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Дорогі земляки!
Щиро вітаю з важливими для 

кожного українця святами – 
Днем Державного Прапора та 
Днем Незалежності України. 

Український народ століттями 
йшов до незалежності. Нам суди-
лося стати учасниками творення 
новітньої української держави. 
Кожен регіон, його житель пише 
книгу історії нашого народу. Дні-
пропетровська область є активним 
учасником цього процесу. 

Коли на волю та суверенітет по-
сягнув ворог, Дніпропетровщина 
стала форпостом миру. Під си-
ньо-жовтим прапором ми знову 
об’єдналися в ім’я майбутнього. Наші промисловці тримають 
на собі п’яту частину всього виробництва країни. У ногу з ча-
сом йде освіта, впроваджуються нові електронні сервіси в ад-
міністративному управлінні. Ми поставили за мету відновити 
дороги та житлово-комунальне господарство.

Місія, що судилася нашим поколінням, велична та відпові-
дальна, й наше завдання – з гідністю пройти шлях відроджен-
ня та становлення. В єдності й волелюбності – сила й нездо-
ланність країни.

Миру та благополуччя кожному мешканцю області, сили та 
віри в майбутнє України. 

Валентин РЕЗНІЧЕНКО, голова облдержадміністрації.                                       

Шановні мешканці 
Дніпропетровського району! 

Щиро вітаю вас із прекрасним дер-
жавним святом – 

Днем Незалежнос-
ті України!

За всю історію нашої  
держави нам не раз доводи-

лося виборювати право бути 
по-справжньому незалежними, 
доводимо ми це й зараз. 

Щодня й щохвилини ми пи-
шаємося нашими героями, що 

захищають наш спокій і територію 
нашої країни.

Дай, Боже, всім нам непереможної віри, 
сил і наснаги, щоб наша земля більше ні-
коли не знала страждань та лиха!

З Днем Незалежності!
Віктор МІЩЕНКО, 

депутат Дніпропетровської облас-
ної ради, голова Дніпропетров-
ської районної партійної організа-
ції ВО «Батьківщина».

Шановні жителі Дніпропетровського району!
Від щирого серця вітаємо вас із Днем Державного Прапора України!

Наш прапор – це символ свободи й незалежності, слави й відродження України. Ми, українці, 
маємо берегти й шанувати його як найвищу національну святиню. То ж нехай синьо-жовтий стяг 
і надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї Бать-
ківщини.

Від усього серця бажаємо вам, щоб ваше життя завжди було яскравим і багатим, як 
кольори нашого Державного стягу: синім і мирним, як небо, та жовто-золоти-
стим, як пшеничні поля України! Доброго здоров’я, добробуту й злагоди. 

Зі святом вас!
Роман ПРУДЕНКО, в.о. голови райдержадміністрації. 
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

Шановні жителі Дніпропетровського району! 
Прийміть найщиріші вітання з головним державним святом – 

Днем Незалежності України!
Наша країна подолала багато труднощів на своєму шляху до незалежності. Саме 

завдяки нездоланному духу, згуртованості українського народу ми отримали мож-
ливість бути вільними та самостійними. Сьогодні Україна переживає дуже нелег-
кий період. Трагічні події в нашій країні знов постали випробуванням на терпіння, 
толерантність та наполегливість українського народу. Але ми переконані, що завдяки цілеспря-
мованості, єдності та розумінню, нам вдасться повернути мир та добробут на нашу рідну землю.

Дорогі українці, від усієї душі бажаємо вам миру, успіхів та натхнення на добрі справи в ім’я 
нашої України, та її майбутніх поколінь. 

Нехай це свято духмяним серпневим ароматом українського хліба принесе в дім кожного щастя 
й добро, мир та любов. Щасливої вам долі в рідній країні й Божого благословення. Хай процвітає 
наша рідна Україна!

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

Любимівський сільський голова Ка-
терина ЖЕЛЯБ’ЄВА від щирого сер-
ця вітає всіх жителів Любимівської 
територіальної громади та Дніпро-
петровського району з великими за-

гальнонаціональними святами – Днем 
Державного Прапора України та Днем Неза-
лежності України!

24 роки майорить над вільною та незалежною 
Україною синьо-жовтий прапор, що є символом на-

ціональної єдності, честі та гідності, традицій держа-
вотворення, історії та сьогодення. За цей невеликий проміжок 
часу ми пережили злети та падіння, втрати й здобутки.

Сьогодні Україна опинилася у важкій ситуації, коли, при-
криваючись благими цілями, зовнішній ворог намагається 
посягнути на найдорожчий скарб українського народу – не-
доторканність нашої Батьківщини. Але національна гордість 
та споконвічний козацький дух допоможуть нам вистояти та 
перемогти у священній боротьбі за незалежність. Сьогодні 
як ніколи ми маємо довести, що нікому не дозволено пося-
гати на цілісність та недоторканність Української держави. 

З нагоди великих національних свят бажаю вам міцного 
здоров’я, невичерпного оптимізму та мирного неба над го-
ловою. Слава Україні!

Шановна Чумаківська територі-
альна громадо та жителі району!

Щиросердечно вітаю всіх вас із 
визначними святами для кожного 
українця – Днем Державного Пра-

пора України та Днем Незалежності 
України! 

24 серпня – це не просто день народження дер-
жави, це зриме втілення мрій і сподівань багатьох 
поколінь наших предків, які віками плекали само-

стійність. Сьогодні до України прикута увага всьо-
го світу: громадяни суверенної та демократичної держави 
знову виборюють своє право жити в правовій, успішній і 
стабільній країні, самим вирішувати свою майбутню долю.

Переконана, що тільки згуртованість і об’єднання зу-
силь влади та громадськості дадуть змогу гідно відповісти 
на виклики сьогодення та забезпечити вихід усієї України 
й нашого краю на нові рубежі економічного та соціального 
розвитку. 

Щиро бажаю всім щастя, добробуту й затишку в роди-
нах, нехай кожен день повниться добрими справами в ім’я 
процвітання незалежної Української держави.

З повагою Валентина СТЕЦЬ, 
Чумаківський сільський голова. 

                    Шановні жителі селища Ювілейне 
та Дніпропетровського району!

Прийміть сердечні вітання з визначними державни-
ми святами – Днем  Державного Прапора та 24-ою річни-
цею від дня проголошення Незалежності нашої країни!

Коли, як не сьогодні, питання про незалежність держави, її 
цілісність та свободу народу постає особливо гостро. Украї-
на вкотре переживає страшні випробовування. За нашу державність 
і суверенітет проливають кров мужні сини України. У такий тяжкий час ми 
повинні бути єдині, зі спільною метою – незалежністю! Перед Україною та 
її громадянами постають сьогодні складні й великі завдання. Але потрібно 
вірити, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення неза-
лежності нашої держави.

Нехай серця кожного наповнюються гордістю за нашу державу, прагнен-
ням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою ща-
сливого майбутнього! У першу чергу, бажаю миру в нашій незалежній країні! 

Нехай спокій, щастя, любов та добробут панують в кожному домі!
З повагою Іван КАМІНСЬКИЙ, Ювілейний селищний голова.

Підгородненський міський голова Петро ДУДКА щиро й сердечно вітає всіх 
жителів Підгородненської територіальної громади  та району з Днем Держав-
ного Прапора України та 24-ю річницею Незалежності України!

Через тисячоліття пролягав шлях становлення нашої держави. Нам є чим 
пишатися й про що згадати в цей визначний день. Україна прославлена сво-
єю багатою історією та культурою, мелодійною мовою, працьовитістю та 
сумлінністю людей. На перехрестях української історії сплелися пошуки 
й випробування, злети й падіння, перемоги й поразки. Вони завжди нам 
нагадуватимуть про звитяжні сторінки нашого національного формуван-
ня. Незалежність – символ нашої нації, самоствердження, відчуття волі та 
суверенності.

Сьогодні наша держава переживає нелегкі часи. Але цей урок повинен за-
гартувати нас і зробити ще сильнішими. Кожному з нас варто пам’ятати, 
якого ми славного роду. Сьогодні той день, коли слова «незалежність», «су-
веренність», «єдність» набувають нового звучання для кожного 
українця.

Бажаю вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, взаємо-
розуміння, злагоди, благополуччя та миру в нашій рідній Україні! 

Сердечно вітаю всіх жителів Кіровської територіальної 
громади та Дніпропетровського району з найбіль-
шими святами нашої держави – Днем Державного 

Прапора України та Днем Незалежності України!
Нам випала висока історична місія здійснювати мрію ба-

гатьох поколінь наших предків – бути господарями на своїй землі, 
плекати її й прикрашати своєю працею, у добробуті ростити дітей.
Ідея відродження незалежної держави жила, незмінно прокладаю-

чи собі дорогу від розпаду Київської Русі аж до прийняття Верхов-
ною Радою Акту проголошення незалежності України та Всеукраїнсько-

го референдуму 1991 року. Тоді народ раз і назавжди вирішив: державі 
Україні бути!

Символічно, що напередодні Дня Незалежності ми відзначаємо День Дер-
жавного Прапора України. Благородні синій і жовтий кольори неба й пше-
ниці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України 
й із півночі до півдня. Хай у ці дні над будівлями майорить державний стяг 
та наповнює серця патріотизмом, гордістю за наш волелюбний народ. 

З нагоди свят бажаю вам мирного неба та впевненості в завтрашньому дні! 
Слава Україні!

З повагою Вадим ВІЛЬКО, Кіровський селищний голова.

Від щирого серця вітаю жителів Новоолександрівської територіальної грома-
ди та Дніпропетровського району з Днем Державного Прапора України та ве-
личним святом – Днем Незалежності України!

Цей знаменний день демократії й громадської злагоди нашого народу став пово-
ротною віхою в історії розвитку Української держави й могутнім стимулом для плід-
ної, натхненної праці заради миру й добробуту в нашому спільному домі.

Вже 24 роки ми відзначаємо День Незалежності України. З кожним роком розбу-
дови й розвитку нашої держави поглиблюється усвідомлення цієї події й дати – 24 
серпня – значення її для всієї країни, для кожного з нас, її громадян. 

З того часу, як над країною офіційно було піднято синьо-жовтий прапор, ми здола-
ли чимало випробувань, криз та підйомів. Сьогодні Україна впевнено заявляє 
про себе на світовій арені, демонструє готовність до перетворень, до між-
народної інтеграції, до покращення рівня життя свого народу. А Держав-
ний Прапор, як символ свободи, єднання та слави нашої країни – уособлює 
всі прагнення та надії українського народу на краще майбутнє.

У цей день бажаю всім нам мудрості, патріотизму й взаємної 
поваги. 

Зі святами вас! Нехай святиться ім’я твоє вічно, Україно!
З повагою Олександр ВІЗІР, 

Новоолександрівський сільський голова.
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ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
Враховуючи численні звернення 

учасників антитерористичної опера-
ції щодо санаторно-курортного лі-
кування, управління соціального за-
хисту населення Дніпропетровської 
районної державної адміністрації по-
відомляє, що Порядком використання 
коштів, передбачених у державному 
бюджеті на забезпечення постраж-
далих учасників антитерористичної 
операції санаторно-курортним ліку-
ванням, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 31 бе-
резня 2015 року №200, передбачено за 
наявності медичних показань забез-
печення за рахунок коштів держав-
ного бюджету безплатними путівка-
ми до санаторно-курортних закладів 
інвалідів війни та учасників бойових 
дій, які брали участь в антитерорис-
тичній операції.

З питання взяття на облік для отри-
мання путівок громадянам вищевка-
заних категорій необхідно звернутися 
до управління соціального захисту 
населення за зареєстрованим місцем 
проживання та надати такі докумен-
ти: заяву; паспорт; ідентифікаційний 
номер; довідку МСЕК про встанов-
лення інвалідності (за наявності);  
трудову книжку; довідку з медично-
го закладу для отримання путівки за 
формою 070/о; пільгове посвідчення;  
документ, що підтверджує безпосе-
реднє залучення особи до виконання 
завдань антитерористичної операції в 
районах її проведення.

Путівки видаються управлінням 
соціального захисту населення  інва-
лідам війни та учасникам бойових дій 
відповідно до медичних рекоменда-

цій з урахуванням пільг, передбаче-
них законодавством для конкретної 
категорії осіб, в порядку черговості у 
міру надходження путівок.

Порядком передбачено, що: інва-
ліди війни забезпечуються путівками 
позачергово  щороку строком на 18-21 
день; учасники бойових дій забезпе-
чуються путівками щороку строком 
на 18-21 день.

Оздоровлення інвалідів війни та 
учасників бойових дій здійснюється 
за путівками, які надходять за роз-
поділом з департаменту соціального 
захисту населення обласної держав-
ної адміністрації.

Державною службою України у 
справах ветеранів війни та учас-
ників антитерористичної операції 
визначені заклади санаторно-ку-
рортного лікування учасників АТО. 
На теперішній час переможцями 
тендерних закупівель стали: сана-
торій «Лермонтовський» (м. Одеса); 
санаторій «Золота нива» (Одеська 
обл.); санаторій «Орізонт» (Одеська 
обл.); санаторій «Сонячний» (Пав-
лоградський р-н); санаторій «Дні-
провський» (м. Дніпродзержинськ); 
санаторій «Мошногір’я» (Черкаська 
обл.); санаторій «Гусарське урочи-
ще» (Кіровоградська обл.); санато-
рій «Конча-Заспа» (м. Київ); санато-
рій «Феофанія» (м. Київ); санаторій 
«Карпатські зорі» (Львівська обл.).

За більш повною інформацією 
з питання забезпечення санатор-
но-курортними путівками реко-
мендуємо звертатися до управлін-
ня соціального захисту населення 
Дніпропетровської райдержадмі-
ністрації (каб.9в, вул. Теплична,5, 
сел. Ювілейне) або за тел.753-91-36.

Любов БУТ, 
начальник управління соці-
ального захисту населення. 

СОЦЗАХИСТ ІНФОРМУЄ

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.

13 серпня у залі засі-
дань районної ради від-
бувся семінар на тему: 
«Принципи ефективно-
го використання земель, 
залучення інвестицій до 
розвитку території» для 
голів та фахівців-земле-
впорядників місцевих 
рад під головуванням 
в.о. голови районної 
ради Віри Джур.

Семінар пройшов за 
ініціативи громадської організації «Земельна платформа у Дніпропетровській 
області» та обласної Асоціації органів місцевого самоврядування.

У семінарі взяли участь в.о. голови райдержадміністрації Роман Пруденко, 
представник Асоціації органів місцевого самоврядування Дніпропетровської 
області, депутат районної ради Валентина Приймаченко, голова ГО «Земельна 
платформа в Дніпропетровській області» Олена Васильєва.

Викладач Придніпровської академії будівництва та архітектури, юрист гро-
мадської організації Володимир Гряник доступно і на прикладах проінфор-

мував про принципи ефективного використання земель, залучення 
інвестицій до розвитку територій. Доповідач акцентував увагу при-
сутніх на обов’язкове проведення інвентаризації земель, особливо в 
об’єднаних територіальних громадах, та надав покроковий механізм 
проведення такої процедури. Володимир Олександрович перекона-
ний, що це дасть можливість швидко й ефективно залучати інвес-
тиційні кошти для розвитку територіальних громад та поповнення  
місцевих бюджетів. 

Семінар пройшов у формі діалогу. Багато запитань було задано землев-
порядниками Підгород-
ненської міської, Олек-
сандрівської, Балівської, 
Партизанської, Горьків-

ської, Орджонікідзевської, Сур-
сько-Литовської сільських рад.

Підсумовуючи, Віра Борисівна 
зазначила, що такі зустрічі є ко-
рисними й цикл семінарів із пи-
тань, які виникають у роботі землевпорядників, з метою надання методичних 
роз’яснень та ознайомлення з новинами законодавства, буде продовжено. 

(Вл.інф.)

СЕМІНАР

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

З нагоди визначних за-
гальнонаціональних свят 
держави – Дня Незалежнос-
ті України та Дня Держав-
ного Прапору України в Дніпропетровському 
районі відбулися урочистості. 

Свято Незалежності сьогодні є осо-
бливим, як ніколи ра-
ніше воно набуває зна-
чимості для кожного 
громадянина, який у 
думках та справах до-
водить, що він справж-
ній українець, патріот 
своєї Батьківщини. 

З Україною в серці 
зібралися в приміщенні райдержадмі-
ністрації доньки й сини своєї рідної 
землі, нащадки славного козацького роду, щоб знову 
й знову прославляти ім’я непереможної країни. 

Зі щирими словами вітань із 24-ю річницею Не-
залежності країни та побажаннями міцної віри й 
невмирущого патріотизму, успіхів і наснаги, до при-
сутніх у залі  звернулися Віра Джур, в.о голови рай-

РАЙОННІ УРОЧИСТОСТІ

НЕПЕРЕМОЖНЕ  ТВОЄ  ІМ’Я, УКРАЇНО!  
ради та Тетяна  Сараб’єва, керівник апарату РДА.

Тетяна Сотула, директор районного центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді РДА цього дня була 

нагороджена Подякою 
прем’єр-міністра Укра-
їни Арсенія Яценюка 
за вагомий внесок у за-
безпечення реалізації 
державної політики у 
сфері соціального за-
хисту населення, сум-
лінну працю та висо-
кий професіоналізм.

Відзначена Почес-
ною грамотою голови Дніпропетровської ОДА Ва-
лентина Резніченка за плідну та сумлінну працю, ви-
сокий професіоналізм, відданість справі та з нагоди 
державних свят Вікторія Пузанова, заступник дирек-
тора районного центру зайнятості. 

Також грамотами райдержадміністрації та районної 

ради були нагороджені жителі Дніпропетровського 
району, які своєю сумлінною, професійною працею 
роблять вагомий внесок у соціаль-

но-економічний розви-
ток району.

І звичайно ж, патріо-
тичне свято не обійш-
лося без щирих укра-
їнських пісень про ма-
льовничу красу рідної 
землі та непереможний 
дух її вільних сильних 
людей, які подарували глядачам співочі 
таланти нашого краю. 

Завершилися урочистості, присвячені 24-й річни-
ці від дня проголошення Незалежності милої серцю 
України, підняттям Державного прапору на флаг-
штоці біля будівлі районної ради та щирим фото на 
згадку.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.           Фото автора.
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З метою сприяння підбору підходящої робо-
ти для непрацюючих громадян району та за-
доволення потреб роботодавця з оперативного 
укомплектування кадрами, Дніпропетров-
ський районний центр зайнятості організував 
проведення заходу «День відкритих дверей». 

За участю Миколи Сінчука, директора центру 
зайнятості та Олени Малясової, провідного спе-
ціаліста відділу соціально-трудових відносин 
Управління соці-
ального захисту 
населення РДА, а 
також 17 осіб, які 
перебувають на об-
ліку в центрі зайня-
тості, було відві-
дане підприємство 
ТОВ м’ясокомбінат 
«Ювілейний». 

На початку захо-
ду всім присутнім 
Марина Нагорна, 
менеджер з персо-
налу, презентувала, 
шляхом показу відео-
ролика, історію ство-
рення підприємства, 
структуру виробництва, продукцію 
м’ясокомбінату. 

Виробництво м’ясокомбінату «Юві-
лейний» побудовано по принципу 
замкнутого технологічного циклу. 
Процес починається з забою скота, а 
закінчується виробництвом готової 
продукції, її зберіганням та реалізаці-
єю. Тільки при такій схемі можливий 
повний контроль над усіма етапами 
виготовлення м’ясопродуктів. 

М’ясокомбінат «Ювілейний» прагне випере-
джати ринкові тенденції, передбачати споживчі 
очікування, і саме тому знаходиться у постій-
ному вдосконаленні, безперервній зміні. Такий 
підхід створює великі можливості для розвитку 
та самореалізації співробітників м’ясокомбінату 
«Ювілейний».

У ході проведення заходу шукачі роботи були 
ознайомлені з вакансіями, інформацією про умови 
праці, режимом роботи та вимогами до кандида-
тів на вакантні місця.

Підприємство готове запросити у свою коман-
ду: диспетчерів автомобільного транспорту, воді-
їв-експедиторів, фахівців з складської логістики, 
продавців продовольчих товарів, машиністів роз-

фасувально-пакувальних машин, завантажува-
чів-вивантажувачів готової продукції.

В результаті проведеного заходу 4 особи скла-
ли резюме на вакантні місця з метою подальшого 
працевлаштування.

Також районний центр зайнятості спільно з Дніпро-
петровською центральною районною лікарнею органі-
зували та провели «День відкритих дверей» з метою 
презентації підприємства та задоволення кадрової по-

треби медичного закладу.
На даний захід було 

запрошено 12 осіб із чис-
ла безробітних, серед 
яких один учасник АТО.

Альона Кучеренко, на-
чальник відділу кадрів 
ЦРЛ, презентувала ме-
дичний заклад, висвітила 
режим та умови праці цієї 
соціальної сфери, розмір 
заробітної плати, наявність 
вакансій на підприємстві 
за професіями: медична 

сестра палатна, слюсар-ремонтник, електромонтер.
Микола Сінчук ознайомив присутніх зі ста-

ном ринку праці в районі та послугами, які надає 
служба зайнятості. Учасники проведеної зустрічі 
з роботодавцем залишилися задоволеними, 4 осо-
би були запрошені на співбесіду з керівництвом 
закладу для вирішення питання щодо можливого 
працевлаштування. Ми сподіваємось на укомп-
лектування  вакансій найближчим часом.

Крім того, захід «День відкритих дверей» 
співпав із добровільною акцією по забору донор-
ської крові – 5 осіб виявили бажання стати донорами.

Микола СІНЧУК, 
директор центру зайнятості.

На фото Юлії Чумак: учасники Дня відкри-
тих дверей. 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЄМО КАДРАМИ РОБОТОДАВЦІВ

Нещодавно творчі колективи Дніпропетровського районно-
го Будинку культури «Чорнобривці» (керівник Микола Чи-
рва) та «Чумацький шлях» (керівник Петро Ціхач) побували 
на сході нашої України в Донецькій області, поблизу міста 
Краматорськ, у розташуванні 93-ї бригади реактивного арт-
дивізіону. Ця поїздка була здійснена при підтримці в. о. голо-
ви Дніпропетровської райдержадміністрації Романа Пруден-
ка та колективу відділу культури, туризму, національностей 
та релігій. 

Тепло та зворушливо прийняли гостей військовослужбов-
ці, особливо командир 
бригади Євгеній Баду-
лін та замполіт Сергій 
Смачний. У цій брига-
ді служить радіотеле-
фоністом наш земляк, 
35-ти річний Олек-
сандр Данов із селища 
Ювілейне. Його бать-
ко Валерій Петрович, 
працівник ЖЕКу-1, 
мама Тетяна Олексан-
дрівна, пенсіонерка. 
Батьки ніколи не ду-
мали, що їх син Олек-
сандр, маючи мирну 
професію будівельни-
ка, буде чути постріли 
гармат та свист куль. 

Відважні захисни-
ки Вітчизни, бійці 93-ї 
бригади, захищають 
нашу неньку-Україну 
на сході країни. Розмовляючи з хлопцями, можна сказати, що 
майже всі потрапили під мобілізацію: прийшли повістки, й 
вони пішли до військкомату. В деяких випадках була можли-
вість «відкосити», але, як кажуть, «два майдани пропустили, 
третій треба відпрацьовувати». Тому пішли, не роздумуючи, 
до військкомату. І ось ці хлопці, з різними долями, профе-
сіями, родинними обов’язками, згуртувались в один міцний 
кулак, і на даний момент  вони захищають цілісність нашої 
держави. Багато бійців не мають військової підготовки, крім 
тієї, що отримали на військових зборах. Прийняли присягу, й 
ось вони тут. 

Що вражає найбільше – люди. Багато тут людей за покли-
ком серця. Бо в такий час не можна сидіти вдома. В українців 
є все: бойовий дух і воля. Це найголовніше – перемогти. І во-
лонтерська допомога – це саме те, що підтримує бійців. Це не 
тільки продукти, але й листівки від дітей, і пісні. Повезли для 
них і останні номери «Дніпровської зорі». Адже газета для 
військових – як ковток свіжого повітря. 

Ми запитали у солдат: «Чи потрібні на передовій вірші та 
пісні?» І почули у відповідь: «Не просто потрібні – без цього 

не можна. Звичайно, пісні – це тільки маленька часточка мо-
ральної та духовної підтримки для нас».

Всі українці прагнуть, щоб ця війна якнайшвидше закін-
чилася, і щоб наші хлопці вибороли волю Україні й народові. 

За високий дух, за незламну волю й прагнення свободи для 
України, щиро дякували воїнам-захисникам учасники на-
родних колективів. Дякували їм за те, що захищають нашу 
землю. І просили воїнів пам’ятати, що вони не самі. Про них 
дбають багато людей, про них знають. І наголосили, коли ці 
сторінки історії будуть перегорнуті, люди усвідомлять, що 

саме солдати були її тво-
рцями. 

Наш Дніпропетров-
ський район чимало 
робить для армії: по-
стачають на передову 
харчі, обладунки. І бу-
дуть робити це й надалі, 
до самої перемоги. Ми 
дуже вдячні людям, які, 
незважаючи на скруту, 
продовжують допомага-
ти бійцям.

Благодійну акцію ор-
ганізував Василь Скиба, 
почесний голова район-
ної організації «Союз 
Чорнобиль України», а 
надали  гуманітарну до-
помогу депутати Підго-
родненської міської ради: 
Чередніченко В.І., Булах 
М.М., Дубоніс Ю.І., Вла-

сик В.І., Кроленко О.М., Місик О.О., директор Підгороднен-
ського міського Будинку культури Моргун В.Ю, квартальний 
Руденко С.К. Фермери: Бабенко І.І., Угніч М.Д., фермери Степ-
нянської сільської ради: Войченко А.І., Шемет Е.В., Поліщук 
О.В. Степнянський сільський голова Корінна Є.Я., Чумаків-
ський сільський голова Стець В.І., Новоолександрівський сіль-
ський голова Візір О.О., секретар Ювілейної селищної ради 
Лагода Л.В. разом із громадами. Лариса Новікова, голова прав-
ління АТП 11231 надала транспорт для поїздки в зону АТО.

Плануються поїздки 22 серпня та у вересні місяці. Для 
збору потрібні овочі, фрукти, сало, олія, чай, вода, цукор, 
бензин, солярка, транспорт, УАЗ, «Нива». 

Запрошуємо до участі в акціях творчі колективи.
Звертатись за телефоном 27-80-92 – відділ культури, туриз-

му, національностей та релігій РДА, телефон начальника від-
ділу Чередніченко В.І. (063) 465-72-99, член ради Чорнобиль-
ської організації Скиба В.І. – (067) 162-11-18.

Вікторія ЧЕРЕДНІЧЕНКО, 
начальник відділу культури, туризму, національнос-
тей та релігій РДА.

ЄДИНА КРАЇНА

ПОДОРОЖ  ДО  ВОЇНІВ-ЗАХИСНИКІВ

Доблесним воїнам 56-ї бригади
присвячується

БОГИ ВІЙНИ
Тебе спасем, Вкраїно наша рідна,

Артилеристи вірнії сини!
І буде відсіч завжди наша грізна,

Впізнає ворог, хто боги війни.

Приспів: 
Ми боги війни! Ми боги війни!
Покликала в степ Рідна Мати.

Ми відсіч дамо! Ми відсіч дамо! 
Коли заговорять гармати.

Ми нездоланні – 
м’язи в нас трьохжильні

Козацька кров нуртує і тече…
Донецьк, Луганськ вже завтра 

будуть вільні.
І Кримський берег знову розцвіте.

Приспів:  
Ми боги війни! Ми боги війни!
Покликала в степ Рідна мати.

Ми відсіч дамо! Ми відсіч дамо! 
Коли заговорять гармати.

Комбат не спить і варта на сторожі.
В гаю щебечуть дивні солов’ї,

Дівчата ждуть і жіночки пригожі,
Ми вернемось здорові і живі.

Приспів: 
Ми боги війни! Ми боги війни!
Покликала в степ Рідна мати.

Ми відсіч дамо! Ми відсіч дамо! 
Коли заговорять гармати.

А як зачепе куля нас ворожа,
То перев’яже рану медсанбат

Хай допоможе всім нам сила Божа,
У бій веде наш молодий комбат.

Приспів: 
Ми боги війни! Ми боги війни!
Покликала в степ Рідна мати.

Ми відсіч дамо! Ми відсіч дамо! 
Коли заговорять гармати.

Микола ЧИРВА.

Керівник апарату райдержадміністрації Тетяна Сараб’єва 
провела єдиний День інформування населення району, на яко-
му були розглянуті питання згідно методичних рекомендацій 
ОДА, а саме: двадцять четверта річниця Незалежності Укра-
їни: досягнення та перспективи; День Державного Прапора 
України; проведення роботи з оптимізації регіональних ці-
льових програм; стан техногенно-екологічної безпеки області; 
про завершення збирання ранніх зернових культур. (Вл. інф.)

Напередодні визначних дат – Дня Незалежності Украї-
ни та Дня Державного Прапору, в районі були проведені 
заходи з благоустрою. Під час суботника, який відбувся 
15 серпня біля будівлі РДА, силами любителів довкілля, а 
саме колективами райдержадміністрації та районної ради, 
була прибрана прилегла територія. 

Взагалі, по Дніпропетровському району виконані наступ-
ні обсяги робіт із озеленення та благоустрою: площа упо-
рядкованих територій парків, скверів, алей, прибудинкових 
територій склала 9 га, ліквідовано  3 стихійні сміттєзвали-
ща, протяжність очищених від сміття берегів склала 2 км, 
виконано благоустрій 2 пам’ятних місць видатним діячам 
українського державотворення, площа покосу склала 180 
км, протяжність прибраних від сміття доріг – 3 км.  Всього 
по району в заходах з благоустрою взяли участь біля 4 тис. 
осіб. Зробимо наш рідний край чистішим! 

Фото Наталії Яківець.

ЗАХОДИ З БЛАГОУСТРОЮ

ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ
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Літо… Саме на літніх 
канікулах у дітей є мож-
ливість відчути прохо-
лодну росу на ногах, по-
чути спів солов’я, поба-
чити яскраву веселку на безхмарному небі після теплого 
дощу. І саме влітку їхнє життя схоже на  добру казку. 

І ось таку добру, радісну казку нещодавно подару-
вали працівники Дніпропетровського районного Бу-
динку культури Лідія Лєнь та Анна Ткач у вигляді 
ігрової програми з яскравими призами вихованцям 
КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сім’ї «Добре 
вдома» (директор Олена Гуржій). Вихованці зустрі-
ли нас чудовими словами: «Добрий день!». Ця фраза 
одразу нас зблизила, розташувала на гарний настрій. 
З великим задоволенням грали в ігри з м’ячем брати 
Максим та Сашко Черненко, Надя Бакуліна, Наташа Волошина та Едуард Дорохов, Олексій 
Шинкаренко й Артем, Олег та Альбіна Ремшу. А гра з повітряними кульками дуже звеселила 
всіх дітей. На протязі всієї програми підтримував своїх вихованців педагог цього закладу, 
фахівець соціальної роботи Андрій Довгань. А на прощання діти подарували нам щасливі 
посмішки,  і на згадку про зустріч залишили чудові малюнки на асфальті.

Лідія ЛЄНЬ, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності РБК.  

ЛІТО 
В ДИТЯЧИХ 
ДОЛОНЯХЛіто – найяскраві-

ша кольорова пора 
року. Літо – це час, 
коли діти мають 
можливість відпочи-
ти від шкільних кло-
потів.

Нещодавно 11 ді-
тей «Центру соці-
альної підтримки ді-
тей та сімей «Добре 
вдома» повернулися 
із оздоровчого дитя-
чого табору «Лісова 
пісня». Ще вчора – це 

був загін «Дружній», назва відповідала дитячій згуртованості. За 
час перебування у таборі діти пізнали багато цікавого, знайшли но-
вих друзів, взяли участь у пригодах, духовно збагатилися, набули 
нових вражень.

В розповідях малечі про літній відпочинок стільки емоцій від ве-
чірніх вогників, спортивних змагань, естафет творчості, пригод у 
пошуку скарбів, вечірніх походів та співів біля вогнища, різноманіт-
них вікторин, танцювальних «флеш-мобів», кінопереглядів, а голов-
не, від купання в басейнах та азовському лимані. 

За час табірної зміни діти потоваришували, краще пізнали один 
одного, розкрили свої таланти та вподобання, усвідомили важли-
вість здорового способу життя, піклування про здоров’я змалечку. 
Про загартування дітей організатори теж не забули – відвідували 
тренажерну залу, сольову кімнату, робили лікувальний масаж та 
проходили фітотерапію.

Навіть подорож із табору залізничним потягом – це також для ви-
хованців «Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдо-
ма» була  частиною літньої пригоди.

Велика вдячність висловлюється Романові Пруденку, в.о. голови 
Дніпропетровської райдержадміністрації та Віталієві  Жегансько-
му, голові Дніпропетровської районної ради, за надану можливість 
яскравого відпочинку, за батьківську турботу про дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися 
у складних життєвих обставинах та проживають у Центрі «Добре 
вдома».

Дітлахи щойно повернулися, а вже планують свій майбутній літній 
відпочинок та цікавляться, чи поїдуть і наступного року до табору.

Дар’я ДОЩУК, регіональний координатор проекту «Добре вдома». 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

ЦІКАВИЙ ВІДПОЧИНОК ТА ЧУДОВІ ВРАЖЕННЯ

ДОБРА КАЗКА

Олександрівська СЗШ – єдина школа 
села Олександрівка. В ній успішно навча-
ється близько чотирьохсот учнів. За бага-
то десятиріч у нас склалися свої традиції 
шкільного життя, однією з яких є органі-
зація літнього відпочинку дітей.

Щорічно в нашій школі гостинно відчи-
няє двері пришкільний оздоровчий табір 
«Чайка». Цього року в ньому відпочива-
ло 150 дітлахів. Життя в літньому таборі 
було наповнене радістю. Особливо ціка-

вими були Дні відкриття та закриття зміни, День здоров’я, спортивні змагання, Свято пісні й 
танцю, Ярмарок талантів, робота творчих майстерень. Під час табірної зміни діти відвідали 
базу відпочинку «Новоселиця», яка розташована на березі річки Самара. Малеча не тільки 
засмагала на сонці та купалася в річці, а й розважалися на дитячому майданчику, облашто-
ваному в прибережній зоні.

Адміністрація та вихователі табору намагалися організувати дитяче дозвілля так, щоб 
яскраве й різноманітне життя в пришкільному таборі «Чайка» запам’яталося надовго.

Наталія ДИШУК, вчитель початкових класів і вихователь табору «Чайка».

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК НА ВЕСЕЛИХ КРИЛАХ 
«ЧАЙКИ»

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ІНФОРМУЄ

Дніпропетровська районна виконавча дирекція Дні-
пропетровського обласного відділення Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати працездатності 
(далі – Дніпропетровська РВД) інформує про надходжен-
ня та використання коштів Фонду в І-му півріччі 2015 року 
за напрямками фінансування і вимогами, передбаченими 
Законом України від  23.09.1999р. №1105-ХІV «Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування» (в редак-
ції Закону України від 28.12.2014р. №77-VIII ).

Головним  завданням Дніпропетровської РВД було і залиша-
ється своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, 
установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог за-
страхованим у Фонді соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності (далі – ФСС з ТВП, Фонд) особам (найманим 
працівникам), яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих 
днів від дати надання страхувальниками заяви – розрахунку до 
Дніпропетровської РВД. Відпо-
відний порядок фінансування, 
що затверджений постановою 
правління Фонду від 22.12.2010 
р. № 26,  виконується Дніпропе-
тровською РВД, фінансування 
на виплати допомог проведено 
в повному обсязі і в терміни, пе-
редбачені законодавством.

Протягом звітного періоду 
зобов’язання Дніпропетров-
ської РВД перед страхуваль-
никами зменшилися на 1,9 млн 
грн (з 3,4 до 1,5), або на 55,9%, 
що свідчить про значне покра-
щення в звітному періоді си-
туації з проходженням коштів 
через Головне управління Дер-
жавної казначейської служби 
України в Дніпропетровській 
області. На поточну дату ці 
платежі проходять протягом 3-х робочих днів при встановле-
ному законодавством 10-денному терміні. Тобто, затримки у 
виплаті допомог застрахованим у Фонді особам можуть ста-
тися тільки з вини комісій із соціального страхування та (або) 
фінансових служб підприємств, установ, організацій.

За І-е півріччя 2015 року надходження (доходи) бюджету 
Дніпропетровської РВД склали 20,1 тис.грн (83,9% до плану), 
а витратна частина – 18778,9 тис. грн, що по відношенню до 
запланованого рівня складає 106,8%.   

В цілому доходна та витратна частини за окремими напрямка-
ми, передбаченими законодавством, по Дніпропетровській РВД за 
І-е півріччя 2015 року склали (тис. грн) (див. табл.).

Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають 
виплати на допомоги – 18474,3 тис. грн (або 98,4%), а серед 
них – виплати по вагітності та пологах (9726,5 тис. грн), 
що складає 51,8% до загальних витрат (18778,9 тис. грн) та 
52,6% до виплат на допомоги.

На виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за І-е 
півріччя 2015 року використано 8664,2 тис. грн (на 1484,8 тис. грн 
більше, ніж за І-е півріччя 2014 року), що обумовлено зростанням 
у звітному періоді середньоденного розміру допомоги на 51,3%.

На поховання застрахованих осіб 
виплачено допомог в сумі 83,6 тис. 

грн, що на 19,8 тис. грн. більше, ніж за І-е півріччя 2014 
року. Сталось це у зв’язку зі збільшенням (на 9) кількості 
таких випадків (з 29-ти до 38-ти) при незмінному розмірі 
допомоги (2200 грн). 

Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпе-
чення за рахунок коштів Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщу-
ються з тимчасово окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної організації», затвердженого 
постановою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014р. №37, в 
поточному році в районні, міжрайонні, міські виконавчі ди-
рекції обласного відділення Фонду за отриманням різних 
видів допомог звернулися 6 осіб,  які переміщені з Доне-
цької та Луганської областей. За І півріччя 2015 року таким 
особам виплачено допомоги на загальну суму 95,7 тис. грн, 
в тому числі: по тимчасовій непрацездатності – 3,0 тис. грн, 

по вагітності та пологах – 90,5 тис. 
грн, на поховання – 2,2 тис.грн. 

До реабілітаційних відділень са-
наторіїв в звітному періоді безко-
штовно видано КЗ «Дніпропетров-
ська ЦРЛ «ДОР» 39 путівок.

На виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 01.03.2014р. 
№65 «Про економію державних 
коштів та недопущення втрат бю-
джету» продовжено реалізацію 
комплексу заходів на утримання 
виконавчих дирекцій обласного 
відділення  Фонду, в зв’язку з чим 
показник по статті бюджету «Орга-
нізаційно-управлінські заходи» за 
звітний період виконано на 88,7%, 
економія склала 37,5 тис. грн.

Звертаю увагу керівників, го-
ловних бухгалтерів, голів комісій 
(уповноважених) із соціального 

страхування підприємств, установ, організацій (страху-
вальників) на зміни в законодавчій і нормативно-правовій 
базі Фонду: з 01.07.2015р. обмеження на проведення пере-
вірок страхувальників, встановлені пунктом 8 розділу ІІІ 
«Прикінцеві положення Закону України від 28.12.2014р. 
№76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких законодавчих актів України», 
не діють, у зв’язку із закінченням установленого терміну; з 
04.07.2015р. (згідно постанови КМУ від 26.06.2015р. №439) 
вступила в дію нова редакція «Порядку обчислення серед-
ньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) 
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням», раніше затверджена по-
становою КМУ від 26.09.2001р. №1266.

Детальну інформацію щодо вказаних змін можна от-
римати в Дніпропетровській РВД.

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

Показники 
виконання бюджету План Факт

% 
вико -
нання

1 2 3 4
ДОХОДИ (тис. грн.) 
інші надходження 24,0 20,1 83,9
ВИТРАТИ (тис. грн) усього, в 
тому числі: 17576,0 18778,9 106,8

на виплату допомог, усього 17229,0 18474,3 107,2

з них:
- по тимчасовій непрацездатності 8886,0 8664,2 97,5
- по вагітності та пологах 8282,0 9726,5 117,4
- на поховання 61,0 83,6 137,0
організаційно-управлінські заходи 331,0 293,5 88,7
витрати по виконанню обов’язків 
страховика 2,0 0,9 45,0
інші витрати (витрати на випла-
ту допомог громадянам, які по-
страждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи)

14,0 10,2 72,9

Міністерство юстиції запустило в тесто-
вому режимі оновлений «корупційний» 
реєстр. Реєстр, в якому наразі розміщена 
інформація про 9,5 тис. осіб, працював і ра-
ніше. Але раніше пошук можна було здійс-
нювати лише за прізвищем, ім’ям та по 
батькові особи, яка вчинила корупційний 
злочин. На теперішній час можна отрима-
ти інформацію в зазначеному Реєстрі за та-
кими показниками як прізвище, ім’я та по 
батькові особи, що вчинила корупційний 
злочин, дата та номер відповідного судово-
го рішення, сфера державної політики, дата 
та номер наказу про накладення дисциплі-
нарного стягнення, вид відповідальності. 

Крім того, здійснити пошук можна за 
статтею кодексу. Окремо до Реєстру до-
дане поле для текстового пошуку за клю-
човими словами. За результатом пошуку 
надаватиметься розширена інформація. 
Також кожного дня громадяни зможуть 
завантажити файл, який міститиме ін-
формацію про осіб, які нещодавно потра-
пили до реєстру. Доступ до Реєстру буде 
відкритим 24 години на добу за адресою: 
http://corrupt.test.informjust.ua/або че-
рез посилання на сайті Мін’юсту. Корис-
тування реєстром є безкоштовним. 

Дніпропетровське районне 
управління юстиції.

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА ПОВІДОМЛЯЄ

ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМУ 
ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРИЙНЯТТЯ 

ПРАЦІВНИКА НА РОБОТУ 
Постановою КМУ від 17.06.2015р. № 

413 затверджено форму повідомлення 
про прийняття працівника на роботу, 
яке подається власником підприємства, 
установи, організації або уповноваже-
ним ним органом (особою) чи фізособою 
до територіальних органів ДФС за міс-
цем обліку їх як платника ЄСВ. 

Подати таке повідомлення слід до початку 
роботи працівника за укладеним трудовим 
договором одним із таких способів: засоба-
ми електронного зв’язку з використанням 
електронного цифрового підпису відпові-
дальних осіб відповідно до вимог законо-
давства у сфері електронного документоо-
бігу та електронного підпису; на паперових 
носіях разом із копією в електронній формі; 
на паперових носіях, якщо трудові договори 
укладено не більше ніж із п’ятьма особами. 
Форма повідомлення на сайті ДФС України.

 Дніпропетровська ОДПІ.
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очкаад рГо спо

Як каже мудрість... 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для ознайомлення громадськості з на-
мірами забудови території в приміщенні 
Партизанської сільської ради за адресою: 
52012, Дніпропетровська обл., Дніпро-
петровський р-н., с. Партизанське, вул. 
Жовтнева, 18, оприлюднено проект «Де-
тальний план частини території села 
Партизанське, вул. Леніна, 14, Дніпропе-
тровського району Дніпропетровської об-
ласті щодо розміщення об’єкту торгівлі та 
обслуговування». 

Проект розроблений на підставі рішен-
ня сесії Партизанської сільської ради від 
29.11.2013 року, № 475-31/VI. Головною ме-
тою проекту є розміщення на вільній ча-
стині території, в межах населеного пункту, 

земельної ділянки для розміщення об’єкту 
торгівлі та обслуговування.

Основні положення об’єкту та детальний 
план представлені для ознайомлення в робо-
чі дні з 21. 08. 2015 року по 22. 09. 2015 року, з 
10.00 до 16.00 год. Пропозиції та зауваження 
надаються в письмовій формі (повинні містити 
обґрунтування з урахуванням вимог законодав-
ства, будівельних норм, державних стандартів 
та правил) на адресу сектору містобудування та 
архітектури Дніпропетровської райдержадміні-
страції за адресою: сел. Ювілейне, вул. Фрунзе, 
18, у робочі дні з 9.00 до 16.00 години з зазначен-
ням прізвища, ім’я та по батькові, місця прожи-
вання, особистим підписом, до 22. 09. 2015 року.

Розгляд наданих пропозицій закінчуєть-
ся 30. 09. 2015 року. 

Телефон для довідок (0562) 29-65-05.

Територіальний центр соціального об-
слуговування (надання соціальних по-
слуг) Дніпропетровського району запро-
шує на роботу соціальним робітником по 
наданню соціально-побутових послуг не-
працездатним громадянам похилого віку 
села Олександрівка. Довідки за адресою: 
сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 54. 

Тел. 372-51-32.

• Якщо не вмі-
єш говорити, на-
вчися слухати. 

• Усі люди, 
зайняті істин-
но важливою 
справою, завж-
ди прості, бо 
не мають часу 
придумувати 
зайве. 

СМАЧНОГО!
ШМАТОЧКИ КУРКИ В КЕФІРІ

Інгредієнти: 1 курка, 0,75 л кефіру, сіль, приправи для курки.
Приготування: промийте курку, розрубайте на порційні шматки. 

Потім посипте сіллю й приправами для курки. Шматочки курки пе-
рекладіть в ємність для маринування й залийте повністю кефіром. 
Залиште маринуватися. Через 2 години перемістіть розрубану кур-
ку в форму разом із маринадом і запікайте при температурі 180 оС 
близько 1 години до рум’яної скоринки.

ПІЦА «НА ШВИДКУ РУКУ»
Інгредієнти: 500 г сосисок, 3 невеликих помідора, 2 болгарських 

перця, 500 г твердого сиру, 0,5 скл. вершків, 1 яйце, 1 пучок зелені, 
100 г масла, булочки, майонез.

Приготування: розріжте навпіл булочки, вийміть м’якуш. Наріж-
те дрібними кубиками сосиски та перець. Натріть на дрібній терці 
сир, яйце, вершки й перемішайте. Порубайте зелень, а помідори на-
ріжте кружечками. Викладіть булочки на деко, трохи змастіть майо-
незом. Потім викладайте по 1-2 кружечка помидора, зверху викла-
дайте решту начинки, приблизно по 1-1,5 ст.л. Запікайте в розігрітій 
духовці до 200 оС 10-15 хв.

ЗЕЛЕНИЙ САЛАТ ЗІ СМЕТАНОЮ ТА ЯЙЦЕМ
Інгредієнти: 300 г зеленого салату, 1 свіжий огірок, 2 яйця, смета-

на, зелень петрушки, кріп, сіль.
Приготування: подрібніть зелений салат, яйця наріжте тонкими 

скибочками, все це посоліть, приправте сметаною та перемішайте. 
Перед подачею на стіл прикрасьте кружальцями свіжих огірків і по-
сипте дрібно нарізаною зеленню петрушки або кропом.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
КОРИСТЬ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ

Зелений чай благотворно впливає на серцево-судинну си-
стему. Також завдяки своєму впливу на судини, цей чай може 
допомогти впоратися з варикозом. Особливо він корисний при 
набряках шкіри, так як може зняти запалення. Ще зелений чай 
застосовують і в стоматології, він здатний перешкоджати за-
хворювань ясен. Для підвищення імунітету вживайте не біль-
ше десяти чашок чаю на день.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
Мити м’ясорубку дуже легко, якщо після м’яса пропустити сиру 

очищену картоплю або шматочок черствого білого хліба. 
Потемніння на алюмінієвому посуді видаляють, протерши ган-

чіркою, змоченою оцтом або прокип’ятивши в ній воду з оцтом. 
Накип та утворену на стінках окис алюмінію знімають, прокип’я-

тивши в посуді яку-небудь кислу їжу, яку потім викидають. 
Не потрібно виливати воду, в якій варилася картопля в шкірці – ця 

вода добре відмиває скляний, глиняний і фаянсовий посуд.
Посуд із вузькою шийкою (графіни, вази) добре мити розчином 

засобу, в який додана дрібно накришена шкаралупа яєць або шма-
точки паперу (посуд енергійно струшувати). 

Металеві предмети можна освіжити, якщо потерти капустяним 
листям або потримати у воді, в якій варилися яйця. 

МАЛЕНЬКІ СЕКРЕТИ ВЕЛИКОГО ПРАННЯ
Махрові рушники стали згодом жорсткими, періть і кип’ятіть 

їх в солоній воді.
При пранні чоловічих сорочок не тріть їх сильно, після полос-

кання не викручуйте і, не віджимаючи, повісьте на плічки, щоб 
вода стікала. Блузки теж бажано сушити на плічках. Блузки з 
м’яких тканин крохмалять м’яко, чоловічі сорочки середньо, ко-
мірці та манжети – жорстко.

Гудзики від частих прань швидко втрачають блиск. Щоб від-
новити його, досить покрити їх безбарвним лаком для нігтів.

Кольорові речі потрібно замочувати (і прати) в якомога більшій 
кількості води. Випрані кольорові речі не слід складати докупи, 
а швидше прополоскати й розвісити. В останню воду при полос-
канні рекомендується додати трохи оцту – це пожвавить фарби.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
 Щоб волосся було гарним та здоровим слід відвідувати перу-

каря: 24, 26 та 27 серпня.
НАРОДНІ ЗАСОБИ КРАСИ ДЛЯ ВАШОГО ВОЛОССЯ

Якщо у вас жирна шкіра голови можна привести її в нормаль-
ний стан і зробити волосся красивим і блискучим. Перед мит-
тям змастіть волосся кефіром, а потім обв’яжіть на 20 хв. рушником. 
Промийте волосся розчином гірчиці (на 2 л води 1 ст.л. гірчиці).

Суха шкіра голови є причиною ламкості й випадіння волос-
ся. Для того, щоб позбутися від сухості, використайте ось такий 
рецепт: у теплу кип’ячену воду додайте 4 ст. л. меду (на 2 л води), 
обполіскуйте волосся 2 рази на тиждень.

Партизанська сільська рада прийняла рі-
шення ХХХХIV сесії VI скликання від 16 
липня 2015 року «Про встановлення на те-
риторії Партизанської сільської ради місце-
вих податків та  зборів». З рішенням можна 
ознайомитись в Партизанській сільській 
раді за адресою: Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, с. Партизанське, 
вул. Жовтнева, 18.

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ
Відповідно до рішення Дніпропетровської районної ради від 12 серпня 2015 року 

№ 527-40/VI встановлено розмір щомісячної плати за навчання в комунальному за-
кладі «Дніпропетровська районна школа естетичного виховання» на 2015-2016 на-
вчальний рік, а саме: фортепіано, гітара – 70 грн; естрадні інструменти – 70 грн, 
естрадний та класичний вокал – 70 грн; акордеон, баян – 60 грн; художнє відді-
лення – 50 грн; струнні смичкові, струнні народні, духові інструменти – 50 грн.

Відповідно до пункту 2 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» звільнено від 
плати за навчання: дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей-інва-
лідів; дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування.

На 77-ому році життя пішла в вічність Вален-
тина Павлівна СОРОЧАН – лікар-невропато-
лог неврологічного відділення КЗ «Дніпропе-
тровська центральна районна лікарня».

Починаючи з 1969 року, 46 років своєї трудової 
діяльності, присвятила Валентина Павлівна нашо-
му району. 

З 1975 по 2007 рік працювала завідуючою відді-
ленням неврології Центральної районної лікарні.

І до останнього дня життя, до останнього поди-
ху вона працювала, сумлінно виконуючи свій лі-
карський обов’язок.

Тисячі пацієнтів отримали завдяки їй «друге 
життя», піднялися на ноги після важких невроло-
гічних захворювань.

Колективи Дніпропетровської районної ради 
та районної державної адміністрації  висловлю-
ють щире співчуття близьким і рідним Сорочан 
Валентини Павлівни та поділяють з ними біль і 

скорботу непоправної втрати.
Вічна пам’ять!

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІ-
НІСТРАЦІЯ оголошує конкурс на заміщення ва-
кантних посад: заступника голови райдержадміні-
страції; головного спеціаліста відділу ведення Дер-
жавного реєстру виборців райдержадміністрації (2 
вакансії); головного спеціаліста з питань запобіган-
ня та виявлення корупції райдержадміністрації; 
головного спеціаліста служби у справах дітей рай-
держадміністрації; адміністратора Центру надання 
адміністративних послуг райдержадміністрації (2 
вакансії). Вимоги до претендентів: громадянство 
України, повна вища освіта за напрямком роботи, 
стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння 
персональним комп’ютером на рівні користувача 
програмного забезпечення. Довідки за адресою: 
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, тел.27-10-17.

Втрачене свідоцтво дитини з багатодітної ро-
дини на ім’я Воротеляка Данііла Сергійовича, 
вважати недійсним. 

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОН-
ДУ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКОМУ РАЙОНІ ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади головного 
спеціаліста відділу обслуговування гро-
мадян. У конкурсі можуть брати участь 
громадяни України, які мають повну вищу 
освіту відповідного професійного спря-
мування (економічне та юридичне), стаж 
роботи в державній службі за фахом не 
менше як три роки. Документи прийма-
ються протягом 30 календарних днів 
із дня опублікування оголошення про 
конкурс за адресою: 52005, сел. Ювілей-
не, вул. Теплична, 23. Додаткову інформа-
цію щодо порядку проведення конкурсу, 
основних функціональних обов’язків та 
умов оплати праці можна отримати за 
телефонами: 725-47-06, 27-80-40. 

Колектив Центральної районної лікарні глибоко сумує з 
приводу тяжкої втрати своєї колеги – 

СОРОЧАН ВАЛЕНТИНИ ПАВЛІВНИ, 
лікаря-невропатолога неврологічного відділення, життя якої обірва-

лося на 77-ому році, та висловлює щире співчуття близьким і рідним
Валентина Сорочан у 1969 році закінчила Дніпропетровський медичний інститут за 

спеціальністю – лікувальна справа, кваліфікація – лікар. Свою трудову діяльність лікар-
ка розпочала в 1969 році лікарем-невропатологом Підгородненської районної лікарні. З 
1975 по 2007 рік Валентина Павлівна працювала завідувачем неврологічного відділення 
ЦРЛ. З 2007 року й до останнього подиху в житті займала посаду лікаря-невропатолога 
неврологічного відділення ЦРЛ.

Багатий трудовий шлях Валентини Павлівни повниться добрими справами, бо всю 
душу лікарка вкладала в справу свого життя – рятувати хворих.  Авторитет і повагу серед 
колег та пацієнтів району Валентина Сорочан заслужила своєю професійністю, відпо-
відальністю та щирістю. Її багаторічна самовіддана, послідовна та наполеглива праця 
внесли вагомий внесок у розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази медичного 
закладу, постійно впроваджувалися нові методи діагностики та лікування хворих. Нео-
дноразово Валентина Павлівна за свою професійну діяльність нагороджувалась почес-
ними грамотами райдержадміністрації та районної ради. 

Світлий і добрий слід у нашій пам’яті назавжди за-
лишила професійний лікар, чарівна жінка, добрий 
друг – Сорочан Валентина Павлівна...
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ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ

Книга – неоціненний 
скарб. У ній є пізнаваль-
ний матеріал для кожного 
з нас, від наймолодших до 
найстарших. Фантастика, 
подорожі, мрії, емоції, пе-
реживання. 

Сьогодні ми погово-
римо про дитячу літера-
туру. У Шевченківській 
сільській бібліотеці про-
йшла година інформації 
«Казки мого дитинства», 
де бібліотекар розпо-
вів про різноманітний 
вибір літератури для 
маленьких читачів. Ко-
ристується великим попитом дитяча ілюстрована 
енциклопедія для тих, хто хоче більше пізнава-
ти оточуючий світ. Це – «Моя Планета – Земля», 
«Всесвітня спадщина людства», «Із безодні часів», 
«Країни, міста, люди», «Культури світу», для дітей 
зацікавлених технікою «Чудеса техніки».

Виставка, яка присвячена ювілярам, також не оми-
нула дитячі погляди. Пам’ятаєте, як захоплювалися 
чудернацькою, цікавою, рудоволосою дівчинкою 

Пеппі? Так, книжці Астрід 
Ліндгрен «Пеппі Довга пан-
чоха» виповнюється 70 років. 
Кожен з нас захоплювався 
казками братів Грімм, авто-
рам цих казок в цьому році 
виповнюється 230 років.

Не можливо оминути кни-
гу Джоан Ролінг про фантас-
тичного Гаррі Поттера і його 
друзів. Діти поринають у 
книгу «з головою» і пережи-
вають події, які відбувають-
ся у школі чародійств. По-

думки кожен з них прагне 
стати чарівником.

Всеволоду Нестайку в 
цьому році виповнилося 85 років і його оповідання 
«В країні сонячних зайчиків», «Дивовижні приго-
ди у лісовій школі» занурюють у цікавий світ при-
год і мрій. Кожна дитяча душа прагне мріяти і мріє. 

Якщо вас зацікавила інформація, залюбки чекаємо 
вас в бібліотеці. Адже, книга – навчає, дає змогу мис-
лити, закликає у невпинну подорож її сторінками.

Наталія АНТОНЮК, 
завідуюча бібліотеки с. Шевченко.

ПІЗНАВАЛЬНА ГОДИНА

КН И ГА МОГО ДИТИ Н СТВА

Тобі сьогодні, 
рідний, п’ятдесят.
Із вдячністю 
ми хочемо вітати

Тебе за мудрість 
батьківських порад,

   За вміння всім завжди 
допомагати,

За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті.

   Нехай Господь пошле 
благословення,

Й здоров’я хай дарують всі святі.
З любов’ю дружина та донечки. 

ЗВЕРНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

Шановні співвітчизники! До 31 жовтня 2015 року проводиться акція «Мило-
серддя» під гаслом «Підтримаємо беззахисних, допоможемо потерпілим». Якщо 
ваші серця відкриті для співчуття, якщо горе ближнього – ваш біль, завітайте до 
районних організацій Червоного Хреста України за місцем проживання. Тут завж-
ди готові прийняти від вас продукти харчування, одяг, взуття, речі першої необхід-
ності, щоб не залишати на одинці з бідою, нагодувати та обігріти самотніх і немічних, 
старих й убогих, поранених і переміщених осіб із зони АТО.

Банківські реквізити: р/р 26006000783015, АТ «ОЩАДБАНК» філія Дніпропетровське ОУ, МФО 305482, 
код ЄДРПОУ 26460153, телефон (067) 981-34-75 – Дніпропетровська райорганізація ТЧХУ.

ТВОРІМО МИЛОСЕРДЯ РАЗОМ! 

24 серпня святкує свій ювілейний 
День народження найкращий 

чоловік і тато 
Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ

Колектив газети «Дніпровська зоря» вітає з ювілеєм на-
шого незмінного спортивного коментатора 

Сергія ВЕРБИЦЬКОГО 
Шановний Сергію Анатолійовичу!

Прийміть наші щирі вітання! 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, сил та 

наснаги для нових досягнень, творчих успіхів на шпальтах рід-
ної «районки»!

На килимі життя розквітла ювілейна дата – 
Приймайте щирих побажань багато:

Достатку, добра, довголіття;
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У кожній справі тільки перемог! 

Нещодавно відсвяткувала свій ювілейний День народ-
ження – 60 років – Антоніна МИЛОСТИВА, шановна 
людина, авторка багатьох пісень про рідний край та село 
Олександрівка, любляча матуся, бабуся, щира та вірна 
подруга. 

Головний закон життя Анто-
ніни Милостивої – дарувати лю-
бов і добро людям.

Антоніна Леонідівна народи-
лась 14 серпня 1955 року в місті 
Дніпропетровськ. Після закін-
чення школи в 1973 році з золо-
тою медаллю, вступила до уні-
верситету на факультет інозем-
ної мови, мріяла про професію 
перекладача, але склалося інак-
ше. На п’ятому курсі вийшла за-
між та після закінчення універ-
ситету отримала направлення до 
Олександрівської школи викла-
дачем французької мови. З тих 
пір Олександрівка запала в серці 
назавжди. Зі своїми першими учнями знайомилась із краєви-
дами села, постійно виїжджали на природу. Учні до сих пір 
із вдячністю пам’ятають свого першого класного керівника. 
Потім щастя материнства – на світ з’явився син Роман, дове-
лось залишити школу й усю свою любов віддати сім’ї та рід-
несенькому синочку. Після закінчення декретної відпустки в 
1983 році було запропоновано приступити до роботи в Олек-
сандрівську сільську раду на посаду секретаря, яку з честю 
й достоїнством Антоніна Леонідівна займала понад 20 років.  

За її підтримки був створений обрядовий хор, в якому вона 
співає й досі. Багато пар пішли у сімейне життя під спів і до-
брі побажання на довгі літа обрядового хору. В той час при 
Будинку культури був створений хор народної пісні, Анто-
ніна Леонідівна не залишилась осторонь, а стала однією із 
головних сподвижників хору, який став народним хором «Ва-
сильки», для якого було написано багато пісень: «Коли сідає 
сонце над ланами», «Дніпропетровщина рідна моя», «Над 
Самарою небо чисте», «Летять літа», «Приїжджайте до нас 
в Олександрівку», «Пісня про Олександрівку». Але співоче 
серце хотіло ще, і ось вже понад 10 років існує тріо «Мелодія», 
в якому наш ювіляр співає. Щорічно тріо «Мелодія», яке зби-
рає любителів пісні на тематичні вечори, захоплює душевни-
ми та запальними мелодіями. 

Антоніна Милостива запалила вогник у серцях земляків, 
чуйна, доброзичлива людина, життєвий шлях якої – невтом-
на праця на благо суспільства, й від усієї душі скажемо їй:

Так тримати! Живи, Радій, Працюй, Розвивайся, Прагни!
Ольга ІВЛЄВА,

завідуюча сільської бібліотеки с. Олександрівки.

Олександр Іванович розпочав свою трудову діяльність у Дніпро-
петровському районі з 1992 року. Працював директором держплем-
заводу «Чумаки», очолював ВАТ «Чумаки», потім – СПП «Чумаки». 
Завдяки вмілому керівництву Олександра Івановича, господарства 
завжди працювали стабільно, прибутково. З 2004 по 2005 рік працю-
вав на посаді голови Дніпропетровської райдержадміністрації.

Ніколаєв Олександр Іванович має великий досвід депутатської ді-
яльності: депутат Дніпропетровської обласної ради чотирьох скли-
кань і депутат Дніпропетровської районної ради V скликання. 

Ніколаєв О. І. – заслужений працівник сільського господарства 
України, почесний професор Дніпропетровського державного аграр-
ного університету.

За свою багаторічну професійну діяльність Олександр Іванович двічі нагороджений орденом 
«Знак Пошани», Почесними грамотами Верховної Ради України, численними Грамотами всеу-
країнського, обласного та районного рівня.

Шановний Олександре Івановичу! 
Прийміть наші щирі вітання  з нагоди визначної події – Вашого 60-річчя!

Ваш професіоналізм, багаторічна самовіддана, послідовна та наполеглива пра-
ця внесли вагомий вклад у розвиток сільськогосподарської галузі району й 
забезпечили повагу та беззаперечний авторитет серед колег, депутатів та 
активу району.

Нехай завжди й у всьому Вас супроводжує удача, а супутниками життя 
будуть непохитна воля та оптимізм.

Хай доля завжди буде прихильною до Вас та Вашої родини, а жит-
тя дарує приємні враження та світлу надію на майбутні роки!

З повагою 
Роман ПРУДЕНКО, в.о. голови райдержадміністрації. 
Віра ДЖУР, в.о. голови районної ради.
Депутати районної ради.

Днями відсвяткував свій ювілейний День народження 
депутат обласної ради 

Олександр НІКОЛАЄВ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕМ
повідомляє, що у зв’язку з проведен-
ням ремонтних робіт у вересні місяці 
2015 року будуть виникати перерви в 
електропостачанні наступних населе-
них пунктів нашого району: с. Чумаки, 
м. Підгородне, с. Любимівка, с. Василів-
ка, сел. Кіровське, с. Балівка, с. Парти-
занське, с. Перемога, сел. Самарівка, сел. 
Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомико-
лаївка, с. Новоолександрівка, с. Дослід-
не, с. Братське, сел. Таромське, с. Дзержи-
нець, с. Зоря, с. Олександрівка. 
Телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.

При виявленні пошкоджень повітряних 
і кабельних ліній електропередач, тран-
сформаторних підстанцій і розподільчих 
пунктів, відчинених і пошкоджених дверей 
у них, спроб проникнення до приміщення з 
електронним обладнанням сторонніх осіб, 
просимо сповіщати диспетчерську служ-
бу Дніпропетровського району електрич-
них мереж за телефоном: 373-51-12, або 
районний відділ міліції.     

Із повагою до вас адміністра-
ція ДРЕМ.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
Будьте обережні у поводженні з електрикою. 

Знайте, що категорично забороняється:
• розпалювати багаття поблизу повітряних і кабельних 

ліній електропередач, трансформаторних підстанцій та роз-
подільчих пунктів;

• саджати дерева поблизу повітряних і кабельних ліній 
електропередач, трансформаторних підстанцій та розпо-
дільчих пунктів;

• запускати повітряних зміїв поблизу повітряних ліній 
електропередач, трансформаторних підстанцій та розпо-
дільчих пунктів;

• проникати в приміщення трансформаторних підстанцій 
та розподільчих пунктів;

• підходити на відстань менше 8 метрів до обірваного про-
воду повітряної лінії електропередачі;

• влаштовувати складування матеріалів і звалищ побли-
зу повітряних і кабельних ліній електропередач, трансфор-
маторних підстанцій та розподільчих пунктів.

При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних лі-
ній електропередачі, трансформаторних підстанцій та роз-
подільчих пунктів, незакритих і поламаних дверей в них, 
спроб проникнення в приміщення з електричним облад-
нанням сторонніх осіб, просимо повідомляти в колл центр 
за телефоном: 800-500-444 або в районний відділ міліції.

З повагою до вас, адміністрація Дніпропетров-
ського району електричних мереж.

Звернення Головного управ-
ління ДСНС України у Дні-

пропетровській області щодо дотримання заходів безпеки 
Напередодні нового навчального року чимало дітей уже по-

вернулося з місць літнього відпочинку до сіл та селищ, що 
значно підвищує імовірність різного виду надзвичайних си-
туацій (подій) за участю неповнолітніх, адже переважна біль-
шість із них наразі залишається без нагляду дорослих. 

Керівництво Головного управління ДСНС України у Дніпропе-
тровській області звертається до батьків і дорослих із проханням не 
випускати дітвору з поля зору – удома й на вулиці, цікавитися чим 
бавляться діти, чи не потрапляють до їх рук небезпечні предмети. 

Проведіть із дітьми бесіди щодо безпечної поведінки, поясніть, 
чим загрожує нехтування  вимог безпеки для них самих та оточую-
чих. Будьте для своїх дітей прикладом суворого дотримання правил 
безпеки. Це допоможе уникнути непоправної біди й гірких втрат.


