
Громадська інформаційно-політична газета

П’ятниця, 25 вересня 2015 року, № 37 (7906)

заснована у січні 1939 року
Дніпровська зоря

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. 

Індивідуальний підхід до кожного клієнта 
та гнучка система знижок .

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

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ РАЙОНУ! ЩИРО ВІТАЄМО ВАС ІЗ ВСЕУКРАЇНСЬКИМ ДНЕМ БІБЛІОТЕК.
Бібліотека знайома кожному з дитинства і до старості літ, як джерело радості, духовної сили, помічник в житті, яка відкриває нові далі у бурному потоці сторінок. 

Книга – це добрий товариш, учитель, вірний супутник. Справжніми помічниками та порадниками на шляху до вершин знань і мудрості народу є бібліотекарі – вірні 
збирачі духовних скарбів, провідники в світ нового й непізнаного. Саме ви, бібліотекарі, допомагаєте читачам бути обізнаними в сучасних проблемах, пізнавати 
реальну картину світу. Подальший розвиток бібліотечної справи – це запорука розвитку суспільства. 

Ми переконані, що працівники бібліотечної системи Дніпропетровського району й надалі будуть активно сприяти підвищенню читацького попиту, культурному 
розвитку, суспільній і громадсько-політичній орієнтації мешканців району.    

Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, успіхів, добра, щастя, миру й достатку. 
Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації.                    Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

КОЛЕГІЯ

Відповідно до плану основних 
заходів, днями відбулося засідан-
ня колегії райдержадміністрації 
під головуванням Романа Пру-
денка, в.о голови райдержадміні-
страції.

Про хід виконання Програ-
ми розвитку фізичної культури 
й спорту в Дніпропетровсько-
му районі до 2016 року доповіла 
Людмила Стрежньова, голова 
ДРО ВФСТ «Колос» 
АПК України, яка за-
значила, що районна 
Організація «Колос» 
працює над впровад-
женням в життя Дер-
жавної програми розвитку фізичної культури й спорту серед широких верств 
населення та пропаганди здорового способу життя. Особливого значення ці 
питання набувають у теперішній час, у зв’язку зі зростанням у районі кількості 
захворювань та числа наркозалежних. У своїй роботі організація співпрацює 
з головами територіальних громад. Рішеннями виконко-
мів місцевих рад були створені 17 фізкультурно-спор-
тивних клубів, де були обрані відповідальними за фіз-
культурно-спортивну роботу вчителі фізичної культури 
та активісти. Спортивно-масова та оздоровча робота 
проводиться в чотири етапи згідно календарного  пла-
ну роботи та положення про районні сільські спортивні 
ігри. Для покращення фізкультурно-оздоровчої роботи 
серед мешканців сіл, Організація «Колос» заключила 
угоди про спільну діяльність, де були вказані зобов’я-
зання та відповідальність сторін. 

Після виступу відбувся блок нагороджень. Почесною грамотою голови Дні-
пропетровської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток фізич-

ної культури та спорту серед сільського населення та з 
нагоди Дня фізкультури та спорту відзначені: Валерій Ри-
жак – Балівський сільський голова. Почесною Грамотою 
Дніпропетровської обласної організації ВФСТ «Колос» 
АПК України:  Віктор Шинкевич – депутат обласної ради; 
Валентина Стець – Чумаківський сільський голова;  Ла-
риса Мала – в.о. голови Партизанської сільської 
ради; Анатолій Волошко – провідний фахівець 
ДРО ВФСТ «Колос»; Олександр Репешко – тренер 
з важкої атлетики;  Катерина Глущенко – спортс-
менка-аматорка. Подякою Департаменту фізичної 
культури і спорту, сім’ї та молоді облдержадміні-
страції нагороджена Людмила Стрежньова – го-

лова ДРО ВФСТ «Колос»; Ольга Саєнко – вчитель фізкультури, основ 
здоров’я, захисту Вітчизни КЗ Баглійська СЗШ; 
Вікторія Савченко – вчитель фізкультури та ос-
нов здоров’я КЗ Підгородненський НВК-1; Почес-
ною Грамотою в.о. голови РДА: Євгенія Корінна 
– Степнянський сільський голова;  Руслан Топал 
– директор КЗ Волоська СЗШ; Віктор Невеселий 
–  директор КЗ Партизанська СЗШ;  Валентина 
Обух – директор КЗ Степнянська СЗШ; Людми-
ла Кулак –  директор КЗ Зорянська СЗШ;  к.ф. 
«ОЛІМПІК» Ювілейної селищної ради; Альона 
Ткаченко –  вчитель фізвиховання КЗ Підгород-
ненська СЗШ-3, голова к.ф. «Кільчень» Підгород-
ненської міської ради;  Андрій Кондратюк –  вчи-
тель фізичного виховання КЗ Ювілейна СЗШ-1, 
тренер з футболу; Світлана Жидченко – керівник гуртка з настільного 
тенісу «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки»; Наталія Кри-
венкова – інструктор із фізкультури ДНЗ «Червона шапочка» Ювілей-
ної селищної ради; Надія Онойченко – інструктор із фізкультури ДНЗ 
«Світлячок» Новоолександрівської сільської ради; Тетяна Тютюнник 
– інструктор з фізкультури ДНЗ «Івушка» Підгородненської міської 
ради.

 Щодо роботи зі зверненнями громадян за вісім місяців 2015 року 
Управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровському райо-
ні проінформувала Вікторія Салабай, заступник начальника УПФУ, 
акцентувавши увагу присутніх, що неухильно виконуються всі захо-
ди, передбачені Урядом України щодо забезпечення реалізації та га-
рантування конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування та про створення належ-
них умов для обслуговування громадян на підприємствах, в установах 
та організаціях. Тобто, управлінням вживаються невідкладні заходи 
щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на пись-
мове звернення та особистий прийом, неухильного виконання норм 
Закону України «Про звернення громадян», упорядкування роботи зі 
зверненнями громадян. 

Про очікуване виконання бюджету району й районного бюджету за 
дев’ять  місяців 2015 року доповіла Наталія Левчук, начальник  фі-

нансового управління ДРДА, 
яка зазначила, що фінансовим 
управлінням райдержадміні-
страції щоденно проводиться 
моніторинг надходжень дохо-
дів до місцевих бюджетів ра-
йону всіх рівнів, аналізують-
ся видатки всього та в розрізі 
напрямків їх використання, 
наявність залишків коштів на 
всіх котлових та реєстраційних 

рахунках місцевих рад. За 9 місяців 2015 року до зведеного бюджету району 
очікуються надходження власних доходів у сумі 166,8 млн грн доходів, що 
буде становити 133,5 % до уточнених планових показників місцевих органів 
влади. Це на 60,4 млн грн більше в порівнянні з відповідним періодом 2014 

року. Очікується виконання уточненого плану по власних 
доходах загального фонду бюджету району на 134,8%, до 
бюджету повинно надійти 163,4 млн грн  доходів, це на 77 
млн грн  або на 89 % більше в порівнянні з відповідним пе-
ріодом 2014 року.

Основними бюджетоутворюючими джерелами надхо-
джень загального фонду району в звітному періоді є: по-
даток та збір на доходи фізичних осіб, акцизний податок із 
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів, місцеві податки (з них податок на май-
но та єдиний податок), екологічний податок.

Планові показники власних доходів спеціального фонду місцевих бюджетів 
за 9 місяців 2015 року будуть виконані  майже на 100,2 %, при плані 3,7 млн грн 
планується отримати 3,7 млн грн доходів. Обсяг касових видатків загального 
та спеціального фондів зведеного бюджету району складе майже 304,2 млн грн.

Районним бюджетом дохідна частина за 9 місяців 2015 року буде виконана 
майже на 105,5%, в тому числі по власних доходах – на 144,3 %, по міжбюджет-
них трансфертах – на 95,4 %. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ. Фото автора.

ПРАЦЮЄМО  НА БЛАГО РАЙОНУ
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Вся дружня небайдужа чума-
ківська велика родина – жителі 
сіл Зоря, Маївка, Чумаки, 
Виноградне – разом відсвят-
кували День рідного села. 
Всі, хто потрапили сюди на 
свято, здаля чи з навколиш-
ніх сіл, не могли залишитись байдужими, ще більше закохалися в цей квітучий 
край та його працьовитих людей. 

Цілий день на головній площі села Чумаки лунали патріотичні пісні, щирі сло-
ва подяки та сердечні побажання. Всі бажаючі, односельці та гості свята мали змо-
гу  відвідати виставку-ярмарок робіт талановитих жителів Чумаківської громади. 

Урочисту частину заходу відкрили маленькі жителі громади, майбутня зміна – 
вихованці дошкільного навчального закладу «Буратіно». З дитячою безпосеред-
ністю вони розказували віршики, дякували за подароване їм дорослими щасливе 
дитинство, співали пісні, та надзвичайно вразив всіх присутніх танок у виконан-
ні вихователів та дітей «Диво-квітка». 

На свято завітали почесні гості: представники районної влади, депутати, керів-
ники районних управлінь та служб, керівники підприємств та організацій, що 
знаходяться на території сільради. За доброю народною традицією їх зустрічали 
хлібом-сіллю.

Чумаківський сільський голова Валентина Стець виступила перед людьми з 
доповіддю-звітом про роботу сільської ради за минулий рік, розповіла про те, 
чим живе громада сьогодні, і на що слід очікувати в майбутньому.  

В.о голови районної ради Віра Джур передала 
вітання жителям громади від депутатського кор-
пусу району та вручила Подяки районної ради 
депутатам Чумаківської сільради: Олександрові 
Булашенку, Анатолієві Староконю, Вірі Шляхті-
ній, Валентині Харченко, Людмилі Ніколаєвій, 
Юрію Іванченкові, Людмилі Кулак, завідувачці 
ДНЗ «Буратіно» Аллі Притулі.

Від Дніпропетровської райдержадміністрації 
привітала Чумаківську громаду з Днем рідного 
села Тетяна Сараб’єва, керівник апарату РДА. 
Грамотами райдержадміністрації нагороджені 
кращі представники громади: члени виконко-
му Чумаківської сільської ради: директор ТОВ 

«Зоря Дніпропетровська» Валерій Коваль, начальник ЖКП «Комунальник» В’ячес-
лав Попов, голова колективу фізичної культури «Фаворит» Сергій Вербицький, за-
ступник директора з навчально-виховної роботи Чумаківської СШ Раїса Скрипник, 
Василь Бушуєв, а також завідувач Чумаківської амбулаторії загальної практики сі-
мейної медицини Валентин Пушнов, директор Чумаківської СШ Наталія Моісєєнко.

За плідну працю на користь Чумаківської територіальної громади, значний осо-
бистий внесок у справи навчання та охорони здоров’я жителів громади, високий 
професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди Дня села сільський голова 
Валентина Стець нагородила грамотами кращих працівників ДНЗ «Буратіно», ДНЗ 
«Сонечко», вчителів Зорянської та Чумаківської шкіл, самовідданих  працівників 
Чумаківської та Зорянської медамбулаторій, фельдшерського пункту с. Маївки. 

За сумлінну працю, спрямовану на вирішення соціально-побутових питань 
та забезпечення житлово-комунальних потреб мешканців Чумаківської терито-
ріальної громади, грамотами сільського голови нагороджені кращі працівники 
ЖКП «Комунальник» та поштових відділень, завідувачі сільських бібліотек.

Подякою сільського голови за вагомий особистий внесок у процвітання тери-
торіальної громади, активну громадянську позицію й громадську діяльність, 
невичерпну енергію та з нагоди Дня села відзначені: депутати Чумаківської 
сільської ради: Варвара Омельницька, Людмила Чехлата, Михайло Живодьор, 
Наталія Василенко, Анатолій Серга, Галина Андрущенко, завідувач сільської 
ритуальної служби ЖКП «Комунальник» Наталія Кас’яненко.

Святкового дня подарунками та теплими словами вдячності за вклад у духов-
ний розвиток Чумаківської громади, 
відзначені отець Георгій, настоятель 
Храму Свято-Преображенської па-
рафії та отець Віталій, настоятель 
Храму святих царственних мучени-
ків-страстотерпців.

З особливою повагою Валентина 
Стець вітала з Днем села ветеранів 
Другої світової війни: Михайла Масю-
ка, Михайла Окатого, Івана Ясенчука 
та воїнів-інтернаціоналістів: Олексан-
дра Васильчука, Сергія Василенка, 
В’ячеслава Говоруху, Андрія й Ігора 
Готвянських, Миколу Кириєнка, Ва-
силя Князевича, Олександра Котенка, 
Олександра Синенка, Анатолія Щи-
товського, Євгенію Серьогіну, Юрія 
Олійника, Анатолія Волоконського. 
Прозвучали привітання учасникам 
АТО: Максимові Миколенку, Вікто-
рові Наливайку, Сергію Нємцову, Ми-
колі Тарану, Олександрові Філатову, 
Олександрові Юхну, Анатолієві Жарких, Денисові Шульзі, Дмитрові Назаренку, 
Дмитрові Булашенку, Євгену Корнієнкові, Ростиславові Петухову, Олександрові Си-
моновичу, В’ячеславові Лісовцю. Сердечні привітання отримали дружина Наталія 
та діти Андрій і Поліна, а також мама Валентина Миколаївна, героя-земляка Сергія 
Ткаченка, який загинув при виконанні службово-бойових завдань у зоні проведення 
антитерористичної операції на сході України 10 квітня 2015 року. 

Усім колишнім і теперішнім захисникам Вітчизни свій виступ присвятили 
учні та педагоги Чумаківської середньої школи.

З побажаннями, щоб у нашій державі якнайшвидше наступили злагода й мир, 
сільський голова від імені всієї громади подякувала за активну громадську ді-
яльність, благодійну активність, безкорисливість і милосердя людей, які зроби-

Рідне село – наш дім, наше 
коріння й доля, наша кров-
ність і материнська пісня. 
Розкішні квітучі українські 
села – то розбуджені досвітки, 
духмяні пахощі мальовничої 
осені. Тут живе наше дитин-
ство, це частина нашого сер-
ця. Мала батьківщина – наша 
сповідь і турбота, й безтурбот-
ність теж. Рідне село – це ми з 
вами, це наша Україна-мати!

ли значний особистий внесок 
у надання допомоги нашим во-
їнам-захисникам. Це Анатолій 
Староконь, Олександр Була-
шенко, Олексій та Олександр 

Покасі, Антон Водолазський, Олег Кальмус, Павло Жадан, Валерій Яковенко, 
Петро Діанов та Микола Іванчиков.  

Українська земля завжди славилася своїми довгожителями. Тож вітали на святі й 
старожилів. 15 вересня відсвяткувала свій 102 
День народження найстарша жителька Чумаків-
ської громади, надзвичайно енергійна, добра та 
трудяща жінка – Ніла Олександрівна Лисенко. 

Найстаршим старожилом маленького села 
Виноградне є Олена Гаврилівна Кучугурна, 
якій цього року виповнилося 92 роки. Най-
старша жителька села Зоря – Марія Василів-
на Ламза, якій саме в День села виповнилося 
90 років! Найстаршою жителькою с. Маївки є  
Олена Іванівна Дем’яненко, їй 89 років. 

 Відзначали на святі й жінок, які отримали почесне звання «Мати – героїня»: 
Валентину Сухорукову, Катерину Зеленкевич,  Любов Рогальську.

Приємно, що за рік до сільської родини додалолося 15 маленьких жителів. Ві-
тання приймали й наймолодші жителі  громади – Тимофійко Чуб та Євочка Ру-
зієва разом зі щасливими батьками. 

Подружжя Сподинець, Григорій Онисимович та Поліна Федорівна, 50 років 
тому в квітні місяці зареєстрували шлюб у виконавчому комітеті Чумаківської 
сільської ради. Цей ювілей теж не залишився поза увагою сільського голови.

Жили й живуть у селах ті, кого героями слід величати. Це земляки, чиї груди 
прикрашають за працю ордени, високі відзнаки держави. Слова подяки звучали 
на адресу всіх, хто працював на фермах, у полях, у тракторних і овочевих брига-
дах, хто ніс на собі тягар нелегкої селянської праці. Цим дивовижним трударям 
низько вклоняється вся Чумаківська громада. 

Радували глядачів виступи талановитих представників громади: Анастасії Свистун, 
Лізи Рибчинської, Богдана Шатила й Дар’ї Попової, знаного в усьому районі вокально-
го ансамблю «Сузір’я», аматорського співочого колективу Чумаківської медамбулато-
рії. Завершилася урочиста частина флеш-мобом – танкком за участю великої кількості 
учнів в українських костюмах під пісню «Україна – це ми».  

З нагоди Дня села незабутній сюрприз очікував на всіх присутніх – «Караоке на 
майдані з Ігорем Кондратюком», яке завітало прямо на славну чумаківську талано-
виту землю. В співочій майстерності мали змогу позмагатись юні й дорослі, чолові-
ки й жінки, гості та місцеві жителі. Боротьба за першість та звання «Кращий співак 
Чумаків» була чесною й дуже запеклою. На щастя, таланти Чумаківської громади не 
підвели. У «Караоке на майдані» перемогу отримала Анастасія Свистун – жителька 

с. Чумаків (за неї зібрано більше 1500 грн), 
на другому місці – Ліза Рибчинська – онука 
жительки с. Чумаків (за неї зібрано близько 
1000 грн). Третьою фіналісткою стала жи-
телька с. Степового Лариса (за неї зібрано 
біля 400 грн). Переможниця Анастасія Сви-
стун стане учасницею «Караоке на майдані» 
в м. Києві вже цієї неділі. Шоу транслювати-
меться на каналі СТБ 25 жовтня.

Кошти в сумі 3760 грн, зібрані в ході 
проведення конкурсу, передані майору, ко-
мандиру батальйону 93-ї бригади Денису 
Мерзлікіну – жителю с. Зорі, який перебу-
вав у зоні АТО з 23 травня 2014 року, був 
тяжко поранений 28 червня 2015 року. За-
раз знаходиться в лікарні ім. Мечникова м. 
Дніпропетровська. 

Ігор Кондратюк представив вдячній чу-
маківській публіці та шанувальникам пі-
сенних талантів переможців талант-шоу 
«Х-фактор» Аїду Ніколайчук та Євгена 
Літвінковича, які своєю шаленою енерге-

тикою та чарівними голосами, мелодіями пісень заряджали всіх присутніх опти-
мізмом і вірою в щасливе майбутнє.

 Також відбувся концерт викладачів та студентів Дніпропетровського театраль-
но-художнього коледжу. Ці талановиті артисти вже не вперше завітали до громади 
й знову подарували справжню насолоду своїми піснями й танцями.

Учасники заходу, хто зголоднів, мали нагоду посмакувати безкоштовною по-
льовою кашею. Закінчувалось свято дискотекою. А коли стемніло, в небо злетіли 
яскраві світлодіодні кульки, як ті щасливі мрії, якими повниться вся чумаківська 
дружна сім’я. Нехай вони неодмінно збуваються, щастям й добром повниться кож-
на громада, щоб заможною й процвітаючою стала вся наша рідна Україна. 

Таміла ЖОРНЯК, с. Чумаки. Фото автора.

Ми  пишаємось  селом!Ми  пишаємось  селом!
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Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації 
Святослав Олійник балотуватиметься у депутати Дніпропе-
тровської обласної ради від політичної партії «Відродження».

Про це стало відомо під час партійної конференції «Відро-
дження», що відбулася 22 вересня у Дніпропетровську.

Коментуючи своє рішення, Олійник наголосив на важли-
вості компромісного діалогу у суспільстві на противагу роз-
дмухуванню внутрішньої ворожнечі.

«Зараз, під час місцевих виборів, я бачу, що радикальна ча-
стина суспільства вимагає нових революцій і говорить, що 
нинішня влада не виправдала сподівання людей. З іншого боку - на вибори йде «Опозицій-
ний блок», у яких немає нічого, крім прагнення реваншу та бажання повернутись до «кори-
та». «Відродження» – та партія, яка змогла утримати лінію компромісного спілкування та 
об’єднати здорові, творчі сили суспільства», – заявив Олійник.

«У «Відродженні» – управлінська та політична еліта Дніпропетровщини. Тут – інтелекту-
альний та творчий потенціал нашої області – перші серед аграріїв, промисловців, вчителів. 
Тут люди, які перемагають, які виведуть Дніпропетровську область, а згодом і країну, із 
хаосу та руїни на шлях стійкого, поступального розвитку», – підкреслив він.

Як повідомлялося, політична партія «Відродження» на обласній конференції висунула 
кандидатів до Дніпропетровської обласної ради та затвердила Програму соціально-еконо-
мічного розвитку до 2020 року.

Всього політична сила висунула більше 2000 кандидатів до місцевих рад Дніпропетров-
щини усіх рівнів.

Політична партія «Відродження» затвердила список кандидатів, які брати-
муть участь у місцевих виборах 25 жовтня в Дніпропетровській області.

Про це стало відомо під час конференції політичної сили, яка відбулася 22 
вересня у Дніпропетровську.

Як зазначив голова Дніпропетровської обласної організації партії «Відро-
дження» генеральний директор Нікопольського заводу феросплавів Володимир 
Куцін, загалом політсила висунула понад 2000 кандидатів до місцевих рад усіх 
рівнів на Дніпропетровщині.

За його словами, основу списку становлять люди з великим досвідом, які вже 
зробили чимало для розвитку країни та області.

«Серед наших кандидатів до обласної ради – керівники великих підприємств, 
висококваліфіковані медики, кращі вчителі, успішні підприємці та фермери. Ми 

знаємо, як плавити метал і як вирощувати хліб. Ми вміємо зводити будинки і до-
роги. Ми знаємо, як захищати свою землю і як берегти життя», – наголосив він.

У свою чергу, заступник голови Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник 
зазначив, що партія «Відродження» об’єднала управлінську та політичну еліти 
Дніпропетровщини.

«У «Відродженні» – інтелектуальний та творчий потенціал нашої області – 
перші серед аграріїв, промисловців, вчителів. Тут люди, які перемагають, які 
виведуть Дніпропетровську область, а згодом і країну, із хаосу та руїни на шлях 
стійкого, поступального розвитку», – підкресли він.

Нагадаємо, 5 вересня у Києві відбувся VI позачерговий з’їзд партії «Відро-
дження». Його делегати ухвалили рішення про участь політичної сили у місце-
вих виборах 25 жовтня 2015 року.

Політична партія «Відродження» 
презентувала та затвердила стратегіч-
ну Програму соціально-економічного 
розвитку Дніпропетровської області 
на період до 2020 року.

Про це стало відомо під час партійної 
конференції «Відродження», що відбу-
лася 22 вересня у Дніпропетровську.

За словами експертів, які брали 
участь у розробці документу, презен-
тована «Відродженням» програма со-
ціально-економічного розвитку Дні-
пропетровської області – це фундамен-
тальна науково-прикладна розробка, 
що досі не має аналогів в Україні.

«Програма містить 17 окремих проектів, зокрема, з економічних 
питань, енергозбереження, покращення інвестиційного клімату, еко-
логічної безпеки. Ми дуже добре вивчили Дніпропетровську область 
та провели дуже велику роботу», – розповіла співавтор Програми, 
доктор економічних наук, професор Вікторія Микитенко.

Крім того, голова партії, колишній губернатор Дніпропетровщини 
Віктор Бондар наголосив, що завдяки зусиллям експертів з економі-
ки, а також практичним знанням керівників великих підприємств, 
програма дозволить суттєво покращити як особистий добробут меш-
канців області, так і загальноукраїнські економічні показники.

«Наша партія насамперед виступає за економічне відродження кра-
їни, за відродження її промислового потенціалу та інвестиційного 
клімату. І саме у Дніпропетровській області команда «Відродження» 
складається з людей справи, які можуть це здійснити», – заявив він.

Участь у конференції взяли також народні депутати Андрій Шипко 
та Віталій Хомутиннік.

Всього політична сила висунула понад 2000 кандидатів до місцевих 
рад Дніпропетровщини усіх рівнів.

Нагадаємо, що 5 вересня у Києві відбувся VI позачерговий з’їзд по-
літичної партії «Відродження». Його делегати ухвалили рішення про 
участь політичної сили у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ВІД «ВІДРОДЖЕННЯ» 
БАЛОТУЮТЬСЯ ПОНАД 2000 КАНДИДАТІВ

ОЛІЙНИК ІДЕ НА ВИБОРИ 
З ПАРТІЄЮ «ВІДРОДЖЕННЯ»

«ВІДРОДЖЕННЯ» ЗАТВЕРДИЛО 
СТРАТЕГІЧНУ ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ДО 2020 РОКУ

Вікторія Микитенко – 
доктор економічних наук, 
професор.

Святослав Олійник – на-
родний депутат 5-6 скликань.

УРОЖАЙ – НА ЩАСТЯ, ЛЮДЯМ НА ДОБРО
Осінь – це не тільки прекрасні пейзажі й дивовижна погода. 

Це пора збору врожаю, відповідальний час для працівників 
аграрного сектору. Виходячи в поле, землероби завжди подум-
ки бажають, аби урожай уродив на щастя кожному й людям 
на добро.

Наразі комплекс осінньо-польових робіт у ФГ «Оріль» Дні-
пропетровського району триває. Трударі вже закінчують збір 
соняшника, незабаром почнуть косити кукурудзу та сіяти 
озимі культури. 

Про підсумки сільгосподарського року, в яких сенсах він був ре-
зультативним та чи всього наміченого вдалось досягти, ми разом 
із начальником агропромислового розвитку РДА Тетяною Ткач, 
поспілкувалися з керівником ФГ «Оріль» Сергієм Булавіним.

– Для нашого господарства рік 2015 – надзвичайно благодат-
ний. Зернових у господарстві зібрано на круг – 51 ц/га, соняшник 
за прогнозами обіцяє не менше 30 ц/га, тож показники врожайно-
сті радують. Кукурудзу теж плануємо зібрати вчасно й без втрат, 
думаю 60-70 ц/га на круг обіцяти можемо. Важливим завданням 
цьогоріч є ще - посіяти озимі на площі 150 га, та поки що недо-
статня кількість вологи в ґрунті не дозволяє розпочати посів. Тож 
у цей час готуємо землю, обробляємо поля. 

Сергій Миколайович – один із наймолодших успішних пред-
ставників аграрного сектору нашого району. Він талановитий 

керівник, який вже встиг заявити про себе, 
а ще – дбайливий і розважливий господар, 
турботливий сім’янин. Мудре керівництво, 
молодість і наполегливість, самовіддана пра-
ця та підтримка родини – ось секрет успіху 
очільника господарства. 

Своїми досягненнями в непростій сіль-
ськогосподарській праці Сергій Булавін 
ділиться з радістю: «За останні 3 роки ми 
повністю оновили машинно-тракторний 
парк. Купили: комбайн Джон Дір, два трак-
тори Джон Дір-7930 та Джон Дір-6130, сіял-
ку зернову Джон Дір-455, сіялку пропашну, 
оборотній плуг. А добра техніка, розумієте 
самі – запорука якісного обробітку ґрунту та 
вчасного виконання сільськогосподарських 
робіт».

Тож, як бачимо, господарство добре роз-
вивається, має навіть, за словами керівника, 
технічні можливості для розширення тери-
торії та збільшення потужностей, але для цього, на жаль, немає земельних ресурсів. Зараз 
всього орендодавців у ФГ «Оріль» 158 чоловік.

  (Продовження читайте на 5 стор.)
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...Ярослав Владиславович Ляпін, показуючи виробничі 
приміщення комплексу, знає тут, як кажуть, все до най-
меншої деталі. Власне, так і належить „правій руці”. І це 
зараз тут – і величезні дійні гурти, і племінні групи, і над-
сучасне доїльне обладнання, а тоді, в 2010 році, коли лише 
зароджувалася думка про спорудження такого комплексу, 
усього цього, ясна річ, не було.

– Тут був пустир! – пригадує Ярослав Владиславович. 
– Були величезні котловани, з яких просто розкрадали пі-
сок! Тепер, – показує на нові сучасні приміщення, – тут 
виробничий комплекс. Анатолій Володимирович взяв 
тоді величезний кредит, і розпочалися будівельні роботи. 
Що радує! – робить наголос. – Наш комплекс сьогодні, за 
досить багатьма показниками, визнано кращим в Украї-
ні. Добре знають про нього і за кордоном. А там вірять не 
красивим словам, а переконливим фактам. Ось лише один 
з них: наша молочна продукція сьогодні краща в Україні.

Про ці справді добрі справи можна писати окрему кни-
гу, – вони не вигадані, не придумані. І це зараз цей комп-
лекс – красень! А колись, створюючи його, треба було ту-
лити тут усе крупинка до крупинки. Що й зроблено.

Ярослав Владиславович, продовжуючи показувати 
комплекс, пригадує, на перший погляд, майже смішний ви-
падок. Але смішний – лише на перший погляд. Фактично ж 
це більш, ніж переконливий приклад того, як на державно-
му рівні треба ставитися до іміджу своєї державі.

– Коли вже було збудовано ось ці приміщення, – показує 
рукою, – й оснащено за останнім словом техніки, постало 
питання: а чим наповнити ці будівлі? Анатолій Володи-
мирович прийняв рішення: тут мають стояти корови ві-
домої австрійської брауншвіцької породи. Здавалося б, які 
ще проблеми? Закупили, привезли, поставили!.. Власне, 
так усе це потім і відбулося. Але спочатку було ось що. 
Головний ветеринарний лікар Австрії не давав дозволу 
на вивезення цих корів з Австрії до тих пір, поки сюди не 
приїхали їхні фахівці і не склали свій висновок щодо того, 
що тут справді все відповідає сучасним європейським мір-
кам. Лише після цього дозвіл на вивезення такої породи з 
Австрії нами було отримано.

Ярослав Владиславович тут же „приземлює” цей випа-
док до нашої країни:

– Чим це не переконливий приклад того, як державні 
мужі, назвемо їх так, повинні дбати про імідж своєї дер-
жави? Ось цей, уже згадуваний, випадок. Австрійську 
досить відому породу корів вивозять в іншу країну. Ра-
дуватися треба! І вони таким явищам справді радуються. 
Але тут же бачиться й інше. Їхні державні мужі прекрасно 
розуміють, що навіть високоудійні породи корів не дава-
тимуть повної віддачі, якщо їм не буде створено відповід-
них умов. А не даватимуть повної віддачі, то хтось може 
сказати: подумаєш, знаменита порода!.. Тому, щоб ніхто 
так не говорив, сюди й приїхали австрійські посланці 
й перевіряли усе не те, що досить строго, а надзвичайно 
прискіпливо. І лише після перевірки дали дозвіл: визнану 
австрійську породу корів можна відправляти за кордон. 

Він робить остаточний висновок.
– Ось такі принципи істинної любові до своєї країни по-

винні бути і в нас, а не тільки досить гучні заклики понад 
усе любити Україну...  

...Розповіді про подібні епізоди з повсякденного життя 
цього виробничого комплексу можна продовжувати й 

продовжувати, й після кожного з них знову і знову пере-
конуєшся: це дійсно по-справжньому сучасне сільського-
сподарське виробництво.

В підтвердження цього Ярослав Владиславович нази-
ває такі факти.

– З рядом європейських країн ми підтримуємо найтіс-
ніші зв’язки. Вже не вперше, скажімо, відряджаємо своїх 
працівників за кордон, щоб вони там поповнювали свої 
знання, навчалися передовим методам господарювання. 
Наші працівники вже по декілька разів побували, скажі-
мо, в тій же Австрії, Німеччині, Єгипті.

А буває й навпаки. 
– Один раз в три-чотири місяці сюди, на наш комплекс, 

приїздять зарубіжні фахівці для того, щоб тут, на місці, 
навчати наших працівників усьому тому, що називається 
передовим досвідом. Такі семінари, як правило, тривають 
декілька днів, і ми щиро вдячні нашим зарубіжним коле-
гам за їхню до нас увагу.

А вже свою увагу комплекс «Єкатеринославський» 
приділяє, скажімо, випускникам Дніпропетровського 
агроуніверситету: після закінчення вузу вони проходять 
тут свої виробничі практики. До речі, «Єкатеринослав-
ський» в цьому відношенні єдине таке сільськогосподар-
ське підприємство в області.

«Єкатеринославський» має уже і міжнародні визнання. 
В тій же, скажімо, Європі. І це досить переконливий факт, 
що господарство на правильному шляху розвитку. 

Лише один факт: уже найближчим часом тут будуть ви-
робляти до 50 тонн молока на добу. В недалекій перспек-
тиві буде створено повний замкнутий цикл: на додаток 
до вже існуючого підприємства будуть збудовані молоко-
завод і м’ясокомбінат. І це стане новою помітною віхою в 
історії розвитку господарства.

...Окрема сторінка діяльності виробничого комплексу 
це реальна допомога навколишнім селам, куди, ясна річ, 
входять і Чумаки. І допомога більш, ніж відчутна.

– Треба було допомагати тим же, скажімо, Чумакам в 
озелененні, будь ласка, ми не відверталися від таких про-
хань, – говорить Ярослав Владиславович. – Як допомагали 
і в створенні бульварів. А потрібна допомога школі – також, 
будь ласка. До речі, допомагаємо не тільки Чумакам. Коли в 
минулому році в Степовому виникла проблема із включен-
ням опалення, ми, знову ж таки, не залишилися осторонь.

Хороші приклади. Однак є й ті питання, про які сьогод-
ні, на жаль, говориться не так часто. Однак Ярослав Вла-
диславович не обминає їх.

– Селянські паї! – говорить із серцем. – Їх, як відомо, роз-
дали давно. Однак це те питання, яке, як було, так і зали-
шається для селянина одним з найгостріших.

І він розповідає, чому саме.
– Маючи свій пай, людина бажає здавати його в орен-

ду. Ясна річ, щоб отримувати від цього певний прибуток. 
І здавати офіційно. Згідно наявних документів. А ось тут і 
виникає цілий каскад питань, які і по сьогодні дуже часто 
замовчуються...

Ярослав Владиславович називає декілька найбільш бо-
лючих їх складових.

– В тих же Чумаках, наприклад, велика кількість пай-
щиків має на руках документи, які до кінця не дооформ-
лені. Випадки різні. Хтось колись не присвоїв якомусь 
пайщику кадастровий номер. І таких людей дуже багато!.. 

Ще в багатьох випад-
ках спадкоємці (тобто 
діти або онуки тих, хто 
колись отримував паї) 
не можуть стати спад-
коємцями, бо їхні доку-
менти – навіть сьогодні! 
– належним чином не 
оформлені. В результа-
ті, повний абсурд: у цих 
людей земля – і є, і вод-
ночас її, вважайте, – не-
має... Тому, щоб попра-

вити справи – у всіх без винятку ситуаціях! – треба скрізь 
мати грамотно оформлені документи на землю.

Він тут же називає й такі факти.
– Ми не залишаємося осторонь цих болючих питань. 

Якщо конкретно, то за останній час допомогли в цих пи-
таннях більше ста пайщикам з тих же Чумаків. Але скіль-
ки людей ще чекають вирішення своїх питань!.. І їх треба 
вирішувати. Інакше земля, це найдорожче для селянина 
багатство, може зникнути з їхнього поля зору.

Про те, як саме треба вирішувати все це, Ярослав Вла-
диславович також говорить, як кажуть, напростець.

– Цим питанням – як одним з найголовніших для сіль-
ського жителя! – повинні зайнятися оновлені сільські та 
селищні ради. Селянські паї! Вони повинні офіційно (під-
креслюю: офіційно!) бути на руках у їхніх власників. Щоб 
над людьми не висіла тривога, що хтось колись може ці 
паї у них забрати. А для цього, зрозуміло, до сільських та 
селищних рад повинні прийти не різного роду крикуни 
про справедливість, а саме ті люди, які й будуть стояти на 
сторожі такої справедливості.

Ярослав Владиславович називає такі ось гіркі, в даному 
випадку, дані.

– За найскромнішими підрахунками, в людей на руках 
від 30 до 50 відсотків недооформлених документів на їхні 
паї. Тобто це або у кожного третього, або у кожного дру-
гого. У кожного, ясна річ, своя конкретна причина. А от 
загальні причини – вони одні й ті ж. Дуже часто, тобто вже 
через роки і роки після отримання паїв, людям не з руки 
публічно піднімати такі питання... І їх можна зрозуміти: 
свого часу багато з них поверхово ознайомилися з цими 
документами. Ще одна біда (і вона чи не найголовніша!): 
багато хто, вибачайте, не знає, як саме правильно і гра-
мотно вирішувати такі питання. Допомагаючи людям в 
оформленні їхніх паперів, ми в цьому неодноразово пере-
конувалися. Тому, – робить наголос Ярослав Владиславо-
вич, – всіма цими питаннями і повинні будуть займатися 
оновлені сільські та селищні ради.

Коли розмова торкнулася оновлення сільських та се-
лищних рад, то хотілося б почути думку Ярослава Вла-
диславовича і про те, як йому бачиться конкретне втілен-
ня в життя проголошеної сьогодні децентралізації. 

Він не приховував свого бачення цього справді нового 
для всіх нас питання.

– Сьогодні чимало нарікань на сільські та селищні ради 
в тому, що вони і там щось не зробили, і там, і аж отам. Не 
зробили! Це правда. Але чому? Були кошти й полінилися? 
Ні. Біда в іншому: коштів було обмаль. 

Він продовжив.
– А децентралізація дає досить серйозний поштовх до 

збільшення бюджетів сільських та селищних рад. Тобто: 
значна частина коштів, які заробляються на місцях, буде 
залишатися саме тут, де вони заробляються. За найскром-
нішими підрахунками, бюджети сільських та селищних 
рад повинні збільшитися у два-три рази. Але! – тут же 
наголошує. – Треба, щоб розпоряджалися цими коштами 
люди, які знають, що таке народна копійка і як вона за-
робляється. І щоб оті кошти, які будуть залишатися селу, 
йшли цьому селу на користь. Тоді й села піднімуться. І 
проблем поменшає. Треба скрізь і у всьому довіряти не-
байдужим людям.

Степан ДНІПРОВСЬКИЙ.

Ярослав  ЛЯПІН:
«ТРЕБА  СКРІЗЬ  ДОВІРЯТИ 
НЕБАЙДУЖИМ  ЛЮДЯМ»

...Товариство з обмеженою відповідальністю «Молочно-виробничий комплекс «Єкатеринославський» широко відоме не 
лише на Дніпропетровщині. Про його виробничу міць та благородні справи лине добра слава, як в Україні, так і за її межами. 

Тут нині утримується близько 4500 голів великої рогатої худоби, в тому числі, понад 1600 голів дійного стада. Підприєм-
ство щодня отримує близько 40 тонн молока, до того ж, найвищого класу. У людей, які трудяться тут, надійні робочі місця 
та стабільні заробітні плати. Одне слово, це добрий приклад того, як в умовах навіть нинішніх економічних складностей 
можна належним чином господарювати.

Наша сьогоднішня розмова (і про роботу цього підприємства, і про інші насущні справи) – з директором цього молочно-ви-
робничого комплексу Ярославом Владиславовичем Ляпіним, якого тут справедливо називають правою рукою Анатолія Во-
лодимировича Клименка – і як депутата Дніпропетровської обласної ради, і як господарника підприємства «Перемога АВК».

Трудові будні молочно-виробничого комплексу «Єкатеринославський». 

Добра думка на майбуинє: скрізь би такі умови...
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Надзвичайні ситуації завжди виникають не-
сподівано. Дуже важливо, що в цей складний 
час є люди, які можуть професійно прийти на 
допомогу. Ці надзвичайні сміливці – працівники 
аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, 
які займаються захистом життя громадян, лікві-
дацією й попередженням наслідків техногенних 
катастроф. Покровителькою тих, хто потрапив 
у біду, а так само тих, хто надає їм допомогу, є 
Ікона Божої Матері, іменована «Неопалима Ку-
пина», свято якої відзначається православною 
церквою 17 вересня. В цей же день Україна від-
значає День рятівника. 

З нагоди районного свята, яке 
відбулося в Підгородненській 
60-й ДПРЧ, відважних рятівників 
із професійним святом  привітав 
В’ячеслав Білашенко, полковник 
служби цивільного захисту, на-
чальник Дніпропетровського ра-
йонного сектору ГУ ДСНС Укра-
їни у Дніпропетровській області.

Зі щирими привітаннями до 
чоловіків мужньої професії звер-
нувся Роман Пруденко, в.о. го-
лови райдержадміністрації: «Це 
свято об’єднує людей нелегкої 
праці – пожежників, працівників 
аварійно-рятувальних формувань 
і служб, які несуть відповідаль-
ність за вирішення питань загаль-
нодержавної ваги – забезпечення 
збереження національного багатства, надійний захист життя людей від вогню 
та стихій. Авторитет рятівників залишається поза сумнівом, адже хто, як не 
ви, першими поспішаєте на допомогу в складних життєво небезпечних ситуа-
ціях. Бажаю вам щастя, здоров’я, добра, й якомога менше тривожних викликів. 
Нехай мир і злагода панують у ваших родинах».

Грамотами за самовіддане, високопрофесійне виконан-
ня службових обов’язків та з нагоди відзначення профе-
сійного свята Дня рятівника, були відзначені сумлінні 
працівники: В’ячеслав Білашенко, начальник Дніпропе-
тровського районного сектору, полковник служби ЦЗ; 
Артем Заполянський, головний інспектор районного 
сектору, майор служби ЦЗ; Дмитро Лисогоря, провідний 
інспектор районного сектору, капітан служби ЦЗ; Роман 
Мавдрик, начальник караулу 60 ДПРЧ, капітан служби 
ЦЗ;  Володимир Швець, начальник караулу 60 ДПРЧ, ка-
пітан служби ЦЗ; Сергій Найденко, водій 60 ДПРЧ; Дар’я 
Дерев’янко, диспетчер 60 ДПРЧ; Олександр Цьомкало, 

командир відділення 60 ДПРЧ; Єв-
ген Артьомов, пожежний 60 ДПРЧ; 
Сергій Карнасенко, пожежний 60 
ДПРЧ; Віктор Баранець, начальник 
місцевої пожежної охорони с. Парти-
занського.

З квітами та щирими посмішками 
привітати рятівників із їхнім профе-
сійним святом завітали учні молод-
ших класів Підгородненської СШ-4.

Красиві слова поздоровлень лунали 
від малечі цього дня на адресу про-
фесіоналів своєї справи, які й удень, і 
вночі готові прийти на допомогу. Цим 
відчайдухам не підвладне почуття 
страху, а тільки рішучість і сприт-
ність є їхніми путівниками в роботі. 

Десятки допитливих оченят розгля-
дали робоче приладдя пожежників і 
мали змогу доторкнутися до справж-

ньої пожежної техніки. Дітлахи залюбки приміряли на себе каску пожежни-
ка-рятівника. А потім потужним струменем води з пожежного брандспойта за-
лили уявне вогнище. Це дійство захопило дітей. А фото на згадку довго буде 
нагадувати учням про цікаво проведений день у рятувальній частині.  

Наталія ЯКІВЕЦЬ, м. Підгородне.

ДЕНЬ РЯТІВНИКА

ЗАПОБІГТИ. ВРЯТУВАТИ. ДОПОМОГТИ

«Коли добрий урожай у господарстві, то й 
нам радість, і не ображаємо людей – орендодав-
ців, – з почуттям відповідальності говорить ке-
рівник. – За підсумками цього року кожен із на-
ших пайщиків отримав 5 000 грн за 3 га землі, 
а якщо рахувати з податком на доходи фізичних 
осіб, то ця сума  складає 5 988 грн 02 коп.». 

Всього в фермерському господарстві пра-
цює 7 чоловік, а в обробітку – 530 га землі. 
«Найважливіші особи – землероби – три 
механізатори, які й обробляють всю землю 
завдяки сучасній техніці: Руслан Салімуха, 
Олег Петрик, Сергій Дружина – не-
втомні сумлінні працівники», – так 
говорить про своїх механізаторів 
Сергій Булавін.

Дружина Сергія Марія Булавіна 
теж працює в господарстві. Гор-
дість батька – два сини-соколи теж 
не стороняться родинної справи. 
Старший Сергій навчається на 1 
курсі гірничого університету за 
спеціальністю «Програмна інже-
нерія». До речі, здобута ним у май-

На виконання Указу Президента Укра-
їни від 11 лютого 2015 року № 69/2015 

«Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті героїв Не-
бесної Сотні», яким установлено в Україні День Героїв Небесної Сотні, який відзначати-
меться щорічно 20 лютого, архівний відділ Дніпропетровської райдержадміністрації роз-
почав збір документальних, фото-, відео- та інших матеріалів, які висвітлюють зазначені 
події для організації та проведення виставок до Дня Героїв Небесної Сотні, їх публікації 
у періодичній пресі тощо. 

Переліки найбільш цікавих документів та матеріалів, що фіксують події, що відбулися 
під час Революції гідності, спогади безпосередніх їх учасників, які відбулися на Євро-
майданах Києва, Дніпропетровська та Дніпропетровського району надавати до архівного 
відділу Дніпропетровської райдержадміністрації за адресою: вул. Фрунзе, 28, сел. Юві-
лейне або надсилати на e-mail: arxivdpr@.ua.

Матеріали, які будуть надаватися до відділу мають бути підписані особою з зазна-
ченням місця події та часу.

Оксана ПЛОСКА, начальник архівного відділу райдержадміністрації.

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ІНФОРМУЄ

УРОЖАЙ – НА ЩАСТЯ, ЛЮДЯМ НА ДОБРО

Розпорядження голови районної державної адміністрації, зареєстроване в Дні-
пропетровському  районному управлінні юстиції  03 вересня 2015 за № 3/143.

Керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на ви-
конання Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну ре-
єстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», ке-
руючись Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 1992 року № 731, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законо-
давства: Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Дніпропетровської 
районної державної адміністрації від 17 травня 2002 року №274-р «Про заснування заохо-
чувальних відзнак», зареєстроване в Дніпропетровському районному управлінні юстиції 
07 червня 2002 року за №6/78. Направити у встановленому порядку дане розпорядження на 
державну реєстрацію до Дніпропетровського районного управління юстиції.

Дане розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в засо-
бах масової інформації. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного роз-
порядження покласти на заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом 
функціональних повноважень. 

Р.В.ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації.
Згідно з оригіналом: Н.В. СЙОМЩИКОВА, начальник відділу діловодства і 
контролю райдержадміністрації.

Уряд у законопроекті «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запроваджен-
ня накопичувальної системи за-
гальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування та єдиних 

принципів нарахування пенсій», 
зареєстрованому у Верховній Раді 
України за № 2767, пропонував 
власні «рецепти» вирішення пен-
сійних проблем,  які б враховува-
ли інтереси громадян, держави, 
наддержавних установ, бізнесу і 
взагалі-усього українського су-
спільства.

Голова правління Пенсійного 
фонду України Олексій Зарудний 
детально зупинився на проблемах 
пенсійної системи. Це відновлен-
ня соціальної справедливості та 
запровадження єдиних принципів 
нарахування пенсій для всіх гро-
мадян, незалежно від категорії по-
сад. Тобто рівень пенсійного забез-
печення особи повинен залежати 
лише від розміру сплачених внесків 
і тривалості сплати. Наступна про-
блема, яку має вирішувати законо-
проект, це відновлення страхових 
принципів у системі пенсійного 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

РЕФОРМА СИСТЕМИ 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

забезпечення шляхом поступово-
го вивільнення Пенсійного фон-
ду від невластивих йому виплат. 
«Очищення» страхової системи 
від невластивих їй виплат, може 
відкрити можливості у майбут-
ньому для того, щоб збалансувати 
пенсійну систему, подолати дефі-

цит бюджету Пен-
сійного фонду і роз-
почати відновлення 
дефінансації пенсій, 
їх осучаснення і по-

ступове підвищення. 
Особливої уваги суспільства 

потребує пропозиція запрова-
дження другого рівня пенсійної 
системи, що має стати потужним 
стимулом для легалізації заробіт-
них плат, додатковим джерелом 
одержання пенсій та основним 
чинником підвищення коефіці-
єнта заміщення заробітної плати. 
Запровадження накопичувальної 
системи дозволить людям при ви-
ході на пенсію отримувати понад 
60% втраченого заробітку з обох 
рівнів пенсійної системи.

Наприкінці виступу Голова 
правління Пенсійного фонду на-
голосив, що питання пенсійної 
реформи дискусійні, і ці диску-
сії повинні бути фаховими і кон-
структивними, і мають привести 
до конкретних рішень, зокрема 
законодавчих, які дадуть можли-
вість рухатися вперед.

бутньому професія тісно пов’язана з сіль-
ським господарством. Молодший син Іван 
навчається у 8 класі, має значні спортивні 
досягнення. Неодноразовий чемпіон і при-
зер України та Європи з кікбоксінгу. 

«Землю хлопці дуже люблять, часто виїздять зі 
мною в поле, – з гордістю говорить батько, – ці-
кавляться премудростями хліборобської справи, 
опановують сільськогосподарську техніку. Споді-
ваюсь, виростуть мені надійною зміною, стануть 
продовжувачами славної хліборобської справи». 

Селянська праця завжди вважалась однією з 
найтяжчих, тож і люди, пов’язані з роботою в 
аграрному секторі, відзначаються витривалістю, 
відповідальністю, терпінням, відданістю справі 
та вмінням долати труднощі за будь-яких умов. 
Та головне – хліборобська справа – це справа на-
тхненних людей. Без любові до землі, без душев-

ного неспокою неможливо досягти успіху 
в землеробській справі. 

Тож натхнення вам, шановні невтомні 
працівники ФГ «Оріль», нехай врожаї бу-
дуть високими, погодні умови сприятли-
вими, а люди – вдячними за хліб.

Таміла ЖОРНЯК, с. Балівка.
На фото автора: Сергій Булавін та 

комбайнер Руслан Салімуха на зборі 
врожаю соняшника; Тетяна Ткач задо-
волена якістю проведення осінньо-по-
льових робіт у ФГ «Оріль». 

Тетяна Ткач, начальник управління АПР райдержадмінстрації: «Підсу-
мок збору урожаю пізніх зернових культур склав: соняшника зібрано з площі 
12 439 га, валовий збір – 32 341 тн, урожайність – 26 ц/га; кукурудзи зерно-
вої – 200 га, валовий збір – 900 тн, урожайність 45 ц/га; сорго планується 
зібрати з площі 5 577 га.

Озимі зернові планується посіяти на площі 25 000 га. Озимої пшениці – 
20 500 га, фактично посіяно 8 757 га. Озимого ячменю буде посіяно 3 900 га, 
а озимого ріпака всього 2 600 га, і вже посіяно 3 189 га. 

Головне завдання, яке стоїть перед аграріями Дніпропетровського райо-
ну – успішно завершити збір врожаю пізніх культур, якісно провести комп-
лекс робіт під урожай 2016 року».

(Закінч. Поч. на 3 стор.)



6 25 вересня 2015 року № 37 (7906) ДУХОВНІСТЬ

Подію, яка нещодавно відбулася в Ново-
миколаївській СЗШ, чекали з нетерпінням, 
адже в цей день відбулася поїздка учнів 
ради школи разом із педагогом-організа-
тором Надією Максимовою та вчителем 
української мови Ольгою Кириленко до 
військового госпіталю в м. Дніпропетров-
ську, де перебувають на лікуванні чи реабі-
літації воїни-учасники АТО.

Сірою стрічкою звивалась дорога, діти 
в автобусі були особливо серйозними, бо 
відчували, яка відповідальність покладена 
на них – представляти весь колектив рід-
ної школи. Їхали не з порожніми руками, 
везли листи солдатам від учнів, солодощі, 
фрукти, нехитрі подарунки – обереги, зро-
блені дитячими руками. А 
головне – мали передати 
щиру підтримку захисни-
кам України.

Вихованці школи побу-
вали в палатах терапевтич-
ного відділення медичного закладу. Діти висло-
вили пораненим бійцям щирі слова вдячності 
за їхній героїзм та відвагу, побажали швидкого 
одужання та повернення додому, підбадьорили 
їх, а учениця 8-го класу Анастасія Черновол за-
співала для солдат українську пісню. Крім того, 
учні подарували ляльок-мотанок та мандали ба-
жань, які стануть для бійців добрими та надійни-
ми оберегами, бо зроблені з любов’ю та вірою в 
краще майбутнє. Солдати  міцно стискали в ру-
ках подарунки, а дехто говорив, що саме вони їм 
там, у зоні АТО, ставали в поміч.

 Кожен боєць із радістю та теплотою приймав 
дитячу увагу та їхні побажання, дякував за тур-
боту. А далі було фото на згадку...

І ось уже знову шурхоче асфальт під колесами 
автобуса. Новомиколаївка кличе дітей додому. І 
повертаються вони особливо піднесені, бо гідно 
виконали покладену на них місію. А найголов-
ніше – діти власноруч доторкнулися до подій, 
були поряд із тими, хто сьогодні стоїть на захи-
сті їхнього життя. Своїми ще не дуже міцними 
руками учні підтримали героїв, до стуку мужніх 

чоловічих сердець долучили щире биття своїх 
гарячих дитячих сердечок.

Всім нам добре відома політична та військо-
ва ситуація, яка нині склалася в нашій державі. 
Дуже тяжко розуміти, що кожного дня там на 
сході гинуть наші патріоти. В такий момент ні-
хто не може стояти осторонь. У такий момент 
прокидається нестримне бажання зберегти жит-
тя кожного, хто зараз не з нами, хто зараз ризикує 
собою для нашого світлого майбутнього. Наша 
армія сильна духом, але ніщо не надихає так 
сильно, як щирі зізнання маленьких патріотів. Я 
пишаюся, що в цей складний та відповідальний 
для України час, школярі Новомиколаївки не за-
лишаються байдужими, не стоять осторонь від 
спільної біди. Роблять правильні висновки й під-
кріплюють їх благородними вчинками. 

Для школярів ця зустріч стала справжнім уро-
ком мужності й відваги. Діти моляться за солда-
тів, за неньку-Україну, й вірять, що все це скоро 
минеться, а наші солдати всі повернуться додо-
му живими. Також учні з нетерпінням чекають 
наступної поїздки до бійців.

Учні Новомиколаївської СЗШ.

ПОЇЗДКА ДО ВІЙСЬКОВОГО ГОСПІТАЛЮ

«СКОРІШОГО ОДУЖ АННЯ» 
ВІД ЮНИХ ПАТРІОТІВ 

Нещодавно напередодні свята Святого Михайла, покровителя 
всіх воїнів та Дня миру, в нашій школі пройшло свято «Патрі-
отичний букет». До школи були запрошені односельці, воїни 
АТО, які й стали головними героями заходу, бо для них діти мо-
лодших класів 
д е к л а м у в а л и 
вірші, співали 
пісні, малюва-
ли, підготували 
патріотичну ви-
ставку букетів 
із осінніх кві-
тів. Підписи бу-
кетів були різ-
ними, та хочу 
назвати найці-
кавіші: «Сво-
боду Надії Сав-
ченко!», «Руки 
геть від Укра-
їни!», «Весел-
кова Україна», 
«Укропчики» та 
інші.

Діти другого класу, разом із батьками, сплели український ві-
ночок, де вплетені були чорнобривці, верба, листя дуба, колос-
ки пшениці, барвінок, соняхи, калина. Адже це все – символи 
України.

Учні п’ятого класу зробили яскраву композицію з чорнобрив-
цями. Семикласники до виставки квітів додали макет рідної 
української хати та постать матері, яка чекає з війни сина, чоло-
віка, й молить Бога про скоріше їх повернення.

Усі композиції та букети були яскравими, різнобарвними, ці-
каво оформлені, з оригінальними назвами. Учні та їх класні ке-
рівники подбали, щоб виставка була насиченою та змістовною.

Після свята наші гості Валерій Бармін та Василь Кравченко 
відвідали шкільний музей. Вони вирішили, що допоможуть нам 
деякими експонатами для відкриття в музеї нової експозиції, 
присвяченої участі наших земляків в АТО.

По завершенню заходу відбулася дружня бесіда вчителів із 
випускниками-захисниками. Гості були вдячні за теплий при-
йом, увагу, малюнки й подаровані патріотичні букети. Всі діти 
із задоволенням фотографувалися із героями.

Тетяна ЗАСІКАН, 
педагог-організатор Баглійської СЗШ.

УКРАЇНСЬКИЙ 
БУКЕТ НАДІЇ

ПАТРІОТИЧНИЙ ЗАХІД

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
 (РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ)

Дійсним робочим проектом передбача-
ється реконструкція котелень для теплоза-
безпечення  системи опалення  і  гарячого 
водозабезпечення приміщень Олександрів-
ської середньої загальноосвітньої школи, яка 
розміщена за адресою: вул. Колгоспна,1, с. 
Олександрівка  Дніпропетровського району. 

У склад  реконструйованої котельні вста-
новлюється два  водонагрівальних теплоо-
палювальних котли: котел марки «КЗТО» 
ARS300LM - 1 шт. номінальною тепловою 
потужністю 300 кВт. І котел ARS 250 LM 
- 1 шт. номінальною тепловою потужністю 
250 кВт., які працюють на твердому паливі 
(відходи деревини).

При цьому в атмосферу буде викидатись 
приблизно 1,1 т/в рік забруднюючих речо-
вих, у тому числі оксиди азоту (0,0535 т/в 
рік),  вуглецю (0,522 т/в рік), золи (0,035 т/в 
рік), а також в незначній кількості метану. 
Викиди газів, що володіють парниковим 
ефектом складатимуть приблизно 274 т/ в 
рік.

Максимальні приземні концентрації в до-

вколишніх селитебних зонах складуть: по 
диоксиду азоту 0.089 од. ПДК, і менше 0,01 
од. ПДК по інших забруднюючих речовинах, 
що не надасть відчутного впливу на стан до-
вколишнього природного середовища.

Викид забруднених вод у відкриті водо-
йми відсутній.

У складі котельні відсутнє обладнання,  
яке є постійним джерелом високого шуму, 
а шумові впливи забезпечують допустимі 
норми для робочої зони протягом доби.

З урахуванням передбачених заходів за-
гальний рівень  звукового тиску не переви-
щує нормативні величини відповідно до ви-
мог ДСН 3.3.6.036-99 «Санітарні норми ви-
робничого шуму ультразвуку  та інфразву-
ку, і з врахуванням екранованої  здатності 
будівель, споруд  природного затухання 
шуму, його вплив на селитебні райони не 
буде мати місця.

Електромагнітні та іонізуючі випроміню-
вання, ультразвук, вібрація та інше відсутні.

Всі відходи, які утворюються у проце-
сі експлуатації реконструйованої котельні 
утилізуються.

Таким чином вплив на навколишнє сере-

довище зводиться до мінімального допусти-
мого санітарними нормами.

Для виконання вимог екологічної безпеки 
на усіх реконструкції та експлуатації про-
ектних об’єктів  Замовник зобов’язується: 
виконати всі закладені у проект природо-
охоронні та інші заходи, які забезпечують 
безаварійну роботу об’єкту, виключаючи 
нанесення збитку навколишньому природ-
ному середовищу; забезпечити дотримання 
техніки безпеки на протипожежних заходів.

Непередбачених наслідків в області еко-
логії не очікується за умови обов’язкового 
дотримання техніки безпеки.

Керівництво відділу освіти Дніпропетров-
ської РДА має намір отримати дозвіл на ви-
кид забруднюючих речовин у атмосферу  від 
джерел реконструйованої твердопаливної 
котельні, яка працює на твердому паливі 
(відходи деревини), Олексанрівської  серед-
ньої загальноосвітньої школи, яка розміще-
на за адресою: вул. Колгоспна, 1, с. Олексан-
дрівка  Дніпропетровського району.

В.М. РОЖЕЧЕНКО, 
начальник  відділу освіти Дніпропе-
тровської РДА. 

ДОВІДКА ПРО КАТЕГОРІЮ 
СКЛАДНОСТІ ОБ’ЄКТУ

Відповідно до Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльно-
сті» та постанови КМУ № 557 від 27. 04. 
2011 р. визначено категорію складності 
об’єкту «Реконструкція котельної КЗ 
«Олександрівська СЗШ Дніпропетров-
ського району» із заміною газових кот-
лів на твердопаливні (пеллетні) котли 
по вул. Колгоспна, 1, с. Олександрівка 
Дніпропетровського району», що нада-
ється для проведення державної екс-
пертизи проекту.

Згідно положень ДБН В.1.2-14-2009 
та листа Мінгеріонбуду № 7/16-13666 
від 02.09.2013 р., споруда котельної 
відноситься до класу наслідків (відпо-
відальності) СС3 та категорії V склад-
ності.

Проектувальник: Генеральний ди-
ректор ПРАТ АВП «Содружество» 
В.І.Кононов.

Замовник: начальник відділу освіти 
Дніпропетровської райдержадміні-
страції В.М.Рожеченко.

«Дніпровська зоря»
«Велика користь буває людині од учення книжного…» – так 

писав у свій час Нестор-Літописець і порівнював книги з ріка-
ми, що наповнюють всесвіт, із джерелами мудрості. Ці «джере-
ла» збирають і зберігають бібліотеки, а вони ніколи не існува-
ли самі по собі, а були, є й будуть 
частиною суспільства, з власти-
вим їм колом обов’язків, яке чіт-
ко визначає Закон України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу» 
– реалізація прав на інформацію.

Сьогодні імідж бібліотеки змі-
нюється великою мірою завдяки 
кращому розумінню бібліотека-
рями своєї нової ролі в суспіль-
стві.

Бібліотеки стають центрами 
громади й роблять те, що по-
трібно громаді саме зараз. А 
саме: розширюють партнерські 
стосунки, тобто активно співпрацюють із владою, фермерами, 
бізнесменами, ЗМІ, закладами освіти, волонтерами, різними гро-
мадськими організаціями.

У соціальній інфраструктурі сучасного села бібліотеки Дні-
пропетровського району посідають особливе місце, адже в дея-
ких селах вони  взагалі є єдиними культурними центрами.

Без загальних зусиль органів місцевого самоврядування, терито-
ріальних громад, спонсорів, працівників бібліотек неможливо ство-
рити бібліотеку, яка б відповідала  стандарту сучасної публічної 
бібліотеки не тільки на рівні села, а й району, області та держави.

Радує те, що в нашому районі є сільські ради, де розуміють 
потреби сільської бібліотеки й намагаються вкладати в міру 
можливостей свої кошти в книгозбірні з метою, аби користу-
вачі – їхні ж жителі – почували себе там комфортно. Це Під-
городненська міська рада, Ювілейна селищна рада, Новоолек-
сандрівська, Сурсько-Литовська, Степова, Олександрівська 
сільські ради.

А за рахунок районного бюджету в 2015 році поповнено біблі-
отечні фонди, зроблено передплату періодичних видань, онов-
лено Волоську, Олександрівську, Орджонікідзенську сільські 
бібліотеки новими бібліотечними меблями. І на сьогоднішній 

день вже 11 бібліотек із 26 мають сучасне обладнання.
Успішна діяльність книгозбірні пов’язана з особистістю бі-

бліотекаря.
Статус, престиж, авторитет працівника культури залежить 

одночасно від його освітнього рівня, громадянської активності, 
участі в діяльності органів місцевого самоврядування та співп-
раці з ними.

Хочу відзначити бібліотечних працівників, праця яких є 
яскравим прикладом відданості вибраній професії. Це Тетяна 
Рухлінська, Любов Ширшова, Ірина Гичка, Галина Батюта, 
Ольга Івлєва, Наталія Антонюк, Тетяна Сотула, Тамара Вой-
тішенко, Лариса Омельченко, Тетяна Гурко, Тетяна Черниш та 
весь трудовий колектив, який  щодня відкриває двері бібліо-
тек для своїх читачів, багато з яких, заходячи кажуть: «Добрий 
день, Бібліотеко».

Зі святом, шановні друзі!
Галина ГАВРИЛОВА, директор КЗ ДЦРБ.

Бібліотека… Серце завмира,
Коли пірнаю 

в тишу таємничу,
Святилище пізнання і добра,
Що в майбуття 

через минуле кличе.
І осягнути незбагненну суть
Світобудови прагну я

заповзято,
Коли мені з полиці дістають
Важкі томи 

Плутарха і Сократа.
 Немов надійний 

лоцман в морі книг,
Бібліотекар взяв 

штурвал у руки.
Розкуто мчить моїх 

фантазій бриг
Крізь холоди 

занепаду й розлуки.
І поки є ти, сховище книжок,
І поки ти людей 

рятуєш свято,
Мене не знищить 

соціальний шок,
Як час не вбив 

Плутарха і Сократа.
До дива знань і мрій, 

о друзі, йдіть!
Високий дух летітиме 

далеко…
Аби сказати: 

«Зупинися, мить!»
Кажу лише: 

«Живи, бібліотеко!»

БЕРЕГИНІ ДЖЕРЕЛ МУДРОСТІ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК
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Втрачене свідоцтво про базову 
середню освіту Г № 034274 на ім’я 
Гладченко Оксани Петрівни, ви-
дане Підгородненською неповною 
середньою школою №4 у 1991 р., 
вважати недійсним

Втрачене посвідчення ліквіда-
тора аварії на ЧАЕС I категорії на 
ім’я Свінко Миколи Яковича, 
вважати недійсним. 

Втрачений державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку серії ДП № 009326, 
зареєстрований в Книзі записів реєстрації 
державних актів на право власності на землю 
та на право постійного користування, дого-
ворів оренди землі за  № 010312000362 від 01 
грудня 2003 р., кадастровий № 1221400000-
04-101-0023 на ім’я Бокаревої Альони Іва-
нівни, вважати недійсним. 

08 жовтня 2015 року об  11.00 год. буде 
здійснюватися встановлення меж земель-
ної ділянки в натурі (на місцевості) за адре-
сою: м. Підгородне, вул. Янтарна, 5 «А».

Згідно чинного законодавства, розглянувши 
заяву КП «Майстер» виконавчого комітету 
Горьківської сільської ради щодо затверджен-
ня тарифів на послуги централізованого во-
допостачання, Горьківська сільська рада 36 
сесією 6 скликання від 15.09.2015 р. прийняла 
рішення «Про встановлення тарифів» у на-
ступних розмірах: для населення 5 грн 60 коп. 
за 1м3; для бюджетних установ 6 грн 27 коп. 
за 1м3; для комерційних споживачів 7 грн 02 
коп. за 1 м3. У разі відсутності лічильника роз-
рахунки проводити згідно норм споживання. 
Тарифи почнуть діяти з 01.10.2015 року.  Втрачене свідоцтво про реєстра-

цію МТЗ-82.1 зав. ном. 394680, за-
реєстрованого на Ликова Едуарда 
Михайловича, вважати недійсним.

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ 
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

Колектив районної організації 
«Союз Чорнобиль України» вислов-
лює щире співчуття близьким та 
рідним 

Галини Олександрівни 
ІВАНОВОЇ, 

вдови чорно-
бильця, яка 
пішла з жит-
тя на 62-му 
році. 

Вічна 
їй пам’ять.

Колектив Дніпропетровської район-
ної ради глибоко сумує в зв’язку з непо-
правною втратою – пішов із життя 

Володимир Філімонович 
ГАРКУША, 

колишній підсобний робітник та 
опалювач приміщення районної 
ради. Висловлюємо щире 
співчуття близьким і рід-

Втрачений державний акт на 
право власності на земельну ді-
лянку серії ЯБ № 402805, акт заре-
єстровано за № 010512003176 від 15 
листопада 2005 року, кадастровий 
номер 1221488000-07-010-0009 на 
ім’я Зубенко Віталій Григорійо-
вич, вважати недійсним.

ним покійного, 
поділяємо біль 
і скорботу.

ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Розроблений детальний план частини терито-
рії сел. Кіровського по вул. Молодіжній 10 та 10-А 
щодо розміщення об’єкту виробничого призначен-
ня.

Детальний план розроблений на підставі рішення 
Кіровської селищної ради від 18.09.2015 року № 726. 

Свої пропозиції та зауваження можна надсила-
ти за адресою: вул. Центральна, 35, сел. Кіровське, 
Дніпропетровський район, Дніпропетровська об-
ласть, або за тел. 761-16-45. 

Втрачене пенсійне посвідчення 
на ім’я Іваненко Любов Іванівна, 
вважати недійсним.

З 1 вересня 2015 року набрав чинності наказ Мінфіну від 24.07.2015 №666. Цим 
наказом затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стяг-
нення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного 
відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зара-
хованих коштів (далі – Порядок). Відповідно попередній наказ із зазначених питань 
від 22.10.2013 №609 визнано таким, що втратив чинність. Так, у Порядку наведено 
алгоритм і приклади заповнення поля «Призначення платежу» розрахункового до-
кументу при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, 
здійсненні бюджетного відшкодування ПДВ, поверненні помилково або надміру за-
рахованих коштів. Також, зокрема, Порядком визначено, що при заповненні полів 
розрахункового документу не допускаються пропуски (пробіли) між словами і служ-
бовими знаками. Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має 
оформлятися окремим документом на переказ. 

З повним текстом Порядку Ви можете ознайомитись перейшовши за посилан-
ням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0974-15. 

Дніпропетровська ОДПІ.

ВДВС ДРУЮ ОГОЛО-
ШУЄ КОНКУРС НА ВА-
КАНТНУ ПОСАДУ дер-
жавного виконавця, згідно 
строкового договору, 1 
одиниця. Вимоги до кан-
дидатів: юридична освіта 
– бакалавр, спеціаліст, ма-
гістр; без вимог до стажу 
роботи; знання української 
мови; вміння працювати на 
комп’ютері.
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Життєва мудрусть
• Оцінюйте свій успіх 

по тому, чим вам до-
велося пожертвувати, 
щоб домогтися його.
• Коли ви програє-

те, постарайте-
ся отримати з 
цього урок, а то й 
користь.

КОРИСНО ЗНАТИ
ЧУДОВІ ВЛАСТИВОСТІ КАРТОПЛІ

Корисні властивості картоплі обумовлені його багатим хі-
мічним складом. Білок, який входить до картоплі, містить 
велику частину амінокислот необхідних для побудови 
білків людського організму. Полісахариди представлені 
крохмалем, який складає до 40%, крім цього в картоплі 
міститься фруктоза, глюкоза й сахароза, є пектинові ре-
човини й клітковина, мікро та макроелементи, фолієва кислота й цілий набір вітамі-
нів. До бульби картоплі входить каротин, стерини та органічні кислоти.

ЗДОРОВ’Я
КОРИСТЬ СИРОЇ КАРТОПЛІ

Сирий картопляний сік дає позитивні результати при хворобі шлунка та два-
надцятипалої кишки. Сирий картопляний сік добре допомагає при головних 
болях, печії та нудоті, запорах і диспепсії. Корисні властивості картоплі збе-
рігаються, якщо картоплю добре вимити й разом зі шкіркою пропустити через 
соковижималку. Перетерту сиру картоплю використовують у дерматології при 
лікуванні дерматитів та інших захворювань шкіри. Для цього натріть свіжу кар-
топлю й покладіть її товстим шаром на проблемну ділянку шкіри, накрийте сер-
веткою, витримуючи до чотирьох годин. 

КОРИСТЬ КАРТОПЛІ В МУНДИРІ
Шкірка картоплі допомагає зберегти всі корисні речовини та вітаміни. При 

катарах верхніх дихальних шляхів, корисно вдихати пару пом’ятої гарячої кар-
топлі, звареної в мундирі. Особливо корисна печена картопля в раціоні хворих 
серцево-судинними та нирковими захворюваннями. У лікувальних цілях краще 
використовувати червоні сорти картоплі.

СМАЧНОГО!
ПИРІГ-ЗАПІКАНКА З ТЕРТОЇ КАРТОПЛІ

Інгредієнти: 6 середніх картоплин, 2 яйця, 2 зубчики часнику, 4 ст.л. майоне-
зу, 100 гр. твердого сиру, зелень, сіль, перець чорний мелений.

Приготування: натріть сир і часник на дрібній тертці. Половину сиру з’єд-
найте з яйцем і кропом. Цією сумішшю потім покриєте запіканку, щоб утвори-
лася рум’яна кірочка. Друге яйце й сир, який залишився змішайте з часником і 
майонезом. Це заготівля для самої запіканки. І тільки потім натріть картоплю  
на крупній тертці й додайте до заготівлі. Посоліть і поперчіть. У форму для 
запікання викладіть картопляну масу. Зверху покрийте яєчно-сирно-укропною 
сумішшю. Відправте запікатися в попередньо розігріту до 180 градусів духовку 
на 40 хв. Повинна утворитися рум’яна кірочка.

ПЮРЕ З СИРОМ
Інгредієнти: 500 гр. картоплі, 250 гр. твердого сиру, 70 гр. вершкового масла, 

250 мл. молока, сіль за смаком.
Приготування: почистіть та наріжте картоплю на невеликі шматки й відва-

ріть у підсоленій воді до готовності. Злийте воду й розімніть картоплю, додаючи 
тепле молоко. Додайте шматочок вершкового масла й збийте пюре блендером. 
Далі натріть сир на терці й додайте до збитої картоплі. У гарячому пюре сир 
повинен наполовину розплавитися. При подачі блюдо посипте сиром.

ТУШКОВАНА КАРТОПЛЯ З КУРКОЮ 
Інгредієнти: 2 курячих стегенця, 6-7 середніх картоплин, 3 зубчики часнику, 1 

морквина, приправа каррі, лавровий лист, будь-яка куряча приправа з сіллю, зелень.
Приготування: промийте нарізане на невеликі шматочки м’ясо посипте спе-

ціями, добре перемішайте і складіть в широкий посуд. Після цього налийте 3 
ст.л. кип’яченої води й киньте лавровий лист. Очищену від шкірки картоплю 
наріжте кубиками, моркву кружечками й змішайте овочі в мисці. Далі укладай-
те  їх поруч із м’ясом. Накрийте каструлю кришкою й готуйте до готовності. До-
дайте цілі почищені зубочки часнику. Полийте м’ясо курячим бульйоном, який 
утворився під час приготування й готуйте ще 5 хв. Перед подачею на стіл викла-
діть на велике блюдо з одного боку курку, а з іншого картоплю. Зверху полийте 
бульйончиком, посипте зеленню.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
КОРИСТЬ КАРТОПЛІ В ПОБУТІ

Картоплю можна використовувати як замінник деяких засобів побутової хі-
мії: деякі плями на дверях можна очистити розрізавши картоплину навпіл і про-
терти пляму половинкою картоплини; щоб очистити кахельну плитку, то з цим із 
легкістю впорається відвар, в якому варилася картопля; щоб позбутися від накипу 
в чайнику або каструлі потрібно проварити пару хвилин у ній картопляні очистки.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
КАРТОПЛЯ В ДОМАШНІЙ КОСМЕТОЛОГІЇ

Очищену сиру картоплю натріть на дрібній тертці, отриману суміш помістіть  
між двома шарами марлі. Накладіть на обличчя на 15 хв., змийте теплою водою. 
Ця маска рекомендується для чутливої шкіри, схильної до подразнення, а також 
при набряклості та зморшках. Вона розгладжує, розм’якшує, зволожує й тонізує 
шкіру. При вуграх подібну маску тримати 1-2 години.

Кашка з сирої картоплі для видалення мозолів. Шкіру навколо мозолі треба 
попередньо смазати вазеліном або заклеїти лейкопластиром. На мозоль нанесіть 
кашку, зверху покладіть целофан і зафіксуйте бинтом. Пов’язку залиште на ніч. 
Вранці розм’якшений шар шкіри обережно зіскобліть за допомогою пемзи, по-
тім нанесіть крем для ніг.

ГОРОСКОП
ОВНИ. На цьому 

тижні не все буде ви-
ходити так швидко, 
як хотілося б. Тому 
важливо спокійно чекати слушного мо-
менту для здійснення задумів.

ТІЛЬЦІ. Тиждень буде дуже насиче-
ний як у професійному, так і в особисто-
му ставленні. Важливих подій буде бага-
то, а ваші рішення будуть правильними. 
На вас чекають професійні перемоги та 
прибутки.

БЛИЗНЮКИ. Якщо ви будете тру-
дитися плідно, то всі робочі питання 
вирішаться своєчасно. Рішучість і напо-
легливість не будуть зайвими, як і готов-
ність піти на ризик.

РАКИ. Ви отримаєте новий заряд 
енергії, якщо зміните своє ставлення до 
життя. Внесіть корективи в довгостро-
кові плани. Цей тиждень може бути не з 
легких, тому майте терпіння. 

ЛЕВИ. Прислухайтеся до підказок 
інтуїції, бо саме вона допоможе вам до-
могтися найкращих результатів. На ро-
боті можуть виникнути труднощі, але їх 
вдасться подолати.

ДІВИ. Вам належить вирішити чи-
мало професійних питань. А ось в осо-
бистому житті переважатиме вплив 
позитивних тенденцій. Вам незавадило  

б частіше зустрічатися із 
друзями.

ТЕРЕЗИ. Тиждень буде 
багатообіцяючим. Скори-

стайтеся всіма можливостями, що від-
криються перед вами. Звичайно, будуть 
і важкі дні, але проблеми не виб’ють вас 
із колії. 

СКОРПІОНИ. Вам необхідно прояви-
ти наполегливість, адже саме від цього 
залежатиме ваш успіх на цьому тижні. Не 
поспішайте з важливими рішеннями, що 
стосуються роботи.

СТРІЛЬЦІ. Цей тиждень буде для вас 
сприятливим, причому як у професійно-
му відношенні, так і з точки зору особи-
стого життя. Можливо на вас чекають 
приємні сюрпризи.

КОЗЕРОГИ. Завдяки своїй обереж-
ності та природній розсудливості ви 
зможите подолати всі труднощі на роботі. 
Тиждень також обіцяє чимало корисних 
знайомств.

ВОДОЛІЇ. Якщо ви плідно попрацює-
те і будете вимогливі до себе й не станете 
розраховувати тільки на удачу, то фінан-
сова строна вас неодмінно порадує. 

РИБИ. Тиждень буде відносно спокій-
ним у професійному відношенні, проте 
не доводиться сумніватися, що все, що ви 
робите, пізніше принесе непогані плоди. 
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При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній елек-
тропередач, трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів, 
відчинених і пошкоджених дверей у них, спроб проникнення до 
приміщення з електронним обладнанням сторонніх осіб, просимо 
сповіщати диспетчерську службу Дніпропетровського району 
електричних мереж за телефоном: 373-51-12, або районний відділ 
міліції. 

 Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ.

Д НІПРОПЕТРОВСЬК И Й РЕМ
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у жовтні місяці 2015 року 

будуть виникати перерви в електропостачанні наступних населених пунктів нашого 
району: с. Чумаки, м. Підгородне, с. Любимівка, с. Василівка, сел. Кіровське, с. Балівка, 
с. Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, сел. Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомико-
лаївка, с. Новоолександрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таромське, с. Дзержинець, с. 
Зоря, с. Олександрівка. 

Телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.

Відділ культури, туризму, національнос-
тей та релігій РДА та колектив бібліотечних 
працівників Дніпропетровського району від 
щирого серця вітають із ювілейним Днем на-
родження провідного методиста Центральної 
районної бібліотеки 

Олену ВОЛОДИЧЕВУ 
Шановна Олено 

Іванівно!
Дозвольте з ювілеєм 

привітати,
І побажати від душі
Багато щастя 

і добра багато.
Хай буде світлим 

кожен день в житті,
Хай негаразди 

завжди обминають,
Хай буде легко 

Вам вперед іти,
І словом добрим Вас 

завжди вітають.
Бажаємо успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.

Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день.

УВАГА! ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА!
Шановні жителі Дніпропетровського райо-

ну! Адміністрація Дніпропетровського району 
електричних мереж звертається до вас із попере-
дженням про небезпеку ураження електричним 
струмом у діючих електроустановках.

Життя сучасної людини неможливе без благ 
цивілізації: електричного освітлення, холодиль-
ників, телевізорів, пилососів, комп’ютерів, кон-
диціонерів тощо. Для роботи цих електричних 
приладів на вулицях міст і селищ нашої області 
та району прокладені повітряні та кабельні лінії, 
які підключені до трансформаторних підстанцій 
та розподільчих пунктів електроенергії.

Крім зручності, це електрогосподарство 
створює потенційну небезпеку для населення 
ураження електричним струмом у разі недотри-
мання спеціальних правил безпеки в електроу-
становках, а також правил поведінки й роботи 
в охоронних зонах цих мереж. Найчастіше, на 
жаль, ціною недотримання простих правил 
електробезпеки стають людські життя.

На трасах підземних кабельних ліній виконують-
ся земляні роботи, часто із застосуванням спеціаль-
ної техніки. Бувають випадки незаконного будів-
ництва гаражів та інших об’єктів без відповідного 
узгодження з власником мереж. Крім ушкоджень 
електричних мереж, з подальшим відключенням 
великого числа споживачів, це часто призводить до 
можливості потрапляння населення під напругу.

При виробництві будівельно-монтажних ро-
біт некваліфікованим персоналом, створюється 
небезпека ураження електричним струмом, у 
найнесподіваніших місцях таких як перила на 
ганку будівель, частини рекламних стендів і 
будь-які інші металеві конструкції.

Населення нашого району найчастіше самовіль-
но висаджує високо зростаючі дерева в охоронних 
зонах повітряних ліній електропередач, що є по-
рушенням Правил охорони електричних мереж. 
У результаті стихійних явищ, сильних поривів 
вітру, ожеледі відбувається падіння дерев на лінії 
електропередач з подальшим обривом або прови-
санням проводів. Аналогічні наслідки виникають 
при наїзді транспортних засобів на опори ліній 
електропередач або обрив проводів при несанкціо-
нованому перевезенні негабаритних вантажів та ін.

При зіткненні з обірваними або провислими про-
водами або навіть при наближенні до лежачого  на 
землі проводу, людина потрапляє під вплив елек-

тричного струму й уражається їм. «Провід- людина- 
земля» – ось шлях, до якого в цих умовах пройде 
електрострум. Особливо часті пошкодження пові-
тряних ліній електропередач після сильної грози, 
урагану, ожеледиці. Після таких явищ рекомен-
дується проявляти підвищену пильність. Не мож-
на торкатися до провислих або лежачих на землі 
проводів. До лежачих на землі проводів не можна 
не тільки торкатися, але й наближатися, менш ніж 
на 8 метрів так як електротравму можна отрима-
ти за рахунок крокової напруги, яке виникає через 
різниці потенціалів між точками дотику до землі. 
Земля, будучи провідником електричного струму, 
стає ніби продовженням обірваного дроту. Елек-
тричний струм «розтікається» по ґрунті, що може 
становити загрозу для людини, що наблизився 
ближче, ніж на 8 м до місця замикання на землі.

Останнім часом почастішали випадки заги-
белі людей при підйомі на опори повітряних 
ліній електропередач, що знаходяться під на-
пругою, з метою розкрадання або проведення 
самостійних робіт в електричній мережі. На 
частку таких випадків припадає 90% загиблих 
із загального числа постраждалих по області.

З метою застереження жителів району від нещас-
них випадків на нашому обладнанні пропонуємо 
вашій увазі уроки, витягнуті з інциденту, що стався 
05.09.2015 року в ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

УРОКИ, ВИТЯГНУТІ З ІНЦИДЕНТУ
Обставини інциденту
Інцидент: Інцидент із сторонньою особою, на 

електрообладнанні ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».
Дата інциденту: 05.09.2015 року
Підприємство: ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 

Дніпропетровські міські електричні мережі

1 РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Місце інциденту: м Дніпропетровськ, вулиця 

Пожежна, в районі будинку №31, опора №19021 
повітряної лінії 0,4 кВ, фідер Рб-4 від трансфор-
маторної підстанції №1375, 1 району електрич-
них мереж (1РЕС), Дніпропетровських міські 
електричні мережі (ДМЕМ).

Короткий опис інциденту: 5 вересня 2015 в 
10:00 05 хвилин диспетчеру Дніпропетровських 
міських електричних мереж (ДМЕМ) надійшло 
повідомлення від чергового ГСЧС про те, що на 
вулиці Пожежній, у районі будинку №31 на опо-
рі знаходиться людина без ознак життя.

Прибула на місце інциденту бригада ОВБ вияви-
ла на опорі №19021, Рб-4, ТП-1 375 людини без ознак 
життя, який завис на монтерському поясі й правою 
рукою тримався за фазний провід. Підйом на опору 
потерпілий вчинив за допомогою монтерський лазів 
із застосуванням страхувального пояса з ланцю-
говим фалом. На місце виконання робіт він прибув 
на автомобілі, який знаходився поряд з опорою.

У потерпілого були: діелектричні рукавички; 
ріжкові гайкові ключі розміром 12 і 13.

На тілі і на руці потерпілого судмедекспертом 
були виявлені електричні мітки.

З пояснень мешканця, який мешкає за адресою 
вулиця Пожежна, будинок №31, наданих пред-
ставникам МВС, потерпілий прибув на місце 
інциденту на його прохання, з метою виконання 
роботи за винагороду по зміні схеми приєднан-
ня введення до будинку (перемикання на іншу 
фазу). Потерпілий виконував роботи самостійно, 
без відома енергопостачальної організації.

АНАЛІЗ ІНЦИДЕНТУ
Безпосередня причина: 1. Наближення на 

неприпустиму відстань до проводів повітряної 
лінії знаходяться під напругою.

Основні причини: 1. Самовільне виконання робіт 
постраждалим на повітряній лінії без зняття напру-
ги і узгодження з енергопостачальною організацією.

Заходи щодо запобігання подібних інци-
дентів: 1. Розмістити у засобах масового інфор-
мування матеріал про небезпеку електричного 
струму з описом обставин даного інциденту.

ДОБУТІ УРОКИ
Нехтування елементарними заходами безпеки 

заради отримання винагороди призводить до ін-
циденту, часто зі смертельним результатом.

Іншим поширеним дією, що призводить до 
ураження електричним струмом, є несанкціоно-
ване підключення, накидання проводу або інших 
предметів на дроти повітряних ліній електропере-
дач, запуск повітряних зміїв біля ліній електропе-
редач або зняття з них зачепилися предметів, під-
йом довгих металевих жердин, труб, дерев’яних 
вологих палиць біля лінії електропередачі.

Смертельну небезпеку представляють спроби 
розкрадання кольорових металів із діючих пові-
тряних і кабельних ліній електропередач, проник-
нення з цією метою в розподільні пристрої, тран-
сформаторні підстанції, силові щити.

Шановні жителі нашого району! Цінуйте своє 
життя й здоров’я, запам’ятайте самі й розкажіть ді-
тям і близьким прості правила електробезпеки: не 
підходьте на відстань менше 8 м до обірваного про-
воду електропередач, по можливості захистіть по-
шкоджене місце від потрапляння дітей; не влашто-
вуйте ігри під повітряними лініями електропере-
дач, не паліть стерню, сухостій і не розводьте під 
ними багаття; не закидайте дроти та інші предмети 
на проводи повітряних ліній, дахи трансформатор-
них підстанцій та розподільчих пунктів, не запу-
скайте поблизу ліній електропередачі повітряних 
зміїв; не заходьте у приміщення трансформаторних 
підстанцій та розподільчих пунктів, не заходьте за 
огорожу відкритих трансформаторних підстанцій; 
не влазьте на опори повітряних ліній електропере-
дач та на дахи будинків і будов, де поблизу прохо-
дять електричні дроти; не дозволяйте самостійні 
роботи в електричних мережах, користуйтеся 
послугами професійних електриків; не розбивай-
те лампи вуличного освітлення та ізолятори на 
опорах; не висаджуйте дерева поблизу повітряних 
ліній електропередач і під ними; не встановлюйте 
постійні й тимчасові споруди поблизу і під повітря-
ними лініями електропередач, в охоронних зонах 
кабельних ліній електропередач без відповідних 
погоджень із власником цих ліній; не захаращуй-
те під’їзди та підходи до об’єктів електромереж; 
не дозволяйте земляні роботи в охоронних зонах 
кабельних ліній електропередач без узгодження 
енергопостачальної організації.

При виявленні загорянь в охоронних зонах пові-
тряних ліній електропередачі або підстанцій, пошко-
джених повітряних, кабельних ліній електропередач, 
зламаних та відкритих дверей трансформаторних 
підстанцій та розподільчих пунктів, помічених 
спробах проникнення в приміщення з електричним 
устаткуванням сторонніх осіб, негайно повідом-
ляйте в диспетчерську службу Дніпропетровського 
району електричних мереж по телефону 794-77-52, 
колл-центр 0-800-500-444 або в районний відділ 
міліції. Тим самим ви попередите можливі нещасні 
випадки й аварії, збережете життя й здоров’я своїх 
земляків, будете сприяти збереженню пристроїв 
електричних мереж і безперебійному електропо-
стачанню споживачів електричної енергії нашого 
району, свого населеного пункту, наявності світла й 
тепла в ваших будинках і квартирах.

З повагою до вас адміністрація ДРЕС ПАТ 
«ДТЕК Дніпрообленерго».

Колектив Новоолексан-
дрівської амбулаторії ЗПСМ щиро 
вітає свою колегу з ювілеєм

Любов ОНУШКО 
Шановна Любове Олександрівно!

Скільки років 
тобі не питаємо 
Хай зозуля 

рахує в гаю,
Ми із тими 

літами вітаємо,
Що постукали 

в душу твою.
Те бажаємо, що щастям

 зовуть люди,
Хай усмішка 

не сходить з лиця,
Хай життя твоє 

піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.

Хай над тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті
Душа нехай ніколи не старіє,
А серце не втрачає доброти.

Днями відсвяткувала свій 
ювілей секретар Чумаківської 
сільської ради 

 Вікторія ПАРАНЬКО 
Шановна Вікторіє Вікторівно! 

Прийміть щирі вітан-
ня з нагоди Вашого юві-
лейного Дня народжен-
ня!

Бажаємо, щоб поруч 
із Вами було все тільки 
справжнє – друзі, сло-
ва, відчуття, побажання. 
Залишайтеся такою ж енергій-
ною, творчою, завзятою. Нехай 
завжди з Вами буде підтримка 
близьких людей та друзів.

Нових Вам професійних звер-
шень, миру, добра, благополуччя 
й життєвих удач!

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

Днями відсвяткувала свій золотий 
ювілей начальник районного відділу 
організації статистичних спостере-
жень 

Олена ОСТРОВСЬКА 
Шановна Олено Іванівно!

У цей святковий день бажаємо Вам 
родинного щастя, міцного здоров’я, 
життєвої енергії та здійснення 
всього задуманого.

Нехай рідні завжди оточують Вас 
любов’ю та розумінням, а колеги – 
повагою. Хай все це стане запору-
кою удачі та професійних успіхів.

Нехай добром і любов’ю 
наповнюється кожен Ваш 
день, а праця на благо 
людей приносить задо-
волення й радість.

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

Шановні вихователі дошкільних закладів району!
Від щирого серця вітаємо вас з Днем Дошкілля!

Безумовно, життя – це не кінофільм. Кожного дня ми 
стикаємося з безліччю проблем і негараздів. Та є в на-
шому бутті острівок теплоти й надії, де завжди панує 
добро та радість. Від щирого серця дякуємо людям, які 
кожен  день роблять для діточок святом, які віддають 
юному підростаючому поколінню – майбутньому Укра-
їни –  найдорожче – свою душу й своє серце. 

За те, що горнеться до вас дитина,
Вважає другом, цілковито довіряє

І шепотить свою дитячу таємницю, –
Хай Божа сила вас оберігає!

За працелюбність, доброту, уважність,
Ласкаву усмішку, терпіння,

Коли навколо пустощі і гамір, –
Здоров’я вам, наснаги і везіння!

Хай вдячні будуть мами й тата,
Допомагають у складну хвилину
За те, що в ваші руки довіряють
Свій найцінніший скарб – дитину!
Хай сонячно на серці завжди буде,

На добрі справи кожен день багатий,
Хай поважають і цінують люди!

Ми Вас вітаєм з професійним святом!
З повагою вдячні батьки дошкільнят.

Щиро вітаємо з 25-ю річницею 
творчої діяльності народний ан-
самбль «Журавка» Дніпропетров-
ського районного Будинку культу-
ри, керівник Олександр Середко.

Дорогі, чарівні наші учасники народного ко-
лективу «Журавка»! У день 25-ї річниці вашої 
пісенної творчості прийміть наші найщирі-
ші вітання. Зустріч із вашим колективом – це 
завжди урочистий святковий настрій, це хвиля 
духовного зростання. Пісні в вашому виконан-
ні величні, вони звучать заповітом, сповіддю, 
клятвою на вірність нашої неньки-землі. Бажаємо 
вам процвітання, творчої наснаги, щастя, лю-
бові, благополуччя на довгі роки життя! 

Хай будуть із вами здоров’я  та сила,
Хай доля буде ласкава й щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!

Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло

На довгі літа, на щастя й добро!
Роман ПРУДЕНКО, в.о. голови райдержадміністрації,
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради,
та всі працівники культури Дніпропетровського району.


