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Територія нашої області завжди була привабли-
вою для різного роду підприємців. Не могли зали-
шитися без уваги й сім гектарів землі, що знахо-
дяться на березі річки Оріль. Перипетії з приводу 
ділянки почалися ще в 2006 році, коли приватне під-
приємство «Метида», не отримавши дозволу на його 
оренду, звернулося до Господарського суду Дніпро-
петровської області, який виніс рішення на користь 
підприємства. На підставі цього рішення був укла-
дений договір оренди землі терміном на 49 років.

Надалі Дніпропетровський міжрайонний прокура-
тур з нагляду за додержанням законів у природо-
охоронній сфері оскаржив це рішення в апеляційній 
інстанції, яка скасувала його, визнавши незаконним.

У зв’язку з цим, Прокуратурою в інтересах держави 
в особі Дніпропетровської райдержадміністрації був 
поданий позов про визнання договору оренди землі 
недійсним і повернення спірної земельної ділянки. 
Господарський суд позов задовольнив. Протягом де-
кількох років підприємство намагалося оскаржити 

рішення суду в усіх інстанціях, але безрезультатно. 
Шляхом проведення дій в рамках виконавчого прова-
дження, ділянку було повернуто державі.

Однак на цьому історія не закінчилася. Навесні 
2016 року приватне підприємство «Метида» зверну-
лося до Господарського суду з вимогою про стягнен-
ня майже 200 000 грн з Дніпропетровської райдер-
жадміністрації, які фактично були сплачені підпри-
ємством у вигляді орендної плати.

Юрист райдержадміністрації Владислав Колесни-
ков, який брав участь у всіх цих судових засіданнях, 
прокоментував ситуацію наступним чином: «Позов-
ні вимоги підприємства базувалися на нормах Ци-
вільного кодексу України, які передбачають засто-
сування реституції. Однак спеціальним законом, що 
регулює правовідносини в сфері оренди землі є Закон 
України «Про оренду землі», який встановлює, що в 
разі визнання в судовому порядку договору оренди 
землі недійсним, фактично сплачена орендна плата 
не повертається. Таким чином, застосуванню підля-

гають норми саме цього закону, в зв’язку з чим, нами 
були заявлені відповідні письмові заперечення, а та-
кож клопотання про застосування строків позовної 
давності».

16 червня 2016 року суд виніс рішення на користь 
держави, відмовивши підприємству в позові про стяг-
нення суми й таким чином зберігши її в бюджеті. Вона 
буде використана для вирішення соціальних питань.

«Як орган державної влади, Дніпропетровська 
райдержадміністрація виконує передбачені зако-
нодавством функції. Ось і в даному випадку ми 
доклали всіх зусиль, щоб не допустити порушення 
законів. І це не єдиний випадок, коли доводиться 
захищатися від несумлінних підприємців, які всіма 
силами намагаються отримати землю в користуван-
ня. Наше завдання – захист інтересів держави. І для 
цього у нас є сильна команда й бажання працювати 
на благо району», – висловився з цього приводу го-
лова райдержадміністрації Артьом Фісунов.

Андрій НОВИЦЬКИЙ

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ 

Відповідно до плану основних системних заходів у середу відбулось засідання 
колегії райдержадміністрації під головуванням Артьома Фісунова, голови РДА.

Про стан підготовки сільськогосподарських підприємств району до проведення 
комплексу робіт по збиранню ранніх зернових культур доповіла Тетяна Ткач, на-

чальник управління агропромислового розвитку РДА. Тетяна Іванівна зокрема, зазначила про те, що цьогорічна кампанія зі збору ранніх зернових культур потре-
бує високої самоорганізації та віддачі від аграріїв Дніпровського району. Свої коригування в закладання врожаю 2016 року внесли природно-кліматичні умови. 
Всього озимих зернових культур було посіяно на площі 18,9 тис. га, а біля 1,8 тис. га довелось пересівати. Згідно статистичної звітності, районом буде збиратись 
ранніх зернових із площі біля 25 тис га. Із них озимої пшениці – 16 тис га, озимого ячменю – 1,2 тис га, озимого жита – 0,4 тис. га та 2,7 тис. га озимого ріпаку. З 
ярової групи зернових: ярої пшениці – 0,5 тис. га, ярого ячменю – 6,3 тис га, вівсу – 130 га, зернобобових – 650 га, проса – 600 га, гречки – 330 га, кукурудзи на 
зерно – 11,8 тис. га. Весняні опади позитивно вплинули на посіви озимих та на ярові с/г культури, всі 

площі знаходяться в задовільному стані. Очікуваний валовий збір ран-
ніх зернових планується близько 65 тис. тонн, що складає понад 30 ц/га. 

До проведення комплексу робіт по збиранню ранніх зернових культур 
сільгосппідприємства району на 98% забезпечені паливо-мастильними 
матеріалами, а це 2250 тонн дизтоплива, 800 тонн бензину, 60 тонн 
дизельного масла. Управлінням агропромислового розвитку постійно 
проводиться робота щодо профілактики протипожежної безпеки.

Завершуючи доповідь, Тетяна Ткач виразила впевненість у тому, що 
аграрії Дніпровського району  докладуть максимум зусиль для того, щоб 
якісно й своєчасно провести весь технологічний комплекс робіт по зби-
ранню ранніх зернових культур врожаю 2016 року.

Про готовність своїх сільськогосподарських підприємств до проведення комплексу робіт щодо збору 
ранніх зернових культур повідомили Сергій Гарбуз, керівник ТОВ «Чумаки», та Сергій Булавін, керівник 
ФГ «Оріль».

З підготовки закладів освіти Дніпровського району до нового навчального року та опалювального сезону 
присутніх проінформувала Надія Бондаренко, провідний інспектор відділу освіти, молоді та спорту РДА.  
Висвітлені питання винесені на розгляд чергової сесії районної ради.                           Наталія ЯКІВЕЦЬ.

КОЛЕГІЯ

А Г РА Р ІЇ  Г О Т ОВІ  ДО  ЗБОР У  ВР ОЖ А Ю

Р І Ш Е Н Н Я 
п’ятої сесії Дніпропетровської районної ради VII скли-

кання «Про реформування друкованого засобу
масової інформації газети «Дніпровська зоря»

та редакції  газети «Дніпровська зоря»,
засновником яких є Дніпропетровська районна рада»

Керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», ч. 3 ст. 4 Закону України «Про 
реформування державних і комунальних друкованих за-
собів масової інформації», ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону Укра-
їни «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні», Цивільним та Господарським Кодексами Укра-
їни, на підставі пропозиції трудового колективу редакції 
газети «Дніпровська зоря» стосовно способу реформу-
вання, враховуючи висновки постійної комісії районної 
ради з питань регламенту, депутатської етики, протидії 
корупції, правоохоронної діяльності, зв’язків з об’єднан-
нями громадян та засобами масової інформації, районна 
рада вирішила:  

1. Вийти зі складу засновників друкованого засобу ма-
сової інформації газети «Дніпровська зоря» та редакції 
газети «Дніпровська зоря» з перетворенням редакції чле-
нами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із 
збереженням назви, цільового призначення, мови видання 
і тематичної спрямованості друкованого засобу масової 
інформації.

2. Укласти угоду (договір) про зміну засновника та збере-
ження назви, цільового призначення, мови видання і тема-
тичної спрямованості друкованого засобу масової інформа-
ції з редакцією після її перетворення відповідно до вимог 

Закону України  «Про реформування державних і комуналь-
них друкованих засобів масової інформації» та вимог ци-
вільного законодавства  України у суб’єкт господарювання.  

3. Виконання функцій комісії з перетворення  редакції  
газети «Дніпровська зоря» покласти на редактора  Жорняк 
Т.В.  Виконання функцій комісії з перетворення редакції 
розпочати після включення її до переліку друкованих за-
собів масової інформації та редакцій, що підлягають ре-
формуванню з 1 січня 2017 року.

5. Редактору редакції газети «Дніпровська зоря» Жор-
няк Т.В.:

4.1. Після включення редакції до переліку друкованих 
засобів масової інформації та редакцій, що підлягають ре-
формуванню з 1 січня 2017 року, провести процедуру ре-
організації шляхом перетворення редакції з дотриманням 
вимог законодавства України.

4.2. У встановлений строк з дня прийняття рішення 
повідомити державного реєстратора про реорганізацію 
юридичної особи шляхом їх перетворення та в подальшо-
му подати в установленому законодавством порядку не-
обхідні документи для внесення до єдиного державного 
реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських ви-
мог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.

4.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного дер-
жавного реєстру відповідних записів про перетворення ре-
дакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу 
масової інформації в порядку, визначеному Законом України 
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

4.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного 

державного реєстру відповідних записів про перетворен-
ня редакції укласти договір оренди приміщення, яке зна-
ходиться за адресою: смт. Слобожанське, вул. Теплична, 
23, кімн. 22 строком не менше, ніж на 15 років, з розміром 
орендної плати, установленим для бюджетних організацій.

4.5.  Після державної реєстрації та внесення до єдино-
го державного реєстру відповідних записів про перетво-
рення редакції укласти договір на висвітлення діяльності 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування у друкованому засобі масової інформації 
- газеті «Дніпровська зоря».

4.6. Подати на затвердження чергової сесії районної 
ради пропозиції для виконання зобов’язань щодо сплати 
заборгованості редакції із податків та обов’язкових пла-
тежів, заробітної плати та інших фінансових зобов’язань 
редакції відповідно до законодавства.

5. Направити це рішення Державному комітету телеба-
чення і радіомовлення України для внесення до Зведеного 
переліку об’єктів реформування, Міністерству юстиції 
України та трудовому колективу редакції.

6. Опублікувати це рішення у місячний строк з дня його 
прийняття у газеті «Дніпровська зоря».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну комісію з питань регламенту, депутатської ети-
ки, протидії корупції, правоохоронної діяльності, зв’язків 
з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації 
(Невеселий О.В.).

Голова районної ради Р.В. ПРУДЕНКО. 
смт. Слобожанське  
31.05.2016 №80-5/VII 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ
Дані про страховий стаж застрахованих осіб (починаючи з 2000 

року) кожен рік помісячно з переліком страхувальників, зберігають-
ся в електронному вигляді в базі даних персоніфікованого обліку 
ПФУ (http://portal.pfu.gov.ua).

Для перегляду своїх персональних даних в електронному вигляді 
вам потрібно звернутися до районного управління ПФУ, взявши з 
собою РНОКПП (ідентифікаційний номер) і паспорт та заповнити 
заяву. Вся процедура займе лише кілька хвилин, і робиться це один 
раз. Надалі, для того, щоб моніторити інформацію з системи, вам не 
потрібно буде виходити з дому. Після заповнення заяви ви отриму-
єте реєстраційний код (код заяви). Цей код необхідний вам для реє-
страції на Веб-порталі, отже, зберігайте його в таємниці до моменту 
закінчення реєстрації. Код вводимо лише один раз при реєстрації 
на порталі ПФУ в пункт «Номер заяви». Далі вкажіть свій логін, па-
роль, обов’язково адресу електронної пошти та натисніть «зберег-
ти». На вказану вами адресу електронної пошти прийде лист для 
підтвердження реєстрації. Після вашого підтвердження, реєстрація 
вважається завершеною.
Н.М.БОЖКОВА, начальник відділу ведення електронних реєстрів.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови Дніпропетровької районної державної адміністрації від 29 квітня 2016 року №Р-122/0/291-

16 «Про реформування районної газети «Дніпровська зоря» та редакції газети «Дніпровська зоря», 
співзасновником яких є районна державна адміністрація.

Керуючись ст. 6, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 3, 4, 7, 12 Закону України 
«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», ст. 8, 20, 21 Закону 
України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», враховуючи пропозицію трудового 
колективу редакції газети «Дніпровська зоря» від 31 березня 2016р. №31 стосовно способу реформування:

1. Реформувати районну газету «Дніпровська зоря» та редакцію газети «Дніпровська зоря», співза-
сновником яких є районна державна адміністрація, способом виходу із складу співзасновників друкова-
ного засобу масової інформації газети «Дніпровська зоря» та редакції газети «Дніпровська зоря» з пере-
творенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, ці-
льового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2. Довести до відома трудового колективу редакції газети «Дніпровська зоря» про прийняття даного 
розпорядження.

3. Надіслати копії даного розпорядження до Державного комітету телебачення і радіомовлення Украї-
ни для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, Міністерства юстиції України.

4. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на першого заступ-
ника голови райдержадміністрації Дейнеку О.В.                  Голова райдержадміністрації А.Л. ФІСУНОВ. 
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«Дніпровська зоря»Г Е Р ОЇ  Н Е  ВМ И РА Ю Т Ь

НАЦДЕРЖСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорту м. Луганськ, пострілом із ПЗРК 
«Ігла» був збитий військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту пере-
бували, для виконання бойового завдання, 40 українських військовослужбовців та 9 членів 
екіпажу.

Близько першої години ночі обірвалося життя 40 десантників 25-ї окремої повітряно-де-
сантної бригади та 9 членів екіпажу з міста Мелітополь.

Минуло 2 роки, як 49 янголів тепер поруч лише в серці, і в думці близьких, рідних, та 
в спогадах друзів, товаришів, побратимів. Наймолодшому десантнику було лише 18 років 
(Анатолій Горда), ця біль втрати не вщухає й  до нині.

На борту літака перебував і наш земляк Павло Ніконов, 1989 року народження. Батьки 
його проживають у селищі Обухівка Дніпровського району. Ми пам’ятаємо наших героїв.

В день трагедії Дніпропетровська районна організація ВО «Батьківщина» Дніпропетровської 
області на чолі з Віктором Міщенком, головою партійної організації «Батьківщина», депутатом 
районної ради, разом із Василем Гезем, Кіровським селищним головою, представниками Дні-
пропетровського РВК та громади села, побували на кладовищі, поклали квіти в знак подяки та 
пошани. Також поспілкувалися з батьками Павла Ніконова, Сергієм Степановичем та мамою 
Антоніною Григорівною Ніконовими, подякували за сина героя та виразили свої співчуття. 

Ми завжди пам’ятаємо своїх героїв. Десантники не вмирають, вони залишаються в небі. Слава Україні! Героям Слава!
Віктор МІЩЕНКО, депутат Дніпропетровської районної ради. 

Днями в селі Новомиколаївка в печальній скорботі прощались із ще одним героєм-земляком, жителем села Іго-
рем Іванусем, який загинув 14 червня під час бойових дій у зоні АТО. 

Доля покликала Ігоря Івануся захищати кордони рідної неньки-землі 29 квітня 2015 року в складі військової частини 
3416. А вдома на героя з нетерпінням чекала родина – дружина Зоя, прийомний син Олександр, брати Володимир та Мак-
сим. В лютому місяці цього року героєві виповнилося б 40 років, а до завершення служби залишалось менше місяця. Та, 
на жаль, не судилося йому повернутися додому живим… Смерть спіткала земляка в селі Павлопіль Волноваського району 
Донецької області. Доставила тіло загиблого солдата на малу батьківщину команда районного громадського формування 
«Батальйон «Придніпров’я» селища Cлобожанське. Віднедавна громадське формування займається волонтерською діяль-
ністю, зокрема, місією доставки тіл загиблих героїв до рідної домівки.  

Прощання з молодшим сержантом Збройних сил України розпочалось у храмі «Трьох святителів – Василя Великого, 
Григорія Богослова та Іоанна Златоуста» зі спільної молитви. Панахиду за загиблим воїном АТО відправив отець Сера-
фим, після чого жалобна процесія під марш, виконаний військовими, пройшла селом до кладовища. Колона налічувала 
більше сотні людей. Не стримуючи сліз, проводжали в останню путь Ігоря Івануся рідні та близькі, однокласники, друзі 
дитинства, бойові побратими, жителі Сурсько-Литовської громади. Подякували за мужність та героїзм кращому сино-
ві рідної України Роман Пруденко, голова районної ради, та Григорій Андрєєв, Сурсько-Литовський сільський голова. 
Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам’ять всіх загиблих військовослужбовців, які з честю виконали свій 
військовий обов’язок перед Батьківщиною. Героєві нашого часу салютували з автоматів. На труну люди поклали численні 
букети квітів, серед яких червоні, наче кров, троянди та синьо-жовті хризантеми – національні кольори країни. 

Пам’ять про героїв, які поклали своє життя на вівтар свободи України, буде жити вічно, допоки палають серця нескоре-
них нащадків славного козацького роду.                                                                        Наталія ЯКІВЕЦЬ, с. Новомиколаївка.

У с. Горького КП 
«Мастер» проводив 
ремонтні роботи із 
водовідведення, за 
допомогою екскава-
тора знайшли неро-
зірваний снаряд часів 
Другої світової вій-
ни. Ремонтні роботи 
були призупинені. 
Зробили огорожу зі 
стрічками та почали 
чекати працівників 

ДСНС. Та чомусь не 
дочекались. Десь о 23 год. прийшов чоловік і забрав снаряд додому. 
Жителі села були дуже схвильовані. Адже снаряд був неушкодже-
ний, із капсулою. А раптом рвоне вдома! А поруч сусіди. Необхідно 
було терміново вирішувати це питання. 

Я, як депутат Горьківської сільської ради, зателефонувала Вікто-
рові Бутківському, екс-начавльнику ГУ МНС у Дніпропетровській 
області, мала телефон, бо він у минулому скликанні був депутатом 
Верховної Ради України від нашого району. Віктор Володимирович 
заспокоїв мене й прокоментував цю ситуацію: «Нічні виїзди бри-
гада з надзвичайних ситуацій не робить. І враховуючи не таку вже 
загрозу від найденої вибухівки снаряд забрав представник ДСНС у 
цивільному додому, який проживає в с. Горького. А далі все пішло 
згідно інструкції». Зараз роботи із водовідведення продовжились. 
Микола Кривулько, працівник КП «Мастер», розповів цікаві фак-
ти про знахідку: «Моя баба Люся ще дитинстві розказувала про 
те, що тут лінії фронту не було, а снаряди перевозили на бричках, 
а раніше ж які дороги були – ями та горбочки. А снаряди здето-
нували та як рвонули, було дуже страшно. Німця, який перевозив 
снаряди, розірвало на шматки». 

Валентина ШЕВЧЕНКО, депутат Горьківської сільради..

ВШАНУВАННЯ 

Пріоритетами реформи державної служби є: побудова професійної, не корумпованої, престижної, зорієнтованої на потреби громадян державної служби; відділення політики від 
адміністрування; впровадження компетентнісної моделі управління людськими ресурсами; гармонізація державної служби і служби в органах місцевого самоврядування; впрова-
дження прозорої моделі оплати праці і кар’єрної мотивації державних службовців; кадрове забезпечення процесу децентралізації.

Закон передбачає такі реформаторські новації: 1. Розмежування політичних і адміністративних посад, зокрема впровадження інституту державних секретарів міністерств і керівника 
державної служби в державних органах. 2. Встановлюється нова система управління державною службою на чолі з Кабінетом Міністрів України. Новим важливим елементом цієї сис-
теми стає Комісія з питань вищого корпусу державної служби. 3. Наступною новацією стануть якісніші гарантії рівного доступу до державної служби, серед яких: вступ на усі посади 
державної служби відбуватиметься лише за конкурсом на основі особистих якостей та досягнень кандидатів на посади. Триступеневий порядок відбору включатиме перевірку кваліфі-
каційних вимог, тестування та співбесіду. Важливо, що не менше третини складу конкурсних комісій можуть становити представники громадськості (наприклад, галузевих об є̀днань, 
асоціацій тощо), які фахово і неупереджено оцінять претендента на посаду. Виключаються будь-які корупційні механізми при вступі та проходження державної служби, оцінювання 
результатів роботи державних службовців, їх кар’єрна мотивація, підвищуються кваліфікаційні вимоги. 4. Строкове призначення для найвищих державних службовців.Чиновники ка-
тегорії «А» призначатимуться на 5 років. Перебування на посаді – не довше двох строків. 5. Істотні зміни випробовує модель оплати праці, в основу якої покладено збільшення питомої 
ваги посадового окладу в структурі зарплати (до 70% замість 30%). Збереглись дві обов’язкові надбавки: за вислугу років і за ранг (як свідчення кар’єрних досягнень посадовця). У свою 
чергу стимулюючі виплати (ті, які залежать від волі керівника) складають не більше 30% від розміру заробітної плати. 6. Оптимізовані витрати на оплату праці.

Співвідношення мінімальних розмірів посадових окладів найнижчої і найвищої групи посад представляє 1 до 7. 7. Здійснюється оптимізація структури державних органів і вста-
новлення співвідношення кількості керівних посад (категорії А і Б) до посад виконавців (категорія В) не більше ніж 1 до 3.

Дія закону поширюється на державних службовців, зокрема, секретаріату Кабінету Міністрів України; міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; місцевих 
державних адміністрацій; органів прокуратури; органів військового управління; закордонних дипломатичних установ України.

Також на даний момент здійснюється гармонізація Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII і проекту нової редакції Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» (реєстраційний № 2489 від 30 березня 2015 року), розробленого Нацдержслужбою і прийнятого за основу за результатами розгляду в 
першому читанні 23 квітня 2015 року на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Передусім, це буде означати, що в загальних питаннях проходження служби в органах місцевого самоврядування застосовуватимуться ті ж підходи, що і в органах державної влади.
Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» працівниками Міжрегіонального управління Нацдержслуж-

би у Дніпропетровській та Запорізькій областях разом з органами державної влади Дніпропетровської області завершується робота щодо затвердження  переліків посад працівників 
державних органів, які виконують функції з обслуговування. Результатом якої є скорочення посад державних службовців (майже 500 посад) та їх призначення без конкурсного 
відбору на посади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

З червня 2016 року запроваджено новий порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців, метою якого добір осіб, здатних про-
фесійно виконувати посадові обов’язки. Оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців проводиться на єдиному WEB-
порталі, що стало доступно широким верстам населення.

Реформа державної служби триває.                                Олена КРИШЕНЬ, начальник Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ

ПРОЩАННЯ З ГЕРОЄМ

Днями в Підгородненському центрі первинної меди-
ко-санітарної допомоги в Дніпровському районі відбу-
лися урочистості з нагоди професійного свята. До пред-
ставників медичної сфери зі словами щирих привітань 
та побажань миру й добра звернулись: Олександр Дей-
нека, заступник голови райдержадміністрації, Любов 
Біла, заступник голови районної ради. Щирими слова-
ми привітала колег Людмила Побігай, головний лікар 
Центру первинної медико-санітарної допомоги. 

За відданість справі, сумлінність та відповідальність 
медичні працівники були відзначені грамотами рай-
держадміністрації та районної ради: Людмила Козлова 
– завідувач, лікар ЗПСМ Старокодацької АЗПСМ; Ка-
терина Ткаченко – лікар ЗПСМ Новоолександрівської 
АЗПСМ; Тамара Семеряга – старша медична сестра 
Кіровської АЗПСМ; Валентина Пушнова – завідувач, 
лікар ЗПСМ Чумаківської АЗПСМ; Євген Зотов – лі-
кар-стоматолог Сурсько-Литовської АЗПСМ; Лариса 
Троїцька – головна медична сестра КЗ «ЦПМСД Дні-
пропетровського району Дніпропетровської області».

Важко уявити наше життя без медицини. Будь-яка 
людина, незалежно від статі й віку, прагне бути здо-
ровою, прожити активне життя. Немає в світі жодної 
людини, яка хоча б раз не зверталась за допомогою до 
лікаря. І немає в світі більш відповідальної професії, 
ніж лікар, тому ми й називаємо їх з величезною пова-
гою – Ангели в білих халатах. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

ВІДЛУННЯ СВЯТА

АНГЕЛИ В БІЛИХ ХАЛАТАХ
Вірш подіям на сході нашої країни присвя-

тила завідувач Регіонального організацій-
но-методичного моніторингового центру 
підтримки грудного вигодовування Дніпро-
петровського обласного перинатального 
центру Раїса Миколаївна Захарченко.

Відгреміла, здавалось війна,
Мир творили солдатськії руки,
Звідки ж ти, проклята, прийшла?
Щоб забрати дітей і онуків.

Знову кулі рвуть тіло і сина, і брата,
Знову кличуть крізь біль медсестру, 
чи медбрата
Відвойовані в смерті мільйони хвилин…
Мамо, мамо не плачте – буде жити 
Ваш син.

Буде жити – бо є милосерднії руки,
Що спасуть, захистять, віддаючи 
до краплі себе.
Відведуть від біди, не допустять розлуки,
Бо під білим халатом б’ється серце живе.

Медик – вічний трудар, 
Хай до тебе схиляється небо,
Хай розрадять спасенні тебе від журби.
Вічне наше життя, і в тобі буде 
вічна потреба!
Я ж оцим щирим словом вклоняюсь тобі.

ВІДЛУННЯ ВІЙНИ

ВІН МРІЯВ ПРО МИР В УКРАЇНІ
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ЩЕДРОТИ ЧУМАКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ
(Закінчення. Початок у №23)

Досвід розведення червоної степової худоби в південному регіоні України по-
казав, що тварини цієї породи найбільш пристосовані до екстремальних умов. До 
середини 60-х років ми-
нулого століття, коли весь 
південь представляв зони 
ризикованого землероб-
ства, і перш за все, тварин-
ництва, жодна порода не 
могла з нею конкурувати.

Отримавши помісне по-
голів’я тварин, після англерізаціі, фахівці радгоспу провели роботу з прилиття 
крові червоної дитячої худоби.

Використання англерської та краснодарської порід у стаді червоної степової 
худоби в радгоспі дозволило отримати тварин молочного типу, що поєднували в 
собі міцність конституції худоби та високу жирномолочність, а також пристосо-
ваність до машинного доїння ще поліпшувало породу.

Цією великою й важливою роботою займалися протягом багатьох десятиліть зоо-

ветеринарні фахівці радгоспу, починаючи від тваринного зоотехніка, потім зоотех-
ніка селекціонера – Руденко В.М., орденоносця, Героя Соціалістичної Праці, який 
понад 40 років працював над створенням племінного ядра цієї породи в радгоспі. 

Учасниками цієї роботи і в по-
дальшому послідовниками були 
фахівці: Новицький Ю.І., Ізбен-
ко А.Д., Данько В.І., Кільченко 
Л.М. та інші.

За багаторічну й плідну робо-
ту в радгоспі, високі виробничі 
показники у виробництві й про-

дажу державі продуктів землеробства й тваринництва, досягнення стабільних і ви-
соких економічних показників нагороджені Орденом Трудового Червоного Прапо-
ра: доярки Титова Г.Н. (2-ма орденами), Оката А.А., Шайгарданова Н.Ф.; Мільгін І.П. 
– директор радгоспу; Кіріленко В.Т. – секретар парткому, Непочатова А.А.,  Довбун 
П.М. та Шляхтіна В.Н. – бригадири овочівники; Латушко Г.В. – директор радгоспу; 
Ізбенко А.Д. – головний ветеринарний лікар.

У віршах і прозі жителі прославляли своє село Чумаки.
МОЄ СЕЛО ЧУМАКИ

Моє село оспіване піснями
Серед полів безкраїх золотих,
З безмежними квітучими садами
Із ароматом квітів чарівних.

Моє село красиве і квітуче,
Із щирими, привітними людьми.
Вам передати зараз дуже хочу
Красу села, в якім живемо ми.

Бо та краса  в руках,  що пахнуть хлібом,
І в щедрості багатої землі.
В озимині, що взимку вкрита снігом,
В утомленім роботою чолі.

Бо та краса у дитсадку, і в нашій школі,
Спішать у неї дітлахи малі.
Сказати: «Дякую!» – ми маєм з вами долі,
Що проживаєм саме в цім селі.

Наталія САМАРСЬКА ,
працівниця та жителька с. Чумаки.

Де під зоряним дахом
Розлилась благодать,
До Чумацького Шляху
Лиш рукою подать.
В працьовитій громаді
Славні степовики
У своїм хлібограді
Ще знімають зірки.

Не дістала руїна
Це село крізь роки.
Не сумуй, Україно,
В тебе є Чумаки!

Вироста, молодіє.
Устає на крило,
Ніби острів надії 
Наше славне село.

Випікаються дивні,
Йде весільна пора.
А які чумаківни – 
Аж душа завмира!

Серед поля руїни
Вже лоскочуть зірки.
Порадій, Україно,
В тебе є Чумаки!

   О. ТАРАНЕНКО.

Шлемо сердечні вітання трудівникам – жи-
телям сіл Чумаки, Маївка, Калинівка з нагоди 
40-річчя від дня нагородження господарства 
та ювілейною заслуженою нагородою країни.

Всім здоров’я, добра й благополуччя на дов-
гі роки, щоб заслужена слава наших сіл ще довго жили в пам’яті народу й передавалася з покоління в покоління.

Геннадій ЛАТУШКО (матеріали з книги «Ми і роки»).
На фото: переможці соціалістичного змагання 10-ої п’ятирічки на чолі з головою профспілкового комітету: Деревягин Б.А., Розід 

Т.Д., Ясносокирська Г.А, Овчаренко А., Слабко І., Шайгарданова Н, Яковенко Н., Грушевська М., після вручення знаків переможця.

У бібліотеці Кіровській СЗШ-2 був проведений конкурс на кращого читця гуморесок Павла Глазового, 
поета-гумориста, твори якого знають мільйони українців у різних куточках  світу. Участь у заході взяли 
учні молодших та старших класів. Завдання виконавців було виразно, артистично прочитати гумореску, 
щоб глядачі обов’язково сміялись від душі. Журі важко було визначити переможців, бо всі учасники сер-
йозно підготувались до змагання. Своїми виступами вони звільнили слухачів і журі від негативних емоцій 
і дали заряд добра, веселого настрою й гарного відпочинку. 

Переможцями було визнано: І місце –  Іван Загреба (6 клас), ІІ місце – Артем Пономаренко (3 клас), ІІІ міс-
це – Анастасія Скупенко (10 клас). У номінації  «Зірочка-надія» переміг учень 10 класу Станіслав Дьомін, 
у номінації «Підтримуємо надію» – Валерій Пархоменко (9 клас). 

Конкурс, проведений у школі, довів усім, що сміх має велику силу. Сміх потрібен, щоб ми весело проща-
лися зі своїми недоліками, радісніше жили. Бажаємо всім: посміхайтесь, смійтесь на здоров’я!

Валентина СИНЯВСЬКА, бібліотекар Кіровської СЗШ-2.  

ВЕСЕЛИЙ СМІХ, ЩО ГРІЄ ВСІХ

Цього року 30 учнів закінчили повний курс навчання в школі естетичного виховання Ювілейної селищної 
ради та отримали перший в своєму житті офіційний документ про закінчення школи. Всі вони прийшли 15 
червня на випускний вечір, що відбувся у Дніпропетровському районному будинку культури. 

«Сьогодні ми прощаємося з нашими випускниками, – розповідає директор школи Олена Ого-
родова, – нашу школу закінчують 7 учнів за фахом фортепіано, 1 – по синтезатору, 4 – по гіта-
рі, 1 – по домрі, 9 – із сольного співу, 6 – із образотворчого мистецтва, 1 – по баяну, 1 – по саксофону. 
Серед випускників цього року є неодноразові учасники й лауреати міжнародних, всеукраїнських, облас-
них та регіональних конкурсів, активні учасники шкільних та районних концертів, шкільних конкурсів. 
За роки навчання в нашій  школі діти познайомилися з прекрасним мистецтвом, навчилися співати, малювати, грати на 
музичних інструментах. Мої колеги ділилися з ними своїми знаннями, життєвим досвідом, дарували тепло своєї душі. 
Від імені адміністрації та педагогічного колективу школи я вітаю випускників із закінченням школи, бажаю їм по-
дальших успіхів на життєвому шляху. Нехай мистецтво завжди буде вірним другом і супутником вашого життя».

Закінчується навчальний рік для молодших вихованців закладу. Як і попередні, він був насичений концерта-
ми, конкурсами, фестивалями. Багато учнів нагороджені похвальними грамотами за успіхи у навчанні. Лише  у 

викладача Юлії Костелан – 9 відмінників. 
Для деяких випускників школи музика стане професією. Вони запам’ятаються своїми музичними здібностями, надзвичайною старанністю та працьовитістю. 

Викладачі школи бажають, щоб збулися їх мрії про продовження музичної освіти.
Присутні мали змогу побачити також випускні роботи художників. Гості вечора почули прощальний концерт випускників, який складався з їх найулюбленіших творів. 

Таміла ЖОРНЯК. 

ЛЮБОВ ДО МУЗИКИ – ВІЧНА

Наприкінці навчального 
року в Горянівській серед-
ній школі відбулося весе-
ле свято в першім класі: 
«День прощання з Буква-
рем». Тетяна Тополь, клас-
ний керівник першого кла-

су – турботлива та рідна, мов матуся, розповіла дітям про те, як багато ще всього 
цікавого чекає на них, треба тільки дружити з книгою й багато читати.

До першокласників у гості завітали казкові персонажі: Незнайко, Яглик, Баба Яга, 
Сорока, Киця. Діти познайомилися з Читанкою та Рідною мовою – старшими сестрами 
Букварика. Залюбки зустрілися з літерами української абетки, розповідали вірші, співа-
ли пісні, частівки, грали в цікаві ігри, брали участь у вікторинах, відгадували загадки. 

З подоланням першої сходинки в навчанні дітей привітала Ніна Боярчук, ди-
ректор школи. Вона розповіла їм, що це був лише перший крок, і попереду – 10 
років навчання, та їх треба з успіхом подолати.

Валентина КЕНЯ, вчитель української мови Горянівської середньої школи.

Стало доброю традицією 
звітувати про закінчення важ-
ливого періоду в житті кожно-
го першокласника. В Підго-
родненській СЗШ-3 (директор 
Юрій Крічкевич) відбулося Свято прощання з Буквариком у 1-В (кл. кер. Олеся 
Палюх), 1-Б (кл. кер. Оксана Кулішенко), 1-Г (кл. кер. Оксана Лук’яненко) та 1-А 
(кл. кер. Галина Кулеба) класах. У театралізовано-музичних дійствах не обійш-
лося без традиційних персонажів: веселих дружніх літер алфавіту, казкових пер-
сонажів та почесного гостя Букварика, якому випало проводжати учнів до нових 
сходинок зростання, нових знань, які несуть вже інші підручники та книжки. 

Ірина Козлова, заступник директора з НВР, привітала поважних першокласників та їх 
вчителів, батьків зі святом: «Впевнена, що кожен із першачків буде саме тією яскравою 
зірочкою, що освітить ще яскравіше майбутнє нашої незалежної України!».

Вітаємо наших першокласників та їх родини зі святом! Хай наші діти ростуть справж-
німи патріотами, гідними людьми своєї рідної Батьківщини. 

Оксана ЛУК’ЯНЕНКО, вчитель початкових класів. 

ТВОРЧА ЗУСТРІЧ

ВІДЛУННЯ СВЯТА

ПРОЩАВАЙ, БУКВАРИКУ!

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ
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Закупівля  МЕДУ,  ВОСКУ,  МЕРВИ. 
Обмін вощини. Продаж ветпрепа-

ратів та інвентаря для бджо-
лярства. 

Тел. (066) 193-49-59,
         (068) 798-57-47.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

УСЗН ІНФОРМУЄ

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ 
СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади про-
відного спеціаліста відділу соціальної роботи на період 
відпустки по догляду за дитиною визначений медичною до-
відкою, провідного спеціаліста-юрисконсульта відділу со-
ціальної роботи, спеціаліста І категорії відділу соціальної 
роботи, вакантних посад  фахівців із соціальної роботи (м. 
Підгородне, с. Партизанське на період відпустки по догляду 
за дитиною по досягненню нею трьох років,  с. Олександрів-
ка, с. Чумаки). Документи на конкурс приймаються протя-
гом 30 календарних днів після публікації.

 Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта за фахом педагога, психолога, соціального пе-
дагога, соціальний працівник, медичного працівника, стаж 
роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечен-
ня. Довідки за адресою: вул. Теплична, буд. 5, каб. 41, сел. 
Слобожанське, тел. 753-68-41.

Втрачене посвідчення «батьків бага-
тодітної сім’ї», серія АЕ 001039 на ім’я 
Бондаренко Ольги Миколаївни, вважа-
ти недійсним.

ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ – ПЛАТНИКІВ 
ЄДИНОГО ВНЕСКУ!

Дніпропетровська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує, що з 01 липня 2016 року звіти 
з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за звітний період «червень 2016 
року» подаються за новою формою згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо 
сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджено 
наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812).

З метою створення комфортних умов для подання суб’єктами господарювання звітів з єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування та на виконання вимог Порядку, Державна фіскальна служ-
ба надає для використання розроблені електронні формати: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/250281.html

Додатково повідомляємо, що з 17.05.2016 набрала чинності Інструкція про порядок нарахування й сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністер-
ства фінансів України 20 квітня 2015 року №449 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
28.03.2016 року №393, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 21.04.2016 за №609/28739 (опу-
бліковано в Офіційному віснику України від 17.05.2016 №36).

Людмила МИКИТЬОН, начальник відділу адміністрування податку доходи фізичних осіб, податків із 
самозайнятих осіб та з громадян Дніпропетровської ОДПІ.

Підгородненська міська рада ого-
лошує конкурс на заміщення вакант-
них посад державних службовців: 
спеціаліста І категорії та спеціаліста 
ІІ категорії структурного підрозділу 
державної реєстрації (речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань). 

Кваліфікаційні вимоги: вища юри-
дична освіта за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж 
роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування або держав-
ній службі на посаді спеціаліста І чи II 
категорії  не менше 1 року.

Додаткову інформацію про основ-
ні функціональні обов’язки, розмір та 
умови оплати праці буде надано за те-
лефоном 729-16-19.

Термін прийняття документів трид-
цять днів із моменту опублікування 
оголошення. Документи приймають-
ся за адресою: вул. Центральна, 46, 
м. Підгородне, приміщення Підгород-
ненської міської ради, каб.12, з 08.00 до 
12.00 години, з 13.00 до 17.00 години, 
п’ятниця до 15.45 години.

ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
Управління соціального захисту населення Дніпропе-

тровської райдержадміністрації в межах реалізації поло-
жень Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Укра-
їні» інформує інвалідів щодо можливості проходження 
професійної реабілітації в реабілітаційних установах, а 
саме у Житомирському вищому професійному учили-
щі-інтернаті, яке здійснює набір інвалідів віком від 15 ро-
ків, стан здоров’я яких дозволяє навчатись та працювати 
за обраною професією.

Навчання проводиться на базі 9 та 11 класів за на-
ступними професіями: 

-оператор комп’ютерного набору;
-взуттьовик з пошиття індивідуального/ортопедич-

ного взуття;
-слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;
-кухар, кондитер. 
На базі спеціалізованих загальноосвітніх шкіл для дітей 

зі зниженим слухом проводиться навчання за професіями:
-взуттьовик з пошиття індивідуального/ортопедич-

ного взуття;
-кухар, кондитер.
Випускники отримують атестат про одержання пов-

ної загальної середньої освіти та/або диплом про на-
буту професію.

Навчання, проживання, 4-х разове харчування, 
проживання у гуртожитку, медичне спостереження 
та соціально-психологічна реабілітація проводиться 
безкоштовно. За час навчання за учнями зберігається 
пенсія, надається стипендія.

Перелік документів, необхідних для прийому до профе-
сійного училища-інтернату а також  направлення інвалі-
дів (у разі їхнього звернення) на професійну реабілітацію 
до реабілітаційних установ відповідно до їх індивідуаль-
них програм реабілітації можна отримати в управлінні 
соціального захисту населення Дніпропетровської рай-
держадміністрації за адресою: смт. Слобожанське (Юві-
лейне), Дніпровського району Дніпропетровської області, 
вул. Теплична, буд. 5, кабінет 9-В, тел. 753-91-36.

Тетяна КУЦЕВАЛ, провідний спеціаліст відділу з 
питань соціального захисту населення.

ДО УВАГИ!
Дніпропетровським ВП ДВП ГУНП 

в Дніпропетровській області розшу-
кується безвісно зниклий гр. Заяць 
Сергій Анатолійович, 14.01.1963 р.н., 
який на власному автомобілі ВАЗ-2121 
темно-зеленого кольору,  д/з АЕ 42-92 
ВТ, поїхав у невідомому напрямку та 
до теперішнього часу не повернувся, 
(ОРС № 20416009 від 18.04.2016 року).

Його прикмети: вік 53 роки, зріст 
170-175 см, середньої статури, волосся 
коротке, сиве. 

Був одягнений: куртка сірого кольо-
ру, джинси сині, кросівки білі.

Може перебувати із гр. Заболотнім 
Григорієм Григоровичем, 1974 р.н.

У разі встановлення місцезнахо-
дження, або будь-якої інформації сто-

совно розшуку-
ваного, проси-
мо повідомити 
на нашу адресу 
за телефонами: 

(056)753-77-04, 
(056)753-82-93, 
067-602-02-17, 
066-397-13-51, 
063-351-57-88, 
або по тел. 102 
(безкоштовно). 

Комунальне підприємство «Волоські мережі» Но-
воолександрівської сільської ради інформує про вста-
новлення тарифу на послугу централізованого водо-
постачання.  Вартість 1м3 води згідно тарифу складає 
10 грн 80 коп.

Структура тарифу: виробнича собівартість  7,46 грн/
м3; адміністративні витрати 1,22 грн/м3; витрати на 
збут 0,32 грн/м3; повна собівартість 9,00 грн/м3; пода-
ток на додану вартість 1,80 грн/м3.

Тариф встановлено в зв’язку з початком надання 
Комунальним  підприємством «Волоські мережі» по-
слуги централізованого питного водопостачання жи-
телям сіл Волоське та Ракшівка з 1 липня 2016 року.

КП «Волоські мережі», т. 0 800 300 229

Вважати недійсним у зв’язку з втратою 
Державного АКТУ на право власності 
на земельну ділянку, який був виданий 
на підставі розпорядження голови Дні-
пропетровської районної державної ад-
міністрації № 1579-р від 29.11.2006 року 
на території Підгородненської міської 
ради с/т «Колос», ділянка №51, ім’я Дри-
гола Юлія Олегівна.

Втрачене посвідчення інваліда з ди-
тинства 3 гр. серії ААБ № 284159 на 
ім’я Радченка В’ячеслава Костянтино-
вича, виданий 23.07.2010 р., вважати 
недійсним. 

Шановні споживачі водопостачання та жителі
сіл Волоське та Ракшівка Дніпровського району!
З 1 липня 2016 року забезпечення послугами водопо-

стачання споживачів та жителів селищ Волоське та Рак-
шівка Дніпровського району здійснюватиме Комунальне 
підприємство «Волоські мережі» Новоолексадрівської 
сільської ради Дніпропетровського району та області.

У зв’язку з чим, з 1 липня 2016 року комунальне під-
приємство «Дніпроводоканал» припиняє взаємовідно-
сини з абонентами-підприємцями всіх форм власності 
та абонентами-громадянами і просить станом на 1 лип-
ня розрахуватись за спожиті послуги водопостачання.

Також, повідомляємо, що з метою виконання нара-
хувань за фактично спожиту воду на момент припи-
нення взаємовідносин контролери абонентської діль-
ниці будуть перевіряти показники приладів обліку та 
складати відповідні Акти. 

У зв’язку з цим просимо абонентів не перешкоджати 
контролерам КП «Дніпроводоканал» у проведенні зазна-
чених робіт та детально перевіряти службові посвідчення.

КП «Дніпроводоканал».

Партизанська сільська рада повідомляє, що 06.06.2016 року на 8 
сесії VII скликання прийнято рішення «Про встановлення місце-
вих податків на 2017 рік на території Партизанської сільської ради 
та затвердження Порядків їх справляння». З рішенням можна оз-
найомитися в приміщенні  сільської ради за адресою: с. Партизан-
ське, вулиця Центральна (Чапаєва), 7.

На виконання статті 12 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ОРДЖО-
НІКІДЗЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА повідомляє про прийнятий 
регуляторний акт – рішення сільської ради від 20.05.2016 року № 
47-6-7 «Про встановлення ставок єдиного податку» на 2017 рік.

Для ознайомлення звертатись в сільську раду за адресою: с. Ми-
колаївка, вул. ім. Юліана Гунька, 18.

Інформаційні матеріали газети «Дніпров-
ська зоря» доступні користувачам мережі 
Facebook, сторінка «Редакція газети «Дні-
провська зоря», та Google.

Наш індекс: 61707 
ПЕРЕДПЛАТНА  КАМПАНІЯ  НА  2016 РІК

Вартість: на 6 місяців – 61,02 грн, на 3 місяці – 30,51 грн, 
на 1 місяць – 10,17 грн. Без поштових послуг.

ТУРИСТИЧНИМИ СТЕЖКАМИ
Виховання патріотизму сьогодні, як ніколи, актуально. І не 

тільки для системи освіти, а й для держави в цілому. Саме зараз 
ми повертаємо-
ся до споконвіч-
них цінностей: 
у т в е р д ж е н н я 
п е р в и н н о с т і 
любові до Бать-
ківщини і лю-
дей, духовності, 
м о р а л ь н о с т і , 
бережного став-
лення до при-
родних скарбів 
і національних 
надбань нашого 
народу.

З метою озна-
йомлення дітей 
із пам’ятками та 
цікавими міс-
цями міста Підгородного, районна дитяча бібліотека та юнацький 
абонемент відділу обслуговування ЦРБ організували та провели для 
учнів СШ-2 урок, присвячений Дню краєзнавства «Туристичними 
стежками Підгородного». Дійство відбувалось в актовій залі школи.

Діти мали змогу ознайомитись із віковими курганами, які роз-
ташовані на території міста. Відео-презентація, яку показала 
Юлія Равшанова, змогла донести учням значимість пам’яток, які 
необхідно берегти й передавати наступним поколінням. 

Лариса Омельченко розповіла дітям про вежу, яка пережила вій-
ни та бомбардування, уціліла. Хочеться зазначити, що після війни, 
підгородняни намагалися розібрати її, щоб відбудувати свої хати. 
Але спроби виявилися марними. Особливий розчин, на якому було 
покладено цеглу, містив багато сотень сирих курячих яєць...

Про будиночок-музей Олекси Семеновича Коваля знає багато 
людей. На туристичній карті Дніпропетровщини прокладений 
маршрут до садиби славного бандуриста, земляка О.С. Коваля. 
Зараз тут мешкає його донька Леся Коваль, яка гідно продовжує 
кобзарські традиції свого батька. Вона завжди рада гостям і з за-
хопленням показує вироби батька, розповідає про нього. 

Не можна не згадати про гору Монашку, про яку ходять легенди. 
Діти із цікавістю слухали бібліотекарів. Такі заходи допомага-

ють підростаючому поколінню дізнатися цікаві факти про мину-
ле, осмислити сучасне, подивитись на рідний край з іншого ра-
курсу та полюбити його ще дужче. 

Юлія РАВШАНОВА, бібліотекар РДБ.

ДЕНЬ КРАЄЗНАВСТВА
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В м. Новомосковську про-
йшли обласні спортивні зма-
гання. З гирьового спорту 
наші силачі посіли 5 місце з 
16 команд, із армспорту – 7 
місце з 14 команд, із перетя-
гування канату – 4 місце, із 
тенісу – місце в другій десят-
ці, шашкісти очолили другу 
десятку, шахісти зайняли 4 
місце з 16 команд-учасниць.

Цього року обласна орга-
нізація ВФСТ «Колос» впер-
ше впровадила комплексну 
спартакіаду серед тренерів 
ДЮСШ, вчителів фізкуль-
тури загальноосвітніх шкіл, 
інструкторів по спорту. Другі 
місця завоювали футболісти, 

легкоатлети, шахісти, й лише слабкий виступ учасників із настільного тенісу й дартцу 
відкинув команду нашого району на шосте загальне місце. Вперше в цьому році спар-
такіада державних службовців проходила за зонами. Наша спортивна делегація брала 
участь у м. Верхньодніпровську, зайнявши місця з 2 по 4, не потрапивши до фіналу.

Ще обласні змагання з волейболу пройшли у м. Верхньодніпровську, чоловіча та 
жіноча команди – друге місце, з футзалу в Новомосковському районі – четверте місце.

Районні сільські спортивні ігри відбулися з настільного тенісу. Перше місце ви-
бороли тенісисти Ювілейної селищної ради, на другому – команда Партизанської 
сільської ради. У змаганнях із шахів: перше місце – команда Підгородненської 
міської ради, друге місце – Кіровської селищної ради, на третьому – шахісти з 
Ювілейної селищної ради. Шашисти с. Партизанського отримали перемогу, срі-
бло дісталось команді сел. Слобожанського, а спортсмени Балівки отримали третє 
місце.

Червневі змагання з пляжного волейболу увінчали низку спортивних змагань 
у районі.

Людмила СТРЕЖНЬОВА, голова районної організації «Колос».

СПОРТИВНА ХРОНІКА

Міжнародний день захисту дітей – прекрасне свято радості та одвічної надії. 
Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, 
щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свої родини й рідний край.

Для малечі ІІ-го відділення селища Слобожанське відбувся яскравий цікавий 
захід, підготовлений та проведений громадськими активістами селища: Сніжа-
ною Шевкуновою, Наталією Ніколенко, Миколою Суворовим, Раїсою Козар. 

Діти та дорослі були в захваті від чудової концертної програми, яку за до-
помогою батьків підготували маленькі жителі ІІ-го відділення. Присутні із за-
доволенням брали участь у конкурсах та змаганнях, і кожен, хто був на святі, 
отримав на згадку приємний маленький подарунок від спеціалістів соціаль-
но-гуманітарного відділу Ювілейної селищної ради Тамари Тітової та Вален-
тини Азарової. Завершилось свято дискотекою. З гарним настроєм, вдячністю 
й теплотою в серці розходилась малеча по домівках. Сподіваємось, що таких 
яскравих моментів в їх житті буде ще дуже багато.

Ольга ДІДЕНКО, начальник відділу соціально-гуманітарної
 політики Ювілейної селищної ради.

ЯСКРАВІ МИТІ ДИТИНСТВА

Завдяки підтримці Іва-
на Буряка, Партизанського 
сільського голови, учасники 
художньої самодіяльності 
сільського клубу мали змогу 
взяти участь у відкритому 
районному фестивалі «Сма-
чна традиція козацтва», 
який проходив у селі Старі 
Кодаки. 

Козацькі пісні продемон-
стрували вокальний колек-
тив «Смерека» та чоловічий 
гурт «Браво». Козацький 
куліш та українські страви 
представили учасники гурт-
ка «Партизанські смаколики». Стіл був прикрашений українськими рушниками вишитими руками майстринь, а на 
столі красувалися букети жовтих і блакитних квітів. Закликали гостей неймовірними запахами вареники, пиріжки з 
різними начинками, українські вергуни, ковбаси, чудові «поросята», й, звичайно ж, козацький куліш. 

Свої роботи представили майстрині:  Ольга Саєнко – вишивка бісером (рушники, картини), Ірина Саєнко 
(8 років) – вітражний розпис, Людмила Сизова – вироби з бісеру,  Інна Павлова – вишивка бісером (ікони).

На завершення свята Партизанська сільська рада була нагороджена дипломом за Перемогу в номінації 
«Українські делікатеси», а також диплом отримав гурток «Партизанські смаколики». 

Ганна Гончаренко, завідуюча Партизанським СК.

СМАЧНА ТРАДИЦІЯ КОЗАЦТВА

СПОРТ

Дніпропетровський РЕМ повідомляє, що в 
зв’язку з плановими ремонтними роботами від-
будуться перебої електропостачання в липні 
місяці в період із 8-00 до 18-00 години в на-
ступних населених пунктах Дніпровського 
району:

Л-115 с. Волоське, с. Дніпрове, с. Старі Кодаки 
– 05-06.07.16 р.

ТП-759 сел. Таромське, вул. Академіка Кислов-
ського – 02.07.16 р. 

ТП-722 с. Шевченко, вул. Запрудна – 02.07.16 р.
ТП-3 м. Підгородне, вул. Коротка, Мира, Ульяно-

ва – 05.07.16 р.

 Адміністрація ДРЕМ застерігає про 
небезпечність електричного струму. 

При виявленні пошкоджень повітря-
них і кабельних ліній електропере-
дач, трансформаторних підстанцій 
і розподільних пунктів, відчине-
них і пошкоджених дверей у них, 

спроб проникнення до приміщення 
з електричним обладнанням сторонніх 

осіб посимо сповіщати колцентер ПАТ 
«ДТЕК» «Дніпрообленерго за тел. 0-800-
500-444 або районний відділ міліції.

              З повагою адміністрація ДРЕМ.

Днями відсвяткував свій ювілей завідувач Степ-
нянської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини 

Сергій ГРИГОРАШ. 
Шановний Сергію 

Анатолійовичу! 
Прийміть наші 

щирі вітання з 
нагоди Вашого 
55-річчя!

Бажаємо, щоб 
поруч із Вами 
було все тільки 
справжнє – сло-
ва, відчуття, поба-
жання. Нехай завжди 
з Вами буде підтримка близь-
ких людей та друзів, а віра у 
власні сили й міцне здоров’я 
стануть для Вас можливістю 
для нових перспектив і досягнень!

З повагою 
Роман ПРУДЕНКО – голова районної ради, 
Артьом ФІСУНОВ – голова райдержадміністрації, 
депутати районної ради.

 Одна мудра книга краща від найбільшого багатства
Цікаві заходи на літній період відпусток підготували для своїх читачів у Дніпропетровській район-

ній центральній бібліотеці, яку очолює Галина  Гаврилова. Минулого тижня тут провели флешмоб. 
Біля приміщення бібліотеки розмістили стенд із книгами, у яких зібрані тексти українських народних 
пісень, розповіді про історію української пісні, зокрема, на Дніпропетровщині. Читачі могли перевіри-
ти себе на знання тієї чи іншої народної пісні.

– Не кожен зараз має змогу, – говорить Галина Іванівна, поїхати під час відпустки на відпочинок, 
якийсь час люди будуть вдома, будуть мати вільний час. Навіть, приїхавши з відпочинку. Тож ми, як 
завжди, ласкаво запрошуємо до нашої бібліотеки.  

Наші бібліотекарі дарують читачам не тільки свої знання й час, цінні поради, але й тепло своєї душі.  
Вони порадять, яку книгу можна прочитати, розкажуть про нові надходження до бібліотечного фонду. 
У нас є книги для всіх: і з цікавими рецептами – для господарок, і «закрученими» сюжетами – для лю-
бителів детективів. Також у читальному залі можна прочитати журнали. Адже, як сказав класик, люди 
перестають мислити, коли перестають читати. 

 Та найбільше ми чекаємо наших найменших, найулюбленіших читачів. Для них у нас багато цікавої 
дитячої літератури, як класичної, так і сучасної. У тому числі, із обов’язкової шкільної програми.

Новий проект бібліотекарів – мультизал «Чомучка». З 1 червня по 30 серпня, у понеділок, середу 
та п’ятницю, а також, по замовленню – в інші дні, декілька годин, у бібліотеці демонструються муль-
тфільми. Малюки з задоволенням приходять на мультсеанс. Зацікавив цей проект і батьків, зокрема 
тих, кому ні з ким залишити дитину у літній період. З 13.00 до 15.00 години дитину можна залишити у 
бібліотеці подивитися улюблені мультфільми. І не треба турбуватися – за нею приглянуть бібліотека-

рі, до речі, безкоштовно. 
Дніпропетровська районна центральна бібліо-

тека завжди чекає читачів, і постійних, і нових. 
Там працюють професіонали своєї справи – хра-
нителі книжкової мудрості.

 Приходьте в бібліотеку за знаннями та спов-
нюйте свої душі літературною духовністю. 
Адже, як то кажуть, книги хоч і не говорять, так 
правду мовлять. Тож читайте! І, дійсно, нехай у 
вашому житті не буде жодного дня, коли б ви не 
прочитали хоча б сторінки з нової книги.

Таміла ЖОРНЯК.
На фото: Галина Гаврилова, директор 

ДРЦБ та Лія Касьянова, маленька читачка 
бібліотеки, учениця Ювілейної ПШ-2.

ФЛЕШМОБ

РАЙОННИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ВІДЛУННЯ СВЯТА
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