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ЯКІСТЬ НАШОГО НАСІННЯ ЗРОБИТЬ НАС ДОБРИМИ ПАРТНЕРАМИ!

З питань придбання насіння, отримання професійних консуль-
тацій звертатися за телефонами у м. Дніпропетровську:
(056) 765-59-81; 765-59-61; (050) 480-05-18; (067) 634-19-92

е-mail: dnipro01@і.uа

К у л ь т у р а С о р т Р е п р о д у к ц і я Ц і н а ,  г р н

Озима пшениця

Місія Одеська Еліта 4 100
Благодарка 

Одеська Еліта 4 100

Антонівка Еліта 4 100

Пилипівка Еліта 4 100

Ластівка Одеська Еліта 4 100

Озимий ячмінь Достойний Еліта 4 200

Якісне насіння для добрих господарів
від дослідного господарства «Дніпро»

Ціни зазначені з урахуванням ПДВ. 
Ціни дійсні з 23.07.2015 р. до 23.08 .2015 року.

Індивідуальний підхід до кожного клієнта 
та гнучка система знижок .

Запрошуємо всіх сільгоспвиробників та зацікавлених осіб 
до обговорення можливостей нашої співпраці.

Тільки 9 серпня 
з 9.00 до 16.00 години

За адресою: м. Підгородне, 
вул. Центральна, 25, Буди-
нок побуту.

КУПУЄМО ВОЛОССЯ 

до 35 000 грн за 1 кг, а також 
годинники 
в жовтих 
корпусах

Наш індекс: 61707.
Вартість: 

на місяць – 7,35 грн; 
на 3 місяці – 22,05 грн; 
на 5 місяців – 36,75 грн. 

ТРИВАЄ  ПЕРЕДПЛАТА 
на газету «Дніпровська зоря» 

Без поштових послуг.

Згідно із Законом України «Про вибори народних 
депутатів України» надаємо інформацію щодо варто-

сті 1 кв. см друкованої площі на шпальтах газети «Дніпровська зоря». 
Відповідно до статуту редакції, Закону України «Про рекламу», Поло-
ження про рекламу комунального підприємства «Редакція газети «Дні-
провська зоря», ціна 1 кв. см рекламного матеріалу, розташованого на 1 
шпальті – 7 грн, на 8 шпальті – 6,5 грн, на 2, 3, 6, 7 шпальтах – 6 грн. Вар-
тість 1 кв. см рекламного матеріалу, розташованого терміново – 10 грн.

ВИБОРИ-2015

Шановні будівельники! Від щирого серця вітаємо вас із професійним святом!
Бути будівельником означає бути творцем, людиною, що створює нові будівлі та 

споруди. Але водночас це й велика відповідальність, адже тільки якісне житло та 
архітектурно витончені споруди залишають у пам’яті нащадків світлі спогади про 
Вашу надзвичайно важливу працю.

Ваша практична діяльність – реальний внесок в оновлення міст, селищ і сіл нашої 
незалежної України. Навіть за складних економічних умов ви шукаєте й знаходи-
те шляхи поліпшення своєї діяльності, конкурентоздатності будівельної продукції, 
зростання авторитету будівельників. На наших очах завдяки вашій працелюбності й 
наполегливості стають невпізнаними провулки й вулиці.

Бажаємо вам здоров’я, наснаги та впевненості у власних силах. Віримо, що ваш 
професіоналізм ви спрямуєте у важливе русло розбудови нашої держави.

Шановні працівники ветеринарної медицини! 
Щиро вітаємо вас із професійним святом!

Ваше свято, без перебільшення, можна назвати всенародним. Адже від 
результатів роботи ветеринарної медицини залежить безпека харчових про-
дуктів і, як наслідок, здоров’я людей, що сприяєте суспільній злагоді. Са-
мовіддана праця та високий професіоналізм ветеринарних спеціалістів по 
попередженню надзвичайних ситуацій епідеміологічного та епізоотичного 
характеру, недопущенню на внутрішній ринок неякісної та сумнівного похо-
дження тваринницької продукції, високо цінується керівництвом держави. 

Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, добра, щастя, благополуч-
чя та успіхів у роботі, нових професійних відкриттів, добробуту й злагоди в 
родинах, міцного здоров’я та оптимістичного настрою! Зі святом!

Роман ПРУДЕНКО, в.о. голови райдержадміністрації.             Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

До уваги жителів Дніпропетровського району!
КП ДОР «Аульський водовід» повідомляє, що у термін з 
8.00 год. 12 серпня й до 8.00 год. 14 серпня 2015 року буде 
припинене постачання води у зв’язку з проведенням ре-
монтно-профілактичних робіт.

ПІДСУМКИ  ЗБИРАННЯ  ВРОЖАЮ 
РАННІХ  ЗЕРНОВИХ  КУЛЬТУР

Аграріями Дніпропетровського району в 2015 
році було покладено багато зусиль, енергії, хлібо-
робського досвіду, щоб досягнути значних показ-
ників на збиранні ранніх зернових культур.

Площа збирання ранніх зернових культур в 
2015 році склала 31 704 га, валовий збір маємо 
117 479 тонн при середній врожайності 37,1 ц/
га. Озима пшениця зібрана з площі 22 379 га, 
валовий збір 92 874 тонни, врожайність 41,5 ц/
га; озимий ячмінь зібрано з площі 3 482 га, ва-
ловий збір 10 728 тонн, врожайність 30,8 ц/га; 
озиме жито зібрано з площі 413 га, валовий збір 
1 075 тонн, врожайність 26 ц/га. 

Не зовсім сприятливі умови склалися для 
ярових культур. Так, ярий ячмінь зібрали з 
площі 4 177 га, при врожайності 24 ц/га та на-
молотили 10 025 тонн. 

Горох скошено по всій площі – 732 га, намо-
лочено 1 610 тонн та отримано врожайність 22 
ц/га. Яра пшениця зібрана з площі 429 га, намо-
лочено 974 тонни, врожайність 22,7 ц/га.

Наші аграрії забезпечують Дніпропетровщи-
ну картоплею та овочами. Всього під ці культу-
ри задіяно 6,7 тис. га. До столу жителів достав-
лено більше ніж 10 тис.тонн картоплі та 15 тис.
тонн овочів в асортименті.

Головне завдання, яке стоїть перед аграріями 
Дніпропетровського району – це закріпити до-
сягнуті успіхи та успішно завершити збір вро-
жаю пізніх культур, своєчасно та якісно прове-
сти комплекс робіт під врожай 2016 року.

Кращі зернозбиральні екіпажі, які своєю пра-

ХВАЛА РУКАМ, ЩО ПАХНУТЬ ХЛІБОМ
Збір ранніх зернових культур у Дніпропетровському районі завершився. За словами Тетяни Ткач, началь-

ника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, наш район займає лідируючі позиції в 
Дніпропетровській області. Хліборобами намолочено зерна більше, ніж за останні 15 років. Урожай пшениці 
отриманий найбільший за останні 10 років. Таких показників досягнуто завдяки мудрості, невтомній праці 
та вмінням відчувати примхливі зміни погоди наших славних хліборобів.

Особисто привітали аграріїв нашого району із вагомими здобутками жнив-2015 Роман Пруденко, в.о. го-
лови райдержадміністрації, та Віталій Жеганський, голова районної ради. Вони висловили щиру подяку за 
натхненну працю, за те, що Україна в такі складні часи забезпечена золотим хлібом та іншою якісною про-
дукцією полів і садів, що потрапляють на стіл наших людей. 

Так тримати, дорогі наші землероби! 

цею зробили вагомий внесок у загальний кошик отриманого врожаю на 
«Жнивах – 2015». Найвищий врожай ранніх зернових культур – 53 ц/га зі-
брав колектив ТОВ АПФ «Агроінвест», директор Олег Рубль; механізатори 
– Олександр Компанієць; Олександр Образок; Микола Павлов; Іван Ругно.

На другому місці в змаганнях за жнива – колектив ТОВ АФ «Дніпро», 
директор Ірина Рибакова; водій Валерій Потягайло.

Отриманий найбільший валовий збір ранніх зернових культур, майже 
17 тис.тонн, належить колективу ТОВ СФ «АгроСтар», директор Мико-
ла Колос; механізатор Іван Невмержицький. Колектив СПП Чумаки – 
головний агроном Галина Демиденко, зібрав більше 11 тис. тонн ранніх 
зернових культур. Професіоналізмом та сумлінною працею відзначи-
лось ФГ «Вперед Агро», керівник Анатолій Река. 

За високі показники при збиранні ранніх зернових культур 2015 року 
відзначено кращих працівників, а саме: комбайнера ФГ «Оріль» Рус-
лана Салімуху, який зібрав із площі 540 га 2 980 тонн зерна; водія ТОВ 
«Любимівка» Анатолія Шахова, який перевіз 2 450 тонн зерна.

Тетяна ТКАЧ, начальник управління АПР райдержадміністрації.
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апружена пора жнив добігла кінця. По-
заду залишилися втомлені будні та без-

сонні ночі трудівників полів. За любов та дбайли-
ве ставлення вдячна матінка-земля подарувала 
цьогоріч щедрий урожай тим, хто вклав душу та 
неймовірні зусилля для того, щоб здобутки полів 
стали надбанням людей.

По праву кращим господарством цьогоріч-
них жнив у нашому районі можна назвати ТОВ 
«Агроінвест» (керівник Олег Рубль), яке розта-
шувалося й успішно розвивається на безкраїх по-
лях с. Сурсько-Литовського.

Розділити радість із Олегом Анатолійовичем за 
врожайну щедрість землі, до господаря поспішили 
Тетяна Ткач, начальник управління агропромисло-
вого розвитку, та кореспондент нашої газети.

У цьому році ТОВ «Агроінвест» має наступні по-
казники врожайності: озима пшениця вродила на 815 
га, урожай на вал склав 4,5 тонн, урожайність – 54,2 
ц/га, озимий ячмінь вродив 
на площі 129 га, урожайність 
склала 45,1 ц/га. Ну а рапс уро-
жайністю здивував колег-агра-
ріїв не тільки в нашому районі, 
а мабуть і за його межами – на 
круг 41,2 ц/га. 

«Такого урожаю озимого 
рапсу, як у цьому році, в госпо-
дарстві ще не було ніколи! Та й 
зернові культури – пшениця та 
ячмінь – теж не підвели – по-
радували налитим золотавим 
колоссям!», – з гордістю розпо-
відає Олег Рубль. 

КРАЩИЙ ДОСВІД
Досвід ТОВ «Агроінвест» із 

вирощування рапсу в природ-
но-кліматичних умовах нашого 
регіону без перебіль-
шення є найкращим, 
і Олег Рубль радо го-
товий ділитися ним зі 
своїми добрими сусіда-
ми та земляками.

«Рапс вирощуємо вже 
5 років, – зазначає господар, – насіння закупаємо ви-
ключно вітчизняне, запорізької селекції. З року в рік 
отримуємо високі врожаї. По-перше, дуже зручно те, 
що рапс достигає першим, ніж ранні зернові культу-
ри. Тож нічого не заважає вчасно й без втрат зібрати 
врожай. А земля при цьому, на відміну від інших по-
лів, матиме час відпочити до осені аж 2,5 місяці! Ще 
один вагомий плюс – після рапсу вже через місяць 
поле стає чистим, бо вся стеблова маса швидко роз-
кладається. І при цьому поповнює ґрунт додатковим 
запасом азоту. Тож рапс є дуже добрим попередни-
ком озимої пшениці».  

Ще одним важливим доробком господарства є 
добре відпрацьована технологія безвідвального по-
верхневого обробітку ґрунту, що ще зовсім недавно 
сприймалася землеробами з подивом і недовірою до 
її переваги над традиційним в Україні переорюван-
ням землі. Та досить швидко дбайливі мудрі госпо-
дарі зрозуміли, що поверхневий шар із залишками 
рослин може й не дуже красивий, але зберігає вологу, 
яка потрібна майбутнім сходам. 

ВІРТУОЗИ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ СПРАВИ
«Успіхи нашого господарства – це заслуга, перш 

за все, людей, бо кожен із членів нашого колективу 
– професіонал своєї справи, й чітко знає коло своїх 
обов’язків, – підкреслив Олег Рубль. – У товаристві 
працює 28 робітників, всі вони надійні, їм можна до-
вірити роботу будь-якої складності. Як у медицині є 
лікарі вищої категорії, так і в нашому господарстві є 
віртуози землеробської справи».

У ТОВ «Агроінвест» дорожать своїми кадрами й 
намагаються достойно оплачувати працю кожного 
трудівника, забезпечувати їх часом для відпочинку 
(у господарстві оплачувана відпустка працівників 

«АГРОІНВЕСТ» – КРАЩИЙ У РАЙОНІ
ЖНИВА-2015

налічує 60, а не 24 дні), а також можливістю розвит-
ку, підвищення кваліфікаційного рівня.

«Наприклад, молодих механізаторів ми заохочуємо 
здобувати вищу освіту, створюємо необхідні умови 
для навчання. На сьогоднішній день у господарстві 
всього 8 механізаторів, і двоє з них, Андрій Павлов 
та Іван Єфімов, мають вищу інженерну освіту, – не 
без гордості констатує факт Олег Рубль. – Користу-
ючись можливістю, хочу запросити до нас у ТОВ 
«Агроінвест» на роботу молодих спеціалістів-меха-
нізаторів. Робота знайдеться для кожного, хто прагне 
чесно працювати».

ЗАПОРУКА УСПІХУ – НОВА ТЕХНІКА
За останні 3 роки в ТОВ «Агроінвест» повністю 

оновлений тракторний парк та інвентар (засоби ви-
робництва), до того ж нові закупівлі сільгоспмашин 
– виключно імпортного виробництва. Сільськогоспо-
дарські механізми обладнані навігаторами. Кожна зу-

пинка техніки фіксується, тож при припиненні руху 
більше, ніж на 3 хвилини, водій повинен попередити 
керівника господарства про несправність машини. 

«Що головне в роботі землероба? – ставить ри-
торичне запитання нашому кореспондентові Олег 
Рубль, й відповідає. – Найголовніше – все зробити 
своєчасно й якісно. Не за датами та днями в кален-
дарі, а за примхливим та багатим на сюрпризи, часто 
непередбачуваним, календарем природи. І тільки за-
раз, маючи в наявності сучасну землеоброблювальну 
техніку, ми можемо встигати за всіма швидкоплин-
ними змінами погоди, щоб якнайкраще зберегти во-
логу, вчасно внести добрива, провести комплекс ро-
біт із захисту рослин та докласти максимум зусиль і 
провести всі необхідні етапи з обробітку ґрунту.

В ЦЕНТРІ УВАГИ – ЛЮДИ
– Напередодні початку збирання зернових культур 

ми провели загальні збори всіх орендодавців, на яко-
му обговорили подальшу перспективу розвитку агро-
фірми та розглянули питання оплати за оренду паїв і 
другі поточні проблемні питання, – розповідає Олег 
Анатолійович. – На заході була обрана рада орендо-
давців, до якої ввійшли 7 чоловік. Члени ради – авто-
рітетні люди, які користуються повагою та довірою 
всіх пайовиків, їхнє головне завдання – координація 
дій між керівництвом агрофірми та орендодавцями.

Також було прийняте рішення збільшити розмір оп-
лати за пай у 1,5 рази більше в порівнянні з 2014 роком. 

Одне з прийнятих рішень – надавати матеріальну 
допомогу пайовикам на лікування в зв’язку з хворо-
бами. А також надавати допомогу малозабезпече-
ним пенсіонерам у питанні оплати за природний газ. 
Кому й скільки допомоги буде надано, вирішуватиме 
рада пайовиків. На сьогоднішній день вже 25 людей 

отримали матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн.  
На зборах люди висловили занепокоєння  пробле-

мами, що потребують юридичної допомоги для їх 
вирішення – з переоформлення спадщини, виготов-
лення державних актів на землю, бо у багатьох лю-
дей досі ще сертифікати та ін. 

Тому я, як директор агрофірми, та депутат районної 
ради, прийняв рішення надавати допомогу в вирішенні 
всіх земельних питань (зокрема, присвоєння кадастро-
вих номерів та ін.) не тільки жителям села Сурсько-Ли-
товське, а й жителям сіл Новомиколаївки, Новоолек-
сандрівки та інших. Будь-які найскладніші земельні 
питання наші юристи допомагають вирішувати безко-
штовно протягом 1-2 місяців максимум. Тому всі, кому 
необхідна юридична допомога, звертайтесь за телефо-
ном (067) 632-90-01 – Олег Анатолійович Рубль.

Щоб наші люди завжди були інформовані, агрофір-
ма виписала пайовикам і пенсіонерам 28 газет «Дні-
провська зоря».

Тож в ТОВ «Агроінвест» вболівають 
не тільки про успішний розвиток свого 
господарства, а й переймаються пробле-
мами співгромадян.  

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
«У наш бурхливий час стояти на місці 

ніколи, бо не зчуєшся, як залишишся по-
заду, – впевнений Олег Рубль, – тож наш 
девіз: «Рухатися вперед, запроваджуючи 
нові тенденції розвитку виробництва, 
продумувати кожен крок, будувати пла-
ни й втілювати їх у життя».

Вже з наступного року ми хочемо змі-
нити структуру посівних площ. Зокрема, 
зменшити посівну площу соняшника, а 
збільшити – зернових: озимої пшениці, 
ячменю, кукурудзи, плануємо сіяти го-
рох. Щорічно будемо залишати не менше 
10 % землі під пар. По пару сіятимемо 

рапс, по рапсу – пшеницю, а 
потім – соняшник. 

У перспективі ми хочемо, 
щоб всі наші пайовики були 
акціонерами й отримували 
крім оплати за оренду паю 
ще й дивіденди за прибуток. 

А для цього нам потрібні високотехнологічні, висо-
корентабельні галузі овочівництва та садівництва. 
Для консультації з втілення нових напрямків розвит-
ку в господарстві будуть залучені фахівці з Дніпро-
петровського сільськогосподарського інституту. Для 
більш стабільного отримання врожаю за будь-яких 
погодних умов, в планах – проведення зрошення. 

Плануємо розвивати таку галузь тваринництва, як 
козівництво та вівчарство. З козячого молока будемо 
виготовляти сири, йогурти та іншу органічну продук-
цію без будь-яких консервантів та хімічних добавок.

Продукція козівництва й вівчарства затребувана 
не тільки в Україні, а й за кордоном, тож у планах у 
ТОВ «Агроінвест» розширити кордони поставок сво-
єї продукції до країн Європейського Союзу.

«Я переконаний, щоб розвиватись та впевнено диви-
тися в майбутнє, треба максимально вкладати в справу, 
тільки тоді й отримаєш бажаний результат. – говорить 
Олег Рубль. – А якщо відверто, то успіхи в праці, які ти 
здобуваєш, додають впевненості та бажання й наснаги 
для нових звершень. Переконаний, нам під силу зробити 
все заплановане та ще багато хорошого й доброго, треба 
тільки вірити в себе, в людей, які працюють поряд». 

Та планам здійснюватися в найближчому майбутньо-
му, а сьогодні, для того, щоб достойно розпочати на-
ступний етап сільськогосподарських робіт, весь колек-
тив ТОВ «Агроінвест» за рахунок агрофірми відправ-
ляється на кілька днів на відпочинок на туристичну 
базу «Берег» у мальовниче місце Кобеляцького району 
Полтавської області, в нагороду за відмінну працю!

Хто добре працює, той повинен і хорошо відпочи-
вати, щоб мати сили й наснагу для праці надалі.

Таміла ЖОРНЯК, с. Сурсько-Литовське.
На фото автора: Олег Рубль та Тетяна Ткач пи-

шаються новою сільськогосподарською технікою.

Н

02 червня 2015 року Верховна 
Рада України прийняла Закон Укра-
їни №495-VIII «Про внесення змін 
до статті 18 Закону України «Про 
державну соціальну 
допомогу інвалідам 
з дитинства та ді-
тям-інвалідам», який 
набуває чинності з 
01 січня 2016 року. 
Зміни передбачають встановлення 
щомісячної доплати інвалідам з ди-
тинства першої групи підгрупи А.

Відтепер, у разі, якщо щомісяч-
ний розмір державної соціальної 
допомоги з надбавкою на догляд 
інвалідам з дитинства підгрупи А 
першої групи не досягає розміру 
державної соціальної допомоги з 
надбавкою на догляд, що виплачу-
ється на дітей-інвалідів віком від 6 
до 18 років підгрупи А, здійсню-
ється щомісячна доплата у сумі, що 
не вистачає до зазначеного розміру.

Для інформації повідомляємо, на 

сьогодні розмір державної соціаль-
ної допомоги інваліду з дитинства 
першої групи підгрупи А (разом з 
надбавкою на догляд), становить 

1660,75 грн на місяць, а для дити-
ни-інваліда віком від 6 до 18 років 
підгрупи А (разом з надбавкою на 
догляд) – 1950,30 грн на місяць. 

З 1 січня 2016 року загальний 
розмір державної допомоги (з ура-
хуванням надбавок на догляд) і ін-
валідам з дитинства першої групи 
підгрупи А і дітям-інвалідам віком 
від 6 до 18 років підгрупи А буде 
однаковим. Інвалідам з дитинства 
першої групи підгрупи А буде 
здійснюватися щомісячна доплата.

Розміри державної соціальної до-
помоги підвищуються у зв’язку із 

збільшенням прожиткового мініму-
му, який визначається відповідно до 
Закону України «Про прожитковий 
мінімум» та щорічно затверджуєть-

ся Верховною Радою 
України за поданням 

Кабінету Міністрів 
України і періодич-
но переглядаєть-
ся відповідно до 

зростання індексу споживчих цін 
разом з уточненням показників Дер-
жавного бюджету України. Державна 
соціальна допомога встановлюється в 
новому розмірі з дня набрання чинно-
сті законом про збільшення розміру 
прожиткового мінімуму та перерахо-
вується без звернення осіб, яким при-
значена соціальна допомога.

За додаткової інформацією мож-
на звертатися до управління соці-
ального захисту населення за теле-
фоном: 753-62-00.

Оксана ЯРЕМЧУК, началь-
ник відділу прийому громадян.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІНФОРМУЄ

ПІДВИЩЕННЯ  РОЗМІРУ  ДЕРЖАВНОЇ  СОЦІАЛЬНОЇ  ДОПОМОГИ 
ІНВАЛІДАМ  З  ДИТИНСТВА  ПЕРШОЇ  ГРУПИ  ПІДГРУПИ  «А»

Шановні споживачі 
Дніпропетровського району!

Звертаємось до всіх абонентів району з про-
ханням погасити борги за спожиті житлово-ко-
мунальні послуги не пізніше 20 числа наступ-
ного місяця. 

Житлово-комунальні послуги – результат господар-
ської діяльності, спрямованої на забезпечення умов 
проживання та перебування осіб у жилих і нежилих 
приміщеннях, будинках і спорудах. Споживач зо-
бов’язаний: оплачувати житлово-комунальні послуги 
у строки, встановлені договором або законом.

При необхідності скористуйтеся субсидією, що 
дасть змогу отримувати від держави пільги по оп-
латі житлово-комунальних послуг.

У разі наявності заборгованості за спожиті енерго-
носії та надані житлово-комунальні послуги потрібно 
укласти з підприємствами-надавачами житлово-ко-
мунальних послуг договори про щомісячне рівномір-
не погашення реструктуризованої заборгованості та 
своєчасну сплату поточних платежів за житлово-ко-
мунальні послуги (згідно Закону України «Про ре-
структуризацію заборгованості з квартирної плати, 
плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та 
електроенергію»).                Райдержадміністрація.  

ДО УВАГИ
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НА  ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ  ВІДРОДЖУЮТЬ 
СВЯ ТКОВІ  ЯРМ АР К И

Одразу трьома сільськогосподарськими ярмар-
ками та святом сала відзначили День працівни-
ків торгівлі у Дніпропетровському районі. Цього 
дня до селищ Ювілейне, Кіровське та міста Під-
городне завітали представники різних сільсько-
господарських і фермерських господарств район-
ного центру. А також виробники й продавці, які 
пропонували покупцям різноманітний товар і 
продукти харчування за зниженими цінами.

День працівників торгівлі став 
справжнім святом для мешкан-
ців Дніпропетровського району. І 
навіть яскраве палюче сонце, зда-
ється, лише підігрівало гарний на-
стрій всіх, хто завітав на ярмарки. 
Ярмаркувати йшли цілими сім’ями.

Всі поспішали придбати товари за 

доступною ціною.  Асортимент продукції був чималий: 
картопля, морква, буряк, цибуля, капуста, олія, мед, а ще 
риба, сало та різні види м’яса. «Наші фермери – вироб-
ники й продавці одночасно. Ми їх запросили, щоб вони 
прорекламували свою продукцію та продали за зниже-
ними цінами», – розповіла начальник управління агро-
промислового розвитку Дніпропетровської райдержад-
міністрації, активіст партії «Відродження» Тетяна Ткач. 

Софія Дітуна привезла в Ювілейне яблука, груші й 
малину. Жінка є яскравою представницею справжнього 
сімейного підряду. Виявляється, її дідусь і бабуся сво-
го часу заснували фермерське господарство. А це цілих 
35 гектарів садів і близько десятка ягідників: «Справи 
йдуть добре. Сумувати ніколи, адже наші сади та ягід-
ні плантації потребують постійного догляду. Кожного 
року сподіваємось на щедрий урожай, щоб наші постійні 
клієнти поласували смачними домашніми фруктами». 

Сократіс Кєсов із с. Ракщівки привіз свіже молоко ви-
щого сорту! «Воно солодке, як мед, жирне, як масло – 3,8-
4,2 %», – хвалили покупці. Цьому сприяють сприятливі 
умови утримання корів, сучасні технології доїння, по-
стійний ветеринарний контроль, щоденна перевірка яко-
сті продукції, яка відповідає європейському стандарту. 

Олександр Булашенко, с. Чумаки, представив 
свою продукцію – олію соняшникову смажену, 
олію домашню, запашну та макуху соняшнико-
ву – концентрований корм для сільськогосподар-
ських тварин із насіння олійних культур.

Із Степнянської сільської ради завезли овочі в 
повному асортименті: баклажани, перець, карто-
пля, помідори, та цибуля.

Люди про святкові ярмарки відгукувалися по-
зитивно. Купували запашну олію, свіже домашнє 
молоко. Рибалки розмітали макуху.

«Купуємо все по можливості, бо дешевше, ніж 
зазвичай. Ми дуже задоволені й хочемо, аби яр-
марки стали традиційними. Дякуємо партії «Від-

родження» за надану можливість», – розповіла 
мешканка Ювілейного Галина Старишко.

Для більш святкової атмосфери гуляння супро-
воджувалися співами місцевих самодіяльних ко-
лективів. У Ювілейному людей розважав жіночий 
ансамбль «Чорнобривці». Особливо мешканцям 
Ювілейного сподобався конкурс «Хто якнайшвидше 

з’ість яблуко». Перемогла 
Любов Хомицька, яка от-
римала в подарунок чашку 
для чаю. 

У Підгородному співа-
ли  жіночки з народного 
ансамблю «Журавка», у Кі-
ровському гостей розважа-
ли молоді артисти. Голов-
ною кульмінацією заходу 
був розіграш лотерейних 
квитків. Кожен присутній 
мав змогу взяти в ньому 
участь. В партії «Відро-

дження» потурбувалися 
про те, щоб жоден не за-
лишився без подарунку. 

«Торгівельна справа є 
однією з рушійних сил, 
що допомагають здійс-
нювати не тільки купів-
лю-продаж, але, перш 
за все, є засобом спілку-

вання людей один із одним. У 
нинішніх непростих умовах, 
що склались в нашій в країні, 
торгівля залишається однією 
з найбільш рентабельних та 
найперспективніших галузей 
бізнесу. Впевнений, що ви і 
надалі сприятимете зміцненню 
економічного потенціалу на-
шого краю, підвищенню рівня 
обслуговування та насиченню 
споживчого ринку високоякіс-
ними товарами», – зазначив у 
своєму виступі заступник місь-
кого голови Підгородненської 
міської ради, представник партії 

«Відродження» Роман Дяченко. 
Будь-яке свято – це привід близьким людям зібра-

тися разом: поговорити, розважитися, поїсти чогось 
смачненького. У Підгородному цього дня всі бажа-
ючі куштували сало. В такий оригінальний спосіб 
обирали кращого господаря.

«Сало – це традиція. Сало – це Україна. Воно – на-
ціональна гордість. У народному фольклорі сало є 
одним із головних об’єктів анекдотів і жартів, отож 
піднімає настрій людям. А ще я обожнюю цей про-
дукт», – не стримувала емоцій, рекламуючи сало, 
продавчиня Надія Піскун.

Люди купували по кілька кілограмів «стратегіч-
ного продукту» про запас, бо він зайвим ніколи не 
буває. Гостей ярмарку пригощали бутербродами з 
салом. Усіх продавців традиційних українських ла-
сощів, на честь Дня працівників торгівлі, нагороди-
ли гарними подарунками від партії «Відродження».

Прес-служба обласного штабу партії 
«Відродження».

РЕКОРД – 17,5 ТИСЯЧ ТОНН ЗЕРНА НАМОЛОТИЛИ В  
ТОВ СФ «АгроСтар»

овгі спекотні дні… Розкішним килимом трав і квітів 
посміхається земля. Із високого синього неба сяє пиш-

ним золотим промінням сонце. Повітря напоєне незвичайними 
пахощами. Це – літо, кожна погожа днина якого – найгарячіша 
пора для аграріїв. А особливо для хліборобів в ТОВ СФ «Агро-
Стар», де жнива тривають часом і три-чотири тижні, бо площі 
ранніх зернових сягають понад 5 000 га.

Очолює ТОВ СФ «АгроСтар» дбайливий господар Микола 
Олександрович Колос, який і несе відповідальність за вчасне ви-
конання всіх поставлених завдань. 

Погода сприяла збиранню зернових. Загалом аграрії господар-
ства підійшли до жнив із високою готовністю, трудівникам ство-
рені належні умови праці. 

У цьому році посіяно озимої пшениці 3 315 га, озимого ячменю 
– 1 470 га, озимого рапсу 350 га. В день хлібороби збирали біля 150 
га площ урожаю. При збиранні врожай показав непоганий резуль-
тат: озимого рапсу намолочено – 15,6 ц/га, озимого ячменю – 27,5 
ц/га, озимої пшениці – 41 ц/га. У господарстві сподіваються на хо-
рошу якість урожаю. 

Милують око зелені лани кукурудзи на площі 3 330 га, та яскра-
вий цвіт соняшнику 
– 4 562 га. Поля чисті, 
дбайливо доглянуті 
працьовитими руками 
трударів. Небувалий урожай очікують у 
господарстві від сорго, що зростає рівнень-
кими рядочками на площі аж 5 600 га.

На жнивах одночасно були задіяні 9 ви-
сокопродуктивних комбайнів, 18 вантаж-
них машин для безперебійного вивезення 
врожаю з поля та транспортування його 
до елеваторів. Щодня жниварі виводять у 
поле сучасні агрегати, та жодна техніка не 
може замінити дбайливих і натруджених 
людських рук. На збиранні працюють ком-
байнери – досвідчені механізатори широко-
го профілю, які роками працюють від зорі 
до зорі за будь-якої погоди і знають, щоб 
виростити врожай – найпочесніша справа. 
Старанно трудяться у ТОВ СФ «АгроСтар» 
трактористи з багаторічним стажем.

За працю – й заслужена шана. Всі працівники, задіяні на жнивних роботах у полі, 
забезпечені гідною заробітною платою.

– Вчасно зібрати урожай – означає успішно завершити цілорічний комплекс сіль-
ськогосподарських робіт. Наша мета – звести до мінімуму втрати зерна, адже пере-
стигле за такої спекотної погоди – схильне до випадання, – розповідає головний агро-
ном господарства Олександр Гайдурик. – Саме тому хлібороби товариства ефективно 

використовували кожну 
погожу годину, аби зібра-
ти достигле зерно в опти-
мальні терміни. 

Агроном господарства 
Максим Ванда говорить: 
«Нелегко даються гарні 
врожаї, і справжню їхню 
ціну знають ті, хто від 
засіву до жнив живуть 
сподіваннями й турбо-
тами праці на землі. Ми 
докладаємо багато сил, 
енергії та вмінь, щоб до-
сягти вагомих результа-
тів. Дбаємо про посіви, 
виконуємо всі необхідні 
агротехнічні норми та ви-
моги, після збирання ран-
ніх зернових культур го-

туємо ґрунти під посів 
озимого врожаю, пере-
віряємо якість насіння, 
внесення мінеральних 

добрив та засобів захи-
сту рослин, додержання 
науково-обґрунтованих 

сівозмін. Та в нинішніх умовах найголовніше – 
передбачати не лише ризики, а й мінливі тенден-
ції ринку, – ділиться своїми роздумами Максим 
Анатолійович.

Основні види діяльності господарства – виро-
щування зернових та технічних культур (озима 
пшениця, озимий ріпак, озимий ячмінь, ярий 
ячмінь, соя, соняшник, кукурудза, гібридна ку-
курудза силосного напрямку). На підприємстві 
працюють понад 100 осіб. Роботи в полях три-
вають, та лише їх завершення, як кажуть, стане 
вінцем нелегкої праці, тривог і сподівань. 

А зараз поспішає на тік зерно важкого стиг-
лого золотавого колосу, яке увібрало у себе 

енергію землі, сонця, вітру та людської праці, щоб потім із мільйонами таких 
же зернин потрапити на столи українців у вигляді запашного духмяного хліба.

Таміла ЖОРНЯК.         На фото автора: комбайнери Олексій Ткаченко, Олек-
сандр Позігун, Василь Чебан та Максим Ванда біля надійного сталевого коня Кейс-
2388; тракторист Олександр Багмет біля Кейсу-315 (тракторист – Іван Невмер-
жицький) та Володимир Верещак – водій, що вивозить зерно з поля. 

Д
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КОНСТРУКТИВНА 
ВЗАЄМОДІЯ – 

ЗАПОРУКА УСПІХУ 
СПРАВ

Із задоволенням відзначаю, що налаштувавшись 
на конструктивну співпрацю, депутатський корпус із 
першої ж сесії VІ скликання відійшов від з’ясування 
політичних розбіжностей, і сконцентрував свою ува-
гу на питаннях соціально-економічного й культурно-
го розвитку громади, й, насамперед, фор-
мування та виконання міського бюджету, 
забезпечення належної діяльності закладів 
освіти, культури, соціального захисту.

За звітний період проведено 57 робочих 
засідань міської ради, на яких розгляда-
лися питання, віднесені до загальної та  
виключної компетенції міської ради. За 
результатами їх роботи прийняті 4 017 рі-
шень. Також відбулося 59 засідань викон-
кому, на яких прийняті 1 677 рішень. 

Протягом звітного періоду при міській 
раді постійно працювали комісії: адміні-
стративна погоджувальна та опіки й піклування. 

Зазначу, на території Підгородненської міської 
ради проживають 19,9 тисяч чоловік. 

У міській раді проводилась відповідна робота щодо 
створення умов для реалізації конституційного пра-
ва громадян на звернення, передбаченого ст. 40 Кон-
ституції України та врегульованого Законом Украї-
ни «Про звернення громадян». За зазначений період 
на розгляд ради надійшло 6 246 звернень та заяв від 
громадян та суб’єктів господарювання. Всі звернення 
були розглянуті в межах повноважень у спосіб, перед-
бачений законодавством, та у відповідні терміни.

Як один із напрямків роботи із обслуговування  
населення, є видача довідок громадянам. Всього ви-
дано 12 472 довідки.

На збереженні в міській раді знаходиться доку-
ментація ліквідованих суб’єктів господарювання в 
кількості 38 справ. Це полегшує жителям громади 
процес збору документів під час оформлення пенсії, 
отримання різних довідок. Надано архівних довідок 
фізичним та юридичним особам в кількості 85.

У міській раді перебуває всього на обліку 3 300 
військовозобов’язаних і 375 призовників. 

Мобілізаційна робота проводиться на високому 
патріотичному рівні. Саме з м. Підгородного най-
більше в районі мужніх захисників боронять сьогод-
ні цілісність кордонів нашої держави. 131 військово-
зобов’язаний із м. Підгородного та с. Перемоги  вже 
взяв участь в антитерористичній операції в східних 
областях України. Звільнені в запас 43 військовозо-
бов’язаних, які тривалий час перебували в зоні АТО. 

5 наших земляків, проявивши хоробрість і героїзм, 
загинули, та пам’ять про подвиг в ім’я України Євгена 
Корнієнка, Олексія Драгана, Юрія Кравченка, Андрія 
Савчука, Вадима Філіповського не буде забута ніколи.

БЮДЖЕТНІ  КОШТИ  –  НА  РОЗВИТОК  ГРОМАДИ
З метою розширення території міста Підгород-

не розроблена схема планування. На теперішній час 
проводяться роботи з розробки Генерального плану 
міста Підгородне та села Перемога. Це дуже важливі 
для нашої громади документи. Виконана топогеоде-
зична підоснова для розроблення Генерального плану 
м. Підгородного та виконані роботи І та ІІ етапів (об-
стеження території, збір та аналіз вихідної інформації, 
основне креслення, аналіз раніше виконаної містобу-
дівної документації тощо). На оплату вищезазначених 
робіт витрачено бюджетних коштів у сумі 483,6 тис. 
грн. Орієнтовно запланований термін виготовлення ге-
неральних планів – жовтень-листопад 2015 року. 

Для удосконалення земельних відносин та збіль-
шення надходжень до міського бюджету проведена 
нормативно-грошова оцінка, яка застосовувалася 
з січня 2014 року. Внаслідок чого збільшено надхо-

дження доходів від плати за землю в 2014 році в по-
рівнянні з 2013 роком на суму 266,7 тис. грн.

Постійно ведеться фінансова підтримка районних ко-
мунальних закладів освіти, культури та охорони здоров’я 
шляхом надання субвенцій на капітальні та поточні видат-

ки. А саме: придбання лінолеуму, будівельних матеріалів, 
меблів, спортивного та ігрового обладнання,  комп’ютер-
ної техніки та оргтехніки. А також: виконання робіт із 
реконструкції будівлі автокласу СЗШ-1 та будівлі колиш-
ньої майстерні школи № 3 та на ремонт даху СЗШ-4. 

Всього перераховано субвенції районному бюджету 
на загальну суму 4 млн 703 тис. 900 грн, у тому числі 
на НВК №1 – 1 млн 555 тис. 300 грн; СЗШ №2 – 687 тис. 
200 грн; СЗШ № 3 – 660 тис. грн; СЗШ №4 – 745 тис. 700 
грн; вечірній школі – 20 тис. грн; районному відділу 
освіти – 229 тис. грн; районній дитячій бібліотеці – 66 

тис. грн, дитячому оздоровчому таборові «Ювілейний» 
– 189 тис. грн, Будинку дитячої творчості – 83 тис. грн; 
Центру первинної медико-санітарної допомоги – 465,7 
тис. грн та районній раді ветеранів – 3 тис. грн.

За допомогою міської ради внаслідок надання суб-
венції на території м. Підгородного збудовано на-
вчально-виховний комплекс на базі комунального 
закладу СЗШ №1, що дало можливість частково ви-
рішити гостру проблему забезпечення підгород-
ненських малюків дошкільною освітою, зменшити 

черги в дошкільні навчальні заклади. На території 
СЗШ №3 теж планується провести реконструкцію 
колишньої будівлі школи під навчально-виховний 
комплекс. На теперішній час проведена експертиза 
будівлі на можливість реконструкції та будівництва 
другого поверху. 

24 липня 2015 року сесією міської ради виділена 
чергова субвенція районному бюджету для комуналь-
них закладів, розташованих на території ради на ка-
пітальні та поточні видатки у сумі 1млн 700 тис. грн.

За кошти міського бюджету утримується виконав-
чий апарат міської ради і 4 бюджетні установи соці-
ально-культурної сфери, у тому числі: 2 дошкільні 
навчальні заклади, в яких виховується 257 дітей.

За звітний період з метою зміцнення матеріально-тех-
нічної бази та безперебійного функціонування дошкіль-
них навчальних закладів придбано із основних засобів: 
електроплиту, електролічильники, сушильно-прасуваль-
ну машину для прасування білизни, стільчики та ліжка, 
водонагрівачі, овочерізку, картоплечистку, холодильни-
ки, морозильні камери, посуд, іграшки, мийки, а також 
будівельні матеріали, всього на суму 638 тис. 700 грн. Для 
покращення постачання питної води в дитячих дошкіль-
них закладах встановлено системи доочищення води. 
Діти в дошкільних навчальних закладах забезпечені пов-
ноцінним харчуванням. У порівнянні з минулим роком 

збільшилася вартість харчування з 18 грн до 22 грн на 
одну дитину, з якої батьківська плата складає лише 60 %. 

З метою економії енергоносіїв міською радою вико-
нані роботи із заміни вікон і дверей у ДНЗ «Івушка» 
та частково в дитячому садку «Енергетик».

У ДНЗ «Івушка» виконані роботи з 
поточного ремонту харчоблоку та ка-
пітального ремонту дитячих груп та 
туалетних кімнат із заміною сантех-
нічних вузлів. Була вирішена ще одна 
з нагальних проблем дитячого садка, 
діти почали 2014-2015 навчальний рік 
у оновленому дошкільному закладі.

Виготовлена проектно-кошторис-
на документація щодо капітального 
ремонту покрівлі, утеплення цоколю 
будівлі в дитячому садочку «Івушка» 
на суму 836 тис. грн та капітально-

му ремонту будівлі дитсадка «Енергетик» (ремонт 
покрівлі, утеплення стін) на суму 1083 тис. 900 грн. 
Проведена експертиза документації на проведення 
капітальних робіт на зазначених об’єктах та отримано 
декларації на початок робіт від відповідного дозвіль-
ного центру.  

За рахунок коштів міського бюджету утримуються 
2 заклади культури: Підгородненський історико-кра-
єзнавчий музей імені О. Коваля та Підгородненський 
міський будинок культури імені Т. Г. Шевченка. 

Для музею придбано вітрини, стенди, манекени, 
стіл для виставок та підставки під експонати 
на суму 42,6 тис. грн. Будинку культури для 
проведення заходів придбане музичне облад-
нання на 60 тис. грн. 

Працівниками культури в приміщенні му-
зею організована експозиція «Вони захищали 
Батьківщину» та виставка про учасників АТО 
– «Герої не вмирають».

Народному фольклорно-етнографічному гур-
ту «Криниця» на придбання народних костюмів 
виділено коштів у сумі 60 тис. грн. Цей колек-
тив, репертуар якого складають козацькі пісні, є 
гордістю всієї Дніпропетровщини. В даний час 
готується номінаційне досьє «Козацькі пісні Дні-
пропетровщини», щоб у подальшому включити 
це унікальне мистецтво до списку охорони нема-
теріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. 

УЧАСТЬ  У  КОНКУРСАХ  ТА  ГРАНДАХ
Міська рада вже 3 рази брала участь у район-

ному конкурсі проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування і тричі була визна-
на переможцем, що дало можливість залучити 
для втілення цих проектів додатково 60 тис. 
грн із районного бюджету.

Зокрема, проект «Толока в Підгородному» 
мав на меті об’єднання багатьох ініціативних 
груп нашого міста спільною метою – наведен-
ня чистоти у рідному краю. 

Проект «Створення інформаційного порта-
лу міста» сприяв інформуванню громади про 
важливі події нашого життя, забезпечив від-
критість дій влади.

Проект «Підгородне ТБ» вчить співгромадян не 
перекручувати факти та не апелювати неперевіре-
ною інформацією.

На даний час ведеться активна участь у проекті «Роз-
будова партнерства для зменшення наслідків конфлікту у 
Дніпропетровському регіоні», який реалізується за фінан-
сової підтримки Агентсва США з міжнародного розвит-
ку (USAID). Метою проекту є посилення спроможності 
місцевих громад, районних та міських органів влади 
та внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у розбудові 

ПРАЦЮЄМО СЬОГОДНІ, ДИВИМОСЯ В МАЙБУТНЄ

Інформація щодо соціаль-
но-економічного та куль-
турного розвитку Підго-
родненської територіальної 
громади за період роботи 
Дудки Петра Федоровича 
на посаді Підгородненсько-
го міського голови. 

Відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» на-
даю звіт про свою роботу на посаді Під-
городненського міського голови та про 
діяльність Підгородненської міської 
ради, депутатського корпусу міста за 
відповідний відрізок часу. Фактично, це 
своєрідне підведення підсумків нашої 
колективної праці – кожного депутата, 
постійних комісій міської ради, виконав-
чого апарату й, безумовно, спрямовую-
чої й керівної роботи лідера, якому люди 
довірили право управління й прийняття 
важливих для громади рішень.

Пам’ятник Т.Г.Шевченку – візитівка Підгородного.

З повагою до подвигу ветеранів.



Щорічно проводилися роботи із санітарної оброб-
ки території міської ради, боротьба з карантинною 
рослинністю. Здійснювалися заходи щодо збережен-
ня зелених насаджень, видалення небезпечних дерев 
і сухостою та ліквідації стихійних звалищ.

Видалення аварійних фаутних та сухих дерев на 
території міської ради здійснювалося на підставі 
звернень мешканців міста, керівників комунальних 
закладів та з дозволу державної екологічної інспекції 
в Дніпропетровській області.

Для поновлення зелених насаджень придбано де-
рев та кущів на суму 130 тис. грн. Висадка дерев і 
кущів проводилась власними силами працівників 
міської ради за участю молоді міста та працівників 
комунальних закладів. 

Послуги із прибирання кладовищ напередодні поми-
нальних днів та ліквідації стихійних звалищ на тери-
торії міської ради здійснювалися на підставі укладе-
них договорів із суб’єктами господарювання. Вивезено 
сміття в кількості 3,8 тис. куб. м на суму 567,6 тис. грн.

Виконані роботи  із капітального ремонту водовід-
водного каналу по вул. Некрасова в с. Перемога  на 
суму 415,9 тис. грн. 

Проводилися роботи із поточного ремонту меморі-
ального комплексу, пам’яток історії та культури. 

ПОСЛУГИ  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ,  ЖИТТЯ  ГРОМАДИ
За сприянням міської ради в місті відкрито відді-

лення «ПриватБанку», функціонують банкомати, 
надає послуги приватний нотаріус. Налагоджена 
робота мережі приватних магазинів, які забезпечу-
ють потреби населення в продуктах та промисло-
вих товарах.

Заклади соціально-культурної сфери, активісти 
громади, небайдужі жителі, аматори народного 
мистецтва забезпечують насичене цікаве життя в 
Підгородненській громаді. Особлива увага приділя-
ється підростаючому поколінню – дітям та молоді. 
Школи, бібліотеки, Будинок дитячої творчості нада-
ють цілий ряд безкоштовних послуг для виховання 
й всебічного розвитку дітей та залучають до участі 
в конкурсах, виховних заходах, спортивних змаган-

нях як місцевого, так районного й обласного рівнів.  
Учні шкіл активно долучаються до краєзнавчої 

діяльності, народознавства, вивчення історії рідно-
го краю. Молодь є активними учасниками патріо-
тичних, спортивних та культурно-масових заходів, 
що проводяться в громаді: День Незалежності, День 
українського прапора, День Перемоги, День рідного 
міста, День захисту дітей та ін. До Дня Перемоги тра-
диційно учасникам бойових дій та прирівняним до 
них категоріям громадян надаються продуктові набо-
ри та організовуються поминальні обіди.

Збільшується з кожним роком кількість учасників 
цікавих традиційних народних свят: Івана Купала,  
Нового року та Різдва, Хрещення, Масляної, які про-
водяться з урахуванням місцевих звичаїв та обрядів.

Наголошую, що влада міста Підгородне сьогод-
ні відкрита для громади. Підтвердженням цього 
стала реєстрація ще двох громадських організа-
цій «Квітка душі» та «Інформаційний портал». Я 
щиро впевнений, що на рівні роботи громадських 
організацій люди швидше й активніше вклю-
чаться до спільної роботи. Ніхто не повинен бути 
байдужим до долі краю, де ми живемо. І нам ніко-
ли чекати, що хтось змінить наше життя. Тільки 
в спільних зусиллях, у співпраці влади й громади 
– майбутнє Підгородненської громади. Яким воно 
буде, залежить тільки від нас із вами.

З повагою Петро ДУДКА, 
Підгородненський міський голова.
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конструктивних відносин для сприяння згуртовано-
сті громади та зменшення напруги через підтримку 
інтеграції ВПО у Дніпропетровській області. 

Також ми брали участь у проекті створення Ресурсного 
центру сприяння розвитку місцевої демократії в Дніпро-
петровській області, який створений на базі Центру під-
тримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск» 
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Для активізації населення міська рада проводить 
різні тренінги та семінари. З цією метою створений 
Центр підтримки сім’ї, котрий виконує також функ-
цію тренінгового центру. 

Директор будинку культури Віталій Моргун про-
йшов навчання в рамках IV Школи позитивних змін 
за підтримки Фонду сприяння демократії Посоль-
ства США в Україні. Після навчання він проводить 
на території  міської ради тренінги з питань розвитку 
громади, комунікації в громаді та розробки проектів 
для місцевих активістів. Результатом цих тренінгів є 
подання від ініціативних груп територіальної грома-
ди документів на створення громадських організа-
цій. Представники міської ради допомогли підготу-
вати проектні заявки до участі в конкурсі проектних 
пропозицій на отримання гранту для підтримки 
впровадження демократичних змін на місцевому 
рівні у Дніпропетровській області. Конкурс прово-
диться в межах проекту «Українська регіональна 
платформа громадських ініціатив» за фінансової 
підтримки Європейської Комісії в Україні. Від тери-
торіальної громади було подано три проекти, з яких 
вже підтримано два: «Налагодження порозуміння в 
громадах Дніпропетровського району» та «Школа 
анімації – територія об’єднання».

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ
Соціальний захист та соціальне забезпечення є пред-

метом особливої уваги виконавчого апарату міської ради, 
й тому до вирішення цих питань ми відносимося з усією 
відповідальністю, розуміючи, що при допомозі органу 
місцевого самоврядування можливо частково покращити 
життя незахищених категорій населення. Для підтримки 

населення постійно надається матеріальна допомога ма-
лозабезпеченим верствам населення, надано допомоги на 
суму 151,4 тис. грн. Багатодітним та малозабезпеченим 
сім’ям, дітям-сиротам придбані подарункові набори на 
загальну суму 8 тис. грн. Забезпечено соціальну підтрим-
ку дітям, батьки яких брали участь в АТО, малозабезпе-
ченим сім’ям, багатодітним сім’ям, опікунам дітей-сиріт, 
шляхом звільнення їх від батьківської плати за харчуван-
ня у дитячих садочках. Сім’ям загиблих учасників АТО 
надана матеріальна допомога на суму 6 тис. грн кожній 
родині. Всього на загальну суму 18 тис. грн.

Пасажирські перевезення мешканців міста викону-
ють в основному маршрутні таксі малої пасажироєм-
ності автотранспортних підприємств міста Дніпро-
петровська, а також автобуси «Богдан», які транзитом 
їдуть до м. Новомосковська через м. Підгородне.

Ця проблема стоїть сьогодні дуже гостро, та 
міська рада не приймала жодного рішення щодо 
підвищення тарифів за проїзд в приміському 
транспорті та не укладала договорів із суб’єкта-
ми господарювання на надання цих послуг. На 
даний час міська рада спільно з іншими зацікав-
леними службами області проводить роботу із 
оптимізації пасажирських маршрутів, що про-
ходять через м. Підгородне. Зокрема планується 
відкриття внутрішнього міського маршруту. 

КАПІТАЛЬНИЙ  РЕМОНТ  ДОРІГ 
Виконані та постійно продовжуються роботи з по-

точного та капітального ремонту доріг територіаль-
ної громади. За рахунок коштів бюджету всіх рівнів 
відремонтовано 42 дороги на суму 2 млн 230 тис. 600 
грн, у тому числі за рахунок коштів місцевого бю-
джету витрачено 794 тис. 700 грн.

Розроблена проектно-кошторисна документація на ви-
конання робіт із капітального ремонту доріг: вул. Нагорна 
– на суму 983,9 тис. грн, пров. ІІ Мостовий – 828,8 тис. грн, 
пров. Залізничний – 865,8 тис. грн, доріжки через кладо-
вище по вул. Комсомольській – 140,5 тис. грн. Проведе-
на експертиза документації на проведення капітальних 
робіт по зазначеним об’єктам та отримано декларації на 
початок робіт від відповідного дозвільного центру.  

24 липня 2015 року сесією міської ради виділено 
коштів на ремонт доріг 2 млн 994 тис. 600 грн, у тому 
числі: на капітальний ремонт – 1 млн 694 тис. 600 
грн, на поточний – 1 млн 300 тис. грн. 

Для забезпечення безпеки дорожнього та пішоходного 

руху в місцях розташування дошкільних навчальних за-
кладів та шкіл поновлена горизонтальна дорожня розміт-
ка та встановлені дорожні знаки на суму 4,8 тис. грн. 

За рахунок коштів бюджету всіх рівнів для змістов-
ного відпочинку дітей та молоді, облаштовано та впо-
рядковано 4 дитячих спортивно-ігрових майданчики. 

УТРИМАННЯ  ТЕРИТОРІЇ  В  САНІТАРНОМУ  СТАНІ
За рахунок субвенції з обласного бюджету для поліп-

шення санітарної очистки міста придбано автомобіль 
«Сміттєзбирач», який переданий в статутний фонд кому-
нального підприємства «Експлуатаційна технічна служ-
ба» Підгородненської міської ради. Основною діяльністю 
підприємства є вивезення твердих побутових відходів 
від населення та підприємств усіх форм власності, а та-
кож ліквідація стихійних звалищ та санітарне очищення 
по м. Підгородному та с. Перемозі. Підприємство обслу-
говує 78 вулиць та провулків міста. Кількість абонентів 
із отримання послуг із вивезення ТПВ серед населення 
складає близько 1,5 тис. чоловік, також цими послугами 
користуються бюджетні організації: міська рада, дитячі 
навчальні заклади «Івушка» та «Енергетик», КЗ ПСЗШ 
№3. Відповідно до укладених договорів з міською радою 
підприємство надавало послуги із ліквідації стихійних 

звалищ та з санітарного очищення території м. Підго-
родного та с. Перемоги площею 3,9 тис. га. Використано 
бюджетних коштів у сумі 317 тис. 300 грн.

За період роботи відповідно до укладеного договору з 
ТОВ «Екологія Україна», підприємством вивезено на по-
лігон для утилізації твердих побутових відходів понад 7 
тис. куб. м. Станом на 2015 р. від усього обсягу наданих 
послуг із вивезення твердих побутових відходів підпри-
ємство надає послуги: 87% – для населення, 11% – бю-
джетним установам, 2% – іншим суб’єктам. В 2015 році 
підприємство уклало договір з ТОВ «Аура Дніпро» на 

виконання послуг із встановлення сміттєвих сіток для 
збирання виробів з пластику на території міської ради.

Надалі підприємство планує збільшити обсяг надан-
ня послуг із вивезення твердих побутових відходів бю-
джетним установам та іншим суб’єктам господарюван-
ня за рахунок встановлення контейнерів для збору ТПВ.

ТУРБОТА  ПРО  ДОВКІЛЛЯ
Міська рада спільно із дільничними інспекторами 

РВ УМВС проводить рейди перевірок санітарного 
стану міста з метою недопущення утворення стихій-
них звалищ та порушень правил благоустрою міста. 
За результатами виїздів складаються протоколи, які 
передаються на розгляд адміністративній комісії 
міської ради. Згідно рішень  комісії 299 громадян 
притягнено до адміністративної та матеріальної від-
повідальності. Міським бюджетом додатково отри-
мано доходів від сплати штрафів  за останні два роки 
на суму 32 тис. грн.

Народний гурт «Криниця» – козацька слава Підгородного.

День міста Підгородне – улюблене свято громади.

Толока об’єднує молодь громади спільною метою – зробити довкілля чистим.
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Колектив КЗ «Центр еколо-

го-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Дніпропе-
тровського району щиро ві-
тає із 70-річчям

Івана БОЯРЧУКА. 
Шановний Іване Павловичу!
Від усього серця бажаємо 

Вам зберегти свої найкращі 
людські якості щонайменше 
літ до ста, і завжди залиша-
тися таким енергійним, діло-
вим, відповідальним і потріб-

ним людям, яким ми Вас знаємо. 
Міцного здоров’я, щастя без міри, 
злагоди й достатку, а ще 
вдачі у всьому, за що б не 
бралися. 

І нехай у Вашому жит-
ті ще буде багато 
світлих і щасливих 
подій, про які завж-
ди буде 
приє мно 
згадати.

27 липня відсвяткував 
свій ювілейний День на-

родження директор комуналь-
ного закладу «Центр еколого-нату-

ралістичної творчості учнівської молоді 
Дніпропетровського району» 

Іван  БОЯРЧУК.
Іван Павлович все своє трудове життя працює у Дні-

пропетровському районі: з 1967 по 1983 рік працював на 
різних посадах у сільськогосподарських підприємствах, із 
1983 по 1989 рік працював вчителем біології та керівником 
гуртка Кіровської СШ, а з 1989 року й по теперішній час 
працює на посаді директора комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпропетровського райо-
ну». Завдяки його вмілому керівництву заклад став відомим на рівні держави.

Шановний Іване Павловичу! Щиро вітаємо Вас із 70-річчям! 
Прожиті роки були успішними, сповнені наполегливої праці. Ви досягли не-

абияких результатів і Вам є чим пишатись. Тож нехай Ваші добрі справи та 
професійна діяльність будуть і надалі надійними порадниками та запорукою 
успіхів на Вашому життєвому шляху. Хай Ваш невичерпний потенціал та ен-
тузіазм завжди мають достатнє поле діяльності, а віра у власні сили й міцне 
здоров’я стануть для Вас можливістю для нових звершень і висот!

З повагою 
Роман ПРУДЕНКО, в.о. голови райдержадміністрації. 
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

До відома громадянина Мухи Дени-
са Прокоповича, 20.08.2015 року спе-
ціалістами виконкому Підгороднен-
ської міської ради буде здійснено виїзд 
на земельну ділянку за адресою: м. Під-
городне, вул. Червоноармійська, 38, та 
Червоноармійська, 40, для вирішення 
питання суміжного землекористувача. 
Просимо вас з’явитися за вказаною 
адресою 20.08.2015 року о 10 годині.

Втрачене посвідчення інваліда 
війни ІІ групи серії Б № 376432 на 
ім’я Хохлова Михайла Станіс-
лавовича, вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право 
приватної власності на землю серія 
ДП № 086066, зареєстрований за № 
010412002301 від 26.10.2004р., на те-
риторії Орджонікідзевської сільської 
ради на ім’я Чумак Оксани Іванівни, 
вважати недійсним. 

Днями відсвяткувала свій ювілей спеціаліст 
виконавчого апарату Дніпропетровської ра-
йонної ради 

Любов КАРАВДІНА. 
Шановна Любове Петрівно! 
Впевнено та послідовно 

Вами пройдено черговий 
відрізок життєвого та профе-
сійного шляху. Майже 40 ро-
ків свого трудового життя Ви 
присвятили рідному Дніпропе-
тровському району. Висловлю-
ємо Вам сердечну вдячність за 
Вашу невтомну працю впродовж цих років.

У цей святковий день бажаємо Вам люд-
ського щастя, міцного здоров’я, здійснення 
всього задуманого, життєвої енергії та на-
дійних друзів по життю. Нехай Вам завжди 
посміхається доля. Хай повною чашею буде 
Ваш дім та збережеться на довгі роки Ваша 
здатність бути потрібною людям.

З повагою        
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, 
голова районної ради 
та виконавчий апарат районної ради.

Горьківська сільська рада повідомляє, що 35 сесією 
6 скликання від 30.07.2015 було прийнято рішення «Про 
затвердження порядку встановлення тарифів на послу-
гиводопостачання в населених пунктах, якірозташовані 
на території Горьківської сільської ради».

Горьківська сільська рада повідомляє, що 35 сесією 
6 скликання від 30.07.2015 було прийнято рішення «Про 
надання згоди на добровільне об’єднання територіаль-
них громад Горьківської сільської ради (сел. Горького, 
сел. Шевченко, с. Долинське, с. Нове, с. Пашена-Балка), 
Карнаухівської (сел. Карнаухівка) з розташуванням ад-
міністративного центру в сел. Карнаухівка та делегуван-
ня представників до спільної робочої групи».

Споживче товариство Дніпропетровського району 
продає нежитлове приміщення – об’єкт: «Продмаг № 8», 
розташований за адресою: Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, с. Долинське, вул. Коопера-
тивна, буд. 1-а. Площа приміщення 69,1 кв. м. 

Телефон для довідок (095) 144-46-36.

Втрачене посвідчення 
дитини з багатодітної ро-
дини серії АЕ № 017098 на 
ім’я Тихоненко Феодосії 
Костянтинівни, виданий 
4 липня 2011 року, вважати 
недійсним.

Чумаківська сільська рада повідомляє про прийня-
те 13.07.2015 року рішення 42 сесії УІ скликання «Про 
місцеві податки і збори на території Чумаківської сіль-
ської ради». Для ознайомлення документ розміщено на 
інформаційній дошці в приміщенні Чумаківської сіль-
ської ради за адресою: Дніпропетровський район, с. Чу-
маки, вул. Шкільна, буд. 13.

Втрачене посвідчення дити-
ни з багатодітної родини на ім’я 
Артюшенка Євгена Олексан-
дровича, вважати недійсним. 

Кіровська селищна рада оголошує конкурс на оренду 
нежитлового приміщення, площею 55,9 кв.м, розташова-
ного за адресою: вул. Центральна, 28, сел. Кіровське Дніпро-
петровського району Дніпропетровської області. Документи 
приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу ого-
лошення про проведення конкурсу. За додатковою інформа-
цією звертатися за адресою: сел. Кіровське, вул. Центральна, 
35, каб. № 2. Тел. 761-16-45(75) щоденно, крім суботи та неділі.

• Ескізи намірів забудови земельної ділянки
(розробляється для отримання будівельного паспорту)

• Містобудівний розрахунок
• Детальне планування території
розробляється для:

- відведення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового 
призначення;
- проектування будинків і споруд різного призначення;
- розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок.

• Узаконення будинків (житлових, садових), нежитлових приміщень
• Юридичні консультації з приводу оформлення права власності 

на нерухомість
• Виготовлення технічних паспортів
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Ювілейне, 

вул. Теплична, 27-А, оф.12. 
Пн-Пт з 9 до 18 год. 

Тел. (056) 753-63-53; моб. +38 (098) 304-99-44.
с. Новоолександрівка, вул. Центральна, 50. 

Прийомні дні: вівторок, четвер з 10 до 16 год. 
Моб. +38 (098) 461-43-43.

Проектна організація виконує:
Архрозвиток Районний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді оголошує 
конкурс на заміщення вакантної по-
сади: провідного спеціаліста відділу 
соціальної роботи на період відпуст-
ки по догляду за дитиною визначе-
ний медичною довідкою, провід-
ного спеціаліста-юрисконсульта 
відділу соціальної роботи, спеціа-
ліста І категорії відділу соціальної 
роботи, вакантних посад фахівців 
із соціальної роботи (м. Підгородне 
на період відпустки по догляду за 
дитиною по досягненню нею трьох 
років, с. Новоолександрівка, сел. 
Ювілейне). Документи на конкурс 
приймаються протягом 30 кален-
дарних днів після публікації. Вимо-
ги до претендентів: громадянство 
України, повна вища освіта за фахом 
педагога, психолога, соціального 
педагога, соціальний працівник, ме-
дичного працівника, стаж роботи за 
фахом не менше 3 років, володіння 
персональним комп’ютером в обся-
зі користувача програмного забез-
печення. Довідки за адресою: сел. 
Ювілейне,  вул. Теплична, буд. 5, 
каб. 41, тел. 753-68-41. 

Виконавчий комітет Орджонікідзевської сільської ради 
пропонує на розгляд та обґрунтування проект рішення «Про 
тарифи на послуги з централізованого водопостачання»:

Проект рішення
Відповідно до закону України «Про місцеве самовря-

дування в Україні», керуючись законом України «Про 
житлово-комунальні послуги», розглянувши звернення 
ТОВ «НВО «АТОЛ» щодо затвердження нових тарифів 
на послуги централізованого водопостачання, для забез-
печення потреб населення сіл Орджонікідзе та Мико-
лаївка запропонувати сесії Орджонікідзевської сільської 
ради затвердити тарифи на послуги централізованого 
водопостачання, які надаються ТОВ «НВО «АТОЛ», у 
наступних розмірах: для населення – 6,55 грн./куб.м.; 
для бюджетних установ – 8,07 грн./куб.м.; для інших 
підприємств – 10,53 грн./куб.м.

Тарифи підлягають корегуванню відповідно до зміни 
цін на надання послуг з централізованого водопостачан-
ня згідно чинного законодавства.

Виконком Орджонікідзевської сільської ради.

Юлія Драган та її донечка Софійка з м. Підгородно-
го – постійні читачі «Дніпровської зорі». Як розповіда-
ють прихильниці районного вісника, газета всебічно 
відображає події, які відбуваються в районі. 

«Якось був час, коли газета не виходила, тож у домі ніби 
чогось не вистачало, – говорить Юля. – Зараз знову постійно 
передплачуємо «районку», читаємо від першої сторінки до 
останньої. 

Нещодавно прочитала в газеті й про подвиг свого чолові-
ка Олексія Драгана. Кажуть, якщо горе розділити з кимось, 
його стає менше… Добре, що є газета, яка розповідає про 
наших героїв-земляків. Люди повинні знати якою ціною ми 
платимо за мирне життя».

1. ПЛ-0,4кВ ТП-474 с. Олександрівка вул. Со-
нячна, Озерна, Колхозна – 10-11.08.2015р.

2. ПЛ-0,4кВ ТП-1076 с. Старі Кодаки вул. Широка, 
Коротка, Гоголя, Дніпровська Весела – 12-13.08.2015р.

3. ПЛ-0,4кВ ТП-493 с. Олександрівка вул. Заріч-
на, Рибача, Красносільська, Белорецька, Польова – 
14.08.2015р.

4. ПЛ-0,4кВ ТП-1082 с. Новоолександрівка вул. 
Паркова – 17.08.2015р.

5. ПЛ-0,4кВ ТП-1091 с. Новомиколаївка вул. По-
льова, Молодіжна – 17-18.08.2015р.

6. ПЛ-0,4 кВ ТП-1090 с. Новомиколаївка вул. 
Польова, Іванченко, Шевченко – 20-21.08.2015р.

7. ПЛ-0,4кВ ТП-1114 с. Волоське вул. Набе-
режна, Шкільна, Савченко, Осіння, Ганіна – 24-
25.08.2015р.

8. ПЛ-0,4кВ ТП-1015 с. Новоолександрівка вул. 
Берези, Паркова – 26-27.08. 2015р.

9. ПЛ-0,4кВ ТП-1046 с. Новомиколаївка вул. За-
лізнична, вул. Нова – 26-27.08. 2015р.

10. ПЛ-0,4кВ ТП-100 м. Підгородне вул. Київ-
ська, Калініна, Комплексна, Партизанська, 1-й та 
3-й Ульяновські провулки – 12-13.08. 2015р.

11. ПЛ-0,4кВ ТП-99 м. Підгородне вул. Парти-
занська, Робоча – 17-18.08.2015р.

Керівництво Дніпропетровського РЕМ. 

Виконавчий комітет Микола-
ївської сільської ради пропонує 
на розгляд та обґрунтування 
проект рішення «Про тарифи 
на послуги з централізованого 
водопостачання»: 

Проект рішення 
Відповідно до закону України 

«Про місцеве самоврядування 
в Україні», керуючись законом 
України «Про житлово-комуналь-

ні послуги», розглянувши звер-
нення ТОВ «НВО «АТОЛ» щодо 
затвердження нових тарифів на 
послуги централізованого водо-
постачання, для забезпечення 
потреб населення села Миколаїв-
ка-1 запропонувати сесії Микола-
ївської сільської ради затвердити 
тарифи на послуги централізова-
ного водопостачання, які нада-
ються ТОВ «НВО «АТОЛ», у на-

ступних розмірах: для населення 
– 6,55 грн./куб.м.; для бюджетних  
установ – 8,07 грн./куб.м.; для ін-
ших підприємств 10,53 грн./куб.м.

Тарифи підлягають корегуван-
ню відповідно до зміни цін на на-
дання послуг з централізованого 
водопостачання згідно чинного 
законодавства.

Виконком Миколаїв-
ської сільської ради.

Втрачений державний акт 
на право приватної власності 
на земельну ділянку серії ЯБ 
№ 402805, акт зареєстрова-
но за № 010512003176 від  15 
листопада 2005 року, кадас-
тровий номер 1221488000-07-
010-0009 на ім’я Зубенка Ві-
талія Григоровича, вважати 
недійсним.

Дніпропетровський РЕМ 
повідомляє, що в зв’язку з плановою обрізкою дерев будуть відбуваться відключення 
ліній електропередач в серпні місяці у наступних населених пунктах:

ЧИТАЄМО ГАЗЕТУ 
«ДНІПРОВСЬКА  ЗОРЯ»


