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Шановні співвітчизники!
Вітаємо вас із Днем захисника України!

Це справжнє свято мужності й самовідданості, 
свято лицарства й благородства, якими володіють 
справжні оборонці, визволителі й захисники Украї-
ни. Найцінніше, що є в нашому житті – це мир, спокій 
і стабільність, а тому не випадково День захисника 
Вітчизни має багату й славну історію. Це день пере-
мог і мужності, день твердості й сили. 

Бажаємо міцного здоров’я, добра, щастя, злагоди, 
мирного неба над головою  вам та вашим родинам.

Шановні жителі Дніпропетровського району!
Сердечно вітаємо вас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці!

Від часів Хрещення Київської Русі і до наших днів Пресвята Богородиця вва-
жається покровителькою славного війська козацького та всього українського 
народу. Цій традиції ми вірні й нині, так як вірні козацькому духу відваги й від-
даності Вітчизні. Це свято духовно об’єднує наш народ, живить його вірою в по-
всякчасне заступництво Божої Матері за людській рід, за мир і добро на землі.

У цей світлий святковий день бажаємо всім міцного здоров’я, миру, зла-
годи на нашій землі, наснаги у відродженні кращих національних традицій, 
плідної праці на благо народу. Нехай Пресвята Богородиця й надалі зберігає 
Україну під своїм Покровом!

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

Шановні жителі Дніпропетровського 
району! Традиційно в світлий день Покро-
ви Пресвятої Богородиці ми відзначаємо 
День Українського козацтва. 

Козацтво завжди було символом невмиру-
щої слави нашого народу, уособленням наці-
онального характеру, сили та мужності. 

Сердечно вітаємо всіх гідних нащадків ве-
ликих прадідів, у чиїх жилах пульсує гаряча 
козацька кров. Бажаємо вам  здоров’я, завзят-
тя та єдності, непереможного духу.

Євгеній Жадан – перший заступник голо-
ви Дніпропетровської обласної ради, кан-
дидат у депутати обласної ради від партії 
«Блок Петра Порошенка» Солідарність» 
– часто проводить зустрічі з виборцями, на 
яких люди задають йому багато питань, що 
їх хвилюють.

– Євгенію Володимировичу, які кон-
кретні завдання Ви ставите перед собою 
в разі обрання Вас депутатом Дніпропе-
тровської обласної ради?

– Головне завдання – докласти максимум сил 
для того, щоб сформувати працездатну демо-
кратичну більшість в обласній раді. Вона має 
складатися з патріотів територій, 
які їх делегували. Тобто необхідно 
зібрати воєдино людей, які чітко 
розуміють які потрібно виконати 
першочергові завдання та як сис-
тематизувати роботу, щоб кожен 
на своїй території міг продемон-
струвати реальні дії та виправдати 
очікування виборців.

Що стосується мого 10 округу, він непростий з огляду на те, що складається повні-
стю з об’єднаних громад – Новоолександрівської та Сурсько-Литовської. Це абсолют-
но нові адміністративні утворення на карті України. Але я в обласній раді займався 
конкретними питаннями процесу об’єднання громад, тому мені ця новоутворена мо-
дель достатньо зрозуміла. Закон України «Про об’єднання громад» дає багато мож-
ливостей не тільки громадам, а й депутатам обласної та районних рад. Згідно цього 
закону буде запроваджене стимулюван-
ня «піонерів» процесу об’єднання, щоб 
інфраструктури цих територій вивести 
на принципово новий рівень, покращити 
умови життя мешканців активних гро-
мад. Можливість отримання додатко-
вих бюджетних коштів створює широке 
поле для діяльності обласного та район-
ного депутатів. Моя головна задача – не 
залишити без уваги й контролювати цей 
процес. 

При цьому не менш важливе завдан-
ня – повноцінний якісний захист інте-
ресів моїх виборців на обласному рів-
ні. Адже залишається цілий ряд про-
грам, які будуть втілюватися в життя 
за звичною моделлю бюджетування, а 
це – медицина, освіта, дошкільне нав-
чання, соціальний захист та ін.

Велика кількість звернень, які я 
чую на зустрічах, наприклад, стосуються транспортних питань. Практично весь 
транспорт на цих територіях працює на зіткненні двох громад – Дніпропетров-
ської та сільських. Тому необхідно максимально врахувати інтереси міських та 
сільських жителів, щоб уникнути скарг 
та незручностей. Проблемне також пи-
тання вартості проїзду. 

Болючі для людей питання, пов’язані з 
водозабезпеченням. Сьогодні я бачу кон-
кретну задачу, щоб водопровідні мережі, 
зокрема, в селі Волоське, передати Дні-
пропетровському міськводоканалу, щоб 
люди мали змогу отримувати професійні 
якісні послуги з водопостачання. Немож-
ливо на належному рівні експлуатувати 
водомережі силами сільської ради, яка не 
має ні відповідної сервісної чи аварійної 
служби, ні достатніх коштів для прове-
дення необхідних заходів. 

Багато є екологічних питань, які важко 
вирішувати за рахунок бюджетів сільських 
громад. Зокрема – розчистка русла річки 
Сура. На жаль, при наявності водойми, в 
людей відсутній навіть нормальний доступ 
до води, а мають бути, як мінімум, створе-
ні місця для відпочинку та оздоровлення. З 
одного боку, ми бачимо, що Програма потребує великих капіталовкладень. І водночас 
розуміємо, що це питання все ж необхідно вирішувати. 

Вивіз побутових відходів і сміття – величезна проблема всього сільського на-
селення. Та ми повинні рухатись у цивілізованому напрямку, бо з одного боку 
від жителів ми чуємо багато нарікань, а з іншого – маємо проблеми з оплатою за 
послуги вивезення ТПВ. 

Проектів і Програм дуже багато, є над чим працювати. Треба відзначити ок-
ремо медичні проблеми. На жаль, у процесі реформування медичної галузі були 
закриті стаціонари в сільській місцевості. Сьогодні з цього питання дуже багато 
звернень, адже районна лікарня віддалена від населених пунктів на десятки кіло-
метрів. Проблема потребує вирішення, до того ж різними методами. Чи вдасться 
відтворити повноцінний стаціонар, чи це буде лікарня з денним перебуванням, 

ГОТОВИЙ ПРАЦЮВАТИ 
З УСІЄЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ГОТОВИЙ ПРАЦЮВАТИ 
З УСІЄЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

а можливо доведеться координувати роботу медичних 
закладів міста, щоб вони не відмовлялись приймати 
хворих із населених пунктів сільської місцевості, які 
знаходяться на невеликій зручній для людей відстані.

 
– Вибори до місцевих рад проходять за новим за-

конодавством. Як Ви оцінюєте Закон України «Про 
місцеві вибори»? Чи не заплутаються виборці в 
списках кандидатів та партій?

– Цей закон досить складний, як для учасників виборчо-
го процесу, так і для виборців. З виборами голів та депу-
татів селищних рад все зрозуміло – хто набрав більшість, 
той і переміг. А от вибори в обласну та районну ради 
згідно закону мають нову складну модель, що потребує 
роз’яснень. Сам бюлетень представляє собою поділ за 

номерами партій. Під назвою по-
літичної сили буде надрукований 
перший номер у списку партії, який 
не має ніякого відношення до певної 
території. І тільки третій в строчці 
буде вказаний кандидат від кон-
кретної громади. Тобто, якщо якась 
з партій не висунула кандидата на 
конкретному окрузі, то жителі цьо-

го округу, голосуючи за таку партію, завідомо втрачають можливість делегувати в 
раду свого представника.  

Дуже важливо – кандидату в депутати мало буде просто перемогти своїх кон-
курентів. Прямий вплив на визначення депутата матиме партійний рейтинг. 
Депутатами стануть тільки кандидати, що отримали дуже високий рівень під-
тримки виборців.

Найбільший мінус нового закону в тому, що певні терито-
рії, де люди не зможуть консолідуватись і громадою визна-
читись кому вони більше довіряють, а розпорошать голоси 
на безліч різнокольорових партій та кандидатів, залишаться  
взагалі без депутата, який представляв би їх інтереси на ви-
щих рівнях влади. 

– Якою ви представляєте майбутню коаліцію в облас-
ній раді? З якими політичними силами готові сісти за 
стіл переговорів?

– Майбутню коаліцію я представляю, перш за все, працез-
датною. Це значить, що об’єднатися мають ті депутати, які 
прийшли в облраду займатись не політиканством, а вирішен-
ням проблем своїх округів та території всієї області. Політич-
ний принцип поділу неприйнятний для місцевих рад, хоча, 
безумовно, він матиме вплив.

Наша область дуже непроста з точки зору електоральних упо-
добань, і до обласної ради, безперечно, прийдуть представники 
різних політичних поглядів. Та я сподіваюсь, що в депутатів, які 
пройдуть в обласну раду та будуть представляти інтереси гро-

мадян області, вистачить здорового глузду та відповідальності захищати інтереси 
виборців, працювати конструктивно та злагоджено. Адже не можна бути в опозиції 
до обласного бюджету, до виділення коштів на екологію чи медицину…

Я хотів би працювати в згуртованій патріотично 
налаштованій коаліції.

– Які першочергові завдання, на Вашу думку, 
стоять перед новообраною обласною радою?

– Завдання насправді дуже зрозумілі. Вибори відбу-
ваються в кінці року, тому зразу після обрання депу-
татського корпусу вкрай важливо терміново долучи-
тись до бюджетного процесу, оперативно сформувати 
й затвердити бюджети, максимально врахувавши ці-
лий ряд змін у бюджетному законодавстві та потреби 
в співфінансуванні з бюджетами вищих рівнів.

Я вже багато років займаюсь бюджетними питаннями. 
Кілька років очолював постійну комісію з промислового 
розвитку та інвестицій у Дніпропетровській міській раді, 
сьогодні відповідаю за роботу комісії з питань бюджету 
й фінансів. Глибоко переконаний: у бюджеті наступного 
року червоними літерами має бути прописано: «Допомог-
ти людям вижити». Вже час зняти, зокрема, з пенсіонерів 
та працюючих пенсіонерів додаткові податкові наванта-
ження, які були введені тимчасово. Потрібно шукати інші 
шляхи та джерела поповнення коштів. Не можуть пенсіо-

нери, ветерани, які розбудовували в свій час нашу державу, сьогодні опинитися вкотре 
за межею бідності, щоб витягнути країну з економічної та воєнної криз.

Ми будемо ініціювати на рівні області питання соціального захисту та під-
тримки жителів Дніпропетровщини, які зробили й роблять вагомий вклад у 
боротьбу за незалежність нашої держави: лікують поранених, приймають пере-
селенців, допомагають воїнам АТО та опікуються їхніми сім’ями. 

Також передамо накази наших виборців народним депутатам від Дніпропе-
тровщини, щоб вони обговорили пропозиції з питань підвищення соціальних 
стандартів для простих українців на засіданні Верховної Ради.

Впевнений, що будемо почуті.
– Дякую за ґрунтовні відповіді.

Актуальне інтерв’ю від Таміли ЖОРНЯК.
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Єдине розриває 
серце зсередини:

Війна в країни 
зовсім поруч з нами.

Зруйновані хати,
 бійці благають: «Мамо!..»

Черговий шмат їдять 
у неньки-України. 

Але ми разом, ти і я, 
все ж маємо надію,

Скінчиться море сліз, 
і будемо радіти.

І посміхнуться мама,
 тато, я та мої діти.

І підуть геть від нас 
всі зрадники-бандити.

Радій ШЕВЧЕНКО.

ВІДРОДИШСЯ Й РОЗКВІТНЕШ
Важкий хрест, 

Матінко, несеш,
Не знаю, за які провини.
Та з честю грізний 

шлях пройдеш,
Як сад, почнеш 

цвісти віднині!
Знов зашумлять 

хліба в степах,
Щаслива буде кожна мати,
Молитись будуть 

у Церквах,
І радість ввійде 

в кожну хату.
Бог дав, щоб всім 

взірцем була,
В усьому приклад 

подавала,
І як би трудно не жила,
Людське обличчя 

не втрачала.
Ти гідно зле переживеш –
Я вірю, стверджую, я знаю!
Відродишся і розцвітеш,
Немов троянда 

в Божім Раю!
Петро ДІНЕЦЬ.

(86 років, сел. Ювілейне).

Радій Шевчеко з 2011-го року розпочав ре-
формування всієї служби швидкої (екстреної) 
медичної допомоги області. Результатом цієї 
роботи стала керована, акумульована на об-
ласному рівні, стовідсотково забезпечена ліка-
ми, видатковим матеріалом та паливом, чітка 
служба з єдиною диспетчерською. Ці перетво-
рення дали змогу адекватно відповісти на ви-
клики сьогодення.

Радій Анатолійович має значний досвід в 
організації медичного забезпечення та лікві-
дації наслідків надзвичайних ситуацій.

З початку проведення АТО Радій Шевчен-
ко вибудував та організував схему медич-
ної евакуації поранених та постраждалих із 
території Донецької області, прикордонних 
блок-постів та аеропорту.  

Відновити серцебиття та дихання, зупинити 
кровотечу  на шляху до лікарні медики «швид-
кої» борються за кожного захисника України. 

«За останні півтора року через дбайливі руки 
лікарів Дніпропетровщини пройшли понад 6,3 
тисячі бійців – і жодної смерті в дорозі, – зазна-
чає директор обласного центру екстреної ме-
дичної допомоги та медицини катастроф Радій 
Шевченко. – Із зони АТО медики швидкої доставили близько 2 тисяч 
людей. Це не лише бійці, але й мирні жителі: медсестра з Добропілля, 
яка захворіла на ВІЛ/СНІД; лікар із Курахово; поранена шестимісячна 
дівчинка-сирота з Маріуполя; недоношений малюк із Краматорська; 
дворічна дитина з черепно-мозковою травмою. Донецьк для цих людей 
«закритий», він тільки для сепаратистів, тому ми допомагаємо. Такими 
людьми ми теж займаємося, оскільки залишати їх напризволяще, не 
поранених, але практично заручників сьогоднішньої ситуації на сході 

України, ми не маємо права».
Лікарі дізнаються про такі випадки від 

керівника Донецького обласного центру 
екстреної медицини та медицини ката-
строф. «Колега залишився вірним Украї-
ні. Разом із командою переїхав до іншого 
міста. Звідти Центр продовжує координу-
вати роботу «швидких», отримує держфі-
нансування на медикаменти та бензин», – 
розповів Радій Шевченко.

Він наголосив, що після окупації Донецька 
й Луганська Дніпропетровські парамедики 
опікуються як військовими, так і цивільни-
ми в цих областях, оскільки вони позбавлені 
доступу до фахової екстреної медицини. 

Інформація про постраждалих бійців над-
ходить і від військових лікарів. «Система на-
лагоджена. Ми отримуємо інформацію про 
стан поранених. Визначаємо потрібний ав-
томобіль – реанімобіль чи звичайна «швид-
ка», – сказав Радій Анатолійович.

В області 281 бригада «швидкої». Найчас-
тіше до зони АТО виїжджають дніпропе-
тровські та павлоградські медики. Нестачі у 
ліках чи паливі немає, зазначив Радій Шев-

ченко. Цьогоріч служба екстреної допомоги Дніпропетровщини от-
римала 11,5 млн грн- держсубвенцій, допомагає й обласний бюджет. 

Звертаючись до жителів Дніпропетровського району, Радій 
Шевченко зазначає: «Зі свого боку гарантую стабільну роботу 
служби «швидкої допомоги» Дніпропетровщини. Це безкоштов-
ний бастіон охорони здоров’я області. 

Обіцяю лише те, що знаю: своєчасну, безкоштовну та якісну ме-
дичну допомогу жителям області. А це допомога, яка рятує життя».

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО КАНДИДАТА

Радій Шевчеко після закін-
чення лікувального факуль-
тету Дніпропетровського  
медичного інституту в 1994 
року працював на посаді лі-
каря-невропатолога Дніпропе-
тровського обласного проти-
туберкульозного диспансеру. 
З травня 1999 року – головний 
лікар міської лікарні № 22 м. 
Дніпропетровська, а з листо-
пада 2001 року – начальник об-
ласного комунального закладу 
«База спецмедпостачання». 

З 2002 року  й по теперішній 
час займає посаду директора 
комунального закладу «Облас-
ний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини ката-
строф». 

З нагоди Дня Незалежності 
України Указом Президента 
України № 676/2014 за значний 
особистий внесок у державне 
будівництво, соціально-еко-
номічний, науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток 
України, вагомі трудові здо-
бутки та високий професіона-
лізм Радію Шевченкові при-
своєно Почесне звання «Заслу-
жений лікар України».

Одружений. Дружина – лі-
кар поліклініки лікарні ім. 
Мечникова. Має трьох дітей: 
доньку та двох синів.

РАДІЙ ШЕВЧЕНКО – КАНДИДАТ 
У ДЕПУТАТИ ДНІПРОПЕТРОВ-

СЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
ВІД ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-

ШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

Відповідно до плану основних 
заходів, днями відбулося засі-
дання колегії райдержадміні-
страції під головуванням Романа 
Пруденка, в.о. голови райдер-
жадміністрації. На засідання 
колегії були запрошені: керів-
ники структурних підрозділів 
райдержадміністрації, районних 
управлінь, голови виконкомів 
місцевих рад, заступники голови 
районної ради, керівники уста-
нов, організацій, керівники пра-
воохоронних та контролюючих 
органів, працівники апарату ра-
йонної державної адміністрації, 
учасники АТО.

Про підсумки виконання бю-
джету району й районного бю-

джету за 9 місяців 2015 року доповіла Наталія Левчук, начальник фінансового управління райдержадміністрації. 
Щодо стану виконання заходів із підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в 

осінньо-зимовий період 2015-2016 років присутніх проінформувала Валентина Верпаховська, головний спеціаліст відділу еко-
номічного розвитку і 
торгівлі райдержад-
міністрації.

Напередодні свята 
Дня захисника Укра-
їни, про результати 
проведення часткової 
мобілізації з першої 
по останню черги, 
проінформував Олек-
сандр Вольніков, 
військовий комісар 
Дніпропетровсько-
го райвійськкомату: 

«Сьогодні ми підсумовуємо нашу роботу із виконання всіх черг часткової мобілізації. Ми всі разом чітко попрацювали, завдяки 
злагодженій, скоординованій професійній співпраці з органами місцевого самоврядування, депутатським корпусом, правоохо-
ронними органами. Ніхто не залишився байдужим. Дніпропетровською райдержадміністрацією важливі рішення приймалися 
своєчасно, що дало змогу провести ряд необхідних заходів, які сприяли загальній організації роботи Дніпропетровського РВК у 
досягненні високого результату».

Роман Пруденко привітав військовослужбовців із Днем захисника України. З побажаннями міцного здоров’я та мирного неба, 
в.о. голови райдержадміністрації особисто потиснув руку кожному захисникові та передав привіт усім, кого немає в залі. Роман 
Вікторович зазначив, що станом на сьогоднішній день вже  виділені 500 земельних ділянок учасником АТО. Також у районі від-
критий Центр надання допомоги воїнам АТО, до роботи якого активно долучилися Пенсійний фонд та соціальні служби.

Наталія ЯКІВЕЦЬ. 

КОЛЕГІЯ

ПРОСИМО  У  НЕБА Й  ЗЕМЛІ  
ДАТИ  СИЛИ  НАМ  ДЛЯ  БОРОТЬБИ

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ – ЗАПОРУКА УСПІХУ

БІДА СЕРЦЕ КРАЄ
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Є такий вислів: господар на 
своїй землі. Хазяїн дбає про зем-
лю, доглядає за нею, відповідає 
за неї. У каламбурі сучасних 
подій значення цього вислову 
мало хто візьметься тлумачити. 
Бо, чомусь, зараз часто хазяїна-
ми на землі стають зовсім не ті, 
хто бажає про неї дбати, а ті, хто 
хоче користь мати. Та ще й вчи-
няють всілякі перепони для тих, 
хто має право власності на свій  
клаптик землі.

Земля має ціну, тож і охочих при-
власнити її будь-якою ціною немало. 
Бо, як часто у нас буває, законодавча 
база залишає бажати кращого, немає 
досконалих механізмів передачі землі 
у власність.

Розпаювання колишніх радгоспів 
«Краснопільський» та «Долинський» 
Дніпропетровського району Дніпро-
петровської області стало болючим 
питанням для Горьківської громади.

Про це говорили під час  чергової 
зустрічі депутата Дніпропетровської 
обласної ради Віктора Шинкевича з 
мешканцями села Шевченко Горьків-
ської сільської ради. 

Ця проблема – не сьогоднішнього 
дня й не теперішньої влади. Протягом 
ось вже 11-ти років чо-
мусь не знайшлось ба-
жаючих її вирішувати.

Раніше село Шев-
ченко було центром 
успішного радгоспу 
«Краснопільський». 
Потім радгосп увій-
шов до складу відомої агрофірми 
«Наукова». У 2004 році «Наукова» 
була оголошена банкрутом, почав-
ся процес ліквідації, який триває й 
досі. Люди, як мовиться, стали за-
ручниками ситуації. Вони так і не 
отримали ні державні акти на воло-
діння землею, ні законний пай.

Незважаючи на декрети Кабіне-
ту Міністрів України та на Указ 
Президента України від 12 липня 
1995 року № 608/95 у трудових ко-
лективах «Краснопільського» та 
«Долинського» украли право на 
одержання земельних сертифіка-
тів, чим порушили конституційні 
права громади. 

До яких тільки політиків, місце-
вого та всеукраїнського рівнів не 
зверталася громада на чолі з сіль-
ським головою Сергієм Поповим. Усі 
обіцяли допомогти, але люди чекають 
вже 11 років.

Бажання допомогти людям в от-
риманні своїх законних прав, можна 
сказати, коштувало Вікторові Шин-
кевичу посади голови Дніпропетров-
ської райдержадміністрації, яку він 
очолював у 2005-2008 роках. Тоді 
йому вдалося підготувати майже всю 
необхідну документацію для вирі-
шення цієї проблеми. Не вистачало 
всього кілька підписів. Документи не 
підписані й досі, а Віктор Шинкевич 
був звільнений із займаної посади. Всі 
розуміли, що однією з причин була 
його активна позиція щодо швидкого 
розв’язання питань «Наукової».

Він вважав, що не можна залишати 
людей один на один із цією пробле-
мою, що робить їх безсилими, та ви-
ражав надію на те, що тоді, в найко-
ротші строки, буде прийняте законне 
рішення. Адже за цією проблемою 
були люди, їхні родини й діти.

У той час, коли процес розпаювання 
землі йшов по всій Україні, акціонер-
не товариство «Долинське» та радгосп 
«Краснопільський» рішеннями голо-
ви Дніпропетровської райдержадмі-
ністрації від 11.04.1996 р. №224/1-Р 
та 28.07.1995 р. №264 відповідно були 
приєднані до дослідно-насінневого 
радгоспу «Науковий».

Ліквідація цих господарств прово-
дилась із порушенням законодавчих 
вимог. У процесі реформування утво-
рилася науково-дослідна виробнича 
агрофірма «Наукова», яка ввійшла до 
складу Української Академії аграр-
них наук.

12. 10. 2004 року суд Дніпропетров-
ського району виніс рішення, яким 
зобов’язав Дніпропетровську райдер-
жадміністрацію провести паювання 
земель НДВ АФ «Наукова» у межах 

площ радгоспів «Долинський» та 
«Краснопільський», що знаходились 
у користуванні агрофірми «Наукова». 
Рішення суду сторонами оскарже-
но не було й набувало законної сили 
15.11.2004 року.

На підставі рішення суду Дніпропе-
тровська райдержадміністрація нада-
ла Дозвіл від 01.12.2004 р. № 5/9-1934 
про складання технічної документації 
із розпаювання земель колишніх рад-
госпів «Долинський та «Краснопіль-
ський» Горьківської сільської ради.

Дніпропетровським районним 
управлінням земельних ресурсів та 
Дніпропетровською філією інститу-
ту «Укрземпроект» були здійснені 
підготовчі заходи щодо видачі Дер-
жавних актів на землю.

Горьківською сільською радою 
вже були посвідчені списки осіб, 
які мають право на отримання зе-
мельних паїв. У квітні 2005 року 
пройшло жеребкування, робітники 
та пенсіонери колишніх радгоспів 
«Долинський» та «Краснопіль-
ський» чекали на отримання дер-
жавних актів на земельний пай.

Але за заявою ЗАТ Комерційний 
банк «ПриватБанк» Господарським 
судом Дніпропетровської облас-
ті, без участі представників сто-
рін, 18.04.2005 року була прийнята 

ухвала про заборону розпаювання, 
оформлення, видачі та реєстрації дер-
жавних актів на право володіння зем-
лею.

Ухвалою Господарського суду Дні-
пропетровської області від 07.04.2004 
р. було порушено процедуру банкрут-
ства НДВ АФ «Наукова». Але ухвалою 
того ж суду від 24.12.2004 р. прова-
дження у справі про визнання банкру-
том АФ «Наукова» зупинено, рішення 
про відновлення процедури банкрут-
ства судом не приймалось, і процедура 
банкрутства не поновлювалась.

Ухвала Господарського суду Дні-
пропетровської області від 18.04.2005 
року приймалась одноосібно суддею 
Д.М. Полєвим без участі представ-
ників сторін і містила в собі роз’яс-
нення порядку застосування ухвали 
суду від 07.04.2004 року. При цьому 
суддею визнавалося право на виді-
лення земельного паю (а не земельної 
ділянки), на користування землею, як 
майнове право агрофірми «Наукова», 
посилаючись на ст. 177 Цивільного 
кодексу України. В той час, як земель-
ні відносини на право користування 
землею, в тому числі, й порядок роз-
паювання землі, визначено Земель-
ним кодексом України та норматив-
ними актами, які регулюють земельні 
відносини.

До Вищого Господарського суду 
України від фізичних осіб Горьків-
ської територіальної громади та адмі-
ністрації Дніпропетровського району 
була направлена касаційна скарга на 
ухвалу Господарського суду Дніпро-
петровської області, в результаті чого 
вона була скасована. 

Але парадокс. Незабаром ті ж самі 
судді Вищого Господарського суду 
України приймають протилежне рі-
шення й касаційні скарги залишають-
ся без задоволення.

Постановою Президії Української 
Академії аграрних наук від 26 липня 
2001 року було надано погодження на 
передачу об’єктів соціальної інфра-
структури НДВ Агрофірма «Науко-
ва» у комунальну власність Горьків-
ської сільської ради. Але передача не 
відбулась.

Люди відстоювали свої права в су-
дах та на мітингах, бажали розібрати-
ся, хто був зацікавлений у тому, щоб 
на їх території панувала розруха. А 
скільки часу й нервів пішло на це – 
годі вже й говорити. Та, на жаль, під-
тримки у влади не отримали. 

Чиновники, всі як один, відповіда-

ли, що треба щось робити, але ніхто 
не починав цю роботу, маючи певні 
повноваження для цього. Відкладали 
рішення цього питання на потім, а 
значить – заганяли його в глухий кут. 

Тобто, є спеціалісти, які досконало 
знають ситуацію, та навколо цієї про-
блеми так багато незрозумілого. Хто 
ж, все таки, винен у цій плутаниці, що 
виникла? Як вийти з цієї ситуації?

Зараз, зі зміною політичної ситуа-
ції, в людей знову з’явилася надія на 
те, що, врешті-решт, їх проблема ви-
рішиться.

Мешканці села Шевченко ділилися 
своїми переживаннями з Віктором 
Шинкевичем, обговорювали майбут-
нє їхнього села й країни вцілому.

Якщо люди підтримають Віктора 
Геннадійовича на виборах 25 жовтня, 
то в складі нової обласної ради, вико-
ристовуючи повноваження депутата, 
він буде робити все, щоб шевченківці, 
які все життя працювали на цій землі, 
своєю працею прославляли колишні 
радгосп і агрофірму, стали господаря-
ми тут. Це велика біда жителів села, й 
її потрібно терміново ліквідувати.

А поки депутат продовжує робити 
все від нього залежне, зустрічається 
зі спеціалістами, аналізує відповідну 
документацію, аби ситуація мала ба-
жане позитивне рішення.

Вже є певні результати, отримано 
ряд відповідей посадових осіб з цього 
питання.

Віктор Шинкевич звик до всього в 
житті ставитися серйозно. Тож  про-
блему вивчив досконало й зміг би від-
повісти на всі питання щодо незрозу-
мілого конфлікту. І якби його рішення 
залежало від Шинкевича особисто, то 
люди вже давно відновили б свої за-
конні права.

Під час зустрічі мешканки села 
Шевченко Людмила Горбунова, Ва-

лентина Руденко, Ольга Морозюк, 
Галина Резніченко розповіли Вікто-
рові Шинкевичу про те, що ще зава-
жає людям повноцінно жити. Це, на-
приклад, і незадовільна якість доріг у 
селі, й зруйнована будівля колишньо-
го радгоспного гуртожитку, що висо-
чіє, немов саркофаг, у самому центрі. 

У селі немає дошкільного закладу, 
який необхідний молодим сім’ям із 
дітьми.

А два тижні тому люди отрима-
ли подарунок у зиму від «Дніпро-
петровськгаз збут». Представники 
компанії приїхали в село, начебто, 
з добрими намірами – перевірити 

газові прилади та обладнання на 
предмет несправності. Працюва-
ли, як говорили, в цілях безпеки 
використання газу. Зрозуміло, що 
у селах газові прилади не завжди 
останніх сучасних моделей. Ви-
явивши, навіть найменшу, несправ-
ність, газівники відключали газ. 
Ще одна причина відключення, на-
віть якщо газові прилади у справ-
ності – відсутність права власності 
на житло, отримане в спадок, неупо-
рядкована документація. 

У результаті зараз у селі Шев-
ченко половина жителів залиши-
лися без газопостачання. Газівники 
сказали, що їхні дії люди можуть 

оскаржувати в суді. Не кожна сім’я 
готова на це, враховуючи, що міні-
мальна плата при зверненні до суду 
зараз становить 1500 гривень.

– Чому з ними не їздять майстри? 
– обурюються люди. Ми б відразу 
оплатили усунення поломки. Що 
тепер робити, де шукати фахівця, 
щоб налагодити, наприклад, кнопку 
на котлі, за які гроші відновлювати 
газопостачання? Тепер люди заго-
товляють дрова й купують електро-
плитки – холод не за горами, та й 
їсти треба на чомусь готувати.

У міру можливості, Віктор Шин-
кевич сприятиме вирішенню цього 
питання для шевченківців.

Також під час зустрічі з депутатом 
люди могли отримати безкоштовну 
юридичну консультацію.
На зустрічі Віктора Шинкевича 

з виборцями завжди приходить 
багато людей. Не завжди зі скар-
гами. Люди говорять: «З Віктором 
Геннадійовичем приємно спілку-
ватися. Під час бесід із депутатом 
можна отримати багато корисної 
інформації – щодо реформи ЖКГ, 
політичної та економічної ситуа-
ції в країні, змін у законодавстві». 
– Я чітко розумію, – сказав Віктор 
Шинкевич, що вкрай необхідні 
нам сьогодні: мир, гарантовані 
робочі місця, гідна оплата праці, 
соціальна захищеність, доступна 
медицина, якісна освіта.

Щоб цього домогтися, в першу 
чергу, депутатам і чиновникам 
не потрібно йти на компроміс із 
власною совістю й ніколи не за-
бувати про головну мету в житті 
кожної людини – щасливе май-
бутнє наших дітей.

Життєвий і професійний досвід 
дозволяє мені розуміти існуючі 
проблеми не тільки вашого села, 
а й усієї держави. Впевнений, що 
можу запропонувати конкретні 
шляхи їх вирішення, сприяти по-
ліпшенню соціально-економічної 
ситуації в нашому окрузі, допомог-
ти вирішити конкретні проблеми 
виборця, створювати людям умо-
ви для гідного життя. Найкраща 
політика – це вчинки людини.

Я готовий почути ваші кон-
структивні пропозиції та побажан-
ня. Сподіваюся на вашу довіру.

Віра КАСЬЯНОВА.
На фото автора: Віктор Шинке-

вич на зустрічі із жителями села 
Шевченко.
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Щоранку селище Кіровське вітає сво-
їх жителів щедрими кетягами калини, 
п’янким запахом сіна й матіоли… Рідна 
батьківська земля… Вона справді зігріває 
душу кожного із нас. Це тепло проникає 
глибоко до серця. Тут живуть звичайні 
люди. Але то тільки на перший погляд. 
А придивишся до них – і в кожному знай-
деш якусь родзинку, щось таке, чого не-
має в інших. І рідне селище для них теж 
по-особливому незрівнянне й неповторне. 
І де б вони не були, а невидимі промінчики 
притягують до себе, кличуть із далеких 
доріг до рідної стежинки, до отчого дому. 
Здається, нема нічого кращого на світі 
за побачення із зна-
йомими вулицями, 
батьківською хатою. 

Днями відбувся уро-
чистий захід з нагоди 
Дня селища Кіровське. 

Це чудове  свято об’єднало людей різного віку, від малого 
до великого, підтверджуючи істину, що кожна людина – це 
продовження роду, дитя рідного краю, який має свою куль-
туру та історію. Цього дня кіровчани прийшли подивитися 
концерт, взяти участь 
у конкурсах, поспілку-
ватися один із одним. З 
ранку відкрився вели-
кий ярмарок, на якому 
можна було придбати 
не тільки звичні у по-
всякденному житті 
речі, а й вироби народ-
них майстрів – виши-
ванки, вироби з бісеру, 
картини, поробки з де-
рева та інше. 

На свято завітали: 
Віктор Шинкевич, де-
путат обласної ради, 
генеральний директор будівельної компанії ПрАТ «Будін-
дустрія», Віра Джур, в. о. голови районної ради, Тетяна Са-
раб’єва, керівник апарату райдержадміністрації, отець Олек-
сандр, протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського храму. 

Тамара Молянова, в. о. голови Кіровської селищної ради, 
привітала жителів селища та гостей зі святом. Вона щиро по-

здоровила з народженням дитини 
сім’ю Герасименків, а також сім’ю 
Кулікових, яка відсвяткувала своє 
срібне весілля, що припало на 
День селища.

З вітальним словом до всіх 
присутніх звернулась Віра Джур: 
«День селища – це спільне свято. 
Нам пощастило жити в чудовому 
мальовничому куточку України 
зі славною історією, яку творять 
усі, хто працює на рідній зем-
лі, хто вчить та виховує наших 
дітей, і залучає до культурних 
цінностей. Бажаю процвітання, впевненості в 

завтрашньому дні, миру та злагоди». 
Піснями, танцями, дотепним гумором, поетич-

ним словом, щирими побажаннями вітали жителів 
і гостей селища учасники художньої самодіяль-

ності Кіровського 
будинку культури 
під керівництвом 
Валентини Тка-
ченко: Ангеліна 
Антоненко, Са-
біна Джафарова, 
Даша Шульга, 
Тетяна Юдіна, 
Яна Троцька, ан-
самбль «Подо-
ляночка», Ольга 
Музика, Наталія 
Шатило, Юлія Бердо, Станіслав 
Антоненко. Поетеса Анна Соло-
губ, Майя Рибалко, Анна Дьомі-

на, дует «Бердичі», ветерани Обухівської естради 
ВІА «Контакт», тріо «Обухівські молодиці». Окра-
сою концерту стали його ведучі: Юлія Бердо, Мак-
сим Бірило, Олена Петренко.

Традиційно безкоштовною кашею всіх кіро-
вчан та гостей свята пригошали жителі селища 

Олег Обух, Олег Тороп, Ірина Кирцун, 
Юлія Обух. Ці люди та їх активні поміч-
ники на кожне храмове свято організову-
ють у Кіровському польову кухню та обід 
для земляків. Не став винятком і День се-
лища.

З нагоди свята до кіровчан завітав  со-
ліст Дніпропетровського будинку орган-
ної музики Юрій Мінчін, театр вогню 
«Аделаіда».

Надзвичайним сюрпризом був приїзд 
Ігора Кондратюка зі своєю програмою 
«Караоке на майдані», переможцем якої 
став кіровчанин Олександр Гладкий. З 
юних років Саша був учасником худож-

ньої самодіяльності 
Кіровського будинку 
культури. Зараз має 
вищу освіту, грає 
на різноманітних 
музичних інстру-

ментах, а от про перемогу в грі народних співа-
ків навряд чи мріяв. Та настав його зірковий час, 
незабаром ми зможемо побачити нашого земляка 
в програмі «Караоке на майдані» на телеканалі 
СТБ. Друге місце в співочому конкурсі посіла Яна 

Троцька, 12 років, 
учениця 6-го класу 
Кіровської СШ-1. 
Художній керівник 
Олександра Коле-
сень: «Яна  співає 
три роки, й уже 
досягла неабияких 
успіхів. У район-
них конкурсах вона 
займає перші міс-
ця. Я переконана, 
що моя маленька 

вихованка є талановитою дівчинкою, й достойна 
перемоги. Її зірка на пісенному небосхилі ще не-
одмінно засяє!».

Свято вдалося на славу, і всі ще раз переконали-
ся, що жителі Кіровського вміють не тільки плід-
но працювати, але й весело відпочивати.

Таміла ЖОРНЯК, сел. Кіровське.
На фото:  незабутні миті святкування Дня се-

лища Кіровське.

КІРОВСЬКЕ – СЕЛИЩЕ МРІЙ І СПОДІВАНЬ

9 жовтня поточного року в Дніпропетровській райдержадміністрації під головуванням Романа 
Пруденка, в. о. голови райдержадміністрації, відбулося спільне засідання тендерного комітету 
та робочої групи з розгляду питань поліпшення житлових умов членів сімей загиблих військо-
вослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України.

На обліку для поліпшення житлових умов у районі перебуває сім’я загиблого військовослуж-
бовця Драгана Олексія Анатолійовича – дружина Драган Юлія Василівна та донька Драган Со-
фія Олексіївна, 2008 р. н. Було розглянуто 3 пропозиції при визначенні квартири для купівлі. 
Було враховано побажання дружини загиблого – Драган Ю.В. Найближчими днями буде прове-
дено придбання однокімнатної квартири на території Ювілейної селищної ради. 

(Вл.інф.)

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

Днями в Ювілейній СШ-1 відбу-
лося свято, присвячене Дню захис-
ника України. На заході були при-
сутні Іван Камінський, Ювілейний 
селищний голова, Олександр Воль-
ніков, військовий комісар Дніпро-
петровського районного військово-
го комісаріату, майор, та винуватці 
свята – воїни-захисники селища 
Ювілейне, які брали участь в ан-
титерористичній операції на сході 
країни: Олександр Корсун, Денис 
Сафронов, Євген Шевцов, Максим 
Селезнєв.

Від усієї Ювілейної територіаль-
ної громади земляків-захисників 
від щирого серця привітав Іван Ка-
мінський: «День захисника Украї-

ни – свято, що увібрало в себе багаті 
й славні козацькі традиції, уособлює 

мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі впродовж всієї багатовікової української історії. В цей світлий день бажаю 
вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров’я, невичерпної енергії й миру». А також  Іван Миколайович нагородив 
кожного учасника бойових дій іменною футболкою «Захисник Вітчизни».

Олександр Вольніков особисто потиснув кожному руку та наголосив, що пишається військовими, призваними Дніпропетровським 
РВК, які гідно виконують свій військовий обов’язок у зоні АТО. Чудовий святковий концерт для мужніх героїв, учасників бойових 
дій, підготували учні Ювілейної середньої та початкової шкіл, а також вихованці дитячого садка «Червона шапочка». На завершен-
ня урочистостей діти подарували воїнам квіти й малюнки, листи-подяки, обереги, зроблені своїми руками, з побажаннями міцного 
здоров’я, успіхів, мирного неба над головою. Потім сфотографувалися на згадку, Бійці щиро подякували дітям за їхню  турботу та 
підтримку, адже  для військових в зоні АТО така увага зігріває душу, піднімає настрій у скрутні хвилини.

Юлія ЧУМАК, сел. Ювілейне. Фото автора.

ЗАСІДАННЯ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ СІМ’Ї 
ЗАГИБЛОГО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

МИ  ПИШАЄМОСЬ  ГЕРОЯМИ

ДОРОГА-ОСІНЬ – 2015
У період з 05 по 26 

жовтня  2015 року з ме-
тою визначення стану 
автомобільних доріг за-
гального користування, 
вулиць населених пунк-
тів та залізничних пере-
їздів і підготовки їх до 
експлуатації в зимовий 
період 2015-2016 років  на 
території Дніпропетров-
ського району спільно з 
власниками  вулично-до-
рожньої мережі прово-
диться осінній комісій-
ний огляд доріг, вулиць, 
залізничних переїздів 
(заходи «Дорога-осінь 
-2015»).

Вадим ВОЛОШИН,
державтоінспектор 
ВДАІ з обслугову-
вання Дніпропетров-
ського району,  ма-
йор міліції. 
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Є в нашому календарі свята, які об’єднують душі й серця людей в єдиному па-
тріотичному пориві, в прагненні бути разом, відчувати спільну гордість і однако-
во радіти за свій рідний край, свою малу батьківщину. До таких свят належить 
День міста чи села, коли всі разом земляки радіють і гордяться за свій рідний, 
милий серцю куточок, де народилися й виросли, де живуть старенькі батьки, де 

закопане сімейне корін-
ня, звідки йдуть шляхи у 
широкий світ, де все таке 
щемне й миле до болю, 
куди рветься завжди 
душа й серце... 

Свій традиційний 
День села Олександрів-
ка щороку відзначає на 
початку жовтня, коли 
чарує зір осіння позоло-
та й мріє сивим павутин-
ням бабине літо, коли 
ще тепло огортає душу, 
й природа дарує непов-
торні дні.  

Щодня через Олек-
сандрівку проїжджають 
сотні людей, милуючись 
неповторністю й красою 
рідного краю. Тож зако-
номірно, що й на свято 
з’їхалося чимало гостей, які люблять наше село й дбають разом із 
нами, аби Олександрівка ставала все кращою й заможнішою. 

Зі святом привітав жителів села Павло Прокоф’єв, Олександрів-
ський сільський голова. До його побажань та теплих слів приєд-
налися: депутат обласної ради Олександр Ніколаєв, Олександр 
Широких, Вадим Кобиляцький, Євген Скалозуб та Дмитро Пав-
лов, Леся Бондаренко. Усі побажали селу процвітання, а людям 
добробуту. 

Під музичний супровід військового оркестру розпочався уро-
чистий захід  в Олександрівці з футбольного турніру в пам’ять 
воїна-афганця Леоніда Семеняки. Була запрошена родина воїна, 
яка розповіла молоді про Леоніда, в турнірі взяли участь шість 
команд. Даний турнір започаткував традицію щорічного його 
проведення на території ради з ініціативи Дмитра Чалого, голови 
Дніпропетровської районної організації Української спілки вете-
ранів Афганістану.

Цього дня односельців зустріла оновлена та розбудована площа біля Будинку куль-
тури, на якій були розташовані: виставки майстрів мистецтв, «Стара фотографія роз-
повідає», виставка голубів різних пород, ярмарок страв української кухні. Присутні 
були майстри перукарської справи. Свої по-
робки продемонстрували: вишивка бісером 

– Надія Коноплицька 
та Світлана Решетілова, 
бісероплетіння – Анна 
та Тетяна Шаблико, 
плетіння з паперу – Ва-
лентина Зіньковська, 
Петриківський розпис 
– Ольга Білай, вишивка 
стрічками – Валентина 
Хіміч, різьбяр по дереву 
– Олександр Неживий та 
художні картини Любо-
ві Ситницької.  

Рішенням сільської 
ради та громадою села 
були відзначені та вру-
чені номінації: за роз-

будову села Павлові 
Прокоф’єву, за ак-
тивну участь у житті 
села Бородію М.М., 
Ратушному А.В., Ів-
лєвій О.А., Шеремет 
Т.М., Репешко О.Ф., 
Пістунову М.І., Ва-
силенко О.О, Шляні-
ній Т.А.. Присвоєне 
звання почесного 
громадянина села 
Григорієві Гудзенку 
та Миколі Стаднику 
(посмертно). Були 
відзначені подарун-
ками наймолодші 

жителі села 
Олексій Біловол, Анастасія Коток, Софія Демченко та 
найстаріша жителька села Єфросинія Онуфрієнко (95 
років). 

Учнями школи був проведений флешмоб «Ми за 
мир». Постановщик Діана Нахутіна. Цікавим був пока-
зовий виступ спортивної секції теквандо, тренер Анас-
тасія Кравченко. Працював дитячий майданчик, де були 
різні ігри, конкурси, розваги. Дітей організатори свята 
порадували солодощами. З дорослими були проведені 
конкурси з призами. Всіх гостей пригощали козацьким 
кулішем  Євген Скалозуб та Валерій Гайфулін. У сіль-
ському Будинку культури відбувся святковий концерт. 
Закінчився захід вогняною феєрією та дискотекою. 

Свято відбулось за підтримки громадського діяча 
Олександра Широких.

Ольга ІВЛЄВА, бібліотекар с. Олександрівки.

МИЛА СЕРЦЮ МАЛА БАТЬКІВЩИНА

РЕФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Продовжуючи детально вивчати питан-
ня реформування соціальної сфери Укра-
їни, пропонуємо ознайомитись із основни-
ми тезами виступу міністра соціальної 
політики України Павла Розенка, де він 
окреслив основні завдання, які стоять сьо-
годні перед соціальною сферою країни. Це 
система житлових субсидій, система пільг 
на засадах соціальної справедливості та 
адресності їх надання, пенсійна система, 
система державного соціального страху-
вання, служба зайнятості та ринок праці в 
Україні, система соціальних послуг.

Зокрема, міністр зазначив, що з 1 трав-
ня 2015 року запрацював новий механізм 
надання житлових субсидій. А саме, спро-
щено процедуру подання документів, за-
безпечено дистанційність їх подання. Роз-
ширено повноваження місцевої влади при 
призначенні субсидій у спірних питаннях, 
вирішено питання надання субсидій фі-
зичним особам-підприємцям. Як наслідок 
кількість отримувачів субсидій у порів-
нянні з минулим роком зросла майже у чо-
тири рази.

Міністр звернув увагу на реформування 
системи пільг, їх адресність та встановлен-
ня соціальної справедливості у соціаль-
ній сфері. Зокрема, реформування пільг 
на проїзд. Уряд вважає, що система тран-
спортних пільг має діяти тільки на засадах 
грошової компенсації. І є сподівання, що 
компенсаційна система пільг запрацює з 1 
січня 2016 року.

Окремо міністр зупинився на рефор-
муванні Державної служби зайнятості. 
Внаслідок військової агресії та падіння 
економіки різко загострилася ситуація на 
ринку праці. З цього приводу були при-
йняті жорсткі кадрові рішення. А саме 

створення Національного агенства зайня-
тості замість Державної служби зайнято-
сті. Це мобільна активна сервісна служба, 
що надаватиме громадянам послуги щодо 
працевлаштування, перенавчання, підви-
щення кваліфікації. 

Практична робота агенства акцентува-
тиметься на активному посередництві і 
регулюванні ринку праці з допомогою но-
вітніх технологій. Буде сформовано єдину 
електронну базу вакансій. Міністерство 
соцполітики разом з Національним аген-
ством зайнятості займатимуться прогно-
зуванням ситуації на ринку зайнятості, 
тобто публічно представлятимуть оцінку 
даної ситуації.

Що стосується соціального захисту тру-
дових мігрантів, то уряд вніс до Верховної 
Ради України законопроект про зовнішню 
трудову міграцію, де вперше на держав-
ному рівні поставив питання захисту со-
ціальних і трудових прав мігрантів і їхніх 
родин. Законопроект передбачає врегулю-
вання прав трудових мігрантів на належ-
ні умови праці, соціальне страхування, 
возз’єднання сімей, освіту, задоволення 
культурних, духовних, мовних потреб та 
отримання соціальних послуг після повер-
нення додому.

Реформування системи надання соці-
альних послуг передбачає її максимальну 
демонополізацію. А саме, до неї має при-
йти приватний капітал, мають залучатися 
недержавні організації, що будуть викону-
вати відповідні соціальні замовлення. Все 
це надасть можливість створити відкритий 
ринок системи надання соціальних послуг.

Наприкінці Павло Розенко додав, що вже 
створено сім видів бюджетних програм 
для захисту учасників АТО, які в своєму 
розвитку отримали досить позитивну ди-
наміку.

Відділ інформаційно-роз’ясню-
вальної роботи.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

СКОРИСТАТИСЬ ПОДАТКОВОЮ ЗНИЖКОЮ МОЖНА ДО КІНЦЯ РОКУ
Фахівці Дніпропетровської ОДПІ нагадують що громадяни України, 

які є платниками податку на доходи фізичних особі в 2014 році платили 
за своє навчання або навчання члена своєї сім’ї першого ступеня спорід-
нення, мають право на податкову знижку.

Такі громадяни можуть повернути собі з бюджету суму витрачених ко-
штів за навчання, але не більш ніж 15%.

Для отримання такої знижки необхідно до 31 грудня 2015 року включ-
но, тобто протягом всього 2015 року, подати до територіального органу 
Державної фіскальної служби за місцем проживання річну податкову де-
кларацію про майновий стан і доходи.

Разом із річною декларацією слід подавати до органу ДФС довідку від 
податкового агента, який у 2014 році нараховував їм заробітну плату, в 
якій повинно бути зазначено з розбивкою по місяцях: суми нарахованої 
заробітної плати, суми утриманого ПДФО, суми утриманого з зарплати 
ЄСВ, суми застосованої ПСП (за наявності).

Платнику податку необхідно мати документи, що підтверджують суми 
коштів сплачених за навчання. До переліку таких документів входять 
квитанції, фіскальні або товарні чеки, касові ордери на прибуток, дого-
вір з навчальним закладом, довідка про отримані у звітному році доходи, 
документи, що підтверджують ступінь споріднення (паспорт, свідоцтво 
про народження).

Для прискорення процедури проведення перевірки органом ДФС роз-
рахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, до декларації необ-
хідно надати копії вищезазначених документів.

Розрахунок сум податку до повернення платник податку повинен зро-
бити самостійно. При цьому обов’язково платник податку має заповнити 
розділи I, II та V річної податкової декларації та додаток 6 до цієї декла-
рації.

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 
20 вересня 2015 року набрали чинності зміни до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2015 рік». 
Відповідно до внесених змін перенесено підвищення прожиткового мі-

німуму та мінімальної заробітної плати з 1 грудня на 1 вересня 2015 року. 
Таким чином, з 01.09.2015: розмір мінімальної заробітної плати у місяч-

ному розмірі становить 1378 гривень (у погодинному розмірі – 8,29 грив-
ні); розмір прожиткового мінімуму становить: на одну особу в розрахун-
ку на місяць – 1330 гривень; для дітей віком до 6 років – 1167 гривень; для 
дітей віком від 6 до 18 років – 1455 гривень; для працездатних осіб – 1378 
гривень;  для осіб, які втратили працездатність – 1074 гривень. 

Дніпропетровська ОДПІ. 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
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ПЕРЕДСВЯТКОВИЙ ВІЗИТ
 Напередодні визначних свят Покрови, Дня захисни-

ка України та Дня українського козацтва, волонтери Дніпропетровського та Маг-
далинівського районів із візитом побували з подарунками та святковим концертом 
у воїнів 93-ї бригади та окремого розвідувального батальйону на Донеччині. 

Військовослужбовці  дякують за підтримку та допомогу небайдужим громадянам: 
самодіяльним артистам Магдалинівщини Тетяні Власенковій, Насті Сотниковій, ху-
дожньому керівникові Володимирові Тесленкові. Особливо хочеться подякувати Миро-
ві Санасаровичу Куюмчану, який протягом тривалого часу надає допомогу воїнам АТО 
продукцією свого виробництва (цього разу понад 200 кг м’яса!) та ін. Також допомогу 
надали в черговий раз: Богдан Кулик, Анатолій Река, Анатолій Гречина, депутати ра-
йонної ради, Лариса Новікова, директор АТП 11231. Валерій Рижак, голова Балівської, 
Сергій Попов, голова Горьківської, Олександр Візір,  голова Новоолександрівської, Ва-
лентина Стець, голова Чумаківської сільських рад, Іван Камінський, голова Ювілейної 
селищної  ради, Микола Семенюк, заступник голови Підгородненської міської ради.

Теплий прийом супроводжувався пісенними вітаннями та словами підтримки вої-
нів-захисників нашої неньки-землі. 

Перед від’їздом до нас звернувся боєць-розвідник із проханням надати йому допо-
могу в придбанні форми надвеликого розміру (64– 5!). А також у кімнату психологіч-
ного розвантаження для бійців необхідний більярдний стіл. 

Звертаємось до всіх небайдужих, у кого є можливість, надати допомогу в вирі-
шенні цих двох питань. Контактний тел. (067) 162-11-18 – Василь Іванович.                                            

ПОДЯКА ВІД ВОЇНІВ

Шановні мешканці Кіровської громади!
Як кандидат на посаду голови Кіровської селищної ради, звер-

таюся до вас із бажанням розповісти про свій життєвий шлях.  
Я, Василь Григорович Гезь, народився в селищі Кіровське, 

більш відоме в народі як Обухівка. Як корінний житель, який 
любить свій рідний край, вважаю його поки що квітучим ку-
точком і живими легенями Дніпропетровщини. Добре знаю 
місцевість та звички місцевих жителів, адже все життя від на-
родження (1963 рік), і до теперішнього часу проживаю в Кіров-
ському в куті, а родичі проживають на всій території громади 
(Горянівка, Сугаківка, Золотівка, Обухівка). Пам’ятаю той час, 
коли майже в кожній калюжі Обухівки водилися в’юни, карасі, 
лини, щуки, а в кожному лісовому масиві було безліч маслю-
ків, груздів, опеньок та інших грибів. Я дуже полюбляв разом 
із батьком ходити на рибалку або на тихе полювання. Ходити 
на рибалку приходилось недалеко – Журавлине, Куряче, По-
пасне, де кожний мешканець навіть відром, не говорячи про 
хватку, міг наловити риби на борщ або юшку. Також із хлоп-
цями полюбляв ходити на далекі кришталево чисті озера Со-
ківка, Сомівка, Горбове. Таких знарядь, як зараз, не було, ніхто 
не використовував електровудки та рибальські сітки. Вудка, 
хватка,  в’ятері – оце все, що було в нас, але без риби 
мама нас не зустрічала. Всі 
озера, ліси, береги Орелі та 
Дніпра були доступними для 
нас. Як і всі тодішні малюки, 
я дуже любив гратися у війну, 
футбол, волейбол та інші ру-
хові ігри, які проводили в чистих без сміття лісах, балках, озерах та річках Обу-
хівки, потім ці ігри допомогли мені в спорті, маю досягнення по дзюдо, самбо.

Пам’ятаю всіх вчителів Кіровської СШ (Хотінець І.П., Безклуб М.В., Невесе-
лий В.М., Марахіна Н.Г., Винник Н.П., Семененко М.С. Семененко А.Ф., Чор-
ний В.М., Обух І.К.  а інших), які мене навчили абетки та випустили в життя. 
Але воно розставило свої пріоритети. До служби в армії довелось попрацювати 
вантажником Дніпропетровського метизного заводу, водієм радгоспу «Кіров-
ський». Військова служба в лавах Збройних сил колишнього СРСР (1981-1983рр) 
ще більше мене сформувала як громадянина. 

Закінчивши після армії сільськогосподарський інститут, повернувся до 
радгоспу «Кіровський» старшим інженером, де брав активну участь у житті 

громади. Мабуть саме тому був запрошений на роботу за-
ступником голови Кіровської селищної ради головою Воло-
нянським В.А., де я набрався досвіду самоврядування з 1990 
по 1993 рр. Якщо пам’ятаєте, в ті роки вперше було асфаль-
товано 25 км шляхів Кіровки та Горянівки. Взагалі, до 2006 
року нам щастило на голів, що постійно дбали про добробут 
Кіровської громади, адже всі вони були місцеві (Сушко В.І, 
Харченко В.О, Ярмоленко В.І, Волнянський В.А., Готвян-
ський В.Г., Матвієнко Н.К.). При них селище постійно роз-
вивалось, були збудовані Горянівська, Кіровська школи, ди-
тячий садочок та сам ж/м Птахофабрика, Кіровська селищна 
рада, проводилась газифікація, була збудована вся теперіш-
ня інфраструктура кіровської громади та соціально важли-
вих об’єктів, але з приходом на посаду голови немісцевого 
Вілька все змінилось. 

 З 1993 року почав роботу директором обласного транспорт-
но-експедиційного підприємства 11296,  де працював до 2007 
року, а потім, і по теперішній час – директором Дніпропетров-
ського державного обласного навчально-курсового комбінату. 

Останнім часом я постійно зв’язаний з управлінською ро-
ботою та автотранспортом, у 2005-2008 роках був обраний 

президентом обласної асоціації автомобільних перевізни-
ків Дніпропетровської області. Тому я 
досконало знаю транспортні проблеми 
нашої громади та шляхи їх вирішення. 
Знаю всі кабінети влади в районі та об-
ласті, досконало знаю організаторську, 
фінансову, управлінську роботу та робо-

ту місцевих органів самоврядування, на яку я претендую в 2015 році.
За складом характеру – трудоголік. Але знаходжу час для сім’ї, один раз і на-

завжди одружений, маю двох чудових повнолітніх синів, живу й буду жити у 
власноруч збудованому будинку в Кіровському.

 Чому пішов у кандидати на селищного голову? Відповім словами з відомого 
кінофільму: «Мзду не беру, за Державу обидно»! Боляче за Кіровську громаду! 
Тому не бажаю відсидітися в теплі й спокої. Є велике бажання змінити відно-
шення влади до людей у Кіровському на краще, а селище перетворити на процві-
таюче, достатнє та щасливе місце для односельчан.

Всім вам миру, здоров’я, достатку, добробуту.
 З повагою до кожного Василь ГЕЗЬ.

Мелодія любові звучить у 
всьому, повсюди, завжди… То 
явно, а то ледь чутно, приглу-
шена іншими звуками життя, 
іншими почуттями. Вона в 
кожному прояві ніжності. Ме-
лодія любові дарована всім і кожному, але не кожен може її почути.

Жінка, про яку я хочу розповісти з трепетом і вдячною пам’яттю 
почуттів примножує, і передає любов прийдешнім поколінням. Її 
вірші, як естафета любові передають неповторну красу, мрії, дару-
ють нам крилатий політ уяви. В її поезії миттєвості життя звучать 
своєю, тільки їм властивою мелодією, а всі вони створюють музи-
ку життя, наповнюючи її красою багатозвуччя. 

Лариса Михайлівна народилася в Києві 30 липня 1932 року в 
родині вченого-агронома та лікаря. В 1955 році закінчила біоло-
го-ґрунтознавчий факультет Київського університету. З 1955 по 
1957 рік викладала в школі, потім з 1958 по 1969 рік працювала в 
інститутах Академії Наук України. В 1999 році вона була одним із 
організаторів програми ЮНЕСКО «Малі міста».

Почала друкуватися з 1978 року. Член Спілки російських письменни-
ків із 1997 року. Вона є автором семи поетичних збірок. Серед них такі 
книги віршів як: «Я душу лелею» (1996 р.); «Нежность бабьего лета» 
(1996); «Снежная тайна» (1996 р.); «Между небом и тишиной» (2001 р.).

Лариса Пастух вибрала особливий шлях у поезії – духовний. 
Вона ділиться зі своїми читачами тим, що їй відкрилось, відчуває 
духовні зобов’язання перед людьми. 

В 40 років у житті Лариси Михайлівни відбулась духовна пере-
оцінка цінностей. Цьому сприяла поїздка в Ясну Поляну в 1972 
році. Тут майбутня поетеса зрозуміла, що тільки слово дасть її 
душі можливість розкритися. Разом із учасниками Першого ясно-
полянсього походу «В поисках зелёной палочки», Лариса Пастух 
пройшла пішки тульськими та калуськими дорогами. 

В Ясній Поляні пані Лариса вперше познайомилася з творчістю Ма-
рини Цвєтаєвої. З того часу творчість Цвєтаєвої посилилась у душі, 
стала її невід’ємною частиною. Їй вона присвятила більше 10 віршів, 
серед них такі як: «Осень. Снова суббота», «Гора Марины Цветаевой».

З м. Підгородним Ларису Михайлівну пов’язує пам’ять про тата. 
Старший  політрук роти Пастух Михайло Васильович загинув у 
боях за наше місто 21 вересня 1941 року. Похований в одній із 13 
братських могил розташованих біля СШ-4.

З нагоди 70-річчя Перемоги в Другій світовій війні Лариса Ми-

хайлівна знову завітала з 
Києва на підгородненську 
землю, щоб відвідати могилу 
батька та провести творчу зу-
стріч із місцевими жителями. 
24 липня в приміщенні місь-
кради відбувся творчий вечір 
цієї незвичайної жінки, після 
якого в душах усіх присутніх 
залишився щемливий трепет. 
Її слухаєш і хочеться слуха-
ти ще. Пані Ларису навіть 
подумки не назвеш бабусею, вона – Жінка. Справжня Жінка, 
цікава, гарна, неповторна. В ній живе дитина, вона вміє радіти 
простим речам, помічати все красиве й щиро цим захоплюва-
тись. Вона подарувала нам усім часточку своєї душі, зарядила 
нас своїм оптимізмом та жагою до життя. Про свою творчість 
Лариса Михайлівна говорить, що є люди які пишуть вірші, а є, 
які записують, себе вона відносить до останніх. Їй здається, що 
хтось зверху їх начитує їй, а вона тільки встигає записувати.

Музичним вітанням для київської поетеси стали виступи на-
ших фольклорно-етнографічних гуртів «Криниця» та «Журав-
ка». Лариса Пастух сказала, що це був найкращий подарунок 
для неї, такий спів – це дар божий…

У фонді Районної дитячої бібліотеки є книга Лариси Пастух із 
автографом автора «Между небом и тишиной», яку вона нам по-
дарувала ще 11 травня 2005 року. Цього ж разу ми отримали від 
неї дві новенькі книги «Мелодия мгновений» та «Берёзонька моей 
души». Тож наші читачі можуть насолодитися її новими віршами.

Пані Лариса зуміла своєю щирою любов’ю до свого тата, 
який загинув захищаючи наше Підгородне, протягти ниточ-
ку від тієї далекої війни до сучасної, яка зараз відбувається на 
сході України. Вона подарувала нам вірша, якого написала 23 
липня перебуваючи в нашому місті.

Тетяна РУХЛІНСЬКА, заступник директора по роботі з дітьми.

Посвята Підгородному
України без нас немає.
Без любові нема добра.
І від найсвітлішого краю
Нас красою вона збира.
Відгукнуться серця 

відважні,
Захищаючи рідний дім.
Всі, хто є найчистіші,

 справжні
Щиро віддані в домі тім.
Україна всміхнеться щиро
І розкриє обійми всім
Тільки дайте їй подих миру,
Щоб зраділи усі святі.
Дайте спокій деревам,

 травам,
Рікам дайте вільно текти.
В кожні руки – 

душевну справу
Дітям батька 

живим знайти.
Зупиніть братовбивчу 

бійню.
І мужчин поверніть 

матерям,
Хай забудуть люди
Про війни
І розквітне в серцях зоря.
України без нас немає.
Не продайте її у світ.
Не міняйте рідного краю
На мигтіння чужинських літ.
Збережіть її, яснооку,
Для дітей і онуків своїх.
Подаруйте їй радість
Високу.
І хай небо радіє
За всіх.

Оновлення душіПОЕТИЧНА СТОРІНКА

з Ларисою Пастух

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО 
РАЙОНУ ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ!

25 жовтня на території області відбудуться чергові вибори депутатів місцевих 
рад, а також сільських, селищних і міських голів.

Зараз міліція Дніпропетровщини переведена на посилений варіант несен-
ня служби для запобігання, припинення та своєчасного реагування на мож-
ливі порушення громадського порядку напередодні та під час проведення 
виборів до органів місцевого самоврядування.

У зв’язку з непростою політичною та криміногенною ситуацією, що скла-
лася в країні, переконливо просимо вас не піддаватися на провокації, від якої 
б політичної сили вони б не виходили.

Співробітники правоохоронних органів вживають всіх необхідних заходів 
із підтримання правопорядку, захисту життя й здоров’я громадян, але ваша 
допомога й підтримка для нас виключно важливі.

Якщо ви стали очевидцем якого-небудь правопорушення, пов’язаного з пору-
шенням виборчого законодавства, переконливо просимо вас повідомити про це 
за телефоном «гарячої лінії» Дніпропетровського РВ ГУМВС – (097-595-3082), 
ГУМВС – (056) 756-56-78, «102» або будь-яким іншим зручним для вас способом.

Ми гарантуємо, що всі особи, причетні до скоєння правопорушень, будуть 
притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства.

Пам’ятайте, що тільки спільними зусиллями ми можемо запобігти зриву 
виборчого процесу на території Дніпропетровської області чи фальсифіка-
цію його результатів.

ДАІ ІНФОРМУЄ

ВБОЛІВАЮ ЗА КІРОВСЬКУ ГРОМАДУ
ЗВЕРНЕННЯ КАНДИДАТА ДО ВИБОРЦІВ



За останні 8-10 років збільшилася кількість молоді в селі 
Старі Кодаки, особливо в Сажівці, котра розширила свої 
межі за рахунок п’яти садових товариств, землі яких були 
приєднані до Сажівки за рішенням Дніпропетровської об-
ласної ради. За ініціативи Андрія Івженка мешканці з Сажів-
ки, виступивши засновниками, у 2011 році ініціювали об’єд-
нання з цими садовими товариствами, утворивши сучасний 
орган самоорганізації населення з земельних та майнових 
відносин «Сажівка» (ОСН з ЗМВ «Сажівка»). Сайт в мережі 
internet www.sazhivka.ucoz.ua.

Коли йде збільшення кількості сільської громади, за раху-
нок молоді, збільшується й народжуваність, що призводить 
до зростання кількості дітлахів у сільській місцевості. І це 
добрий знак. Зростає кількість дітлахів, котрі в Сажівці про-
живають та дорослішають. Починають ходити в дитячий 
садок, а потім йдуть до сільської школи, де вчителі вчать їх 
усім тонкощам наук. 

До цього часу в Сажівці не було місця, де діти могли б 
погратися в пісочниці, покачатися на гойдалках, 
а батьки поспілкуватися між собою. В Сажівці не 
було дитячого майданчика. Тому з надією вони 
кілька років тому звернулися до новообраного 
депутата з Сажівки, задля того, щоб він посприяв 
та знайшов гідне місце в селі, яке можливо вико-
ристати під дитячий майданчик. Молодь нагадала йому, що таку обіцянку він давав у 2010 році, 
коли був ще кандидатом у місцеві депутати. Депутат розумів турботу молоді зі свого виборчого 
округу. Тому після обрання почав вивчати архівні  матеріали та документи сільської ради задля 
того, щоб у себе на виборчому окрузі, знайти місце для зони відпочинку. 

Після опрацювання Адрієм Івженком архівних даних обласної та сільської ради, він знайшов 
таку земельну ділянку в самому центрі Сажівки, яка була в дуже занедбаному стані. Активом 
утвореного за європейськими зразками та стандартами ОСН з ЗМВ «Сажівка», була обстежена 
ця вільна земельна ділянка, яка була потім депутатом запланована на розгляд сесії сільської ради 
під Сажівський дитячий майданчик. Разом із активом ОСН із ЗМВ «Сажівка», обстеженням зе-
мельної ділянки в самому центрі села займалася й сільська молодь. 

Акт обстеження земельної ділянки та звернення до сесії про розміщення на цій вільній ділянці  
дитячого майданчика, депутат, якого додатково було обрано і головою ОСН з ЗМВ «Сажівка», 
був внесений на розгляд чергової сесії Новоолександрівської сільської ради.     

За ініціативи свого депутата, молодь села розпочала прибирання цієї території. Були влашто-
вані декілька суботників і територія була розчищена від сміття, чагарників та дикорослих дерев. 

Після проведеної Івженком геодезичної зйомки цієї ділянки з метою  визначення меж, в яких 
можливе розташування зони відпочинку молоді з дитячим майданчиком, територія склала при-

близно 0,332 сотки. Сажівський депутат, голова ОСН з ЗМВ «Сажів-
ка», вийшов на земельну комісію сільради з пропозицією створення 
в Сажівці біля запланованого дитячого майданчика Академічного 
містечка, з виділенням земельних ділянок вчителям Старокодацької 
НСЗШ ім. Дев’ятка, котрі навчають та виховують молоде покоління 
сільських мешканців, юних патріотів. Таке Академічне містечко, по-
руч із дитячим майданчиком, могло бути: на два будиночка, по 0,117 
сот., або на три будиночка по 0,65 сот., з прилеглою територією; ди-
тячий майданчик, склав би біля 0,098 сот. А молодь Сажівки внесла 
цікаву пропозицію та запропонувала розмістити поруч із дитячим 
майданчиком футбольне та волейбольне поля. 

Ця пропозиція Федоровича, так лагідно його називають в селі, зна-
йшла підтримку на депутатській земельній комісії Новоолександрів-
ської сільської ради та у її голови  Візіра О. О.  

Створення такого Академічного містечка для вчителів у сільській 
місцевості, підходило під соціальну програму пільгового кредитуван-
ня «Доступне житло», яка на той час була оголошена та підтримана 
громадськістю України. До цієї програми хотів і мав змогу долучитися 

Сажівський депутат Івженко А. Ф., створюючи на своє-
му виборчому окрузі сільське Академічне містечко.

Саме рішення громадських слухань та позиція Фе-
доровича, котрий прислуховуючись до голосу молодих 
виборців, відкликав свою попередню пропозицію, була 
підставою скасувати попереднє рішення, про розробку 

проекту детального планування села Старі Кодаки та розміщення на вільній земельній ділянці 
Академічного містечка. Молодь із Сажівки, отримавши такий дарунок від свого депутата, за-
лучивши позабюджетні кошти та об’єднавшись між собою, самотужки побудували розкішний 
майданчик, для активного дозвілля дітей. Поруч було розташоване сільське футбольне та волей-
больне поля.

А Федорович продовжив працювати далі, виконуючи свої передвиборчі обіцянки, поліпшу-
ючи життя своїх виборців, мешканців  Сажівки. Завдяки активній життєвій позиції депутата 
Івженка, у нього на виборчому окрузі, за кошти сільської ради розпочалося будівництво внутріш-
ніх доріг, проведення вуличного освітлення. Працівниками обласного Управління автомобільних 
доріг була відремонтована та приведена до вимог чинного законодавства центральна Сажівська 
вулиця під назвою Широка. Андрій Федорович продовжив допомогу неповній загальноосвітній 
школі ім. Дев’ятка, що в с. Старих Кодаках, проводячи різноманітні конкурси та долучаючи до 
них сільську громаду. Таким чином була втілена в життя одна з передвиборчих обіцянок депута-
та – це пропаганда здорового способу життя серед молоді та  створення в селі зони відпочинку.

Більш детальна інформація про створення Академічного містечка та можлива участь цієї про-
позиції у Всеукраїнському конкурсі «Доступне житло» є на сайті  www.sazhivka.ucoz.ua .

В. Н. ШАВРАН, О. В. ІВЖЕНКО.

ВИКОНАННЯ  НАКАЗІВ МОЛОДИХ  ВИБОРЦІВ
ЗВІТ ДЕПУТАТА
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Підгородненська міська рада відповідно до Зако-
ну України «Про засудження комуністичного та на-
ціонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 
режимів та заборону пропаганди їхньої символіки», з 
метою виконання його вимог запрошує громаду міста 
Підгородне та селища Перемога до обговорення про-
позицій по перейменуванню вулиць та провулків міста 
Підгородне. Пропозиції приймаються електронною 
поштою, поштовим відправленням та шляхом особи-
стого подання. 

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад: заступника го-
лови райдержадміністрації; головного спеціаліста відділу 
ведення Державного реєстру виборців райдержадміністра-
ції (2 вакансії); головного спеціаліста з питань запобігання 
та виявлення корупції райдержадміністрації; головного 
спеціаліста служби у справах дітей райдержадміністрації; 
адміністратора Центру надання адміністративних послуг 
райдержадміністрації (2 вакансії). Вимоги до претенден-
тів: громадянство України, повна вища освіта за напрям-
ком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, во-
лодіння персональним комп’ютером на рівні користувача 
програмного забезпечення. Довідки за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 5, тел. 27-10-17.

Втрачене посвідчення ветерана праці на ім’я Ша-
пар Олександра Онисимовича, вважати недійсним.

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА 
МОЛОДІ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: провідного спе-
ціаліста відділу соціальної роботи на період відпустки по догляду за дитиною 
визначений медичною довідкою, провідного спеціаліста-юрисконсульта відді-
лу соціальної роботи, спеціаліста І категорії відділу соціальної роботи, вакант-
них посад  фахівців із соціальної роботи (м. Підгородне на період відпустки по 
догляду за дитиною по досягненню нею трьох років, с. Новоолександрівка, сел. 
Ювілейне, с. Волоське, с. Новомиколаївка). Документи на конкурс приймають-
ся протягом 30 календарних днів після публікації.  Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища освіта за фахом педагога, психолога, соці-
ального педагога, соціальний працівник, медичного працівника, стаж роботи 
за фахом не менше 3 років, володіння персональним комп’ютером в обсязі ко-
ристувача програмного забезпечення. Довідки за адресою: вул. Теплична, 
буд. 5, каб. 41,  сел. Ювілейне, тел.  753-68-41. 

ЖИТЕЛІ ЛЮБИМІВКИ ДЯКУЮТЬ

Днями свій ювілей від-
значила чудова й чарівна 
жінка, директор Підго-
родненської СЗШ-4 

Віра ДРАГАН 
Шановна 

Віро Андріївно!
Дозвольте в цей прекрас-

ний день побажати Вам 
міцного здоров’я й життє-
вих сил, радісних подій і 
звершень, бадьорості духу 
й краси! Нехай на Вашому 
життєвому шляху будуть 
тільки приємні події, а 
оточуючі приділятимуть 
належну увагу Вашій пре-
красній душі, красі й жі-

ночності.

Вже 65 років Вам зозуля накувала.
Біжать, біжать невпинно так роки.

І нас чудова днина ця зібрала –
Зі святом Вас вітаєм залюбки.

Хай доля Вам насипле ще сповна
Радості, наснаги і здоров’я.

Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю.

Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І буде в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
І смутку у душі ніколи не було.

Хай Бог боронить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я щоб ніколи не зміліла,
Життя нехай дарує щедро многа літ

У мирі, спокої, у радості, надії.
З повагою педагогічний та уч-
нівський колективи КЗ Підго-
родненська СЗШ-4. 

Днями відсвяткувала свій ювілейний 
День народження  директор Кому-
нального закладу Підгородненська 
середня загальноосвітня школа №4 

Віра ДРАГАН
Шановна Віро Андріївно! Щиро вітаємо Вас із ювілеєм! 
Прожиті роки були успішними, сповнені наполегливої 

праці. Ви досягли високих результатів у педагогічні спра-
ві і Вам є чим пишатись. Тож нехай Ваші досягнення у про-

фесійній діяльності будуть і надалі надійними порадниками 
та запорукою успіхів на Вашому життєвому шляху. 

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

Нехай рідні завжди оточують Вас любов’ю та розумінням, а ко-
леги – повагою. Нехай добром і любов’ю наповнюється кожен Ваш 
день, а праця на благо людей приносить задоволення і радість.

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

СВІТ 
НЕ БЕЗ 
ДОБРИХ 
ЛЮДЕЙ

До редакції газети «Дніпровська 
зоря» надійшов лист від нашої постій-
ної читачки пенсіонерки Ніни Браж-
ник із села Степове, читаємо в листі: 
«Хочу висловити слова великої вдяч-
ності депутату районної ради по Сте-
повому округу Вірі Сергіївні Підодвірній 
за те, що відгукнулась на мою проблему, 
допомогла у виділенні матеріальної допо-
моги на моє лікування. Нещодавно я пере-
несла ішемічний інсульт (інфаркт мозку). 
Віра Сергіївна повернула мені віру в люд-
ську доброту, чуйне ставлення, завдяки їй 
у мене з’явилась можливість купити вкрай 
необхідні ліки, продукти харчування для 
найшвидшого одужання. Я ще не зовсім 
встала на ноги, але все попереду, тепер я 
точно знаю, що світ не без добрих людей, 
і я неодмінно вилікуюсь.

А ще я хочу подякувати Степнянсько-
му сільському голові Євгенії Корінній за 
підтримку та добре ставлення до своїх 
односельчан.  Бажаю всім найціннішого 
– здоров’я, а також наснаги, благополуч-
чя, достатку, злагоди, успіхів у роботі». 

До редакції газети «Дніпровська зоря» 
надійшло 2 листи від наших постійних чи-

тачів із села Любимівка. 
Перший лист написали сім’ї Гуменюк, 

Щурових, Гармаш, Паннових, Афанасьє-
ви, Дробенки, Смолянінових з проханням 
висловити слова подяки на адресу Люби-

мівського сільського голови Катерини 
Желяб’євої та працівників сільської ради. 

Читаємо у 1-му  листі: «Нещодавно в 
нашому селі відбулося прекрасне свя-

то, яке влаштоване було на честь довго-
очікуваної події - відкриття пункту питної очищеної 

води! Не потрібно багато говорити про значення чистої, не 
технічної води в житті людини, адже це всім дуже добре зро-
зуміло. Вода – це наше здоров’я. На щастя, тепер нам не треба 
їздити кудись по воду, витрачати гроші, щоб її купити – при-
ходь бери, пий, але водночас бережи її й пам’ятай, які сили, та 
кошти вкладені в цю важливу справу. Як саме треба бережно 
ставитися до води та що нам загрожує в майбутньому, якщо ми 
нехтуватимемо цим скарбом природи, всім присутнім на святі 
продемонстрували любимівські дітки в танцювальній компо-
зиції «Життя немає без води».

Це свято було не просто знаковою подією для села, воно 
стало одним із традиційних  цікавих родинних заходів нашої 
громади. У нас завжди кожен урочистий захід проходить неор-
динарно, з якоюсь родзинкою. 

Не перелічити, скільки добрих, потрібних справ для  нашого 
села зробили сільський голова Катерина Павлівна Желяб’єва 
та екс-голова Ігор Володимирович Желяб’єв. За часів їх голо-
вування наша Любимівка розквітла, крок за кроком стає не 

тільки все кращим, а дійсно європейським селом. Не  можна 
не сказати про нашу Алею Слави, на якій увіковічено героїв – 
наших односельчан, яким випала доля брати участь у значних 
подіях нашої країни: Великій Вітчизняній війні, Чорнобиль-
ській трагедії, війні в Афганістані, в АТО на сході України. 

У Желяб’євій К. П. є властиві їй організаторські риси й умін-
ня працювати на посаді, бачити проблеми села, втілювати їх у 
життя. А скільки ще заплановано зробити, і ми знаємо – буде 
зроблено! 

Спасибі Желяб’єву І. В. за те, що пліч-опліч він завжди з Ка-
териною Желяб’євою, завжди допомагає в роботі, спасибі всій 
вашій команді, бо разом із ними ви радитесь, працюєте. Бажа-
ємо вам здоров’я на довгі роки, щоб вам вдалось реалізовувати 
намічені плани з розвитку нашого села. Шани та поваги вам 
від людей. 

Водночас дякуємо художньому керівникові Любимівського 
Будинку культури Альбертові Дерягіну, директору Будинку 
культури Гульнарі Шевченко та всьому творчому колективу, 
який вони очолюють, за чудові концерти, за підняття настрою, 
за естетику. Спасибі всім, хто піклується про нас і про наше 
майбуття. Добре, що в нашому селі є такі люди!».

Читаємо в 2-му листі: «Шанована Катерино Павлівно, від 
імені жителів по вул. Красній та Калинівка, а саме, сім’ї Ди-
мурів, Костенків, Новикових, Онойченків висловлюємо слова 
щирої вдячності за протиерозійну споруду, яку нещодавно 
побудували на замовлення сільської ради з метою, щоб вода 
не розмивала дорогу. Зроблено велику роботу не тільки для 
мешканців нашої вулиці, а й для всього села: це й питна вода, 
й освітлення, й дороги, й дитячий майданчик, щоденно покра-
щується благоустрій села, чітко організований вивіз сміття та 
багато іншого. Щира Вам подяка!».
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Свій відсвяткував золотий ювілей 

Степовий сільський голова 
Юрій СВІТЛИЧНИЙ

Степову сільську громаду він очолює 
з листопада 2010 року. Народився в с. Ор-
джонікідзе нашого району. Після закінчен-
ня Дніпропетровського сільгоспінституту, 
отримав спеціальність «інженер-механік». 
Понад 20 років свого трудового життя при-
святив сільському господарству.

Ось так, по-господарському, відноситься 
сільський голова і до мешканців сіл Бла-
говіщенка та Степове, і до колективу 
сільської ради.

«Головне багатство нашої те-
риторіальної громади – це наші 

люди!», – так вважає Юрій Світличний. 
Шановний Юрію Володимировичу! 

Щиро вітаємо Вас із 50-річним ювілеєм! 
Бажаємо Вам і надалі залишатися таким 

же добрим, енергійним і щирим на добро. 
Міцного Вам здоров’я, довгих років жит-
тя, миру, добра, щастя й благополуччя 
в рідному домі, успіхів на ниві місцевого 
самоврядування.

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

Днями відсвяткувала свій ювілейний День народження начальник фі-
нансового управління райдержадміністрації

Наталія ЛЕВЧУК
Життєвий та службовий шлях Наталії Григорівни – яскравий приклад само-

відданого й чесного служіння Дніпропетровському району. 
Після закінчення Тернопільського фінансово-економічного інституту, почина-

ючи з 1982 року, працювала в фінансовому управлінні Дніпропетровської райдер-
жадміністрації на посадах старшого економіста, старшого ревізора – інспектора 
бюджетної інспекції, ревізора – інспектора І категорії бюджетної інспекції, голов-
ного спеціаліста бюджетної інспекції (головного економіста бюджетної інспекції, 
заступника начальника – начальника відділу бюджетної політики, економічного 
аналізу та фінансування бюджетних установ фінансового управління. З 2007 року 
і по теперішній час очолює фінансове управління райдержадміністрації. 

Левчук Н.Г. – фахівець із великим практичним досвідом. За роки про-
фесійної діяльності здобула високих досягнень у галузі фінансів, 
показала себе всебічно розвиненим спеціалістом, відповідальним і 
принциповим. 

Шановна Наталіє Григорівно! Прийміть щирі поздоровлення 
і найкращі побажання з нагоди Вашого Ювілею!

У цей святковий день бажаємо Вам людського щастя, міцного здоров’я, здійс-
нення всього задуманого, життєвої енергії та надійних друзів по життю. Не-
хай рідні завжди оточують Вас любов’ю та розумінням, а колеги –повагою. Хай 
все це стане запорукою удачі та радості у Вашому житті. Нехай Вам завжди 
посміхається доля. Хай повною чашею буде Ваш дім, нехай радіє душа за дітей та 
збережеться на довгі роки Ваша здатність бути потрібною людям. 

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

ВОГОНЬ  КОЗАЦЬКОЇ  СЛАВИ
 Площа стадіону Ювілейної СЗШ-1 під святко-

ві фанфари гостинно зустрічала гостей та жите-
лів селища синьо-жовтими  прапорами та різно-
кольоровими повітряними кульками.  

Привітати ювілейнівців із святами завітали 
справжні козаки з етно-хутора Галушківка Пе-
триківського району. У дусі кращих козацьких 
традицій вони продемонстрували присутнім 
мегадійство.  У супроводі залпів гармат, верхом 
на конях чубаті чоловіки урочисто здійснили 
козацький марш стадіоном школи. Та як символ 
достатку та щедрості української родини та ма-
тінки-землі на заході був розгорнутий найбіль-
ший у Дніпропетровському районі вишитий 
рушник. 

Отець Костянтин, настоятель храму Антонія 
та Феодосія Києво-Печерських, протоієрей, при-
вітав усіх присутніх на заході зі святом Покрови 
та освятив козаків.

Славних нащадків козаків із знаменними святами для кожного українця привітав Олек-
сандр Широких – кандидат у депутати Дніпропетровської обласної ради від політичної пар-
тії «Об’єднання «Самопоміч».  

 Олександр Сергі-
йович – людина, яка 
не з газетних статей 
знає  про проблеми 
нашого району, адже 
25 років він прожив 
у селищі Ювілейне, 
виховувався в дитя-
чому садку «Червона 
Шапочка», навчався в 
місцевій школі.

Земляк не словом, 
а ділом доводить 
свою любов до рід-
ного краю: «У світ-
лий день Покрови 
Пресвятої Богороди-

ці, яка завжди вважалася українцями заступницею й покровителькою, відзначається вели-
ке національне свято – День козацтва. Ця традиція підкреслює велике історичне значення 
козацтва в боротьбі за утвердження української незалежності. Сьогодні настали важкі часи 
для України. На жаль, ми знову вимушені захищати свою свободу. Дякуємо всім захисникам 
України, які  на сході країни кров’ю виборюють цілісність кордонів неньки-землі. Настав час 
змін. Тому сьогодні, однією родиною, разом із вами, ми маємо змінити країну на краще. 

Зараз моє рідне Ювілейне квітуче й успішне. За це хочу подякувати Іванові Камінському, 
селищному голові. Дуже хочу, щоб усі села району розвивалися й досягали успіхів.  

Я обрав саме об’єднання «Самопоміч», щоб балотуватися депутатом до обласної ради, 
тому, що мені імпонує програма цієї політичної сили. Я вірю, що разом ми подолаємо всі 
негаразди й перетворимо нашу країну в могутню державу. Бо разом ми – сила!».

До слів подяки вої-
нам-захисникам, які бо-
ронять сьогодні Україну 
від підступного ворога 
приєднався й  Ярослав 
Маркевич, депутат Вер-

ховної Ради України від партії «Об’єднання 
«Самопоміч», який не з чуток знає, що таке 
антитерористична операція на сході країни, 
бо був її учасником.

«Щедрого воза» з овочами й фруктами пере-
дали козаки військовослужбовцям на передо-
вій, захисникам мирного неба над головами й 
спокою в країні.

Козаки вміло вправлялися з шаблею, списа-
ми, показали всю свою майстерність на конях. 

Найбільш вразив глядачів 7-річний Ярослав 
Ламза. «Не вмів ходити, а вже на конях їздив, 
а з 4-х рочків почав займатися козацьким мис-
тецтвом», – розповідає про талановитого ма-
ленького козачка його дідусь. Анатолій. В шоу 
бере участь і батько хлопчика  Роман.

 Дітлахи мали змогу насолодитися приєм-
ною компанією ві-
домих мультипліка-
ційних героїв Вінні 
Пуха, Тигрюлі та По-
сіпак.

У винагороду за 
проявлену активність 
та участь у розвагах 
дітлахи отримали  по-
вітряні кульки, солод-
ку вату. 

Народний ан-
самбль української 
пісні «Чумацький 

шлях» переносив присутніх в 
прекрасний світ української не-
повторної культури, вражав за-
палом співочої душі. 

Все частіше ми звертаємо-
ся до наших витоків: історії 
нашої країни, козацької воль-
ниці, рідної мови. Звертаємося 
до минулого, щоб зрозуміти 
сучасне. І нехай славетні ви-
токи історії допоможуть нам 
сьогодні об’єднатися в єдиному 
прагненні зробити Україну процвітаючою й непереможною. Пам’ятаймо, 
що в єдності наша сила.

Віка ЗОРЯНА, сел. Ювілейне. Фото автора.

У день Покрови Пресвятої Богородиці за підтримки Олександра Широ-
ких – кандидата в депутати Дніпропетровської обласної ради від політич-
ної партії «Об’єднання «Самопоміч», в селищі Ювілейне відбулося свято, 
сповнене патріотизмом та вірою в непереможний дух українського народу, 
влаштоване з нагоди Дня захисника України та Дня українського Козацтва.

Жителі не тільки Ювілейного, а й гості з Любимівської, Олексан-
дрівської та Чумаківської громад  мали нагоду побачити диво україн-
ської культури, поспілкуватися зі справжніми реєстровими козаками, 
сфотографуватися на згадку та скуштувати справжній козацький ку-
ліш. Малечі свято запам’яталося веселими  конкурсами, розважаль-
ними вікторинами, смачними сюрпризами.  


