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ДОРОГІ ЮНІ ДРУЗІ!
ЩОРОКУ 1 ЧЕРВНЯ МИ ВІДЗНАЧАЄМО СВЯТО 

МАЛЕНЬКИХ ГРОМАДЯН НАШОЇ КРАЇНИ – 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ. 

Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і наше 
майбутнє. Саме тому святий обов’язок родини, шко-
ли, органів влади та громадськості подбати про все-
бічний розвиток інтересів та здібностей української 
юні, забезпечити їй належний рівень виховання й до-
тримання прав дитинства. 

Впевнені, що об’єднавши зусилля, ми зробимо все, 
аби захистити наших дітей, уберегти їх від гіркоти 
розчарувань і зневіри. Адже саме від нас, дорослих, 
залежить те, як складеться доля кожної маленької лю-
дини, а відтак і нового покоління українців.

Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації.                       Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ, ВЧИТЕЛІ, ШКОЛЯРІ, БАТЬКИ!
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ВІТАЄМО ВСІХ ВАС ІЗ ДНЕМ ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА!
Це свято – завжди урочисте, радісне й водночас хвилююче. Особливо для випус-

кників, для яких шкільний дзвінок лунає дійсно востаннє. 
Передзвін останнього дзвінка відкриває нову сторінку вашого життя, дорогі випускники – 

дорослого життя. Ще вчора вас називали «діти – наше майбутнє». А від сьогодні вам, моло-
дим і талановитим, самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід, власними силами й 
здібностями будувати своє щасливе майбутнє, яке повинно бути нерозривно пов’язане з майбутнім нашої 
держави. Головне – будьте чесними й добрими людьми. Бажаємо вам знайти власну життєву стежину, стати 
гідними громадянами нашої України. Адже саме від ваших ідей, бажання творити й працювати залежить 
майбутнє країни. Вірте в себе, будьте небайдужими, добрими та чесними людьми! Щастя вам і удачі! 

Для школярів сьогоднішній дзвінок – це старт літніх канікул. Тож бажаємо учням добре й змістовно від-
почити, набратися незабутніх вражень та сил перед початком нового етапу навчання. 

Шановні вчителі, дякуємо вам за вашу самовіддану працю, невтомний творчий пошук, за турботу й знан-
ня, які ви віддавали своїм вихованцям. Бажаємо всім нових успіхів, життєвих сил і натхнення! 

У рейтингу найкращих регіо-
нів України, за оцінками Кабіне-
ту Міністрів, визнана Дніпропе-
тровська область. Тому невипад-
ково, що саме до Дніпропетров-
щини зосереджена увага нового 
Уряду України, як до зразкового 
регіону.

З робочим візитом у вівторок 
у Дніпропетровському районі 
побував Віце-прем’єр-міністр 
України – Міністр регіонально-
го розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господар-
ства Геннадій Зубко.

У рамках візиту Геннадій Зубко 
відвідав Центр надання адміні-
стративних послуг 
Ювілейної об’єдна-
ної територіальної 
громади – перший, 
відкритий у цьому 
році, та єдиний серед усіх 16-ох об’єднаних територіальних громад Дніпропе-
тровської області. Він розпочав свою роботу трохи більше тижня тому, й уже 
приймає своїх перших відвідувачів. Це результат реформи, потрібної кожному 
українцю, переваги якої, можна побачити вже сьогодні. Про роботу Центру на-
дання адміністративних послуг детально розповів Іван Камінський, Ювілейний 
селищний голова, та працівники закладу. Віце-прем’єр-міністр зазначив, що такі 
осередки послуг для громадян України мають запрацювати по всій країні уже 
найближчим часом.

Наступним кроком у робочій поїздці Геннадія Зубка стало озна-
йомлення з будівництвом дошкільного навчального закладу «Диво-
світ» Ювілейної об’єднаної територіальної громади. Сучасний дит-
садок у Ювілейному – другий на Дніпропетровщині дошкільний 
заклад, який будується «з нуля» за кошти місцевого та обласного 
бюджетів. Після відкриття закладу 220 малюків Ювілейної громади 
будуть здобувати дошкільну освіту в новому дитсадку європейсько-
го зразка. Масштаби дитсадка вражають. Це п’ять окремих буді-
вель, об’єднані переходами. Різні за кількістю поверхів та кольором, 
де працюватимуть 4 ясельні та 8 дошкільних груп. Загальна площа 
– більше 6 тисяч квадратних метрів. «Один корпус – адміністра-
тивний, другий – для дитячого дозвілля, решта – під дитячі групи, 
– пояснив Володимир Кононов, проектувальник, генеральний ди-
ректор ПрАТ «АВП «Содружество». – Тут на дітей чекають затишні 
спальні та ігротеки, музична та спортивна зали, комп’ютерні класи та навіть зи-
мовий сад». Нині будівля дошкільного навчального закладу збудована на 60%. 
Відкриття дитсадку «Дивосвіт» заплановано на кінець цього року. 

Віце-прем’єр висловив надію, що вже 1 вересня дошкільний навчальний заклад 
привітно відкриє свої двері відвідувачам. «Будівництво дитячого садка такого 
рівня є яскравим прикладом того, 
як мають розвиватися громади», 
– зазначив Геннадій Зубко.

Після відвідування будівельно-
го майданчика, делегація на чолі 
з Геннадієм Зубком, направилась 
до приміщення Дніпропетров-
ської районної ради, де відбулась 
нарада з теми «Першочергові 
завдання реформи місцевого са-
моврядування та децентралізації 
влади». Захід відбувся за участі 
Валентина Резніченка, голови 
Дніпропетровської облдержад-
міністрації, Олега Кужмана, першого заступника голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації, Олексія Кудрявцева, голови Державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції України, Артьома Фісунова, голови Дніпропетровської рай-
держадміністрації, Романа Пруденка, голови Дніпропетровської районної ради, 
голів райдержадміністрацій та районних рад Дніпропетровської області, голів 
об’єднаних територіальних громад області, громадськості.

«Реформа децентралізації – одна з головних у проекті Плану пріоритетних 
кроків Уряду на 2016 рік. В документі ми зафіксували конкретні кроки, які ма-

ємо здійснити протягом року в напрямі де-
централізації», – наголосив Геннадій Зубко, 
розпочинаючи нараду.

Під час заходу була звернута увага на 
блок питань із плану – сприяння та допо-
моги добровільному об’єднанню територі-
альних громад та розподілу повноважень 
між органами місцевого самоврядування та 
органами виконавчої влади. З ходом прове-
дення об’єднання територіальних громад 
на Дніпропетровщині присутніх ознайо-
мила Олена Тертишна, директор установи 
«Дніпропетровська обласна Агенція регіо-
нального розвитку».

Був обговорений процес передачі на міс-
ця повноважень з надання адміністративних 
послуг ЦНАПами.

Також Віце-прем’єр-міністр повідомив, що в рамках розподілу повноважень 
між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади за прин-
ципом субсидіарності необхідно визначити чіткі нормативи надання послуг у 
сфері освіти, охорони здоров’я, а також соціального захисту, охорони громадсько-
го правопорядку, створення протипожежної безпеки через власні підрозділи. Це 
необхідно зробити для того, щоб забезпечити населення громад доступними та 
якісними послугами. Зокрема, стоїть завдання удосконалити формулу розра-

хунків державних субвенцій у сфері 
освіти та охорони здоров’я. Необхід-
но сформувати карти опорних шкіл 
та можливих госпітальних округів на 
основі затверджених перспективних 
планів та створити конкретний пере-
лік обов’язкових безоплатних послуг 
у галузі охорони здоров’я. 

Ніна Буряк, секретар Сурсько-Ли-
товської сільської ради, у своєму 
виступі торкнулася хвилюючих гро-
маду питань медичної галузі на селі. 
Вона зазначила, що на території Сур-
сько-Литовської об’єднаної терито-
ріальної громади існує 2 амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, одна з яких розташована в триповерховій 
будівлі, а задіяний тільки перший поверх. При кількості населення понад 6-ть 
тисяч, медамбулаторія має в своєму штаті 6 сімейних лікарів, 12 медсестер, та 
обслуговуючий персонал. В медичному закладі розташовані 2 стоматологічних 
кабінети та рентгенкабінет. Первинна ланка сімейної медицини сьогодні не за-

довольняє потреби сільських жителів у повному обсязі. Ніна 
Іванівна зазначила, що Сурсько-Литовська об’єднана терито-
ріальна громада вирішила створити власний Центр первин-
но медико-санітарної допомоги для надання якісних послуг 
населенню. Вже затверджений статут і структура установи, 
готова документація дозвільного характеру на отримання лі-
цензії до Міністерства охорони здоров’я. Також сільська рада 
готова взяти на баланс медамбулаторії.

Геннадій Зубко запевнив, що запропонує Міністерству охо-
рони здоров’я створити наказ на отримання ліцензії, надання 
платних та безоплатних послуг населенню та відпрацювати 
питання співпраці з другою та третьою ланками медицини.

На зустрічі представники кожної об’єднаної територіальної 
громади області мали змогу поставити Геннадію Зубкові пи-

тання, що їх хвилюють, отримати на них вичерпні відповіді та роз’яснення.
Завершилася зустріч підписанням Меморандуму щодо передачі функцій ар-

хітектурно-будівельного контролю та дозвільних процедур між Олексієм Куд-
рявцевим, головою Держархбудінспекції, та Іваном Камінським, головою Юві-
лейної об’єднаної територіальної громади. Після отримання нових повноважень 
жителі Ювілейної селищної ради зможуть оформляти дозвільні документи на 
будівельні роботи безпосередньо на своїй території.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне. Фото автора. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ  –  ПРІОРИТЕТ  У  РОБОТІ  УРЯДУ
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Відповідно до плану основних  системних заходів у 
середу відбулося засідання колегії райдержадміністра-
ції під головуванням Артьома Фісунова, голови рай-
держадміністрації. 

На засіданні колегії були присутні: члени колегії, 
працівники апарату районної державної адміністрації, 
керівники структурних підрозділів райдержадміністра-
ції, голови виконкомів місцевих рад, керівники установ 
і організацій району, керівники правоохоронних та кон-
тролюючих органів.

Перед початком колегії Артьом Леонідович довів до 
відома присутніх, що в зв’язку з кадровими призначен-
нями до складу колегії згідно з Положенням про коле-
гію включили: Олександра Дейнеку, першого заступ-
ника голови райдержадміністрації; Олександра Сте-
панського, заступника голови райдержадміністрації. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 17 
травня 2016 року № Р-137/0/291-16 утворена Рада з пи-
тань соціально-економічного розвитку та регулювання 
інвестиційної діяльності при голові Дніпропетровської 
районної державної адміністрації. Персональний склад 
Ради: Іван Гашенко, громадський діяч, юрист – голова 
Ради, радник з питань соціально-економічного розвит-
ку та регулювання ін-
вестиційної діяльно-
сті; Геннадій Бутен-
ко, громадський діяч, 
інженер – член Ради, 
радник з питань ре-
гулювання інвести-
ційної діяльності та 
Юрій Бутенко, по-
мічник-консультант 
депутата Дніпропе-
тровської районної 
ради, юрист – член 
Ради, радник з пи-
тань соціально-еко-
номічного розвитку.

Про підсумки соці-
ально-економічного та культурного розвитку Дніпропе-
тровського району за І квартал 2016 року доповіла Ва-
лентина Верпаховська, начальник відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації, зазначивши, 
що робота райдержадміністрації, виконавчих комітетів 
місцевих рад, районних організацій та установ протягом 
І півріччя 2016 року спрямовувалася на забезпечення до-
сягнення показників програми економічного і соціаль-
ного розвитку району з урахуванням визначених пріори-
тетів. Аналіз соціально-економічного становища району 
свідчить, що в основних галузях господарського комплексу 
і сферах діяльності в районі є, як 
негативні так і позитивні тенден-
ції в економічному розвитку.

За І квартал 2016 року до 
зведеного бюджету району 
надійшло 93,2 млн грн дохо-
дів, що становить 109 відсо-
тків до уточнених планових 
показників місцевих органів 
влади. Це на 10,7 млн грн 
більше в порівнянні з відпо-
відним періодом 2015 року.

Уточнений план по власних 
доходах загального фонду ра-
йоном виконано на 179,4 відсо-
тків, до бюджету надійшло 27,4 
млн грн доходів, це на 0,3 млн 
грн або на 1,2 відсотка менше в 
порівнянні з 2015 роком.

Виконання планових показників власних доходів за-
гального фонду забезпечено всіма бюджетами. 

При уточненому плані зведеного бюджету району 86,3 
млн грн, видатки склали 74,2 млн грн, або 86,0 відсотків від 
планових призначень. В І кварталі поточного року зведе-
ний бюджет району мав виключно соціальне направлення.

В промисловості за січень-березень 2016 року вдало-
ся завантажити свої виробничі потужності та наростити 
випуск продукції (в межах від 106,3 – 146,3 відсотків) то-
варовиробникам ковбасних виробів, круп, тортів, плит, 
листів, плівки, фольги, мішків і пакетів з полімерів, риби, 
філе рибного, м’яса риби без кісток. Водночас зменшено 
(на 41,4 – 89,7 відсотків) випуск напоїв безалкогольних, 
м’яса, вод натуральних мінеральних негазованих, олії, 
пряників та інших аналогічних виробів, соків натураль-
них, засобів для гоління, плит та плитки керамічної.

Промисловими підприємствами реалізовано продук-
ції (товарів, послуг) на суму 1181,6 млн грн (1,7 відсо-
тків у загально обласному обсязі обороту від промис-
лової діяльності).

Агропромисловими підприємствами Дніпропетров-
ського району всіх форм власності по всім категоріям 
за І квартал 2016 року вироблено продукції сільського 
господарства в порівняльних цінах 2010 року та скла-
дає 54,5 млн грн, що на 22 відсотка менше проти відпо-
відного періоду минулого року.

Згідно робочого плану комплексу весняно-польових 

робіт у 2016 році в районі заплановано посіяти ярових 
культур на площі 48,5 тис. га, із них ранні зернові 10,7 
тис. га, кукурудза 11,5 тис. га, сорго 6,6 тис. га, соняш-
ник 23,0 тис. га. На даний час майже все вже посіяно.

Станом на 18 квітня 2016 року у всіх категоріях гос-
подарств проведено боронування на площі 54,5 тис. га, 
культивація на площі 39,0 тис. га, підживлено озимих 
на площі 16,0 тис. га, посіяно ранніх зернових на 7,5 
тис. га або 73 відсотків від запланованих.

За І квартал 2016 року господарствами району виро-
блено молока 6,6 тис. тонн, м’яса 1,0 тис. тонн, яєць 52,8 
млн шт. Порівняно з минулим роком виробництво мо-
лока збільшилось на 1 відсоток, м’яса зменшилось на 50 
відсотків, яєць на 3 відсотка. 

Зменшення виробництва м’яса пояснюється зменшен-
ням поголів’я свиней більш ніж на 12 тис. голів. Удій на 
фуражну корову збільшено на 3 відсотка проти минулого 
року, уніс на курку – несучку збільшено на 15 відсотків.

Вартість продукції рослинництва та тваринництва, ре-
алізованої за всіма напрямами у березні місяці 2016 року у 
порівнянні з лютим місяцем поточного року збільшилась 
на 72,7 відсотків, у тому числі продукція рослинництва – на 
93,1 відсотків та продукція тваринництва – на 68,3 відсотків.

Кількість фізичних осіб – підприємців, що перебува-
ють на обліку в Дніпропетровській об’єднаній держав-
ній податковій інспекції станом на 01 квітня 2016 року 
складає 3871 осіб (це на 175 осіб більше в порівнянні 
з відповідним періодом 2015 року – 3696 осіб), з них 
платників єдиного податку складає 1863 особи (це на 
150 осіб більше в порівнянні з 2015 роком – 1713 осіб). 

Станом на 01 квітня 2016 року перебувають на облі-
ку в податкової інспекції 423 суб’єктів малого підпри-
ємництва – юридичних осіб (на 375 юридичних осіб 
менше в порівнянні з відповідним періодом 2015 року 

– 798 осіб), зареєстрованих в 
цілому по району всіх юри-
дичних осіб – 3290, що на 
42 юридичні особи більше в 
порівнянні з відповідним пе-
ріодом – 3242.

За січень – березень 2016 
року єдиного податку від 
суб’єктів малого підприєм-
ництва надійшло на загаль-
ну суму 11750,2 тис. грн, в 
порівнянні з минулим ро-
ком надходження збільши-
лись на 4420,1 тис. грн (по 
юридичних особах ІІІ групи 
надійшло 7018,9 тис. грн). З 
юридичних осіб ІІІ групи на-
дійшло 2206,5 тис. грн. З фі-
зичних осіб надійшло 8655,8 

тис. грн. З юридичних осіб IV групи (фіксований с/г 
податок) надійшло 887,9 тис. грн.

Обсяги імпорту послуг за I квартал 2016 року по ра-
йону складає 1765,8 тис. дол. США, відповідно до за-
гального обсягу складає 111,1 відсотків. Основні види 
товарів, що імпортуються: продукція харчової промис-
ловості, пластмаси та каучук, неблагородні метали, ма-
шини, устаткування та механізми.

Для спрощеного доступу юридичних та фізичних 
осіб підприємців до адміністративних послуг на тери-
торії Дніпропетровського району з 2010 року функціо-
нує дозвільний центр за принципом «Єдиного вікна», 
який на виконання Закону України «Про адміністра-
тивні послуги» у вересні 2013 року було переймено-
вано на «Центр надання адміністративних послуг 
Дніпропетровського району». Та який з 01 січня 2016 
року прийняв 20000 звернень, 5 декларацій (подання 
яких передбачено законодавством), надав 30000 кон-
сультацій.

Будівельних робіт за січень-березень 2016 року під-
приємствами Дніпропетровського району виконано 
власними силами на суму 19795,0 тис. грн, що стано-
вить 2 відсотка до загальнообласного обсягу.

Чисельність наявного населення Дніпропетровсько-
го району за станом на 1 квітня 2016 року, за оцінкою, скла-
ла 84 тис. 825 осіб. Упродовж січня-березня 2016 року вона 
зменшилась на 25 особи. Зміна чисельності жителів відбу-

лася за рахунок природного скорочення на 188 осіб (8,9 від-
сотків) та міграційного приросту – на 163 (86,7 відсотків).

Заборгованість із заробітної плати за станом на 01 
квітня 2016 року у районі становить 2200,1 тис. грн.

В управлінні соціального захисту населення на пер-
соніфікованому обліку в районі станом на 1 квітня 2016 
року перебуває 14388 осіб пільгових категорій та 6593 
отримувачів різних видів соціальної допомоги.

Загальна сума коштів державного бюджету викори-
стана на надання пільг окремим категоріям громадян 
Дніпропетровського району за І квартал 2016 року ста-
новить – 2770,4 тис. грн. Та використано коштів дер-
жавного бюджету для виплати державних соціальних 
допомог на загальну суму 17385,1 тис. грн у тому числі: 
допомога інвалідам та дітям інвалідам – 2527,7 тис. грн, 
допомога на дітей – сиріт, що проживають в дитячих 
будинках сімейного типу на суму 439,4 тис. грн. 

Виплачено субсидій населенню на житлово-комунальні 
послуги – 8992,7 тис. грн та субсидія готівкою на придбан-
ня твердого палива і скрапленого газу – 153,0 тис. грн.

Для реалізації в 2016 році заходів Комплексної Програми 
соціального захисту населення Дніпропетровського ра-
йону на 2011-2015 роки бюджетною сесією районної ради 

виділено 1522,4 тис. 
грн. За І квартал 2016 
року використано 
коштів районного 
бюджету на загальну 
суму 254,6 тис. грн. 

На персоніфіко-
ваному обліку в 
управлінні Пенсій-
ного Фонді Укра-
їни в Дніпропе-
тровському районі 
Дніпропетровської 
області станом на 
01 квітня 2016 року 
перебуває 22613 
одержувачів пенсій.

Середній розмір пенсії по району становить 1587,6 
грн (збільшився на 7 відсотків в порівняні з І кварталом 
2015 року – 1474,6 грн).

Протягом І кварталу 2016 року призначено 183 нових 
пенсійних справ, що на 22 відсотка менше кількості 
призначених за період 2015 року. 

За даними Дніпропетровської ОДПІ ГУ ДФС в Дні-
пропетровській  області надійшло частини коштів Пен-
сійного фонду в складі єдиного внеску 42,8 млн грн. 
Надходження власних коштів, які адмініструє Пенсій-
ний фонд (рахунки ВАТ «Ощадбанк») за перший квар-
тал 2016 року  склало 258,4 тис. грн, або 111,8 відсотків 
плану (231,3 тис. грн). У підсумку за січень-березень 
поточного року надійшло 43,1 млн грн власних коштів.

До Пенсійного фонду надійшло коштів за додаткови-
ми ставками в сумі 9619,3 тис. грн, у т.ч. від відчуження 
легкових автомобілів 1370,9 тис.грн. (план виконано на 
193,03 відсотків), придбання нерухомого майна 8248,4 
тис. грн (план виконано на 221,2 відсотків).

Про виконання податково-бюджетної діяльності 
доповів Руслан Царук, начальник Дніпропетровської 
об’єднаної державної податкової інспекції. 

Про зайнятість населення і ринок праці проінформу-
вав Микола Сінчук, директор Дніпропетровського ра-
йонного центру занятості.

Про підсумки проходження опалювального сезо-
ну 2015-2016 років та заходи щодо підготовки житло-
во-комунального господарства та об’єктів соціальної 
сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 
років розповів Олексій Невеселий, начальник відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства, будівництва та інфраструктури райдер-
жадміністрації.

Про погодження проекту районної Програми «Ство-
рення безпечних умов у навчальних закладах Дніпро-
петровського району на 2016-2018 роки»  та про по-
годження проекту районної Програми «Підвищення 
рівня володіння сучасними інформаційними техноло-
гіями та іноземними мовами на 2016-2018 роки» проін-
формувала Лариса Сафронова, начальник відділу осві-
ти, молоді та спорту райдержадміністрації. 

Про хід виконання заходів призову весною 2016 року 
виступив Олександр Вольніков, військовий комісар Дні-
пропетровського районного військового комісаріату. 

Про результати ревізії бюджету Дніпропетровського 
району прозвітувала Наталія Левчук, начальник фінан-
сового управління райдержадміністрації. 

Цього ж дня Артьом Фісунов виконав почесну місію 
– вручив нагрудний знак «Мати-героїня» Олені Дієр 
із Новоолександрівської сільської ради, подякувавши 
Олені Миколаївні за материнську самовідданість, на-
родження й зразкове виховання дітей, забезпечення 
умов для всебічного їх розвитку.

Всі питання, винесенні на розгляд засідання колегії, 
були детально розглянуті, відповідні розпорядження 
надіслані виконавцям.

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

КОЛЕГІЯ

Підсумки соціально-економічного та культурного розвитку 

РЕЄСТРАЦІЯ 
НОВОНАРОДЖЕНИХ 

У рамках реалізації пілотного проекту Дніпропетровським ра-
йонним відділом ДРАЦС Головного територіального управління 
юстиції у Дніпропетровській області з метою створення сприятли-
вих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до адміні-
стративних послуг щодо державної реєстрації народження дитини, 
з 1 червня 2016 року безпосередньо в закладі охорони здоров’я ко-
мунальний заклад «Дніпропетровська центральна районна лікар-
ня» Дніпропетровської обласної ради буде здійснюватися державна 
реєстрація народження дитини.

Любов ЛЯПЧЕНКО, 
начальник Дніпропетровського районного відділу ДРАЦС.

НОВОВВЕДЕННЯЛІКАРНЯ, ДОБРОЗИЧЛИВА ДО ДИТИНИ
На виконання районної програми «Здоров’я населення Дніпропе-

тровського району» та з нагоди Дня захисту дітей Дніпропетровською райдержадміністра-
цією та районною радою направлені кошти в сумі 190 тис. грн КЗ Дніпропетровська цен-
тральна районна лікарня Дніпропетровської обласної ради для закупки операційного столу 
для пологового відділення. 

Здоров’я дітей та жінок Дніпропетровського району – важливе завдання районної влади 
та колективу медичного закладу, тому в центральній районній лікарні з особливою тур-
ботою дбають про маленьких пацієнтів, й, звичайно, переймаються, щоб відділення було 
забезпечене всім необхідним, а маленькі пацієнти та їхні матусі почували себе комфортно.  

Пологове відділення Дніпропетровської центральної районної лікарні, де працює відпові-
дальний професійний колектив на чолі з завідувачкою Ніною Гненною, готове надати весь 
спектр медичних послуг для своїх пацієнтів, породіль, мам та їх немовлят. 

ВЛАДА ДІЄ
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ня. Бажаю всім вам здоров’я, нехай зігрівають усіх 
вас тепло рідних та турбота всього суспільства». 

Зі словами вдячності до ветеранів війни, які ге-
роїчно боролися з нацисткою навалою на фронтах, 
які кували перемогу в тилу звернулися: Валентина 
Капітон-Заєнко та отець Сергій.

Перед шановними ветеранами з концертною програ-
мою виступили: Юлія Брайт з піснею «Моя Україна»; 
Любов Поліщук виконала «Кленова Балада»; Еліна Цо-
дікова заспівала «Діти Війни»; Тетяна Лимарь продекла-
мувала баладу «Дві душі»; Катерина Невесела та Роман 
Гамасенко виконали пісню «Заходи червоні»; Ольга 
Мельничук заспівала «Ми Україна»;  солісти вокаль-
ної студії подарували пісню «Ми хочемо миру»; «День 
Перемоги», текст пісні передали захисники зі сходу, у 
виконанні Романа Гамасенка; пісні воєнних років заспі-
вали учасники телепроекту X-FACTOR: «XXII століт-
тя». Своїми виступами порадувала сивочолих ветеранів 

малеча дитячого  садка 
«Червона шапочка». 

Хвилиною мов-
чання присутні вша-
нували пам’ять про 

тих, хто віддав своє життя за Вітчизну на воєнних 
дорогах Другої світової війни. Як символ всенарод-
ної вдячності присутні поклали квіти до пам’ятного 
знаку воїнам Другої світової війни.

Захід завершився Флешмобом, діти вишикувалися у 
ряди. Синьо-жовті кулі злетіли в небо, наче іскринки з 
кожного серця, яке пам’ятає про жахливу трагедію. 

Цього дня була організована польова кухня, під час 
якої готувалася смачна солдатська каша. Охочі мали 
змогу скуштувати запашну страву. 

Нехай лиш яскраве сонце світить нам із безмежних 
мирних небес і зігріває своїм невичерпним теплом.  

Юлія ЧУМАК, сел. Ювілейне. Фото автора.

Багато років минуло від незабутнього 
травня 1945 року, але й сьогодні величний 
подвиг захисників і визволителів залиша-
ється невичерпним джерелом патріотиз-
му, вірного служіння своєму народові.

У селищі Ювілейне в районному будин-
ку культури відбулися урочистості з нагоди 
71-річниці Перемоги у Другій світовій війні.

У заході взяли участь: Іван Камінський, 
Ювілейний селищний голова, Олександр 
Широких, депутат Дніпропетровської облас-
ної ради, Віра Підодвірна, начальник управ-
ління Пенсійного фонду, отець Сергій, насто-
ятель храму ікони Божої матері «Призрі на 
смірєніє» Валентина Капітон-Знаєнко, голо-
ва ради ветеранів сел. Ювілейного, ветерани, 
учні, небайдужі жителі та гості селища.

З вітальним словом виступив Іван Камін-
ський: «Дорогі ве-
терани! Сердечно 
вітаємо вас із все-
народним святом 
– Днем Перемоги! 
Свята пам’ять про 
Другу світову вій-
ну залишається з 
нами як високий 
зразок мужності, 
сили духу, самопо-
жертви, тяжкої рат-
ної праці, а водно-
час вічної скорботи 
за тими, хто віддав 
життя за свободу Вітчизни. Ми схиляємося у доземному 
поклоні перед нині живими, усіма тими, хто проніс через 
лихоліття війни любов до Батьківщини й бажання ба-

ВКЛОНІМОСЯ ВЕЛИКИМ ТИМ РОКАМ

Із року в рік часопис віддаляє своїх на-
щадків далі від тої страшної та жахливої 
війни. Та травень знов і знов нагадує про 
те, як  із життя йшли його сини та донь-
ки. 71 рік для історії – миттєвість! Для 
нас, обпалених жахіттям війни – вічність! 
Цей день залишиться назавжди затьмаре-
ним гіркотою втрат та звеличений світлою 
Перемогою. Його наближували, як могли, 
люди, котрим було дуже нелегко в ті воєнні 
літа та яким найважче сьогодні. У довіч-
ному боргу наше покоління й перед тими 
ветеранами війни, кому пощастило пройти 
через горнило битв і дожити до цього світ-
лого дня. Все менше їх залишається в жит-
тєвому строю. Їхні груди вкриті медалями, 
на скронях – сивина. 
Але вони пам’ятають ті 
страшні часи, хоч часто 
їм і не хочеться про них 
згадувати. Що ж зали-
шиться після них? А залишиться світла пам’ять про незабутніх героїв.

Вшанування величного подвигу героїв у селі Любимівка розпочалось із уро-
чистої ходи «Безсмертний полк» вранці по вул. Красній, де зібрались учасники 
заходу. Діти й дорослі несли портрети загиблих односельців, а воїни-учасники 
АТО йшли з синьо-жовтими прапорами. 

В центрі села Любимівка в надзвичайній піднесеній урочистій атмосфері, що 
об’єднувала всіх присутніх, відбулося відкриття після реконструкції Меморіалу 
Слави. 

З вітальним словом до присутніх звернулись: Катерина Желяб’єва, Любимів-
ський сільський голова, Олександр Широких, депутат Дніпропетровської об-
ласної ради, Лідія Голубчик, директор Дніпропетровського обласного центру 
охорони історико-культурних цінностей, В’ячеслав Лінський, директор ТОВ 
«Любимівка», гість села Микола Козуб, Антон  Колтаков, воїн-інтернаціоналіст, 
учасник АТО. З глибокою повагою й теплотою слово було надане ветерану Дру-
гої світової війни, голові ради ветеранів Василеві Степановичу Морозу.

Ветеранів, учасників бойових дій Другої світової війни в Любимівській грома-
ді нині проживає 4 чоловіки, тож громада відноситься до цих шановних людей з 
великою повагою та постійно надає необхідну допомогу.

Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам’ять всіх захисників рідної 
землі, після чого пролунали постріли мисливської зброї. Були зачитані списки 
героїв, полеглих на полях битв. Отець Костянтин та служителі Свято-Микола-
ївської церкви відправили панахиду за загиблими у воєнні та післявоєнні роки. 

ВІДКРИТТЯ  МЕМОРІАЛУ  СЛАВИ

чити її заможною 
та квітучою. Щиро 
бажаємо вам міцно-
го здоров’я та довго-
ліття». 

Олександр Ши-
роких приєднав-
ся до привітань: 
«Сьогодні ми від-
даємо шану всім, 

хто боровся зі зброєю в руках на фронті і в тилу, вша-
новуємо всіх, хто боровся за мир і добробут свого на-
роду, на чиїх подвигах зростає сьогоднішнє поколін-

Покладені квіти до підніжжя меморіального комплек-
су стали підтвердженням незгасимої пам’яті та подяки за 
подвиг та врятований мир. 

На честь всіх захисників Вітчизни в небі прогримів 
яскравий салют. 

У кінці заходу діти дитячої творчої студії «Сонечко» 
виконали пісню «Лелека на даху», а діти ДНЗ «Чарівна 
казка» в яскравих українських костюмах і в костюмах 
ангелів виконали хореографічну композицію, нагадуючи 
всім людям, що лелеки приносять діток тільки в ті краї-
ни, де є мир, і що необхідно зробити так, щоб ніколи не 
було війни в нашій Україні та в усьому світі. А фіналом 
свята стала пісня «9 травня» у виконанні Олександра 
Корнілова та ансамблю «Любисток». 

Наші діти – останнє покоління, яке може почути про цю 
війну безпосередньо з вуст її учасників. І ми повинні вша-

новувати й зберігати пам’ять про всі по-
двиги людей, які захищали нашу землю.  

Після мітингу ветеранів, жінок-вдів, ді-
тей війни, воїнів АТО запросили в кафе 
на святковий обід, організаторами якого 

були сільський голова Катерина Желяб’єва, депутат обласної ради Олександр Ши-
роких, депутат районної ради Ігор Желяб’єв. В дружній святковій атмосфері всі ба-
жали ветеранам здоров’я, довголіття, а всім присутнім і всій нашій країні мирного 
неба й добробуту. Учасники художньої самодіяльності виконували українські піс-
ні, пісні воєнних років. У відповідь ветерани та жінки подякували голові й депу-
татам за гарне свято, за те, що завжди з повагою й розумінням відносяться до них.

Гульнара ШЕВЧЕНКО, директор Любимівського СБК.

ОСЯЯНІ  СОНЦЕМ  ПЕРЕМОГИ

Управління агропромислово-
го розвитку Дніпропетровської 

РДА оголошується конкурс на надання послуг із розро-
блення проектів землеустрою для учасників бойових дій, 
які брали безпосередню участь в антитерористичній опе-
рації, забезпеченні її проведення, та членам сімей загиблих 
учасників бойових дій, відповідно до Програми розвитку 
земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській 
області на 2011-2018 рр, затвердженої рішенням обласної 
ради від 25 березня 2011 року № 73-5/VI (зі змінами).

Переможець визначається з найбільш економічно 
вигідною пропозицією при умові вартості одного про-
екту в межах 1 тис. грн та з розрахунку одного проек-
ту для однієї особи.

Учасник повинен мати відповідне обладнання, тех-
нічні та транспортні засоби, необхідні для надання 
послуг (GPS прилади, електронні тахеометри та GPS- 
приймачі, які забезпечують сантиметрову точність 
визначення координат пунктів, тощо), працівників 
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання 
та досвід (сертифіковані інженери-землевпорядники та 
геодезисти), про що надати відповідні документи.

Умови надання послуг, документальні та фінансові 
вимоги надаються управлінню АПР. 

Пропозиції приймаються щодня, за винятком 
вихідних днів, із 10.00 години за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 5, 4 поверх, каб. 44, теле-
фон (0562) 27-90-06. 

Минулого тижня сільськогосподар-
ські угіддя Дніпропетровського району 
відвідала виїзна комісія, до складу якої 
увійшли представники постійнної комі-
сії районної ради із питань агропромис-
лового комплексу, землекористування, 
екології, використання природних ре-
сурсів, надзвичайних ситуацій, Мальо-
ваний Г.І., Дмитренко С.О., та начальник 
управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Тетяни Ткач, з ме-
тою оцінки стану посівів, які попали під 
ураганний вітер, що супроводжувався 
дощем і градом. Протягом 15-17 травня на межі з Солонянським районом випав град, який покрив землю льодяним ковром 
висотою понад 10 см, що призвело до пошкодження озимої пшениці, соняшнику та кукурудзи в сільськогосподарських під-
приємствах на території  Новоолександрівської, Сурсько-Литовської та Миколаївської сільських рад.

У роботі комісії також взяли участь спеціалісти ТОВ «Стіл Агро» разом із представником районної газети «Дні-
провська зоря» для встановлення факту втрат сільськогосподарської продукції. Таким чином, членами комісії було 
встановлено знищення посівів соняшнику – близько 300 га, пошкодження озимої пшениці та озимого ячменю на 
площі 500 га. Загалом, збитки від стихійного явища призведуть до втрат врожайності озимої пшениці до 30 відсотків 
та до 50 відсотків втрати врожаю озимого ріпаку.

Життя знову підтвердило народну мудрість, що урожай не той що на полі, а той, що в коморі, тож не просімо в Бога 
дощу, а просімо врожаю.                                                                                       Комісія з питань агропромислового комплексу.

ВИЇЗНА КОМІСІЯ

ВТРАТИ ВРОЖАЮ 2016 РОКУ КОНКУРС
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ПЛАНУВАТИ  СІМ’Ю  ОЗНАЧАЄ 
планувати  свої  думки  й  мрії

Керівник апарату 
райдержадміністрації 

Тетяна Сараб’єва провела День інформування насе-
лення Дніпропетровського району, де були розглянуті 
теми згідно методичних матеріалів ОДА: щодо Всес-
вітнього дня без тютюну та закінчення навчального 
2015-2016 року.

Щороку відзначаються дві дати, присвячені пробле-
мі куріння тютюну – 31 травня (Всесвітній день без 
тютюнового диму) і третій четвер листопада (Міжна-
родний день відмови від куріння – No Smoking Day) – з 
метою привернення уваги громадськості до негатив-
них наслідків паління тютюну.

Міжнародний день відмови від паління був вста-
новлений Американським онкологічним товариством 
(American Cancer Society) в 1977 році та відзначається 
за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ).

Закінчення навчального року відповідно до наказу 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 
29.04.2016 № 326 «Про порядок закінчення 2015/2016 
навчального року». Свято «Останній дзвоник» запла-
новано провести – 27 травня 2016 року – для шкіл, які 
працюють за п’ятиденним робочим тижнем, 28 травня 
2016 року – для шкіл, які працюють за шестиденним 
робочим тижнем; вручення документів про повну за-
гальну середню освіту відбудеться на урочистих збо-
рах 28, 29 травня, про базову загальну середню освіту 
8, 9 червня 2016 року.

Перспективна кількість учнів, які будуть нагородже-
ні Золотою медаллю «За високі досягнення у навчан-
ні» – 759 учнів та Срібною медаллю «За досягнення у 
навчанні» – 248 учнів.

Рішення про доцільність проведення навчальної 
практики та навчальних екскурсій загальноосвітні на-
вчальні заклади приймають самостійно. 

Державна підсумкова атестація:
У 4-х класах з 12 травня по 21 травня 2016 року з 

3-х предметів у письмовій формі: із української мови 
(мов і літературного читання) та математики у формі 
підсумкових контрольних робіт. 

У 9-х класах з 1 червня по 8 червня 2016 року з 
3-х предметів у письмовій формі, з них: 1 червня – 
українська мова (контрольний текстовий диктант); 3 
червня – математика (алгебра і геометрія); 7 червня 
– предмет за вибором навчального закладу. 

У 11-х класах з 05 травня по 20 травня 2016 року з 3-х 
предметів з них: 5 травня – українська мова у формі зо-
внішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) у пунктах 
проведення ЗНО; 11 травня – математика або 13 травня – 
історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах прове-
дення ЗНО за вибором учня; 20 травня – іноземна мова у 
навчальних закладах за єдиними завданнями Міністерства 
освіти і науки України у формі тестових завдань.

 (Вл. інф.)

Вже традиційно спеціалісти 
обласного Центру планування 
сім’ї, що розміщується на базі КЗ 
«Дніпропетровський обласний 
перинатальний центр зі стаціо-
наром ДОР», провели Тиждень 
планування сім’ї. 

Захід відбувся у межах Всеу-
країнського тижня планування 
сім’ї, мета якого – пропаганда 
здорового способу життя, відпо-
відального відношення до свого 
здоров’я, залучення до питання 
репродуктивного здоров’я насе-
лення.

Ще у 1968 році ООН проголо-
сила право на планування сім’ї 
і вільне, відповідальне батьків-
ство, як невід’ємне право кож-
ного громадянина. У 1974 році 
було визнано право кожної кра-
їни займатися плануванням сім’ї 
на державному рівні.

Д н і п р о п е т р о в -
ський обласний пе-
ринатальний центр, 
де функціонує об-
ласний Центр пла-
нування сім’ї, воло-
діє потужною, бага-
тою базою, як висо-
кокласних фахівців, так і сучасної якісної апаратури.

– Центр планування сім’ї та консультативно-діагнос-
тичне відділення обласного перинатального центру, – 
розповідає завідувач Центру Ольга Мальцева, – завжди 
працюють у тісному контакті. 

З кожним роком у нас вдосконалюється комплекс захо-
дів щодо проведення Тижня планування сім’ї. Вдоскона-
люються методи обстеження пацієнтів, способи контра-
цепції, з’являються нові спеціалісти, яких у нас не було, 
наприклад, років п’ять тому. Все це забезпечує надання 
пацієнтам висококваліфікованої медичної допомоги. 

На протязі тижня планування сім’ї у нас працювала 
телефонна «гаряча лінія» з питань планування сім’ї та 
збереження репродуктивного здоров’я.  Проводилися пе-
реривчасті курси з планування сім’ї і питань підліткової 
гінекології, семінарські заняття з лікарями і акушерками 
за наказами МОЗ, який регламентує роботу з планування 
сім’ї, з питань призначення раціональної контрацепції па-
цієнтам, які живуть з ВІЛ та дискордантним парам.

Відбувалися тренінги з питань планування сім’ї, раціо-
нальних методів контрацепції і шкоди аборту, алгоритму 
дій пацієнта при незахищеному статевому контакті. 

Також наші спеціалісти проводили міні-лекції й бе-
сіди з відвідувачами і пацієнтами щодо питань збере-
ження репродуктивного здоров’я, запобігання абортам, 
сучасних методів контрацепції, поширювали реклам-
но-інформаційні матеріали з питань раціональної кон-
трацепції, прегравідарної підготовки, наданих однією 
з фармкомпаній та підлітковим клубом «Тінсі-клуб».

Сьогодні наші гінекологи, генетик, сексопатологи, 
спеціалісти з невиношування вагітності мають змогу 
надати консультативну допомогу в онлайн – режимі.

– З квітня у обласному перинатальному центрі пра-
цює кабінет телемедицини, говорить завідувач кон-
сультативно-діагностичним відділенням Олена Заяць.

Відтепер кращі спеціалісти центру зможуть консуль-
тувати колег та пацієнтів з районів і міст регіону щодо 
лікування складних випадків захворювання. 

Обласна влада закупила для центру електрокардіограф, 
комп̀ ютерний електроенцефалограф, діагностичний спі-
рометричний комплекс, спеціалізоване автоматичне ком-
п̀ ютерне робоче місце та інше необхідне обладнання. 

– Щоденно в кабінеті телемедицини обслуговуються 
до двадцяти пацієнтів, – розповідає лікар функціональ-
ної діагностики Неля Шевченко. Робота кабінету роз-
писана на місяць вперед. Тепер пацієнтам перинаталь-
ного центру не треба звертатися до інших лікувальних 
закладів, щоб лікувати супутні захворювання. 

Органи державної ре-
єстрації прав територі-

альних управлінь юстиції припиняють надання послуг 
на території відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України. 

Так, 06 квітня 2016 року Кабінетом Міністрів України при-
йнято розпорядження № 261-р «Про припинення надання ад-
міністративних послуг з державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців деякими органами державної реєстрації, 
утвореними Міністерством юстиції», яке набрало чинності 14 
квітня 2016 року. 

У зв’язку з завершенням визначеного Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» від 01.01.2016 № 1952-15,  Законом України та «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань» № 755-15 від 01.01.2016, пе-
рехідного періоду для децентралізації владних повноважень у 
сферах державної реєстрації нерухомості та бізнесу прийняття 
документів для державної реєстрації та здійснення державної 
реєстрації за принципом екстериторіальності в межах України 
здійснюють як державні реєстратори АО Державна реєстра-
ційна служба речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
так і нотаріуси України. 

Метою прийнятих змін є спрощення процедури державної 
реєстрації речових прав, набутих за правочинами та виданими 
нотаріусами свідоцтвами про право на спадщину, запобігання 
порушення прав фізичних та юридичних осіб у сфері держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
гарантування належної та своєчасної реалізації цих прав, під-
вищення ефективності функціонування Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Відтепер заяви у сфері державної реєстрації прав щодо не-
рухомого майна, яке розташоване у межах Дніпропетровської 
області, можуть подаватися до органів місцевого самовряду-
вання, адміністраторів центрів надання адміністративних 
послуг, нотаріусів, які наділені повноваженнями державно-
го реєстратора з видачі та прийому документів і здійснюють 
свою діяльність на території Дніпропетровської області (далі 
– уповноважена особа). 

У зв’язку з цим, з метою отримання адміністративних по-
слуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань громадяни мо-
жуть звертатись до нотаріусів, центрів надання адміністратив-
них послуг, та державних виконавців (в межах примусового 
накладення обтяженні в рамках виконавчого провадження). 

Адреси суб’єктів державної реєстрації, що набули повнова-
жень у результаті реформ: 1. Дніпропетровська районна держав-
на нотаріальна контора. Адреса: 52005, Дніпропетровський р., сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 31; 2. ЦНАП Дніпропетровського району. 
Адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 19; 3. Дніпропетровський районний відділ 
державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дні-
пропетровській області (в рамках накладення обтяжень на рухоме/
нерухоме майно при примусовому виконанні судового рішення).

Роман ДЗІЖКО, 
голова ліквідаційної комісії Дніпропетровського районного 
управління юстиції. 

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

Діагностика внутрішньоутробних 
патологій плода, різноманітні гіперто-
нії, клапанна патологія серця, відхи-
лення у його роботі – ці та інші роз-
лади виявляють і корегують у кабінеті 
телемедицини. Звичайно, у разі вияв-
лення серйозної патології, яка, напри-
клад, потребує негайного операційно-
го втручання, пацієнт направляється 
до профільних медичних закладів.

Дванадцятиканальний електро-
кардіограф дозволяє реєстрацію та 
дослідження електричних полів, що 
утворюються при роботі серця. Елек-
трокардіографія являє собою відносно 
недорогий, але цінний метод електро-
фізіологічної інструментальної діа-
гностики в кардіології.

Добове моніторування електрокар-
діосигналів дозволяє оцінити зміну 
діяльності серця в умовах звичайної 
активності пацієнта: реакцію серця й 
судин на фізичне та емоційне наванта-

ження, стан сер-
ця під час сну, 
перепади ритму 
й провідності 
серця протягом 
доби. Також – 
виявити епізоди 
больової і без-

больової ішемії міокарда, аритмію, уточнити причину син-
копальних станів.

Також тут застосовують спірометрію – простий, неінва-
зивний і недорогий метод діагностики й оцінки поширених 
захворювань респіраторного тракту, що дозволяє об’єктивно 
виміряти легеневу функцію.

Тепер пацієнтам доступний і метод дослідження головно-
го мозку, заснований на реєстрації його електричних потен-
ціалів – електроенцефалографія.

Можна скористатися й фетальним антенатальним моніто-
ром – Бебі-Кард. Він призначений для спостереження за ста-
ном плоду й матері та використовує пасивний спосіб отри-
мання даних КТГ шляхом зчитування електричних сигналів 
з абдомінальної поверхні вагітної жінки.

Сучасна кардіологія розвивається дуже стрімко. Щоб 
слідкувати за новинами в професії та бути в курсі останніх 
новин спеціальності, Неля Шевченко постійно відвідує різ-
номанітні науково-практичні конференції та семінари й вже 
має великий авторитет серед колег з України.

– Наше завдання,  продовжує розповідь Неля Шамілівна, – 
забезпечити європейські стандарти медичного обслуговуван-
ня для жителів регіону. Адже за телемедициною – майбутнє. 

Серед переваг телемедицини: онлайн консультування 
пацієнтів з профільними спеціалістами, підвищення якості 
медичного обслуговування, електронний варіант історій 
хвороб тощо. Робота лікарів спрямована на те, щоб кожен 
мешканець області, незалежно від його місцезнаходження та 
соціального статусу, отримував якісну медичну допомогу у 
необхідному об’ємі та у встановлені строки. 

За словами головного лікаря Дніпропетровського облас-
ного перинатального  центру,  кандидата медичних наук, 
лікаря вищої категорії з організації та управління охорони 
здоров’я, акушерства і гінекології, заслуженого лікаря Укра-
їни Людмили Падалко, розвиток телемедицини – дуже важ-
ливий проект. Саме на Дніпропетровщині розвиток телеме-
дицини порівняно з іншими регіонами, йде найшвидше. 

«Для медичних працівників та самих пацієнтів – це не-
абияка допомога в роботі та лікуванні, яка в рази підвищує 
якість медичного обслуговування, заощаджує час та кошти 
громадян», – розповіла Людмила Іванівна.

Спеціалісти обласного Центру планування сім’ї говорять, 
що планувати сім’ю означає не лише приводити до ладу своє 
фізичне здоров’я, а й бути в злагоді зі своїм духовним на-
строєм, планувати свої думки й мрії. А це, погодьтеся, дуже 
важливо.

Таміла ЖОРНЯК.  
На фото Віри Касьянової: лікар Неля Шевченко під час  

роботи  у кабінеті телемедицини. 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!

Повідомляємо Вам, що з 31 травня по 02 черв-
ня 2016 року у всіх місцевих радах проводити-
меться прийом помічником-консультантом на-
родного депутата України Віталія Купрія, об-
раного в 29 виборчому окрузі (Петриківський, 
Дніпропетровський райони Дніпропетровської 
області, а також частина АНД району м. Дніпро-
петровська), Яною Синявською.

Під час проведення прийомів надаватимуться 
консультації юристами райдержадміністрації та 
Першого Дніпропетровського місцевого Центру 
з надання вторинної  правової допомоги.

Графік проведення прийомів 
Назва ради Дата Час

Підгородненська 31.05.2016 13.00
Ювілейна 31.05.2016 14.30
Чумаківська 31.05.2016 16.00
Любимівська 01.06.2016 10.00
Олександрівська 01.06.2016 11.30
Кіровська 01.06.2016 13.30
Партизанська 01.06.2016 15.00
Балівська 01.06.2016 16.00
Новоолександрівська 02.06.2016 10.00
Сурсько-Литовська 02.06.2016 11.30
Горьківська 02.06.2016 13.00
Миколаївська 02.06.2016 14.15
Орджонікідзевська 02.06.2016 15.15
 Степова 02.06.2016 16.30

Новоолександрівська сільська рада прийняла рі-
шення «Про затвердження повноважень старости 
сіл Волоське, Ракшівка, Червоний садок та Майор-
ка» від 25 травня 2016 року № 750-9/VII.

Згідно Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», ст. 14 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні». Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» та 
рішення Новоолександрівської сільської виборчої комі-
сії від 24.05.2016 року за № 3 «Про визнання старости 
обраним», Новоолександрівська сільська рада виріши-
ла: 1. Затвердити повноваження старости сіл Волоське, 
Ракшівка, Червоний Садок та Майорка – Андрія Мико-
лайовича Пінчука. 

Сільський голова О. О. Візір.

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОВІДОМЛЯЄ

Торік у рамках децентралізації було створено Новоо-
лександрівську сільську територіальну громаду. У неї 
ввійшли села колишньої Волоської сільської ради: Во-
лоське, Ракшівка, Червоний Садок та Майорка. 

22 травня 2016 року жителі цих сіл обирали старосту. 
Саме він буде представляти їхні інтереси в Новоолек-
сандрівській сільській територіальній громаді. Усе 
відбувалося чітко за законом. На посаду претендували 
двоє кандидатів. Вибори проходили за принципом: хто 
набере більше голосів, той і переміг. Явка жителів була 
високою.

Переможцем визнано Пінчука Андрія Миколайовича, 
за нього віддали 505 голосів, що в процентному екві-
валенті дорівнює 90,99 % від кількості осіб, які взяли 
участь у голосуванні.

С.О. Гуслистий, голова Новоолександрівської сіль-
ської виборчої комісії

ЗДОРОВ’Я

ПРИЙОМ  ГРОМАДЯН
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СМАЧНОГО!
СУП ІЗ МОРСЬКОЇ КАПУСТИ

Інгредієнти: 3 картоплини, 1 цибулина, 1 моркви-
на, 1/4 склянки рису, 300 гр морської капусти, 3 варені 
яйця, 4 шт. крабових паличок, сіль та спеції за смаком.

Приготування: поставте воду на вогонь. Картоплю 
наріжте невеликими кубиками. Дрібно наріжте моркву 
із цибулею й обсмажте на олії до готовності. До кипля-
чої води висипте рис разом із картоплею, посоліть і ва-
ріть на повільному вогні 20 хв. Додайте сюди готові ци-
булю із морквою. Додайте спеції й варіть суп протягом 
5 хв. Потім вкиньте до супу морську капусту. Вимкніть 
вогонь і накрийте кришкою каструлю. 

Дрібно наріжте крабові палички, яйця. Перед подачею в 
кожну тарілку насипте подрібнені яйця та крабові палички. 

ТУШКОВАНА КАПУСТА ІЗ М’ЯСОМ
Інгредієнти: 500 гр капусти, 500 гр м’яса (свинина), 

2 цибулини, 5 листочків лаврового листка, 4 ст. л. то-
матної пасти, сіль, чорний перець мелений, олія.

Приготування: наріжте м’ясо невеликими кубиками. 
Нашаткуйте не дуже дрібно капусту. Наріжте соломкою 
цибулю. Обсмажте в глибокій сковороді на олії цибулю 
протягом 3 хв. до прозорого кольору. Викладіть сюди ж 
шматочки м’яса й обсмажуйте разом із цибулею. Сюди 
ж додайте капусту й все добре перемішайте. Залиште 
страву тушкуватися на невеликому вогні на 20 хв. По-
соліть, поперчіть за смаком, перемішайте й накрийте 
кришкою. Тушкуйте до повної готовності протягом 1,5 
годин, періодично помішуючи страву. Додайте томатну 
пасту, лаврові листочки, знову перемішайте й залиште 
під кришкою на повільному вогні близько 20 хв.

ЗАПЕЧЕНА КУРКА В ДУХОВЦІ
Інгредієнти: 1 курка, 1 морквина, 2 цибулини, 3 

стебла селери, сіль, перець – за смаком.
Приготування: курку ретельно промийте, просу-

шіть, обріжте кінчики крил. Обв’яжіть тушку мотуз-
кою. Покладіть її грудкою вгору, протягніть під туш-
кою мотузку та навколо ніжок, схрестіть і натягніть 
уздовж стегон і боків, притискаючи крильця до тулу-
ба. Добре натягніть і зав’яжіть у вузол навколо шиї. 
Така операція дозволить зберегти гарну форму курки. 
Натріть тушку сіллю й перцем за смаком. Поріжте 
кубиками всі овочі. Викладіть овочі в деко, змащене 
олією. Помістіть на овочі курку й відправте в розігріту 
до 190 градусів духовку. Запікайте протягом 45 хв. 

ЗАКУСКА З ОСЕЛЕДЦЯ
Інгредієнти: 200 гр філе оселедця, 200 гр плавлено-

го сирку, 2 варені морквини, 100 гр вершкового масла, 
мелений чорний перець та сіль – за смаком.

Приготування: наріжте моркву дрібними кубика-
ми. Пропустіть через м’ясорубку філе оселедця разом 
із плавленим сирком. Викладіть всі готові інгредієнти  
в посудину й додайте розм’якле масло. Все поперчіть, 
посоліть та ретельно перемішайте. 

ФАРШИРОВАНІ ПОМІДОРИ 
Інгредієнти: 10 помідорів, 100 гр креветок, 2 яйця, 

зелень петрушки (пів пучка), 2 ст. л. майонезу, 2 зуб-
чики часнику, сіль, чорний мелений перець за смаком

Приготування: вийміть серединку з помідорів. 
Дрібно наріжте креветки, натріть яйця на тертці, по-
дрібніть петрушку. Креветки, яйця й петрушку викла-
діть у посудину, посоліть, поперчіть, додайте майонез 
і все перемішайте. Нафаршируйте помідори, а зверху 
притрусіть тертим жовтком та прикрасьте зеленню.

ОВНИ. На цьому тижні на вас чекатимуть важ-
ливі справи, які потребуватимуть від вас максимум 
зусиль. Але, щоб зробити їх стовідсотково вірно і 
без помилок, не відволікайтесь на всілякі дрібниці. 

ТІЛЬЦІ. Удача супроводжуватиме вас цілий 
тиждень. Використайте 
цей час максимально із 
користю для себе. Відві-
дайте салон краси, щоб 
відпочити не тільки тілом, 
а й душею. 

БЛИЗНЮКИ. Ви мо-
жете зіткнутися із про-
блемами, вирішення яких 
забере багато часу. Набе-
ріться терпіння, й перед 
вами з’являться нові пер-
спективи.

РАКИ. Весь ваш час 
може відняти робота, яка 
навіть не входить у ваші 
обов’язки. Навчіться від-
мовляти, інакше до кінця тижня відчуєте занепад сил.

ЛЕВИ. Можливо у вас на роботі з’являться труд-
нощі у деяких справах. Тільки ви дуже цим не пе-
реймайтеся. Додатковий досвід вам не буде зайвим. 

ДІВИ. Стримуйте свій запал і відмовтеся від гран-
діозних планів на цьому тижні. Дуже не афішуйте 
те, що відбувається в особистому житті – це може 
вам  нашкодити.

ТЕРЕЗИ. Тиждень буде досить непростий, але ви 
до всього зможете ставитися спокійно. 
На роботі не звертайте увагу на дрібні 
непорозуміння.

СКОРПІОНИ. Не будьте впертими, 
інакше зіпсуєте відносини з близькими 
й залишитеся без підтримки. Особисті 
справи не відкладайте на завтра.

СТРІЛЬЦІ. На роботі вас хвилюють 
тільки свої інтереси, і це стає причиною 
проблем скрізь, навіть удома. 

КОЗЕРОГИ. З будь-якої складної фі-
нансової ситуації ви легко зможете вийти 
переможцем. Вигода вам забезпечена.

ВОДОЛІЇ. Тиждень обіцяє бути спо-
кійним та врівноваженим. Всі заплано-
вані вами справи обов’язково вирішаться 
позитивно й тільки на вашу користь.  

РИБИ. Вам буде везти абсолютно в усьому. Отже 
ви можете вирішувати найскладніші й хвилюючі 
для вас питання. На цьому тижні для вас не перед-
бачається ніяких ускладнень.

Колектив Дніпропетровської районної ради та депутатський корпус району ви-
словлюють щирі співчуття заступнику голови районної ради Білій Любові Олексіїв-
ні з приводу смерті брата Володимира Олексійовича СКОРОБАГАТОГО.

Сумуємо разом із Вами. Розуміємо, як важко змиритися з цим непоправним горем. 
Вічна йому пам’ять.

Для встановлення меж земельної ділянки 
за адресою: сел. Кіровське, пров. Луговий, 5-г, 
28.05.2016 року, просимо відгукнутися суміж-
них землекористувачів. Контактний телефон 
(067) 974-57-61 – Михайлець Ксенія Олександрівна.

На території Новоолександрівської сільської ради в 
с. Дороге виявлено трубу водогону. Просимо власника чи 
балансоутримувача труби в місячний термін із дня опублі-
кування оголошення звернутися до сільської ради. У разі від-
сутності власника, вважати трубу водогону бездоговірною.

ЗАЯВА  ПРО  ЕКОЛОГІЧНІ 
НАСЛІДКИ  ДІЯЛЬНОСТІ

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Домінантплюс», 42015, м. Дніпропетровськ, пр. 
Шаховий, б.63, (056) 7320676 планує розміщення 
сучасного виробництва, що спеціалізується на 
виготовленні асфальтобетонних сумішей.

Розміщення виробництва планується за адре-
сою: селище Дослідне, вул. Яснополянська, 86, 
Дніпропетровського району Дніпропетровської 
області (за межами населеного пункту).

Обґрунтування санітарно-захисної зони щодо 
розташування виробництва за вказаною вище 
адресою затверджене висновком державної сані-
тарно-епідеміологічної експертизи ДСЕС МОЗ 
України від 13.05.2016 №16475, що відповідає ви-
могам діючого санітарного законодавства України.

Виготовлена на виробництві продукція вико-
ристовується у сфері дорожнього будівництва. 
Технологія виробництва продукції передбачена 
Державними стандартами України та складена з 
урахуванням усіх нормативних вимог діючих на 
території України та країн Європейського Союзу. 
Весь комплекс технологічного обладнання виро-
блений на підприємствах, розташованих в м. Кре-
менчук, обладнання сертифіковано в Україні для 
використання в виробництві будівельних сумішей.

Проектом запропонований варіант розміщення 
виробництва, який виконаний з урахуванням су-
часних вимог, як в області технології, так і в об-
ласті охорони довкілля. 

Максимальні приземні концентрації забруд-
нюючих речовин в атмосферному повітрі жит-
лової забудови, створювані викидами виробни-
цтва, в сумі з фоновим забрудненням складають 
0,752ПДК, що є нижчим показником за допустимі 
норми. 

Негативні наслідки планованої діяльності на мі-
кроклімат, а також вплив фізичних чинників дії 
(шуму, вібрації та ін.) на найближчу житлову зону 
відсутні.

Експлуатація об’єкту не приведе до забруднен-
ня або виснаження поверхневих і підземних вод 

за рахунок раціонального використання води, 
повторного використання очищеної води в газо-
очисному устаткуванні, очищенні поверхневих 
стічних вод на очисних спорудах; виробничі сто-
ки відсутні. Річна витрата води – 0,15 тис.м3.

При розміщенні виробничих споруджень вра-
ховані результати інженерних досліджень, що 
виключають можливість негативного впливу та 
нанесення шкоди земельним ресурсам, а також 
рослинному середовищу.

Виробничі відходи (пил, уловлений в очисному 
устаткуванні) повертаються у виробництво і пов-
торно використовуються в технологічному проце-
сі. Експлуатаційні відходи (шлами газоочисного 
устаткування), що утворюються, і побутові відхо-
ди, вивозяться згідно з укладеними договорами 
на утилізацію або поховання залежно від їх виду.

Вплив запланованої діяльності при експлуатації 
виробництва на довкілля зведений до мінімуму, 
що допускається санітарними нормами. Аварійні 
ситуації виключені.

Інвестор зобов’язується здійснити усі перед-
бачені проектом рішення по розташуванню 
об’єкту, а також:

• дотримуватися вимог санітарно-екологічних 
норм;

• отримати дозвіл на викид забруднюючих ре-
човин в атмосферу від проектуючих джерел від-
повідно до вимог природоохоронного законодав-
ства;

• здійснювати контроль за виконанням узятих 
зобов’язань, що забезпечать стабільність еколо-
гічної обстановки в районі.

В режимі запланованої технологічної експлуа-
тації виробництва вплив на навколишнє природне 
середовище не перевищує допустимих показників 
що унеможливлює виникнення негативних еколо-
гічних наслідків.

Свої пропозиції необхідно направляти в мі-
сячний термін до Дніпропетровської районної 
адміністрації Дніпропетровської області або до 
замовника проекту (адреса та контактний те-
лефон вище).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Товариство з обмеженою від-

повідальністю «ВОСТОК» по-
відомляє про намір отримання 
дозволу на викиди в атмосфер-
не повітря забруднюючих речо-
вин для автозаправних станцій:

АЗС№03010/0, Дніпропетров-
ська область, смт. Ювілейний, 
вул. Дружби, 6. У процесі вироб-
ничої діяльності в атмосферне по-
вітря виділяються такі забрудню-
ючі речовини: вуглеводні насиче-
ні С12-С19 (розчинник РПК-26611 
та ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець, бензин. Су-
марні валові викиди становлять 
1,875 т/рік.

АЗС№03020/0, Дніпропетров-
ська область, смт. Ювілейний, 
вул. Кримська, 111. У процесі 
виробничої діяльності в атмос-
ферне повітря виділяються такі 

забруднюючі речовини: вугле-
водні насичені С12-С19 (розчин-
ник РПК-26611 та ін.) у перера-
хунку на сумарний органічний 
вуглець, бензин. Сумарні валові 
викиди становлять 1,434 т/рік.

АЗС№03021/0, Дніпропетров-
ська область, смт. Ювілейний, 
вул. Бабенко,1. У процесі вироб-
ничої діяльності в атмосферне по-
вітря виділяються такі забрудню-
ючі речовини: вуглеводні насиче-
ні С12-С19 (розчинник РПК-26611 
і ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець, бензин. Су-
марні валові викиди становлять 
1,628 т/рік.

Основним напрямком діяльно-
сті підприємства є роздрібна тор-
гівля нафтопродуктами. Викиди 
здійснюються під час заправки 
автомобілів та зберіганні нафто-
продуктів у резервуарах.

Планується розробка докумен-
тів, у яких обґрунтовуються об-
сяги викидів, для отримання до-
зволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами.

Усі викиди – у межах допусти-
мих норм, перевищення санітар-
них норм на межі санітарно-за-
хисної зони не виявлено.

Збір зауважень громадських 
організацій та окремих гро-
мадян з даного питання про-
водить Дніпропетровська ра-
йонна державна адміністрація 
у Дніпропетровській області, 
протягом 30 календарних днів 
з дати публікації оголошення. 

За адресою: 52005, Дніпро-
петровська обл., Дніпропе-
тровський р-н, сел. Ювілей-
не, вул. Теплична, буд. 5, тел. 
(0562)27-70-05.

Гороскоп
на тиждень

Відділ культури, туризму, національностей та релігій Дні-
пропетровської райдержадміністрації оголошує конкурс на 
заміщення посади директора КЗ Дніпропетровська центральна 
районна бібліотека. Вимоги до кандидата: вища освіта,стаж ро-
боти у сфері культури не менше 3-х років, володіння українською 
мовою, володіння персональним коп’ютером. Дата прийняття 
документів протягом 30 днів (заява про участь в конкурсі, авто-
біографія, копія паспорту, копія коду, рекомендаційні листи, про-
грама розвитку бібліотечної справи. Звертатися за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 23, приміщення КЗ Дніпропетров-
ський районний Будинок культури, тел. 27-80-92.

  Як каже мудрість. . .Життя – річ су-перечлива. Іноді те, чого, як нам здається, ми зовсім не хоче-мо, виявляється саме тим, що нам найбільше потрібно.

КУПЛЮ СТАРІ МОТОЦИКЛИ 
М61, М62, М-72, Іж-49, BMW(БМВ) та інші запчастини до них (067) 867-33-42.
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У Дніпропетровському районному будинку 
культури пройшов V районний фестиваль хо-
реографічного мистецтва «Планета танцю». 

Свою неповторну танцювальну майстерність 
демонстрували учасники з різних куточків Дні-
пропетровського району та гості фестивалю: 22 
колективи, 3 солісти та хореографічне тріо. 

Присутні на концерті із задоволенням порину-
ли в чарівні ритми танцю, спостерігаючи за пре-
красними номерами. Виступаючі показали чу-
дові вміння, неабиякий артистизм, й подарували 
всім усмішку й хороший настрій. 

Вельмишановне журі обрало кращих серед 
кращих танцювальних колективів нашого слав-
ного Дніпропетровського району та запроше-
них гостей, тож маємо наступних номінантів: 
Гран-Прі – хореографічний колектив «Восторг», 
РБК. Диплом І ступеня – студія східного танцю 
«Араріка», м. Новомосковськ. Диплом ІІ ступе-
ня – хореографічний колектив «Viv’en», (ІІ гр.), 
м. Дніпропетровськ. Диплом ІІІ ступеня – студія 
естрадного танцю «Маски», РБК, хореографічний 
ансамбль «Задоринки», РБК. ІІ вікова категорія: 
Гран-Прі – хореографічний ансамбль «Барвінок», 
РБК. Диплом І ступеня – хореографічний колек-
тив «Angels», м. Підгородне, хореографічний ан-
самбль  «Задоринки», м. Підгородне, БДТ. Диплом 
ІІ ступеня – студія східного танцю «Араріка», м. 
Новомосковськ. Диплом ІІІ ступеня – хореогра-
фічний ансамбль «Ікс-денс», с. Волоське. ІІІ віко-
ва категорія: Гран-Прі – студія естрадного танцю 

«Маски», РБК. Диплом І ступеня – хореографіч-
ний колектив «Веселка», с. Партизанське. Диплом 
ІІ ступеня – хореографічний ансамбль «Юна», с. 
Благовіщенка. Солісти, тріо: Гран-Прі – хореогра-
фічне тріо Аріна Касьян, Дар’я Королюк, Елеонора 
Басалаєва, м. Новомосковськ. Гран-Прі – Андрій 
Черкашин, РБК. Диплом ІІ ступеня – Аріна Кась-

ян, м. Новомосковськ. Диплом ІІІ ступеня – Анас-
тасія Сидоренко, с. Шевченко.  

Танець – це життя. Це почуття та емоції, непере-
вершена грація, яка втілюється в усі рухи людини. 
За п’ять років фестиваль випустив зі своїх обіймів 
багато колективів, які зайняли на районній сцені 
10 дипломів Гран-прі, 10 дипломів І ступеня, 11 
дипломів ІІ ступеня, 9 дипломів ІІІ ступеня. 

Кошик нагород студії естрадного танцю «Ма-
ски», РБК, художній керівник Наталія Реутова, 
поповнився ще трьома призовими місцями. 23 
квітня колектив взяв участь у ХІV обласному 
фестивалі дитячо-юнацької творчості «Весно-
грай-2016» у м. Дніпроперовську. В номінації 
«хореографічне мистецтво» лауреатом першого 
ступеня стала старша вікова група «Маски», на-
городу за II місце отримала середня група колек-
тиву, III місце у наймолодших вихованців. 

Пишаємося танцювальними зірочками нашого 
славного Дніпропетровського краю, вітаємо з пе-
ремогою та бажаємо подальших творчих успіхів. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ. 
На фото автора: учасники районного фести-

валю «Планета танцю».

ТАНЕЦЬ – ЦЕ РИТМ ЖИТТЯ

Звідки пішла першоквітне-
ва традиція, ніхто достовірно 
не знає. Але яким би не було 
походження цього свята, одна 

згадка про нього викликає усмішку. І цей день засяяв яскравими усмішка-
ми, веселими жартами та гумором для вихованців Центру соціальної під-
тримки дітей та сімей «Добре вдома» (директор Олена Гуржій). Діти радісно 
зустріли казкових героїв Мобі (Марія Шевченко), Тобі (Еліна Цодікова) та 
Хохотунчика (Лідія Лєнь), які завітали до них із районного Будинку культу-
ри (директор Тетяна Лимарь). Хлопчики та дівчатка «Центру» під музичний 

супровід Чарівника (Анна Борисевич) виконували бажання чарівного капе-
люха, танцювали, сидячи на стільцях, вправлялися в водінні автомобіля 
та відгадували загадки. Ігрова програма зблизила дітей, а чудовий настрій 
підвищився ще більше, коли всі діти отримали подарунки. 

Тож нехай лунає дзвінкий дитячий сміх кожен день, нехай дотепний гу-
мор і веселі жарти крокують з нами завжди. 

Лідія ЛЄНЬ, організатор культурно-дозвіллєвої роботи РБК.   

В ГОСТЯХ У «ДОБРЕ ВДОМА»

сміхотерапія

У зв’язку з плановими ремонтними 
роботами відбудуться перебої електро-
постачання в травні-червні місяці в пе-
ріод з 8.00 до 18.00 години в населених 
пунктах Дніпропетровського району 
та м. Дніпропетровська:

• Л-174 м. Підгородне, вул. Ленінград-
ська, Комсомольська, 
Харьківська, Литвиш-
ка, Севастопольська, 
Фадєєва, Колхозна – 
07.06.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-158 м. 
Підгородне, вул. Лугова, 
Коваля, Мира – 08.06. 16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-160 сел. 
Ювілейне, вул. Молодіжна, Со-
нячна, Лесі Українки, Комаро-
ва, Мічуріна – 16; 15; 21.06.16 р.

• ТП-646 м. Підгородне, вул. 
Джерельна – 10.06.16 р.

• Л-3 м. Підгородне, вул. Цен-
тральна, Радянська, Шосейна, 
Мостова, Жовтнева, Кірова, Киль-
ченська, Щорса – 16.06.16 р.

• ТП-743 с. Таромське, агрофірма 
«Наукова» – 2,3,06.16 р.

Дніпропетровський  РЕМ  повідомляє
• ПЛ-0,04кВ ТП-760 с. Таромське, вул. Вавілова, 

Кисловського, пер. Павлова – 6,7,06.16 р.
• ПЛ-0,764 с. Долинське, вул. Кооперативна, 
Степова – 8,9.06.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-828  с. Миколаївка, вул. 
Красноармійська – 9,10.06.16 р.

• ПЛ-0,4 ТП-820 с. Орджонікідзе, вул. Ви-
шнева – 13.14.16 р.

• ТП-821 с. Орджонікідзе, вул. Берези, Мо-
лодіжна, Паркова – 13,14,15.06.16 р.

• ТП-54 м. Підгородне, вул. Севастополь-
ська, Литвишка, Колхозна – 27,28,29,30.06.16 р.
• ТП-138 м. Підгородне, вул. Пушкіна, Крас-

ноармійська, Нагорна – 20.06.16 р.
• ТП-1030 с. Ленінське, вул. Степова – 01.06.16 р.

• ТП-1088 с. Новомиколаївка, вул. Центральна, 
сільська рада – 01.06.16 р.

• ТП-1031 с. Сурско-Литовьке, вул. Польова, Мо-
лодіжна, Комсомольська – 02.06.16 р.

• ТП-1155 с. Сурсько-Литовське, вул. Тиха, Перво-
майська, Решетнікова – 02.06.16 р.

• ТП-1173 с. Сурсько-Литовське, вул. Комсомоль-
ська, пер. Залізничний – 02.06.16 р.

• ТП-1095 с. Волоське, вул. Матросова – 06.06.16 р.
• ТП-1182 с. Волоське, вул. Нагорна – 06.06.16 р.
• ТП-1043 с. Новоолександрівка, вул. Українська – 

07.06.16 р.

• ТП-1172 с. Новоолександрівка, вул. Садова –  
07.06.16 р.

• ТП-1087 с. Старі Кодаки, вул. Рибальська, Хру-
нова – 09.06.16 р.

• ТП-1097 с. Дніпрове, вул. Центральна – 09.06.16 р.
• Л-133 с. Придніпровське, с. Любимівка – 14.06.16 р.
• Л-138 с. Любимівка, вул. Державіна, Іванова, 

Совхозна, Кіровоградська, Садова – 15.06.16 р.
• Л-111 с. Волоське, майстерні, зернотік – 16.06.16 р.
• Л-129 с. Новоолександрівка, пров. Кристальний 

– 03.06.16 р.
• Л-40 «Степи Дніпропетровщини» – 13,20,27.06.16 р.
• ТП-385 сел. Кіровське, вул. Леніна – 02.06.16 р.
• ТП-388 сел. Кіровське, вул. Леніна – 03.06.2016 р.
• ТП-394 сел. Кіровське, вул. Зарічна – 07,08.06.2016 р.
• ТП-394А сел. Кіровське, вул. Залізнична – 

06.06.16 р.
• ТП-397 сел. Кіровське, вул. Темповська – 01.06.16 р.
• Л-78 сел. Кіровське, вул. Нагорна, Красноармій-

ська, Фабрична – 10.06.16 р.
• Л-37,76 сел. Кіровське, частково – 14.06.16 р.
Адміністрація ДРЕМ застерігає про небезпеч-

ність електричного струму. 
При виявленні пошкоджень повітряних і кабель-

них ліній електропередач, трансформаторних 
підстанцій і розподільних пунктів, відчинених і 
пошкоджених дверей у них, спроб проникнення 
до приміщення з електронним обладнанням сто-
ронніх осіб, просимо сповіщати колцентер ПАТ 
«ДТЕК» «Дніпрообленерго» за тел. 0-800-500-444 
або районний відділ міліції. 

Ювілейний День народження відзначив засновник од-
ного з найкращих в Україні молочно-виробничого комп-
лексу європейського типу «Єкатеринославський» 

Анатолій КЛИМЕНКО
Шановний Анатолію 

Володимировичу!
Прийміть найщиріші 

поздоровлення та поба-
жання з нагоди Вашого 
55-річного ювілею!

Своєю невтомною 
працею, високим про-
фесіоналізмом, напо-
легливістю, талантом 
й мудрістю умілого 
керівника, почуттям 
відповідальності Ви 
здобули заслужений 
авторитет серед колег 
та жителів району. 
Саме тому земляки 

довіряли Вам представляти інтереси громади району в об-
ласній, міській радах та Верховній Раді України. Ваш талант 
служити людям, помножений на щиру синівську любов до 
землі, рідного краю, на величезне бажання робити оточую-
чим добро, став запорукою Вашого життєвого успіху. Вам 
вірять, до Вашої думки прислухуються, Вас поважають. 

Нехай кожен Ваш новий день буде щедрим на успіхи та пе-
ремоги, багатим на радісні звістки, приємні події, особисті 
досягнення й благородні справи. Хай і надалі буде плідною 
Ваша нелегка праця на благо рідного краю та держави, твер-
дою віра, непоборною сила духу! Божої благодаті та всіля-
ких гараздів Вам і Вашій родині на многії літа!

З повагою
Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.


