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Дорогі земляки, ветерани, батьки!
Від усієї душі вітаємо вас із теплим і сердечним святом – 

Міжнародним днем людей похилого віку! 
Цей день – символ єдності й спадкоємності поколінь, 

прекрасна можливість сказати теплі слова подяки батькам, 
матерям, ветеранам війни й праці, пенсіонерам, і взагалі 
всім літнім людям за вклад у розвиток країни, за багаторіч-
ну самовіддану працю, доброту й мудрість. 

Дорогі батьки, матері, бабусі й діди! Ваші стійкість і са-
мопожертва завжди будуть для всiх яскравим прикладом 
мужності й любові до Вітчизни! 

На схилі років, що приховувати, і здоров’я слабшає, і по-
бутові негаразди тиснуть сильніше, тому дбайливе, уважне 
ставлення до літніх людей, які пройшли довгу й важку дорогу 
життя, має бути одним із основних державних пріоритетів.

Незважаючи ні на що, нехай осіння пора, в яку ви всту-
пили, буде світлою й ласкавою, наповненою душевним те-
плом, увагою й турботою близьких! Живіть довго й щасли-
во, будьте здорові, радійте успіхам дітей та онуків! Миру 
вам, оптимізму й благополуччя!

ПРО СКЛИКАННЯ СОРОК ПЕРШОЇ СЕСІЇ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

VІ СКЛИКАННЯ
Відповідно до частини 4, 9 статті 46 Закону Укра-

їни «Про місцеве самоврядування в Україні» вико-
нуюча обов’язки голови Дніпропетровської районної 
ради Віра Борисівна Джур  підписала розпорядження 
№ 50-р від 30 вересня 2015 року «Про скликання со-
рок першої сесії Дніпропетровської районної ради VІ 
скликання».

Згідно із зазначеним розпорядженням, сорок перша 
сесія Дніпропетровської районної ради VІ скликання 
відбудеться 16 жовтня 2015 року о 10.00 годині  в при-
міщенні районної ради за адресою: вул. Теплична, 5, 
перший поверх, зала засідань.

На розгляд ради виносяться питання: 
Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 

2015 року; 
Інформація про стан підготовки житлово-комуналь-

ного господарства  та закладів соціальної сфери райо-
ну до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року; 

Різне.
Порядок проведення сесії: 
Реєстрація депутатів районної ради – з 9.30; 
Пленарне засідання районної ради – о 10.00. 
Засідання Президії районної ради відбудеться 13 

жовтня 2015 року об 11.30.

Шановні працівники освіти!
Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята!
День працівника освіти, можна сказати без перебільшен-

ня – це загальнонаціональне свято. У пам’яті кожного одразу 
ж виникає образ улюбленого вчителя, який був порадником, 
другом, вихователем, прикладом у житті.

Вчителі загальноосвітніх шкіл та школи естетичного вихо-
вання завоювали у нашому районі заслужену пошану й вдяч-
ність, розкрили красу рідного краю, велич його історії, навчи-
ли чесно жити й самовіддано працювати.

Низький вам уклін за вашу творчу, самовіддану та подвиж-
ницьку працю, за вміння запалювати вогонь у дитячих серцях, 
за відданість професії, відповідальне, а іноді жертовне став-
лення до свого покликання.

Щиро зичимо вам доброго здоров’я, великого задоволення 
від плодів своєї праці, щоб вас зігрівало тепло людської по-
дяки за добрі справи, а учні завжди оточували увагою й тур-
ботою.

Нехай вас і ваших дітей завжди об’єднує одна мета – зведення 
величного храму науки, а життя виставляє лише найвищі оцінки!

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

Шановні освітяни! Щиро вітаю вас із професійним святом! 
Висловлюю вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і благородне покликання сіяти мудрість і 

знання. Бажаю вам, дорогі вчителі, відчуття повноти й неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, 
щастя й людської шани. Нехай у всіх ваших починаннях буде супутником успіх! 

З повагою Віктор ШИНКЕВИЧ, депутат Дніпропетровської обласної ради.

Бібліотекар щоденно виконує високу місію – інформує та просвіщає, 
дає добру й щиру пораду, зберігає творче надбання українського народу. 
Бібліотекар для багатьох читачів став зразком професіоналізму, освічено-
сті, відданості справі. Бажання бути корисним людям, працьовитість, ен-
тузіазм і душевна краса – ці якості притаманні справжнім бібліотекарям.

Теперішнім районним бібліотекам існувати складно й непросто. А в 
Дніпропетровському районі кожного року в бібліотеках бачимо позитив-
ні зміни. Ось і в 2015 році три бібліотеки оновили свої приміщення нови-
ми бібліотечними меблями – Волоська, Олександрівська, Орджонікідзев-
ська, і на сьогодні із 26 бібліотек в 11-ьох маємо нові бібліотечні меблі.

В цьому році отримано нової літератури на 90 тис. грн, придбано муль-
тимедійне обладнання, розпочато капітальний ремонт РДБ та Новоолек-

сандрівської сільської бібліотеки, 
передплачено періодики на 45 тис. 
грн, придбано канцелярські, госпо-
дарські товари та бібтехніку.

Щиро привітала колег у цей день 
Галина Гаврилова, директор ЦРБ, 
яка зазначила: «Є припущення, що в 
наш бурхливий час інформаційних 
технологій книга втрачає свою роль 
та місію в суспільстві. Та я впевнена, 
що це не так, адже книги були й бу-
дуть основою біліотеки. Ставлення 

до книг є мірилом цивілізованості, інтелектуально-
го й морального здоров’я нації. З нами підтримують 

тісний зв’язок всі небайдужі до бібліотеки 
люди. Сьогодні бібліотека – це територія 
взаємодопомоги, взаємопідтримки, взаємо-
порозуміння та миру». 

І підтвердженням цих слів став візит 
до бібліотеки напередодні професійного 
свята звичайного читача з Ювілейного 
Сергія Буштрука, який зі шкільних ро-
ків є частим відвідувачем бібліотеки, і 
навіть здобувши професію інженера, за-
ймаючи посаду в КБ «Південне», він не 
втратив нерозривний зв’язок із храмом 
книги. Він подарував районній бібліотеці 
16 нових цікавих сучасних книг!

Бібліотекарі району з нагоди свята орга-
нізували флешмоб на Зірковому майдан-
чику сел. Ювілейного. «Ми за мир», – з 
таким гаслом та підписами всіх учасників 
заходу в синє небо злетіли яскраві пові-
тряні кульки. До акції долучились жителі 
селища, які із захопленням проводжали в 
небесну синь світлу мрію про мир.

Таміла ЖОРНЯК, сел. Ювілейне. 

БІБЛІОТЕКАРІ – ЗА  МИР

Щорічно, в першу неді-
лю жовтня, всі освітяни 
відзначають своє профе-
сійне свято – День учителя. Напередодні в кожному 
куточку країни проходять урочисті з цієї нагоди. Не 
став винятком і Дніпропетровський район. На святко-
ве зібрання прийшли кращі працівники галузі освіти 
району та представники районних установ і органі-
зацій. Привітали їх Роман Пруденко, в.о. голови рай-
держадміністрації та Віра Джур, в.о. голови районної 
ради.

Роман Пруденко звернувся до всіх присутніх пе-
дагогів та працівників освітянської ниви: «Вчитель 
– це не просто професія,  а покликання душі та спо-
сіб життя, приклад для багатьох поколінь людей, які 

СЛУЖИТЕЛІ ХРАМУ НАУКИ
завжди пам’ятають своїх перших вчителів, тих 
наставників, що дали їм не тільки знання, а й пу-
тівку в життя».

Зі словами вдячності до привітань приєдналась 
й Віра Джур, яка наголосила: «Народна мудрість 
твердить, що вчитель – професія від Бога, а всі 
інші – від учителя».

Долучився до вітань і Микола Шеремет, в. о. 
начальника відділу освіти райдержадміністрації, 
який відзначив відповідальне й важливе завдання 
праці вчителів, які несуть у світ доброту сердець 
та світло пізнання, саме від них залежить май-

бутнє нашої нації й розвиток української 
держави.

У рамках святкування, відповідно до 
розпоряджень, керівники району виконали приємні мі-
сії – нагородили грамотами кращих працівників осві-
тянської ниви за плідну та сумлінну працю, високий 
професіоналізм, творчий пошук та ініціативу в роботі. 

Для винуватців та гостей заходу чудовий концерт 
підготували учні Любимівської СЗШ та працівники 
Любимівського Будинку культури. Креативно при-
вітали педагогів учні Ювілейної початкової школи. 
Кожен присутній отримав багато позитивних емоцій, 
радісних відчуттів. 

Вчителі, в свою чергу, подякували всім за подарова-
не свято, позитив і гарний настрій. 
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Днями відбулася робоча нарада за 
участю фахівців із соціальної роботи 
Дніпропетровського районного цен-
тру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, а та-
кож представни-
ків управління 
юстиції Дні-
пропетровського району та першого 
Дніпропетровського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги.

Учасників наради ознайомлено з 
принципами та особливостями надан-
ня вторинної правової допомоги насе-
ленню та вручені буклети з відповід-
ною інформацією.

Серед розглянутих питань були 
підготовка сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, до 
зимового періоду. Дане питання має 
актуальне значення, зважаючи на під-
вищення тарифів на газопостачання 
та часто складний матеріальний стан 
сімей із дітьми, адже забезпечення ді-
тей у сім’ях безпечними умовами для 
життя та розвитку є основною метою 

З метою запобігання надзвичайних ситуацій рятуваль-
ники Дніпропетровського району продовжують від-
працювання приватного житлового сектору. Нещо-
давно разом із представниками газети «Дніпровська 
зоря» проведено рейд серед населення району. Співро-
бітники ДСНС нагадали населенню вимоги пожежної 
безпеки, зокрема, що на території житлових будинків 
забороняється залишати бочки й іншу тару з легкоза-
ймистими й горючими рідинами, балони зі стисненим 
та зрідженим газом, а також зберігати балони з-під 
газів, не очищені від решток легкозаймистих та горю-

чих рідин бочки. Також забороняється розводити багаття, спалювати відходи, тару, 
викидати незагашене вугілля та попіл. Були розглянуті пра вила користування елек-
троприладами, а саме: телевізори, радіоприймачі та інші побутові електроприлади та 
апаратура повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних ште-
псельних з’єднань та електророзеток заводського виготовлення. Забороняється засто-
сування саморобних подовжувачів, нестандартного (саморобного) електронагріваль-
ного обладнання, користування пошкодженими розетками. Поза увагою рятівників 
не залишилися правила безпечної поведінки в лісових насадженнях. 

Під час проведення рейду, населенню були вручені тематичні листівки та наголо-
шено, що при надзвичайній ситуації необхідно одразу телефонувати до рятувальної 
служби за телефоном «101».

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, 
начальник Дніпропетровського районного сектору ГУ ДСНС України в 
Дніпропетровській області.

ЗАПОБІГАННЯ  
НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ

РЕЙД

РОБОЧА НАРАДА

БЕЗПЕКА 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Другий місяць осені починається з особливої дати – 1 жовтня у всьому сві-
ті відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Гене-
ральною Асамблеєю ООН. Україна, як повноправний член ООН, підтримала 
ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 щорічно 
відзначає цей день. Рішення про відзначення в Україні 
Міжнародного дня громадян похилого віку та створення 
належних умов соціального захисту пенсіонерів, інва-
лідів, одиноких непрацездатних громадян затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 
1997 року № 1066 «Про щорічне відзначення Міжнарод-
ного дня громадян похилого віку».

Цей день був заснований з метою привернути увагу 
суспільства до проблем літних людей, нагадати всім про 
людський обов’язок бути турботливими і милосердними 
до найповажнішої частини суспільства. На життєвому 
шляху кожного з нас чекають не лише успіхи і радощі. 
На жаль вистачає невдач і проблем. І не кожному під силу 
подолати їх самотужки, особливо тим, у кого за плечи-
ма нелегкий багаж прожитих років, обтяжений старістю, 
хворобами та самотністю. Добре, коли поруч є турботли-
ві діти чи онуки, котрі й допоможуть, і зігріють теплом 
взаєморозуміння. А якщо доля не дала спадкоємців, чи розлетілися вони по світу 
або пішли з життя? Як дістати відро води з колодязя, сходити до магазину, при-
брати в домі?  

Для надання соціально-побутової допомоги вдома та підтримки життєдіяль-

ності самотніх літних людей в нашому районі організована робота Територі-
ального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Наші 
соціальні робітники допомагають одиноким непрацездатним громадянам, які 

не здатні до самообслуговування, у веденні домашнього господар-
ства. Особливу увагу соціальні робітники приділяють забезпеченню 
продуктами харчування, господарчими товарами, ліками, забезпечен-
ню питною водою, прибиранню житла, дворів, присадибних ділянок, 
пранню речей, приготуванню їжі, дотриманню особистої гігієни. На-
дають допомогу в оформленні документів на отримання субсидії на 
оплату житлово-комунальних послуг, забезпеченні твердим паливом, 
вирішують питання за дорученням підопічних у державних органах, 
установах, організаціях. За 9 місяців поточного року 237 одиноким не-
працездатним громадянам, які знаходяться на обліку в терцентрі, було 
надано 38390 соціально-побутових послуг. 

Соціальні робітники іноді стають чи не єдиною ланкою, яка поєднує 
одиноку людину з навколишнім світом. Своїм уважним ставленням до 
підопічних, чуйністю, добротою і турботою, вони створюють літнім 
самотнім людям  гідні умови життя, забезпечують належний захист та 
підтримку, не дають відчути себе непотрібними і забутими.

У цей день ми вітаємо всіх людей похилого віку! Від усього серця ба-
жаємо Вам міцного здоров’я, добра, гарного настрою, затишку й тепла, 

довгих і щасливих років життя. Хай мир і спокій панують у Вашому домі!
Закликаємо усіх бути чуйними до літніх людей, що живуть поруч з нами, ото-

чити їх теплом та увагою!
Наталія ШЕВЕЛЬ, директор терцентру.

ДО ДНЯ ПОХИЛОГО ВІКУ

Підходить до завершення шосте скликання Дні-
пропетровської районної ради (2010-2015 рр). Нео-
днозначні події відбувалися в районі протягом цих 
5-ти років, але вони були своєрідним віддзеркаллям 
політичної та економічної ситуації в країні.

Головне те, що, пройшовши цей складний шлях, 
депутати районної ради довели своїм виборцям, що 
за кожною їх обіцянкою була справа. А це – головне!

Тож сьогодні результати депутатської роботи за 
VI скликання підсумує заступник голови районної ради 
Джур Віра Борисівна, обрана у жовтні 2010 року за 
мажоритарним округом – Кіровська селищна рада.

Віра Борисівна завжди щиро переймається пробле-
мами Кіровської селищної громади та її мешканців, 
за що люди висловлюють їй високу довіру – представ-
ляти їх інтереси на районному рівні. Джур В.Б. оби-
ралася депутатом Дніпропетровської районної ради 
шість скликань поспіль.

Вона зарекомендувала себе як грамотний фахівець 
місцевого самоврядування, гідний представник інте-
ресів районної територіальної громади. Поважаючи 
її чесну й принципову позицію, депутати районної 
ради обирали її на посади голови та заступника голо-
ви районної ради.

Віра Борисівна за освітою вчитель української мови 
та літератури. 22 роки своєї трудової діяльності 
присвятила педагогічній справі, з яких 16 працювала 
директором Кіровської середньої школи. І ось вже 
понад 11 років Віра Борисівна є одним із лідерів депу-
татського корпусу Дніпропетровського району. 

Багаторічна сумлінна праця Джур В.Б. неодноразово 
відзначалась Грамотами та Подяками керівництва ра-
йону, області. За роки педагогічної діяльності нагоро-
джена знаком «Відмінник освіти України» (1992 рік) та 
Грамотою Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді (2003 рік), за роботу в орга-
нах місцевого самоврядування нагороджена Подякою 
голови обласної ради (2004 рік), Почесною Грамотою 
голови обласної ради (2004, 2009, 2012  роки), медаллю 
«20 років Незалежності України» (2011 рік), нагрудним 
знаком «За розвиток регіону» (2014 рік).

– Сьогодні я висловлюю вдячність мешканцям сел.
Кіровського і с. Горянівського за підтримку й взає-
модію у вирішенні проблем територіальної громади. 
Можу відповідально прозвітувати, що програма, з якою 
я йшла на місцеві вибори-2010, виконана повністю.

Зокрема, по Кіровській середній школі: переоб-
ладнано їдальню, проведено заміну вікон, встанов-
лено систему водозабезпечення, проведено капі-
тальний ремонт коридорів, побудовано гараж для 
шкільного автобусу, утеплено стіни будівлі школи, 
відкрито 2 музеї – краєзнавчий і бойової слави.

По Горянівській середній школі: відновлено во-
дозабезпечення, замінено вікна, ініційовано будів-
ництво на базі школи навчально-виховного комп-
лексу «школа-дитячий садок».

По Кіровській середній школі №2: побудовано 
внутрішні туалети, змінено статус з неповної серед-
ньої школи на середню школу, замінено вікна.

На житловому масиві птахофабрики передано на 
баланс Дніпрообленерго високовольтну щитову, 
проведено часткове перекриття дахів багатоквар-
тирних житлових будинків, відремонтовано кана-
лізаційну мережу, а в цьому році за моєї безпосе-
редньої участі відкрито дитячий садок «Орлятко», 
який не працював 8 років.

Для Кіровської медамбулаторії в рамках виконання 
програми «Здоров’я нації» придбано сучасне медич-
не обладнання.

За моєї участі встановлено 2 дитячих майданчика 
– один на житловому масиві Сугаківка, інший – в зе-
леній зоні сел.Кіровське.

Велику підтримку й допомогу надаю Раді ветера-
нів, де я – постійний гість заходів, які проводяться 
за їх ініціативою і безпосередньою участю. Глибо-
ко шаную й поважаю голову ветеранської організа-
ції Семена Панфіловича Калниша, його заступника 
Василя Васильовича Готвянського, секретаря Олену 
Костянтинівну Скрипник. Спілкування з такими 
людьми надихає на добрі справи й переконує у пра-
вильності обраного шляху. Вони – мої наставники й 
мудрі порадники. Все життя вчуся у них чесно слу-
жити й працювати на благо своєї малої батьківщини.

За це скликання дуже багато зроблено для соці-
ально-економічного розвитку Кіровської територі-
альної громади. Все це завдяки співпраці та взаємо-
дії з селищною радою і запитам людей.

За 5 років мною розглянуто понад 1500 звернень 
громадян, які стосувалися надання матеріальної 
допомоги, виділення земельних ділянок, ремонт-
них робіт по школі, забезпечення твердим паливом 
і скрапленим газом, оформлення субсидій на жит-
лово-комунальні послуги, взяття дітей під опіку, 
проблем освіти, соціального захисту, працевлашту-
вання. Цей перелік можна продовжувати, бо не всі 
питання, з якими зверталися люди, можна було уза-
гальнити, вони були індивідуальними й вимагали 
такого ж підходу.

Скликання завершується, але є сили й бажання й 
надалі не менш результативно працювати на благо 
Кіровської територіальної громади.

Напередодні Дня працівників освіти – свята 
рідного й близького кожному, хочу привітати 
своїх колег. Дорогі вчителі, від усієї душі зичу 
вам міцного здоров’я, мирного неба над головою, 
щастя, добра, достатку, натхнення, невичерпних 
творчих сил, довгої й вдячної людської пам’яті. 
Низький уклін вам за професіоналізм, витримку, 
терпіння, за любов до обраної справи, самовід-
даність і багатство душі. Хай засіяна невтомною 
працею освітянська нива Дніпропетровського 
району сходить новими талантами, яскравими 
особистостями та визначними перемогами й здо-
бутками.

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ХАЙ  ОСІНЬ  ЖИТТЯ  БУДЕ  ТЕПЛОЮ  Й  ЗАТИШНОЮ

здійснення соціальної роботи. Зокре-
ма, також наголошено на такий важ-
ливий аспект зимового періоду для 
сімей як техніка безпеки при пово-
дженні з опалювальними приборами, 
на вулиці та на льоду під час зимових 

канікул. 
Також на на-

раду винесено 
питання моніто-

рингу здійснення соціальної роботи з 
сім’ями та особами різних категорій, 
зокрема, вимушеними переселенця-
ми та учасниками АТО. Поява таких 
порівняно нових для реалій соціальної 
роботи категорій населення потре-
бує від фахівців із соціальної роботи 
нових знань та вмінь, а також стресо-
стійкості та навичок запобігання про-
фесійному вигоранню. Зважаючи на 
це, для фахівців проведено відповідні 
тренінгові вправи та інформаційні по-
відомлення, які допоможуть підвищи-
ти ефективність роботи.

Яніна РУДЕНКО, 
начальник відділу соціальної ро-
боти Дніпропетровського район-
ного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді.
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Україна вшановує пам’ять жертв Бабиного Яру – всесвітньо відо-
мий символ однієї з найтрагічніших сторінок нацистського режиму. 

Днями, в 74-ту річницю початку масових розстрілів у Бабиному 
Яру, представники громадськості зібралися в м. Підгородному на 
березі затоки річки Самара, по вул. Залізничній, біля пам’ятника 
бійцям і командирам 261-ої , 273-ї, 15-ї стрілецьких дивізій, коман-
диру 261-ї стрілецької дивізії, полковнику Михайлу Андрійовичу 
Єрьоміну, командиру 809 артилерійського полку, майору Іонісію 
Григоровичу Каф’яну, щоб взяти участь у церемонії вшанування 
пам’яті жертв нацистів. 

Серед присутніх на заході були присутні: Василь Скиба, почесний голова районної 
організації «Союз Чорнобиль України», Максим Карпушкін, голова громадської ради 
при Дніпропетровській райдержадміністрації, заступник командира батальйону тери-
торіального захисту «Придніпров’я», Сергій Товстик, учасник АТО разом із дружиною 
Лесею, Михайло Галицький, представник батальйону «Придніпров’я», Сергій Маласай, 
боєць «Придніпров’я», Яна Синявська, помічник народного депутата Віталія Купрія, 
Олександр Сотула, активіст громади, та небайдужі до трагічної історії рідної землі.

Максим Карпушкін зазначив: «Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв масових страт, 
понад сто тисяч мирних жителів заживо закатованих нацистами. Майже три чверті сто-

МІТИНГ-ВШАНУВАННЯ

ПАМ’ЯТЬ  ПОКОЛІНЬ  СВЯЩЕННА

ліття відділяють сьогоднішній день від початку тих трагічних подій. Ми не 
маємо права на забуття, адже без минулого немає майбутнього».

Хвилиною мовчання присутні на мітингу-реквіємі вшанували світлу 
пам’ять жертв України в ті страшні роки.Також учасники заходу вклонилися 
пам’ятникові Невідомому солдатові, що височіє в полях с. Степового. Степо-
ві землі стали останнім притулком для понад п’ятисот воїнів Другої світової 
війни, й вічно зберігатимуть подвиг мужніх героїв Батьківщини. 

Учасники заходу поклали квіти до підніжжя пам’ятників на знак глибокої 
поваги й вдячності захисникам.

З нагоди  прекрасного світлого свята – Дня села – верес-
невої погожої днини зібралася Новомиколаївська грома-
да й гості, щоб віддати шану рідному краю й висловити 
повагу людям, які звеличують його своєю працею, щоб 
у єдиному патріотичному пориві відзначити знаменну 
дату. Адже це свято – урочиста подія для всіх, хто тут на-
родився й виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися на-
завжди, жити й творити. Куди б не закинуло нас життя, 
пам’ятаймо, що в кожного з нас є мала батьківщина, що 
бере початок із маминої колискової, невпевнених кроків, 
перших слів кохання…

Кожне село, як і кожна людина, має своє обличчя, свою 
особливу історію, свою біографію. Села Новомиколаїв-
ської сільської ради широко розкинулись привільно по-
над долиною річки Сура. Село Новомиколаївка в цьому 
році святкує 157-му, с. Сурсько-Клевцеве – 308-му, а с. Зе-
лений Гай 109-ту річницю від дня створення.

З найтеплішими привітаннями до присутніх звер-
нувся Станіслав Коваленко, Новомиколаївський сіль-
ський голова, який поздоровив всіх із чудовою поді-
єю та представив звіт про роботу сільської ради: «У 
нас почесна й відпові-
дальна місія – служи-
ти громаді й віддано 
працювати заради 
неї. Я вдячний колек-
тиву сільської ради, 
депутатському кор-
пусу, раді ветеранів 
за відповідальність, 
професіоналізм, плід-
ну співпрацю. Нехай 
сьогоднішнє свято 
осяє душі надією, те-
плом, радістю на кра-
ще майбутнє нашого 
рідного краю». 

Історію, як відомо, 
творять люди. Саме люди і є найбільшим багатством: тру-
долюбиві, радісні, мужні та сильні. На урочистому заході  
згадали односельчан, які зробили вагомий 
внесок у розвиток територіальної громади. 
Сумлінним працівникам галузей освіти, ме-
дицини, культури, сільського господарства 
та кар’єроуправління, які працюють на бла-
го територіальної громади, сільським голо-
вою були відзначені грамотами.

Є люди, яким не байдужі проблеми села,  
найщиріші слова подяки звучали цього дня 
на адресу Віктора Бутківського, Костянтина 
Купріянова, Віктора Шинкевича, Олексан-
дра Кепліна, Юрія Морящого, Сергія Дощен-
ка, Олексія Кулініченка, Юрія Сагача, Олек-
сандра Самарського,  Олександра Мажарова,  
Тетяни та Віктора Білоус, Клавдії Левченко, 
Надії Ковальської та багато інших.

 На святі Дня села серед почесних гостей 
був Євгеній Жадан, перший заступник голови Дніпропе-
тровської обласної ради, який зазначив, що дуже приємно 
бути присутнім на святі серед прекрасних людей, для яких 
громада стала рідною, бо звідси їх 
коріння, на цій землі зростають їх 
діти та живуть їх родини. 

«Зараз Новомиколаївська сіль-
ська рада завершує процес об’єд-
нання з Сурсько-Литовською сіль-
ською радою. – зазначив Євгеній 
Володимирович. – І це правильне 
рішення. Я певен, що жителі обох 
громад не пошкодують про свій 
вибір. Вже в цьому році, в рамках 
програми підтримки об’єднаних  
громад, на покращення інфра-
структури об’єднаної громади 
додатково виділено 1 млн грн на 
ремонт доріг та прийняте рішення про передачу громаді ко-
мунальної техніки вартістю більше 2 млн грн. У об’єднаних 
громад з’явиться можливість зробити багато з того, що пла-
нувалося. І вони отримають підтримку та допомогу – саме 
такою є позиція обласної ради». 

З нагоди урочистостей Євгеній Жадан побажав кожному 
жителю  мирного неба над головою, достатку, всім жити в 
дружній родині. Почесними грамотами Дніпропетровської 
обласної ради були нагороджені: Станіслав Коваленко, Кос-
тянтин Купріянов, керівник ТОВ «Універсалзернопродукт», 

ДЖЕРЕЛО ЖИТТЄДАЙНОЇ СИЛИ
Сергій Дощенко, 
технічний директор 
Новомиколаївського 
кар’єру, Раїса Цурик, 
депутат сільради.

 До щирих поздо-
ровлень приєднався 
Олександр Широких, 
громадський діяч, 
який активно допо-
магає сільським жи-
телям у вирішенні 
нагальних проблем. 
Він зазначив, що 
День села – це подія, 
яка знаменує підве-

дення підсумків напруженої роботи на благо територіаль-
ної громади. «Хочу побажати підростаючому поколінню 

жити в мирній країні. Дорослим – більше 
уваги й часу приділяти дітям, адже саме вони 
є найціннішим багатством суспільства. Я не 
байдужий до проблем сьогодення Новомико-
лаївської громади, тому вирішив усіляко під-
тримувати дитинство, й оновлений дитячий 
майданчик дарую малечі села з нагоди свята». 

Два величезних торта вручив Олександр 
Сергійович дітям, які підготували святкову 
концертну програму, з побажанням нових 
творчих успіхів. 

Вітав із чудовим святом жителів Новоми-
колаївської громади Костянтин Купріянов, 
депутат Дніпропетровської районної ради. 
Завдяки Олександру Сергійовичу та Костян-
тину Володимировичу дитячі майданчики 
Новомиколаївської сільської ради поповнили-

ся новим ігровим інвентарем, здобули друге життя. 
До урочистого святкування Дня села долучився також 

громадський діяч Володимир Ткаченко. Він очолює ТОВ 

в яких сини або чоловіки, наші герої України, відсто-
юють мир та територіальну цілісність кордонів нень-
ки-землі. Вони отримали від Володимира Ткаченка по-
дарунки та грошову допомогу. На маленьких жителів 
громади чекав приємний сюрприз – білети до цирку. А 
колектив Будинку культури отримав набори для дитя-
чої творчості. 

За громадянську позицію, добро й щедрість душі, за 
участь у розвитку Новомиколаївської територіальної 
громади, та з нагоди Дня села, грамотами Новомико-
лаївського сільського голови нагороджені Олександр 
Широких та Володимир Ткаченко. 

Присутні на заході вшанували подвиг воїнів-пере-
можців Другої світової війни, згадали легенду села, 
ветерана війни – Івана Павловича Ткаченка, який не-

щодавно пішов із життя. 
Сьогодні наша держава переживає найскладніші часи 

своєї незалежності. На сході країни ведеться боротьба 
за цілісність України. Патріотизм в нашій країні під-
нявся на найвищий рівень, наші хлопці, чоловіки йдуть 
в бій для визволення від терористів території Донбасу. 
Андрій Крилов, героїчно загинув рік тому, виконуючи 
військовий обов’язок, захищаючи країну. 

У День села прозвучали імена захисників із побажан-
нями міцного здоров’я, скорішого повернення додому з 
перемогою, та щоб над нашою Україною та над селом 
завжди було мирне небо. Сергій Ананьїн більше року 
знаходився в зоні АТО, Олексій Діденко, Ігор Іванусь, 
Юрій та Микола Свершоки, Вадим Шарапановський, 
Василь та Іван Шлапаки, Олексій Нежлукченко, Сергій 
Пронічев - наші герої-захисники. У знак вдячності за 
захист Вітчизни відбулася урочиста церемонія вручен-
ня грамот, квітів та матеріальної допомоги.

Творчі колективи талановитої новомиколаївської 
землі радували глядачів своїми пісенними подарунка-
ми: піснями – вокальний ансамбль «Червона калина» 
та танцями – колектив «Стар Грація». З музичними 

вітаннями на гостину завітали працівники 
Сурсько-Литовського будинку культури.

Чи є ще таке щастя, коли йдеш рідним 
селом, усміхаючись сусідам, друзям, знайо-
мим і незнайомим людям, коли серце пов-
ниться душевної гармонії, світла й віри в те, 
що прекраснішого місця на землі не існує. 
Напевно, так думають всі про свій отчий 
край, де народилися й виросли, тут навколо 
все рідне й близьке, тут ми черпаємо жит-
тєдайні сили творити добро, зробити все 
можливе, аби цю неперевершену красу роз-
вивати й збагачувати та залишити в спадок 
своїм нащадкам. 

На прощання Станіслав Коваленко наголо-
сив: «День народження села – особливе свято, яке об’єд-
нує всіх, хто любить своє село, тих людей, чиєю працею 
воно створювалося, а наше село здавна славиться своїми 
людьми. Всім, хто хоч раз побував у Новомиколаївці, до-
бре відома наша гостинність і чуйність. Наснаги та успі-
хів вам, земляки, щастя вашим родинам. Я ще раз вітаю 
всіх зі святом!».

Таміла ЖОРНЯК, с. Новомиколаївка.
На фото автора: незабутні миті святкування Дня 

села в Новомиколаївській громаді.

ПКП «Горизонт», завжди йде назустріч громаді в вирі-
шенні злободенних питань. Як батько трьох дітей, він 
не з чуток знає потреби дошкільного закладу та школи 
с. Новомиколаївки. Володимир Вікторович і раніше від-
гукувався на потреби Новомиколаївської школи в прове-
денні ремонтних робіт. На свято ж дитячий садок отримав 
іграшки для малечі, а колектив школи – канцелярські то-
вари. 

На заході не залишилися поза увагою  громадського 
діяча колективи медамбулаторії, сільської ради та сім’ї, 
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РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

своєї громади, за що ми щиро вдячні їй. 

Подяка від громади
До редакції газети «Дніпровська зоря» надійшов 

лист від нашого постійного читача Миколи Браж-
ника, жителя села Чумаки. Читаємо у листі: «За 
дорученням Чумаківської територіальної громади, 
а саме: жителів сіл Чумаки, Зоря, Виноградне та 
Маївка, хочу подякувати Чумаківському сільсько-
му голові Валентині Іванівні Стець за те, що вона 
сумлінно ставиться до своїх обов’язків, зарекомен-
дувала себе з позитивної сторони, старанно працює 
на благо нашої громади, вирішує проблемні питан-
ня жителів села. За час своєї роботи вона перетво-
рила наші населені пункти в справжню казку. 

А нещодавно за підтримки Валентини Стець, у 
святковій атмосфері, пройшов День села з приїздом із 
Києва самого Ігоря Кондратюка та програми «Карао-
ке на майдані». Свято відбулось на високому організа-
ційному рівні та в піднесеному патріотично-радісно-
му настрої. Нам дуже приємно, що наш сільський 
голова турбується про культурний відпочинок 

Тож побажаємо Валентині 
Іванівні здоров’я, щастя, добро-
буту, натхнення, успіхів 
у подальшій роботі на 
благо нашої тери-
торіальної гро-
мади». 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Продовжуючи тему висвітлення питання реформу-
вання соціальної сфери в Україні пропонуємо виступ 
голови правління Пенсійного фонду України Олексія 
Зарудного, який детально розповів про стан української 
пенсійної системи та основні напрямки роботи Фонду 
на сьогодні. Зокрема повідомив, що Пенсійний фонд у 
повному обсязі та відповідно до графіка забезпечує ви-
плату пенсій 12.2 млн пенсіонерів.

Щодо наповнення бюджету Фонду Голова правління 
повідомив, що на виконання доручення Прем’єр-міні-
стра Пенсійний фонд активізував роботу з погашення 
заборгованості роботодавців зі сплати пенсійних вне-
сків. Взагалі, що стосується фінансового оздоровлення 
пенсійної системи, то наголосив О. Зарудний, тут чи-
мало залежить від долі законопроекту № 2767 («Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо запровадження накопичувальної системи загаль-
нообов’язкового державного пенсійного страхування та 
єдиних принципів нарахування пенсій»).

Іще одним пріоритетним напрямом роботи Фонду є 
створення централізованої системи призначення й ви-
плати пенсій, – повідомив Олексій Зарудний. Це дасть 
змогу автоматизувати й прискорити процес призначен-
ня пенсій, усунути вплив людського фактору, а також 
надасть можливість громадянам звертатись в органи 
Пенсійного фонду України незалежно від місця їхньої 
реєстрації. Є сподівання, що така система має запрацю-
вати вже з наступного року.

Також було повідомлено про те, що вже затвердже-
но нову організаційну структуру Пенсійного фонду 
України, а на місцевому рівні закріплено систему об-
слуговування громадян за принципом фронт-офісів і 
бек-офісів. Водночас, як зауважив Голова правління О. 
Зарудний: «У подальшому ми плануємо разом із впро-
вадженням нових технологій оптимізувати чисельність 
працівників Пенсійного фонду та в інший спосіб змен-
шувати адміністративні видатки на утримання апарату. 
Так, уже цього року ми змінюємо паперові документи у 
співпраці з банками на електронні, а також зменшуємо 
внутрішній паперовий документообіг».

На завершення, Голова правління Фонду наголосив, 
що всі вищезгадані кроки, які здійснюються з модерні-
зації системи Пенсійного фонду, мають схвальну оцін-
ку зарубіжних експертів.

Окрім того, у Фонді сподіваються, що Верховна Рада 
України ухвалить зрештою урядовий законопроект 
про запровадження накопичувального рівня та єдиних 
принципів нарахування пенсій. Бо лише передбачені в 
законопроекті заходи здатні збалансувати пенсійну си-
стему та забезпечити українцям гідні пенсії.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 берез-
ня 2015 року №179 затверджений Порядок використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійс-
нення заходів із соціальної та професійної адаптації 
учасників антитерористичної операції (крім військовос-
лужбовців, звільнених у запас або відставку). 

Для отримання послуг соціальної та професійної адапта-
ції особа повинна мати посвідчення учасника бойових дій 
(інваліда війни або учасника війни) та документ, що під-
тверджує безпосереднє залучення до виконання завдань 
антитерористичної операції в районах її проведення.

Більш детальніше з інформацією можна ознайо-
митися звернувшись до управління соціального за-
хисту населення Дніпропетровської райдержадміні-
страції за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, 
кім.19 або за телефоном 753-78-10.

Наталія СЛІЧУК, начальник відділу.

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ДРДА ІНФОРМУЄ

У сучасному ритмі життя дуже важливо, щоб за-
соби пересування, що оточують нас, були безпеч-
ними, надійними, комфортабельними й технічно 
оснащеними. Всім цим вимогам повинні відпові-
дати пасажирські ліфти для житлових будівель. 
Час не стоїть на місці. Вже на якісний крок вперед 
змінились устаткування та механізми ліфтів. 

Приємна подія нещодавно відбулась у селищі Юві-
лейне для мешканців 9-ти поверхового будинку по  
вул. Фрунзе, 12, 2-го під’їзду, де був здійснений запуск 
ліфту після капітального ремонту. Це вже 12-й ліфт у 
нашому селищі, який відремонтували та оновили.

Ювілейний селищний голова Іван Камінський осо-
бисто перевірив якість виконаних робіт разом із Пав-
лом Чухно, директором ТОВ «АВС-БілдСервіс», та 
мешканцями багато-
поверхівки, випробу-
вав, як працює відре-
монтований ліфт. 

Іван Миколайович 
привітав мешканців 
будинку: «Це радість для 
людей, все це ми робимо 
для вас. Завдяки роботі ко-
лективу працівників ТОВ 
АВС «Білд Сервіс» здій-
снюються капітальні ре-
монти та технічне обслуго-
вування ліфтів на території 
нашого селища. Нашими  
спільним зусиллям пробле-
ми вирішуватимуться спо-
кійно й надійно». 

«Оновлення та встанов-
лення ліфтів є одним із пер-
шочергових заходів, який 
необхідно здійснювати у 
житлових будинках, адже 
нові ліфти – це насамперед 
безпека, це життя», – зазна-
чив Павло Чухно. 

«Термін експлуатації ста-
рих ліфтів добігає кінця, 30 
років за нормативними ак-
тами. – розповів працівник 
ТОВ АВС «Білд Сервіс» 
Микола Марченко. – Старий ліфт став просто непри-
датним для функціонування й загрожував здоров’ю 
мешканців будинку. На  ліфт було витрачено біля 300 
тис. грн. Була проведена заміна всіх старих запчастин 
на нові. Сучасна станція управління дуже зручна в 
користуванні та обслуговуванні, вагою всього 15 кг, 

а стара важила біля 138 
кг! Замінені також всі 
силові агрегати, кабіна, 
несучі канати, обмежу-
вачі швидкості та маса 
дрібних деталей». 

Водночас призупинення роботи лі-
фта створило численні незручності 
для мешканців під’їзду, адже літнім 
людям та молодим матусям важко 
було підійматись на верхні поверхи 
сходами. Тож сьогодні пуск нового 
ліфта для всіх велика подія. «Від іме-
ні всіх мешканців нашого під’їзду 
хочу висловити слова-звернення до 
співмешканців, щоб бережно відноси-
лись до ліфта, зберігали його в чистоті 
та не допускали порушень правил екс-
плуатації, що призводить до несправ-
ностей», – з турботою  в голосі гово-
рить Віра Галяшкіна, мешканка 2-го 
під’їзду по вулиці Фрунзе, 12.  

У селищі Ювілейне продовжують-
ся також роботи з утеплення фаса-
дів будинків. Нещодавно стіни ба-
гатоповерхівок по вулицях 8 Марта, 
17, (1 під’їзд), Фрунзе, 20, (1 під’їзд), 
були утеплені сучасними теплоізо-
ляційними матеріалами, коштів ви-
трачено в сумі біля 400 тис. грн. 

Таміла ЖОРНЯК, сел. Ювілейне. 
На фото автора: мешканка 2-го під’їзду по вул. 

Фрунзе, 12, Катерина Невесела разом із Іваном Ка-
мінським та Павлом Чухно оглядають оновлений 
ліфт; Микола Марченко показує Іванові Камін-
ському нове ліфтове обладнання.

ВЛАДА ДІЄ

НОВИЙ ЛІФТ
ДЛЯ ЮВІЛЕЙНІВЦІВ

Матеріали, які будуть роз-
міщуватися в цій колонці 
направлені на ознайомлення 
громадян із питаннями, що 
стосуються землі та буді-
вель, а також визначення 
шляхів вирішення цих пи-
тань у відповідності до зако-
нодавства України.

ЗЕМЕЛЬНА ЧАСТКА 
(ПАЙ) В НАТУРІ

Надаємо інформацію як 
отримати свій пай в натурі 
(на місцевості) з фактичною 
площею, а не лише на папері 
в умовних кадастрових гек-
тарах.

Отже, ті громадяни, які ма-
ють право на земельну частку 
(пай), що підтверджується 
сертифікатом на право на зе-
мельну частку (пай), повинні 

звернутися до районної державної адміністрації (РДА) із клопотан-
ням про виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). 
До клопотання додаються такі документи: 1) копія паспорту та 
ідентифікаційного номеру заявника – власника паю; 2) копія сертифі-
кату на право на земельну частку (пай); 3) викопіювання (графічний 
матеріал) – бажано за погодження із сільською радою, на території 
якої знаходиться ваша земельна ділянка, із позначенням номеру поля 
та номеру паю. 

РДА в сво ю чергу готує розпорядження «Про надання дозволу на 
виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю)». Після от-
римання розпорядження власник паю звертається до землевпорядної 

організації з копіями документів, які подавались додатком до клопо-
тання до РДА. 

Землевпорядна організація розробляє технічну документацію та 
передає вам на погодження із суміжними землевласниками та/або 
землекористувачами, до складу яких входить і сільська рада, на те-
риторії якої розташована земельна ділянка. Коли всі суміжники пого-
дили своїм підписом акти встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки, дану технічну документацію необхідно повернути до земле-
впорядної організації, яка її виготовила та отримати від цієї організа-
ції обмінний файл у форматі XML та електронний вид відповідних 
сторінок технічної документації на магнітному носії. 

З даним пакетом документів та електронним носієм ви звертаєтесь 
до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) того району, в 
якому розташована ваша земельна ділянка, із заявою про внесення 
відомостей (змін до них) до Держаного земельного кадастру, в резуль-
таті чого ви отримаєте Витяг з Державного земельного кадастру, що 
є підтвердженням присвоєння кадастрового номеру вашій земельній 
ділянці (пай). 

Останній етап всієї процедури – це реєстрація права власності на 
земельну ділянку в Єдиному Державному реєстрі речових прав від-
повідного району області.

Ця процедура виконується при умові, якщо власник земельної 
частки (паю), входить до списку пайщиків при розробленні проек-
ту землеустрою щодо розпаювання КСП та площа земельної частки 
(паю) якого переведена із умовних кадастрових гектарів у фізичні.

У наступних матеріалах будуть розглянуті питання приватизації 
кожного окремого виду користування земельною ділянкою.  

Ваші листи і питання з приводу земельних відносин та держав-
ної реєстрації нерухомого майна, надсилайте на адресу редакції 
й ви обов’язково отримаєте відповідь. Консультації за телефоном 
(096) 637-09-37.

Ігор ОСАДЧИЙ, голова Громадської спілки «Дніпропетров-
ський обласний центр «Землеустрій та нерухомість».

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

На даний час актуальною те-
мою є подання суб’єктами декла-
рування декларацій осіб, уповно-
важених на виконання функцій 
держави або місцевого самовря-
дування. Відповідно до частини 
першої статті 45 Закону України 
«Про запобігання корупції» осо-
би, зазначені у пункті 1, підпунк-
ті «а» пункту 2 частини першої 
статті 3 цього Закону, зобов’яза-
ні щорічно до 1 квітня подавати 
шляхом заповнення на офіцій-
ному веб-сайті Національного 
агентства з питань запобігання 
корупції (далі – Національне 
агентство) декларацію особи, 
уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцево-
го самоврядування, за минулий 
рік за формою, що визначається 
Національним агентством. На-
ціональне агентство забезпечує 

відкритий цілодобовий доступ 
до Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, 
на офіційному веб-сайті Націо-
нального агентства. 

Щодо декларацій, поданих 
суб’єктами декларування, На-
ціональне агентство проводить 
наступні види контролю: щодо 
своєчасності подання;щодо пра-
вильності та повноти заповне-
ння;логічний та арифметичний 
контроль та проводить повну 
перевірку декларацій відповідно 
до Закону України «Про запо-
бігання корупції». Крім цього, 
Національне агентство здійснює 
вибірковий моніторинг способу 
життя суб’єктів декларування з 
метою встановлення відповідно-
сті їх рівня життя наявним у них 

та членів їх сім’ї майну і одержа-
ним ними доходам згідно з де-
кларацією особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, 
що подається відповідно до Зако-
ну України «Про запобігання ко-
рупції». Разом з цим слід врахо-
вувати, що відповідно до пункту 
2 Прикінцевих положень Закону 
України «Про запобігання коруп-
ції» до початку роботи системи 
подання та оприлюднення відпо-
відно до цього Закону декларацій 
осіб, уповноважених на виконан-
ня функцій держави або місцево-
го самоврядування, суб’єкти де-
кларування подають декларації в 
порядку, встановленому Законом 
України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Дніпропетровське районне 
управління юстиції.

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ
ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ – 

ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ МЕХАНІЗМІВ 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
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07.10.2015 р. о 10.00 год. відбудеться від-
новлення меж земельної ділянки за адре-
сою: с. Старі Кодаки, вул. Леніна, 110. Запро-
шуємо власників суміжних земельних діля-
нок взяти участь.

Затвердженні на 45 сесії депутатів VI 
скликання Ювілейної селищної ради Ге-
нерального Плану та Плану Зонування 
Території селища Ювілейне Дніпропе-
тровського району Дніпропетровської об-
ласті. 

Ознайомитись із Генеральним Пла-
ном та Планом Зонування Території 
можна в адміністративній будівлі се-
лищної ради за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. Совхозна, 56-Б.

Втрачений диплом про закінчення ПТУ 
№ 12, виданий 22.07.1982 року в м. Суми, на 
ім’я Куцеволенко Миколи Михайловича, 
вважати недійсним.

Падати – частина 
життя, піднімати-
ся на ноги – прорив. 
Бути живим – це 

подарунок, а 
бути щасли-
вим – це ваш 
вибір.

як каже мудрість
господарочка

СМАЧНОГО!
КАПУСНЯК ПО-ДОМАШНЬОМУ

Інгредієнти: 400 гр свинних ребер, 300 гр картоплі, 350 гр сирої ка-
пусти, 350 гр квашеної капусти, 4 ст.л. пшона, 1 морквина, 1 цибулина, 
100 гр сала, 3 ст.л. томатної пасти, зелень кропу й петрушки, лавровий 
лист, сіль, чорний мелений перець за смаком.

Приготування: помийте й поріжте ребра зі свинини й поставте ва-
ритися на невеликий вогонь на 40 хв. Свіжу та квашену капусту дрібно 
насічіть. Дрібними кубиками поріжте картоплю, вона повинна практич-
но розваритися. Коли картопля закипить – вимийте пшоно й киньте в 
каструлю – варіть 20 хв. Поки вариться картопля й пшоно, приготуйте 
зажарку. Малими шматочками поріжте сало й смажте його на сковорід-
ці. Дрібно наріжте цибулю, натріть моркву на тертці. Додайте все це на 
сковорідку й смажте 10-15 хв., сюди ж додайте томатну пасту й смажте 
ще 7 хв. Покладіть капусту в каструлю (картопля й пшоно повинні вже 
розваритися). Додайте зажарку, лавровий лист, сіль, перець і варіть 20 
хв. Дрібно порубайте зелень, всипте в капусняк, перемішайте, накрийте 
кришкою і вимкніть вогонь. Через 30 хв. можна подавати до столу.

ОМЛЕТ ІЗ ЗЕЛЕНИМ ГОРОШКОМ
Інгредієнти: 4 яйця, 70 гр консервованого горошку, 100 гр молока, 

сіль, чорний мелений перець – за смаком.
Приготування: збийте яйця. Додайте молоко, посоліть і добре перемі-

шайте. Змастіть сковороду вершковим маслом, висипте на неї зелений го-
рошок. Залийте омлетною масою. Коли омлет підсмажиться, переверніть  
його на іншу сторону й вимкніть плиту. 

ЗАПЕЧЕНІ ЯБЛУКА З СИРОМ 
Інгредієнти: 1 кг яблук, 200 гр сиру, 1 яєчний жовток, 2 ст.л. меду.
Приготування: перетріть сир, мед та яєчний жовток за допомогою 

блендера. Зріжте з яблук зверху шапочку, відаліть середину. Начиніть 
яблука сирною масою. Поставте в розігріту духовку. Випікати до тих пір, 
поки яблука не стануть м’якими. 

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ
ЯК ПОЗБУТИСЬ НЕПРИЄМНИХ ЗАПАХІВ В ОСЕЛІ

• Наповніть розпилювач сумішшю з трьох частин оцту і однієї частини 
води. Розпорошіть цей розчин, де вважаєте за потрібне; 

• розставте блюдечка з оцтовим розчином у місцях утворення непри-
ємного запаху; 

• відкрийте кілька пачок харчової соди й розмістіть їх у приміщенні;
• змішайте спеції: корицю та гвоздику. Помістіть їх в каструльку й до-

ведіть до кипіння. Вода буде випаровуватися, і разом з цим повітря на-
повниться ароматом; 

• посадіть у горщики на підвіконні ароматні трави: базилік, м’яту, че-
брець. Перераховані «природні ароматизатори» можуть рости в примі-
щенні цілий рік. Ці ароматні трави допоможуть очистити повітря.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
ПРОФІЛАКТИКА ПРОСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ТА ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ
Відвар із плодів шипшини й гарячий чай. Відвар із плодів шипшини, про-

кипівший 3-4 хв., процідіть і змішайте з гарячим чаєм. Додайте цукор і мед. 
Цибуля з медом. Наріжте дрібно цибулю (250 грам) і змішайте її з 200 

гр цукру, додайте 0,5 л води і варіть на повільному вогні близько 1,5 годи-
ни. В охолоджену суміш додайте 1-2 ст.л. меду й все ретельно перемішай-
те, після чого процідіть. Приймати по 1 ст.л. 3 рази на день. 

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
СІК ЦИБУЛІ З МЕДОМ ВІД ВИПАДАННЯ ВОЛОССЯ 

Подрібніть цибулину до стану кашки і перемішайте з медом у пропор-
ціях 1:1. Намажте на корені волосся і витримайте 30 хв., після закінчення 
часу змийте шампунем, а потім прополощіть відваром  кори дуба.

ВІДВАР КОРИ ДУБА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ВОЛОССЯ
Залийте кип’ятком 3 гр кори дуба (ємність 1 л) і настоюйте його 30 хв. 

При кожному митті голови обполіскуйте волосся прохолодним відваром 
протягом місяця. 

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР СТРИЖОК
2 жовтня – несприятливий день для стрижки волосся. Зміна іміджу не 

принесе бажаних результатів, зіпсує настрій і занурить у депресію.
3 жовтня – експерименти з образом увінчаються успіхом. Крім того, 

можна знайти душевний спокій, залучити фортуну і радість у своє жит-
тя, а також вирішити безліч фінансових проблем. 

4 жовтня – не найвдаліший для догляду за волоссям день. Краще від-
мовитися від наміченого візиту й перенести його. 

Втрачене посвідчення ветерана праці № 
363719 від 23.12.2011 року на ім’я Йотка Таї-
сії Володимирівни, вважати недійсним.

Партизанська сільська рада Дніпро-
петровського району Дніпропетровської 
області оголошує конкурс на визначення ви-
конавця послуг із вивезення побутових від-
ходів та сміття. 

Конкурс на визначення виконавця по-
слуг із вивезення побутових відходів та 
сміття відбудеться в приміщенні Парти-
занської сільської ради за адресою: вул. 
Чапаєва, 7, с. Партизанське Дніпропетров-
ського району Дніпропетровської області. 
Тел. 767-48-02.

Конкурсна документація подається до 
Партизанської сільської ради за адресою:  
вул. Чапаєва, 7, с. Партизанське, Дніпропетров-
ський район, Дніпропетровська область, 52012.

Спосіб подання: особисто або поштою.
Кінцевий термін подання конкурсної 

документації через 30 календарних днів із 
дати опублікування оголошення.

Конкурсна комісія Партизанської 
сільської ради.

Колектив Новомиколаївської сільської ради, депутат-
ський корпус, рада ветеранів, районний військовий коміса-
ріат, громада с. Новомиколаївки глибоко сумують разом із 
рідними та близькими – пішов у вічність на 94-ому році Лю-
дина-історія, полковник, інвалід Великої Вітчизняної війни

Іван Павлович ТКАЧЕНКО
Людина нескінченної доброти, чуйності, щедрості душі.
Іван Павлович прожив усе своє життя у рідному селі. Ра-

зом із дружиною Надією в любові, в злагоді, виховав дітей, 
пестив онуків, правнуків і праправнуків.

У вересні 1943 року у складі військ 2-го та 3-го укра-
їнських фронтів Іван Павлович брав участь у визволенні 
Дніпропетровської області від фашистських загарбників, 
Старі Кодаки, Волоське, Військове, а 24 жовтня наш зем-
ляк – людина-історія першим увійшов у рідне село. Житє-
вий подвиг нашого легендарного героя залишиться в на-
ших спогадах та в Книзі історії села. Час невблаганний і жорстокий, але і йому не під 
силу подолати пам’ять про мужність, відданість, вірність. 

Низько схиляємо голови у скорботі, а добро, надія та любов збережуть нашу теплу 
пам’ять про Івана Павловича Ткаченка.

На 64-ому році життя, після тяж-
кої хвороби, пішов у вічність де-
путат Дніпропетровської районної 
ради (2002-2015 рр) 

Микола Григорович 
СТАДНИК

Усі, хто знав Стадника М.Г., лю-
били й поважали його за чуйне 
ставлення до людей, велику душев-
ну щедрість, активну громадську 
позицію, мудрість і оптимізм.  

Мешканці Олександрівської те-
риторіальної громади неодноразово 
висловлювали довіру Миколі Григоровичу, обираючи 
його депутатом районної ради впродовж трьох скли-
кань. 

Колективи Дніпропетровської районної ради та ра-
йонної державної адміністрації, депутати районної ради  
висловлюють щире, глибоке співчуття рідним та близь-
ким покійного. Світла пам’ять про Миколу Григоровича 
Стадника назавжди збережеться в наших серцях.

Колектив Олексан-
дрівської сільської 
ради та мешканці 
села Олександрівка 
глибоко сумують з 
приводу смерті од-
носельчана, щирої й 
доброї людини, депу-
тата районної ради 
декількох скликань – 

Миколи 
Григоровича
СТАДНИКА

Висловлюємо щирі спів-
чуття рідним та близьким 
покійного, поділяємо їх 
гіркий біль і скорботу.

Теплі спогади про до-
бру й чесну людину зали-
шиться з нами назавжди. 

Вічна пам’ять.

Дніпропетровська райдержадміні-
страція оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста 
відділу персоналу та організаційної ро-
боти райдержадміністрації. 

Вимоги до претендентів: громадян-
ство України, повна вища освіта за на-
прямком роботи, стаж роботи за фахом не 
менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером на рівні користувача про-
грамного забезпечення. 

Довідки за адресою: сел. Ювілейне, 
вул.Теплична,5, тел. 27-10-17.

Втрачене посвідчення особи, яка постраж-
дала внаслідок Чорнобильської катастрофи 
серії 1А №109791 від 08.04.2009 р. та вклад-
ку до посвідчення № 696937, видані Дніпро-
петровською ОДА на ім’я Свинко Миколи 
Яковича, вважати недійсними.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для ознайомлення громадськості з на-
мірами забудови території, в приміщен-
ні відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства бу-
дівництва та інфраструктури Дніпропе-
тровської РДА за адресою: сел.Ювілейне, 
вул. Фрунзе, 18 оприлюднено проект «Де-
тальний план частини території Олексан-
дрівської сільської ради Дніпропетров-
ського району Дніпропетровської області 
в районі автошляху Т 0402, щодо розмі-
щення земельних ділянок призначених 
для індивідуального садівництва».

Проект розроблений на підставі роз-
порядження Дніпропетровської РДА 
№ р-283/0/291-15 від 19.05.15р. Головною 

метою проекту є: уточнення у більш круп-
ному масштабі положення СПТР Олексан-
дрівської с/р, уточнення функціонального 
використання території та можливість за-
будови земельних ділянок за межами насе-
леного пункту призначених для індивіду-
ального садівництва, встановлення черво-
них ліній та ліній регулювання забудови. 
Основні положення та ДПТ представлені 
для ознайомлення в робочі дні з 02.10.15р. 
по 02.11.15р. 

Пропозиції та зауваження надають-
ся в письмовій формі на адресу відділу 
містобудування, архітектури, житло-
во-комунального господарства будів-
ництва та інфраструктури Дніпропе-
тровської РДА до 02.11.15р., телефон для 
довідок (056) 753-69-39.

Втрачений державний акт на право приватної власності на землю се-
рія  III ДП  № 114047 зареєстрований за № 7534 від 24.10.2001 р., та ви-
тяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстра-
цію прав та їх обтяжень індексний номер 43854354 серія ЕКВ 706355 від 
15.09.2015 р, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності індексний номер 40508366 ЕЕТ 615476 
від 13.07.2015 р.,на території м. Підгородне, вул. Центральна, 81, на ім’я 
Візар Олександра Миколайовича, вважати  недійсним. 
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Днями відсвяткува-

ла свій ювілейний День 
народження заступник 
начальника управління 
праці та соціального за-
хисту населення Дніпро-
петровської райдержад-
міністрації

Світлана БЕССАРАБ. 
Шановна Світлано

Григорівно!
Прийміть щирі вітання 

з нагоди Вашого ювілею!
Зичимо Вам міцного здо-

ров’я, благополуччя, пова-
ги та шани від людей, 

любові від рідних та близьких, добра й достатку, 
творчого натхнення й невичерпної енергії. 

Хай Ваша чуйність, невтомність, висо-
кий професіоналізм і бажання творити 
добро завжди супроводжують Вас по 
життю. Щиро бажаємо Вам нових 
звершень на професійній ниві.

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

Із мідним весіллям 
вітаємо родину 
Євгена та Ірини 
КУРИЛЕНКІВ

Ми вас вітаєм з ювілеєм мідним!
7 років – вже великий строк,

І бачим, що любов у вас не згасла,
7 років – гідний був для вас урок!

І ви прожили бід немало,
І радість розділяли – все удвох!

Так хай незгоди вас завжди минають,
І хай із вами буде завжди Бог!

З повагою вся велика любляча родина. 

Педагогічний, учнівський та 
батьківський колективи сердечно 
вітають із Днем учителя та трид-
цятирічним ювілеєм роботи на по-
саді директора Новоолександрів-
ської середньої загальноосвітньої 
школи відмінника освіти Укра-
їни, нагородженого нагрудним 
знаком «Василь Сухомлинський», 
вчителя-методиста – 

Олександра ОВСЮКА
Шановний Олександре Миколайовичу!

Висловлюємо Вам подяку за 
Ваше добре та щире серце, яке Ви 
щодня віддаєте дітям, за знання, 
які передаєте учням, за людяність, 

якою надихаєте своїх вихованців, за мудрість і терпіння, які про-
являєте в роботі з колегами та батьками.

Нехай у Вас в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя й дружба
Та вічна нестаріюча душа.

Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, щораз ґаздуйте

Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай руки, мов крила, внучат пригортають.

Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть і працюйте на радість всім людям!

Відзначення ювілею – як 
тиха гавань для корабля піс-
ля тривалого й виснажливого 
рейсу. Саме в ювілей з’явля-
ється щаслива нагода пере-
почити, похвалитись своїм 
доробком, прийняти вітання 
й побажання від друзів, щоб 
потім з новими силами пори-
нути в улюблену справу. 

Минулої п’ятниці народний 
ансамбль «Журавка» Дніпропе-
тровського районного Будинку 
культури, знаний не тільки на 
Дніпропетровщині, але й за її 
межами, відсвяткував свій пер-
ший 25-ти річний ювілей. 

Пісня – найкоротший і такий 
красивий щирий шлях до люд-
ських сердець. І велика заслу-
га в цьому керівника ансамблю 
Олександра Середка, клопітка 
самовіддана праця якого прино-
сить свої результати. Колектив 
ансамблю дякує йому за вміння, 
професійну майстерність, за те, що саме  він у них є. 

Прозвучали перші акорди баяну керівника ансамблю і зазвучала пісня «П’є 
журавка воду». Оксамитові голоси колективу заполонили увесь простір зали 

Будинку культури, огорнувши теплом серця при-
сутніх. 

Зі щирими словами-вітаннями звернулись до 
журавок начальник відділу культури, туризму на-
ціональностей та релігій Вікторія Чередніченко, 
директор Дніпропетровського районного Будинку 
культури Тетяна Лимарь, які вручили Грамоти від 
керівництва району, відділу культури, та Будинку 
культури.

Користуючись нагодою, висловлюємо подяку 
тим людям, які завітали до районного Будинку 
культури привітати народний ансамбль «Журавка» 
з ювілеєм. Це – начальник управління агропро-
мислового розвитку Дніпропетровської РДА Тетя-
на Ткач, поет з міста Підгородне Костянтин Дуб,  
народна капела «Просвіта» університету ім. Олеся 
Гончара, народний ансамбль «Чумацький шлях» 
(керівник Петро Ціхач), викладачі дитячої школи 
естетичного виховання Тетяна Пермякова та Окса-
на Маркіна. 

Час концертної програми промайнув непомітно, а 
приємні враження, теплі слова й оплески залиши-
лися в серці надовго. Ми, працівники культури Дні-
пропетровського району, приєднуємося до поздо-
ровлень народного ансамблю «Журавка»  з ювілеєм 

і бажаємо: літайте високо, журавки, підкоряйте наші серця, нехай пісні надихають 
вас на нові творчі перемоги, на радість шанувальникам української пісні. 

   Лідія ЛЄНЬ, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності РБК. 
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ЮВІЛЕЙНИЙ ПОЛІТ 
«ЖУРАВКИ»

На честь святкування 16-го Дня народження школи 
«Спас-Штурм» у селі Старі Кодаки на залишках Кода-
цької фортеці зібралося чимало гостей. Їх радо вітали іні-
ціатори створення козацької школи на Дніпропетровщи-
ні директор КПНЗ «Дитячо-юнацький центр «Штурм» 

ДМР, депутат Дніпропетровської міської ради Ірина Герліванова, президент обласної Федерації козацького 
традиційного бойового мистецтва «Спас», керівник Зразкової школи «Спас-Штурм» Геннадій Поляков та го-
сподар – Олександр Візір – Новоолександрівській сільський 
голова. Від Запорозького козацтва учасників свята привітав 
кошовий отаман Запорозького Війська Низового «Запорозька 
Січ» Костянтин Рижов.

Найкраща погода, про яку тільки можна мріяти, сотні людей 
від найменшого до великого, вбрані в колоритний український 
одяг, поетично розвіюються численні прапори, а у далині синіє 
ріка Дніпро… Ні, це не картина художника, це славнозвісне 
фолькл орно-спортивне свято «Витоки-2015» у Старих Кодаках! 
Святкове дійство розпочалося із захоплюючих показових ви-

ступів вихованців Школи «Спас-Штурм». Старші продемонстрували високий рівень підготовки з українського руко-
пашу, особливо ефектно у них виходили різноманітні стрибки та сальто – це підтвердила енергійна публіка, яка була 
в повному захваті від майстерності хлопців. Молодші вихованці підкорили глядачів своїм завзяттям та дисципліною 
– підростає неймовірно талановите покоління!

Феєричне свято прикрасили виступи ансамблю пісні «Соняшник» Ста-
рокодацького Будинку 
культури, хореографіч-
них колективів Центру 
«Штурм», відзначилися й 
тхеквондисти, а вихованці 
клубу «Штурм-Бодібіл-
динг» влаштували для гля-
дачів справжнє шоу!

Але найурочистіша мить 
попереду – це посвята ма-
леньких хлопчиків у ко-
зачата. З рук старших по-
братимів вони отримали 

свої перші в житті шаровари і, нарешті, повноправно ввійшли до лав 
спасівців. 

Завершилося офіційна частина свята грандіозним видовищем – жов-
то-синім кушаком довжиною 100 метрів було опоясано вихованців 
ДЮЦ «Штурм», їхніх батьків та педагогів, почесних гостей і всіх ба-
жаючих. У ті хвилини присутні пригадали, яким дружнім є україн-
ський народ, і як важливо залишатися єдиними, не зважаючи ні на що. 

Віка ЗОРЯНА. с. Старі Кодаки. Фото автора.

«Витоки-2015»


