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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
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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. 

Індивідуальний підхід до кожного клієнта 
та гнучка система знижок .

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

Ідеї, які декларує молода партія «Соціаліс-
ти», знаходять все більшу підтримку серед 
жителів Дніпропетровщини. Не минуло й 
двох місяців із моменту відкриття партійного 
представництва в м. Підгородному, як у сел. 
Ювілейному замайоріла емблема «Соціаліс-
тів» та з’явився вже другий офіс у Дніпропе-
тровському районі цієї політичної партії. За 
графіком кожного робочого дня тут чекають 
на зустріч із громадянами.

Під час урочистого відкриття офісу Дні-
пропетровської районної організації полі-
тичної партії «Соціалісти» на Зірковому 
майданчику Ювілейного зустрілися лідери 
та активісти партії, зібралися місцеві жителі.

У «перерізанні стрічки» взяв участь Іван Сту-
пак, голова Дніпропетровської обласної партій-
ної організації. Лідер партії, яка не дає порожніх 
обіцянок та відстоює інтереси широких народ-
них мас, наголосив: «Ми виступаємо проти про-
довження нинішньої моделі розвитку країни. 
Ми відстоюємо інтереси людей, засновані на 
принципах соціальної справедливості, рівності, 
патріотизму та інтернаціоналізму. «Соціалісти» 
є лівоцентристською партією, й таким чином 
відповідальні за надію й боротьбу, за справед-
ливість. Ми позіціонуємо себе як 
патріотична партія, й визначили 
своїм першим головним завданням 
– відстоювання суверенітету та те-
риторіальної цілісності Української 
держави. Ми виступаємо за збере-
ження та популяризацію української культурно-історичної спадщини, за утвердження 

й розвиток української 
ідентичності».

Також до знаменної 
події долучився голо-
ва Дніпропетровської 
міської  організації 
партії «Соціалісти» 
Вадим Кобиляцький, 
який зазначив, що за-
пропонована програма 
Української політичної 
партії «Соціалісти» дає 
відповіді на питання 
розвитку українського 
суспільства в поточ-
ному, тактичному й 
стратегічному планах, 

а також у національному, регіональному та міжнародному аспектах.
За результатами партійних зборів Дніпропетровську районну організацію 

Дніпропетровської області «Соціалісти» очолив Олександр Ніколаєв, ві-
дома в Дніпропетровському районі людина, з багатим досвідом депутат-
ської діяльності. Тож турбота про людей і переймання їхніми проблема-

ми – не порожня графа жит-
тєвих переконань Олексан-
дра Івановича. А ще він не з 
чуток знає що таке невтом-
на праця на благо рідного 
краю. Свою трудову діяль-
ність у Дніпропетровському 
районі Олександр Іванович 
розпочав із далекого 1992 
року. Працював директором 
держплемзаводу «Чумаки», 
очолював ВАТ «Чумаки», 
потім СПП «Чумаки». Зав-
дяки вмілому керівництву 
досвідченого господарника 

підприємства завжди працювали стабільно та прибутково. 
За свої високі трудові досягнення 

та багаторічну трудову діяльність 
Олександр Ніколаєв має високі на-
городи – заслужений працівник сіль-
ського господарства України, почес-
ний професор Дніпропетровського 
державного аграрного університету, 
двічі нагороджений орденом «Знак 
Пошани», почесними грамотами 
Верховної Ради України, численни-
ми грамотами всеукраїнського, об-
ласного та районного рівнів.

Як гідний представник інтересів 
жителів Дніпропетровського райо-
ну, Олександр Ніколаєв звернувся 
до людей: «Ми прийшли до вас, 
щоб допомогти кожному, та на місцевому рівні вирішувати наболілі пи-
тання. Ми відкриті для діалогу, вислухаємо кожного. Хто розуміє пробле-
ми громади й працює на благо села, неодмінно зробить вагомий внесок у 
розвиток рідної країни. Наше переконання полягає в тому, що громадяни 
України мають право на гідне життя. Вчити дітей у школах та лікувати 
хворих у лікарнях повинні професіонали. Попереду на нас чекає ще багато 
справ і щоденна напружена праця, але соціалісти Дніпропетровського ра-

йону чітко бачать свій шлях для покращення 
умов життя його мешканців». 

А ще Олександр Іванович підкреслив той 
факт, що альтернативи Українській політич-
ній партії «Соціалісти» немає, бо кандидати 
йдуть на місцеві вибори, які відбудуться 25 
жовтня цього року, з відкритим серцем. 

Під час відкриття партійного штабу в сел. 
Ювілейному проходив збір підписів за проведен-
ня Маршу Миру маршрутом Дніпропетровськ 
– Донецьк, який організовується за ініціативи 
Дніпропетровської обласної організації партії 
«Соціалісти». Ідея цієї акції полягає в тому, що 
тільки прямий діалог між людьми може зупи-
нити братовбивчу війну на Донбасі: «Вистачить 
крові, вистачить смертей! Якщо політики й ди-
пломати не можуть припинити бійню, це зро-
блять прості люди, які пройдуть Маршем Миру 
з Дніпропетровська до Донецька». «Соціалісти» 
переконані, що якщо влада не може, або не хоче 
припинити братовбивчу війну на Донбасі, це 
зробить народ. Марш Миру повинен об’єднати 
всіх людей, розділених лінією фронту.

Зустріч пройшла в позитивній атмосфері, 
було видно, що всі присутні активісти партії та її  
прихильники налаштовані тільки на перемогу.

Третьяков Анатолій Маркович, житель Ювілейного: «Я буду голосувати за 
«Соціалістів», бо знаю, що ця партія відстоїть інтереси бідних пенсіонерів».

Полукарова Людмила Миколаївна, сел.Ювілейне: «З надією на краще життя 
віддам свій голос «Соціалістам», я їм вірю, вони не зрадять».

За довідкою: «Соціалісти» є масовою партією, яка об’єднує однодумців, не-
залежно від соціального, освітнього, майнового стану, статі, етносу, віри, та на-
лаштовані на напружену роботу на благо країни та трудового народу. 

Ми розраховуємо на вашу допомогу та підтримку в відстоюванні наших спіль-
них цінностей та принципів. Разом ми переможемо!

Українська політична партія «СОЦІАЛІСТИ».
На фото: лідери партійного руху Вадим Якович Кобиляцький, Олександр 

Іванович Ніколаєв, Іван Іванович Ступак; Олександр Іванович Нікола-
єв спілкується з людьми; Ольга Василівна Чернишова, начальник штабу 
Дніпропетровської районної партійної організації «Соціалісти», розповідає 
Ірині Єгоровні Дробинозі, ветерану праці, про благородну ідею проведення 
акції «Марш Миру»; молода активістка партії разом із пенсіонером селища 
Ювілейне Анатолієм Марковичем Третьяковим, із вірою в краще, прийшли 
підтримати соціалістів. 

«СОЦІАЛІСТИ» ЄДНАЮТЬ ЛЮДЕЙ
СЛОВО – СТРИМАЄМО! СПРАВУ – ЗРОБИМО!
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Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ: 
«Я ЛЮБЛЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН ЗА ЛЮДЕЙ, 
ЗА ТУ ІСТОРІЮ, ЯКУ ВІН ДАРУЄ КОЖНОМУ З НАС, 
ЗА ЙОГО МАЙБУТНЄ, ТОМУ ЩО ЗНАЮ, 
ЩО ТУТ БУДУТЬ ЖИТИ НАШІ ДІТИ»

Інтерв’ю з Жеганським Віталієм Володимировичем 
взяте напередодні першої річниці обрання його на посаду 
голови районної ради.

– Віталію Володимировичу, минув рік з моменту Ва-
шого обрання на посаду голови районної ради. Як Ви 
оцінюєте роботу депутатського корпусу районної ради?

– Я вважаю, що робота в органах місцевого самовряду-
вання, є тим єдиним професійним шляхом, де кожен депу-
тат може стовідсотково реалізувати життєве кредо: допома-
гати людям!  

Саме такою, на моє переконання, була команда депутатів 
районної ради VI скликання, які з високою відповідальні-
стю перед громадою Дніпропетровського району відноси-
лися до кожного рішення, кожного нашого практичного 
кроку, бо всі вони були спрямовані на покращення добро-
буту людей.

Депутатський корпус районної ради, а це 34 депутата, що-
денними справами доводив свою спроможність вирішувати 
соціальні проблеми на благо мешканців району. 

З початку скликання проведено 40 сесій, прийнято по-
над 500 рішень, затверджено 45 районних програм, в яких є 
вклад кожного депутата районної ради.

Слова подяки адресую головам постійних комісій – Вірі 
Підодвірній, Олегові Соломоненку, Володимирові Мартин-
цю, депутатам – Володимирові Кононову, Костянтинові 
Купріянову, Вадимові Кобиляцькому, Ніні Білій, Андрієві 
Захарову, Сергієві Іванцову, Богданові Кулику, Тетяні Ткач, 
Сергієві Хорішку за активну роботу й небайдужу громад-
ську позицію.

– Віталію Володимировичу, одними з 
головних показників у роботі є фінансова 
стабільність. Яка ситуація в районі щодо 
наповнення бюджету?

– У цей рік ми ввійшли в умовах дії но-
вого Податкового і Бюджетного кодексів 
України. Було досить важко, але це дозво-
лило місцевим бюджетам району накопи-
чити значний обсяг фінансового ресурсу, 
який забезпечило не тільки поточне про-
ведення видатків, а й проведення видатків 
розвитку району. 

За підсумками півріччя ми отримали гар-
ний результат. Звітний період був позитив-
ним для виконання бюджету нашого району і цифри говорять 
самі за себе, адже план за власними доходами районом виконано 
на 175,7 відсотка, в тому числі районним бюджетом –  на 152,5 
відсотка. Тобто, незважаючи на складний економічний стан у 
країні, наш район соціально стабільний і продовжує розвивати-
ся. Значна увага приділяється закладам бюджетної сфери, збере-
жена їх мережа, штатна чисельність та контингент. 

У районі відсутня заборгованість по соціально-захищених 
видатках. Працівникам бюджетних установ виплачені кошти на 
літнє оздоровлення у повному об’ємі. На розвиток району вже 
направлено майже 15 млн грн.  

– Назвіть, будь ласка, декілька об’єктів, на які були виділе-
ні кошти районного бюджету у цьому році?

– На утримання, поточний та капітальний ремонти навчаль-
них закладів виділено: КЗ Підгородненська СЗШ-1 – 24,5 тис. 
грн; КЗ Підгородненська СЗШ-2 – 8,9 тис. грн; КЗ Новоолек-
сандрівська СЗШ – 447 тис. грн; КЗ Ювілейна СЗШ-1 – 24,8 тис. 
грн; КЗ Ювілейна ПШ-2 – 177 тис. грн; КЗ Степнянська СЗШ – 
239,8 тис. грн; КЗ Волоська СЗШ – 15,6 тис. грн; КЗ Любимівська 
СЗШ – 115,5 тис.грн; КЗ Олександрівська СЗШ – 530 тис. грн; 
КЗ Сурсько-Литовська СЗШ – 79,3 тис. грн; КЗ Миколаївська 
СЗШ – 16,2 тис. грн; КЗ Партизанська СЗШ – 8,6 тис. грн; КЗ 
Баглійська СЗШ – 119,2 тис.грн. Поточний ремонт шкільних 
автобусів та медичне забезпечення безпеки дорожнього руху 
– 264,5 тис. грн; закупівля шкільних підручників для учнів 
навчальних закладів району, згідно з Дорученням Прем’єр-Мі-
ністра України – 406,2 тис. грн; поточні ремонти Підгороднен-
ської, Зорянської, Новомиколаївської АЗПСМ, ФАПу в с. Мико-
лаївка, придбання обладнання довгострокового користування, 
медінструментарію та медикаментів для пільгової категорії 
громадян – 1,025 млн грн; безкоштовне харчування учнів 1-4 
класів – по 6 грн в день на 1 дитину; добудова Горянівського 
НВК (за рахунок перерозподілу дотації з обласного бюджету) 
– 1 млн199,9 тис. грн; ремонти в Центральній районній лікарні 
– 1595,7 тис. грн; оздоровлення 50 дітей пільгової категорії в 
Дитячому оздоровчому таборі ім. Ю. Гагаріна Херсонської об-
ласної організації профспілки працівників державних установ 
України – 99,8 тис. грн; на проведення ремонту каналізаційної 
та водопровідної мережі, встановлення енергозберігаючих 
вікон у дитячому навчальному закладі «Веселка» Новоми-
колаївської сільської ради – 314,8 тис. грн; на виготовлення 
технічної документації Новомиколаївського будинку культу-
ри– 21 тис. грн; на реконструкцію пам’ятника загиблим воїнам 
Степнянської сільської ради – 189,9 тис. грн; на проведення ре-
монту будівлі дитячого навчального закладу «Мальвіна» Сур-
сько-Литовської сільської ради – 160,3 тис. грн; на проведення 
ремонту будівлі сільського будинку культури Сурсько-Литов-
ської сільської ради – 920,8 тис. грн; на проведення ремонту 
автомобільних доріг Чумаківської сільської ради – 55,3 тис. 
грн; на проведення ремонту, заміну віконних та дверних блоків 
будівлі, благоустрою території прилеглої до будинку культури 
Олександрівської сільської ради – 1164,6 тис. грн; на проведення 
ремонту меморіалу загиблим воїнам Олександрівської сільської 
ради – 99 тис. грн; на проведення утеплення фасаду дитячого 
навчального закладу «Рябінушка» Олександрівської сільської 
ради – 256 тис. грн.

У цілому, із загального обсягу видатків на галузь «Освіта» 
направлено 30,4 %, на галузь «Медицина» – 17,9 %, на  галузь 
«Культура» – 2,3 % коштів районного бюджету.

Районною радою та райдержадміністрацією значна увага 
приділяється учасникам АТО та сім’ям загиблих. Виділяються 
кошти на матеріальну допомогу, створено Центр, у якому кожен 
з даної категорії громадян може отримати необхідну консульта-
ційну допомогу.

Хочу також наголосити, що кожен мешканець району, який 
потрапив у скрутне матеріальне становище, може отримати 
матеріальну допомогу за клопотанням депутата районної ради. 
Для цього можна звертатися в районну раду або до депутата-ма-
жоритарщика. Всі, хто потребував такої допомоги, її отримали. 
Всі заяви були розглянуті.

Які пріоритетні напрямки в роботі Ви для себе обрали?
– У роботі районної ради я б визначив декілька пріоритетних 

напрямків.
На мою долю випала нелегка місія проводити реформу міс-

цевого самоврядування в районі, зокрема, в рамках виконання 
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад». Тому одним із основних пріоритетних питань районної 
ради вважаю децентралізацію влади.

Другий пріоритет – це соціальний захист учасників АТО і сі-
мей загиблих.

Третій – співпраця з органами місцевого самоврядування.

Четвертий пріоритетний напрямок – проектна діяльність і ро-
бота з громадськими організаціями. 

Цей напрямок роботи для мене теж виявився достатньо ціка-
вим. Тому я брав участь у декількох семінарах-тренінгах, орга-
нізованих громадською організацією «Інститут миру і порозу-
міння» у рамках проекту «Вирішення конфліктів та подолання 
поляризації в Україні». 

У березні побував з візитом у Львові. Це була зустріч громад-
ських активістів Дніпропетровщини з колегами-партнерами 
зі Львівщини, організована Центром підтримки громадських і 
культурних ініціатив «Тамариск» у партнерстві з Дніпропетров-
ською районною радою,  ГО «Центр громадської адвокатури» 
за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в 
Україні.      – Що цікавого Ви винесли із цих зустрічей? 

– Такі зустрічі необхідні, бо вони не лише допомагають на-
лагодити співпрацю й партнерство для розвитку наших терито-
ріальних громад, а й дають розуміння головних пріоритетів у 
роботі й показують на те, яких результатів можна досягти, пра-
цюючи у даному напрямку.

Результатом напрацювань у даному контексті стало проведен-
ня тренінгу за проектом «Навчання формальних та неформаль-
них лідерів та лідерів сільських громад щодо гендерної інтегра-
ції в процесі мобілізації сільських громад» та «круглого столу» 
на тему: «Взаємодія органів місцевого самоврядування, громад-
ських організацій та внутрішньо переміщених осіб», організо-
ваних районною радою у партнерстві з американським фондом 
«USAIDI», Українським жіночим фондом та Центром підтримки 
громадських і культурних ініціатив «Тамариск».

– Що можете розповісти про проектну діяльність район-
ної ради?

– Вперше, у 2014 році, у цьому напрямку роботи було досягну-
то найвищого результату – за підсумками Всеукраїнського кон-
курсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування з 
4-х поданих від нашого району проектів 3 визнано переможця-
ми. Це проекти: районної ради на тему: «Запровадження управ-
лінського механізму в діяльності Дніпропетровської районної 
ради для формування освітньо-культурного кластеру «Громада 
для сталого розвитку»; Чумаківської сільської ради «Європей-
ська модель українського села»; Новоолександрівської сільської 
ради «Старий Кодак – козацьке серце Дніпропетровщини».

У рамках виконання цих проектів приведено до сучасних 
європейських стандартів зовнішній вигляд центральної вули-
ці села Чумаки та проводяться заходи з енергозбереження та 
реконструкції системи водопостачання Новоолександрівської 
СЗОШ, по створенню туристичного маршруту до історичної ко-
зацької пам’ятки – фортеці Старий Кодак. На реалізацію проек-
тів залучено понад 600 тис.грн додаткових коштів.

Але ми не зупинилися на досягнутому. Цього року для участі 
у конкурсі «Підтримка політики регіонального розвитку в Укра-
їні» до Фонду регіонального розвитку направлено 2 проекти – 
«Впровадження альтернативної енергетики у соціальних об’єк-
тах Дніпропетровського району шляхом встановлення пілетних 
котлів» і «Створення козацького туристичного центру в с. Старі 
Кодаки на базі Старокодацького парку».

У разі перемоги, реалізація першого проекту дасть змогу замі-
нити в Сурсько-Литовській, Кіровській, Новоолександрівській 
та Чумаківській середніх школах електро- та газові котли опа-
лення на пілетні.

Успішна реалізація другого проекту, знову ж таки – у разі пе-
ремоги, дозволить створити козацький туристичний центр у с. 
Старі Кодаки на базі Старокодацького парку.

– Ще чим цікавим запам’ятався Вам цей рік?
– 2015-й рік став роком реформи місцевого самоврядування. 

До її реалізації активно долучився й наш район, який разом із 
Солонянським, Верхньодніпровським і Апостолівським района-
ми визначено «пілотним»  з питань об’єднання територіальних 
громад.

27 травня обласна рада затвердила Перспективний план 
формування спроможних територіальних громад Дніпропе-
тровської області. У рамках даного плану в районі об’єдналися 
Ювілейна селищна і Степнянська сільська ради в Ювілейну те-
риторіальну громаду з адміністративним центром в сел. Ювіле-
йному і Сурсько-Литовська та Новомиколаївська сільські ради в 
Сурсько-Литовську територіальну громаду з адміністративним 
центром в с. Сурсько-Литовському.

Перспективний план формування територій громад Дніпро-
петровської області – це теорія об’єднання, а реалії життя вно-
сять свої корективи, тому в районі була утворена й третя об’єдна-
на громада – Новоолександрівська з адміністративним центром 
в с. Новоолександрівці, яка утворилася за рахунок об’єднання 
Новоолександрівської та Волоської сільських рад.

Складним виявився цей процес. Непросто й нелегко було 
донести до людей інформацію про позитивні зрушення у разі 
об’єднання місцевих рад. Але нам це вдалося.

Подяку висловлюю Ювілейному селищному голові Івану Ка-
мінському, Степнянському сільському голові Євгенії Корінній, 
Сурсько-Литовському сільському голові Григорієві Андрєєву, 
Новомиколаївському сільському голові Станіславові Коваленку, 
Новоолександрівському сільському голові Олександрові Візіру 
та Волоському сільському голові Вікторові Малаканову за ро-
зуміння й кропітку роботу, яка, безумовно, увінчається успіхом.

– Хто допомагав району у даному питанні, надавав мето-
дичну допомогу?

– Велику допомогу надавали керівники Дніпропетровської 
обласної ради у особі Євгена Удода, Анатолія Адамського, Оль-
ги Мельникової, які організовували семінари й робочі поїздки 
для спілкування з польськими колегами, а також експерти Дні-
пропетровського регіонального офісу реформ і особисто його 
директор Олена Тертишна та куратор району Валентина При-
ймаченко.

Завдяки спільному проекту Дніпропетровської обласної 
ради, Дніпропетровського регіонального Офісу реформ та 
швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентраліза-
ції в Україні» (DESPRO) протягом квітня-червня 2015 року 51 
представник району пройшов курс дистанційного навчання, що 
дало можливість отримати практичні знання щодо механізмів 
реформування місцевого самоврядування та об’єднання терито-
ріальних громад.

За участю експертів Офісу в районі проведено 2 семінари, а 
в червні пройшла зустріч із питання добровільного об’єднання 

територіальних громад за участю польських експертів: Кши-
штофа Лонтка – директора Управління інвестиційних проектів 
Адміністрації міста Любліна і Богдана Юрчука – експерта Фон-
ду Менеджерських Ініціатив.

Надзвичайно цікавим був виступ Кшиштофа про польський 
досвід з питань об’єднання громад та децентралізації влади. 
Експерт на прикладах довів фінансові та соціальні переваги, які 
отримають об’єднані території, а, значить, і об’єктивну необхід-
ність адміністративно-територіального реформування.

На завершення свого виступу Кшиштоф висловив переконан-
ня, що реформа в Україні відбудеться обов’язково й польські фа-
хівці готові всебічно сприяти й допомагати у цьому. 

Наступний візит польської делегації на Дніпропетровщину 
відбувся у серпні. А вже у вересні голови наших об’єднаних гро-
мад відвідали Польщу й переконалися у позитивних результатах 
польської реформи.

Тому є впевненість, що реформа місцевого самоврядування 
обов’язково увінчається успіхом, бо є і розуміння її важливості 
та необхідності, і злагоджена команда партнерів-однодумців.

– Віталію Володимировичу, Ви – людина молода і перспек-
тивна. Які завдання Ви для себе ставили і чого досягли?

– Звичайно, для мене основне бути професіоналом своєї спра-
ви. Тому я багато вчився у цьому році. Успішно закінчив Школу 
місцевого самоврядування і дистанційні курси з питань децен-
тралізації влади, механізмів наповнення місцевих бюджетів і з 
питань застосування антикорупційного законодавства, органі-
зовані швейцарсько-українським проектом «Підтримка децен-
тралізації в Україні» (DESPRO).

На запрошення обласної ради та Поліського фонду міжна-
родних та регіональних досліджень я пройшов навчання в рам-
ках реалізації міжнародного проекту «Громадянський діалог 
– співпраця органів місцевого самоврядування – вища якість 
публічних послуг».

Тепер всі отримані знання застосовую на практиці.
– Досвід, допомога і підтримка яких людей стала Вам в на-

годі?
– Це люди, які мають значний досвід роботи в органах влади 

та місцевого самоврядування, й які не словами, а справами дове-
ли свою відданість району.

Для мене такими людьми є Микола Миколайович Дробот, 
Василь Павлович Ємець, Роман Вікторович Пруденко, В’ячеслав 
Якович Лінський, депутати обласної ради Олександр Іванович 
Ніколаєв та Віктор Геннадійович Шинкевич, голови місцевих 
рад Іван Миколайович Камінський, Валентина Іванівна Стець, 
Петро Федорович Дудка, Павло Григорович Прокоф’єв, Олек-
сандр Олексійович Візір.

– Віталію Володимировичу, рік Ви очолюєте колектив 
виконавчого апарату районної ради. Що Ви можете сказати  
про нього?

– Приємно, що ми сьогодні єдиною командою працюємо з 
заступником голови районної ради Вірою Борисівною Джур і 
заступником голови районної ради по виконавчій роботі – ке-
руючою справами Любов’ю Олексіївною Білою, які вже мають 
достатньо великий досвід роботи в місцевому самоврядуванні. 
Тому мені особисто є з ким порадитися й у кого вчитися.

Що стосується колективу виконавчого апарату районної ради, то 
він згуртовано й професійно працює над усіма поставленими за-
вданнями. Кожен фахівець знає свою справу. У колективі є і молоді 
кадри, і люди, які відпрацювали на своїх посадах понад 20 років. 

– Що означає для Вас особисто місцеве самоврядування?
– Місцеве самоврядування – це можливість для кожної люди-

ни стати активним учасником життя своєї громади й своїми ма-
ленькими справами: вчинками, пропозиціями, роботою зробити 
все можливе для того, щоб від активної співпраці виграв кожен.

І головне – це не забувати, що Дніпропетровський район – наш 
спільний дім, наша славна й велика родина!

– Дякуємо за змістовні відповіді.
Таміла ЖОРНЯК.

Користуючись нагодою, колективи районної ради й район-
ної державної адміністрації, депутати районної ради й голо-
ви місцевих рад району приєднуються до вітань, адресованих 
голові Дніпропетровської районної ради Віталію Володими-
ровичу Жеганському з нагоди річниці перебування на посаді. 

Рік – це невеликий проміжок часу, але проміжок  непро-
стий, адже були різні часи й складні ситуації. Та найголов-
ніше, що наш район жив, рухався вперед, долав перешкоди, 
розбудовувався, а районна громада активно працювала!

Шановний Віталію Володимировичу! Бажаємо успіхів у 
обраній  Вами справі! Нехай на Вашому життєвому шляху 
не зустрічаються перешкоди, а відкриваються лише нові пер-
спективи й горизонти майбутніх досягнень!
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ПАТРІОТИЗМ – ФУНДАМЕНТ МАЙБУТНЬОГО
Народний депутат України, один із лідерів «Українсько-

го об’єднання патріотів – УКРОП» Віталій Купрій провів 
під час депутатського туру зустріч із жителями міста Під-
городне. За словами нардепа, пріоритетними завданнями 
«Українського об’єднання патріотів – УКРОП» є зміцнен-
ня обороноздатності держави, боротьба з корупцією, а та-
кож посилення роботи щодо захисту прав людей. «Голов-
ним завданням на сьогоднішній день є побудова нової ко-
манди, тому що в країні, як і в спорті, повинна працювати 
команда. Ми повинні змусити владу працювати на благо 
територій», – підкреслив Віталій Купрій. 

Під час зустрічі народний депутат представив громаді 
Підгородного кандидатів у депутати в місцеві ради від 
партії «УКРОП»: «Сьогодні в районі партію представляє 
Едуард Підлубний – це людина, якого добре знають, яко-
го поважають жителі району. В нашу команду також вхо-
дитимуть люди із різних населених пунктів, сільських і 
селищних рад. Я впевнений, що вже незабаром ми оголо-
симо про кількісний та якісний склад». 

Лідер місцевої організації ПП «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП» Едуард Підлубний зазначив:«Дуже 
важливо зустрічатися з людьми, спілкуватися, чути та ви-
рішувати їхні проблеми. Я знаю, що ми впевнено ввійдемо до місцевих рад, бо не-
похитно стоїмо на захисті інтересів громадян. Ми знаємо про проблеми на місцях 
і знаємо, як їх вирішувати. Одне з нагальних питань – виділення земель учасникам 
АТО. Тому нами розроблена програма, яка дозволить не частково, а локально за-
безпечити захисників земельними наділами. В Підгородному вже  поховали 5  вої-
нів-захисників. Будучи головою райдержадміністрації, я особисто кожного провів 
у останню путь. І постійно підтримую зв’язок із рідними та близькими загиблих. 

У Кіровському за час мого 
керівництва був відкритий 
дитячий садок «Орлятко», у 
Сурсько-Литовському зро-
били капітальний ремонт 
дошкільного закладу, відно-

вили клуб у Олександрівці. Ми не на словах, а справами доводи-
мо, що майбутнє України в наших надійних руках». 

Присутні на зустрічі могли ставити лідерам «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» запитання, залишати заявки на 
вирішення найболючіших проблем міста. Найбільш запитань 
від мешканців Підгородного були про корупцію в правоохорон-
них органах і прокуратурі, а також у вишах Дніпропетровська. 

На завершення зустрічі перед присутніми виступила Галина 
Савчук, мати загиблого бійця, громадський активіст міста Під-
городне. Вона, показуючи на «УКРОПівців» акцентувала на 
сміливості цих людей, які пішли проти Системи та  закликала 
земляків по-справжньому любити Україну, бути патріотами й 
активними громадянами своєї країни. 

«Наше головне завдання – побудова в Україні нової держави 
шляхом повного демонтажу бюрократичної корупційної Систе-
ми, яка руйнувала й руйнує країну. Нинішня українська держава 
була побудована на мріях людей, але не для людей. Держава та її 
закони створювалися для загарбання чиновниками економічних 
активів, грабування національного бюджету й утримання влади 
в своїх руках. Фактично української держави вже не існує – за-
мість неї країною править злочинна Система. Ця паразитарна 
Система від самого початку прагнула володіти абсолютно всім, 

що може створювати країна. Задля збереження себе у владі Система оголоси-
ла війну суспільству, відбираючи в нього країну. Громадянське суспільство, 
що складається з людей, котрі створюють національне багатство своєю чесною 
працею, має отримати законні та дієві механізми контролю над владою на усіх 
рівнях. Саме тоді воно зможе побудувати нову державу – не для чиновників і 
олігархів, а для себе, своїх дітей та онуків», – зазначив народний депутат Украї-
ни, лідер «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Віталій Купрій.

ШАНОВНІ РЯТІВНИКИ РАЙОНУ!
Відзначення вашого професійного свя-

та є державним визнанням неоціненного 
внеску людей цієї мужньої професії – 
людей сильних духом, котрі з честю за-
безпечують надійний захист національ-
ного багатства, життя людей від вогню 
та стихії. Відважні чоловіки цілодобово 
підтримують постійну бойову готов-
ність до боротьби з незваним лихом і 
завжди готові якнайшвидше допомогти 
тим, хто найбільше потребує невідклад-
ної допомоги. 

Дозвольте цього святкового дня поба-
жати усім вам міцного здоров’я, всіля-
ких гараздів та побільше життєвих благ 
і якомога менше тривожних викликів. 
Нехай мир і злагода панують у ваших 
домівках.

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

Відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2008 р. №830 в Україні щороку відзначається День рятівника. 
У місті Підгородне розташована 60 ДПРЧ, в якій натхненно поспішають на допомогу людям 32 завзятих рятівни-

ка. Приклади відваги, рішучості, самовідданості, проявлені рятувальниками під час виконання службових обов’язків, 
наочно свідчать про те, що ця служба об’єднує у своїх лавах сильних духом, загартованих часом і випробуваннями 
людей. Тисячі успішно ліквідованих пожеж, наслідків аварій та стихійного лиха, попередження різного роду надзви-
чайних ситуацій та забезпечення безпечної життєдіяльності населення, врятовані люди – найкраще підтвердження 
вагомого внеску рятівників у становлення та зміцнення України. 

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

В Україні в умовах економічної нестабільності, невлаштованості життя, розгублено-
сті перед загальними і особистими проблемами багато людей, особливо представників 
молоді віком до 35 років, вдаються до вживання наркотичних засобів як до специфічної 
форми захисту від усіх цих негараздів. 

Якщо розглядати наркоманію як суспільну проблему, то на першому плані постають 
соціальні причини її поширення. Про це свідчать історичні факти. Війни, національні 
та соціальні потрясіння завжди збільшували кількість людей, які в наркотиках шукали 
спосіб полегшення свого внутрішнього стану та стимулюючий засіб в екстремальних 
умовах. Значні перетворення, що відбуваються на даному етапі в незалежній Україні, 
ще більше загострили соціально-економічні проблеми, а це, в свою чергу, зумовило 
зниження рівня суспільної моралі і, як наслідок, зростання злочинності, що не омину-
ло  і Дніпропетровський  район. Тому гостро постає питання про вживання рішучих 
заходів, спрямованих на боротьбу з цими антисуспільними проявами, серед яких осо-
бливе місце посідає проблема наркоманії.

Заради власного збагачення торгівці наркотиками все більше розширюють коло 
своєї клієнтури, залучають до наркотичної залежності все нові й нові жертви, котрих 
вони вербують в основному з молоді. Вирішенням цієї проблеми активно займаються 
правоохоронні органи. Тільки в Дніпропетровському районі з початку року органами 
внутрішніх справ було зареєстровано 29  кримінальних проваджень,  з яких 14 направ-
лено   до  суду  та засуджено 17 осіб за  зберігання  та вживання наркотичних засобів. 

Таким чином, не дивлячись на те, що проблема наркоманії набирає обертів, органи 
правопорядку роблять все можливе для подолання даної загрози.

Віктор ХАЛІН, в.о. прокурора Дніпропетровського району, юрист 1 класу.

ПРОКУРАТУРА ІНФОРМУЄ

Про втрату чинності розпорядження голови райдержадміністрації 
від 17 травня 2002 року №274-р «Про заснування заохочувальних відзнак»
Керуючись статтями 6, 39 Закону 

України «Про місцеві державні адмі-
ністрації», на виконання Указу Прези-
дента України від 03 жовтня 1992 року 
№ 493/92 «Про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств 
та інших органів виконавчої влади», 
керуючись Положенням про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконав-
чої влади, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 груд-
ня 1992 року № 731, з метою приведення 
у відповідність до вимог чинного за-
конодавства: визнати таким, що втра-
тило чинність, розпорядження голови 
Дніпропетровської районної державної 

адміністрації від 17 травня 2002 року 
№274-р «Про заснування заохочуваль-
них відзнак», зареєстроване в Дніпро-
петровському районному управлінні 
юстиції 07 червня 2002 року за №6/78.

Направити у встановленому порядку 
дане розпорядження на державну реє-
страцію до Дніпропетровського район-
ного управління юстиції.

Дане розпорядження набирає чинно-
сті з дня його офіційного опублікування 
в засобах масової інформації.

Координацію роботи та контроль 
щодо виконання даного розпоряджен-
ня покласти на заступника голови рай-
держадміністрації згідно з розподілом 
функціональних повноважень. 

Керівник апарату райдержадміністрації Те-
тяна Сараб’єва провела єдиний День інфор-

мування населення району, на якому були розглянуті теми згідно методичних 
рекомендацій ОДА, а саме: Всесвітній день надання першої медичної допомоги; 
Міжнародний день громадян похилого віку та День ветерана; туристичний по-
тенціал Дніпропетровщини; День пам’яті жертв фашизму. (Вл. інф.)

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ

НАРКОМАНІЯ – СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

ВІДВАГА Й РІШУЧІСТЬ РЯТІВНИКІВ
Роман Пруденко, в.о. голови райдержадміністрації, особисто привітав рятувальників району з їхнім професійним святом.
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Сьогоднішнім часом відбувається 
процес внесення змін у Конститу-
цію України щодо адміністратив-
но-територіального устрою держави. 
01.07.2015 до Верховної Ради України 
був поданий законопроект №2217а 
«Про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації вла-
ди)», 31.07.2015 погоджений Конститу-
ційним Судом України. Законопроект 
пропонує скасування місцевих дер-
жавних адміністрацій та впроваджен-
ня посади префектів. 

Систему адміністративно-територі-
ального устрою України за законопро-
ектом складають адміністративно-те-
риторіальні одиниці: громади, райони, 
регіони, та проголошується, що адмі-
ністративно-територіальний устрій 
України ґрунтується на засадах єдно-
сті та цілісності державної території, а 
також децентралізації влади.       

Дніпропетровське районне 
управління юстиції.

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

Старшокласники ПСШ-3 разом із 
працівниками районної дитячої бібліо-
теки здійснили віртуальну краєзнавчу 
мандрівку заповідними стежками Під-
городного. Ми познайомили дітей із 
перлинами рідного краю – державним 
заказником «Кільченський» та місце-
вим заказником «Отченашкові наділи». 

Великою та славетною історією опо-
вита земля Степового Придніпров’я. 
Cтоліттями любили, боронили, обро-
бляли її скіфи, сармати, татари, запо-
різькі козаки. Час та «невбла-
ганна економічна доцільність» 
зруйнували найкращі ковилtві 
степи. Якось непомітно вини-
кли в нашій природі «фанто-
ми», духи яких гуляють по на-
шій землі, згадуються тільки в 
вигляді старовинних світлин та 
описів істориків.

Сьогодні нам треба зробити все, 
щоб наше природне надбання від 
маленької рослинки до старезної ді-
брови збереглося та примножилося. 
Дуже важливо зберегти екосистеми, 
в межах яких існує все живе різнома-
ніття, особливо наш степ, унікаль-
ний, справжній, еталонний. Ще є 
можливість це зробити, створити те-
риторії, що охороняються на військо-
вих полігонах, пасовищах, які тепер 
не використовуються, де на великій 
площі до сих пір буяє ковилеве море. 
Ковила росте дуже повільно, необхід-
но кілька років, щоб сформувалася 
справжня могутня степова дернина. 
Отже давайте починати вже сьогодні 
те, що треба було зробити вчора й по-
завчора. 

Подорожі рідною землею, мальов-
ничими куточками Батьківщини 
сприятимуть доброму впливу на ро-
зум та почуття людини, особливо 
молодої, виникненню підсвідомого 
прагнення до гармонії з природою. І 
тоді найсолодшою мелодією буде спів 
соловейка, найяскравішим вбранням 
– польова квітка,  найкращим відпо-
чинком – вдихання свіжого повітря. 

Вже 40 років зачаровує своєю кра-
сою заказник державного значення 
Кільченський (Постанова РМ УРСР 
28. 10. 74 № 500) розташований побли-
зу північної околиці м. Підгородного, 
на правому березі р. Кільчені, на пло-
щі 103 га.

У заплаві річка утворює чотири 
звиви-меандри. На островах та на 

півостровах збереглися осередки за-
плавних дібров, буйні заливні луки, 
різноманітні болота та озера.

Оригінальний колорит місцевості 
надають рогозові болота. Поблизу 
річки можна знайти рідкісні півники 
болотні, калюжницю болотну, латат-
тя біле, сальвінію плаваючу.

Схили правого берега займають різ-
нотравні сухі степи. Тут збереглися 
окремі ділянки справжніх степів із 
ковили волосистої, Лессінга.

На стрімких схилах чудово почуває 
себе представниця викопної флори – 

ефедра двохколоскова з яскравими 
червоними шишками-ягодами.

Навесні степ уквітчується безліччю 
первоцвітів брандушки різнокольоро-
вої, райдужних півників карликових, 
гіацинтика білуватого, сну чорніючо-
го крокусу сітчастого.

Крутосхилові байраки займають бе-
ресто-ясеневі діброви, повні різнома-
нітних раритетів: пролісок сибірських 
та дволистих, анемон жовтецевих та 
дібровних, рябчиків руських, рястка 
Буше. А вже в квітні тут можна назби-
рати відро зморшків. 

Поруч із державним заказником 
«Кільченський» милує око місцевий 
заказник Отченашкові наділи  (Роз-
порядження облдержадміністрації 
19. 12. 95 №50-Р), розташований на 
площі 400 га, що на північній околиці 
м. Підгородного. В заказник входять 
різноманітні степові, лучні, болотні 
угрупування межиріччя р. Самари 
та р. Кільчень. Отченашкові наділи 
– перш за все царство трав’янистої 
рослинності: колись тут пролягав 
широкий чумацький шлях. Донині 
збереглася на краю заказника стара 

криниця, з якої подорожні брали воду 
й напували волів та коней. Неозора 
рівнина утворилася за тисячі років у 
результаті діяльності водних мас, що 
стікалися в низовину з великої балко-
вої системи балки Скотуватої, а під 
час весняного водопілля сюди захо-
дила велика самарська вода. Колись 
трав’яниста, переважно заболочена 
низовина тягнулася від крутосхилів 
давнього самарського берега (від яко-
го річка відступила далеко на схід) – і 
до Самари, досягаючи 5 км в ширину). 
Але зараз, на жаль, долина перерізана 

шосейними трасами та за-
лізницею, що сполучають 
Дніпропетровськ із Хар-
ковом і Донецьком. І тіль-
ки великий прямокутник 
заказника покликаний 
надійно оберігати вцілілі 
рештки найбільшої в регі-

оні трав’янистої заболоченої низовини. 
Різномаїття фітоценозів складається з 
кострицевих лук, боліт із домінуван-
ням рогозів, очерету, куги, ситників, 
омегу водяного, осоки берегової, соло-
нчаків та солончакових степів із поли-
ном сантонінським, типчаком, галімі-
оною, солесосом, безкильницею. Осо-
бливо яскравим заказник буває під час 
цвітіння плакун-трави. Тоді здається, 
що пурпурово-рожевий квіт розлива-
ється безмежним морем по всій низо-
вині. У заказнику зберігається низка 
рідкісних рослин, тварин та екосистем. 
Особливу цінність мають ендемічні 
види галофільної та лучної флори, такі 
як цибуля Регеля, подорожник Швар-
ценберга, рябчик малий, рястка Фіше-
ра, рапонтикум серпієвидний.

На території Отченашкових наділів 
росте багато рідкісних та зникаючих 
рослин, що занесені до Червоної книги 
України й потребують особливого пі-
клування.

Екологами виявлено рідкісні види 
тваринного світу на землях заповідни-
ка «Отченашкові наділи», які занесені 
до Червоної книги Дніпропетровської 
області.

Переконані, що після наших еколо-
гічних читань дітям захочеться поман-
друвати заповідними стежками рідно-
го краю, вдихнути повітря, наповнене 
ароматом степового різнотрав’я. При-
ємної вам мандрівки, відкрийте для 
себе чарівний світ Підгородного.

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

ЕКОЛОГІЧНА МАНДРІВКА

ЗАПОВІДНИМИ СТЕЖКАМИ 
підгородного

Днями волонтери Дніпропетровсько-
го району повернулися із зони прове-
дення АТО, де брали участь у святку-
ванні 73-ї роковини з дня заснування 
реактивного дивізіону 93-ї Харківської 
окремої механізованої бригади.

Слова щирої вдячності висловлюють-
ся всім небайдужим громадянам, які 
взяли  активну участь у допомозі нашим 
захисникам: Валентина Стець, Чума-
ківський сільський голова, Євгенія Ко-
рінна та жителі села Степове, Анатолій 
Река, ФГ «Вперед Агро». 

Під час відзначення урочистої події 
військовослужбовці готували шурпу, 
й із радістю частували своїх гостей.  
Молоденького баранця для запашної 
страви люб’язно надав Санасар Куюм-
чян, ПП «Сігма». Свіжі яйця до столу 
бійцям потрапили від Валерія Ваку-
ха, АФ «Дніпропетровська», а смачна 
кілька від працівників Ювілейної се-
лищної ради.

Завдяки підтримці й суттєвій допо-
мозі волонтерів, зауважили військові 
з реактивного дивізіону 93-ї бригади, 
вони першими вийшли на лінію захи-
сту кордонів України. 

Допомагаючи нашій армії, небайду-
жі люди щоденно наближають бажа-
ний для кожного українця мир. 

(Вл. інф.)

ПОДЯКА ВІД ВІЙСКОВИХ

БІБЛІОТЕКА ЗАПРОШУЄ В ГОСТІ

П О Д О Р О Ж  У  К А З КУ
Важко переоцінити значен-

ня казки у вихованні дітей. 
Казки допомагають зрозуміти 
де насправді добро, а де зло. 
Перший життєвий досвід до 
дітей приходить разом із каз-
кою, невимушено підводить 
до самостійних висновків. У 
них передається з покоління 
в покоління мудрість народу. 
Також вони мають повчаль-
ний і виховний характер, на-
дихають на любов до рідної 
землі, домівки, рідної матері. 
Усі вони прославляють му-
дрих, хоробрих та кмітливих і засуджують зрадливих, 
ледачих і підступних героїв. 

Для маленьких користувачів Зорянської сільської біблі-
отеки свято – це нові надходження літератури. Цього літа 
одержано переважно книги для дошкільнят і дітей молод-
шого шкільного віку. Тут і українські народні казки й каз-
ки народів світу. 

Цікава казочка: «В один спекотний серпневий день дві 
подружки Аня та Софійка, для нової зустрічі з книгою, 
одягли святкове вбрання і завітали до читальні. Набрали 
книжкових цікавинок і гайнули на пеньочки до зелено-
го майданчика, що знаходиться поблизу приміщення бі-
бліотеки. У Ані вже є шкільний досвід, а Софійка тільки 
вперше в вересні переступила поріг школи. Тож Аня, як 
дівчинка досвідчена, з гордістю й впевненістю розкладала 
перед маленькою подружкою улюблені казочки, переказу-
ючи коротко зміст, а Софійка з захопленням та повагою 
уважно слухала й підтримувала цікаву бесіду». 

Будемо сподіватись, що дівчатка своїм захопленням до 
читання надихнуть своїх однолітків на подорож до «краї-
ни читалії». 

Приходьте, знайомтесь, читайте – не пожалкуєте.
Людмила ЛОГАЧОВА, 

завідуюча Зорянської  сільської  бібліотеки.

ЗБЕРЕЖІМО БЕЗЦІННУ СКАРБНИЦЮ КАЗОК ДЛЯ НАШИХ ДІТЕЙ

Минулі святко-
ві вихідні в вирі 
різноманітних ди-
тячих програм по-
радували малечу 
ще й відкриттям 
театрального се-
зону в Дніпропе-
тровському акаде-
мічному обласному 
українському мо-
лодіжному театрі. 
Прем’єра 77-го те-
атрального сезону 
2015-2016 року була 
представлена глядачам 
минулої неділі та мани-
ла діток та їхніх батьків 
назвою улюбленої каз-
ки багатьох поко-
лінь дітей «Черво-
на шапочка».

Діти в силу своїх 
вікових особливостей раділи та посміхалися, та 
враження дорослої аудиторії глядачів були дещо 
неочікуваними. Новаторський підхід та оригі-
нальна сюжетна композиція не здивували, а про-
сто приголомшили… 

Із улюбленої нам із дитинства «Червоної ша-
почки» Шарля Перро залишився хіба що капелю-
шок, та й той чомусь не червоного, а помаранче-
во-брудного кольору. Три головні героїні казки 
нарешті отримали імена завдяки новаторському 
підходу до бачення казки «казкаря наших часів». 
При цьому двох із них звуть Катями, внучку та 
бабусю, а щоб їх не плутали, тому внучці, вияв-
ляється, й наділи червону шапочку. 

Негативним героєм у новому баченні казки 
став, знову ж таки, не вовк, а улюбленець усіх 
малюків – зайчик. Так, саме він весь час драж-
нився, насміхався над дівчинкою Катею та над 
вовком, який був добрим, чемним і не хотів ні-
кого їсти. 

І не витримавши насмішок, вовк (ну тут вже 

здивувався  б…
ШАРЛЬ ПЕР Р О

зовсім не зрозуміло як 
побудував свої думки 
автор) узяв та й з’їв 
бабусю. 

Навіть кін-
цівка казки не 
мала на меті 
показати дітям 

традиційної перемоги добра над злом, бо замість 
засудження недобрих вчинків зайчика та його щи-
рого розкаяння, глядачі стали свідками того, що 
йому в нагороду дали ім’я Аркашик.

На щастя, казка тривала недовго, всього 40 хви-
лин, і закінчилась веселою піснею. Дітям комусь 
сподобалось, комусь – ні. Та тільки ті, хто при-
йшов до лялькового театру отримати насолоду від 
відомої в усьому світі казки, зовсім не зрозуміло, 
як можна так обманювати очікування глядачів?.. 

І ще одна репліка на захист наших діточок, 
підслухана на виході з зали театру серед обу-
рених мам: «Якщо кожен сучасний автор свої 
низькопробні марення буде називати визнани-
ми в усьому світі творами, то після перегляду 
таких театральних «шедеврів» діти, навряд 
чи,  зможуть переказати ту чи іншу казку. В їх 
свідомості й пам’яті буде такий собі казковий 
«вінегрет».

Юлія БАБЕНКО, 
жителька сел.Ювілейного, мама чотирирічної Яни. 
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ХРИСТИЯНСЬКІ ІСТИНИ

ГОРОСКОП

господарочка
• Вчасно й умісно 

сказане слово – це 
срібло, а мовчання 
– золото.

• Іноді мов-
чання – най-
краща відповідь.

Життєва мудрусть

ОВНИ. Намагайте-
ся уникати перевтоми 
та конфліктних ситу-
ацій. Цей період ви можете використовувати 
не тільки для роботи, а й  для відпочинку. 

ТІЛЬЦІ. Вам вдасться досягти постав-
лених цілей тільки завдяки безкорисливій 
допомозі, яку нададуть вам давно знайомі 
партнери по роботі. У свою чергу вони бу-
дуть раді співпрацювати із вами, що принесе 
на майбутньому тижні непоганий прибуток. 

БЛИЗНЮКИ. Якщо ви хочете мати нових 
корисних знайомих і зміцнити свій авторитет 
у колективі, вам не завадить узяти участь у 
активній громадській діяльності. 

РАКИ. Не змішуйте роботу з особисти-
ми симпатіями й антипатіями. Намагай-
теся знайти спільну мову навіть із тими 
діловими партнерами, які вам не дуже 
симпатичні – це дозволить вам зібрати 
навколо себе велику групу підтримки.

ЛЕВИ. Якщо ви впевнені в своїй профе-
сійній компетенції, можете сміливо вислов-
лювати свою точку зору на роботі. Переко-
навшись у вашій правоті, колеги та началь-
ство почнуть поважати вас ще сильніше. 

ДІВИ. Вам ні в якому разі не можна про-
являти егоїзм. Якщо ви хочете, щоб ділові 
партнери в потрібний момент пішли вам 
назустріч і підтримали всі ваші починання, 
думайте про інтереси спільної справи біль-
ше, ніж про свою особисту вигоду. 

ТЕРЕЗИ. На роботі вам поки що не слід 

прагнути в перші 
ряди – ваш час при-
йде трохи пізніше. 

Швидше за все, в цей період ваше хобі 
стане для вас основним джерелом пози-
тивних емоцій. 

СКОРПІОНИ. На цьому тижні ваші 
успіхи на діловому терені будуть дуже 
залежати від вашої товариськості та вмін-
ня привертати до себе увагу людей. Якщо 
ваші потенційні ділові партнери вирі-
шать, що ви серйозна людина, то будуть 
раді мати з вами справу. 

СТРІЛЬЦІ. Вам потрібно буде запастися 
терпінням і намагатися ні з ким не сваритися, 
навіть якщо вам здасться, що оточуючі люди 
до вас несправедливі. Ви виграєте, якщо зумі-
єте зберегти хороші відносини й із друзями.

КОЗЕРОГИ. Ваші партнери будуть при-
слухатися до вашої думки, й це дозволить 
вам контролювати ситуацію і керувати нею. 
Не виключено, що на цьому тижні у вас буде 
шанс перейти на більш престижну посаду. 

ВОДОЛІЇ. Щоб тиждень для вас виявився 
вдалим, вам слід знайти гідне застосування 
своїм діловим здібностям. Якщо ви плануєте 
відкрити в собі якісь таланти – зірки будуть 
прихильними до ваших ділових починань. 

РИБИ. На цьому тижні ви можете потра-
пити в оточення, в якому відчуєте себе не в 
своїй тарілці. Постарайтеся знайти підхід до 
людей, з якими вам доведеться спілкуватися, 
так як нові корисні знайомі вам знадобляться.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: за-
ступника голови райдержадміністрації; головного 
спеціаліста відділу ведення Державного реєстру ви-
борців райдержадміністрації (2 вакансії); головного 
спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 
райдержадміністрації; головного спеціаліста служби 
у справах дітей райдержадміністрації; адміністратора 
Центру надання адміністративних послуг райдержад-
міністрації (2 вакансії). Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, повна вища освіта за напрямком 
роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, во-
лодіння персональним комп’ютером на рівні користу-
вача програмного забезпечення. Довідки за адресою: 
сел. Ювілейне, вул.Теплична, 5, тел. 27-10-17.

З 15 ВЕРЕСНЯ  ЗМІНЕНІ РАХУНКИ  
ДЛЯ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ 

У зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів Міндоходів шляхом їх приєднан-
ня до відповідних територіальних органів ДФС утворені нові органи ДФС. З 15 вересня 2015 року 
вступають в дію небюджетні рахунки 3 719, відкриті на ім’я органів Державної фіскальної служби 
України для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій. Реквізити рахунків розміщені на 
субсайті Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області у розділі «Бюджетні рахунки».            

УВАГА ПЛАТНИКІВ! ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА PROZORRO 
З вересня 2015 року облдержадміністрація почала проводити дотендерні закупівлі через елек-

тронну систему ProZorro. Ця система проста та зручна. Через ProZorro працюють вже більш ніж 
200 установ, підпорядкованих адміністрації. Тепер треба зареєструватися на спеціальному сай-
ті www.prozorro.org та обрати систему, за якою будете співпрацювати з бюджетною установою. 

Ознайомитися з принципами роботи ProZorro можна за посиланням: youtu.be/S9gvc1ESads. 
Система ProZorro відкрита для всіх, хто воліє працювати чесно та прозоро. ProZorro робить 
процес придбання товарів та послуг відкритим, адже перевірити угоду може буд ь-який украї-
нець у будь-якому куточку країни. 

З 2016 року у систему ProZorro планується перевести всі бюджетні закупівлі, у тому числі й тендерні.
                Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

Колективи Дніпропетровської районної державної адміністрації та 
районної ради висловлюють щире співчуття директору Центру на-
дання адміністративних послуг Дніпропетровської райдержадміні-
страції Таран Ользі Рубенівні з приводу передчасної смерті чоловіка

І ГОРЯ М И КОЛ А ЙОВИ Ч А
Неможливо на словах висловити горе від втрати найдорожчої 

людини. Розуміємо, як важко з цим змиритися. Поділяємо гіркий 
біль і скорботу непоправної втрати. 

Світла йому пам’ять.

Пресвята Богородиця народилася від зем-
них батьків, але була надана від століття Бо-
жественним Промислом послужити таємни-
ці втілення Бога, стати вмістилищем Невмі-
стимого – з’явитися Матір’ю Спасителя 
Світу, Господа нашого Ісуса Хри-
ста. Він народився надприрод-
ним чином від Святого Духа 
й від Діви Марії Пресвятої.

Різдво Пресвятої Вла-
дичиці нашої Богородиці 
святкується Церквою як день 
всесвітньої радості. Воно озна-
менувало настання часу, коли поча-
ли виконуватися великі й втішні обітниці 
Божі про спасіння роду людського від 
рабства диявола. Ця подія наблизила на 
землі благодатне Царство Боже, царство 
істини, благочестя, чесноти й безсмерт-
ного життя. Матір Первонародженого 
всієї тварі є й усім нам по благодаті Ма-

тір’ю й милосердною Заступницею, до 
якої ми постійно звертаємося.

Я б хотів усім вам, дорогі брати й сестри, 
побажати допомоги Божої, щоб Господь зміц-

нював усіх нас Своєю Божествен-
ною благодаттю, а Пресвята 

Богородиця, Чиє Різдво ми 
урочисто святкуємо 21 ве-
ресня, «покривала нас від 
усякого зла чесним Своїм 

омофором» і була Молитве-
ницею і Заступницею у Пре-

стола Божого за кожного з нас. 
Щоб Божественна благодать зміцню-

вала нас, освячуючи наш життєвий шлях, 
і Господь Своєю Божественною Десницею 
благословляв усіх нас і наших близьких.

Костянтин ДРОБІТЬКО, 
протоієрей, настоятель храму препо-
добних Антонія і Феодосія Києво-Пе-
черських, сел. Ювілейне.

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

НЕОБХІДНО ЗНАТИ
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ» ОВОЧ ГАРБУЗ

У цьому чудовому овочі присутня велика кількість віта-
мінів: А, D, E, F, PP, вітаміни групи В, макро- і мікроеле-
менти: залізо, калій, кальцій, магній, мідь, фосфор та ін.

М’якоть цього овоча може заспокоїти нервову си-
стему, поліпшити обмінні процеси, підвищує вод-
но-сольовий обмін в організмі. Введення цього про-
дукту в раціон харчування принесе не тільки профі-
лактичний ефект для здоров’я, але й надасть лікувальний вплив. Шкірні 
ураження – опіки, екзема, вугрі, прищі та інші лікують за допомогою нанесе-
ної на рани свіжоприготованої гарбузової кашки. Вона допоможе й при про-
блемах із нігтями, зніме болі в ступнях при довгому знаходженні на ногах.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
ГАРБУЗ ІЗ МЕДОМ 

Візьміть великий плід, зніміть шкірку й подрібніть у м’ясорубці разом із 
насінням і серцевиною. У цю масу додайте 5 кг меду й перемішайте. Насто-
ювати слід 10 днів, періодично перемішуючи. На одинадцятий день вижміть 
сік через марлю. Пийте такий сік 3 рази на день за півгодини до їди по 50 г.

КУЛІНАРНІ РЕЦЕПТИ
Гарбуз – один із небагатьох «універсальних» овочів, який дозволяє 

приготувати величезну кількість страв. Кулінарна обробка гарбуза до-
пускає й жарку, й тушкування, й маринування, й запікання.

---- СПАГЕТТІ З СОУСОМ ІЗ ГАРБУЗА Й КУРЯЧОЇ ГРУДКИ -----
Інгредієнти: 200 гр. гарбуза, макарони (спагетті), 1 куряча грудка, 1 цибу-

лина, 1 зубчик часнику, 1 шматочок імбирю, 150 мл. вершків, 1/2 перчини 
чилі, соєвий соус, 2 листочки базиліку, сир твердий – за смаком.

Приготування: наріжте грудку й овочі, м’ясо обсмажте. Додайте гарбуз, 
цибулю, часник, чилі, імбир і базилік, обсмажте все разом 1-2 хв. Налийте 
вершки, трохи соєвого соусу, сіль, перець і дайте закипіти. У готовий соус 
викладіть відварену пасту, перемішайте все гарненько, додайте трохи сиру.

------------- ГАРБУЗОВА КАША НА МОЛОЦІ ---------------
Каша з гарбуза має корисні властивості, особливо для дітей, літніх 

людей та в дієтичному харчуванні.
Інгредієнти: 1 кг м’якоті, 2 яблука, 1,5 л молока, півсклянки пшона або 

рису (можна брати також гречану, манну або кукурудзяну крупу), вершко-
ве масло, цукровий пісок, кориця, ваніль.

Приготування: очістіть яблука та наріжте їх разом із овочевою м’якоттю 
кубиками. Доведіть молоко до кипіння й покладіть у нього крупу. Варіть 
кашу на маленькому вогні 15 хв., а потім сюди опустіть гарбуз, яблука та 
доведіть до готовності. Наприкінці висипте цукровий пісок, ванілін і кори-
цю. Перед подачею покладіть вершкове масло й мед.

-------------------- ВІТАМІННИЙ САЛАТ ----------------------
Інгредієнти: 150 гр. м’якоті гарбуза, 4 яблука, 1 лимон, 2 ч. л. меду, во-

лоські горіхи. 
Приготування: м’якоть гарбуза та яблука натріть на крупній тертці, до-

дайте цедру лимона й лимонний сік (приблизно чайну ложку), мед, перемі-
шайте й посипте подрібненими волоськими горіхами.

------------------------------ СУП-ПЮРЕ -------------------------
Інгредієнти: 250 гр. гарбуза, 4 картоплини, спеції, 1 л молока, сіль.
Приготування: наріжте кубиками гарбуз і картоплю, відваріть, посоліть, 

додайте спеції. Злийте рідину й розімніть овочі в пюре, влийте молоко й 
зваріть до готовності.

-------------------------------- ОЛАДКИ --------------------------
Інгредієнти: 0,5 кг м’якоті гарбуза, 400 мл молока, 1 яйце, 2 ст. л. цукру, 

борошно, масло. 
Приготування: натріть м’якоть на тертці, залийте гарячим молоком і зваріть 

до стану м’якості. Остудіть масу, розбийте в неї яйце, покладіть цукор і пе-
ремішайте. Додайте борошна, щоб вийшла консистенція сметани. Ретельно 
перемішайте й смажте, як звичайні оладки на розпеченій сковороді з маслом.

-------------------------- ПИРІГ «ОСІННІЙ» ----------------------
Інгредієнти: 0,5 кг гарбуза, 0,5 кг листкового тіста, півсклянки кураги або 

родзинок, чверть склянки цукру, горіхи (за бажанням).
Приготування: натріть м’якоть на середній тертці, змішайте з цукром та порі-

заною курагою (родзинками) й горіхами. При бажанні можна додати корицю. 
Розкачайте листкове тісто, вкладіть його в форму з діаметром 26-28 см, обріжте 
по краях. Зверху викладіть гарбуз і покладіть навхрест смужки з тіста. Закрийте 
форму фольгою й поставте в духову шафу. Випікайте 35-40 хв. при температурі 
200 °C. Витягніть форму, зніміть фольгу й допікайте до золотистої скоринки.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
ГАРБУЗ У КОСМЕТОЛОГІЇ

Для живлення шкіри: змішайте 3 ст. л. кашки гарбуза з жовтком курячого 
яйця й 1 ч. л. натурального меду. Накладіть маску на 15 хв. Змийте теплою водою.

Тонізуюча маска: натріть м’якоть гарбуза на тертці, вижміть із неї сік, 
змочіть у ньому ватний диск і протирайте обличчя 2 хв. Через 10 хв. умий-
те обличчя теплою водою.

Очищаюча маска: щоб позбутися вугрових висипів, досить протирати 
шкіру щоранку невеликим шматочком м’якоті гарбуза. 

Державний акт на право 
власності на земельну ділян-
ку серія ЯД №785555 виданий 
на ім’я Музика Ганна Гри-
горівна від 19 грудня 2007 
року, земельна ділянка розта-
шована смт. Ювілейне, вул.. 
Калинова, 27 Дніпропетров-
ська область Дніпропетров-
ський район для будівництва 
та обслуговування жилого 
будинку, площею 0,125 га, ка-
дастровий номер земельної ді-
лянки 1221455800:02:017:0043 
виданий Дніпропетровським 
районним відділом земель-
них ресурсів, реєстраційний 
номер 010712005023, вважати 
недійсним в зв’язку з втратою. 

Втрачений військовий квиток УН № 0856430, вида-
ний Дніпропетровським РВК 31.10.1995 р. на ім’я Алек-
сандрова Рустама Юрійовича, вважати недійсним.  
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На базі Зорянської СШ (ди-
ректор Людмила Кулак) від-
булося спортивне свято, при-
урочене Дню фізкультурника. 
За трофеї від Чумаківської сільської 
ради боролися 8 спортивних команд, в 
рядах яких налічувалося 42 учасники.  

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС 
Чоловіки. І місце – Микола Масла-

ківський («Випускник»). ІІ місце – 
Владислав Велієв (Зорянська СШ-1). 
ІІІ місце – Владислав Суров (Зорян-
ська СШ-2). 

Жінки. І місце – Юлія Пеня. ІІ міс-
це – Марина Кучура. ІІІ місце – Анас-
тасія Копиткова (всі команда Зорян-
ської СШ). 

ГИРЬОВИЙ СПОРТ 
І місце – Володимир Гуржій («Ви-

пускник»). ІІ місце – Віктор Клочко 
(«Відродження»). ІІІ місце – Олек-
сандр Дьячков («Випускник»). 

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА 
Чоловіки. І місце – Сергій Ковален-

СПОРТ

Креативна ’ЯТІРКАП
ко (збірна вчителів). ІІ місце – Олек-
сандр Дьячков. ІІІ місце – Євген Си-
пало (Зорянська СШ). 

Жінки. І місце – Ксенія Вербицька 
(«Випускник»). ІІ місце – Тетяна Вер-
бицька (збірна вчителів). ІІІ місце – 
Юлія Пеня.

В’ячеслав Сорочан, голова Дніпро-
петровської районної організації То-
вариства сприяння оборони України: 
«В командному заліку абсолютний па-
ритет у двох колективів – збірної вчи-
телів та випускників. Третю сходинку 
посіли старшокласники Зорянської 
СШ, суттєво відірвавшись від пере-
слідувачів із «Відродження». П’ятірку 
кращих замкнули снайпери «Зорі».

ДАРТС 
Чоловіки. І місце – Володимир Чер-

них (Зорянська СШ). ІІ місце – Мико-

Виконком та депутатський 
корпус Сурсько-Литовської сіль-
ської ради щиро вітають із по-
важним 80-річним ювілеєм Лі-
дію ТЕРЕНТЬЄВУ – колишньо-
го Сурсько-Литовського 
сільського 
голову. 

       Шановна 
Лідіє Данилівно!

Летять роки, 
як лебеді у вирій,

Життя іде, його не зупинить.
Вітання з Ювілеєм 

наші щирі – 
Ще до ста років 

зичимо прожить!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти 

не дадуть,
І сам Господь по милості наділить

Ще багатенько літ,
Цікаву в житті путь!

В Україні є багато 
людей, які своєю працею 
вносять вагомий вклад 
у розвиток суспільства, 
йдуть попереду, демонструючи взірець громадян-
ськості, працьовитості, справедливості, морально-
сті, поваги до людей. Безсумнівно до таких жит-
тєлюбів належить жителька села Сурсько-Ли-
товське, ветеран Лідія Данилівна Терентьєва.

Народилася вона 16 
вересня 1935 року в с. 
Велика Кахнівка Кре-
менчуцького району 
Полтавської області. 
Сім’я була працьовита, 
дружна, весела, батько 
добре співав, особливо 

українські пісні, був майстром на всі руки.
Але надії на щасливе життя перекреслила війна. 

В 1942 році загарбники всю їхню родину, маму, 
тата, Ліду й її трьох братів, примусово вивезли до 
Німеччини на роботу. Жили вони за колючим дро-
том, де сім’ї виділили ліжка в два поверхи. Важка 
робота, мізерне харчування, та думки про далеку 
рідну Україну... Звільнення прийшло тільки в 1945 році. Після повернення Лідія, 
якій виповнилося вже 10 років, пішла в перший клас. Школу вона закінчила на 
відмінно, із золотою медаллю. А в 1960 році закінчила Харківський університет, 
отримавши професію викладача історії та суспільствознавства. Як молодий спе-
ціаліст, отримала в Солонянському районному відділі народної освіти направ-
лення у Сурсько-Литовську середню школу.

Керівництво школи – директор А. І. Бичков, заступник І. І. Іванов, весь пед-
колектив тепло прийняли молодого вчителя, надавали всіляку допомогу й під-
тримку. Особлива вдячність вчителю історії, чудовому методисту Іллі Юрійови-
чу Бурлану. Директорські та контрольні роботи, відкриті уроки, виготовлення 
наочних посібників та навчання, напружене навчання на ФПК, підготовка полі-

ДО СЛАВНОГО ЮВІЛЕЮ

З ВДЯЧНІСТЮ Й ПОВАГОЮ
тінформацій, олімпіад, класне керівництво, постійна самоосвіта зробили Лідію 
Данилівну майстром педагогічної справи.

У 1961 р. вийшла заміж за молодого механіка МТС Григорія Костянтиновича 
Терентьєва. Народився син Сашко.

У 1971 р. Лідію Данилівну обирають секретарем парткому радгоспу «Пер-
шотравневий». Це були роки докорінної реорганізації сільсько-
го господарства, подальшої спеціалізації виробництва, наси-
чення його технікою, механізацією молочно-товарних ферм, по-
ліпшення умов праці, побуту та відпочинку робітників. Стали 
успішніше вирішуватися соціальні питання: підвищилася заро-
бітна плата, з’явилися нові дороги, багатоквартирні будинки, 
лінії газо- і водопроводів. Радгосп став мільйонером. Десятки 
механізаторів і тваринників були удостоєні високих урядових 
нагород, стали орденоносцями, учасниками виставок досягнень 
народного господарства.

У 1986 р. Лідія Данилівна була обрана головою виконкому сіль-
ської ради. На цій посаді вона пропрацювала 16 років, пройшла пе-
ревибори, у тому числі на альтернативній основі, в 1990, 1994 і 1998 
рр. Це були важкі роки, особливо в період становлення молодої неза-
лежної держави. Розвал економічних зв’язків із іншими республіка-

ми колишнього СРСР, різке падіння обсягів виробництва, життєвого рівня населення, 
вкрай негативно відбилися на соціальній сфері села. Невиплата зарплати медикам, пе-
дагогам, працівникам сільської ради, відсутність коштів на підтримку пенсіонерів та 
дітей – все довелося пройти сільському голові. Вистояли, витримали, вижили.

У 2002 р. на зміну ветеранам прийшли нові енергійні керівники. Їм стояти біля 
керма, знаходити нові форми управління сільською радою. Після виходу на пен-
сію Л. Д. Терентьєва продовжує активну громадську роботу, передає молоді свій 
життєвий досвід, допомагає раді ветеранів села у вирішенні важливих питань.

Щастя й здоров’я, довголіття Вам, дорогий наш учителю!
За дорученням випускників 1965 р. А. СОЛОВЕЙ, історик, краєзнавець.

Фото з архіву ювілярки.

ла Маслаківський. ІІІ місце – Сергій 
Коваленко. 

Жінки. І місце – Юлія Пеня. ІІ місце 
– Кристина Іванченко (Зорянська СШ). 
ІІІ місце – Карина Іванченко (Зорян-
ська СШ-2).

Непередбачено закінчилися тур-
ніри з ігрових видів спорту. Так, у 
міні-футболі перемогу святкували 
«Відродження» (капітан Микола Іва-
шов). Буквально на останніх секундах, 
відігравши два м’ячі у «Зорі» (капітан 
Віктор Кузнєцов). Третє місце розігра-
ли юні футболісти Зорі (капітан Олек-
сандр Каряка) та Маївки (капітан Дми-
тро Синяков). Сильнішими виявилися 
господарі (4:1).

У фінальному волейбольному двобої 
зустрічалися «Відродження» (граючий 
тренер Віктор Жулін) та «Зоря» (капі-

тан Михайло Гуржій). У тре-
тій вирішальній партії гравці з 
Маївки вели в рахунку 8:0, зда-
валося долю матчу вирішено. 

Проте зоряницям вдалося «вирвати» 
перемогу (17:15) завдяки палкій під-
тримці своїх уболівальників.

Валентина Стець, Чумаківський 
сільський голова: «Програма спортив-
ного свята складалася з дев’яти турні-
рів та шести видів спорту. Загалом узя-
ли участь 8 команд, але слід відзначи-
ти креативну п’ятірку: «Випускник», 
«Відродження», збірна вчителів, Зо-
рянська СШ та «Зоря». Представники 
цих колективів змагалися в усіх турні-
рах. 

Під час урочистого закриття на 
місцевих футболістів чекав сюрприз. 
Вони отримали в подарунок дуже важ-
ливий атрибут – воротарські футболь-
ні сітки від Віктора Жуліна. 

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, 
голова КФК «Фаворит».  

Днями відсвяткував свій 55-річний 
ювілей начальник відділу соціаль-
но-економічного розвитку та ко-
мунальної власності виконав-
чого апарату Дніпропетров-
ської районної ради 

 Сергій САМАРСЬКИЙ. 
Шановний Сергію Васильовичу! 
Впевнено та послідовно Вами пройдений 

черговий відрізок життєвого та професій-
ного шляху. 16 років свого трудового життя 
Ви присвятили Дніпропетровському району. 

Бажаємо Вам міцного здоров’я та життєвої наснаги, 
професійних успіхів та особистих досягнень, родинно-
го щастя, злагоди та добробуту.

Нехай Ваша доля буде довгою, щасливою, й Вас завжди 
оточує сімейний затишок та підтримка друзів.

Бажаємо й надалі залишатися таким оптимістом, енер-
гійним і невтомним, завзятим і неспокійним душею, щи-
рим і турботливим, щедрим на добро!

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

Святкує свій поважний ювілейний День на-
родження 

Лідія ТЕРЕНТЬЄВА. 
Народилася Лідія Данилівна на Полтавщині, 

але після закінчення Харківського державного уні-
верситету, приїхала в Дніпропетровський район, із 

яким поєднала своє життя.
11 років працювала в Сурсько-Литовській середній школі 

вчителем історії й суспільствознавства, організатором по-
закласної й позашкільної роботи. 15 років була звільненим 

секретарем парткому радгоспу «Першотравневий». А з 1986 
року, отримавши надзвичайну підтримку мешканців Сур-
сько-Литовської громади, очолила сільську раду, відпра-
цювавши на посаді голови 16 років.
Шановна Лідіє Данилівно! Ваш життєвий та професійний 

шлях насичений добрими справами та вчинками на благо людей. 
То ж бажаємо Вам і надалі залишатися такою енергійною, людяною 

й мудрою жінкою. Міцного Вам здоров’я, родинного щастя та життєвої 
енергії. Нехай Вам завжди посміхається доля, повною чашею буде Ваш 
дім та збережеться на довгі роки Ваша здатність бути потрібною людям.

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


