год.;  приватний нотаріус  Дніпропетровсь�
кого міського нотаріального округу  М. Пла�
хотін: 20 грудня з 9.00 до 11.00 год.

За дорученням губернатора Дмитра Колєс�
нікова ветеранам, які за станом здоров’я не

змогли приїхати на обласні урочистості, нагороди – Пам’ятні медалі «70 років
форсування  р. Дніпро на території Дніпропетровської області» вручив  за

місцем проживання
голова Дніпропет�
ровської райдержад�
міністрації Вадим Ко�
биляцький. Це  мужні
захисники Вітчизни,
які не шкодуючи влас�
ного життя у далекому
1943 році, 70 років тому,
форсували Дніпро,
проявивши нечуваний
героїзм у боротьбі з не�
нависним ворогом: Ми�
кола Іванович Гайдук, м.Підгородне; Во�

лодимир Филимонович Лісковський, с.Балівка; Михайло  Ілліч Масюк, с.Зоря;
Михайло Іванович Окатий, с.Маївка; Іван Никонорович Сергійчук, Михайло Васи�
льович Овчаренко, Микола  Степанович Сулима, сел.Кіровське; Іван Павлович
Ткаченко, с.Новомиколаївка. Також ветерани отримали в подарунок соціальну
банківську картку на 4 тис. грн. Не залишилися осторонь голови сільських та
селищної рад, які привітали ветеранів та вручили подарунки.

ВШАНУВАННЯ ГЕРОЇВ ФОРСУВАННЯ РІЧКИ ДНІПРО

ВРУЧЕННЯ НАГОРОД Битва за Дніпро стала однією з найбільших битв у світовій історії. З обох боків
берега Дніпра в битві взяли участь до 4 мільйонів чоловік, а її фронт розтягнувся
на 1 400 кілометрів. У результаті чотиримісячної операції лівий берег Дніпра був
звільнений Червоною Армією від німецько�фашистських загарбників. За форсу�

вання Дніпра, за са�
мовідданість і ге�
роїзм у боях на плац�
дармах 2438 воїнів
були удостоєні зван�
ня Героя Радянсь�
кого Союзу. Наразі
на Дніпропетров�
щині живе 190 учас�
ників Битви за
Дніпро. Сьогодні
вони передають мо�
лодому поколінню пам’ять про нашу героїчну історію, по�

чуття патріотизму, відданість своїй рідній землі та її майбутньому. І пам’ятні
медалі до 70�ти річчя Битви за Дніпро – це наша шана та вдячність героям�
визволителям.

Юлія ЧУМАК, сел. Кіровське @  с. Чумаки @ с. Балівка.
На фото автора: привітання ветеранів  з нагоди 70@тиріччя форсування

Дніпра: Михайла Васильовича Овчаренка, сел. Кіровське; Михайла Ілліча
Масюка с. Зоря, Володимира Филимоновича Лісковського, с. Балівка.

ЦЕ  ПОТРІБНО  ЖИВИМ

НЕ ЗГАСНЕ ВОГОНЬ ПАМ’ЯТІ

бравши територію навколо пам’ятника загиблим вої�
нам та могил, де поховані учасники Великої Вітчизня�
ної війни. Мало в селі залишилось ветеранів, нікого
не обходять увагою діти, допомагають по господар�
ству, вітають із святами. Школярі разом із активіста�

ми сільської громади по�
клали квіти до меморіалу
«Ніхто не забутий, ніщо не
забуто», що розташований
на території села.

А також учні Шевченкі�
вської й Горьківської шкіл
побували на екскурсії в діо�
рамі «Битва за Дніпро» та�
біля  меморіального комп�
лексу в селі Військове. Це
було напередодні відтво�
рення подій тієї лихої годи�
ни, коли вода в Дніпрі була
червона від крові, а круті
береги вкриті тілами загиб�

лих. На території комплексу побудували укріплення
такі ж, як і воєнної пори. Це своєрідний музей під
відкритим небом. І діти мали змогу побувати в окопах,
бліндажах і траншеях, оцінити масштабність воєн�
них дій у славетній битві за р. Дніпро.

Всі заходи ,  проведені на протязі тижня, направлені
на вшанування ратного й трудового подвигу учас�
ників Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років.
Ніколи не буде зайвим  ще раз згадати ті дні, віддати
шану померлим і привітати тих, хто живий. Це по�
трібно перш за все нам, народженим під мирним
небом.

Тетяна БЕЗРОДНА,  заступник директора з вихов�
ної роботи Шевченківської СШ.

РЕДАКЦІЙНА  ПОШТА ПОДЯКА    ЛЮДИНІ     СЛОВА
До редакції газети «Дніпровська зоря» звернувся наш постійний читач із м.

Підгородного з проханням висловити слова вдячності за відремонтовану дорогу. Читаємо в
листі: «Мешканці вулиць Комплексної та Комунарів, що в м. Підгородне, щиро дякують людині
слова, народному депутатові України від Партії регіонів Вікторові Бутковському за виконання

своєї передвиборчої обіцянки, відсипки дороги твердим покриттям (більше 1 км) по наших
вулицях, так як до цього тут воно було відсутнє.

Найактивнішу участь в організації та здійсненні даних робіт брав помічник депутата Микола
Бухтіяров. Бажаємо вам усім невичерпної наснаги. Дай Бог вам здоров’я й успіху!»

З повагою Василь КОВАЛЬ, голова вуличного комітету від імені мешканців вулиць Комплексної та Комунарів.

Державна реєстрація розі�
рвання шлюбу проводиться за
місцем прожи�
вання подружжя
або одного з
них. Державна реєстрація розірвання шлюбу у випадку, передбаченому статтею 106
Сімейного кодексу України, проводиться на підставі письмової заяви про розірвання
шлюбу подружжя, яке не має дітей у якій повинно бути зазначено про відсутність у них
спільних дітей, після закінчення одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона
не була відкликана, у присутності хоча б одного з подружжя.  Шлюб розривається
незалежно від наявності між подружжям майнового спору.  Якщо один із подружжя
через поважну причину (у зв’язку з тяжкою хворобою, тривалим відрядженням, про�
живанням у віддаленій місцевості) не може особисто подати заяву про розірвання
шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність
підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, або прирівняну до неї, від його
імені може подати другий із подружжя.

(Продовж. чит. у наступному ногмері газети)
Яна БАЛАКА, провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного

стану реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції.

ЮРИДИЧНА  КОНСУЛЬТАЦІЯ
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ
ЗА ЗАЯВОЮ ПОДРУЖЖЯ, ЯКЕ НЕ МАЄ ДІТЕЙ
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Погожого осіннього дня у міській раді м. Підгородно�
го було гамірно: люди зібралися на родинне свято – з
нагоди вшанування пам’яті  земляка, поета, ветерана
Великої Вітчизняної війни Івана Могилка. Він народив�
ся рівно 90 років тому, 22 жовтня 1923 р., у с. Жолтоє
Пятихатського району Дніпропетровської області.
Коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, хлопцеві
йшов 18�й рік. Він став курсантом Тюменського міно�
метного училища. А по закінченню був направлений на
фронт командиром мінометного взводу. Військову
службу розпочав 3 травня 1942 р., а закінчив у березені
1944 р. у складі 888 гвардійського стрілецького полку.
Був розвідником 466�го ОПМ, а також кулеметником
27�го повітряно�десантного батальону. В 1943 р. от�
римав перше поранення. Пізніше, по війні, довелось
служити в десантних військах – у Манчжурії, на Чу�
котці, в Анадирі. Вірші по�
чав писати вже там, на да�
лекій повоєнній Чукотці…
Нагороджений орденами
Червоної Зірки, «За Пере�
могу над Німеччиною», «За
Перемогу над Японією» та
медалями.

Прізвище І.А. Могилка
вписано в біо�бібліографі�
чний покажчик «Відомі люди
міста Підгородного», укла�
дений працівниками рай�
онної дитячої бібліотеки.

Іван Андрійович працював
на будівництві в Дніпропет�
ровську. У Підгородне пе�
реїхав приблизно 1975 року, відколи взяв собі за
дружину підгороднянку Фросю Барабан. І після вихо�
ду на пенсію Іван Андрійович працював, не поклада�
ючи рук: будував односельчанам гаражі, сараї, копав
безкоштовно могили людям, які покидали цей світі…
І продовжував писати вірші.

Життя навколо підкидало безліч сюжетів. Соціаль�
но�побутова, сімейна теми – це чи не найголовніші у
творчості Івана Могилка. Ось які промовисті назви
давав поет своїм віршам: «Гарнесенька Саня шукає
кохання», «Блудний син», «Ледачі дівчата», «Зіллям
торгувала», «Не бери багачку», «Молода Ліда живе в
хаті діда», «Дівчата хороші люблять завжди гроші»,
«Ой, люблю я кататися та й на чужій шиї», «Гарненька
Федора гуля біля моря» та інші. В назвах чути іронію
та сатиру в ставленні до описуваної проблеми, а на
тлі цього – й співчуття, й бажання допомогти комусь
усвідомити помилки, або й відвернути біду… Були в
Івана Андрійовича й вірші, присвячені Україні, бойо�
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вим побратимам. Траплялися й веселі гуморески.
Підгородняни старшого покоління пам’ятають

творчість земляка за публікаціями  в «Дніпровській
зорі» (1995�98р.р.). Цим завдячуємо тодішньому ре�
дактору «районки» Володимирові Холоду, який підтри�
мував самодіяльного поета, друкував його вірші чи не
в кожному номері…

Шпальта газети – це ши�
рока доріжка до сердець не�
байдужих читачів. А ще трап�
лялися й виступи Івана Анд�
рійовича в школах. Він вхо�
див до складу Ради вете�
ранів Підгородного, ділив�
ся з юними слухачами спо�
гадами про війну, читав свої

поезії. Поет міг виступати
не обов’язково перед ве�
лелюдною публікою: вірш у
його виконанні міг почути  й
друг, або сусід. Ось, як,
наприклад, Іван Якович
Лінський і Олексій Саве�
лійович Барабан. Вони
обоє мешкають у Підго�
родному, на вул. Шевчен�
ка – там, де й жив Іван Мо�
гилко. Ці поважного віку чо�

ловіки завітали на родинне свято, яке організували
працівники районної дитячої бібліотеки, й відбулося
воно в актовій залі міської ради.

На заходіі були присутні учні шкіл міста. Катастро�
фічно не вистачало місць!.. Перед гостями виступи�
ли Алла Сафронова, начальник відділу культури, ту�
ризму, національностей та релігій РДА, Таміла Жор�
няк, редактор «Дніпровської зорі», Костянтин Дуб,
літературознавець, кандидат філологічних наук. Усі
наголошували на надзвичайній важливості народної
культури у формуванні молодої людини. Свято відбу�
лося в час, коли Дніпропетровська область святкує
70�річчя визволення від фашистських загарбників.
Не забуваймо фронтовиків, яких серед живих зали�
шилось так мало! А доля нині покійного поета�фрон�
товика І.А.Могилка (1923 – 2002) продовжилася тим,
що досі живі його вірші. Працівники районної дитячої
бібліотеки впорядкували саморобну поетичну збірку
«Іван Могилко – самобутній поет з Підгородного».

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА ПОДЯКА ЛІКАРЯМ
До редакції газети

«Дніпровська зоря» надійшов лист
від нашого постійного читача,учас�
ника Великої Вітчизняної війни Гри�
горія Івановича Ткаченка з села Ми�
колаївка�1.

Зі словами щирої вдячності звер�
тається Григорій Іванович до мед�
персоналу Миколаївської лікарні�
1: «Лікарня в нашому селі дуже
необхідна всьому населенню, а
умови перебування в ній на висо�
кому рівні. Швидка допомога реа�
гує вчасно й одразу приїздить за
викликом. Лікарі кваліфіковані,
надають якісну допомогу, рятують
від тяжких недуг. Я, як ветеран,
часто користуюсь послугами
лікарів і хочу сказати велике спа�
сибі головному лікареві, всьому
медичному персоналу за їх натх�
ненну працю, людяність, добро�
зичливість та якісне лікування».

МИ ВІРИМО @ ВСЕ ВАМ ПІД СИЛУ!

А вже потім всі, хто завітав на це
свято, злагоджено співали пісні своїх
років, ніби�то тренувалися довгий час. Людей похилого віку

запросили до столу. А Марія
Чорна захоплююче розповіда�
ла  вірші та гуморески. Я зди�
вувалася, як жіночка у свої 84
роки утримує в голові такий
скарб. Задоволенню не було
меж.

Щиро завдячуємо організа�
торам заходу за таку теплу й
приємну зустріч.

Користуючись нагодою хочу
звернутися до керівництва
села Паризанське з прохан�
ням взятися дружно й виріши�
ти проблему електопостачан�

ня. Бо не може школяр учити уроки, а пенсіонер читати
газету, коли лампочка жевріє, й всі електроприбори вихо�
дять із ладу. А дорослі, втрачаючи зір, знервовано вдивля�
ються в літери, читаючи книги. Ми віримо, що ви допоможете
всій громаді в вирішенні цього важливого болючого питання,
це вам під силу.

За підтримки районного депутата від Партії регіонів Рубля О.А., директора фер�
мерського господарства «Тетяна і Ко» Г. І. Мальованого розпочалися дорожньо�
ремонтні роботи. Голова Сурсько�Литовської сільської ради  Г. Д. Андрєєв особисто
брав участь у цих роботах разом із працівниками дорожньої бригади, одягнув робочий
комбінезон і працював, не покладаючи рук, заохочуючи до роботи й мешканців
вулиці. І це був приклад відродження вікової української традиції «толока».

Мешканці нашої  вулиці щиро вдячні керівникам. Нехай їх добрі справи примно�
жуються й приносять радість мешканцям рідного села.

Вдячні жителі вулиці: родини Стрикалових, Косенків, Бородулиних,
Ігнатенків, Бобилевих та інші.

За результатами спільного засідання медичної ради КЗ «Дніпропетровська
ЦРЛ» ДОР» та КЗ «Центр первинної медико�санітарної допомоги» Дніпропет�
ровського району, що відбулася нещодавно, на якій розглядалось питання про
виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 року №340 «Про
реалізацію пілотного про�
екту щодо запровадження
державного регулювання
цін на лікарські засоби для
лікування хворих із гіпер�
тонічною хворобою», на ви�
конання наказу Міністер�
ства охорони здоров’я Ук�
раїни №321 від 28.04.2012
року «Про заходи МОЗ Ук�
раїни щодо запроваджен�
ня Державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпер�
тонічною хворобою».

За прийнятим рішенням по цьому питанню розроблена спільна програма КЗ
«Дніпропетровська ЦРЛ» ДОР» та КЗ «Центр первинної медико�санітарної
допомоги» Дніпропетровського району по виявленню та лікуванню гіпертоні�
чної хвороби, визначені критерії взаємодії між первинною та вторинною ланкою
надання медичної допомоги, організовані виїзди лікарів�спеціалістів консуль�
тативно�діагностичної поліклініки КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ» ДОР» до амбу�
латорій загальної практики сімейної медицини району для проведення консуль�

тативного прийому хворих із гіпертонічною хворобою. Відкритий додатковий
пункт вимірювання артеріального тиску в консультативно�діагностичній поліклініці
та амбулаторії загальної практики сімейної медицини м. Підгородного.

За пропозицією заступника голови Дніпропетровської райдержадміністрації Мико�
ли Шеремета  робота по ви�
конанню Постанови «Про
реалізацію пілотного про�

екту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для
лікування хворих з гіпертонічною хворобою»  проводиться тільки на основі ініціатив�
ності та співпраці сільських, селищних рад та медичних працівників. Це дало змогу
вирішити такі питання, як  доставка хворих до КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ» ДОР» для
консультації й стаціонарного лікування та надання адресної допомоги малозабезпе�

ченим громадянам, для закупівлі
лікарських засобів, активізувати
співпрацю медичних працівників
з аптеками та аптечними пункта�
ми щодо відшкодування коштів
на кожний виписаний рецепт хво�
рому на гіпертонічну хворобу.

Є впевненість, що ця співпра�
ця буде продовжуватись, удос�
коналюватись та буде плідною.

Зінаїда ГИРИК,
завідувач інформаційно�аналітичного відділу КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ» ДОР».

Тексти знаходили у старих підшивках «Дніпровської
зорі». Як же було хвилююче та приємно, коли І.Я.Лі�
нський приніс на свято пожовклі газетні вирізки � з
віршами свого друга й сусіда! Там були й деякі поезії,
яких у бібліотечному збірнику немає… Отже, робота
з пошуку текстів триває. О.С.Барабан пообіцяв зв’я�

затися з племінницею дружини поета, в якої наче б то
має бути зошит з віршами Івана Андрійовича. Старо�
ста гурту «Журавка» Лідія Іванівна Чеберячко теж
пообіцяла знайти в себе вірш Могилки, присвячений
«Журавці». Бо Івана Андрійовича зі співочим колекти�
вом зв’язувала тепла дружба, поет був присутній
майже на всіх концертах. Його побажання цьому
колективу звучали так: «Щоб «Журавку» знали не
тільки на Україні, а й за її межами». Слова Івана
Андрійовича втілилися в життя, «Журавка» обїздила
майже весь світ.

Тепер бібліотекарі теплять надію на випуск справ�
жньої (не саморобної!) поетичної збірки, яка увічнить
пам’ять про поета�фронтовика. Хочеться надіятись
на небайдужість влади, народних депутатів, місце�
вих підприємців, простих людей. Тільки з їх допомо�
гою ідея випуску книги може втілитися в життя.

Прозвучали поезії Івана Могилка: для старшого
покоління – як нагадування про молодість. Для юних
це стало знайомством із новою творчою особисті�
стю. Вірші декламували бібліотекарі Тетяна Рухлі�
нська, Лариса Омельченко, Юлія Равшанова, Люд�
мила Вороненко, директор музею ім. О.С.Коваля
Вікторія Чередніченко. Учні СШ�4 Віталій Вінніков,
Альона Поліщук та Катерина Савчук теж підготували
добірку віршів у своєму виконанні.

Народні пісенні гурти «Криниця» (керівник
А.Напрєєв) та «Журавка» (керівник О.Середко) вдало
обрамили цей масовий захід віночком чудових пісень.

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО,  бібліотекар районної ди�
тячої бібліотеки, м. Підгородне.

МЕДИЧНА  НАРАДА

ВПРОВАДЖУЄМО НОВІ ФОРМИ СПІВПРАЦІВПРОВАДЖУЄМО НОВІ ФОРМИ СПІВПРАЦІВПРОВАДЖУЄМО НОВІ ФОРМИ СПІВПРАЦІВПРОВАДЖУЄМО НОВІ ФОРМИ СПІВПРАЦІВПРОВАДЖУЄМО НОВІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ

До редакції надійшов лист від  нашого постійного  читача
Любові Іващенко, яка мешкає в селі  Партизанське.

«Я була здивована, коли Аня, завідуюча клубом, принесла мені
запрошення на свято «День
людини похилого віку», яке
відбулося на початку жовтня.

І ось я на цьому святі. Ла�
риса Мала, в.о. Партизансь�
кого сільського голови та Іван
Буряк, депутат райради,
член Партії регіонів, від усьо�
го серця привітали всіх при�
сутніх. Школярочка 2�ого
класу Аліна Сабельникова
щирим дитячим голосочком
розказала вірш «Про бабу�
сю». Порадували своїм вис�
тупом вихованці з вокально�
інструментального гурту «Стріт флеш». Незабутнє враження
від почутої пісні з вуст Катерини Городецької та Людмили
Волошиної, яка заспівала пісню «Кувала зозуля». З великим
задоволенням усі слухали  виступ рідних сестер Любові Кушнір
та Надії Миргородської, а також вокально�інструментального
колективу сільського клубу «Смерека».

НЕХАЙ   ВІДРОДЖУЄТЬСЯ  ТОЛОКА
До редакції газети «Дніпровська зоря» надійшов лист від мешканців

с. Сурсько�Литовського з проханням висловити подяку за добрі
справи: «Влітку цього року в с. Сурсько�Литовському по вулиці Кол�

хозна було відремонтовано дорогу, тобто зроблене нове дорожнє
покриття. Ця вулиця не ремонтувалась із 2003 року, звісно ходити й їздити по ній
було просто випробуванням, а після злив майже неможливо. Завдяки завзятій
наполегливості депутата сільської ради, секретаря Сурсько�Литовської сільської
ради Буряк Н.І., яка змогла на сесії переконати депутатів у тому, що в першу чергу
треба довести до ладу цю дорогу, були розпочаті роботи.
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ТОВ «Закон та Право. Нерухомість. Земля» надає
послуги: проведення технічної інвентаризації (виго�
товлення технічних паспортів).

Введення об’єктів в експлуатацію: повідомлення
про початок будівельних робіт; декларація про го�
товність об’єкта до експлуатації.

Оформлення та реєстрація права власності в реєст@
раційній службі (м. Дніпропетровськ, вул. Комсо@
мольська, 48).

Приватизація та присвоєння кадастрових номерів на
земельній ділянки. Підприємство створене за ініціати�
вою Депутата Дніпропетровської районної ради, голо�
ви постійної комісії з питань комунальних підприємств,
будівництва, транспорту та зв’язку – Соломоненко О.Ю.

Адреса: Дніпропетровський р@н, сел. Ювілейне,
вул. Совхозна, 40, кімн. 44, тел./факс: 373@29@38,
моб.: (067) 637@06@20, (066) 002@46@84.

Втрачене посвідчення дитини з ба�
гатодітної сім’ї серії АЕ № 005930 на
ім’я Венгера  Олексія Анатолійовича
від  01 грудня 2010 р., вважати не�
дійсним.

Втрачене посвідчення дитини з ба�
гатодітної сім’ї серії АЕ № 005929 на
ім’я Венгера  Олександра Анатолійо�
вича від 01 грудня 2010 р., вважати
недійсним.

Втрачений торговий патент серії
ТПБ № 787606  на ім’я ПП «Гаргона»
на здійснення торгівельної діяльності
торгівельно�виробнича сфера (ресто�
ране господарство) від 02 лютого
2012 року, вважати недійсним.

У період дитинства відбувається становлення осо�
бистості наших дітей, та закладання необхідних для
подальшого життя знань, умінь та навичок. Саме в
цей період дитина набуває необхідного життєвого
досвіду та потребує найбільшої уваги, спілкування й
захисту. А навчити малечу безпечно поводитися вдо�
ма, на вулиці, на дорозі – це обов’язок кожного дорос�
лого, який знаходиться поруч із нею.

Основні правила безпеки в побуті: навчіть дітей,
що виявивши ознаки небезпеки необхідно зателефо�
нувати про необхідність надання допомоги до відпові�
дної служби. На видному місці напишіть телефони, по
яких можна  швидко  зв’язатися (служба порятунку
«101», міліція «102», швидка допомога «103», ваш ро�
бочій телефон, мобільний, сусіди); постійно нагадуйте
дитині правила безпеки, влаштовуйте маленькі іспити,
розбирайте помилки. Перетворіть процес навчання на
захопливу гру; самі неухильно виконуйте правила без�
пеки та будьте прикладом; приберіть всі предмети,
якими малюк може поранитися; перевірте, чи не зали�
шили ви включеною воду або газ, чи вимкнули електро�
нагрівальні прилади; не залишайте на видних місцях
пігулки та інші ліки; вирушаючи з будинку, прибирайте
ріжучі предмети, сірники та запальнички; навчіть дити�
ну правильно поводитися з телевізором, комп’ютером
та  електрочайником; пояснить, що чіпати електричні
розетки заборонено, а тим більше засовувати в них
сторонні предмети, малюк повинен чітко уяснити для
себе заходи безпеки з електрикою, і не торкатися
електроприладів і проводів мокрими руками.

Пам’ятайте! Найкращий спосіб уникнути лиха – не
залишати малечу без нагляду! Бажаємо, щоб наші
діти завжди були здоровими й усміхненими та раду�
вали вас своїми успіхами!

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, начальник Дніпропет�
ровського районного сектору ГУ ДСНС, полковник
служби цивільного захисту.

ДСНС ІНФОРМУЄ

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

ПРО  ПОГАШЕННЯ  ЗАБОРГОВАНОСТІ

(Продовження.
Початок у № 43)

Товариство з обмеженою відповідальністю “Інновація —
СТ”, директор (засновник) товариства Туманов І.В., сума
боргу складає 1,6 тис.грн. Управлінням виконавчий лист
про стягнення боргу   направлявся на примусове виконання
до відділу Державної виконавчої служби Дніпропетровсь�
кого РУЮ,  але через відсутність коштів на рахунках борж�
ника , відсутність майна, на яке може бути звернено стяг�
нення, та відсутність самого товариства за юридичною
адресою,  рішення суду  повернуто управлінню без виконан�
ня. Управління звер�
нулось із заявою до
Дніпропетровського
районного відділу
ГУМВС України в
Дніпропетровській області  про порушення кримінального
провадження за ознаками статті 382 Кримінального кодек�
су України (умисне невиконання рішення суду) стосовно
Туманова І.В.

Фізична особа — підприємець Іовлева Н.В., зареєстро�
вана в с.Сурсько�Литовське, має заборгованість у сумі 3,8
тис.грн, виконавчі листи про сплату боргу неодноразово
направлялись управлінням на примусове виконання до
відділу Державної виконавчої служби Дніпропетровського
РУЮ,  але через відсутність коштів на рахунках боржника,
відсутність майна, на яке може бути звернено стягнення, та
відсутність самої боржниці на місцем реєстрації,  рішення
суду тривалий час не виконуються. Управління звернулось
із заявою до Дніпропетровського районного відділу ГУМВС
України в Дніпропетровській області  про порушення кри�
мінального провадження за ознаками статті 382 Кримі�
нального кодексу України (умисне невиконання рішення
суду) стосовно ФОП Іовлевої Н.В.

Фізична особа — підприємець Смирна Т.І., зареєстрова�
на в сел.Ювілейне, має заборгованість у сумі 6,0 тис.грн,
виконавчий лист про сплату боргу неодноразово направ�
лявся управлінням на примусове виконання до відділів
Державної виконавчої служби Дніпропетровського РУЮ та
Магдалинівського РУЮ, де фактично мешкає Смирна Т.І.,

але через відсутність коштів на рахунках боржника,
відсутність майна, на яке може бути звернено стягнення, та
відсутність самої боржниці на місцем реєстрації та меш�
кання,  рішення суду тривалий час не виконується. Управ�
ління звернулось із заявою до Магдалинівського районно�
го відділу ГУМВС України в Дніпропетровській області  про
порушення кримінального провадження за ознаками статті
382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання
рішення суду) стосовно ФОП Смирної Т.І. Відомості по заяві
та наданих матеріалах внесено до Єдиного реєстру досудо�
вих розслідувань, кримінальне провадження стосовно

Смирної Т.І. проку�
рором Магдалині�
вського району на�
правлено до СВ
Дніпропетровського

районного відділу ГУМВС України в Дніпропетровській
області.

Фізична особа — підприємець Фещук О.О., зареєстрова�
ний в с.Партизанське, має заборгованість у сумі 6,6 тис.грн,
виконавчий лист про сплату боргу неодноразово направ�
лявся управлінням на примусове виконання до відділу Дер�
жавної виконавчої служби Дніпропетровського РУЮ, але
через відсутність коштів на рахунках боржника, відсутність
майна, на яке може бути звернено стягнення, та відсутність
самого боржника на місцем реєстрації, рішення суду три�
валий час не виконується. Управління звернулось із заявою
до Дніпропетровського районного відділу ГУ УМВС України
в Дніпропетровській області про порушення кримінального
провадження за ознаками статті 382 Кримінального кодек�
су України (умисне невиконання рішення суду) стосовно
ФОП Фещука О.О. Відомості по заяві та наданих матеріалах
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ве�
деться досудове розслідування по кримінальному провад�
женню.

(Продовження читайте в натупному номері газети)
Лариса ГАЙДАМАЧУК,

начальник юридичного відділу управління Пенсійно�
го фонду України в Дніпропетровському районі Дніпро�
петровської області.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО  ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
Для забезпечення безпосередньої участі населення сел. Кіровського у процесі

обговорення проекту «Детальний план частини  території кварталу  селища
Кіровське, пров. Калініна 4, Дніпропетровського району, Дніпропетровської
області  щодо розміщення земельних ділянок для індивідуальної житлової забу�
дови». Ознайомитися представникам громадськості з намірами забудови тери�
торії можливо в приміщенні Кіровської селищної ради, Дніпропетровського рай�
ону, Дніпропетровської області  за адресою: сел.Кіровське, вул.Центральна, 35,
до 09.12.2013р. у робочі дні з  10.00 до 16.00 год. Обговорення відбудуться
14.11.2013р. в актовій залі Кіровської селищної ради.

Свої пропозиції та зауваження надсилати за адресою:  52031,
Дніпропетровська область, Дніпропетровський район,сел.
Кіровське, вул. Центральна, 35.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ оголошує конкурс на замі�
щення вакантних посад: головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру
виборців райдержадміністрації (2 посади); головного спеціаліста по роботі з
персоналом райдержадміністрації; головного спеціаліста із здійснення внутрішнь�
ого аудиту райдержадміністрації; головного спеціаліста відділу житлово�комуналь�
ного господарства та будівництва райдержадміністрації ; завідувача сектору охо�
рони здоров’я райдержадміністрації; головного спеціаліста сектору охорони здо�
ров’я райдержадміністрації; головного спеціаліста сектору інфраструктури рай�
держадміністрації; головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення ко�
рупції райдержадміністрації; головного спеціаліста відділу правового забезпечен�
ня райдержадміністрації; головного спеціаліста�бухгалтера служби у справах дітей
райдержадміністрації; головного спеціаліста служби у справах дітей райдержад�
міністрації (тимчасово); головного спеціаліста служби у справах дітей райдер�
жадміністрації. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища
освіта за напрямком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння
персональним комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечення.
Довідка за адресою: сел. Ювілейне , вул. Теплична,5, тел.:27@10@17.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок,
які підлягають продажу громадянам, фізичним особам@підприємцям та юридичним особам відбу@
деться 26.11.2013 о 10.00 год. в актовій залі Підгородненської міської ради, за адресою вул.
Центральна, 46, м. Підгородне. Завдання на виконання робіт: експертна оцінка земельної ділянки площею
0,1028 га, за адресою: вул. Центральна, 2 м. Підгородне, яка перебуває у оренді та підлягає продажу гр.
Зимовець Л.Н. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування кафе «Піцерія»).

Останній день подачі пропозицій 25.11.2013 до 15.00 години. З порядком подачі конкурсних пропозицій
ви можете ознайомитися:  особисто в Підгородненській міській раді;  надіслати запит на адресу міської ради
вул. Центральна, 46, м. Підгородне (каб.1); надіслати запит на електронну пошту: dnpidgormr@mail.dp.gov.ua.

Особливо небезпечними є наслідки вживання горілча�
ної та тютюнової продукції молоддю. Важливим аспектом
розвитку суспільства є здорова нація та добробут його
громадян. Законодавством України заборонено продаж
алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не
досягли 18 років. СКМСД та СДІМ Дніпропетровського РВ
постійно проводиться значний обсяг робіт із пропаганди
та поширення серед молоді здорового способу життя, а
саме: відстежується та проводиться подальша робота
щодо заборони продажу алкогольних напоїв і тютюнових
виробів у торгівельних та розважальних закладах, які
здійснюють реалізацію вищезазначеними виробами,
особливо розташованих поряд із навчальними заклада�
ми.

Згідно зі ст. 15�3 Закону України від 19.12.95 р. №481/95�
BP «Про державне регулювання виробництва й обігу
спирту етилового, коньячного й плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів» забороняється продаж пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, вин столових та тютюнових виробів особам, які не
досягли 18 років, та передбачає накладення штрафу за
порушення вимог статті в розмірі 6800 гривень та анулю�
вання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі
алкогольними напоями й тютюновими виробами. Не зва�
жаючи на це, продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім є
загально присутнім явищем, а більшість людей залиша�
ються лише тихими свідками таких порушень. За поточ�
ний рік на території Дніпропетровського району виявлено
10 таких порушень.

Запам’ятайте, що завтра на місці покупців можуть опи�
нитися ваші власні діти!

Юрій АНТОНЮК, заступник начальника СДІМ Дніпро�
петровського РВ ГУМВС України в  Дніпропетровській
області, майор міліції.

МІСЯЧНИК  ДОБРОВІЛЬНОЇ  ЗДАЧІ  ЗБРОЇ
У період із 01.11.2013р. по 31.11.2013р. у Дніпропет�

ровському РВ ГУМВС України в Дніпропетровській об�
ласті, в зв’язку з проведенням на території Дніпропет�
ровського  району та області місячника добровільної здачі
зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових
матеріалів, організовано щоденний прийом громадян із
приводу добровільної здачі  зброї. Таким чином, за для
того, щоб оминути в подальшому непотрібні проблеми,
особи – власники незареєстрованної в законному порядку
зброї, повинні  звернутися до Дніпропетровського РВ
ГУМВС саме в цей період, так як згідно законодавства
громадяни, які добровільно здали зброю, боєві припаси,
вибухові речовини та пристрої, звільняються від кримі�
нальної відповідальності (ст. 263 Кримінального  кодексу
України). У випадках, коли  виявлено факт зберігання
незареєстрованної зброї, громадяни притягуються до
кримінальної або адміністративної  відповідальності.  Крім
цього у осіб, які здали зброю в період  проведення місяч�
ника добровільної здачі зброї є можливість зареєструва�
ти цю зброю в установленому порядку.

За вказаними питанням прохання звертатися  у
дозвільну систему Дніпропетровського РВ ГУМВС Ук@
раїни в Дніпропетровській області за адресою: сел.
Ювілейне, вул. Совхозна, буд.38 (будівля паспортного
столу), каб. № 8. Телефон для довідок: 753@79@08.

ПРОДАЖ  АЛКОГОЛЮ ТА  ТЮТЮНУ  НЕПОВНОЛІТНІМ
ЗАБОРОНЕНО!

МІЛІЦІЯ  ІНФОРМУЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні Підгородненської міської

ради Дніпропетровського району, за адресою: м. Підгородне, вул. Центральна, 46, оприлюднено проект
«Детальний план частини території кварталу по вул. Широка, 2�А, м. Підгородне, Дніпропетровського району
Дніпропетровської області щодо розміщення автотранспортного комплексу». Проект розроблений на
підставі рішення Підгородненської міської ради № 2342�ХХХI/VI від 26 квітня 2013 року.

Головною метою проекту є розташування на вільній території, по вул. Широка в м. Підгородне ділянки для
розміщення автотранспортного комплексу для провадження підприємницької діяльності, зі зміною цільо�
вого призначення. Основні положення проекту та детальний план представлені для ознайомлення в робочі
дні з 01.11.2013р. по 02.12.2013 року, з 10�00 до 14�00.

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі (повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог
законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил) на адресу Підгородненської міської ради,
з зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом, до 02.12.2013 року.
Розгляд наданих пропозицій закінчується 03.12.2013 року, телефон для довідок (056)729�16�21.

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ БЛАСТІ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: началь�
ника  відділу по контрольно�перевірочній роботі за нарахуванням та сплатою платежів;
головних спеціалістів відділу по контрольно�перевірочній роботі за нарахуванням та спла�
тою платежів; спеціаліста 1 категорії – адміністратора відділу з виплати пенсій; спеціаліста
1 категорії відділу обліку надходження платежів, тимчасово на період соціальної відпустки;
начальника відділу обліку надходження платежів. У конкурсі можуть взяти участь всі
бажаючі 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. Cтаж  для спеціаліста 1 категорії – в державній службі чи в інших сферах
управління не менше 1 року; для головного спеціаліста – в державній службі не меншe одного
року або в інших сферах управління не менше трьох років; начальника відділу – на державній
службі не менше трьох років на керівних посадах або в інших сферах управління не менше
п’яти років. За довідками звертатися за телефонами: 725@47@06, 27@80@40. Адреса:
сел.Ювілейне, вул.Теплична, 23. Документи приймаються протягом 30 календар@
них днів з дня  опублікування оголошення.

ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВ’Я  НАШИХ  ДІТЕЙ –
ЦЕ  НАЙБІЛЬША  ЦІННІСТЬ

Дніпропетровський районний центр зайнятості ого�
лошує конкурс на заміщення вакантних посад: провідного
спеціаліста відділу надання соціальних послуг та головно�
го спеціаліста відділу взаємодії з роботодавцями. В кон@
курсі можуть взяти участь усі бажаючі громадяни
України, які мають повну вищу освіту відповідного про�
фесійного спрямування, стаж роботи на державній службі
не менше 3 років, володіння комп’ютерними програмами,
знання державної мови. Документи подаються протягом
30 календарних днів із моменту опублікування оголошення.
Довідки  за телефонами: 753@75@34,753@77@05. Звер@
татися за адресою: сел. Ювілейне, вул. Совхозна,69.

УВАГА

У вівторок під головуванням першого заступника
голови райдержадміністрації Романа Пруденка
проведене засідання надзвичайної протиепізоо�
тичної комісії з питання профілактики сказу та про�
ведення осінньої кампанії з пероральної імунізації
диких мясоїдних тварин на території лівобережної
частини Дніпропетровського району. Виступив
начальник управління ветеренарної медицини в
Дніпропетровському районі Володимир Ткаченко,
який наголосив: «Ліквідація сказу на території рай�
ону це цілком реальна справа за умови проведення
комплексних заходів та наполегливої праці фахівців
ветеренарної медицини, лісового та мисливського
господарства, місцевого самоврядування, житло�
во�комунальних служб та громадських організацій.
Завдяки систематичному проведенню перораль�
ної імунінізації вдасться мінімізувати захворю�
ваність тварин на сказ та бути території району в
системі, вільній від сказу».

(Вл.інф.)

ОСІННЯ  КАМПАНІЯ
З  ПРОФІЛАКТИКИ  СКАЗУ


