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Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» голова Дніпропе-
тровської районної ради Роман Вікторо-
вич Пруденко  підписав розпорядження 
№ 39-р від 13 травня 2016 року «Про 
скликання п’ятої сесії Дніпропетров-
ської районної ради VІІ скликання».

Згідно із зазначеним розпоря-
дженням, п’ята сесія Дніпропетров-
ської районної ради VІІ скликання 
відбудеться 31 травня 2016 року о 
10.00 годині в приміщенні районної 
ради за адресою: вул. Теплична, 5, 
перший поверх, зала засідань.

На розгляд ради виносяться пи-
тання: Звіт про виконання районно-
го бюджету за І квартал 2016 року; 
Про внесення змін до рішення ра-
йонної ради від 25 грудня 2015 року 
№ 25-3/VІI «Про районний бюджет 
на 2016 рік»; Різне.

Порядок проведення сесії: 
Реєстрація депутатів районної 

ради – з 9.30. 
Пленарне засідання районної ради 

– о 10.00.
Засідання Президії районної ради 

відбудеться 30 травня 2016 року о 10.00.

День пам’яті жертв 
політичних репре-
сій – щорічний наці-
ональний пам’ятний 
день в Україні.

Традиційно, 15 трав-
ня, в День пам’яті жертв 
політичних репресій, 
біля Меморіалу жерт-
вам Голодомору та по-
літичних репресій, на 
9-му кілометрі траси 
Дніпропетровськ – За-
поріжжя, у Дніпропе-
тровському районі, про-
йшов траурний мітинг. 
У жалобній церемонії 
взяли участь представ-
ники обласної, місь-
кої та районної влади, 
духовенства, а також 
небайдужі жителі Дні-
пропетровщини, Новоолександрівської, Сурсько-Литовської та Любимівської громад.

Протоієрей Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Київського патріархату Михайло провів панахиду 
за закатованими громадянами у трагічні роки історії України. Хвилиною мовчання присутні на заході вшанували світлу 
пам’ять всіх  жертв політичних репресій.

До підніжжя Меморіалу лягли живі квіти пам’яті від представників влади та громадськості, як символ вічної пам’яті та 
невсипущої скорботи  за невинно убієнними синами та доньками славної неньки-України.

Таміла ЖОРНЯК. На фото автора: покладання квітів до Меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій. 

  МІТИНГ-РЕКВІЄМ

Учора в Дніпропетров-
ській райдержадміністрації 
відбувся особистий прийом 
голови облдержадміністра-
ції Валентина Резніченка. 

На прийомі було розгляну-
то більше 20 питань, з якими 
до губернатора звернулись 
жителі Дніпропетровського 
району. Проблеми, з якими 
звертались громадяни, носи-
ли як особистий характер, а 
саме, прохання про виділен-
ня коштів на лікування ді-
тей, так і щодо забезпечення 
комфортних умов 
для жителів гро-
мад. А саме, щодо 
якісного медично-
го обслуговування 
жителів сільської місцевості, забезпечення питною 
водою, якості ремонту доріг та роботи перевізників, 
освітлення вулиць та ін. 

Віктор Обух, член виконкому Кіровської селищної 
ради, порушив питання про придбання за кошти з 
обласного бюджету пересувного флюорографу для 
жителів Дніпропетровського району, вартість якого 
становить біля 3 млн грн. 

У нашому районі був пересувний флюорограф, 
який у минулому році, пропрацювавши 11 років, 
вийшов із ладу. Обладнання, ресурс якого розрахо-
ваний на 6 років, ремонту не підлягає. Віктор Євге-
нович наголосив, що навантаження на флюорограф 
в рік – 5-6 тис. обстежень. За минулі роки було ви-
явлено сотні випадків туберкульозу, раку легенів 
та інших хвороб на ранніх стадіях, що значно спро-
щує процес лікування людей.

Валентин Резніченко доручив включити при-
дбання пересувного флюорографа для жителів Дні-
пропетровського району в закупки 2017 року.

Ігор Стороженко, заступник Підгородненського 
міського голови, звернувся за допомогою в ство-
ренні міської поліклініки з діючими стаціонарними 
відділеннями та очистки русла ріки Кільчень.

Підгородненська міська лікарня реформована в 
Підгородненську амбулаторію загальної практики 
сімейної медицини. Терапевтичне відділення та ву-
зькі спеціалісти збережено та передано на другий 
рівень до КЗ «ДЦРЛ»ДОР». На території амбулаторії 
виділено окремий корпус, в якому є терапевтичне 
відділення на 35 ліжок, повністю забезпечує потреби 
хворих та збережено всіх вузькопрофільних спеціа-
лістів: хірург, лор, травматолог-ортопед, невропато-
лог, окуліст, стоматолог-ортопед. 

З даного звернення було роз’яснено, що на даний 
час можливості розширювати сферу послуг за кош-
ти обласного бюджету немає, та громада може роз-
глянути й порушити це питання за рахунок власних 
коштів міської ради.

Щодо р. Кільчень, протяжність її, що буде віднов-

НА  ПРИЙОМІ  В  ГУБЕРНАТОРА
лена відповідно до проекту, складає 5 км. Кошти 
обласного бюджету на природоохоронні заходи на 
2016 рік затверджені, але при перерозподілі можли-
ве виділення коштів на виготовлення вищезазначе-
ної проектно-кошторисної документації. Очікувана 
вартість будівельних робіт складає близько 45 млн 
грн, у тому числі вартість проектно-вишукувальних 
робіт 365 тис. грн.

Орджонікідзевський сільський голова Іван Тон-

коног звернувся з питанням щодо реконструкції во-
допровідної мережі до с. Орджонікідзе та с. Мико-
лаївки, наголосивши, що населення дуже страждає 
від відсутності питної води. Орієнтовна вартість ре-
конструкції найбільш проблемної ділянки, а це 6 км, 
5 млн грн.

Валентин Резніченко наголосив, що питання за-
безпечення питною водою є пріоритетним у роботі 
обласної влади, тому питання обов’язково буде вирі-
шене. Після підготовки проектно-кошторисної доку-
ментації вода до сіл буде підведена.

Микола Бородій, директор КП «Мрія», звернув 
увагу на питання, що вже тривалий час не вирі-
шується, це реконструкція системи каналізації в с. 
Олександрівці, а також щодо придбання шкільного 
автобуса на заміну старого.

Водовід перебуває на балан-
сі Олександрівської сільської 
ради. Система каналізації в ава-
рійному стані. Орієнтовна вар-
тість робіт 9 млн грн.

Рекомендовано, враховуючи 
перевиконання районного бю-
джету, після отримання експер-
тизи проекту, виконати рекон-
струкцію водопровідної мережі 
за рахунок місцевих коштів.

У цьому році Дніпропетров-
ською ОДА буде закуплено 
32 шкільних автобуса, при 
їх надходженні клопотання 

голови райдержадміні-
страції Фісунова А.Л. 
від 22.04.2016 № 1-33-
630/0/290-16 буде врахо-
вано.

Валерій Потапов, депутат Любимівської сільської 
ради, звернувся з проблемою щодо забезпечення 
питною водою жителів села Придніпрянське. 

Питання рекомендовано включити до обласної 
Програми «Робота з покращення водозабезпечення  
населення питною водою за рахунок використання 
підземних вод».

Антон Вусик з м. Підгородного, голова Громад-
ської організації «Квітка душі», порушив питання 

встановлення пільгового проїзду учням, які 
користуються транспортним сполученням 
Дніпропетровського району. 

Вирішено порушити дане питання перед пе-
ревізниками й запропонувати їм надати розра-
хунки вартості пільгового проїзду для учнів.

Катерина Желяб’єва, Любимівський сільський 
голова, звернулася до голови ОДА щодо спів-
фінансування проекту реконструкції будинку 
культури під спортивно-культурний комплекс 
у с. Любимівці. В сільській раді вже розроблено 
ПКД та виконані роботи на суму 3 млн. Потрібна 
допомога на залишкову суму 10 млн грн.

Валентина Михайловича зацікавив даний 
масштабний проект, він доручив відповідаль-

ним особам визначити участь області, району та 
місцевої ради у співфінансуванні даного об’єкту і 
до травня наступного року закінчити будівництво 
спортивно-культурний комплексу.

Особливої уваги заслуговує питання про виді-
лення коштів з обласного бюджету на реалізацію 
проекту «Будівництво котеджного містечка» для 
учасників АТО в селі Любимівка. З ним звернули-
ся Антон Колтаков, член громадської організації, 
учасників АТО Любимівської територіальної гро-
мади «ВеЛиЧ» та представник інтересів даної орга-
нізації Ігор Желяб’єв. 

Валентин Резніченко запевнив, що уважно ви-
вчить всі документи по даному проекту, й без зайвих 
зволікань кошти неодмінно будуть знайдені.

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора. 
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Буйним цвітінням садків та квітів зустрічаємо ми найгероїчніше свято – День Пе-
ремоги. Ніби сама весна радіє цій визначній  події, салютуючи мільйонами квітів. 9 
травня весь світ дізнався про те, що безжальний, жорстокий ворог, який поставив на 
коліна Румунію, Чехословаччину, Польщу та інші країни Європи, розбитий. Але ж 
якою великою ціною! Десятки мільйонів життів покладено на вівтар Великої Пере-
моги. А ще скільки поранених душ – вдів, передчасно посивілих матерів, сиріт зали-
шила по собі нищівна війна... Недолюбили, недомріяли, загинули – відлетіли у вирій, 
даруючи іншим поколінням життя у мирі, волі, любові. А ті, кому пощастило вижи-
ти у пекельній м’ясорубці Другої світової, повернулись додому, взялись за відбудову 
зруйнованої країни. І відродилася, зацвіла з новою силою рідна земля. Та вічно пам’я-
татиме тих, хто своєю кров’ю, 
життям здобував мир. 

Саме цьому світлому і вод-
ночас сумному святу був при-
свячений концерт 
учасників художньої 
самодіяльності Шев-
ченківського сільсько-
го будинку культури у с. Пашена Балка, який організувала та підготувала директор 
СБК Любов Щур. Виступ колективу «Горлиця» зачарував своїм українським народним 
вбранням, а пісні у їх виконанні викликали сльози, бо кожен із присутніх завдяки піс-
ням полинув у минуле, у спогади про тих хто воював, про батьків, братів, родичів. Не 
було в країні родини, яка б не провела на захист Батьківщини воїна. Музичні номери 
супроводжувалися грою на баяні, учитель музики Шевченківської СЗШ Чуб-Швець 
І.І. Порадував виступ ветеранів праці дуету Самсоненко Г.Ф. та Резніченко Г. Г. з піс-
нею «Журавка». Нікого не залишив байдужим спів маленької зірочки Вікторії Нечай, 
а запальні танці учнів Шевченківської СЗШ під керівництвом Аліни Джепи, учениці 8 
класу, ніби з’єднали далеке минуле із сьогоденням. А ще свята не було б без підтримки 
родини Нечай, які надали музичну апаратуру, та підприємців Мелешко П.В. та Кондрат 
Й.Й., які забезпечили підвіз артистів до нашого села. Бібліотекар Черниш Т.І. запропо-
нувала до уваги присутніх книжкову виставку «День пам’яті та надії», де всі охочі мали 
змогу ознайомитись з художнім та документальним словом про Другу світову. 

Так збіглося, що День Перемоги перетнувся ще з одним світлим святом – Днем Мате-
рі. Тож ведуча заходу, вчитель Михайлюк В.О. привітала жінок із цим днем. Ансамбль 
«Горлиця» подарував пісні «Димить туман», «Мамина коса», «За любов і волю» та інші.

Ще довго жителі села були під враженням святкового концерту, запрошували заві-
тати з новим виступом. Велика подяка організаторам та учасникам заходу. 

Пам’ятаймо про тисячі молодих хлопців та дівчат, які були примусово вивезені на 
каторжні роботи до Німеччини, про дітей війни, які всі страхіття пропустили через 
свою душу й були свідками тих жахливих подій. Уклін жінкам війни, які на своїх тен-
дітних плечах тримали тил, забезпечували фронт, боролися з ворогом у часи окупації. 
А після звільнення рідної землі від нацистської навали нарівні з чоловіками викону-
вали непосильну роботу. Уклін всім, хто відстояв і відбудував країну.

 Тетяна ЧЕРНИШ, завідуюча бібліотеки с. Пашена Балка.

Крізь дощі й сніги, крізь роки 
та лихоліття говорять із нами ті, 
хто не посміхнеться сьогодні, не 
зустріне цю весну…

У Підгородненська СЗШ-3 (ди-
ректор Юрій Крічкевич) відбули-
ся заходи щодо відзначення Дня 
пам’яті та примирення, з метою 
вшанування мужності та героїз-
му захисників України, сприяння 
подальшому зміцненню патріо-
тичного духу в суспільстві, фор-
мування національної свідомості, 
виховання любові до рідної землі, 
українського народу, пошану до 
ветеранів Другої Світової війни.

«Малюємо Мир в Україні» – під цим гаслом пройшов конкурс малюнків на ас-
фальті, де учні 1-6 класів на шкільному подвір’ї намалювали Барвисту і Квітучу 
Україну, а також великого Голуба Миру. Учні 1-4 класів разом із класними керів-
никами створили виставку малюнків «Малюємо Перемогу». Для молодших учнів 
школи була проведена святкова лінійка, де малюки змогли виразно прочитати вір-
ші, з покладанням квітів до пам’ятника біля школи. 6 травня у школі пройшла лі-
нійка, на якій відбулося відкриття меморіальної дошки бійцеві Олексію Драгану, 
який загинув під час проходження служби в зоні бойових дій. У відкритті взяли 
участь батьки Олексія, дружина та донька, міський голова Галина Кузьменко, де-
путати міської ради, також були запрошені учасники АТО. На лінійці хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять полеглих під час Другої світової війни та загиблих 
воїнів АТО. 

На жаль, одна зі сторінок тих буремних років ніби повернулася назад. Історія 
вкотре дає українцям кривавий урок. Варто кожному з нас взяти з цього уроку най-
важливіше, аби разом пришвидшити перемогу. І пам’ятаймо, що ми – українці, на-
роджені бути вільними.

Наталія ГЕРАСИМЕНКО, заступник директора з виховної роботи.

МАЛЮЄМО  МИР 
В УКРАЇНІ

Спеціалізована виїзна амбулаторія 
лікарні ім. Мечникова з 2012 року за-
початкувала медичні огляди людей у 
віддалених населених пунктах Дніпро-
петровської області. Минулої п’ятниці 
лікарі провели прийом всіх бажаючих 
у селі Сурсько-Литовське.

Голова Дніпропетровської райдержад-
міністрації Артьом Фісунов наголосив,  
що мета таких виїзних акцій – підвищен-
ня рівня медицини для жителів сільської 
місцевості, забезпечення доступу до якіс-
ної медицини незалежно від місця прожи-
вання людей. Це в свою чергу дасть мож-
ливість своєчасно виявляти захворюван-
ня та призначати курс лікування.

Серед людей, які пройшли цього дня-
медичний огляд, були учасники бойо-
вих дій в Афганістані та учасники АТО, 
ліквідатори аварії на ЧАЕС, люди по-
хилого віку, а також всі, хто потребував 
медичної консультації 
чи допомоги. 

«За два роки, відко-
ли на території України 
триває антитерористич-
на операція, лікарня ім. Мечникова прийняла понад 
2 тисяч поранених учасників бойових дій на сході 
України, багато роботи й зараз. Але ми не припиня-
ємо щотижнево відвідувати віддалені райони облас-
ті», – розповів заступник головного лікаря з надання 
екстреної медичної допомоги Олександр Толубаєв. 

У команді мобільної амбулаторії до села приїхали: 
невропатолог, ендокринолог, офтальмолог, лікар-ендо-
скопіст і фахівець з ультразвукової діагностики, трав-
матолог, ортопед і гастроентеролог, до речі, з відповід-
ною апаратурою для якісного медогляду. Висококвалі-
фіковані лікарі провели прийом пацієнтів на базі міс-
цевої амбулаторії, люди змогли заощадити гроші й час. 

ВИЇЗНА  МЕДАМБУЛАТОРІЯ

ЯКІСНЕ  МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ДЛЯ   СІЛЬСЬКИХ  ЖИТЕЛІВ
Жителі села Сурсько-Литовське залишилися дуже 

вдячні, адже проводили огляд кращі фахівці різних 
напрямків, яких у місцевій амбулаторії немає. А літ-
нім людям, зрозуміло, непросто потрапити на при-
йом до лікарів обласної лікарні.

Місцевий житель Олександр Карпов радий мож-
ливості майже без черги і без довгих переїздів про-
консультуватися у необхідного фахівця – офтальмо-
лога. Інша жителька села, Анастасія, зазначає, щоб 
доїхати до обласної лікарні ім. Мечникова необхідно 
витратити близько 50 грн, що досить дорого для пен-
сіонерів.

Ірина Грицай, ініціатор виїзної амбулаторії, голо-

ва Дніпропетровського жіночого крила партії «Со-
лідарність», висловила подяку колективу лікарні ім. 
Мечникова, головному лікареві Сергію Риженкові й 
його заступнику Олександрові Толубаєву, який осо-
бисто побував у с. Сурсько-Литовське та за допомогу 
в організації поїздки заступнику губернатора Дні-
пропетровщини Камілю Примакову. 

«Велика вдячність медикам, які, знайшли можли-
вість приїхати на допомогу місцевим жителям. На 
жаль, цей виїзд не вирішує всіх проблем медицини 
в області, але в першу чергу ми хочемо показати лю-
дям, що вони не забуті», – зазначила Ірина Грицай.

Фото Таміли Жорняк.

ВЕЛИКЕ  СВЯТО  
в маленькому селі

В приміщенні районної ради відбулася урочиста подія – нагороджен-
ня звільнених військовослужбовців нагрудним знаком «Учасник АТО». 

Олександр Вольніков, майор, військовий комісар Дніпропетровсько-
го райвійськкомату, зачитав наказ начальника Генерального штабу – 

Головнокомандувача Збройних сил України від 20.03.2015 № 104 щодо 
заохочення й відзнаку звільнених військовослужбовців, які залучалися 
й брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та 

НАГОРОДЖЕННЯ  НАГРУДНИМ  ЗНАКОМ  «УЧАСНИК  АТО»

З МРІЄЮ ПРО МИР

Луганської областей. За сумлінне 
виконання військового обов’язку, 
мужність, професіоналізм, виявле-
ні під час захисту державного су-

веренітету та територіальної цілісності Укра-
їни в ході проведення антитерористичної опе-
рації нагрудний знак «Учасник АТО» отрима-
ли 106-ть військовослужбовців Збройних сил 
України. Зі словами «Служу народові України» 
бійці АТО отримували нагороди, які їм вручали 
Артьом Фісунов, голова райдержадміністрації, 
та Роман Пруденко, голова районної ради. 

Цього дня на адресу захисників Вітчизни зву-
чали слова подяки за сумлінне несення служби, 

за захист свободи й життя мирних громадян рідної неньки-України, за мужність й відвагу 
у наближенні довгоочікуваної перемоги. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ. Фото автора.
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Як завжди, цього-
річні урочисті мітинги 
до Дня Перемоги, які 
пройшли 9 травня у 
селах Чумаки, Зоря та 
Маївка Чумаківської 
сільської ради, були 
зворушливими й хви-
люючими. Ми пам’я-
таємо якою страшною 
трагедією для україн-
ців була Друга світова 
війна. Ми знаємо, що 
той, хто захищає свою 
землю, завжди пере-
магає. Ця пам’ять ро-
бить нас сильнішими. 
Вона – запорука неми-
нучості нашої перемо-
ги сьогодні, у склад-
ний для країни час. 

Саме цією думкою 
були проникнуті зу-
стрічі біля пам’ятни-
ків загиблим воїнам. 
На урочисті заходи 
прийшло багато небайдужих людей, для яких слова «мир і злагода» несуть 
велике значення. Радує й те, що вшанувати героїв зібралося багато молоді, 
яка  усвідомлює ціну цієї перемоги й велич цього свята. Зі словами вітання 
й подяки до ветеранів, учасників АТО, гостей та жителів звернулися в с. 
Чумаки сільський голова Валентина Стець, в с. Зоря  – заступник сіль-
ського голови Людмила Данилова, в с. Маївка – секретар сільської ради 
Вікторія Паранько.

Кожне слово, кожна поезія й кожна пісня, які звучали цього дня, зачі-
пали за живе, проникали в кожну душу. Здавалося, дітки, які розказува-
ли вірші й танцювали танок, зорянський поет Віктор Остроух, який читав 
свого нового вірша, присвяченого загиблим героям сучасної війни, чума-
чанка Анастасія Свистун, яка співала про святу перемогу 45-го, – усі були 
об’єднані однією спільною метою: влучити в серце кожної людини, щоб 
ніхто не забував про покоління переможців. 

На жаль, із кожним роком ветеранів Другої світової війни стає все менше, 
однак вони чекають цього дня найбільше. І найменше, що ми можемо сьогодні 
зробити, – щомиті доводити їм свою повагу й любов. Сьогодні залишилося так 
мало людей, яким ми особисто можемо сказати велике спасибі й низький уклін 
за цей подвиг. У травневому номері «Вісника Чумаківської сільської ради» імена 
цих людей були названі, й вони мають право на нашу увагу, пошану та любов. 

З ПЕРЕМОГОЮ В СЕРЦІ

РАДІЄ  ЗДОБУТКАМ  УКРАЇНСЬКА  ДУША

МИ ПАМ’ЯТАЄМО

Напередодні свята Великої 
Перемоги заступник сільсько-
го голови Людмила Данилова, 
діловод сільської ради Лідія 
Білан та голова ради ветера-
нів Віра Шляхтіна відвідали 
й вручили продуктові набори 
кожному з 47 ветеранів вій-
ни та 16 воїнів-інтернаціона-
лістів від сільської ради, за 
участі базового господарства 
«Чумаки» (директор Сергій 
Гарбуз). 

На тих ветеранів війни, 
які змогли в цей урочистий 
день прийти до пам’ятни-
ків, та учасників АТО чека-
ли не лише слова подяки й 
вшанування, але й 100 грам 
«фронтових». Усіх присутніх 
на урочистостях вже за ба-

гаторічною традицією 
пригостили смачною 
польовою кашею. 

Також, як і в попе-
редні роки, після закін-
чення мітингу на базі 
Зорянської СШ відбули-
ся спортивні змагання, 
присвячені Дню Пере-
моги. У спортивному 
турнірі, який органі-
зувала сільська рада 
та підготувала призи, 
а провів клуб фізичної 
культури «Фаворит» 
(голова Сергій Вер-
бицький), взяли участь і 
молодь, і люди старшо-

го віку. До зорянців приєдналися спортсмени із с. Чумаки. Святковий настрій, 
який панував на урочистостях, передався й на стадіон та додав учасникам впев-
неності та оптимізму. 

Яскраве сонечко, яке 9 травня на радість людям з’явилося серед дощових буд-
нів, вселило в наші душі надію на те, що довгоочікуваний мир та омріяна пере-
мога у нашій державі будуть вже зовсім скоро.

Лідія БІЛАН, директор Зорянського СБК.

Комплекс весняно-польових робіт у 
Дніпропетровському районі успішно 
завершений. Багатогалузеве господар-
ство ТОВ «Чумаки» знову займає своє 
почесне місце серед господарств-ліде-
рів району. Незважаючи на неспри-
ятливі погодні умови цієї весни, весь 
комплекс робіт працівники сільсько-
господарського підприємства викона-
ли якісно та в визначені терміни.

Разом із начальником управління 
агропромислового розвитку райдер-
жадміністрації Тетяною Ткач та агро-
номом господарства Галиною Демчен-
ко ми мали змогу переконатися в висо-
ких показниках роботи ТОВ «Чумаки» 
в весняний період. 

Розкішно зеленіють суцільною пиш-
ною ковдрою поля озимої пшениці. Гали-
на Михайлівна розповіла, що зараз серце 
радіє за такі хороші сходи, а ще два місяці 
тому довелось дуже похвилюватись: «По-
над 100 га озимої 
пшениці довгий 
час були вкриті 
льодом, кущу-
вання не відбуло-
ся в оптимальні 
терміни, тож ці 
рослини могли загинути, але, на 
щастя, пшениця вистояла».

Урожай озимого ячменю в 
господарстві цьогоріч очіку-
ють на рівні 40 ц/га.

На посівних площах госпо-
дарства стрункими рядочками 
зійшов соняшник. Біля полови-
ни посівів складають зарубіжні 
сорти Clearfield під високое-
фективний гербіцид Євро-Лай-
тнінг. Даний гербіцид – це уні-
кальна можливість знищення 
широкого спектру бур’янів у 
посівах соняшнику за допомогою піс-
лясходового внесення з гнучкими тер-
мінами застосування.

Цього року в сівозміну ввели зернову 
кукурудзу. В кормовій групі переважає 
люцерна – 215 га та кукурудза на силос.

Радують погляд яскраво-жовті поля 
рапсу. Цю технічну культуру посіяли 
в господарстві вперше. Тетяна Іванів-
на побувала за багато років роботи в 
сільському господарстві не на одному 
рапсовому полі, та з задоволенням за-
значила, що поля квітнуть буйно, не 
зважаючи на несприятливі умови для 
росту цієї культури цього року.

Тетяна Ткач зазначила: «Зважаючи на 

те, що ТОВ «Чумаки» є одним із по-
тужних сільгосппідприємств, від того, 
як у господарстві буде налагоджена 
робота, які будуть врожаї, прирости 
ваги, надої та інші показники в галузі 
тваринництва, це буде впливати на за-
гальну картину показників сільського 
господарства в нашому районі. Тому 
дуже добре, що й рослинницька, й 
тваринницька галузі господарства під 
пильним особистим контролем нового 
керівника Сергія Гарбуза».

Сергій Васильович зі знанням справи 
розповів нам про стан справ у господар-
стві та плани на майбутнє: «Дуже добре, 
що в господарстві в рослинній галузі є 
кормова група, що дає можливість до-
тримуватися сівозмін, а це, в свою чергу, 
позитивно впливає на родючість ґрунту. 
Ми будуємо також плани щодо віднов-
лення меліорації земель для підвищення 
урожайності культур. Оновлюємо парк 

техніки. Вже придбані сучасні трактор, 
борона, сівалка та обприскувач. В найко-
ротший термін плануємо придбати но-
вий кормозмішувач для тваринництва».

Керівник запевнив нас, що стадо ВРХ 
буде збережене та покращене, хоч ситу-
ація в тваринницькій галузі на сьогодні 
дуже несприятлива для ведення бізнесу. 

«Тому, починаючи з березня, ми про-
вели комплексний аналіз тваринни-
цтва та відразу проводимо необхідні 
ветеринарні та організаційні заходи. 
Паралельно розробляється Програма 
розвитку тваринницької галузі на пер-
спективу, ставимо конкретні завдання 
із профілактики захворювань, умов 

утримання та покращення стада. Плід-
но працюємо над покращенням кормо-
вої бази. Для заготовки сінажу маємо 
215 га трирічної люцерни та додатково 
засіяли 82 га цього року.

Зачищені та продезінфіковані ями для 

зберігання кормів. Закупили за-
кваску для бродіння, плівку для 
збереження сінажу. Заготівля 
кормів для худоби має бути вико-
нана якісно та в оптимальні тер-
міни. Пріоритетним обраний мо-
нокорм, що має 14-компонентний 
склад, тобто тварина щоденно от-
римуватиме все необхідне для її 
організму. Окремо розробляється 
раціон для дійних корів». 

За словами Сергія Васильо-
вича, доїльний зал «Карусель», 
що є в господарстві вже біля 10 

років, залишається дуже ефективною 
установкою для доїння корів та попе-
реднього аналізу їх стану. Але система 
потребує постійного фахового обслу-
говування,  що дасть змогу слідкувати 
за якістю молока, станом корів і т.д. 

На думку керівника господарства, з 
усіх робочих корпусів, де перебуває ху-
доба, сучасним, поки що, можна умов-
но назвати лише один. Тож паралель-
но проводиться ремонт стійло-міст, 
системи захисних штор, вентиляції та 
освітлення у корівниках. 

Сергій Васильович наголосив, що гос-
подарство націлене на відновлення пого-
лів’я ВРХ до максимального рівня заван-

таженості «Каруселі», бо сьогодні вона 
працює навіть не на півсили. 

«Звичайно, рентабельність тварин-
ницької галузі бажає бути кращою. Дня-
ми молокопереробні заводи знову знизи-
ли ціну на прийом молока на 10%, але ми 
розуміємо важливість цього продукту на 
ринку України, тому будемо працювати 
над покращенням його якості, а відповід-
но й підвищенням закупівельної ціни» – з 
впевненістю говорить Сергій Гарбуз. 

Незважаючи на велику кількість про-
блемних і, поки що, невирішених питань, 
є дещо в ТОВ «Чумаки», що приємно й 
глибоко вразило нового керівника: «Ви 
знаєте, в сільському господарстві немає 
достатньо часу для знайомства, бо тва-
рини потребують щоденного догляду, й 
кожен весняний день, як відомо, рік го-
дує, тому з колективом я знайомився без-
посередньо в процесі роботи: на полях, 
у корівниках, у тракторному парку. Мені 

дуже імпонує від-
повідальний під-
хід, знання справи 
й професіоналізм 
усіх членів відте-
пер моєї команди. 
Я вражений само-

віддачею, з якою працюють люди в на-
шому господарстві й впевнений, що ні 
спеціалісти, ні рядові працівники мене 
не підведуть. З такими фахівцями, над-
звичайно працьовитими людьми, мож-
на впевнено рухатися вперед.

Тетяна Ткач підвела підсумок нашої 
розмови: «На мою думку, господарство 
має всі позитивні прогнози, щоб навіть 
найсміливіші задуми й плани в рослинни-
цтві та тваринництві втілити в життя».

А Сергій Гарбуз, користуючись чудо-
вою нагодою, передає щирі вітання всім 
нашим читачам: «В день української 
вишиванки, я з гордістю одягнув нашу 
національну святиню, яка символізує 
духовне багатство, високу мудрість і 
традиційний зв’язок багатьох поколінь. 
Ми живемо в надзвичайно мальовни-
чому краї й маємо щастя працювати на 
прекрасній родючій землі. Зичу всім 
співвітчизникам пишатися своєю Бать-
ківщиною, нехай вона, нарешті, завдяки 
нашій із вами натхненній праці, розквіт-
не й здобуде повагу серед інших країн». 

Таміла ЖОРНЯК, с. Чумаки.
На фото автора: Сергій Гарбуз у  

день української вишиванки; Тетяна 
Ткач та Галина Демченко «тонуть» у 
жовтих хвилях рапсу. 
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Катастрофа на ЧАЕС ско-
лихнула весь світ і своєю ве-
личезною руйнівною силою, і 
мужністю тих, хто першими 
зіткнулися з її страхітливими наслід-
ками. Із вибухом четвертого реактора 
Чорнобильської атомної електростанції 
почався новий відлік українського часу.

У Кіровській СЗШ відбулася зустріч із 
Володимиром Федоряком, приборкува-
чем страшної катастрофи. Учні 1-11 кла-
сів гостинно приймали гостя. Із розповіді 
школярі дізналися, що народився вогне-
борець у 1957 році в Чернігівській облас-
ті, селі Шатура. Володимир Григорович 
отримав медаль ліквідатора наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, був од-
ним із тих, хто у числі перших вирушив 
на ліквідацію аварії на Чорнобильській 
АЕС. Лише під час травневих свят рятуваль-
никам повідомили про те, що трапилося на 
ЧАЕС. Починаючи з 1 травня, було введено 
посилений варіант несення служби. Таке 
чергування відбувалося протягом 9 днів. 
«Страху не було, – згадує свої емоції Во-
лодимир Григорович. – Було хвилювання, 
адже до останнього моменту ми не знали що 
сталося і з чим довелося зіткнутися. Кожно-
му з нас видали індивідуальні аптечки. Там 

були капсули для захисту щитовидної зало-
зи та йод, який радили додавати в молоко».

Володимирові Федоряку довелося в ті 
дні виконувати багато завдань. Працювали 
змінами по 4-6 годин, адже тривале пере-
бування під впливом радіації могло кошту-
вати життя. Володимир Григорович при-
гадує, як від радіації втрачали свідомість 
льотчики, які також забезпечували вико-
нання поставлених завдань, і на його очах 
переверталися вертольоти. 

Довгі дні перебування в ра-
діаційній зоні не минули для 
героя безслідно. Лікарі діа-
гностували у ліквідатора ве-

гето-судинну дистонію, була тимчасова 
втрата зору. Писати, що чоловік отримав 
опромінення, медики не могли. Це їм 
було категорично заборонено.

Сьогодні Володимир Федоряк доволі 
спокійно згадує ту весну 1986 року. За час, 
що минув із моменту ліквідації наслідків 
аварії, чоловік навчився тримати усі емо-
ції в собі. Однак, згадуючи, товаришів, 
які разом із ним працювали пліч-о-пліч, 
неозброєним оком відчувається той біль, 
який переживає його серце. Кожен чорно-
билець має не тільки моральну й психоло-
гічну травму, але й втрату здоров’я.

Учні 2-В класу (класний керівник Євге-
нія Борейко), де навчається внучка Володи-
мира Григоровича Ліна Кальмус, щиро дяку-
ють за розповідь. Дідусь із внучкою відвідали 
пам’ятник героям-ліквідаторам Чорнобиль-
ської катастрофи в селищі Кіровське. Учні 
6-Б, 2-А, 5-А, 5-Б, 10-го класу теж дуже вдячні 
за пізнавальну зустріч, якою вони будуть ді-
литися зі своїми знайомими та рідними. 

Євгенія БОРЕЙКО, вчитель початко-
вих класів КЗ Кіровська СЗШ.    

У Підгородненському 
НВК №1 була проведена 
година пам’яті «Під поли-
новою зорею», присвячена 
30-й річниці Чорнобиль-
ської техногенної катастро-
фи. Тоді, три десятиліття 
тому, в ніч на 26 квітня 1986 
року, о 1-й годині 23 хвили-
ни 40 секунд, стався вибух 
у реакторі 4-го енергоблоку.

Юнацький абонемент 
відділу обслуговування КЗ 
ДЦРБ запросив на зустріч 
трьох земляків-ліквіда-
торів наслідків страшної 
аварії. Всі вони – жителі 
Підгородного. Це – Михайло Муха, Василь Скиба та Леонід Зо-
лотухін. У момент аварії двом було по 35, третьому – 38 років. 
Кожен провів у зоні ліквідації по одному місяцю, отримавши 
чималу дозу радіації. Ведуча Лариса Омельченко надала ша-
новним гостям слово. Ніби ілюструючи нелегкі спогади, на 
екрані спалахнули документальні кадри аварії. Старшокласни-
ки побачили, як ліквідатори скидають із покрівлі зруйнованого 
реактора радіоактивне сміття. Саме таку роботу, жахливу для 
самої людини, й водночас рятівну для інших, довелося викону-

ТРАГЕДІЯ  ПАМ’ЯТІ

ЗА Х ИС Н И К И   С ВІ Т У  

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного 
процесу підростаючого покоління. Воно формується на прикладах історії 
держави, рідного краю, історії життя старших поколінь, рідних та односель-
ців. Педагогічний колектив Кіровської СЗШ-2 спрямовує свою роботу на 
виховання  патріотичних почуттів підростаючого покоління. У школі ство-
рено  кімнату-музей, де один з розділів розповідає про події Другої світової 
війни, воїнів-односельців. Напередодні 9 Травня учні школи беруть участь 
у акціях «Обеліск», «Зелений віночок пам’яті», «Привітай ветерана». 

Пам’ять про буремні роки війни назавжди закарбувалась у серцях тих, хто 
пережив лихоліття війни, був її свідком, учасником. Тому такими цінними є роз-
повіді сивочолих ветеранів про ті далекі часи. Учні 9 класу разом із учителем іс-
торії Любов’ю Гладкою, з побажаннями міцного здоров’я, щастя, добра  від імені 
всіх учнів та педагогічного колективу Кіровської школи, завітали на гостину до 
ветерана Другої світової війни Михайла Васильовича Овчаренка. У квітні цей 
життєрадісний чоловік святкує своє 90-річчя. Нелегка доля загартувала Михай-
ла Васильовича, подарувала йому випробування й радощі. У 1943 році сімнадця-
тирічним юнаком він потрапив на фронт, став воїном, захисником. Захищаючи 
Дніпропетровщину, отримав поранення, що з роками далося взнаки. 

«Пам’ять весь час повертає мене в 9 травня 
1945 року, коли я зрозумів, що вижив, що буду 
далі жити, – розповідає Михайло Васильович. 
– Після війни я старанно працював, відбудову-
вав країну. Покохав і одружився, виховав двох 
доньок та сина, маю чотирьох онуків». 

Дев’ятикласники слухали свого односельця 
із захопленням, бо у своїй розповіді він згаду-
вав про дідусів та бабусь присутніх школярів, 
розповідав про минувшину, ділився спогадами. 
Своє життя Михайло Овчаренко присвятив слу-
жінню народу, рідній землі, а тому залишається 
прикладом для підростаючого покоління.

Виховання громадянина України, здатного до 
самостійного мислення, суспільного вибору й 
діяльності, спрямованої на процвітання Украї-

ни, починається вже сьогодні у стінах рідної школи, на гостинах у ветерана. 
Любов ГЛАДКА, вчитель історії КЗ Кіровська СЗШ-2. 

Напередодні Дня Перемоги над нацизмом у гості до ве-
теранів Другої світової війни Георгія Вікторовича Куль-
чицького та Олександра Антоновича Шевцова завітали 
представники депутатського корпусу Дніпропетровської 
районної ради 
Сергій Аши-
хман та Ігор 
Шаповалов. 

Зі словами 
вдячності до си-
вочолих ветера-
нів звернулась 
Оля Шаповало-
ва, учениця 5-А 
класу Ювіле-
йної середньої 
загальноосвіт-
ньої школи №1, 
подякувавши їм 
за сміливість і відвагу, з якою було виборено Перемогу. 

«Квіти, подарунки й шаноблива увага – це найменше, що 
ми маємо робити для людей, які захистили Вітчизну від на-
цистських загарбників і подарували на десятиліття нам мир-
не небо. Ми маємо пам’ятати про це й донести наступним 
поколінням!», – зазначив Ігор Шаповалов.  

 (Вл. інф.)

Учні 5-11 класів Підгородненської СЗШ-2 привіта-
ли ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги. 
Ганна Войтенко, вчитель української мови та літе-
ратури, зі своїми 19 вихованцями, учнями 6-А класу, 
завітала знову до ветеранів на вулицю Зелену, шефство над якими взяли школярі. 

Вони завжди знаходять час, щоб привітати ветеранів зі святом, допомогти й просто поспілкуватися з Ні-
ною Гаврилівною Колихаєвою, колишньою вчителькою школи, Марією Павлівною Байрак (8 січня цього 
року вона відсвяткувала свій 85-річний ювілей) та Оксаною Григорівною Бурхан, наймолодшою серед них, 
яка є головою Ради ветеранів м. Підгородного. Сивочолі жінки завжди чекають і радо зустрічають гостей. 
І цього разу зі сльозами радості й вдячності обняли та пригорнули кожну дитину. А як хвилювалися самі 
шестикласники! Як зворушливо звучали їхні вітальні слова! Зустріч була зігріта щирістю, радістю та ща-
стям. Від цього танули серця мужніх ветеранів, які обпалені далекою жорстокою війною. У дитячих душах 
такі зустрічі сіють добро, почуття гордості за наших предків, зміцнюють нерозривний зв’язок поколінь. 

Ми вітаємо всіх ветеранів, учасників Другої світової війни, й бажаємо мирного й світлого неба, 
здоров’я, щасливого довголіття. Низький уклін  і шана вам, дорогі наші! 

Ганна ВОЙТЕНКО, вчитель української мови та літератури Підгородненської ЗСШ-2. 

ВШАНОВУЄМО   ВЕ ТЕРАНІВ    

До нашої редакції надій-
шов лист від жителів села 
Степове Ювілейної селищ-
ної ради, читаємо: «Днями в 
нашому селі відбулося свято, 
а саме, проведені ремонтні ро-
боти з освітлення центральних 
вулиць Миру та Ювілейної. 
Напередодні травневих свят, 
а саме Дня Перемоги, для жи-
телів Степового, Іван Камін-
ський, Ювілейний селищний 
голова, зробив подарунок – 
освітлення на вулицях. Добре 
попрацювали над цим завдан-
ням, ліхтарі освітлюють майже 
2 кілометри вулиць, відтепер 
село наше сяє, наче новорічна 
ялинка. Для нас, сільських жи-
телів, відсутність вуличного 
освітлення була великою нез-
ручністю, бо ходити темрявою 
небезпечно й лячно. 

А тепер ми щасливі, бо ву-
лицями можна  розгулювати 
вночі без остраху. Сьогодні у 
нас, наче в Європі, а там жит-
тя давно однаково комфортне 
й у великих, і в маленьких на-
селених пунктах.

Від імені всіх наших одно-
сельців дякуємо Іванові Ка-
мінському та його колекти-
вові за таке благо цивілізації, 
бо люди й справді зраділи не 
менше, ніж колись діди пер-
шим радіоприймачам чи теле-
візорам».
З повагою Лідія ГУСЛИСТА, 

Наталія ДЯЧОК, пенсіонери. 

УКРАЇНА ПІД ПОЛИНОВОЮ ЗОРЕЮ

ТРИДЦЯТЬ РОКІВ РАДІОАКТИВНОЇ ЧУМИ

вати Василеві Скибі. А Михайло Муха та Леонід Золотухін, пра-
цюючи в мирний час у воєнізованій колоні, і там, на Чорнобиль-
ській АЕС, були водіями. Наприкінці зустрічі присутні послухали 
вірші Василя Скиби про Батьківщину, про Чорнобиль, про ниніш-
ню війну з російським агресором. А ще переглянули фільм – пі-
сочну анімацію у виконанні художниці Ксенії Симонової.

Вдячні діти вручили гостям букети червоних тюльпанів.
Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО, 

бібліотекар юнацького абонементу ЦРБ.

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

ПОДЯКА 
ЗА СВІТЛІ 

ВУЛИЦІ
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Щорічно 28 квітня, 
починаючи з 2002 року, 
відзначають Всесвітній 
день охорони праці. Наша 
держава підтримала цю 
ініціативу і відповідно 
до Указу Президента від 
18.08.2006 № 685/2006 ви-
значила 28 квітня як День 
охорони праці в Україні.

У 2016 році Всесвітній 
день охорони праці від-
значається під девізом 
«Стрес на робочому міс-
ці: колективний виклик».

Одним з індикаторів розвитку суспільства є стан здоров’я насе-
лення, зокрема працюючого. За станом здоров’я окремої людини 
стоїть якість трудових ресурсів держави, продуктивність праці та 
обсяг валового внутрішнього продукту.

Психосоціальні ризики та стрес на робочому місці є одними з най-
складніших питань у сфері охорони праці та здоров’я, актуальність 
яких загальновизнана для всіх країн, професій та працівників. 

Стрес – фізична та емоційна реакція організму, яка виникає тоді, коли 
посадові обов’язки не відповідають здібностям, ресурсам і потребам пра-
цівника. Стрес на робочому місці не є виключно негативним явищем, 
проте надмірності (сильний, тривалий, регулярний) неприпустимі.

Усі зазначені наслідки стресу на робочому місці негативно впли-
вають на діловий імідж та конкурентоспроможність підприємства, 
а в грошовому еквіваленті призводять до значних фінансових втрат.

Сьогодні українські працівники підпадають під дію стресу частіше че-
рез скорочення можливостей для отримання бажаної роботи, страх її 
втратити, суттєве зниження фінансової стабільності тощо.

У сучасних економічних, політичних і соціальних умовах, що скла-
лися в Україні, важливо під час планування своєї господарської діяль-
ноcті враховувати наслідки стресів, від яких страждають працівники, 
отриманих на робочому місці та за межами підприємства.

Захистити і зміцнити здоров’я, добробут і продуктивність як всього 
колективу, так і кожного окремого працівника неможливо без розу-
міння природи стресу і механізмів його впливу на людей та підпри-
ємство, а також без добре спланованої програми, яка пом’якшить його 
згубні наслідки і, що більш важливо, попередить їх.

Робоче місце одночасно є значним осередком психосоціальних ри-
зиків і ідеальним місцем для їх усунення. Вчасне розпізнання залеж-
ності стану працівника від стресу, який він отримав, може зберегти 
його життя або як мінімум здоров’я.

Стрес – це виклик не лише працівнику, але й усім, хто причетний до 
колективної праці. Управління стресом має стати основним пріорите-
том як для роботодавців, так і для самих працівників.

Усвідомлюючи важливість порушеного питання, тривалу пер-
спективу його вирішення, управління соціального захисту насе-
лення Дніпропетровської райдержадміністрації, звертається до 
керівників і працівників підприємств, установ та організацій Дні-
пропетровського району із закликом звернути увагу на необхідність 
проведення конкретних профілактичних заходів, спрямованих на 
запобігання стресів та їх потенційним наслідкам на робочому місці.

Наталія СЛІЧУК,  начальник відділу з питань соціаль-
но-трудових відносин УСЗН Дніпропетровської РДА.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  ІНФОРМУЄ

Показники виконання бюджету План Факт
% 

вико-
нання

ДОХОДИ, усього, 35,0 32,8 93,7
ВИТРАТИ, усього, 11126,0 11130,0 100,0
в тому числі: на виплату допомог, усього 10947,0 10947,1 100,0
з них: по тимчасовій непрацездатності 5931,0 5869,3 99,0
           по вагітності та пологах 4965,0 5051,4 101,7
           на поховання 51,0 26,4 51,8
організаційно-управлінські заходи 173,0 162,1 93,7
витрати по виконанню обов’язків страховика 1,0 0,7 70,0
інші витрати (на виплату допомоги громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 5,0 20,0 400,0

Втрачено державний акт серії ЯЖ №478777, вида-
ний на ім’я Огер Євгенії Олександрівни 01 липня 
2009 року Кіровською селищною радою Дніпро-
петровського району Дніпропетровської області. 
Земельна ділянка розташована за адресою: Дніпро-
петровська область, Дніпропетровський район, смт. 
Кіровське, вул. Чапаєва, 47.

Втрачено Договір купівлі-продажу, бланк серії 
ВСМ № 902908, на ім’я Огер Євгенії Олександрів-
ни, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропе-
тровського районного нотаріального округу Юрчен-
ко Л.Л. 21 вересня 2005 року за реєстром №3615. Бу-
динок розташований за адресою: Дніпропетровська 
область, Дніпропетровський район, смт. Кіровське, 
вул. Чапаєва, 47.

ЗБІЛЬШЕННЯ  МІНІМАЛЬНОЇ 
ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

З 1 травня 2016 року в Україні збільшується мінімальна заробітна плата з 1378 гривень до 1450 гри-
вень. Відповідно розмір мінімального страхового внеску становитиме 319,00 грн (1450 грн × 22%). 
Зміниться максимальний розмір доходу, на який потрібно нараховувати ЄСВ: з 1 січня 2016 року 
він становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених у місяць нарахування 
доходу. З 1 травня – це 36250 грн (1450 грн × 25). Без змін залишаються наступні пільги, виплати 
та ставки податків: граничний розмір добових, сума податкової соціальної пільги, а також граничний розмір доходу, 
який дає право на неї; сума неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків; сума нецільової благодійної допомоги; 
ставки єдиного податку для I і II групи; ставки податку на нерухоме майно.                                Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
Депутати та колектив Дніпропетровської районної 

ради висловлюють щире співчуття депутату районної 
ради Галицькому Михайлу Олександрови-
чу з приводу смерті батька  – 

Олександра Михайловича,
та поділяють з ним біль і скорботу непо-
правної втрати. Вічна пам’ять. 

В И З Н А Н Н Я   Ш Л Ю Б У   Н Е Д І Й С Н И М : 
ПІДСТАВИ,  ПОРЯДОК  ТА  ПРАВОВІ  НАСЛІДКИ

Сім’я є первинним та основним осередком суспільства. Осо-
ба, яка досягла шлюбного віку, має право на створення сім’ї.

Обов’язковою умовою реєстрації шлюбу є вільно і незалежно вислов-
лене взаємне волевиявлення осіб, що одружуються, яке підтверджує їх 

намір створити сім’ю на підставі укладення шлюбу. Недотримання цієї 
умови тягне недійсність шлюбу.

Недійсність шлюбу – це правова санкція, яка застосовується до 
подружжя внаслідок порушення ними встановлених законом 

умов укладення шлюбу і яка передбачає втрату таким шлю-
бом правової сили.

Для визнання шлюбу недійсним 
необхідна наявність вади волі сто-
рін при його реєстрації. Під вадою 

волі в сімейному праві розуміють 
відсутність добровільної згоди на одруження, реєстрація шлюбу під примусом, під впли-
вом обману, омани внаслідок неможливості через свій стан у момент укладення шлюбу 
усвідомлювати свої дії та керувати ними. Розглянемо їх детальніше. 

Перелік підстав недійсності шлюбу визначений у законодавстві та має вичерпний ха-
рактер. СК поділяє всі шлюби, укладені з порушенням вимог закону, на три категорії.

Перша категорія – це так звані абсолютно недійсні шлюби. До цієї категорії відносять-
ся шлюби, які порушують три засади шлюбу: одношлюбність (шлюб, зареєстрований з 

особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі), дієздатність осіб, які 
бажають укласти шлюб (шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною) і від-
сутність між ними близького споріднення (шлюб, зареєстрований між особами, які є роди-
чами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою).  

Такий шлюб не потребує визнання його недійсним в судовому порядку із наведенням 
якихось доказів, тому орган реєстрації актів цивільного стану зобов’язаний анулювати ак-
товий запис про такий шлюб лише за заявою заінтересованої особи. Якщо ж шлюб зареє-
стровано з особою, яка вже перебуває у шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу 
до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу повторний шлюб стає дійсним 
з моменту припинення попереднього шлюбу. Актовий запис про шлюб анулюється неза-
лежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб , а також розірвання цього шлюбу.

Друга категорія – шлюби, які визнаються недійсними судом на тій підставі, що шлюб 
є фіктивним (якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру ство-
рення сім’ї та набуття прав та обов’язків подружжя) або шлюб було зареєстровано без 
вільної взаємної згоди жінки чи чоловіка (згода особи не вважається вільною, зокрема, 
тоді, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, пе-
ребувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, в результаті чого не 
усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб 
було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства).

Третя категорія – шлюби, які можуть бути визнані судом недійсними за наявності 
порушень визначених законодавством у таких випадках: якщо він зареєстрований між 
усиновлювачем та усиновленою ним дитиною без права, наданого на це попереднім рі-
шенням суду; якщо він зареєстрований між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, 
дядьком, племінником та племінницею; якщо він зареєстрований з особою, яка прихо-
вала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх 
нащадків; якщо він зареєстрований з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було 
надано право на шлюб.

Яна БАЛАКА, провідний спеціаліст відділу.

квартал 2016 року використано 5,0 млн грн (на рівні – 4,7 млн 
грн – аналогічного періоду минулого року). При цьому має міс-
це зменшення кількості оплачених днів по вагітності та поло-
гах на 12,3 % при зростанні у звітному періоді середньоденного 
розміру допомоги на 23,6 %.

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в 
сумі 26,4 тис. грн, що на 22,0 тис. грн менше, ніж за І квартал 
2015 року. Сталось це у зв’язку із зменшенням (на 10) кількості 
таких випадків (з 22 до 12) при незмінному розмірі допомоги 
(2200 грн).

У І кварталі 2016 року до Дніпропетровської РВД особи, які 
переміщені з Донецької та Луганської областей та мають право 
на отримання матеріального забезпечення відповідно до «По-
рядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працез-
датності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної 
організації», затвердженого постановою правління ФСС з ТВП 
від 24.12.2014р. №37, не зверталися. За період дії цього порядку 
(з березня 2015 року) 8 особам виплачено допомоги на загальну 

суму 121,9 тис. грн, у тому числі: по тимчасовій непрацездат-
ності – 15,6 тис. грн, по вагітності та пологах – 104,1 тис. грн, на 
поховання – 2,2 тис. грн.

У І кварталі 2016 року 20 путівок, придбаних за кошти Фон-
ду загальною вартістю 173,4 тис. грн на відновлювальне  лі-
кування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних 
закладів видавалися КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ «ДОР» в уста-
новленому порядку: безкоштовно та з оформленням листка 
непрацездатності на весь період лікування в санаторії з послі-
дуючою виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) 
від 01.03.2014р. №65 «Про економію державних коштів та не-
допущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплек-
су заходів по економії коштів на утримання Дніпропетровської 
РВД, в зв’язку з чим показник по статті бюджету «Організацій-
но-управлінські заходи» за звітний період виконано на 93,7%, 
економія склала 10,9 тис. грн.

У період реорганізації Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності та утворення Фонду соці-
ального страхування України, Дніпропетровська РВД успішно 
здійснює свою діяльність по виконанню функцій і завдань, ви-
значених законодавством.

Лілія СОКОЛОВА, директор Дніпропетровської район-
ної виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного 
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності. 

Виконавчий комітет Ювіле-
йної селищної ради оголошує 
конкурс на заміщення вакант-
них посад:  головного спеціа-
ліста з питань бухгалтерського 
обліку та звітності фінансо-
во-економічного відділу; го-
ловного спеціаліста з питань 
бухгалтерського обліку та звіт-
ності фінансово-економічного 
відділу (тимчасово);  головного 
спеціаліста з питань економіч-
ного розвитку та інвестицій 
фінансово-економічного від-
ділу;  начальника юридичного 
відділу;  головного спеціаліста 
юридичного відділу; спеціаліс-
та з питань захисту прав дітей 
відділу соціально-гуманітарної 
політики; завідувача сектору 

культури, національностей та 
релігій; адміністратора центру 
надання адміністративних по-
слуг.

Заяви про участь у конкур-
сі приймаються з наступного 
дня після опублікування ого-
лошення протягом 30 кален-
дарних днів.

На заміщення вакантної по-
сади у конкурсі можуть брати 
участь громадяни України, які 
вільно володіють державною 
мовою, мають вищу освіту, 
стаж роботи за фахом на дер-
жавній службі не менше як 2 
роки або стаж роботи за фахом 
в органах місцевого самовря-
дування не менше 1 року, або 
стаж роботи за фахом в інших 

сферах не менше 3 років.
Для здачі іспиту необхідні 

знання Конституції України, 
Законів України «Про службу 
в органах місцевого самовря-
дування», «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 
запобігання корупції», «Про 
державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань», а та-
кож законодавства з урахуван-
ням специфіки функціональ-
них повноважень державного 
реєстратора.

Учасники конкурсу повинні 
мати навики роботи з персо-

нальним комп’ютером.
До заяви про участь у кон-

курсі додаються: особова 
картка (форма П-2 ДС); копія 
1,2 та 11 сторінок паспорта 
громадянина України; копія 
військового квитка; копії до-
кументів про освіту; деклара-
цію про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за 
формою, передбаченою Зако-
ном України «Про засади за-
побігання і протидії корупції»; 
2 фотокартки розміром 5х6; 
копії трудової книжки.

За довідками звертатись за 
адресою: смт. Ювілейне, вул. 
В. Сухомлинського, 56-б, тел. 
(056) 753-88-24.

ДЕВІЗ 2016 РОКУ – 
«СТРЕС НА РОБОЧОМУ 
МІСЦІ: КОЛЕКТИВНИЙ 

ВИКЛИК»

Дніпропетровська районна виконавча 
дирекція Дніпропетровського обласного 
відділення Фонду соціального 
страхування з тимчасової 
втрати працездатності (далі 
– Дніпропетровська РВД) 
інформує про надходжен-
ня та використання коштів 
Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд, ФСС 
з ТВП) за І квартал 2016 року за напрямками фінан-
сування і вимогами, передбаченими Законом України 
від 23.09.1999р. №1105-ХІV «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» (в редакції Закону 
України від 28.12.2014р. №77-VIII).

Головним  завданням Дніпропетровської РВД було й 
залишається своєчасне та в повному обсязі фінансування 
підприємств, установ, організацій (страхувальників) на 
виплати допомог застрахованим у 
ФСС з ТВП особам (найманим пра-
цівникам), яке необхідно проводити 
протягом 10-ти робочих днів від дати 
надання страхувальниками заяви – 
розрахунку до Дніпропетровської 
РВД. Відповідний порядок фінансу-
вання, що затверджений постановою 
правління Фонду від 22.12.2010 р. № 
26, виконується Дніпропетровською 
РВД, фінансування на виплати до-
помог проведено в повному обсязі 
і в терміни, передбачені законодав-
ством. На поточну дату ці платежі проходять протягом 
5-ти робочих днів при встановленому законодавством 
10-денному терміні, станом на поточну дату заборгова-
ність по виплатах матеріального забезпечення застрахова-
ним особам відсутня. Тобто, затримки у виплаті допомог 
застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з 
вини комісій із соціального страхування та (або) фінансо-
вих служб підприємств, установ, організацій.

За І квартал 2016 рік доходи бюджету Дніпропетров-
ської РВД склали 32,7 тис. грн (93,4% до плану), а витратна 
частина – 11130,0 тис. грн, що по відношенню до заплано-
ваного рівня складає 100,0%. До бюджету Дніпропетров-
ської РВД від Виконавчої дирекції Дніпропетровського 
обласного відділення Фонду (для забезпечення виконання 
витратної частини бюджету) в звітному періоді  надійшло 
8980,2 тис. грн. 

У цілому доходна та витратна частини за окремими 
напрямками, передбаченими законодавством, по Дні-
пропетровській РВД за І квартал 2016 року склали: 
(див. табл.)  

Найбільшу питому вагу в загальних витратах скла-
дають виплати на допомоги – 10,9 млн грн (або 98,2%), а 
серед них – виплати по тимчасовій непрацездатності  (5,9 
млн грн), що складає 53,2% до загальних витрат (11,1 млн 
грн) та 54,1%  до виплат на допомоги.

На виплати допомоги по вагітності та пологах за І 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ



люди це розуміють, і тому забруд-
нюють повітря, озера, ставки, ви-
сушують болота, зрубують дерева, 

а зрубане дерево не поповнить наше повітря киснем, не 
прихистить влітку від пекучого сонячного проміння. 

Школярі закликали насаджувати якомога більше зеле-
них дерев, очищати великі й маленькі річки, підгодовува-
ти диких тварин, не забруднювати повітря. Недарма му-
дрі люди раніше казали, що за своє життя треба посадити 
хоча б одне дерево.

Діти розповіли, як доглядають за своїми домашніми 
тваринами, про те, які квіти ростуть у них вдома, і як 
вони, разом із батьками, озеленюють територію, на якій 
живуть.

Якщо хтось вважає, що дари природи існують у необ-
меженій кількості, то він, без сумніву, помиляється. Дари 
природи ми повинні раціонально використовувати. При-
рода – це величезна книжка, яку треба прочитати й пра-
вильно зрозуміти, це дорогоцінний скарб.

Потрібно пам’ятати, що людина не може жити поза при-
родою, й турбуючись про неї, ми робимо краще для себе 
та для майбутніх поколінь.

Таміла ЖОРНЯК. 
На фото Віри Касьянової: екологічна агітбригада уч-

нів 2-Г класу з класним керівником Анастасією Салій.
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Природа – найцінніше у цьому 
світі. Краса природи милує наш 
погляд і заспокоює. Особливо 
зараз, навесні, коли навколо 
все квітує і зеленіє. 

Людина займає верхню 
ланку в природі, тому вона 
зобов’язана берегти навко-
лишній світ. З розвитком 
прогресу, розширенням 
міст стає все складніше це 
робити.

Агітбригади учнів Юві-
лейної ПШ-2 підготували 
тематичні виступи про те, 
що треба робити, щоб наша 
Земля залишалася гарною 
й чистою. Діти розповіли, 
що бережливе ставлення до 
природи віддячується нам 
здоров’ям, гармонією, чудо-
вим співом птахів, багатим 
урожаєм.

Кожна людина від народ-
ження тісно пов’язана з природою. Тому її треба берегти. Але, на жаль, не всі 

ЗЕЛЕНА  ПЛАНЕТА

У Стокгольмі відбувся фінал 
міжнародного конкурсу «Євроба-
чення 2016». Конкурс проходив вже 
61-й раз, і в цьому році вперше був 
показаний в США. 

Безперечну перемогу здобула пред-
ставниця з України – співачка Джама-
ла, яка своїм надзвичайним співом та 
проникливими словами пісні «1944» 
вразила серця слухачів. Вона співа-
ла про трагічну долю своєї прабабусі 
Назилхан, яка перекликається з долею 
понад 180 тисяч кримських татар, де-
портованих зі своєї історичної Батьків-
щини – Криму – в 1944 році. 

Незважаючи на прогнози букме-
керів, які віддавали перемогу росій-
ському співакові Сергію Лазарєву, 
представниця України залишила 
позаду конкурентів. У сумі резуль-
татів від журі і глядачів наша кра-
їна отримала 534 бали. На другому 
місці Австралія – 511 балів, а бронза 
дісталася Росії – 491 бал.

Указом Президента України П. 
Порошенка № 213 від 16 травня 
2016 року присвоєне почесне звання 
«Народний артист України» співа-
чці Сусані Алімівні Джамаладіновій 
(Джамалі) – за визначну виконав-
ську майстерність, піднесення ав-
торитету українського мистецтва 
у світі та перемогу в пісенному кон-
курсі Євробачення в 2016 році. 

Минулий тиждень для України вза-
галі був просто тріумфальним. 

14 травня Джамала здобула за-
служену феєричну перемогу в пі-
сенному конкурсі Євробачення. Її 
перемога спровокувала нову хвилю 
патріотизму. 

Цього ж дня український тені-
сист Сергій Стаховський переміг 
на Челленджері в Сеулі. 

Юна 9-річна українка Юлія Біля-
кова стала чемпіонкою з карате на 
Кубку Світу.

Українці Юлія Прокопчук і Мак-
сим Долгов перемогли в стрибках 
з 10-метрової вишки в Чемпіонаті 
Європи з водних видів спорту. 

Олег Верняєв виграв золото на 
етапi Кубку свiту зі спортивної гім-
настики в Болгарії. 

Богдан Бондаренко виграв Діа-

БЕРЕГТИ  ПРИРОДУ – ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО

У зв’язку з плановими ремонтними роботами від-
будуться перебої електропостачання в травні-черв-
ні місяці в період з 8.00 до 18.00 години в наступних 
населених пунктах  Дніпропетровського району: 

Л-7 смт. Ювілейне, вул. Василя Сухомлинського 
(Совхозна) – 31.05-01.06.16 р.

Л-9 смт. Ювілейне, вул. Будівельників (Фрунзе) – 
31.05-01.06.16 р.

Л-47 смт. Ювілейне, вул. Мічуріна, Зоряна, Моло-
діжна, Сонячна, Лесі Українки (Будьонного), Укра-

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  РЕМ  ПОВІДОМЛЯЄ
їнська, Комарова, Шевченко – 31.05-01.06.16 р.

Л-48, Л-9, Л-8, Л-7, Л-53, Л-58, Л-57, Л-18 – 31.05-01.06.16 р.
Л-153 с. Самарівка, вул. Кільченська, Дзвінка, Журавлина, 

Ветеринарна, Єсеніна – 02-03.06.16 р 
Л-186 с. Дослідне, учкомбінат, вул. Наукова, дім № 

41,42,43 – 31.05.16 р.
Л-36 с. Олександрівка, вул. Совхозна, Зарічна, Білорець-

кого, Красносільська, Польова, Озерна – 01.06.16 р.
АДМІНІСТРАЦІЯ ДРЕМ ЗАСТЕРІГАЄ 

ПРО НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ.

При виявленні пошкоджень 
повітряних і кабельних ліній 
електропередач, трансфор-
маторних підстанцій і розпо-
дільних пунктів, відчинених 
і пошкоджених дверей у них, 

спроб проникнення до 
приміщення з електро-

нним обладнанням сторон-
ніх осіб, просимо сповіщати ко-

лцентер ПАТ «ДТЕК» «Дніпро-
обленерго» за тел.: 0-800-500-444 
або районний відділ поліції.

У травневий сонячний 
день приймає вітання пре-
красна жінка, людина з 
великим серцем та щирою 
душею, невтомна трудівни-
ця, професіонал, учитель та 
мудрий керівник, директор 
КЗ Кіровська СЗШ-2 

Любов ГЛАДКА
Шановна Любове Савеліївно!

Прийміть наші щирі 
дружні вітання з нагоди Ва-
шого ювілею.

Бажаємо здоров’я міцно-
го, гарного сонячного на-
строю, родинного затишку 

та тепла, добра та достатку, подальших 
життєвих успіхів, оптимізму, миру і 

віри. А за Ваше добре серце, за Вашу 
світлу душу, за Ваші золоті руки 
нехай благословляє Вас Господь.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога 

Щасливо стелиться в житті!
Бажаємо світлої радості й сили,

Ласкавої долі, добра і тепла, 
Щоб ласку Вам слало небесне світило, 

Здоров’ям наповнила рідна земля 
З повагою колектив КЗ Кіровська СЗШ-2, 
батьки,  випускники та учні школи.

Днями відсвяткувала 
свій ювілейний День на-
родження директор Ко-
мунального закладу Кі-
ровська середня загаль-
ноосвітня школа № 2 

Любов ГЛАДКА 
Шановна Любове 

Савеліївно!
Прийміть наші щирі ві-

тання з нагоди Вашого 
ювілею!

Зичимо Вам міцного здо-
ров’я, благополуччя, поваги 
та шани від людей, любові 
від рідних та близьких, до-
бра й достатку, творчого натх-
нення та невичерпної енергії.

Хай Ваш високий професіо-
налізм і бажання творити 
добро завжди супрово-
джують Вас по життю.

Щиро бажаємо Вам 
нових звершень на про-
фесійній ниві.
З повагою
Роман ПРУДЕНКО – 
голова районної ради,
Артьом ФІСУНОВ – 
голова райдержадміністрації,
депутати районної ради. 

ПЕРЕМОГИ  НАДИХАЮТЬ

В м. Підгородно-
му відбувся Всеукра-
їнський мотокрос. У 
змаганні брали участь 
спортсмени України, а 
також Польщі й Німеч-
чини, які використову-
вали 73 байки й квадро-
цикли, долаючи вось-
микілометрову трасу зі 
схилами та перепона-
ми. Навіть проливний 
дощ та бездоріжжя не 
стали на заваді прове-
дення конкурсу й ні-
скільки не зіпсували 
настрій учасників. 

Спортсмени висту-
пали в різних катего-
ріях, а саме: «OPEN», 

«150», «ВЕТЕРАНИ», «85», «Аматори». Глядачів вразило те, що навіть маленькі гонщики 
(вікова категорія учасників від 6 до 68 років!) не поступилися у професійності дорослим.

Артьом Фісунов, голова Дніпропетровської райдержадміністрації, взяв участь у від-
критті змагань, побажавши всім учасникам гонок успіхів і перемог та завітав на урочисте 
підведення підсумків спортивного заходу. Артьом Леонідович відзначив кращих пере-
можців Всеукраїнського мотокросу, вручив нагороди та подарунки.

На фото: церемонія вручення нагород переможцям мотокросу в м. Підгородному.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  ЗАЇЗД

МОТОКРОС У ПІДГОРОДНОМУ

мантову Лігу в Шанхаї зі стрибків.
А ще найбільший і найпотуж-

ніший літак Ан-225 Мрія, створений 
в Україні, приземлився в Австралії 
цього ж дня вранці. Тисячі австра-
лійців прийшли зустрічати Мрію. 

Вже 16 травня в столиці Угорщи-
ни місті Будапешт завершився чем-
піонат світу з кікбоксингу WАKО. 
Володарями кубку світу стали одра-
зу двоє українських спортсменів – 
Павло Кондратов у ваговій категорії 
71 кг та Роман Головатюк – 91 кг. 

А вчора в Лондоні наш Андрій 
Гаврилов приніс першу золоту ме-
даль у скарбничку української збір-
ної з плавання на чемпіонаті Європи 
з водних видів спорту.

Нове покоління українців отри-
мує нові символи для наслідуван-
ня. Jamala Jamaladynova – якісна  
популярна музика з глибоким під-
текстом. А історія Джамали безпе-
речно стане позитивним прикладом 
для підростаючого покоління, яке 
пройшло через шок 2014 року.

Ми на своїй рідній землі достойні 
кращого життя, і ми маємо багато 
талановитих натхненних людей, 
великий потенціал, щоб збудувати 
майбутнє країни демократичним, 
світлим, прекрасним. 

Таміла ЖОРНЯК.


