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ПІДТРИМКА ДЕПУТАТА

КВАРТИРА –  ГЕРОЄВІ,
ЯКИЙ БОРОНИВ УКРАЇНУ

Сьогодні вся Україна намагається 
підтримати наших воїнів, які вико-
нували та виконують свій військо-
вий обов’язок у зоні АТО, адже ми  
розуміємо, що це не просто військо-
ві – це відважні та мужні герої, які 
часом ціною свого здоров’я та життя 
захищають цілісність кордонів на-
шої Батьківщини.  

У народі кажуть: що ніщо так не 
об’єднує людей, як біда. Депутат Дні-
пропетровської обласної ради, кан-
дидат у депутати обласної ради від 
партії «Блок Пет ра Порошенка «Со-
лідарність», генеральний директор 
будівельної компанії ПрАТ «Будін-
дустрія» Віктор Шинкевич подарував 
бійцю Сергію Товстику з м. Підгород-
ного ключі від нової квартири. Подіб-
ну допомогу депутат та його підпри-
ємство надають не вперше. У травні 
організація звела одинадцять фортифікаційних спо-
руд на прикордонній зоні на замовлення Міністер-
ства оборони. Також відремонтували три палати у 
військовому шпиталі, придбали десять комплектів 
амуніції для військових. 

Як тільки Віктор Шинкевич дізнався про долю Сер-
гія, який втратив у бою обидві руки, відразу перераху-
вав грошову допомогу на лікування бійця у Львівсько-
му військовому шпиталі, а згодом вирішив подарувати 
героєві-земляку квартиру.

«Коли Сергій Товстик дізнався про власне житло, 
почав відволікатися від тяжких думок, думав, як об-
лаштувати квартиру, й разом з мріями поступово по-
чав повертатися до нормального життя. Він зрозумів, 
що потрібен країні, яку захищав, і своїй люблячій 
родині, – розказав Віктор Шинкевич. – Ми не просто 
подарували квартиру, а ще й залучили підрядні ор-

Цього року 14 жовтня у нашій дер-
жаві відзначатимуть нове свято – 
День захисника України. На думку ди-
ректора департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадсь-
кістю Дніпропетровської ОДА Віталія 
Маласая, це свято пронизане духом 
патріотизму, багатовікових традицій та 
вдячності тим воїнам, які нині захища-
ють на сході України цілісність нашої 
держави.

ПРАЦЮВАТИ СИСТЕМНО
«Україна переживає складні часи. Нині 

патріотизм як ніколи раніше є символом 
любові до країни та віри у свій народ. Ра-
ніше ми лише із розповідей дізнавалися 
про подвиг наших земляків, дідів та пра-
дідів під час Другої світової. Та нині поряд з нами знаходяться живі герої, які 
на власні очі бачили війну, втрачали бойових товаришів. Подвиг цих людей ми 
із  вдячністю згадуємо не лише у День захисника України», – зазначив Віталій 
Маласай. 

Захисники країни – це не лише військові, але і всі ті небайдужі громадяни, 
які своєю працею, волонтерською роботою забезпечують міцність держави. На 
Дніпропетровщині підтримка учасників АТО знаходиться на високому рівні. У 
цьому напрямі влада працює системно та наполегливо. Так, у регіоні надається 
всебічна допомога бійцям антитерористичної операції та їхнім родинам, пересе-
ленцям зі сходу України та Криму. Волонтери та герої, які пройшли війну, стали 
шанованими гостями й учасниками патріотичних заходів, а зустрічі з ними ви-
кликають неабиякий інтерес як у молоді, так і людей старшого покоління.

Крім того особливу увагу в регіоні приділяють патріотичному вихованню 

молоді. «Першого вересня у всіх школах Дніпропетровщини із 
піднесенням пройшли патріотичні уроки. Влітку саме у нашій 
області було створено перший в Україні проект військово-па-
тріотичного клубу для учнів «Іron Dnepr». Безперечно, молоді 
розбудувати нашу країну. Але саме від нас сьогодні залежить 
формування світогляду та патріотичних поглядів наших хлоп-
ців та дівчат», – висловив думку Віталій Маласай. 

ПОТРІЙНЕ СВЯТО 
Символічно, що День захисника України відзначається на По-

крову Пресвятої Богородиці та свято українського козацтва. На 
Дніпропетровщині знають і шанують традиції. Саме наша зем-
ля стала колискою козацьких Січей, і нині об’єднує громадян 
небайдужих до історичного минулого краю. Віднині 14 жовтня 
українці згадуватимуть не лише козацький подвиг, а й усіх, хто 
нині покликаний захищати Батьківщину. 

Як розповів Віталій Маласай, нещодавно у селі Капулівка Ні-
копольського району вшанували пам’ять Івана Сірка. Того дня до могили леген-
дарного кошового отамана з’їхались козаки не лише з нашої області, а й з інших 
регіонів.

«Багато років тому козаки захищали свою країну, гідність всього народу та 
безцінну волю. Тоді у боях за справедливість та незалежність зародилася нація 
нескорених, сильних духом патріотів. Сьогодні козацькі традиції продовжують 
нащадки, які обороняють рідну землю на сході України, віддають життя за ці-
лісність держави», – сказав Віталій Маласай.

І це – не єдиний подібний захід в області. На думку директора департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, важливо, щоб 
така робота проводилася системно, а почуття патріотизму виховувалося не тіль-
ки у часи війни, а й під мирним небом.

Ярослава ХЛЕБНИКОВА.

В  ОБЛАСТІ  ШАНУЮТЬ  ТРАДИЦІЇ  ТА  ПОДВИГ  ЗА ХИСНИКІВДО ЄДИНОГО ДНЯ ІНФОРМУВАННЯ 

ганізації й разом зробили ремонт в новій оселі». 
Сергій пішов до лав Збройних Сил України 

добровольцем у квітні минулого року, воював у 
зоні АТО в 93-ій окремій механізованій бригаді, 
був керівником машини зв’язку. Дружина Олеся 
свято вірила в те, що все буде добре, тому й не 
відмовляла чоловіка від військової служби. Го-
ворила, що в їхній сім’ї звикли поважати думки, 
прагнення та наміри один одного. І це правильно, 
адже жінки не мають права на слабкість, бо їхнім 
чоловікам і так важко. Тож вони мають бути муж-
німи, щоб їхні кохані тримали удар, відчуваючи 
за спинами міцний тил. 

У вересні минулого року 35-річний воїн-захис-
ник, прикриваючи своїх товаришів на блок-пості 
під Горлівкою, отримав тяжкі поранення, йому 
відірвало ліву руку. За праву лікарі боролися, але 

врятувати кінцівку, на жаль, не вдалося… Горе 
ледь не зламало волю юнака, й одна дружина на-
вряд чи впоралася б із бідою, якби не допомога 
небайдужих людей. Зараз Сергій Товстик повер-
тається до нормального життя. До війни він пра-
цював інженером – ремонтував радіо- та телеапа-
ратуру (справжній радіоаматор). Зараз, на жаль, 
за спеціальністю працювати не може. Але нама-
гається опанувати якусь нову справу, щоб мати 
змогу підтримувати сім’ю. Із дружиною Олесею 
разом вже 9 років, виховують донечку Дашу, 7 
рочків. Має ще й 14-річну доньку Тетяну, від пер-
шого шлюбу, яка залюбки приїжджає до татка в 
гості. 

«Коли мені повідомили новину про такий цін-
ний подарунок  – квартиру, я  навіть відразу не 
повірив, бо був ще в важкому стані, і не сприй-
няв цю новину. Та зараз переконався в тому, що 
це правда. Квартира чудова, так необхідна нашій 
родині! Знаходиться в тихому районі міста, поряд 
– школа, що дуже важливо, бо в мене донька шко-

лярка», – говорить Сергій Товстик.
Сергій разом із дружиною Олесею подякували за 

підтримку Вікторові Шинкевичу: «Ми дякуємо за 
допомогу небайдужим людям, які весь цей час допо-
магали не тільки коштами на лікування, а й підтри-
мували морально. Часом увага й турбота значно важ-
ливіші, ніж матеріальні цінності. Світ не без добрих 
людей, і в цьому наша родина переконалася, коли зу-
стрілася з Віктором Геннадійовичем, адже він зробив 
для нашої родини неоціненний подарунок. Це дійсно 
людина, яка виконує свої обіцянки, допомагає не тіль-
ки словом, а й ділом». 

Наш земляк Сергій Товстик – мужній та сміливій 
герой-захисник України, ми ним пишаємося, за нього 
вболіваємо. Побажаємо йому здоров’я, удачі, щастя, 
впевненості в завтрашньому дні. 

Юлія ЧУМАК. Фото автора. 

Шановні юристи!
Сердечно вітаємо вас 

із професійним святом – 
Днем юриста!

Вплив юристів на всі політичні та 
соціально-економічні процеси в державі важко 
переоцінити. Своєю багатогранною діяльністю, 
яка за роки незалежності набула нового змісту, 
ви активно сприяєте руху України на шляху 
побудови демократичної держави європейського 
типу, найбільшою цінністю якої є верховенство 
права, утвердження й забезпечення прав і свобод людини.

Твердо віримо, що високий професіоналізм, усвідомлене 
почуття відповідальності допоможуть вам завжди бути на 
висоті вимог нашої доби. 

Бажаємо вам плідної роботи та подальших успіхів у 
зміцненні законності та правопорядку, особистого щастя, 
родинного добробуту на довгі роки.

Шановні працівники поштового зв’язку!
Прийміть щирі вітання 

із Всесвітнім Днем пошти!
Ваша невтомна праця забезпечує зв’я-

зок та об’єднує людей, розділених вели-
кими відстанями, а глибока відданість 
своїй справі, оперативність і відпові-
дальність є запорукою розвитку пошто-
вого зв’язку.

Нехай вам завжди посміха-
ється доля та дарує міцне здо-
ров’я й довголіття, а «ві-
сточки», які ви приносите 
людям, будуть лише ра-
дісними.

Щастя й благопо-
луччя вам і ва-
шим родинам.

Шановні архітектори!
Вітаємо вас із Всесвітнім 

Днем архітектора!
Ви вибрали професію, яка 

завжди була необхідна людям,  
яка є окрасою життя. Ваша діяль-
ність неможлива без професійної 
підготовки, постійного самовдоскона-
лення, творчого натхнення та кропіткої 
щоденної праці, бо створені будівлі та спо-
руди служать людству роками. Сьогоднішня 
архітектура має відповідати запитам людей, бути 
функціональною, органічною, якісною, красивою, 
й найголовніше – робити навколишнє середо-
вище комфортним.

З нагоди свята дозвольте побажати всім вам творчої 
наснаги, вдалих та сміливих рішень, нових архітектур-
них витворів, здоров’я, щастя та успіхів! 
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Аграрії – це надія для кожного 
села. Нелегка в них праця, цікаве 
їхнє життя, що має свій незвичайний 
уклад. Роботу на землі не розкладеш 
на кожен день. Приходить час, коли 
її треба стільки, скільки необхідно 
самій землі. І тоді її неможливо ви-
міряти ні світлом дня, ні тим, що ти 
втомився. Але яка ж гарна багатими 
врожаями земля, якій людина при-
святила свої руки, розум та серце! І 
яка вона щедра на віддачу тому, хто 
працював на ній… Так вшановує 
вона благородну справу землеробів.

Успішна робота в сільському 
господарстві потребує глибоких та 
різносторонніх знань економіки та 
агрономії, технологій вирощуван-
ня сільськогосподарської продук-
ції, вміння керувати сільськогоспо-
дарською технікою. «Але головне в 
роботі аграрія, – за словами керівника господарства 
ПП «Шемет» Євгена Шемета, – віра в свої сили, знан-
ня, і, безперечно, велика любов до праці. Земля не 
любить лінивих, безвідповідальних. Бажання жити 
достойно, любити свою справу повинно стати  голов-
ною рисою характеру кожного господаря».

Сільськогосподарський рік для одноосібників 
Степнянської сільської ради видався кращим, ніж 
минулий, і в ціновій політиці, й у виробничих показ-
никах. У сівозміні ПП «Шемет» різноманітний склад 

ОВОЧІ ЗІ СТЕПОВОГО – НА СТІЛ ЛЮДЯМ
сільськогосподарської продукції: зернова та техніч-
на групи, овочі. Спираючись на свій власний досвід 
та здобуті знання,  Євген керує господарським про-
цесом: коли прийшла пора сіяти, коли збирати вро-
жай, який вибрати для посадки сорт кращий. 

«Погодні умови сприяли успішному сільсько-
господарському року, – розповідає Євген Шемет. – 
Господарство зібрало непоганий урожай пізніх зер-
нових культур, а саме: пшениці – 50 ц/га, кукурудзи 
– 50 ц/га, (рання дала 30 ц/га), соняшника – 30 ц/га, 

картопля пізня дала хороший показник 
врожайності, а вже рання та середня не ви-
правдала надії сільгоспвиробників».

«У районі на сьогодні скоротились площі 
вирощування картоплі, – пояснює керівник 
управління агропромислового розвитку Тетя-
на Ткач, – а от у ПП «Шемет» картопля та всі 
овочі вирощуються в асортименті, щорічно 
збільшуються площі овочевих культур».

«Існують на сьогоднішній день проблеми: 
ціна на солярку підвищується з підняттям 
курсу валюти, насіння й добрива господар-
ство закупає імпортні, трактори та запчасти-
ни до них подорожчали, бо їх ціна теж прив’я-
зане до валюти. – розповідає Євген Шемет. 
– Тому ціна на овочі має бути не нижча 20-ти 
центів, а коли 5 центів, як у минулому році, 
господарство терпіло збитки, адже навіть 
собівартість вирощеної продукції складає 10 
центів. Саме 20 центів – цьогорічна ціна, а це 
100 % рента, просто супер! Більшої ціни ви-

робникам і не треба, адже дорого буде купувати людям».
Аграрії Дніпропетровського району вміють і люблять 

працювати. Тож нехай вони ніколи не втрачають надії на 
краще, не розгублюють головний скарб наших людей – 
працелюбність, самовідданість, любов до рідного краю.

Таміла ЖОРНЯК.
На фото автора: Євген Шемет (справа) разом зі сво-

їм наставником Володимиром Клименком, керівни-
ком ПП «Перемога АВК», та начальником управлін-
ня агропромислового розвитку Тетяною Ткач. 

Розпорядження голови районної державної адмі-
ністрації № Р-626/0/291-15 «Про внесення змін до 
Переліку адміністративних послуг, які надаються 
через Центр надання адміністративних послуг Дні-
пропетровської районної державної адміністрації» 
зареєстроване в Дніпропетровському районному 
управлінні юстиції 30 вересня 2015 за № 4/144.

Центр надання адміністративних послуг 
райдержадміністрації.

В. о. голови райдержадміністрації Р. В. Пруден-
ком прийнято розпорядження від № Р-625/0/291-15 
«Про підготовку та проведення місцевих виборів 
25 жовтня 2015 року» та створено робочу групу 
щодо забезпечення проведення в Дніпропетров-
ському районі законних і демократичних місце-
вих виборів 25 жовтня 2015 року.

ОФІЦІЙНО

ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ  
В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ
Ключі електронного цифрового підпису, 

видані Акредитованим центром сертифі-
кації ключів ІДД ДФС, дають змогу: уник-
нути черг в ЦОП при поданні звітності; 
звітувати не лише до податкового органу, а 
й до інших контролюючих органів на тери-
торії України (зокрема, органів державної 
статистики та Пенсійного фонду України); 
отримувати відомості з Державного реє-
стру фізичних осіб – платників податків 
про суми виплачених доходів та утриманих 
податків у електронному вигляді з викорис-
танням електронного цифрового підпису; 
використовувати отримані ключі для ро-
боти в «Електронному кабінеті платника 
податків» який працює дистанційно в ре-
жимі реального часу, та дає можливість зві-
тувати до податкового органу,  проводити 
звіряння своїх розрахунків з бюджетом та 

отримувати Акт про проведен-
ня звіряння, не витрачаючи час 
на відвідування органів ДФС; 

використовувати інші електронні сервіси 
ДФС України. Про те, що необхідно для 
отримання ключів розповів начальник від-
ділу реєстрації платників податків та елек-
тронних сервісів Дніпропетровської ОДПІ 
Андрій Івінський: По-перше, отримати без-
коштовне програмне забезпечення у ЦОП 
Дніпропетровської ОДПІ (вікно №1,3) сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 13, або на офіцій-
ному веб-сайті АЦСК ІДД ДФС: acskidd.
gov.ua. По-друге, отримати електронні 
цифрові підписи (безкоштовно): у секторі 
реєстрації користувачів при ГУ ДФС у Дні-
пропетровській області за адресою: Ліво-
бережна ОДПІ: 49026, м. Дніпропетровськ, 
пр-т ім. Газети «Правда», 95А, ЦОП Ліво-
бережної ОДПІ, зал 3, каб. 9, 10, тел. (0562) 
27-30-76 або ДПІ у Бабушкінському р-ні: 
49061, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Ста-
лінграду, 25, «вікна» реєстрації користува-

чів ЕЦП №21, №22, тел. (056) 749-63-34.
Далі, укласти договір «Про визнання 

електронних документів» з Дніпропетров-
ською ОДПІ шляхом відправки електронно-
го договору через безкоштовне програмне 
забезпечення.

Починати подавати податкову звітність 
засобами телекомунікаційного зв’язку мож-
ливо у будь-який зручний для вас час».

Шановні платники та жителі міста Дніпро-
петровськ та області! З’явилася група шахра-
їв, які видають себе за працівників органів 
державної фіскальної служби Дніпропетров-
щини, не маючи до них жодного відношення, 
та телефонують суб’єктам господарювання з 
вимогами сплати грошових коштів. 

Тож, з метою виявлення та недопу-
щення у майбутньому подібних випад-
ків шахрайства просимо інформувати 
управління власної безпеки ГУ ДФС у 
Дніпропетровській області за телефона-
ми: (056) 370-10-51, (056) 374-31-46. 

Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

Наш кореспондент зустрівся 
з Євгенієм Жаданом, першим 
заступником голови Дніпропе-
тровської обласної ради, кан-
дидатом у депутати обласної 
ради від партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність». 

– Євгенію Володимировичу, 
питання, яке найбільше хви-
лює сьогодні жителів Дніпро-
петровського району – членів 
новостворених об’єднаних 
громад – це законодавча база, 
яка спрямує в правильне рус-

ло всі дії місцевої влади після проведення виборів, щоб максимально ефективно працюва-
ти в інтересах людей та отримати позитивний результат від запропонованих змін. 

– Перехідний період завжди складний, тому хвилювання людей мені зрозумілі. На сьогодні 
є Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та базові документи. 
Ми очікуємо, що законодавець зробить ще цілий ряд роз’яснювальних кроків у цьому дуже 
складному процесі. Наприклад, механізм передачі об’єктів соціальної сфери: шкіл, медичних 
та дошкільних закладів, дійсно достатньо не відпрацьований. 

Перш за все, ми очікуємо проект Державного бюджету України. За умови, якщо в ньому 
буде дотриманий принцип субсидіарності, об’єднані громади зможуть приступити до кон-
кретних дій. Спочатку будуть проведені сесії місцевих рад, на них депутати дадуть згоду на 
прийняття з районного на місцевий баланс об’єктів соціальної сфери. Другим кроком буде 
проведення сесії районної ради, де буде прийняте рішення передати об’єкти об’єднаним гро-
мадам. Відповідно будуть підписані акти прийому-передачі.

На мою думку, в об’єднаних громадах буде більше виникати питань, пов’язаних із мето-
дичним, кадровим забезпеченням та кваліфікацією працівників, які нестимуть відповідаль-
ність за нові об’єкти, ніж із самим процесом передачі. Хоча слід зазначити, що вони стануть 
лише додатковими в базі об’єктів, якими вже опікується сільська рада.

Хочу наголосити на позитиві – у новому законодавстві передбачено багато шансів для 
громад. Громада буде сама розпоряджатись землею, отримувати 60 % податку з доходів фі-
зичних осіб. Та найголовніше – тільки громада буде вирішувати які питання та завдання 
першочергові для вирішення. Потрібно буде правильно, грамотно розробити Програму со-
ціально-економічного розвитку та спланувати капіталовкладення. А потім, не витрачаючи 
часу та сил на дозволи різних вищих інстанцій, поступово втілювати все задумане в життя.

– Досі в місцевих громадах проводились планові роботи з благоустрою територій та 
ремонту доріг, але місцевих коштів на виконання всіх поставлених завдань катастро-
фічно не вистачало. Чи зможуть об’єднані громади більш ефективно вирішувати ці пи-
тання після об’єднання?

– Об’єднані громади отримають зовсім інший статус, принципово інші ресурси та значні 
кошти. Тільки в другому півріччі цього року на ремонт вулиць Сурсько-Литовська сіль-
ська рада отримала додаткове фінансування в розмірі 1 млн грн, а Новоолександрівська – 
1,5 млн грн. Обласним бюджетом виділено 5 млн грн на придбання комунальної техніки. 

Євгеній ЖАДАН: 
«ВІРЮ В НАШИХ ЛЮДЕЙ»

А це означає, що всі аварійні питання, чи то розчистки доріг узимку, 
чи ремонт водопровідної труби влітку, будуть вирішуватися власними 
силами, без зволікань і зайвих затрат.

Я впевнений, з’являться нові, якісні підходи до вирішень усіх питань 
життєдіяльності громади, в тому числі, благоустрою та ремонту доріг. 

– Ряд об’єктів на територіях сільських рад потребують першочер-
гового фінансування.  В Сурсько-Литовській школі – це ремонт спор-
тивної зали, а в с. Новоолександрівка – будівництво Будинку куль-
тури, який би став центром духовності та виховання й оздоровлення 
підростаючого покоління, а також розширення ДНЗ № 10 «Світля-
чок». Чи на часі такі плани, коли на сході країни під загрозою ціліс-
ність кордонів держави, й соціального захисту потребують пільгові 
категорії громадян, у тому числі переселенці та учасники АТО?

– Питання надзвичайно складне. Важко вирішувати: направити кошти 
на забезпечення військових у зоні АТО чи лікувати хворих у лікарні в цен-
трі України, підтримувати нормальне функціонування дитячих закладів 
чи витрачати кошти на озброєння. Насправді треба робити й те, й інше.  

Президент України та коаліційна сила проводять сьогодні політику, 
пріоритетний вектор якої – мир. Необхідно сьогодні зробити все, щоб 
припинити воєнні дії. Адже жодна економіка жодної країни не витри-
має безкінечну війну. Це зрозуміло кожному. Перші плоди перемир’я 
ми вже бачимо.

Але ми не можемо в процесі боротьби за мир отримати розруху в 
країні. Всі поточні завдання, які стоять перед регіонами, районами, 
громадами треба виконувати відповідально, бо наша робота – це під-
тримка авторитету нашої держави. Громади в Донецькій та Луганській 
областях теж повинні розвиватися. Саме заради цього й стоять сьогод-
ні на варті цілісності держави наші воїни.

– Жителі Новоолександрівської сільської ради взагалі вважають 
своє об’єднання з Волоською сільрадою відновленням історичної 
справедливості, адже колись село Новоолександрівка утворили 
саме жителі Волоської громади, які розселялись на ці землі, утво-
ривши спочатку Волоські хутори, а потім і населений пункт, що 
став новою територіальною одиницею – Новоолексадрівка. Гадає-
те, історичні корені допоможуть людям?

– Новоолександрівська громада відзначила свято – День вчителя – в ново-
му статусі, і я був серед запрошених гостей цього заходу. Хочу відзначити, 
що я побачив віру в очах людей, а в їх словах почув готовність активно до-
лучатись до всіх нових процесів, йти назустріч змінам. Тому я переконаний, 
що потенціал в наших людях надзвичайний, з усіма завданнями, які будуть 
поставлені перед активними громадами в інтересах людей, вони неодмінно 
впораються. Бажаю якнайшвидшого здійснення всіх планів та задумів.

– Дякую за змістовні відповіді.
Інтерв’ю підготувала Таміла ЖОРНЯК.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
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Вже 10 років Споживче товариство Дніпропе-
тровського району займає лідируючі позиції в Дні-
пропетровській області. Товариство працює при-
бутково, його діяльність направлена на зростання 
економічної стабільності, ефективності господарю-
вання, укріплення фінансового стану, посилення 
конкурентоспроможності торгівельних об’єктів 
системи. А найголовніше завдання, якого чітко до-
тримується споживча кооперація – вірно служити 
людям на благо району.

Сьогодні мережа магазинів «Сільмаг», «Хозмаг» 
та «Кафе» приваблюють людей своїм зовнішнім ви-
глядом. Фірмовий стиль Споживчого товариства Дні-
пропетровського району – магазини «одягнені» у «те-
ракот» – колір сонця, яке сходить на радість людям, 
радує око та манить своїм теплом. Додають непов-
торності й різнобарвні квітники біля приміщень. За-
охочують покупців асортиментом товарів, які красу-
ються на новеньких полицях, а що вкрай важливо для 
людей, якістю обслуговування. Привітні продавчині з 
посмішкою зустрічають покупця та люб’язно обслу-
говують. 

Завдяки професійним вмінням та навичкам Сер-
гія Хмари, голови правління Споживчого товариства 
Дніпропетровського району, своєчасно прийнятим 
вірним управлінським рішенням, було збережено си-
стему споживчої кооперації району для майбутнього. 

Сергій Іванович вміло здійснює поточне керівниц-
тво Споживчим товариством та підприємствами сис-
теми, що дає змогу досягати позитивних економічних 
показників та забезпечення прибуткової діяльності 
системи споживчої кооперації району. 

РЕФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Як розпочинало свою діяльність Споживче товари-

ство Дніпропетровського району нам розповідає го-
лова правління Сергій Хмара, депутат районної ради. 

«Реформування системи розпочалося 16 жовтня да-
лекого 2004 року. Нами була проведена колосальна 
робота, щоб об’єднати всі споживчі  спілки району 
в єдине Споживче товариство. Відновити роздріб-
но-торгівельну мережу в кожному населеному пунк-
ті Дніпропетровського району – такі першочергові 
завдання стояли перед правлінням Споживчого това-
риства», – розповідає Сергій Іванович. 

З тією спадщиною, що зали-
шилась споживчій кооперації 
від минулих часів, необхідно 
було щось робити, оновлю-
вати, ремонтувати, тому була 
прийнята Програма заходів із 
модернізації та приведення до 
конкурентоспроможного стану 
об’єктів торгівлі та ресторан-
ного господарства. Задіяні у 
господарській діяльності Спо-
живчого товариства торгівельні 
об’єкти та заклади ресторанно-
го господарства ремонтувались 
за власні кошти, а об’єкти, які 
Споживче товариство вимушено було надати в оренду – 
або за спільні кошти, або за кошти орендарів. 

У жовтні 2004 року реформування було викликане 
хитким господарсько-фінансовим станом, розбалан-
сованістю системи, великими кре-
диторськими заборгованостями, 
руйнуванням матеріально-техніч-
ної бази, стара система кооперації 
була збитковою. Результатом цьо-
го реформування стало створення 
Споживчого товариства Дніпропе-
тровського району, яке організова-
не шляхом злиття робкоопів Дні-
пропетровської райспоживспілки.

«З 2005 року, розробивши Про-
граму розвитку матеріально-ре-
монтно-технічної бази, закипіла ро-
бота, – зазначає голова правління. – 
Перед нами постали задачі раціонально організувати 
роботи, відновити процес товаропостачання й повер-
нути борги, котрі накопичились за роки занепаду». 

Управління Споживчого товариства району чітко об-
рало свою позицію: «Заробляти, ремонтувати, вклада-
ти в розвиток, розширювати асортимент. А найголов-
ніше, створити затишок та комфорт для мешканців сіл 
та для членів споживчого товариства. Члени спілки на 
зборах вирішують куди першочергово вкладати кош-
ти, які магазини необхідно ремонтувати. Постачальни-
ки, з якими ми працюємо понад 10 років, перевірені й 
надійні. Злагодженою працею з представниками різних 
компаній ми досягли довірливих відносин».

ПРАЦЮЄМО ЗЛАГОДЖЕНО Й ПРОДУКТИВНО 
Споживче товариство тісно співпрацюємо з органа-

ми місцевого самоврядування, займається обслугову-
ванням жителів у 16 населених пунктах. Основним 
видом діяльності є торгівля, задоволення потреб на-
селення в продовольчих та непродовольчих товарах. 

Починаючи з 2007 року під керівництвом Сергія 
Хмари активно проводиться модернізація та технічне 

СПОЖИВЧА  КООПЕРАЦІЯ – НА  БЛАГО  ЖИТЕЛІВ  РАЙОНУ

переоснащення матеріально-технічної бази підпри-
ємств торгівлі та ресторанного господарства. 

На сьогоднішній день вже приведено до конкурен-
тоспроможного стану 28 об’єктів товарообігу, на що 
витрачено понад 3 млн 
грн. У системі спожи-
вчої кооперації району 
створено свій бренд 
«Мережа магазинів 
Споживчого товари-
ства Дніпропетров-
ського району», з виві-
скою «Сільмаг», «Хоз-
маг» та «Кафе», власна 
рекламна продукція 
– пакети з логотипом 
та фірмовий стиль 
магазинів «теракото-
вий» колір. Осучас-
нені об’єкти торгівлі 
успішно працюють у 
таких селах – Маївка, 
Чумаки, Любимівка, 
Новоолександрівка, 
Миколаївка, Волоське, відремонтовані в селах – 

Придніпрянське, Сурсько-Ли-
товське, Братське, Балівка, 
Зоря, Долинське. Як бачимо, 
послугами охоплений майже 
весь Дніпропетровський 
район.  Навіть у віддалено-
му селі Перше Травня, де 
взимку з-за хуртовини й 
заметілі машиною не про-
їхати, «Сільмаг» працює 
успішно, задовольняючи 
потреби населення в про-
дукції першої необхідно-
сті. «Кафе» працюють у 
селах Волоське, Братське, 

Чумаки.  
Ще один вид діяльності Споживчого товариства 

– це здача в оренду не задіяних приміщень. Таким 
чином, у Новоолександрівці з’явились «Аптека», 

відділення ПриватБанку з банкоматом, 
«Ритуальні послуги». Планується від-
криття «Нової пошти».

Відремонтовані магазини з новими 
вікнами, дверями, водопровідом, кана-
лізацією, утепленними стіна-
ми, новою підлогою та дахами, 
опаленням на вугіллі та дровах 
відповідно до всіх санітарно-гі-
гієнічних норм та правил про-
типежежної безпеки, магазини 
отримали друге життя. 

З повагою до людей похи-
лого віку в магазинах існують 

«куточки спілкування», облаштовані сто-
ликами та стільцями, щоб пенсіонери мали 
змогу відпочити й поспілкуватися, почита-
ти газети «Дніпровська зоря» та «Вісті» від 
Центральної спілки споживчих товариств 
України. 

Сьогодні в непростий час при складній 
ситуації в економічному плані Споживче то-
вариство Дніпропетровського району зупи-
нятися на досягнутому не має наміру. 

Щодо планів на найближчий час, Сергій Іванович 
зазначає: «Ведуться роботи із запуску в незаповнені 
приміщення мережі «Нова пошта», відкриття яких 
планується в жовтні місяці. Першими населеними 
пунктами цієї галузі обслуговування стануть села 
Сурсько-Литовське та Новоолександрівка.

Також серед першочергових задач в кооперації – 
провести ремонтні роботи в магазині «Сільмаг» у 
селі Братське та відкрити «Кафе» в Новоолексан-
дрівці. А однією з мрій Сергія Івановича – відкриття 
супермаркету площею понад 200 кв.м в Новоолек-
сандрівці та Сурсько-Литовському. 

СВІЙ ДО СВОГО, ПО СВОЄ!  
Справою свого життя голова правління Сергій Хма-

ра займається з повною віддачею, бо переконаний, що 
українські споживачі заслуговують тільки кращого. 

На власні очі ми переконалися, що магазини користу-
ються попитом і довірою у мешканців сіл, зали затишні й 
ошатні. Куточок споживача розташований на стіні разом 
із родзинкою мережі магазинів Споживчого товариства – 
старовинні рахунки, як нагадування про те, з чого розпо-
чиналася торгівля. А поважний «Булер’ян» гідно зайняв 
своє місце в кожному магазині. Щоранку до столу покуп-
ця чекає свіжоспечені хліб та здоба, свіжі овочі з грядки 
огрядно посіли в великих корзинах, а на полицях можна 
знайти товари першої необхідності на будь-який смак. 

Магазини «Сільмаг» – це якісне обслуговування та 
задоволення потреб населення району. А правління 
та колектив товариства своєю щоденною роботою та 
сучасним підходом до умов сьогодення доводять свій 
професіоналізм та велике бажання створювати блага й  
якісне життя українців.

Алла Сапига, жителька села Миколаївка, щоразу 
купує своєму маленькому синочкові йогурт саме в 
«Сільмазі», бо молода мама переконана, що  Тетяна Рів-
на, продавець, запропонує тільки свіжі товари. Одно-

сельчанка Людмила Дідоборщ до-
повнює: «Не тільки за покупками, 
а й за дружньою розмовою від-
правляюся тільки до «Сільмагу», 
поспілкуватися, випити гарячого 
чаю за столиком, ознайомитися з 
останніми новинами району з під-
шивки газети «Дніпровська зоря». 
А радушна Тамара Коваль, дирек-
торка магазину, ще й корисною 
порадою поділиться. Одним сло-
вом – сервіс на найвищому рівні».

Галина Лісова з села Волоське: 
«Я залюбки відвідую саме цей ма-
газин, бо тут я можу придбати свіжі 
товари за помірною ціною. Прива-
блює й кваліфіковане обслугову-
вання завмагом Вітою Алексєєнко». 

Оксана Коломоєць, директор 
Новоолександрівського «Сільма-

гу», гостинно зустрічає постійних покупців Анну Авгус-
тинівну та її п’ятирічного онука Августина Левшунова. 
Хлопчик залюбки приходять до магазину за свіжим тіс-
течком, бо смачнішого годі й шукати в окрузі. 

Правління Споживчого товариства незримо шануює 

традиції та не забуває про людей, які багато років про-
працювали в цій галузі, кожна знаменна дата не обхо-
диться без уваги та поздоровлень. Кожен п’ятий член 
Споживчого товариства отримує газети, на підписку 
яких кооперація щороку витрачає понад 30 тис. грн. До 
ветеранів Великої Вітчизняної війни у Сергія Івановича 
особливо шанобливе ставлення. На свято з нагоди Пере-
моги вони отримують продуктові набори та слова вдяч-

ності. А для підростаючого покоління школярів та ма-
лечі дитячого садочку Новоолександрівської сільської 
ради від депутата районної ради поточного скликання 
постійно надходить підтримка, допомога та подарунки.

Побажаємо Споживчому товариству Дніпропетров-
ського району, такій важливій для суспільства галузі, 
процвітання й невпинного руху вперед на благо райо-
ну. Адже саме від вашої щоденної наполегливої праці 
залежить якість споживчого кошику жителів нашого 
району. Тож нехай людська вдячність сповна переда-
ється вам і додає нових життєвих сил. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ. 

Сергій Хмара, депутат районної ради.
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...За останні роки й село Чумаки, й усі інші навколишні села, що входять до 
вищезгаданої сільської ради, стали для Ярослава Владиславовича Ляпіна не про-
сто близькими, а такими, які фактично вже можна називати рідними. Підстав 
вистачає.

– Наш виробничо-молочний комплекс «Єкатеринославський» існує вже понад 
п’ять років, – говорить Ярослав Владиславович. – І всі ці роки ми підтримуємо 
найтісніші зв’язки з Чумаківською сілською радою. Чому саме з нею? Пояснення 
дуже просте: у нас, на виробничому комплексі, працює понад сто чоловік саме з 
Чумаків. І чи могли ми всі ці роки залишатися осторонь від цих людей, якщо у них 
виникали якісь ситуації, що потребували саме нашої допомоги? Звичайно ж, ні. 
Мені, наприклад, вже 
доводилося говорити 
про те, що наше під-
приємство бере до-
сить активну участь 
у вирішенні такого 
насущного для сіль-
ських мешканців пи-
тання, як правильне 
оформлення селян-
ських паїв. Реальну 
допомогу вже надано 
більше ста п’ятде-
сяти родинам. Але 
мало хто знає, що за 
цією загалом солід-
ною цифрою стоїть 
багато чого такого, про що люди, скажімо, в тих же Чумаках, не знають.

І він, чи не вперше, публічно доторкнувся до цього дуже болючого питання.
– Коли нам треба вирішувати ось такі питання, щоб хоча б чимось допомогти 

нашим працівникам, фактично у всіх інстанціях, куди ми звертатися, нам гово-
рили: «А хто ви такі? У вас – комплекс. Виробляєте молочну продукцію – ну, і 
виробляйте!». Тобто, – з болем говорить Ярослав Владиславович, – ми щоразу 
відчуваємо, що ми й хочемо допомогти нашим же людям – і 
водночас ми для всіх цих інстанцій залишаємося фактично 
людьми «з вулиці».

Ярослав Владиславович нарешті відчинив довгождану завісу.
– Ось тоді й виникло питання про те, щоб зареєструватися 

кандидатом у депутати Чумаківської сільської ради. І якщо так 
трапиться, що і в Чумаках, і в Зорі, й у Виноградному, й у Маївці 
мені буде виявлено селянську довіру, тобто буду обраний депу-
татом саме цієї сільської ради, то тоді вже і я, і весь наш комп-
лекс для тих інстанцій, куди треба буде звертатися, не будемо 
«людьми з вулиці», а тими людьми, які наділені певними пов-
новаженнями – повноваженнями представника сільської ради. 
Тому звертаюся до виборців із розумінням поставитися до цього 
питання й публічно прошу віддати голоси за мою кандидатуру. 
Як віддати свої голоси і за кандидатури ще двох представників 
виробнично-молочного комплексу «Єкатеринославський». Ось 
їхні імена. Це Валерій Миколайович Поєзднік та Валерій Ми-
колайович Рябенко. Обидва живуть у Чумаках. Обидва працюють у нас водіями. 
І які тільки прекрасні вони водії!.. Всі п’ять років, а саме стільки трудяться на 
нашому комплексі, вони були й залишаються одними з найкращих тут вироб-
ничників, на їхню сумлінну працю рівняється весь колектив. Ну, а те, що вони 
живуть в Чумаках, що саме звідси їхні родинні корені, це ще один прекрасний 
приклад того, що вони тут не 
чужі, добре знають місцеві 
проблеми, і у них, як і в мене, 
є щире бажання докласти всіх 
зусиль для їх вирішення.

...Якщо торкнутися пи-
тання про те, як саме молоч-
но-виробничий комплекс 
«Єкатеринославський» уже 
допомагав селам, що входять 
до Чумаківської сільської 
ради, прикладів вистачає.

– Ми завжди підставляли й 
підставляємо плече тим, хто 
тут живе, – говорить Ярослав 
Владиславович. – Окремий напрямок такої співпраці – це завжди безвідмовна 
допомога сільській раді у вирішенні цілого ряду, передусім, соціальних питань. 
Скажімо, в шкільному закладі треба було здійснити заміну водогінних труб. Будь 
ласка! Ми не залишилися осторонь. Як і в багатьох інших випадках. До нас з 
проханнями, як правило, звертається голова сільської ради Валентина Іванівна 
Стець, і ми тут же відгукуємося на них. Так було, наприклад, з насадженням но-
вих дерев, з приведенням, як кажуть у нас, у божий вигляд тротуарів, дитячих 
майданчиків, або коли треба було подбати про якість місцевих доріг. Думається, 
все це не залишилося для селян непоміченим? 

Окреме слово у Ярослава Владиславовича про Чумаківського сільського голову  
Валентину Іванівну Стець. 

– Вона вже чимало років працює на цій посаді. Добре знає всі великі й малі 
проблеми своєї сільської ради. Знає, як саме можна їх вирішувати. За всі ці роки 

набула серйозного досвіду, як саме треба будувати роботу всього депутатського 
корпусу. А це та основа, без якої не буває успішної роботи. Депутатський корпус 
не просто повинен дружно голосувати за ті чи інші питання, а водночас брати на 
свої плечі відповідальність за виконання прийнятих рішень. Ось що головне! А 
для цього депутати повинні бути єдиними, а не кожен окремо. Ось на створення 
такої єдності, з моєї точки зору, і спрямовує свої зусилля Валентина Іванівна. 

Він тут же ставить питання і сам на нього відповідає. 
– Чи було тут те, що залишалося не зробленим? Звичайно! Це робота. А коли 

в тій же сільській раді обмаль коштів?.. А це, на жаль, правда: кошти всі ці роки 
були фактично відрубані від місцевих бюджетів. Тепер же, в зв’язку з оголо-

шеною децентралізацією, коли бюджет сільської ради може зроста-
ти і в два, і в три рази 
(повторюю: і два, і в 
три рази!), вирішення 
нагальних селянських 
питань буде набагато 
ефективнішим. Але! 
– тут же робить наго-
лос. – Треба, щоб у цій 
новій для всіх нас си-
туації депутати пра-
цювали не розмежо-
вано один від одного. 
І це в значній мірі 
залежить від того, 
хто буде тут на капі-
танському місточку. 

Депутатські зусилля треба спря-
мовувати на вирішення головного питання – поліпшувати життя своїх одно-
сельців. Ось головне! І Валентина Іванівна Стець, з моєї точки зору, відповідає 
цим вимогам. Треба зрозуміти одну суттєву річ: після багатьох і багатьох склад-
ностей нам сьогодні випадає добрий шанс зробити те, чого не вдавалося робити 
раніше. До того ж, у масштабі всього району. На це й треба спрямовувати всі 

зусилля.
...Логічним, у зв’язку з цим, буде й таке ось 

запитання: а на що збираються спрямовувати 
свої зусилля і Ярослав Владиславович Ляпін, 
і Валентина Іванівна Стець, і співпрацівники 
Ярослава Владиславовича – Валерій Миколайо-
вич Поєзднік та Валерій Миколайович Рябенко, 
якщо отримають довіру виборців?

Ярослав Владиславович дістає цілу папку 
його особистих планів на майбутнє, які є всі 
підстави назвати окремою майбутньою депутат-
ською програмою.

– Дивіться! – показує. – Ось Верхня Маївка. 
Тут треба робити реконструкцію будівлі під 
дитячий садок? Треба! Адже на території села 
дитячих дошкільних закладів не вистачає. До 
речі, розробками майбутньої реконструкції вже 

зайняті фахівці Дніпропетровської будівельної академії.
Він перегортає ще одну сторінку свого особистого плану.
– Далі! Село Зоря. Ремонт Будинку культури. Треба? Треба! Тут, до речі, вже 

розпочато оновлення даху. Однак поки що не вистачає коштів. Із введенням де-
централізації вони повинні з’явитися. А тут же, в Зорі, відкривати ще одну ди-

тячу групу в дитячому садку треба? Треба! Як і в тих же Чумаках 
треба здійснити установку новітнього обладнання водопостачання в 
дошкільному навчальному закладі «Буратіно». Як у тих же Чумаках 
здійснити ремонт і реконструкцію будівлі «Амбулаторія». Здоров’я 
людини! Цьому питанню треба приділяти першочергову увагу.

Ярослав Владиславович продовжує і продовжує перегортати сто-
рінки свого особистого плану, який так і кортить назвати депутат-
ським, але для цього треба, щоб він отримав довіру виборців. На од-
ній зі сторінок він надовго зупиняє свій погляд.

– Дивіться! – показує нові записи. – І в Зорі, і в Чумаках уже давно 
існує проблема очисних споруд. Треба вони тут? Ще й як треба! Вже 
зараз йде розробка проекту й усієї необхідної документації по ство-
ренню єдиної системи нових очисних споруд. Цей же проект буде пе-
редбачати й реконструкцію старих споруд, тобто повне їх оновлення. 

Він ніби підводить підсумок усьому сказаному.
– В тих людей, яких я вже називав, і в мене особисто, є добре бажання працю-

вати на оновлення Чумаківської сільської ради. Хотілося б, щоб це відбулося.
З приводу цього ми поцікавилися й думкою досить авторитетної людини, ві-

домого господарника, керівника підприємства «Перемога АВК», куди входить і 
комплекс «Єкатеринославський», Анатолія Володимировича Клименка: як він 
ставиться до того, що його працівники нині беруть участь у виборах?

– Обома руками – «за»! І Ярослав Владиславович Ляпін, і Валерій Микола-
йович Понєзднік, і Валерій Миколайович Рябенко – це ті люди, у яких слово не 
розходиться з ділом. А це якраз та якість, без якої депутатові будь-якого рівня 
не можна. Такі ж добрі слова й на адресу Валентини Іванівни Стець. Нехай їм 
усім щастить!

Степан ДНІПРОВСЬКИЙ.  
Фото Наталії ЯКІВЕЦЬ     

«Дніпровська зоря» вже друкувала досить розгорнуту розповідь про директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Молочно-виробничий комплекс «Єкатеринославський» Ярослава Владиславовича Ляпіна, який досить ґрун-
товно розповідав про трудові будні цього досить сучасного сільськогосподарського підприємства. Тут нині утримується 
понад 4500 голів великої рогатої худоби, в тому числі, понад 1600 голів дійного стада. Щодня виробляється понад 40 
тонн високоякісної молочної продукції. Комплекс «Єкатеринославський» визнано кращим в Україні. Його добре зна-
ють в Європі. Тут продовжуються планові роботи із удосконалення всього виробничого процесу, а ще згодом буде побу-
довано власний молокозавод і м’ясокомбінат. Комплекс «Єкатеринославський» – це добрий приклад для того, як треба 
господарювати й на рідному для нас Придніпров’ї, й у масштабі всієї України.

Однак сьогоднішня наша розповідь має дещо інше спрямування: Ярослав Владиславович Ляпін зареєстрований 
кандидатом у депутати Дніпропетровської районної ради по відкритому списку БПП «Солідарність» по Чумаківській 
сільській раді, звідси й новий до нього інтерес. Чим, скажімо, викликане бажання балотуватися на селі? Чому саме до 
Дніпропетровської районної ради по Чумаківській сільській раді? Як бачиться йому сьогодення і цього села, і всіх тих 
сіл, що входять до цієї місцевої ради? Що конкретно треба тут зробити для покращення повсякденного життя усіх тих, 
хто тут проживає? Про все це, а також багато про що інше, і буде ця розповідь.

Ярослав ЛЯПІН:  «ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЧЕКАЄ НА СЕРЙОЗНІ ОНОВЛЕННЯ»
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Працівники районної дитячої бібліо-
теки та юнацького абонементу відділу 
обслуговування організували та прове-
ли для старшокласників ПЗСШ №3 ро-
динне свято «Людина багатогранного 
таланту». Свято присвячене 130-річчю з 
дня народження Івана Са-
вовича Бута, бандуриста, 
народного умільця, щи-
рого патріота, репресо-
ваного в 1937 році. Діти 
переглянули відеоролик, 
присвячений Іванові 
Буту, дізналися багато 
цікавого з біографії на-
шого односельчанина та 
насолоджувалися співом 
бандуристки Лесі Коваль.  
На згадку про захід біблі-
отекарі подарували шко-
лярам міні-буклет про 
славного земляка.

Іван Савович Бут на-
родився 7 липня 1885 
року в селі Підгородно-
му, в родині бідняків. Не 
отримавши належної 
освіти, цей чоловік мав 
надзвичайні здібності, 
феноменальну пам’ять, 
глибокий і ясний розум. 
За 63 роки свого життя 
був теслярем, механі-
ком, слюсарем, мірошником, садівни-
ком, шевцем, різьбярем, радіотехніком, 
новатором-винахідником, бандуристом, 
майстром із виготовлення бандур, по-
становником народного театру, худож-
ником, керівником музичних колективів.

Він  був закоханий у народне мистецтво. 
Письменник Іван Шаповал назвав Івана 
Бута «заспівувачем культури» на  селі, 
який вперше заклав традицію виготовлен-
ня бандур та навчив молодь грати на них.

Сім’я жила дуже бідно. З малих літ 
діти бралися за будь-яку роботу. Під-
літком Іван допомагав і теслі, й ковале-
ві… Спробував виготовляти дерев’яні 
ложки – вийшло. Люди розкуповували, 
коли хлопчик виносив їх на базар. У 
сімнадцять років пішов працювати на 
металургійний завод Гантке (пізніше 
став імені Карла Лібкнехта). Там і при-
лучився юнак до опанування техніки. 
З часом, на заводі, став майстром-елек-
триком.

У роки  НЕПу (20-і роки ХХ ст.) під-
городненський умілець власноруч по-
будував такі необхідні для населення 
сільськогосподарські споруди: водя-
ний млин на річці Кільчень, шеретів-
ку, олійницю та майстерню із ремонту 
побутових механізмів та приладів. За 
свої послуги господар Бут брав неве-
ликий «мірчук». Виручені кошти зно-
ву поверталися людям, бо за них Іван 
Савович купував обладнання для кол-
госпного театру, музичні інструменти 
для оркестру народних інструментів. 

А ще нерідко допомагав харчами 
місцевій голоті. Коли «бив» олію, ше-
ретував пшоно, перемелював зерно, то 
з бідняків взагалі ніякої платні не брав. 

Бут вступив до колгоспу й став 
справжньою знахідкою для хліборобів, 
які все частіше почали мати справу з 
технікою. Він власноруч зібрав трактор 
«Запорожець» із окремих частин. У но-
воствореній комуні ім. Ульянова І. Бут 
був організатором культмасової робо-
ти. Він створив драматичний гурток, в 
якому односельці виступали як актори, а 
сам Іван Савович був і режисером-поста-
новником, і актором, і художником-де-
коратором. Отак проходило творче й ви-
робниче життя шанованої людини. Але 
сталося непоправне лихо, характерне для 
страшних часів, за яких Івану Савовичу 
довелося жити… В обласному мартиро-
логу «Повернені імена», виданому 2003 
року у дніпропетровській  серії  книг «Ре-
абілітовані історією», є така інформація: 
«Бут Іван Савович, 1885 – с. Підгородне 
Дніпропетровського р-ну Дніпропетров-
ської обл., українець, освіта початкова, кі-
номеханік клубу в с. Підгородне. 7 грудня 
1937 р. звинувачений у належності до ке-
рівництва української контрреволюційної 
організації, ув’язнений на 10 років у ВТТ; 
реабілітований 19.05.1969р.».

За спогадами доньки Антоніни, це ста-
лося 31 листопада 1937 р. Його забрали 
прямо на роботі, коли Іван Савович у 
клубі показував кінофільм. Заскочили 

«особісти», дали докрутити стрічку. По-
тім посадили в автомашину й повезли з 
Підгородного, а куди – ніхто не знав… 
Лише на початку 1938 року стало відомо, 
що І.Бут знаходиться в дніпропетров-
ській в’язниці. Та незабаром ув’язненого 
відправляють і звідти. Через знайомих 
він встигає передати папірець, на якому 

було нашкрябано десять 
кривих паличок: це озна-
чало, що йому дали десять 
років. Пізніше рідні от-
римали звістку про те, що 
Іван Савович знаходить-
ся в тюрмі Свердловська. 
Отак, за «сигналом» двох 
підгороднянських доно-
щиків-наклепників, його 
було заарештовано й засла-
но до Сибіру.

Коли через 10 років, з 
підірваним здоров’ям, він 
повернувся додому, то роз-
повів сім’ї про допит 1937 
року. «Слідчий прискіпли-
во питав мене: навіщо я но-
сив старовинне українське 
вбрання. Я тоді відповів: 

– Я українець, люблю 

рідну мову, свою Батьківщину, шаную 
звичаї своїх предків. Я сам шию жупа-
ни, шаровари, кожухи, чоботи. Своїми 
руками вишиваю й, звичайно, одягаю 
вишиванку. Це робив тоді, коли виходив 
на сцену, керував капелою бандуристів. 
А що, хіба не можна?

– Ви мені не ставте запитання, а від-
повідайте, не прикидайтесь безвинним 
ягнятком. Ви ж справжній націоналіст. 
Ворог народу! – гримнув слідчий».

Після того, як заарештували батька, 
постраждала вся сім’я. Доньку Антоніну 
вигнали з комсомолу, як дочку «ворога 
народу». Коли вступила до технікуму – 
теж вигнали.

Антоніна (Ніна) Іванівна Муригіна 
(Бут) у кінці 80 – на початку 90-х р.р.  за-
лишила свої усні та письмові спогади пись-
менникові І. Шаповалу. Будучи на заслан-
ні, розповідала вона, як батько мучився, що 
поруч нього не було «посестри» – кобзи. 
У далекому краю він зробив її сам. Кобза 
була незвична за своєю конструкцією: май-
стер оздобив її уральськими самоцвітами. 
Коли 1947 року повернувся з неволі, то ін-
струмент привіз з собою. Після смерті Іва-
на Савича його дружина через безгрошів’я 
продала цю кобзу будинкові культури, що 
у селищі Карлівка Полтавської обл «Я хо-
тіла була викупити – не змогла, – згадувала 
А. І. Муригіна. – Хтось із шанувальників 
кобзарського мистецтва забрав її назавж-
ди. А шкода! Це була б пам’ять про батька, 
який і на засланні  співав під свою кобзу. А 
репертуар у нього чималий: співав понад 
сотню пісень народних».

Іван Бут працював на вирубці лісу в 
тайзі, у селі Санкіно, що розташоване за 

сто кілометрів від міста Ірбіт. У 1938 році 
дружина їздила до нього в Сибір, повезла 
теплий одяг і чоботи, і на його прохан-
ня, сорочку, вишиту ним власноруч. У 
племінниці Івана Савовича, Ніни Степа-
нівни Марченко (дівоче прізвище Бут),  
збереглося єдине фото, яке він зміг надіс-
лати додому з далекого краю. На ній зо-
бражений чоловік з пишними козацьким 
вусами, у картузі й спецівці, з-під якої 
виглядає комірець сорочки-вишиван-
ки. На звороті цього фото – напис: «На 
пам’ять от тата Ів. С. Бута своїй дочечці 
Орисі Іванівні Бут. Ти писала і передава-
ла поцілунок, і говорила: тату, хоч я вас і 
не бачила, а хочу бачить вас, і радіти так, 
як і другі діти. Так я тобі посилаю своє 
фото і думаю, що ми скоро зустрінемося. 
Цілую. Твій тато». 

Коли 1946 року дружина вдруге при-
їздила до чоловіка в Сибір, то він уже 
працював у Репекалові, на будівництві 
гідроелектростанції. «Якось, – прига-
дувала донька Антоніна, – начальство 
взнало про те, що батько мав широку 
технічну ерудицію, бо колись працював 
майстром вищого класу на заводі імені 
Карла Лібкнехта. Ото й поставили від-
повідальним за будівництво ГЕС. Навіть 

відвели для нього невеличку хатину й 
поставили біля неї вартового-наглядача, 
який пильно стежив, щоб Іван Савич ні 
з ким не спілкувався, не допускали туди 
навіть родичів, що їздили провідати за-
сланця. Цікава деталь: коли вечорами 
батько брав до рук кобзу й співав народні 
пісні, охоронник забував про свій обов’я-
зок, зачаровано слухав гру й сумну піс-
ню кобзаря-невільника. Найчастіше він 
співав любиму пісню Шевченка «Зоре 
моя вечірняя»... Батько від природи був 
веселун, оптиміст, ніколи не сумував, 
не скаржився на життя, на свою долю. А 
коли повернувся – вже не той став: хво-
рий, немічний, засмучений, неговіркий, 

навіть сміх зник. І все ж ніколи не пла-
кав, знаходив силу й волю, щоб здо-
лати важку тугу на серці… Часто го-
ворив: «Козаки не гнуться, все знесу, 
все перетерплю, щира правда запанує, 
візьме верх!».

Повернувшись додому у 1947 році, 
недавній політв’язень пішов працюва-
ти електриком до місцевого колгоспу. 

Довго в Підгородному сім’я Бутів не 
затрималася. Батько родини не зміг зне-
сти гіркої образи. Якось сказав: «Свої ж 
і зжили мене зі світу!». 1948 року про-
дали свою хатину на вулиці Мостовій, і 
назавжди залишили Підгородне. 

30 вересня 1948 року, у віці 63-х ро-
ків, І.С.Бут помер. Похований у селищі 
Карлівка.

У дітей Івана Савовича зберегла-
ся офіційна «довідка» –  папірець з 
печаткою Дніпропетровського об-
ласного суду, датований 25 травня 
1969р.: «Справу по обвинуваченню… 
переглянуто 19.05.1969р. президією… 
обласного суду. Ухвалення трійки 
НКВС по Дніпропетровській облас-
ті від 7.12.1937р. відмінено і справу, 
що стосується Бута Івана Савовича, 
припинено за відсутністю в його діях 
складу злочину. Заступник голови 
облсуду В.Буркун».

У Підгородному пам’ятають ім’я 
талановитого земляка. В цьому велика 
заслуга письменника Івана Максимовича 
Шаповала, який 1989 року опублікував  
об’ємний нарис «За жупан та вуса». Крас-
номовна назва публікації точно характе-
ризує «склад злочину», який влада 1937 
року інкримінувала нашому репресова-
ному землякові.

1993 року, рішенням виконкому Підго-
родненської міської ради народних депу-
татів, вулиця Суслова була перейменована 
на вулицю Івана Бута. Влітку цього року в 
м. Підгородному біля Центру Кобзарсько-
го мистецтва відбулося урочисте відкрит-
тя пам’ятного знаку в вигляді бандури на 
честь кобзаря, майстра бандур Івана Са-
вивоча Бута. 

Відомості про нашого земляка внесені 
до Енциклопедії сучасної України, том 3 
київського видавництва Поліграфкнига. 

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

РОДИННЕ СВЯТО

КОЗАКИ  НЕ  ГНУТЬСЯ

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

ЛЮДСЬКА 
НЕБАЙДУЖІСТЬ

У наш нелегкий 
час складно знайти 

людину здатного 
сприймати чужі 
проблеми як свої 
і як добре,що такі 

люди все таке існують!
Директор Благовіщенського 

сільського клубу Юлія Синя-
щока висловлює свою вдячність 
Дніпропетровському депута-
ту районної ради, директорові 
ТОВ «РАНЕТ» Анатолію Гре-
чині. Слова щирої подяки зву-
чать за постійну спонсорську 
підтримку життєдіяльності 
Благовіщенського СК, за при-
дбання в цьому році нової му-
зичної апаратури для проведен-
ня концертів та масових заходів. 
Великодушність, небайдужість, 
доброта нашого спонсора А.С. 
Гречини не знає меж. Він завж-
ди піклується про літніх людей, 
допомагає розвиватися молоді, 
жодне свято не проходить без 
його участі та підтримки. 

Колектив Благовіщенського 
клубу бажає Вам здоров’я, сили 
та наснаги робити добрі справи 
на Землі. Сподіваємося на по-
дальше співробітництво та вза-
єморозуміння.

Юлія СИНЯЩОКА, 
директор Благовіщенського СК. 

Нещодавно Центральна 
районна бібліотека провела 
рекламну акцію «Нове по-
коління вибирає… книгу» 
присвячену Всеукраїнському 
Дню Бібліотек, на якій були 
розповсюджені візитки біблі-
отеки. 

Мешканці сел. Ювілейного 
взяли активну участь в акції та 
переглянули дитячі книги, які 
стануть у нагоді і дітям, і до-
рослим.

НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ

РЕКЛАМНА АКЦІЯ

РІДНА УКРАЇНА
Лагідна, чарівна, працьовита,

Дивне сяйво, чисте і святе,
Квіточка, що в неземному світі,

А лиш в Раю Божому цвіте.

Де ще так в лісах пташки 
співають?

Тут степи безкраї, золоті.
Вірю – мовою твоєю 

розмовляють
В Царстві Божім Бог і всі святі!

Розквітай, відтворюй 
Боже Слово

І розширюй межі нових знань.
Зіркою засяє Київ знову,

Центром дружби стане 
для землян.

Бачиш, ще живе твоє коріння,
Хоч на нього сльози пролились.
Розвивай все чисте, 

творче вміння,
Сій добро і Господу молись!

Тут не вкорениться матірщина
І не зітруть чисте і святе,

Недостойне, 
що як повінь плине,

Згине, а прекрасне розцвіте!
Петро ДІНЕЦЬ

(86 років, сел. Ювілейне).
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Найменування виплати Розмір,
грн.

Мінімальна пенсійна виплата (відповідно до статті 
28 Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування»)

1074,00

Мінімальна пенсійна виплата 
інвалідам війни та учасникам бойових дій

Інвалідам І групи 3060,90
Інвалідам ІІ групи 2738,70
Інвалідам ІІІ групи 2416,50
Учасникам бойових дій 1772,10
Державна соціальна допомога на догляд інвалідам вій-

ни, передбачена в Законі України «Про державну 
соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та інвалідам»
Інвалідам війни І групи підгрупи А 1074,00
Інвалідам війни І групи підгрупи Б 537,00
Інвалідам війни ІІ групи 268,50
Інвалідам війни ІІІ групи 161,10

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Пенсійний фонд перерахував пенсії у зв’язку з підвищенням соціальних гарантій. Згідно із Законом від 17.09.2015р. 
№ 704-VIII, передбачено збільшення з 1 вересня розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездат-
ність, до 1074 грн. У зв’язку з цим відбувається перерахунок складових пенсійної виплати, котрі визначають від роз-
міру прожиткового мінімуму.

Зокрема, перерахунку підлягають: мінімальний розмір пенсії й доплата за понаднормативний стаж для пенсіонерів, які не 
працюють; мінімальні пенсійні виплати, державна соціаль-
на допомога на догляд інвалідам війни, підвищення ветера-
нам війни, підвищення жертвам нацистських переслідувань 
і дітям війни, пенсії за особливі заслуги перед Україною.

На сайті Пенсійного фонду розміщено таблицю з розмі-
рами виплат, які ґрунтуються на величині прожиткового 
мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Перерахунок не вимагає додаткового звернення пенсіоне-
рів в органи Пенсійного фонду України, крім випадків пові-
домлення про працевлаштування або звільнення з роботи.

Найменування виплати Розмір,
 грн.

Підвищення, передбачені в Законі України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Інвалідам війни І групи 537,00
Інвалідам війни ІІ групи 429,60
Інвалідам війни ІІІ групи 322,20
Учасникам бойових дій 268,50
Учасникам війни 161,10
Учасникам війни, нагородженим медаллю 214,80

Підвищення, передбачені Законом України
 «Про жертви нацистських переслідувань»

Неповнолітнім в’язням 268,50
Неповнолітнім в’язням – інвалідам І групи 537,00
Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІ групи 429,60
Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІІ групи 322,20
Колишнім в’язням концтаборів та інших 
місць примусового тримання 161,10

Колишнім в’язням концтаборів та інших 
місць примусового тримання, нагородженим 
медаллю

214,80

Мінімальна пенсійна виплата інвалідам ЧАЕС
Інвалідам І групи 3060,90
Інвалідам ІІ групи 2738,70
Інвалідам ІІІ групи 2416,50

НОВИЙ РОЗМІР ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ

Відділ інформаційно-роз’яснювальної роботи.

ДТЕК Дніпрообленерго нагадує своїм клієнтам 
про можливість скористатися перевагами, які дозво-
ляють законно зменшити платежі за електроенергію, 
перейшовши на активне використання електроенер-
гії в нічний час. Для цього енергокомпанія рекомен-
дує встановлювати зонні прилади обліку, які будуть 
автоматично застосовувати різний тариф залежно 
від часу доби й дозволять заощаджувати до 50% на 
вартості електроенергії. Вже понад 20 000 жителів 
Дніпропетровської області встановили багатозонні 
лічильники й користуються цією перевагою.

Енергетики зазначають, що послуга встановлен-
ня багатозонних лічильників цікава тим клієнтам 
компанії, які вже зараз споживають багато електро-
енергії в нічний час (з 23:00 до 7:00) – наприклад, 
використовують електроопалювальні й електрона-
грівальні установки; або можуть перевести частину 
своїх електропобутових приладів (зокрема, пральні 
та посудомийні машини) на роботу вночі.

Є два варіанти багатозонного тарифу.
Двозонний тариф (день/ніч) – економія до 30%. 

Для отримання переваг двозонного обліку клієнту 
достатньо перевести на роботу в нічний час (з 23:00 
до 7:00) енергоємні побутові прилади, які не потре-
бують постійного нагляду. 

«Змусити» працювати ці прилади в певний час 
можна, підключивши їх до електромережі через спе-
ціальні таймери часу.

Коефіцієнт для розрахунку вартості електрое-
нергії під час переходу на двозонний тариф:

Найменування
тарифної зони

Період дії
 зони

Коефіцієнт 
до тарифу

День 07:00 – 23:00 1,0
Ніч 23:00 – 07:00 0,5

Тобто, є період дії зони «День» — вартість електрич-
ної енергії не зміниться, але в період дії зони «Ніч» вар-
тість спожитої електричної енергії буде удвічі нижчою.

Тризонний тариф (пік/напівпік/ніч) — економія до 
50%. Максимум переваг та економії коштів надає 
тризонний облік. За такого способу обліку вартість 
електроенергії в нічний час (з 23:00 до 7:00) — ще 
нижча, ніж у разі двозонного обліку. Але для збере-
ження рівня економії необхідно буде додатково зни-
зити електроспоживання в піковий період (з 8–00 до 
11–00 ранку і з 20–00 до 22–00 вечора), коли вартість 
електроенергії становитиме 150% від чинного тарифу.

Коефіцієнт для розрахунку вартості електроенер-
гії в разі переходу на тризонний тариф:

Найменування
тарифної зони Період дії зони Коефіцієнт 

до тарифу
Пік 08:00 – 11:00

20:00 – 22:00 1,5

Напівпік
07:00 – 08:00
11:00 – 20:00
22:00 – 23:00

1,0

Ніч 23:00 – 07:00 0,4
Тобто, у період дії зони «Пік» – вартість електрое-

нергії буде в 1,5 раза вищою, у зоні «Напівпік» – за-

лишиться без змін, у зоні «Ніч» – на 60% дешевшою.
Для встановлення 2- або 3-зонного лічильника 

клієнтам ДТЕК Дніпрообленерго потрібно:
Придбати зонний прилад обліку, звернувшись у ДТЕК 

Дніпрообленерго або в будь-який спеціалізований ма-
газин. Вартість приладу, його встановлення та параме-
тризації можна дізнатися на сайти doe.com.ua у розділі 
«Законна економія» або зателефонувати за номером 0 
800 500 444 [1] контакт-центру ДТЕК Дніпрообленерго.

Зробити заявку на його встановлення в центрі об-
слуговування клієнтів за місцем проживання або за 
номером контакт-центру.

Оплатити послугу параметризації, звернувшись до 
центру обслуговування клієнтів за місцем проживання 
або зателефонувати за номером контакт-центру (пара-
метризувати прилад обліку можна також в будь-якому 
закладі, що спеціалізується на даному виді послуг).

Клієнтам, у яких вдома вже стоїть «розумний» лі-
чильник 2012-2015 років, потрібно зробити тільки 
параметризацію лічильника на зони [2], звернув-
шись також до контакт-центру Дніпрообленерго.

[1]Багатоканальна лінія, яка працює цілодобово, 
безплатно з усіх стаціонарних і мобільних телефо-
нів українських операторів на території України

[2] Із 2010 року було розпочато впровадження автома-
тизованої системи комерційного обліку електроенергії 
(АСКОЕ) побутових клієнтів Дніпрообленерго. Із 2012 
року клієнтам встановлюють багатофункціональні лі-
чильники електричної енергії, які можна підключити на 
зонний облік електроенергії.

ПОНАД 20 000 КЛІЄНТІВ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО ЕКОНОМЛЯТЬ 
У НІЧНИЙ ЧАС ДОБИ ДО 50% НА ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЯХ
реконструкции складского помещения 
под узел приготовления карбамидо – 
аммиачных смесей (КАС) и других жид-
ких комплексных удобрений (ЖКУ) 
методом растворения по ул. Гаражная, 
1 в с. Волосское, Днепропетровского ра-
йона, Днепропетровской области

Проектируемое предприятие предназ-
начено для произ водства, хранения и вы-
дачи жидких комплексных минеральных 
удобрений в количестве 30 тыс.т/год.

Источниками выбросов загрязняю-
щих веществ являются: емкость ра-
створения сырья, резервуары с жид-
ким комплексным удобрением, место 
пересыпки, резервуары с дизтопливом 
и бензином, мотопомпа и автомобили.

Валовые выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух от проек-
тируемого объекта составят 1,3 т/год.

Максимальные концентрации за-
грязняющих веществ в атмосферном 
воздухе на границе СЗЗ без учета фона 
составят: по диоксиду азота – 0,032 
ПДК; по оксиду углерода – 0,008 ПДК; 
по сернистому ангидриду – 0,002 ПДК; 
по саже – 0,008 ПДК; по азота оксиду 
– 0,00001 ПДК; по аммиаку – 0,0058 
ПДК; по аммония нитрату – 0,019 ПДК; 
по диамиду угольной кислоты – 0,0007 
ПДК; по бензину – 0,0004 ПДК по груп-
пе суммации №31 – 0,032 ПДК.

Источником технического водосна-
бжения служит скважина. Расход воды 

23,04 м3/сут. На хозяйственно-питьевые 
нужды рабочих предусмотрена питье-
вая вода из водопровода диаметром 150 
мм, расход 1,422 м3/сут.

Бытовые стоки с расходом 1,422 м3/
сут. поступают на очистные сооруже-
ния бытовых стоков площадки.

Дождевые стоки с проектируемой 
площадки склада КАС в количестве 
943,3 м3/год очищаются на очист-
ных сооружениях дождевых стоков и 
используются на полив территории.

Отходы, образующиеся при эксплуа-
тации предприятия – бытовые отходы, 
отходы очистных сооружений бытовых 
и дождевых стоков, ветошь, люминес-
центные лампы, отходы упаковки – 
утилизируются на спецпредприятиях.

Степень экологической безопасности, 
связанная с деятельностью проектируе-
мого объекта, будет в пределах нормы.

Заказчик обязуется выполнить все 
мероприятия по охране окружающей 
среды, как на этапе строительства, так 
и эксплуатации.

ДБН А.2.2-1-2003 C.19 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ
1. Инвестор (заказчик): ООО «СИАЛТА»
Почтовый и электронный адрес: ул. 

Братьев Трофимовых, 46 кв.295, г.Дне-
пропетровск.

2. Местоположение площадок (трасс) 
строительства (варианты): ул. Гараж-
ная, 1, с.Волосское, Днепропетровско-
го района.

3. Характеристика деятельности 
(объекта) хранение, выдача и производ-
ство жидких комплексных минераль-
ных удобрений (ориентировочно, по 
объектам-аналогам, принадлежность 
к объектам, которые являются эколо-
гически опасными, наличие трансгра-
ничного воздействия).

4. Социально-экономическая необ-
ходимость планируемой деятельности: 
обеспечение сельского хозяйства удо-
брениями, создание рабочих мест.

5. Потребность в ресурсах при 
строительстве и эксплуатации: 

• (площадь изымаемых земель во 
временное и постоянное пользование, 
вид пользования) земельных: 2,9741 га. 

• (виды, объемы, место разработ-
ки и добычи, источники получения) 
сырьевых: аммиачная селитра, карба-
мид, гумат калия. 

• (объемы, необходимое качество, 
источники водообеспечения) энергети-
ческих (топливо, электроэнергия, тепло): 
электроэнергия – 500 кВт; водных 23,04 
м3/сут – из скважины и 1,422 м3/сут – из 
водопроводной сети; трудовых: 8 чел.

6. Транспортное обеспечение (при 
строительстве и эксплуатации): авто-
мобили при строительстве и эксплуа-
тации.

7. Экологические и прочие ограни-
чения планируемой деятельности по 
вариантам контроль по выбросам за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух, контроль возможных проли-
вов в грунт

8. Необходимая эколого-инженерная 
подготовка и защита территории по 
вариантам противопросадочные меро-
приятия

9. Возможные воздействия планиру-
емой деятельности (при строительстве 
и эксплуатации) на окружающую сре-
ду:

• климат и микроклимат – нет
• геологическая среда – возможна 

просадка грунта
• воздушную – выбросы вредных ве-

ществ в атмосферный воздух; шум
• водную – потребление воды и сброс 

стоков, загрязнение подземных вод
• почву – земляные работы
• растительный и животный мир, за-

поведные объекты – в пределах нормы
• окружающую социальную среду 

(население) – в пределах нормы 
• окружающую техногенную среду 

– нет
10. Отходы производства и возмож-

ность их повторного использования, 
утилизации, обезвреживания или 
безопасного захоронения: отходы из 
очистных сооружений дождевых и 
бытовых стоков; ветошь; бытовые от-
ходы; отходы упаковки -утилизируют-
ся на спецпредприятиях.

11. Объем выполнения ОВОС: со-
гласно ДБН А 2,2-1-2003

12. (Адрес, телефон и время оз-
накомления с материалами проек-
та и ОВОС, подачи предложений) 
участие общественности: не требу-
ется.

ЗУСТРІЧ ІЗ «ЖИВОЮ КНИГОЮ»
У рамках за-

ходів до Всеу-
країнського Дня 
бібліотек «Укра-
їна читає дітям» 
Д о с л і д н и ц ь к а 
сільська бібліоте-
ка організувала 
зустріч поетеси 
Д н і п р опе т р ов -
ського району Ла-
риси Омельченко 
з учнями, вчите-
лями та директо-
ром  Дослідницької початкової школи.

Завідуюча бібліотеки Ірина Сафонова розповіла про 
творчий шлях Лариси Омельченко та надала слово 
поетесі. Лариса Павлівна розповіла про те, що тільки 
но повернулася з форуму видавців, який проходив у 
Львові та презентувала нам  збірку «Рудик», в якому 
вийшла її віршована казка «НЯР-р-р!».  Поетеса разом 
із дітками, які їй допомагали анімувати героїв, зачита-
ла казочку. Також були представлені на розсуд дітвори 
віршовані казки із книжечки «Казковий квітничок» та 
книжечки «Райдуга казок» Віти Савченко, в якій на-
друкована віршована казка Л.П.Омельченко «Жадібні 
ведмежата». 

Маленькі читачі подякували Ларисі Павлівні за ви-
ступ та попросили автографи,  які Лариса Павлівна 
роздала залюбки всім бажаючим. Зустріч з «Живою 
книгою» – це завжди цікаво.

Ірина САФОНОВА, 
завідуюча Дослідницької сільської бібліотеки. 

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА
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ГОРОСКОП
ОВНИ. На цьому тижні 

у вас буде можливість про-
вернути справу з вигодою. 
Ви будете завзято захищати 
те, що вважаєте своїм. 

ТІЛЬЦІ. Тиждень друж-
би й любові, творчості й 
мрій. На вас чекають приєм-
ні зміни з фінансового боку, 
завдяки домовленостям із 
партнерами по роботі. Віль-
ний час присвятіть сім’ї. 

БЛИЗНЮКИ. Цей тиж-
день вдалий для виступів 
на публіці. Успіх залежить 
не тільки від дару переко-
нання, а й чарівності. Але 
все ж таки важливо від слів 
перейти до дій. 

РАКИ. Не дайте вибити 
себе з колії – і тоді весь тиж-
день пройде під знаком ен-
тузіазму. Не витратьте цей 
час даремно. Важливо все, 
що намічається – нові ідеї, 
люди, контакти, пропозиції. 

ЛЕВИ. На цьому тижні го-
ловне для вас це помірність, 

економне витрачання ре-
сурсів, спокійне ставлення 
до змін. Новина або зустріч 
може привести до зміни прі-
оритетів, а також допоможе 
виділити головну справу. 

ДІВИ. На початку тижня 
вам доведеться поступитися 
особистими інтересами за-
ради колективних. Віддайте 
перевагу швидким справам 
і фізичній роботі. Фіксуйте 
свої ідеї, які можуть стати в 
нагоді.

ТЕРЕЗИ. Спілкування та 
взаємодія в колективі буде 
особливо плідною. Ви опи-
нитеся в центрі уваги і на-
віть можете отримати офі-
ційне визнання. 

СКОРПІОНИ. Тиждень 
дуже вдалий для поїздок, 
зустрічей, нарад, консульта-
цій, оформлення важливих 
паперів. Оберіть будь-який 

вільний день для відпочин-
ку та розважальних заходів.

СТРІЛЬЦІ. Прекрасний 
тиждень для спілкування. 
Все чого ви досягли в спра-
вах і відносинах із колега-
ми, непогано було б закрі-
пити за допомогою підписів 
і печаток. 

КОЗЕРОГИ. Робота, яку 
ви робите не поспішаючи, 
завжди відзначена відмін-
ною якістю. Ідеальний час, 
щоб вдихнути нове життя в 
старі ідеї. 

ВОДОЛІЇ. Тиждень вда-
лий для спілкування. Мож-
на займатися іміджем, сти-
лем, презентаціями. Успіх 
багато в чому залежить від 
фізичного тонусу. 

РИБИ. Ставте завдання, з 
якими впораєтеся швидко і 
без перешкод. У вас з’явить-
ся можливість досягти дея-
кої мети. Керівництво може 
змінити рішення на вашу 
користь.

господарочка
Внутрішня сила – 

це здатність пова-
жати чужу музику, 
але танцювати під 

власну мело-
дію й слухати 
свою гармонію.

як каже мудрість

ЦІКАВО ЗНАТИ
БУРЯК – КОРИСНИЙ ТА СМАЧНИЙ

Цей чудовий овоч корисний тим, що ре-
гулює жировий обмін, перешкоджає інфіль-
трації печінки й підвищенню кров’яного 
тиску. Буряковий бетаїн рівною мірою 
виконує свою функцію й у свіжовичавле-
ному соці, й у гарячому борщі. Вживається 
при ожирінні та захворюваннях печінки.

Буряк надає протизапальну дію, сприяє одужанню, допо-
магає організму боротися з депресіями. Крім того, цей овоч 
– низькокалорійний, з цим пов’язана популярність і дієвість 
бурякових дієт для схуднення. 

ПОРАДА: При покупці буряка віддавайте перевагу більш ма-
леньким коренеплодам, ніж великим. Маленькі плоди зазвичай 
солодші. 

САЛАТ ІЗ КАПУСТИ ТА БУРЯКА НА ЗИМУ
Інгредієнти: 1 кг буряку, 1 кг капусти білокачанної, 100 гр цибулі. 
Для маринаду: 1,5 склянки води, 100 мл оцту, 1 ст.л. солі, 1 склянка 

цукру.
Приготування: зваріть буряк. Закип’ятіть маринад. Почистіть від-

варені бурячки, потріть на крупній терці. Дрібно нашаткуйте капусту. 
Подрібніть цибулю. Всі складники вимішайте, залийте охолодженим 
маринадом та залиште приблизно на 2 год. Розкладіть готовий салат по 
банках. Стерелізуйте 20 хв. Повинно вийти шість півлітрових баночок.

БОРЩ ІЗ РИБОЮ
Інгредієнти: 300 гр. філе риби (хек або будь-яку рибу), 2 буряка, 1-2 

картоплини, 1 солодкий болгарський перець, 1 ст.л. олії, 2 зубчики час-
нику, 2 ст.л. лимонного соку, лавровий лист, кріп, пучок зеленої цибулі, 
сіль.

Приготування: вимийте рибу, наріжте її невеликими шматочками, 
влийте 1 л води й поставте варити. Доведіть до кипіння, додайте лав-
ровий лист, зніміть піну, зменшіть вогонь і варіть 3-5 хв. Зніміть із вог-
ню, дістаньте лавровий лист і відставте. Наріжте соломкою картоплю, 
буряк і перець, а часник натріть на дрібній терці. Буряк перекладіть в 
окрему каструлю, додайте 3-4 ст.л. рибного бульйону, лимонного соку 
й готуйте на невеликому вогні, помішуючи 15 хв. На олії обсмажте 
перець 5-7 хв., а потім перекладіть його в каструлю до буряка. Влий-
те бульйон, що залишився. Додайте картоплю, варіть 10 хв. Додайте в 
борщ шматочки риби, дрібно наріжте кріп і цибулю. Прогрійте пару 
хвилин і зніміть із вогню. Подавати зі сметаною.

САЛАТ ІЗ ТВЕРДОГО СИРУ, ЯЄЦЬ ТА БУРЯКА
Інгредієнти: 2 варених буряка, 3 варених яйця, 2-3 зубчики часнику, 

200 гр твердого сиру, зелень, сіль, майонез, перець чорний мелений
Приготування: натріть на крупній терці буряк, сир, яйця. Наріжте 

дрібно зелень, посоліть й поперчіть і додати подрібнений часник. Все 
заправте майонезом та перемішайте.

БУРЯК ІЗ ЧОРНОСЛИВОМ І СМЕТАНОЮ
Інгредієнти: 5 невеликих відварених бурячин, 300 гр чорносливу, 6 

ст.л. сметани, 4 шт. волоських горіхів.
Приготування: натріть буряк на крупній терці. Промийте чорнос-

лив, та якомога дрібніше наріжте. Змішайте чорнослив і тертий буряк, 
додайте сметану, терті горіхи і все ретельно перемішайте. Дайте насто-
ятися в прохолодному місці 15 хв. Перед подачею до столу прикрасьте 
за власним смаком. Салат можна оформити наприклад, зеленню пе-
трушки, скибочками лимона, зернами граната. Це блюдо поєднується 
з м’ясними стравами.

БУРЯКОВІ КОТЛЕТИ
Інгредієнти: 5-7 середніх відварених бурячин, 1 варене яйце, 2 зуб-

чики часнику, 100 гр манної крупи, 60 мл олії, сіль.
Приготування: натріть буряк на крупній тертці й додайте нарізане 

яйце з часником. Все ретельно перемішайте. У розігріту сковороду ви-
кладайте столовою ложкою отриману масу. Жарити 2-3 хв. із кожної 
сторін. Подавати їх потрібно до м’ясних і рибних страв.

БУРЯК У КОСМЕТОЛОГІЇ
ЖИВИЛЬНА МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЇ ШКІРИ 

Відваріть невеликий буряк, натріть його на дрібній тертці, і додайте 
1 ч. л. камфорного спирту. Цю суміш нанесіть на очищену шкіру об-
личчя, а через півгодини змийте теплою водою. Роблячи таку маску 
2-3 рази на тиждень протягом місяця, можна істотно поліпшити стан 
жирної шкіри обличчя.

МАСКА З СИРОГО БУРЯКА ВІД ЛУПИ
Візьміть кашку натертого сирого буряка, нанесіть по всій довжині 

волосся, закрийте голову плівкою й обв’яжіть рушником на 30-40 хв., 
потім ретельно змийте. Таку процедуру потрібно повторювати щотиж-
ня протягом 3-х місяців, і лупа зникне.

У період з 14 вересня по 25 жовтня 2015 року з метою визначення 
стану автомобільних доріг загального користування, вулиць населених 

пунктів та залізничних переїздів і належної підготовки до проведення виборів до органів 
місцевої влади 25 жовтня 2015 року на території Дніпропетровського району, спільно з 
власниками вулично-дорожньої мережі проводяться обстеження під’їзних шляхів до місць 
зустрічей кандидатів з виборцями, виборчих дільниць, маршрутів перевезення бюлетенів. 

Вадим ВОЛОШИН,
 державтоінспектор ВДАІ з обслуговування Дніпропетровського району, майор міліції.

ДАІ ІНФОРМУЄ

ВДАІ з обслуговування Дніпро-
петровського району змінило місце 
дислокації. Відділення державтоін-
спекції знаходиться по вул. 8 Березня, 
23-а, сел. Ювілейне (територія ТОВ 
«Сотружество»), тел. (056) 753-91-61.

Втрачене посвідчення дитини з бага-
тодітної родини серії АЕ № 008316 на 
ім’я Горяного Миколи Руслановича, 
вважати недійсним.

Свято Покрови Пресвятої Богородиці – особли-
во шановане свято. Ми підносимо подячні молит-

ви до Покровительки нашої за Її велике милосердя до нас грішних, і старанно молимо 
Її, щоб Пресвята Владичиця милостиво покривала нас, тих хто шукає Її покриву. 

Подвійна радість для нас у цьому святі: одна в тому, що ми бачимо велику праведницу й страж-
дальницю в земному житті, увінчану небесною славою, а інша, що Вона, перебуваючи на небе-
сах, уважно піклується про християн. І якщо Вона радує нас Своїм захистом, Своїми явищами, 
і колись, і тепер, і завжди, повинні й ми Її радувати. Ми можемо принести радість Пресвятій 
Богородиці. Якщо ми віруємо в Сина Божого і Сина Діви Марії, ми тішимо Богородицю. Якщо ми 
дотримуємося заповідей Христових, цим ми тішимо Ту, Яка народила Господа Христа.

Якщо ми каємося в своїх гріхах, Вона радіє з ангелами й всіма небесними силами Бо-
жими. Бо сказав Господь: «..на небі радітимуть більш за одного грішника, аніж за дев’я-
носто дев’ять праведників, що не потребують покаяння» (Лк. 15,7).

Але якщо ми грішимо й не каємося, ми ображаємо Пречисту Матір Божу.
Богородиці присвячено безліч храмів, незліченними чудесами прославилися Її ікони. Кож-

на ікона – це випадок реальної допомоги, яку отримали від Неї люди. Кожен споруджений в Її 
честь храм – це свідчення того, що православні християни завжди відчувають силу Її любові, 
якої з надлишком вистачає для кожної людини, хто молитовно звертається до Неї.

Напевно кожен із нас у певний період життя відчував на собі заступництво Цариці Не-
бесної. Її милостивий покрив і підтримку в таких ситуаціях, коли здавалося б допомоги 
чекати незвідки. Будемо ж молитися до Пресвятої Богородиці й зберігати в серці своєму 
слова «Радуйся радосте наше, покрий нас від усякого зла чесним твоїм омофором».

Костянтин ДРОБІТЬКО, протоієрей. 

ТОВ «Тібр» АЗС, Дніпропетровськ, сел. 
Ювілейне, вул. Жовтнева, 1 А. Повідомляє 
про намір отримати дозвіл на викид забруд-
нюючих речовин в атмосферу згідно Поста-
нови КМУ №302 від 13.02.2002 р. Джерела ви-
кидів-технологічне обладнання АЗС (заправні 
колонки, резервуари). Викиди в атмосферу (пари 
бензину, вуглеводні) – 1,460 т/рік.

Викиди забруднюючих речовин підприємства 
відповідають техрегламенту і проектним показ-
никам, що відповідає вимогам природоохорон-
ного законодавства. 

Громадські організації та приватні особи 
можуть звернутися з обгрунтованими заува-
женнями і пропозиціями до Дніпропетров-
ської РДА, Дніпропетровський район, сел. 
Ювілейне. вул. Теплична, 5, тел. 718-10-44.

Центру психологічного розвантаження для 
воїнів АТО, який готується до відкриття на 
вул. Чичеріна в м. Дніпропетровську, потрібен 
більярдний стіл. З пропозиціями можна зверта-
тися за моб. тел. (067) 162-11-18 Василь Скиба.

Центр соціальної підтримки дітей та сімей «До-
бре вдома» – це соціальний заклад районної кому-
нальної власності, діяльність якого спрямована на 
допомогу дітям та сім’ям, направлена на попере-
дження вилучення дітей із сімей, які не справляють-
ся зі своїми батьківськими обов’язками, повернення 
дітей у рідні сім’ї, надання підтримки батькам у 
забезпеченні належного догляду і виховання своїх 
дітей, підтримку сімей, які взяли дітей на вихован-
ня (усиновлення /опіка/ піклування/ прийомні сім’ї).  
Робота в Центрі поєднує різні послуги, передбачає 
індивідуальну і командну роботу фахівців з дітьми, 
які потрапили в складні життєві обставини та 
батьками щодо підвищення батьківського потен-
ціалу, розвитку навичок з виховання дітей, надання 
консультацій вузькопрофільних спеціалістів (пси-
холога, логопеда, арт-педагога, фахівця із фізичної 
реабілітації), а також допомога у вирішенні ряду 
юридичних питань з якими стикається сім’я.

У ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ «ДОБРЕ ВДОМА» 

ВІДКРИТА ВАКАНСІЯ ЮРИСТА.
Ми пропонуємо: роботу в сучасному, ком-

фортному приміщенні, направлення на курси 

та тренінги з підвищення кваліфікації, стабіль-
ну заробітну плату, повний соціальний пакет, 
чудовий молодий та енергійний коллектив.

Ми хочемо, щоб ви: мали вищу юридич-
ну освіту, вільно володіли державною мовою, 
вільно володіли ПК/оргтехнікою, мали досвід 
роботи, бажано в соціальній сфері, мали ана-
літичні здібності, гарну письмову та усну мову, 
високий рівень комунікації, самостійність, ор-
ганізованість, вміння не упереджено працюва-
ти з різними верствами населення. 

До ваших посадових обов’язків буде входи-
ти: забезпечення виконання положень норматив-
но-правових актів щодо соціального захисту та 
дотримання прав дітей; правова експертиза нака-
зів, положень, інструкцій; підготовка юридичних 
довідок, висновків, договорів; надання індивіду-
альних консультацій отримувачам послуг Центру. 

Адреса: сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 66, 
тел. 753-82-45. Контактні особи з приводу 
працевлаштування: директор: Гуржій Олена 
Вікторівна (097) 393-58-17; (095) 741-03-48; за-
ступник директора: Мазурок Людмила Андріїв-
на (098) 05-04-326, (063) 57-75-347, (099) 09-61-528. 

Втрачений Державний акт на право 
власності на земельну ділянку № 000484 
на ім’я Мокряк Григорія Івановича, 
зареєстрований в Книзі записів реєстра-
ції державних актів на право  власності 
на землю від 25.10.1994 року за № 841, 
кадастровий № 1221487500:02:003:0421, 
виданий на підставі рішення виконко-
му Сурсько-Литовської сільської ради 
15 сесія 21 скликання №4 від 08.12.1993 
року, вважати недійсним.
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У Зорянській СШ (ди-
ректор Людмила Ку-
лак) у рамках Олімпій-
ського тижня пройшов 
фізкультурно-масовий 
захід серед  учнів 2-11 
класів. 10 команд роз-
поділились на 3 вікові 
групи й уже на урочи-
стому відкритті спор-
тивного свята розпо-
чали боротьбу за 
звання найспортив-
нішого колективу. 
Це був одночасно і 
рапорт головному судді, і 
візитівка перед суперни-
ками та журі.

Спортивна частина 
розпочалась із «Веселих стартів» учнів 2-4 класів. Як 
не старалась малеча, перемогу святкували старші – 
«Українські діти» з 4 класу (капітан Руслан Семенов). 
Проте смуток від поразки був недовгий, бо в підсум-
ку всі учасники отримали подарунки (літаючі таріл-
ки, бумеранги, скакалки).

«Козацькі розваги» – така тематика конкурсів та 
естафет для учнів середньої ланки. Головний герць 
відбувся між «Олімпійцями» (5 клас, капітан Влад 
Суров) та «Соколами» (7 клас, капітан Максим Гри-
циненко). Трішки краще козацькі випробування й іс-
пити подолали семикласники. 

Найбільш очікуваними стали змагання між стар-
шокласниками. Цікаво, що вболівальники палко 
підтримували всі три команди. Під час 12 естафет, 

СПОРТ

ОЛІМПІЙСЬКИЙ
конкурсів та турнірів попереду 
була, то команда «Силачів» (8 
клас, капітан В’ячеслав Хомен-
ко), то команда «Євродіти» (9 

клас, капітан Михайло Гуржій), то команда 
«Діти України» (збірна 10-11 класів, капітан 
Сергій Хомутов). У підсумку І місце посіли 

«Випускники» з відривом усього в один пункт.
Людмила Кулак, директор школи: «Цим святом за-

кінчились багаточисленні заходи в рамках Олімпій-
ського тижня і одночасно розпочався новий спортив-
ний сезон 2015-2016 н.р. На учнів чекають різноманітні 
турніри, першості та чемпіонати з 12 видів спорту. Пе-
реконана, що активна участь у фізкультурно-масових 
заходах сприятиме не тільки фізичному, а й інтелекту-
альному розвитку дітей. Хочу подякувати Валентині 
Стець, Чумаківському сільському голові за надані при-
зи та спортивні подарунки. Завдяки ним юні спортсме-
ни мають можливість ще більш мотивовано займатись 
фізичними вправами».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, 
вчитель фізкультури Зорянської СШ.

ТИЖДЕНЬ

Придивившись уважно до карти 
півкуль нашої планети, де голубим 
кольором зображено величезні водні 
простори, ви зрозумієте, що десь ко-
лись, хтось мабуть помилився, наз-
вавши планету Землею. Більше їй 
підходить назва «Вода», адже саме 
вода займає три четвертих поверхні 
Землі. Вода повсюди – в морях і оке-
анах, на суходолі й у річках, озерах, 
болотах, водосховищах і каналах, у 
льодовиках і під землею. Є вона й 
у повітрі. Зрештою, навіть ми самі, 
як і всі живі організми, більш ніж на 
половину утворені з води! Без неї не 
може існувати життя на Землі. Отже 
більше пасувала б нашій планеті 
назва «Аква» (з латинської - вода).

Жителі та  гості Люби-
мівської територіальної 
громади відзначили чу-
дове довгоочікуване свя-
то – свято Води. Ведуча 

свята Світлана Коваленко наголосила, що відкриття 
скважин і бюветів з питною водою – це не тільки ве-
лика подія для жителів села, але й унікальна можли-
вість знову й знову привернути увагу 
всіх до болючої проблеми – збережен-
ня  природи, її водних ресурсів, мож-
ливість запалити вогник надії й віри в 
те, що спільними силами ми можемо й 
повинні відвернути велику екологічну 
катастрофу, яка впевненими кроками 
наближається до нашої мальовничої 
України.

Хореографічна композиція «Життя 
немає без води» у виконанні дитячого 
танцювального колективу Любимів-
ського будинку культури (керівник 
Гульнара Шевченко) допомогла уявити 
всім присутнім, як би виглядала наша 
Земля, коли б з неї зникла вода. Висохли б русла рі-
чок, затихли назавжди джерельця. Зруйнувалися б 
гірські породи, бо й вони містять велику кількість 
води. Ні куща, ні квіточки, жодного живого організ-
му на мертвій Землі, безхмарне небо сіро-брудного 
кольору… 

Любимівський сільський голова Катерина Же-

ВОДА – ЦЕ  СПРАВЖНЄ  ДИВО
ляб’єва привітала грома-
ду зі знаковою подією та 
зазначила: «Невидимої 
сили додає людині чиста 
кринична вода. Кажуть, 
що до доброї криниці 
стежка утоптана. Бо за 
криницею треба догля-
дати, щоб вода в ній була 
чистою й смачною. Кри-
ниця на батьківському 
подвір’ї – символ Вітчиз-
ни. Із чистої бездонної 
криниці черпаємо ми 
живе срібло – нашу істо-
рію, народні пісні, обря-
ди, звичаї. Нехай завжди 
ця жива вода додає нам 
духовної сили й наснаги».

Народна мудрість каже: скільки кри-
ниць на землі, стільки й зірок на небо-
схилі. Якщо вам довелось бачити, як 
падає на землю зірка, знайте, то десь 
замутилось джерело. Отже, щоб не згас-
ли зірки, треба оберігати живі криниці. 
Тож Любимівською сільською радою 
на нашому небосхилі запалено нові зір-
ки, бо тут відкриті нові криниці чистої 
джерельної води. Їх на території сіль-
ської ради вже три. Перша, в селі Перше 
Травня, відкрита ще в 2011 році, а ще 
дві – в день свята Води почали подавати 
питну воду людям у с. Любимівці. 

Для того, щоб сьогодні жителі на те-
риторії  Любимівської сільської ради могли пити 
чисту природну воду, був пройдений довгий непро-
стий шлях від пошуку найбільш прийнятного варі-
анту забезпечення населення питною водою до від-
криття свердловини з хімічною доочисткою води 
ОСМОС. Безумовно, це ще одне велике досягнення 
Любимівської  громади, яким можна пишатися.

Почесне право урочистого відкриття пункту 
питної води було надано Любимівському сільсько-
му голові Катерині Желяб’євій, співвласникові 
ТОВ «Любимівка» – базового підприємства Лю-
бимівської сільської ради – Олександру Широких 
та голові правління громадської організації «Ве-
ЛиЧ» Антонові Колтакову. 

Всіх бажаючих цього дня частували смачною 
цілющою питною водою з сувенірної склянки, яку 
кожен отримав у подарунок на добру згадку про 
свято Води.

Учасники художньої самодіяльності Любимів-
ського будинку культури представили глядачам 
цього дня чудову концертну програму. 

Допомогу в організації сільського свята надав 
Олександр Широких, який виступив спонсором 
розваг та пригощань для дітей, за це йому щиро 
вдячні жителі громади.

Так склалося історич-
но и природньо, що по 
території Любимівської 
сільської ради протіка-
ють дві річки – Дніпро – 

головна водна артерія України та річка Течія. Ці річки 
потребують турботи, пробудження людської свідомо-
сті, вони ніби просять і дорослих, і малих не засмічу-
вати їх, берегти…

Сільська рада переймається проблемою екології 
в нашому регіоні. Любимівською сільською радою 
створений вже ряд проектів, направлених на вирішен-
ня екологічних питань. Приорітетними напрямками в 
роботі Любимівської загальної середньої школи та до-
шкільного навчального закладу «Чарівна казка» є еко-
логічний напрямок. Тож у юних та дорослих екологів 
і любителів природи Любимівської сільської ради за-
вдань попереду ще багато. Та головне з них – впевнено 
рухатись вперед, не зупиняючись на досягнутому!  

Таміла ЖОРНЯК, с. Любимівка.
На фото автора: почесне право урочистого від-

криття пункту питної води виконують Катерина 
Желяб’єва, Олександр Широких, Антон Колтаков; 
життєдайна краплина води пробуджує природу від 
засухи; люди в захваті від смаку цілющої води; ак-
тив та відповідальні працівники громади вирішу-
ють проблеми водозабезпечення в інтересах людей.  

Дорогого сина, 
люблячого чоло-
віка та батька 

Сергія 
ОНОЙЧЕНКО 

вітає з ювілейним 
Днем народження 
вся родина. 

Бажаємо ща-
стя, здоров’я та сі-
мейного затишку. 
Такий син – 

це просто диво
Життя 

складається 
щасливо.
Дарує втіху і розраду,
Міцну опору і пораду.

Розумний, чуйний і вродливий,
З дружиною й донькою Поліною щасливий.

Нехай у теплім, ріднім домі
Чекають люблячі серця.

Бажаємо не знати втоми,
Доводить справи до кінця.

Щоб гріло сонечко ласкаве,
І Бог тебе в опіці мав,

І ангел твій охоронитель
Завжди тебе 

благословляв!
З повагою люблячі 

батьки, жінка 
та донька По-
лінка.


