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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 13.09.2015 року.

Індивідуальний підхід до кожного клієнта 
та гнучка система знижок .

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

ДО УВАГИ

З нагоди професійного свята – Дня під-
приємця Вітальним листом від голови об-
ласної державної адміністрації нагородже-
на Ірина Гримзіна, приватний підприємець 
Дніпропетровського району: «Завдяки Ва-
шій завзятості, шановна Ірино Миколаївно, 
діловому духу, патріотизму підприємців 
Дніпропетровщина стабільно утримує свої 
економічні позиції, реалізує інфраструк-
турні проекти, розвиває міста й села.

Дякуємо Вам за небайдужість, за активну 
підтримку армії, лікарень і дітей, за реаль-
ну допомогу вимушеним переселенцям».

Бажаємо Вам витримки, оптимізму, бла-
гополуччя, миру й злагоди. 

(Вл. інф.)

НАГОРОДА

31 серпня 2015 р. було 
проведено круглий стіл 

«Взаємодія органів місцевого самоврядування, громад-
ських організацій та внутрішньо переміщених осіб».

Захід організовано Дніпропетровською ра-
йонною радою в партнерстві з. Центром під-
тримки громадських і культурних ініціатив 
«Тамариск». 

У засіданні круглого столу взяли участь 
представники органів місцевого самовряду-
вання Дніпропетровського району та громад-
ські активісти. На заході було презентовано 
результати перших кроків проекту «Розбудова 
партнерства для зменшення наслідків конфлік-
ту у Дніпропетровському регіоні», розглянуто 
першочергові питання, які потребують ви-
рішення та пріоритетні напрями взаємодії й 
спільної діяльності.

Під час обговорен-
ня було акцентовано 
увагу присутніх на 
необхідності розу-
міння, що внутрішні переселенці – це не проблема 
для громад, а дуже важливий ресурс для проведення 
реформ заради покращення життя громади. Їх тре-
ба сприймати не як тимчасових жителів, а як нових 
членів громади. 

У результаті діалогів відбуваються певні зміни у 
відношеннях місцевої влади та ВПО, з’являється ро-
зуміння, що головне в соціальному об’єднанні гро-
мади – толерантність, повага, турбота, відповідаль-
ність.

У своїх коментарях учасники круглого столу звер-
нули увагу на  важливих моментах: «почути один 

одного», «вислухати та спробувати зрозуміти потре-
би кожного» й зробили висновок, що тільки за наяв-
ності цих умов починається позитивний діалог. 

На засіданні круглого столу відбулася плідна дис-

кусія. Найбільш активно в обговоренні брали участь 
представники органів місцевого самоврядування 
сел. Ювілейне, сіл Чумаки й Балівка та представни-
ки громадських організацій.

Так, Роман Гамасенко, представник Ювілейної 
селищної ради, говорив про необхідність надавати 
переселенцям, як тільки вони пересікають кордо-
ни Дніпропетровської області, якісну й зрозумілу 
інформацію щодо можливості отримання в регіоні 
конкретної підтримки. Представникам місцевої вла-
ди потрібно вислухати, заспокоїти людину, і якщо 
потрібно, направити до тих державних служб або 

громадських організацій, які допоможуть вирішити 
проблему.

Балівський сільський голова Валерій Рижак висло-
вив думку, яку поділяють більшість сільських голів 

району: «До нас, переважно, приїжджають люди 
із сільської місцевості, на перших порах ми до-
помагаємо всім, забезпечуємо всім найнеобхід-
нішим: продуктами, одягом, житлом. Але в по-
дальшому ми повинні долучати їх до сільських 
спільних справ, до конкретної роботи, щоб вони 
відчували себе своїми в громаді».

Представники Чумаківської сільської громади 
проінформували присутніх про реалізований 
проект, завдяки якому вдалося залучити кошти 
не тільки на ремонт житла для переселенців, а й 
на ремонт місцевої школи.

Підводячи підсумки круглого столу, учасни-
ки дійшли до наступ-
них висновків: потрібно 
більш якісно інформу-
вати внутрішньо перемі-
щених осіб про ті мож-

ливості та послуги, що їм законодавчо забезпечені; 
необхідно створювати громадські організації, які 
забезпечать підтримку та інтеграцію ВПО в грома-
ди, й залучати до їх діяльності переселенців; широко 
використовувати діалоги як інструмент об’єднання 
громади.

Приємно констатувати, що круглий стіл пройшов 
надзвичайно насичено та продуктивно.

Олександр МІТЬКОВ,
головний спеціаліст відділу соціально-економіч-
ного розвитку територій та комунальної власно-
сті виконавчого апарату районної ради.

КРУГЛИЙ СТІЛ

ПРАЦЮЄМО  ПРОДУКТИВНО  Й  ЗЛАГОДЖЕНО

Шановні спортсмени, тренери, любителі та прихильники 
активного способу життя, уболівальники! 

Прийміть сердечні вітання 
з Днем фізичної культури й спорту. 

Саме фізична культура є для людини джерелом здоров’я й 
довголіття. Це свято сприяє популяризації й розвитку спорту, наслідує 
славні традиції українського народу. 
Дніпропетровський район завжди славився спортивними досягнен-

нями, був і є пропагандистом активного способу життя. На престижних 

змаганнях наші спортсмени демонструють вагомі досягнення та здобувають 
«пальми першості». 

Ми вшановуємо та висловлюємо вдячність всім спортсменам-активістам спор-
тивного руху, тренерам, вчителям фізичного виховання загальних шкіл, при-
хильникам та вболівальникам району. Бажаємо усім, хто безмежно захоплений 
фізичною культурою й не стоїть осторонь виру спортивного життя – міцного 
здоров’я, бадьорості духу, вдалих стартів і нових яскравих перемог.

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

Без поштових 
послуг

Дніпропетровська районна державна адмі-
ністрація придбає на території сел. Ювілейне 
1-кімнатну квартиру для сім’ї військовослуж-
бовця, який брав участь в антитерористичній 
операції на сході країни і загинув під час захисту 
суверенітету і незалежності нашої держави, та яка 
має право на першочергове забезпечення житлом.

Контактні телефони: 27-70-05, 753-70-92.

8 вересня 2015 року відповід-
но до постанови Центральної 

виборчої комісії від 6 вересня 2015 року № 230 «Про формування 
складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці 
Крим), міських (міст обласного значення та міста Києва), районних 
у місті Києві виборчих комісій, що здійснюють підготовку та про-
ведення місцевих виборів» розпочала свою роботу Дніпропетров-
ська районна виборча комісія.

ЧИТАЦЬКИЙ МАРАФОН

У рамках читацького мара-
фону «Пам’ять – нескінченна 
книга» на «зеленому» майдані 
перед приміщенням бібліотеки 
пройшов флешмоб «Пам’ять про 
війну священна». 

Мешканці Ювілейного ознайо-
милися з літературою героїчного 
минулого України в роки Другої 
світової війни.
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...Хороше гасло! І як тільки зрозуміле: 
«Ювілейне – селище моєї мрії, селище 
мого життя!» Над його втіленням у життя 
сьогодні працюють Дніпропетровська ра-
йонна державна адміністрація, Дніпропе-
тровська районна рада і, звичайно ж, Юві-
лейна селищна рада. Задум цих спільних 
зусиль простий і зрозумілий.

– Наш Дніпропетровський район, – го-
ворить виконуючий обов’язки голови Дні-
пропетровської районної державної адміні-
страції Роман Вікторович Пруденко, – тісно 
межує з обласним центром, тобто з Дніпро-
петровськом. Тому одним плечем ми відчуваємо місто, а дру-
гим село. І нам дуже хочеться, щоб наші люди мали такі ж 
комфортні умови життя, як у місті, і заодно – в своїй основі 
залишалися селянами. Адже для того, щоб вирощувати хліб і 
все, що належить до хліба, треба мати селянський талант.

Однак, ясна річ, оті комфортні умови життя, про які гово-
рить Роман Вікторович, самі по собі не з’являться, їх треба 
створювати. І створювати, що називається, напруженою ко-
піткою працею, чим сьогодні й зайняті тут усі ті, кому доруче-
но відповідати за повноцінний життєвий ритм Дніпропетров-
ського району.

Напрямків багато. Всі вони першочергові. Але в отій пер-
шочерговості є також, як кажуть, ключові позиції. Одна з них 
– це по-справжньому батьківська турбота про нинішнє підростаюче покоління. І це 
турбота не лише на рівні родинного кола, але й на рівні владних структур. Розпочи-
нається вона, як відомо, з шкільного віку. Однак перед тим, як дитина переступить 
шкільний поріг, їй треба переступити поріг дитячого садка. А для цього треба, що 
такий дитячий садок спочатку був.

– Загалом у нас в районі, – говорить Роман Вікторович, – 18 дитячих садків. Їх відвідує 
1786 дітей. Серйозна цифра. Це значить, що саме така кількість батьків може спокійно 
ходити на роботу, твердо знаючи, щоб їхні діти на цей час будуть доглянуті. Але! – ро-
бить наголос. – У нас, у Дніпропетровському районі, така ж кількість дітей чекає своєї 
черги, щоб потрапити до дитячого закладу. Їх навіть дещо більше, ніж тих, хто ходить до 
дитячого садка. Якщо конкретно, то таких дітей, які чекають своєї черги, близько 1900. 
А коли називати окремі селища, то тут є над чим ще працювати і працювати. В селищі 
Ювілейному, наприклад, таких дітей, які ще не 
переступили поріг дитячого садка, понад 750. 
А є ще Підгородне, Новоолександрівка, інші 
населені пункти. Ось над тим, як вирішити це 
питання, нині й працюємо.

...Ми ще повернемося до цього питання. А за-
раз хотілося б переступити поріг нині діючих 
дитячих садків Ювілейного. Їх два – «Берізка» 
й «Червона шапочка». В «Червону шапочку» хо-
дить 350 дітей, у «Берізку», яка дещо менша за 
розміром, 140.

Погодьтеся, вражаючі цифри: два дитячі сад-
ки в одному селищі відвідує майже півтисячі ді-
точок! А коли пройтися по цих дитячих садках, 
то подумки собі кажеш: в обласному центрі, не-
хай він не ображається, такої краси немає. І це 
правда. Зупинимо свій погляд на «Берізці».

– Ось тут наші діточки відпочивають, ось тут з ними працюють наші вихователі, ось 
тут вони харчуються, ось тут ігрові зали, – показує кімнату за кімнатою завідувачка ди-
тячим садком Олена Володимирівна Шевченко. – Ось тут наш солярій, куди дітки при-
ходять подихати цим повітрям і оздоровитися, ось тут кімната психологічного розван-
таження, – продовжує своєрідну екскурсію по дитячому садку. – А ось і остання наша 
новинка – сьогодні ми відкриваємо сенсорну кімнату. Бачите? – вмикає апаратуру. – Тут 
і небо, і зірочки. Це все потрібно для дитячого розвитку. Залишаючи дитячий садочок, 
діти повинні бути підготовлені до того, щоб іти в школу.

А яка чистота тут! Який порядок! Килими, квіти, картини на стінах!..
А які тут дитячі майданчики! Розвивайтеся, дітки! На здоров’я! 
До речі, вражає і така деталь: на підході до цих дитячих майданчиків є спеціальне 

покриття. В чому його унікальність? В тому, що коли раптом дитина спіткнеться і упаде, 
то вона не пошкодить собі ніжки. Тобто тут все продумано, як кажуть, до найменшої 
деталі. І все це дійсно прикрашає дитячий садочок «Берізка».

– Його реконструйовано в 2012 році, – з приємністю розповідає голова Ювілейної се-
лищної ради Іван Миколайович Камінський. – Тут дещо розширено будову, поліпшено 
благоустрій, кращими стали умови догляду за дітьми. І ми цим гордимося.

Іван Миколайович, так би мовити, старожил Ювілейного. Селищну раду створено тут 
у 1987 році, і він з перших її днів працює саме тут – спочатку заступником голови, а з 
1990-го – її головою. Знає в селищі не те, що кожен поріг, а більшу частину всіх тих, хто 
тут проживає. Багато працює над вирішенням найневідкладніших завдань. Багато що 
вже вдалося вирішити. Хоч це, завжди робить наголос, спільний доробок і депутатів се-

«ЮВІЛЕЙНЕ  –  
СЕЛИЩЕ  МОЄЇ  МРІЇ,
СЕЛИЩЕ  МОГО  ЖИТТЯ!»

лищної ради, і підприємців, і всього селищного активу та небайдужих до проблем 
Ювілейного людей. Ось тільки окремі приклади цього.

Ще не так давно тут були серйозні проблеми з водопостачанням, опаленням, 
енергозабезпеченням. Тепер таких глобальних проблем немає. 

Зараз тут є дороги, освітлення, вода, покращується благоустрій, нормально пра-
цюють школи, дитячі садки.

Ще не так давно досить відчутною проблемою тут, скажімо, була дощова кана-
лізація. Як дощ – так і бреди по вулиці ледь не по коліна в воді! Тепер по вулиці 8 
Марта  та Тепличній прокладено дві «каналізаційні нитки», і це дає можливість хо-
дити тепер людям по вулицях, не відчуваючи незручностей. Але це вже, як кажуть, 
результат. А до цього була маса різного роду питань, які вирішувалися протягом 
багатьох і багатьох років, якщо конкретно, то на оздоровлення цих вулиць пішло 
ціле десятиліття. За надану допомогу Іван Миколайович щиру подяку висловлює 

керівникові тресту «Дніпроводбуд» Віктору Ан-
дрійовичу Капуці та керівникові ПМК-41 Олек-
сандрові Петровичу Федорченку. І це лише один 
з прикладів того, як вирішувалося це питання. 
А були й інші. В 2010 році, наприклад, у багато-
поверхівках Ювілейного не працювало 32 ліфта. 
Нині цієї проблеми більше немає. Але над цим 
треба було працювати. Тобто мова про те, що 
якогось казкового змаху чарівної палички немає, 
скрізь потрібні зусилля, зусилля і ще раз зусилля.

– А ще – фінанси, – говорить Іван Миколайо-
вич. – До того ж, із будь-якого питання, яку сфе-
ру людського побуту не візьміть. У нас у селищі, 

мешкає 12 тисяч 935 чоловік, зростає народжуваність. Торік, наприклад, у нас з’явилося 
178 новонароджених. І це прекрасно! Однак дитячих садків, – говорить з болем, – на таку 
кількість населення, на жаль, не вистачає. Тому зараз розпочато спорудження ще одного, 
уже третього, дитячого садка. Він буде називатися «Орлятком».

...Їдемо на будівельний майданчик, де нині споруджується майбутній дитячий са-
дочок. Тут, згідно проекту, буде 220 місць. Ось він. Перед очима велика будівельна те-
риторія. Вже зводяться стіни. Робота, що називається, кипить. Робітники будівельної 
структури «Содружество» працюють з повним навантаженням сил. Тут же, на майдан-
чику, відбувається коротка виробнича нарада, в якій беруть участь виконуючий голо-
ви Дніпропетровської районної державної адміністрації Роман Вікторович Пруденко, 
голова Ювілейної селищної ради Іван Миколайович Камінський, начальник дільниці 
«Содружества» Сергій Володимирович Васюра, виконроб Юрій Вікторович Григор’єв, 

начальник проектно-конструкторського відділу Сергій 
Володимирович Кононов та голова районної організації 
партії «Солідарність» Євген Олександрович Лещенко. 
Розмова ділова й конкретна: треба суворо дотримувати-
ся визначених строків; повсякденно думати про якість 
виконуваних робіт; шукати можливі варіанти приско-
рення такого ритму. Тут же виникає суто, як кажуть, 
біжуче питання: додатково потрібен ще один кран. Ро-
ман Вікторович тут же вирішує його. Але кран, або щось 
подібне, це так, – рядова виробнича деталь, і не більше. 
Головне зараз – вчасне фінансування.

– Вартість споруди – 43 мільйони гривень, – говорить 
Роман Вікторович. – В цьому році селищна рада виді-
лила для цього чотири мільйони, районна – один, ще 
п’ять мільйонів виділила область, за що ми щиро вдячні 
голові облдержадміністрації Валентинові Михайловичу 
Резніченку. Всі разом! Це головний сьогодні принцип.

– Строк введення дитячого садка відбудеться через рік – осінь 2016 року, – продовжує 
Іван Миколайович. – А значить, селище Ювілейне в недалекому майбутньому матиме 
уже три дитячі садки.

І тут називає те, про що сказано на початку цієї розповіді:
– У нас, у селищі, народилося, прекрасне, з моєї точки зору, гасло. Ось воно: «Ювілей-

не – селище моєї мрії, селище мого життя!». Ми справді хочемо жити в такому населено-
му пункті, яке відповідатиме всім вимогам сьогодення.

Степан ДНІПРОВСЬКИЙ.
Фото Наталії ЯКІВЕЦЬ.

Незабаром тут буде ще один дитячий садок...



Владимир Куцин – лидер Днепропетровской областной организации пар-
тии «Відродження».

Общественная организация «Молоде Відродження» и её лидер Кирилл Захаров.
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Днепропетровская областная организация политической партии «Відроджен-
ня» представила общественности лидеров партийных организаций Днепропе-
тровщины и заявила о создании общественной организации «Молоде Відро-
дження».

Об этом стало изве-
стно 26 августа во 
время проведения фо-
рума партии, на кото-
ром присутствовало 
более 500 членов пар-
тии из всех городов 
и районов Днепропе-
тровской области.

«Наша сегодняш-
няя встреча – ре-
зультат внутрипар-
тийного праймериз, 
который проходил во 
всех регионах Дне-
п р опе т р овщ и н ы », 
– отметил глава Дне-
пропетровской областной организации политической партии «Відродження» 
Владимир Куцин.

«В каждом районе, в каждом городе люди выбирали самых достойных 
делегатов, которые будут представлять интересы избирателей на всех уров-
нях», – подчеркнул он.

На форуме официально были представлены делегаты «Відродження» от 
Днепропетровска, Кривого Рога, Днепродзержинска, Новомосковска, Нико-
поля, Орджоникидзе, Петриковского района и других территорий.

«С такой сильной командой мы обязательно победим», – подытожил Куцин.
Также был представлен лидер общественной организации «Молоде Відро-

дження» Кирилл Захаров.
«Молодежь – это опора, которая должна взять на себя ответственность не 

только за решение собственных проблем, но и помогать нуждающимся», – 
заявил Захаров.

Напомним, партия «Відродження» является партией конструктивной оп-
позиции социальной направленности. Ее приоритеты – качественная меди-

цинская помощь, социальная защита на-
селения, возрождение промышленности и 
аграрного сектора, экономическое возрож-

дение регио-
на и страны. 
Партия дела-
ет ставку на 
п ри в лечен ие 
профессиона-
лов высокого 
уровня в сфере 
производства, 
экономики, по-
литики, госу-
дарственного управления.

Ранее партия «Відродження» заявляла о том, что 
представит своих кандидатов в Днепропетровской 
области на выборах в органы местного самоуправ-
ления всех уровней – от сельсоветов до областного 
совета. Также партия выставит своих кандидатов на 
пост мэров всех городов области.

«ВІДРОДЖЕННЯ» ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ
ПРЕДСТАВИЛО  ЛИДЕРОВ

Анатолий Крупский – лидер 
Днепропетровской городской 
организации партии «Відро-
дження».

5 вересня відбувся VI позачерговий з’їзд по-
літичної партії «Відродження».

Делегати ухвалили рішення про участь по-
літичної сили в місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.

«Ми бачимо втрачені надії на соціальну справедли-
вість, проїдання кредитів і не бачимо жодної ефективної 
реформи. Ми розуміємо, що треба підніматися – треба 
відроджувати економіку, соціальний захист і надію лю-
дей на своє майбутнє», – наголосив під час виступу голова 
політичної партії «Відродження» Віктор Бондар.

Він також заявив, що 24 роки незалежності України 
засвідчили: побудувати сильну державу із центру не-
можливо.

Голова Дніпропетровської обласної організації полі-
тичної партії «Відродження» 
Володимир Куцін підкреслив, 
що партія «Відродження» 
об’єднала людей справи.

«Тиждень тому у нас на Дні-
пропетровщині відбувся партійний форум 
«Відродження». На ньому були представлені 
результати внутрішньопартійного прайме-
риз – кожна територія висувала своїх лідерів 
«Відродження». Коли були представлені всі 
лідери територій, стало зрозуміло, що партія 
«Відродження» підтягує кращих людей», – 
заявив він.

Також Володимир Куцін підкреслив, що пар-
тія «Відродження» у Дніпропетровській облас-
ті має дієвий механізм перемоги корупції.

«Як Нікопольський завод феросплавів є те-
риторією, вільною від корупції, так і Дніпро-

петровська обласна організація партії «Відродження» вільна від ко-
рупції. Можу вас запевнити, серед наших депутатів корупції не буде», 
– сказав голова обласного осередку.

Також важливим критерієм, якому відповідають усі кандидати від пар-
тії «Відродження» у Дніпропетровській області, є професіоналізм.

«Я не проти залучення фахівців із Грузії, Литви, США. Напевно, це гід-
ні і знаючі люди. Але, я впевнений, що серед українців, у тому числі серед 

ПАРТІЯ «ВІДРОДЖЕННЯ» ВІЗЬМЕ УЧАСТЬ 
У МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ

Віктор Бондар, голова партії «Відродження».

Володимир Куцін, 
голова Дніпропе-
тровської обласної 
організації партіїї 
«Відродження».

присутніх тут, багато фахівців, 
здатних професійно впоратися 
з роботою. Я впевнений, що 
наша політична сила не лише 
переможе на місцевих вибо-
рах, але й може запропонувати 
своїх представників на посади 
міністрів і навіть на посаду 
Прем’єр-міністра», – підкрес-
лив Куцін.

«Радикальним гаслам і 
популістським обіцянкам 
ми протиставляємо реальні 
справи, спрямовані на благу  
мету – відновлення економі-
ки, промисловості, соціаль-
ної справедливості», – пові-
домив голова Дніпропетров-
ської обласної організації партії «Відродження».

Під час з’їзду також були затверджені основні програмні засади партії «Відродження» на місце-
вих виборах 25 жовтня 2015 року.
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ДЕНЬ КРАЄЗНАВСТВА 

СВЯТА ЗЕМЛЯ МОЯ
ВІД  ПРАДІДА  Й  ДІДА

Працівники районної дитячої бібліотеки та юнацького абонементу підго-
тували та провели День краєзнавства для старшокласників Підгороднен-
ської СШ-3 «Свята земля моя від прадіда й діда, свою любов тобі я віддаю». 
При підготовці заходу були використані напрацювання краєзнавців Федора 
Бабенка та Леоніда Сідака, які свого часу друкувалися на шпальтах газет 
«Дніпровська зоря» та «Сільські новини». 

Гармонійним доповненням до цього заходу стала віртуальна подорож – знайомство з 
історичним пам’ятками – курганами міста Підгородне.

Історія міста Підгородне своїм корінням сягає в сиву давнину. Перші поселення 
на території сучасного міста та його околиці виникли ще на початку XVI століття. 
Спершу тут були зимівники козаків та військової старшини із запорізького мі ни-
ків почала збільшуватися після спору-
дження тут у 1668 році Богородицької 
(Усть-Самарської) фортеці для захисту 
від татарських нападів. Після 1711 року, 
коли вступив в силу Прустський дого-
вір, знищена була Усть-Самарська фортеця й кор-
дони російських володінь були посунуті до річки 
Орілів – на всій цій місцевості до 1735 року хазяй-
нували татари. Лише в кінці 1770 року цю місце-
вість знову зайняли запорожці. Після ліквідації За-
порізької Січі, у 1778 році, козацькі зимівники були 
об’єднані у військову слободу Підгородню. Походження назви було пов’язане 
з тим, що слобода розташовувалася поблизу губернського міста Катеринос-
лав, тобто «під городом». У кінці 1782 року тут мешкало 896 чоловік.

Восени 1784 року жителі слободи Підгородньої розпочали клопотатися про 
будівництво у себе церкви. За спільною згодою громади уповноважені Гри-
горій Олійник та Григорій Кудим подали «прошеніє» правителю Катеринос-
лавського намісництва Синельникову. З приводу цього катеринославський 
губернатор 25 січня 1785 року писав преосвященному Никифору про те, що 
хоч слобожани й приналежать до церкви Богородичанської, але «через розлив 
ріки навесні терплять в отриманні християнських треб немалу нужду». Отож, 
21 липня 1785 року була видана «хромозданна благословительна грамота» на 
закладку й спорудження церкви». 26 вересня того ж року в слободі Підгород-
ній було освячено місце під церкву і зроблена закладка під її спорудження. 

Центральний храм Підгородного було збудовано в 1787 році на кошти меш-
канців селища й освячений він на честь святого апостола і євангеліста Іоанна 
Богослова. Цей храм був одним із найкрасивіших у краї, й лише декілька цер-
ков могли зрівнятися з ним. Над шестигранною будівлею здіймався один вели-
кий позолочений купол, а поряд із ним – зі сходу та заходу – два малі. Будівлю 
храму оточували гранітні східці, а площа перед ним була вимощена тесаним 
гранітом. Центральні двері церкви були металевими з багатими прикрасами та 
карбуваннями. Храм мав високі напівкруглі вікна з вітражами з кольорового 
скла у металевих кованих рамах, які також були прикрашені візерунками. Церковна 
дзвіниця мала чудовий підбір дзвонів із рідкісною гаммою звучання. Підлога храму 
була виконана з кримських кахлів. Свято-Іоанно Богословський храм відзначався чу-
довими настінними розписами. У притворі були зображені ікони святих апостолів, а 
на іконостасі – Господь Ісус Христос та Присвята Богородиця в повний зріст. Стіни й 
стеля храму були прикрашені ліпленням, з-під купола на ланцюгу спускалося велике 
визолочене панікадило. На жаль ця церква в 30-ті роки XX століття була зруйнована. 

Андрій Барабан згадує: «У 1935 році я навчався в 6-А класі, у центральному примі-
щенні школи №1. Якось під кінець уроку нам оголосили, що на перерві всі хлопці 
повинні йти до церковного двору. Там нас чекав комсомольський ватажок Льонька Го-
релич. Кілька десятків довгих вірьовок були прив’язані до головного дзвону і ось ми, 
десь біля півсотні хлопців, взялися за вірьовки й по команді комсомольського ватажка 
почали тягти дзвони вниз. Після тривалих старань дзвін упав, тріснувши в кількох 
місцях. Старші товариші Карпенко Д., Драган Г., Заговора І., хвалилися перед нами як 
вони безжалісно руйнували все вбрання в церкві. Ми слухали з інтересом, «виховува-
лися». Дорослі дядьки кувалдами ламали двері церкви, а сотня буйних неприборканих 
голів молодиків увірвалися як дикуни до церкви. По команді «все зняти» із стін все 
летіло на підлогу. Ногами трощили ікони, топтали рушники. Сотні книг у товстій 
шкіряній палітурці спіткала та ж доля. А в них були записи про народження, одру-
ження та смерть жителів Підгородного майже за сотню років! Записи в книгах були 
виконані красивим каліграфічним почерком. Ми ж про «подвиги» старших хлопців 
слухали із заздрістю. І пізніше, вже після цієї події, як тільки траплялася нагода, 
хлопці поспішали до пограбованої церкви, аби напаскудити, попорпатися у залишках 
церковного вбрання, похуліганити, побити камінням залишки віконного скла…

Знаходилася церква на честь святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова на місці 
теперішньої Підгородненської міської ради та міського Будинку культури, а в приміщенні 
церковної сторожки зараз розміщений історико-краєзнавчий музей імені О.С. Коваля. 

Цікавими й неординарними особистостями були й поміщики Підгородного, які зроби-
ли великий внесок у культурний та освітницький розвиток Катеринославщини. Першим 
поміщиком був Тимофій Федорович Мізко (1738-1816). Батько його був козаком, а він на-
лежав до духовного сану. Був священиком у місті Борзна, в 1793 році йому доручено було 
написати ікони для чернігівського Спасо-Преображенського собору. Його син Дмитро 
Тимофійович Мізко (1772-1847) дослужився до чину дійсного статського радника, що від-
повідає чину генерал-майора. 1805 року він очолив відкриту катеринославську губернську 
гімназію. В 1815 році отримав вчене звання «доктор изящных наук». За короткий час йому 

вдалося відкрити в Катеринославській гу-
бернії п’ять повітових училищ і 25 парафі-
яльних шкіл. Син Дмитра – Микола Дми-
трович (1818-1881) відомий, як театральний 
критик та літературознавець. Він особисто 
був знайомий із П. Гулаком – Артемов-
ським, П. Кулішем, Т. Шевченком.

Багато легенд та переказів побутує на 
теренах Підгородного про місцевих помі-
щиків. Одна з таких легенд записана зі слів 
Федора Бабенка й упорядкована працівни-
ками РДБ у збірнику «Історія Підгород-
ного в легендах та переказах». Читаємо: 
«Йшов 1775 рік. Запорізька Січ знищена. 
Катерина ІІ щедрою десницею тисячами 
гектарів роздавала справічні українські 
землі. Вони діставалися її фаворитам та 
вірнопідданим. Наказний полковник Міз-
ко теж одержав від своєї благодійниці да-
рунок – понад 1 000 га на берегах Кільчені 
в районі Підгородненских хуторів. 

Оглянувши місцевість, він вибрав рів-
неньку галявину в урочищі Сумні Верби 
й побудував там будинок – палац. Вхід 
до нього охороняли два могутні з біло-
го мармуру леви. Згодом неподалік під-
нялися споруди цегельні, птахоферми, 
корівника, вівчарні, закладений сад із 
розкішними сортами дерев. Сам же він 
мешкав у губернському місті Катеринос-
лаві, а на «дачу» як він називав своє гос-
подарство, навідувався лише для розваг. 

Гості після ситих обідів робили прогулянку на так звану «Баринову гору», з якого 
відкривався чудовий краєвид на довкілля. Баринова гора – чудове місце для огляду 
долини, в якій розташована Підгородня. Звідти господар економії любив із панством 
спостерігати цей самобутній витвір природи, долину нашої річки. Як на долоні перед 
ними лежав Новомосковськ, Пустинно-Миколаївський монастир, Самарські плавні, 
Спаські хутори, а за Дніпром на пагорбах, і сам Катеринослав. Найулюбленішим 
місцем гостей були «куроїдівські дубки». Ця місцевість на Кільчені була облюбова-
на тому, що там завжди парувалися лебеді.

Одного разу панові Мізку прийшла чудова думка. Аби краще виглядав його бу-
динок, він вирішив розчистити русло Кільчені… За літо 1782 року відрізок річки 
від урочища Сумні Верби до Чорної Ями був очищений. Береги стали рівними, від-
крились нові підземні джерельця, а по обох сторонах річки були висаджені волоські 
горіхи. Серед дерев подібні до велетенських грибів на гранітних підставках стояли 
почорнілі від часу й негоди колоди вуликів-дуплянок. Напоєні медовими пахощами 
повітря так і вабило пройтись алеями, помилуватися розмаїттям квітів та кам’яними 
бабами, які Мізко звіз зі своїх полів близько ста екземплярів. Увесь будинок поринав 
у алеях декоративних квітів, на сторожі яких стояли кам’яні баби, а перед самим бу-
динком – грибний канал. Так із 1782 року утворилась річка ділянки Кільчені, котру 
поселяни Підгородненських хуторів почали називати «Чищена».

Проводячи такі заходи, працівники бібліотеки намагаються донести до підроста-
ючого покоління історичні цікавинки, віднайти «родзинки» рідного краю. Хочеться 
зацікавити дітей, щоб вони теж захотіли більше дізнатися про рідний край, в якому 
народились та живуть.       

Тетяна РУХЛІНСЬКА, заступник директора ДЦРБ по роботі з дітьми. м. Підгородне.

МИНУЛО  10  РОКІВ
До нас у редакцію по-

трапив лист від Леоніда 
Ткача, ветерана-буді-
вельника, мешканця 

сел. Ювілейного, читаємо: «У серпні 2005 
року я, вітаючи з професійним святом бу-
дівельників нашого селища, на сторінках 
газети «Дніпровська зоря» друкував стат-
тю «Вулицям – імена зодчих», в якій роз-
повів про те, як починалось будівництво 
Ювілейного, бо був особисто причетний 
як до проектування, так і до будівництва, 
працюючи спочатку в інституті «Дніпро-
гіпроводгосп», а потім і в ПМК-44 треста 
«Дніпроводбуд».

У тій статті був зазначений факт про 
неналежний стан благоустрою та під’їздів 
наших житлових будинків у селищі.

І ось минуло 10 років. Ситуація карди-
нально змінилася, й наше Ювілейне сьо-
годні може претендувати на звання кра-
щого не тільки на Дніпропетровщині, а й 
в Україні. На мою думку, це заслуга в пер-
шу чергу Івана Камінського, Ювілейного 
селищного голови, який зміг направити 
на благоустрій не тільки значні кошти, а й 
особисте бажання, за що мешканці сели-
ща йому безмежно вдячні.

Як говорилося в статті «Вулицям – 
імена зодчих», хотілось побажати, щоб 
прізвища колишніх обласних керівни-
ків Мінводгоспу УССР не були забуті, а 
саме, керуючого трестом «Дніпроводбуд» 
Ю. Ушпаровського, директора інституту 
«Дніпрогіпроводгосп» Є. Топчієва та на-
чальника «Дніпрооблводгосп» Г. Сірош-
тана, котрі зробили багато в справі розбу-
дови нашого прекрасного селища». 

РЕДАКЦІЙНА ПОШТАСаме під таким гаслом 
об’єднана Ювілейна терито-
ріальна громада зустрічала 
та святкувала День Прапора 
та 24-ту річницю Незалеж-
ності рідної країни.

 Вранці майже на всіх 
спортивних майданчиках 
селища розпочалися спор-
тивні змагання серед меш-
канців та гостей. Зокре-
ма змагалися зі стрітболу, 
пляжного волейболу, шахів, 
шашок, настільного тенісу, 
армреслінгу. Пройшов 
кубок селищного го-
лови з міні-футболу.

Згодом біля район-
ного Будинку культу-
ри провели церемонію 
закладання та освя-
чення пам’ятного зна-
ку «Захисникам України», що стало початком конкур-
су на кращий ескіз повноцінного пам’ятника: «Гід-
ність. Воля. Перемога!», який планується відкритися 
на 25-ту річницю Незалежності в селищі Ювілейне, 
що є центром об’єднаної громади села Степове та сел. 
Ювілейного (напередодні Дніпропетровська обласна 
рада прийняла рішення про утворення об’єднаної те-
риторіальної громади).

На цьому ж місті було розгорнуто найбільший  дер-
жавний прапор, який учні середньої школи пронес-
ли по селищу своєї мрії в супроводі оркестру 194-го 
понтонно-мостового загону Державної спеціальної 
служби транспорту, представників влади, захисників 
України, воїнів АТО, керівників установ та підпри-
ємств, мешканців та чисельних гостей.

Далі святкування продовжилися в центрі, де на сце-
ну вийшли кращі колективи художньої самодіяльності, а 
дітлахи активно розважалися з улюбленими мультиплі-
каційними героями.

Представниками територіальної громади та дітлаха-

ми була намальована «Єди-
на Україна». Козацькі ігри 
визначили найсильніших 
хлопців селища, які зма-
галися на витривалість та 
перетягування військового 
авто. Визначились сім’ї, які 
перемогли у конкурсі ви-
шиванок. Завершилося все 
грандіозним вогняним шоу 
та виступом молодіжного 
гурту «Лабіринт».

Дякуємо всім захисникам 
України, хто не шкодує сво-

го життя за Неза-
лежність рідної 
країни! Вічна 
пам’ять героям! 

Велика подя-
ка всім, хто взяв 
участь у заходах, 
зокрема, пред-

ставникам малого, середнього та великого бізнесу. Ок-
рема вдячність постійному партнеру селищних свят бу-
дівельному гіпермаркету «ОЛДІ».

(Вл. інф.)

ВІДЛУННЯ УРОЧИСТОСТЕЙ

В УКРАЇНІ Є ОДНА ДОРОГА:
ГІДНІСТЬ. ВОЛЯ. ПЕРЕМОГА!
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ГОРОСКОП

господарочка
Як каже мудрість... 
• Кращий спосіб 

розкритикувати 
чужу роботу – зро-
бити її краще.

• Хто в силах 
посміятися над 

собою, насмішок 
не боїться.

КОРИСНО ЗНАТИ
ДИВОВИЖНИЙ ОВОЧ – БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРЕЦЬ 

Мінеральний склад цього овоча збагачує склад крові, попереджає роз-
виток анемії й підвищує захисні сили організму. Вітамінний склад зміц-
нює судини, сприяє поліпшенню зору, росту волосся та їх здоров’ю, ро-
бить шкіру гладкою й сяючою. Не залишаються без уваги кістки, нігті та 
зуби. Цей дивовижний овоч приносить користь кожній клітинці нашого 
організму. Речовини, які входять до складу болгарського перцю, допома-
гають зняти стрес і побороти депресію, синдром хронічної втоми. В ліку-
вальних цілях ви можете щодня з’їдати 1 перчинку, або випивати по 40-50 
мл свіжовичавленого соку з такого болгарського перцю. 

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ
ЯСКРАВО ТА СМАЧНО

Болгарський перець буде відмінно виглядати не тільки в салатах, але й 
у м’ясних гарячих стравах. Він поєднується з будь-якими видами м’яса, а 
завдяки своїй різноманітності барв надає страві яскравого вигляду. Вони 
виходять не тільки смачними, але й дуже незвичайними. 

Свіжий перець слід зберігати в холодильнику не більше 7 днів. 

СМАЧНОГО!
САЛАТ ІЗ МОРСЬКОЇ КАПУСТИ Й БОЛГАРСЬКОГО ПЕРЦЮ

Інгредієнти: 700 гр. морської капусти, 1 великий червоний болгарський 
перець, 1 цибулина, олія, мелений чорний перець, сіль. 

Приготування: наріжте дрібно цибулю й ошпарте окропом, після чого 
промийте його в холодній воді. Болгарський перець очистіть від насіння 
й наріжте дрібними шматочками. Морську капусту промийте в холодній 
воді. Змішайте перець і цибулю, додайте морську капусту, посоліть, попер-
чіть, заправте олією та добре перемішайте.

БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРЕЦЬ ІЗ КУРЯЧИМ ФІЛЕ 
Інгредієнти: 4 болгарських перця, 200 гр. курячого філе, 100 гр. кон-

сервованих печериць, 100 гр. сиру, 1 цибулина, 50 гр. вершкового масла, 
зелень петрушки, кріп, перець, сіль.

Приготування: наріжте дрібно цибулю, порубайте дрібно зелень петруш-
ки й кріп. Куряче філе відваріть в підсоленій воді й також дрібно наріжте. 
Додайте до філе цибулю, петрушку й кріп. Посоліть і поперчіть за смаком, 
добре перемішайте. Розріжте перчини уздовж навпіл. Ніжку залиште, вида-
літь тільки насіння. Начинкою з курячого філе й зелені наповніть половинки 
перців, посипте тертим на дрібній тертці сиром і викладіть зверху по малень-
кому шматочку вершкового масла. Перекладіть перці на деко, викладений 
папером для випічки, і поставте в духовку, розігріту до 180 °С, на 30 хв.

СУП-ПЮРЕ З БОЛГАРСЬКОГО ПЕРЦА
Інгредієнти: 2 середніх жовтих болгарських перчин, 1 цибулина, 1 мор-

квина, 200 гр. сиру, 3 ст.л. олії, 30 гр. вершкового масла, 200 мл молока, 
чорний мелений перець, коріандр, сіль.

Приготування: змастіть перець олією й поставте на решітку в духовку, 
розігріту до 180°С на 15 хв. Запечений перець перекладіть у тарілку й дай-
те йому охолонути. В остиглого перця зніміть шкірку й видаліть насіння. 
М’якоть перцю подрібніть за допомогою блендера. Цибулю дрібно наріжте, 
моркву натріть на дрібній тертці. У каструлі розігрійте олію й обсмажте на 
ньому цибулю й моркву, додайте до них 500 мл води й коріандр, доведіть 
до кипіння. Сир натріть на тертці. В емальований посуд налийте молоко, 
додайте в нього сир і поставте на середній вогонь. Не доводячи до кипіння, 
варіть близько 10 хв., постійно помішуючи до тих пір, поки сир повністю не 
розчиниться. У молоко з сиром додайте пюре з перцю й доведіть суміш до 
кипіння. У каструлю з водою, цибулею та морквою додайте молочну суміш, 
перемішайте, доведіть до кипіння, посоліть і поперчіть. 

КЕКС ІЗ БОЛГАРСЬКИМ ПЕРЦЕМ І СИРОМ 
Інгредієнти: 150 гр. борошна, 3 яйця, ½ крупного червоного болгарського 

перцю, ½ крупного жовтого болгарського перцю, 100 гр. твердого сиру, 6 ст.л. 
молока, 5 ст.л. рослинного масла, 1 упаковка розпушувача тіста. 

Приготування: половинки болгарського перцю наріжте дуже дрібними 
кубиками не більш 5 мм. Трохи тушкуйте їх на сковороді. Змішайте яйця, 
молоко й масло, додайте борошно, розпушувач і тертий на тертці твердий 
сир. Все ретельно перемішайте. Форму для запікання змастіть олією, ви-
кладіть у неї тісто й поставте в духовку, розігріту до 180 °С. Через 45 хв. 
дістаньте кекс із духовки, остудіть і акуратно вийміть із форми.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
МАСКА ІЗ М’ЯКОТІ БОЛГАРСЬКОГО ПЕРЦЮ 

Щоб поліпшити колір обличчя приготуйте маску із м’якоті болгарського 
перцю. Нанесіть її на шкіру обличчя, залиште на 15 хв., а потім змийте під 
проточною водою. Можна також використовувати сік перцю, змішаний з 
соком моркви. Цим засобом протирайте шкіру обличчя.

ЩОДЕННИЙ ТОНІК З БОЛГАРСЬКОГО ПЕРЦЮ
Дві великі ложки перетертого в кашку болгарського перцю змішайте з 

чвертю склянки нежирного молока, накрийте кришкою й дайте постоя-
ти 30 хв. Змочіть ватний диск в отриманій настоянці й легкими рухами 
проводьте по обличчю до хорошого зволоження всій поверхні. Змийте те-
плою водою.

До уваги адвокатів! Оголошено конкурс із відбору адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу 
приймаються Головним територіальним управлінням юстиції в Дніпропетровській об-
ласті, а також всіма районними, міськими (міст обласного значення) та міськрайонними 
управліннями юстиції до 30 вересня 2015 року. З повним текстом оголошення можна 
ознайомитися на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції у 
Дніпропетровській області http: obljust.gov.ua. З метою отримання додаткової необхід-
ної інформації, ви можете звертатися до Головного територіального управління юстиції 
в Дніпропетровській області за тел.: (0562) 39-67-23, (056) 371-15-90, контактні особи: 
Анна Павлівна Мамедова та Олена Віталіївна Моргун. 

Дніпропетровське районне управління юстиції.

ОВНИ. Зірки радять 
вам нічого не ускладню-
вати й намагатися бачи-
ти події такими, якими 
вони є в реальності. Якщо ви будете сприймати 
ситуацію об’єктивно, то зможете виконати своє 
бажання навіть швидше, ніж розраховували. 

ТІЛЬЦІ. На цьому тижні ви будете дуже впев-
нені в собі, а тому легко зможете піднести свої 
ідеї оточуючим людям. Але при цьому дуже важ-
ливо, щоб ви добре уявляли, чого саме ви хочете. 
Лише тоді досягнення мети принесе вам задово-
лення від прибутків, які ви незабаром  отримаєте. 

БЛИЗНЮКИ. Проявіть упертість не тільки в 
важливих питаннях але і в дрібницях. Ваші від-
носини з діловими партнерами складатимуться 
складно. Не виключено, що в цей період ви поч-
нете замислюватися про зміну роду діяльності.

РАКИ. Ви будете фонтанувати творчими 
ідеями й проявляти креативність при вирішен-
ні професійних проблем. Цей тиждень для вас 
– період блискучих кар’єрних і творчих пер-
спектив. Так що  не втрачайте свій шанс і вчіть-
ся брати на себе відповідальність. 

ЛЕВИ. Візьміть себе в руки і перестаньте пе-
реживати через речі, які не можете змінити. За-
мість того, щоб згадувати про минулі невдачі, 
краще зверніть увагу на нові сприятливі мож-
ливості, якими ви цілком можете скористатися.

ДІВИ. Якщо ви будете багато думати, то є 
ймовірність вирішити деякі питання, які дуже 
вплинуть на ваше подальше майбутнє. Вірогід-
ний фінансовий успіх. Вдача обов’язково буде 
на вашому боці.

ТЕРЕЗИ. Щоб не втомлюватися на робо-

ті, не навантажуйте 
себе занадто великою 
кількістю справ. На 
цьому тижні вам слід 

контролювати свої бажання і не дозволяти їм 
управляти собою. В іншому випадку, ви може-
те почати робити вчинки, про які згодом силь-
но пошкодуєте. 

СКОРПІОНИ. Чим би ви не почали займа-
тися, головне, будьте послідовні. Почавши 
яку-небудь справу, обов’язково доведіть її до 
кінця. А інакше у вас можуть з’явитися пробле-
ми не тільки у справах, а й із оточуючими вас 
людьми. 

СТРІЛЬЦІ. Постарайтеся не повторювати 
минулі помилки, якщо не хочете повернення 
проблем, з якими ви вже встигли намучити-
ся. Рухаючись до мети, ви проявите величезну 
пробивну силу. 

КОЗЕРОГИ. Вас буде охоплювати жага змін, 
і ви сміливо будете ставити перед собою нові 
серйозні цілі. Цей тиждень дуже непоганий для 
планування, а також для детальної розробки 
тактики й стратегії досягнення задуманого. 

ВОДОЛІЇ. Перша половина тижня буде для 
вас відносно спокійною, а ось в кінці тижня 
чекайте самих різних несподіванок. Не виклю-
чено, що вас чекає удача в досить ризикованій 
справі, пов’язаному з фінансами. 

РИБИ. Вас очікує несподіваний щасливий 
поворот подій. Дуже можливо, що людина з ва-
шого близького оточення допоможе вам втіли-
ти в життя вашу давню мрію. На роботі вірогід-
ні успіхи, які посприяють вашому кар’єрному 
росту. 

Втрачене свідоцтво про 
реєстрацію машини серії 
АК № 030878, трактор МТЗ-
82, реєстраційний № 04300 
АА, заводський № 08001430, 
власник ФГ «Воскресіння», 
вважати недійсним.

СПЛАТА ТРАНСПОРТНОГО 
ПОДАТКУ 

ПРИ ЗМІНІ ВЛАСНИКА 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Дніпропетровська ОДПІ ГУ 

ДФС у Дніпропетровській об-
ласті звертає увагу платників по-
датків, що у разі переходу права 
власності на об’єкт оподаткуван-
ня від одного власника до іншого 
протягом звітного року, податок 
обчислюється попереднім влас-
ником за період з 1 січня цього 
року до початку того місяця, в 
якому він втратив право власно-
сті на зазначений об’єкт оподат-
кування. Новий власник обчис-
лює податок починаючи з місяця, 
в якому він набув право влас-

ності на цей об’єкт. При цьому, 
контролюючий орган надсилає 
податкове повідомлення-рішен-
ня новому власнику після отри-
мання інформації про перехід 
права власності.

Загалом, за об’єкти оподатку-
вання, придбані протягом року, 
податок сплачується пропорцій-
но кількості місяців, які залиши-
лися до кінця року, починаючи 
з місяця, в якому проведено ре-
єстрацію транспортного засобу.

Нагадаємо, об’єктом оподат-
кування транспортним податком 
є легкові автомобілі, які вико-
ристовувались до 5 років і мають 
об’єм циліндрів двигуна понад 
3000 куб. см. Ставка податку 

встановлюється з розрахунку 
на календарний рік у розмірі 
25 тисяч гривень за кожен лег-

ковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування. Податкове пові-
домлення-рішення про сплату 
суми податку та відповідні пла-
тіжні реквізити надсилаються 
платнику податку контролюю-
чим органом за місцем його реє-
страції до 1 липня року базового 
податкового періоду. Податок 
сплачується протягом 60 днів з 
дня отримання податкового по-
відомлення-рішення. Станом на 
1 вересня 2015 року платниками 
Дніпропетровської ОДПІ до міс-
цевих бюджетів сплачено понад 
995 тисяч гривень транспортного 
податку.

Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

На 79 році пішла у вічність директор централізованної бібліотечної 
системи Дніпропетровського району з 1978 по 1996 рр –

КАТЕРИНА ДМИТРІВНА КОСТЮК 
Починаючи з 1972 року 24 роки своєї трудової діяльності присвятила Ка-

терина Дмитрівна нашому району. За її підтримки протягом 1978-1993 рр 
було відкрито 11 бібліотек та створена централізована бібліотечна система. 

Вимоглива, наполеглива, трудолюбива – такою її запам’ятали колеги.
Відділ культури, туризму, національностей та релігій РДА, колектив 

бібліотечних працівників та ветерани бібліотечної справи висловлюють 
щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Втрачений договір за-
будови посвідчений ДР 
ДНК від 21.04.1975р. за 
реєстровим номером 
1178 на ім’я Рябова Ле-
оніда Олександровича, 
вважати недійсним

ПОВІДОМЛЕННЯ про розгляд містобудівної документації
Для ознайомлення громадськості  з намірами забудови території в приміщенні Олек-

сандрівської  сільської ради (с. Олександрівка, вул. Колгоспна, 1) оприлюднено проект 
«Детальний план частини території кварталу між вулицями Опитна – Нова в с. Олек-
сандрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області щодо можливості 
будівництва індивідуальних гаражів». 

ДПТ розроблений на підставі рішення Олександрівської с/р № 40-18-VI від 28.11.2013р. 
Головною метою проекту є: уточнення положень генерального плану населеного пункту, 
обґрунтування потреб існуючих  земельних ділянок  та визначення всіх планувальних  об-
межень території згідно ДБН, визначення намірів організації транспортного і пішохідного 
руху, та ін. Громадські слухання відбудуться 01.10.15р. о 16.30 в будівлі сільської ради. Ос-
новні положення та ДПТ представлені для  ознайомлення в робочі дні з 14.09.2015 року  по  
14.10.2015 року. Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на адресу Олек-
сандрівської сільської ради до 14.10.15 р., тел. для довідок (056) 712-60-88.

Втрачений державний акт 
на земельну ділянку серії 
ЯД  794662 на ім’я Байдак 
Тамари Павлівни, зареє-
стрований 20.02.2008 р. № 
010812000868, вважати не-
дійсним.

Шановна громадо!
Любимівська сільська рада починає обговорення детальних планів села Перше 

Травня: «Детальний план території щодо розміщення спортивно розважального комп-
лексу «Пороги» в с.Перше Травня Любимівської сільської ради Дніпропетровського 
району»; «Детальний план території забудови з рекреаційною зоною в с.Перше Травня 
Любимівської сільської ради Дніпропетровського району»; «Детальний план терито-
рії зони пляжного відпочинку в районі садового товариства «Первомай» в с.Перше 
Травня Любимівської сільської ради Дніпропетровського району»; «Детальний план 
території житлового масиву «Пороги» в с.Перше Травня Любимівської сільської ради 
Дніпропетровського району». Зі змістом детальних планів можна ознайомитись в при-
міщенні сільської ради за адресою: вул. Садова 1, с. Любимівка.
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Будинок побуту.

Тільки 18 вересня 
з 9.00 до 16.00 год.

а також годинник 
в жовтих корпусах.

КУПУЄМО ВОЛОССЯ 

Свій знаменний ювілей гордо зустрі-
чає голова правління ПАТ «Новоолек-
сандрівський цегельний завод»  

Володимир ПРИЙМАЧЕНКО 
Шановний Володимире Сергійовичу!

Прийміть сердечні вітання 
з Днем народження!

Ми захоплюємося Вашою щирістю, 
турботою та повагою до кожного робітни-
ка нашого підприємства. Ми пи-
шаємося можливістю працювати 
та бути поруч із Вами. Досягати 
разом професійних висот.

Нехай на Вашому життєвому 
шляху зустрічаються лише  

добро і щастя. 
Міцного Вам здоров̀ я, добробуту 

та сімейного затишку.
Хай здоров̀ я радість і достаток сиплються, 

немов вишневий цвіт
Хай малює доля з буднів свято

і дарує Вам багато літ.

З повагою колектив ПАТ «Новоо-
лександрівський цегельний завод».

Козацька вдача вічно молода:
Вклоняємось Дніпру лиш, Богу й полю,
І прагнем щастя, миру та труда –
Ми з Україною нову будуєм долю!

Нещодавно в мальовничому селі Старі 
Кодаки весело відзначали одразу три свята: 
День Державного Прапора України, День Не-
залежності України та День села, за підтрим-
ки сільського голови Олександра Візіра, де-
путатів місцевої ради 
Миколи Белякова, 
Ольги Бондар та Ві-
ктора Кривого. 

Цього дня на святі 
були присутні: Ві-
кторія Чередніченко, 
начальник відділу 
культури, туризму, 
національностей та 
релігій РДА, солісти районного Будинку 
культури, ансамбль із м. Підгородного «Спі-
вучі україночки», баяністи – брати Богдан 
та Михайло Кифоренки, а також народний 
ансамбль «Кодачанка» та дитячий ансамбль 
«Соняшник». 

На святі виступили вихованці козацько-па-
тріотично-виховного табору «Старий Кодак», 
діти демонстрували свої вміння та навики з 
традиційного козацького вишколу. Під час 
урочистостей працювала дитяча виставка 
малюнків патріотичної тематики, яку підго-
тувала Тамара Ясинецька, бібліотекар. Також 
демонструвалися вироби народних умільців 
Старого Кодака. 

Олександр Візір привітав громаду з дер-

жавними святами та Днем села й зауважив, 
що не дивлячись на складну ситуацію в дер-
жаві, інфраструктура наших сіл розвиваєть-
ся з кожним днем. Олександр Олексійович 
закликав понад усе поважати один одного, 
вносити свій вклад у розбудову та покращен-
ня життя громади: «Тож давайте щиро покла-
датися на успіх наших спільних дій і продов-
ження активної співпраці».

Вікторія Чередніченко розповіла, що у цей 
визначний день кожен із нас усвідомлює, що 
тільки згуртованість нації веде до процвітан-
ня держави: «І ми впевнені – Україна висто-
їть, ми вистоїмо, бо ми – діти твої, Україно, 
які прагнуть вільно дихати на рідній Батьків-
щині».

Гостей та учасників заходу пригощали 
смачним ароматним кулішем, приготовле-
ним організаторами свята з особливим ду-
шевним теплом. А на молодь села ввечері 
чекала запальна дискотека, проведена Світ-
ланою та Олександром Махно. 

Ніна ПРОТОПОПЕНКО,
директор старокодацького Бу-
динку культури.

ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ

Більше 3-ох десятків років працює вчителем фізичної культури 
в Олександрівській школі відмінник народної освіти Олександр 
Репешко. Паралельно з працею в школі, Олександр Федорович 
працював тренером-сумісником з важкої атлетики в спортивній 
школі обласної ради Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» 
АПК України.

Переобладнавши 
підвал школи під зал 
важкої атлетики, (до 
речі, на базі цього 
залу за радянських 
часів проводилися 
семінари для трене-
рів області й України) 
Олександр Федорович 
зайнявся улюбленою 
справою, адже його 
спортивна спеціаліза-
ція – важка атлетика й 
гирьовий спорт. Олек-
сандрівські діти, як 
хлопці так і дівчата, з 
задоволенням потяг-
нулися до залу. 

З часом прийшли 
й перші успіхи на 
обласних, а потім і на Всеукраїнських змаганнях. За більш, як 
40-річну трудову діяльність, Олександр Федорович підготував 12 
кандидатів у майстри спорту та 7 майстрів спорту. Чемпіонами і 
призерами обласних і Всеукраїнських змагань серед юніорів ста-
вали Марина Водолажська, Аліна Юрченко, Руслана Жонца, Юрій 
Ємельянов, Вікторія Костриця, Валентин Віхров, Микита Анічев, 
Карина Красуцька й інші. На чемпіонаті України 2009 року серед 
юніорів Олександр Коровка стає срібним призером, а через два мі-
сяці виграє чемпіонат України серед молоді. Згодом виконав нор-
му майстра спорту, переїхав до м. Білої Церкви й зараз готується 
до чемпіонату України. 

І хоча зараз обласна спортивна школа «Колоса» практично лік-
відована, Олександр Федорович виїздив зі своїми вихованцями 
на Всеукраїнські пошукові змагання «Хто ти, майбутній олім-
пійцю?» з важкої атлетики, що проходили в м. Скадовську. Ми-
кита Касьянко посів 8 місце. Успішно виступили 15-річні сестри 
Лосякови – Людмила, в ваговій категорії  44 кг, стала бронзовою 
призеркою, а Наталка, у ваговій категорії 57 кг, виборола чемпіон-
ське звання. Зараз дівчата готуються до чемпіонату України серед 
кадетів, який відбудеться у м. Миколаєві в жовтні місяці.

Побажаємо їм і їх тренеру подальших спортивних успіхів.
Анатолій ВОЛОШКО, 

провідний фахівець ДРО ВФСТ «Колос» АПК України.
На фото: Олександр Коровка, найкращий учень свого вчителя.

Олександрівські

ТОВ «ОПТКОРМ», що знаходиться по 
вул. Леніна, 51 б, в с. Балівка Дніпро-
петровського району, заявляє про намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство спеціалізується на опто-
вій торгівлі зерном та виробництві не-
рафінованих масел. Потужність цеху – 5 
тонн масла в зміну. 

Відгуки та пропозиції направляти на 
адресу Балівської сільської ради Дні-
пропетровського району (52010, с. Ба-
лівка, вул. Леніна, 47). 

Довідки за телефоннами: 
(056) 788-77-68 (ТОВ «ОПТКОРМ»), 
(056) 712-71-22 (Балівська сільська рада).

ВАЖКОАТЛЕТИ

Сьогодні святкує свій ювіле-
йний День народження голова 
правління ПАТ «Новоолексан-

дрівський цегельний завод» 
Володимир ПРИЙМАЧЕНКО.
Володимир Сергійович все 

своє трудове життя присвятив Дні-
пропетровському району. Заслужений буді-

вельник України, був депутатом районної 
ради V скликання.
На заводі працює 30 років – із моменту 

його будівництва. Тож його душа болить за 
справу, якій присвятив своє життя. Завдяки 

його вмілому керівництву завод став відомим далеко за 
межами району та області.

З любов’ю й по-батьківському він дбає про кожного 
працівника, бо розуміє, що люди, які віддано працюють 
на заводі, заслуговують на пошану.

І до своєї продукції відноситься по-особливому, бо перекона-
ний, що цегла збереже тепло в домі під час холодів, забезпечить 
прохолоду в жарку пору та неодмінно забезпечить гармонію та 
любов у кожній оселі, адже виготовлена вона з особливим ду-
шевним піднесенням та турботою про українські родини.

А ще, крім того, що він керівник великого промислового 
підприємства, – дбайливий батько та люблячий дідусь.

Шановний 
Володимире Сергійовичу! 

Щиро вітаємо Вас 
із 65-річчям! 

Прожиті роки були успішні та 
сповнені наполегливої праці. Ви до-
сягли вагомих результатів і Вам є 
чим пишатись. 

Тож нехай Ваші добрі справи та 
професійна діяльність будуть і на-
далі надійними порадниками та 
запорукою успіхів на Вашому жит-
тєвому шляху. Хай Ваш невичерпний 
потенціал та ентузіазм завжди 
мають достатнє поле діяльності, 
а віра у власні сили й міцне здоров’я 
стануть для Вас можливістю для 
нових звершень і висот!

Миру, добра та благополуччя Вам 
і Вашій великій родині!
З повагою 

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

Уже понад 10 років влітку у бібліотеці СХП «Дзержинець» 
працює дитячий гурток «Пізнайко». Керівником його є за-
відуюча бібліотеки Ірина Гичка. В бібліотеці прово-
дяться різноманітні заходи, конкурси, ігри, зустрічі 
за солодким столом, поздоровлення з Днем народ-
ження учасників гуртка «Пізнайко», екскурсії, пік-
ніки. Діти з захопленням проводять час у бібліоте-
ці. Окрім того, керівником гуртка «Пізнайко» була 
проведена робота, занурившись в яку, діти мали 

змогу відкрити в собі нові таланти, відчути себе невід’ємною частиною колективу, 
розвинути комунікабельні навички. Ігри й конкурси, заходи на природі чергуються з 
бесідами, які розширюють світогляд малечі.

Одного разу читач бібліотеки Генадій Корнальов на запитання: твоя улюблена пора 
року – відповів: канікули. Я не здивувалась, адже, що може бути краще за тепле лі-
течко, запашну траву та голосне щебетання пташок. Саме на канікулах можна грати 
досхочу в футбол, ходити в походи, розважатися разом із гуртком «Пізнайко», подоро-
жувати рідним краєм. Надовго залишаться в пам’яті дітей враження про літній відпо-
чинок із бібліотекою.

Ірина ГИЧКА, завідуюча бібліотеки СХП «Дзержинець».

ДИТЯЧИЙ ГУРТОК «ПІЗНАЙКО»НЕЗАБУТНІЙ ВІДПОЧИНОК 


