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Дніпровська зоря

25 жовтня, у неділю, відбудуться вибори до місцевих рад. 
Прийдіть і проголосуйте за вашого представника в органи місцевої влади. 

ВАШ ГОЛОС ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ – ЖИТЕЛІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
Звертаюсь до вас із закликом не проігнорувати своє право обирати владу. Адже саме в 

день виборів, 25 жовтня, ви маєте можливість реалізувати основні засади народовладдя, 
закріплені ст. 5 Конституції України. Пам’ятаймо, що єдиним джерелом влади в Україні є 
народ. Саме через вибори народ прямо впливає на владу.

Від того, чи прийдете ви на вибори, чи проголосуєте за конкретних людей, залежить хто 
буде представляти ваші інтереси в органах місцевої, районної та обласної влади.

Хочу, щоб нам із вами не було знову соромно за розбрат у радах різних рівнів, який буде 
заважати конструктивному діалогу та плідній праці на благо громад.

Вірю, що кожен із вас обере достойних представників депутатами різних рівнів.
Проявіть активність, прийдіть на вибори, віддайте свої голоси, щоб не доводилось потім 

відстоювати свої погляди на майданах!
Роман ПРУДЕНКО, в.о. голови Дніпропетровської районної державної адміністрації.

Уперше місцеві вибори 
відбуватимуться за новою 
виборчою системою.

Для того, щоб проголосува-
ти, прийдіть 25 жовтня, у неді-
лю на виборчу дільницю з 8.00 
до 20.00 год. зі своїм паспор-
том та отримайте виборчий 
бюлетень.

На цих виборах одночасно 
обиратимемо депутатів об-
ласних, районних, міських, 
селищних та сільських рад, а 
також міських, селищних та 
сільських голів.

Таким чином, ви отримаєте 
на руки п’ять бюлетенів різних 
кольорів – для голосування: 

блакитний – для обрання 
депутатів обласної ради; 

світло-зелений – для обран-
ня депутатів районної ради; 

світло-жовтий – для обран-
ня депутатів міських рад; 

кремовий – для обрання 
депутатів селищних та сіль-
ських рад;

світло-рожевий – для об-
рання міських, селищних та 
сільських голів.

Вибори відбуватимуться 
за відкритими списками. Це 
означає, що в бюлетенях для 
голосування за депутатів об-
ласної, районної та міських 
рад будуть внесені назви пар-
тій, прізвища, ім’я, по батькові 
лідерів партій, прізвища, ім’я, 
по батькові кандидатів, закрі-
плених за вашим округом.

Отже, кожна політична 
сила буде представлена та-
ким чином: назва територі-
альної організації партії; пріз-
вище лідера списку; прізвище 

кандидата, що балотується у 
вашому окрузі. Навпроти цих 
трьох пунктів міститиметься 
лише один квадратик, у яко-
му ви можете поставити свій 
«плюс», тобто проголосувати 
«за». 

Нова система голосуван-
ня тільки на перший погляд 
здається складною. Загалом є 
два способи, як зробити усві-
домлений вибір. Перший – 
вивчити всіх кандидатів від 
усіх партій, щоб визначити-
ся, за кого віддати голос. На-

приклад, за яку був відданий 
голос на парламентських ви-
борах, або, якщо обрана вами 
партія відмовилася від участі 
у виборах, – за її політично-
го союзника. Зробивши вибір 
партії, логічно було б зупини-
тися на підтримці всієї партій-
ної вертикалі – і голосувати 
на місцевому рівні за тих, кого 
висунула загальноукраїнська 
партія.

Звичайно, цей вибір теж є 
непростим. Головне – він має 
бути усвідомленим. 

ЯК ГОЛОСУВАТИ НА ВИБОРАХ

16 жовтня відбулося пленарне засідання 41 
сесії районної ради, яке провела виконуюча 
обов’язки голови районної ради Віра Джур. 

Ця сесія стала завершальною для Дніпро-
петровської районної ради VI скликання. 
Тому першим питанням порядку денного 
була інформація про роботу депутатського 
корпусу району за 2010-2015 роки.

У своєму виступі Віра Борисівна подяку-
вала головам постійних комісій – Вірі Пі-
додвірній, Олегові Соломоненку, Володи-
мирові Мартинцю, Владиславові Касьянов-
ському, Володимирові Петренку й кожному 
депутату за проведену роботу, за цікаві й 
змістовні дискусії, небайдужість і активну 
життєву позицію.

Віра Борисівна зробила особливий акцент 
на допомозі депутатів Верховної й обласної 
ради, подякувала за співпрацю головам рай-
держадміністрації та керівникам районних 
відділів і управлінь.

– Протягом цих 5-ти 
років складно було 
виконувати районний 
бюджет, та все ж ми знаходили можливість і завдя-
ки зусиллям народного депутата України минулого 
скликання Віктора Володимировича Бутківського, 
депутатів обласної ради Олександра Івановича Ні-
колаєва, Віктора Геннадійовича Шинкевича було 
вирішено чимало питань соціально-економічного 
розвитку району, на які направлялися кошти держав-
ного, обласного й районного бюджетів. 

Тісна взаємодія й співпраця районної ради з район-
ною державною адміністрацією, органами виконав-
чої влади на місцях дала можливість конструктивно 
вирішувати непрості економічні й соціальні пробле-
ми, забезпечити життєдіяльність районної територі-
альної громади. 

І тому, як результат, останні роки за підсумками 
виконання основних показників Програми соціаль-
но-економічного та культурного розвитку наш район 
займає перше місце серед 22 районів області. Це є 

СЕСІЯ

показником професійної й злагодженої  роботи всіх 
гілок влади.

Тому слова подяки ми висловлюємо головам рай-
держадміністрації, які працювали в цьому скликан-
ні, за співпрацю й взаємодію райдержадміністрації з 
районною радою: Вадимові Яковичу Кобиляцькому, 
Едуардові Станіславовичу Підлубному, Романові Ві-
кторовичу Пруденку.

Інформуючи про роботу районної ради за VI скли-
кання, Віра Борисівна відзначила роботу місцевих рад 
та їх голів із усіх питань життєдіяльності громад. 

Відзначила роботу рад, які долучилися до рефор-
ми децентралізації влади й утворили 3 об’єднані 
громади – Ювілейну, Новоолександрівську й Сур-
сько-Литовську.

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

ЗАКЛЮЧНА СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ ПІДСУМУВАЛА РОБОТУ VI СКЛИКАННЯ
Подяка висловлюється кураторам району – Валентині 

Василівні Приймаченко та Олександрові Івановичу Ніко-
лаєву, Ювілейному селищному голові Іванові Камінсько-
му, Степнянському сільському голові Євгенії Корінній, 
Сурсько-Литовському сільському голові Григорію Ан-
дрєєву, Новомиколаївському сільському голові Станісла-
вові Коваленку, Новоолександрівському сільському голо-
ві Олександрові Візіру та Волоському сільському голові 
Вікторові Малаканову за розуміння й кропітку роботу.

Джур В.Б. у своїй інформації зазначила, що робо-
та місцевих рад підсумовувалась щороку за різними 
номінаціями.

– Обласною та районною радою, напередодні Дня 
місцевого самоврядування, підводилися підсумки 
конкурсів, на яких визначалися кращі голови, кращі 
колективи місцевого самоврядування й кращі проек-
ти та програми розвитку місцевого самоврядування.

(Продовження читайте на 2 стор.)
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Дитячий садок – це невтомна й само-
бутня країна малечі, це такий чарівний 
світ, в якому дитина може навчатися 
розумному, доброму, вічному, безтурбот-
но гратись іграшками, проявляти свої 
спортивні здібності на заняттях фізич-
ної культури. І хоча дитинство пролітає 
дуже швидко, воно все-таки дуже ціка-
ве, яскраве й веселе. Це незабутня пора 
мрій, щирої радості й дорослішання лю-
дини. Надзвичайно важливо оберігати 
безтурботне дитинство, і тоді діточки 
сторицею віддячать нам. 

У селищі Ювілейне по вулиці  Фрун-
зе радо й привітно зустрічає малечу країна 
дитячих мрій – комунальний заклад «До-
шкільний навчальний заклад» (ясла-садок) 
комбінованого типу №6 «Червона Шапоч-
ка» Ювілейної селищної ради, заснований 
у 1978 році. Завідує цим закладом чарівна 
жінка, прекрасний фахівець своєї справи 
Тетяна Гніда.

Колектив садка переважно жіночий, вже 
багато років впроваджує в педагогічний 
процес сучасні освітні технології, забезпе-
чує повноцінний фізичний і психічний роз-
виток малят, сприяє їхньому особистому 
становленню, здійснює широку просвіт-
ницьку роботу серед батьків. Кожен вихо-
ватель проявляє свою майстерність, непо-
вторний індивідуальний стиль роботи.

Злагоджена творча робота під керівниц-
твом Тетяни Вікторівни дала змогу створи-
ти в дошкільному закладі сприятливі умо-
ви для впровадження даних програм. Зо-
рієнтованість вихователів на особистість 
дитини стала основою реалізації кожною 
дитиною свого природного потенціалу, 
збалансованості фізичного, інтелектуаль-
ного, емоційного, вольового та мораль-
но-духовного розвитку дошкільнят. 

Теплі дружні стосунки склалися між ко-
лективом дошкільного закладу та батьками. Традиційними стали у садочку родинні 
свята та розваги, дні добрих справ, де батьки мають змогу брати активну участь у 
житті дітей, спілкуватися з педагогами. 

«Колектив нашого садка обрав саме такий напрямок роботи з дітьми та батьками. 
Педагоги виховують у дітях почуття національної гордості, проводять свою роботу 
так, аби вихованці змогли долучитися до культури свого народу, відчути гордість за 
рідну країну, усвідомити, що вони українці», – говорить Тетяна Гніда.

Кожна група в дошкільному закладі – це комфорт і затишок, неповторний куточок 
іграшок і природи, чарівний світ книги й навчальна база, де кожен малюк може ви-

брати собі заняття до вподоби. Розрахований дошкільний навчальний заклад «Чер-
вона Шапочка» на 200 місць. Кількість груп: 12, із них 2 – для дітей раннього віку, 10 
– для дітей дошкільного віку, з яких: 2 – логопедичні, 2 – для частохворіючих дітей. 

Завдяки підтримці Івана Камінського, Ювілейного селищного голови, та всього 
депутатського корпусу, в цьому році в дитячому закладі та на подвір’ї проводять-
ся капітальні ремонтні роботи. Заходи з благоустрою спрямовані на те, щоб малечі 
Ювілейного було затишно й комфортно.

 Для цікавого й веселого дозвілля проведений капітальний ремонт павільйонів на 
дитячих майданчиках, на який виділено 90 тис. грн. 

Для того, щоб вихованцям дитячого садка було тепло в групах у холодні пори 
року, найближчим часом запустять оновлену систему опалення та водопостачання, 
на яку витрачено понад 999 тис. грн. 

Також виділені кошти на придбання та монтаж системи доочистки питної води 
– понад 86 тис. грн. Завдяки 
новому обладнанню дітки 
матимуть змогу вживати 
чисту якісну питну воду. 

У закладі є всі зручнос-
ті сучасних технологій, 
а саме, закуплена комп̀ -
ютерна техніка на суму 
понад 39 тис. грн. У ме-
дичний та харчовий блоки 

поставили нові кондиціонери, витрачено 13 тис. 510 грн. Закуплено в дитсадок ку-
хонного обладнання на суму 19 тис. 600 грн, м’якого інвентаря (халати, постільна  
білизна) – на 9 тис. грн.

Дитячий садок для маленьких ювілейнівців – це рідний дім. Тут їх люблять, пле-
кають, навчають і виховують так, щоб діти любили свій садок, рідне селище Ювіле-
йне, свою Батьківщину – Україну.

Віка ЗОРЯНА, сел. Ювілейне.
На фото Юлії Чумак: Тетяна Гніда, завідуюча країною дитячих мрій; 

у новій бесідці затишно й весело. 

ЗАХОДИ З БЛАГОУСТРОЮ

«ЧЕРВОНА ШАПОЧКА» –
КРАЇНА  ДИТЯЧИХ  МРІЙ

(Закінчення. Початок читайте на 1 стор.)
Кращими головами місцевих рад на рівні 

Дніпропетровської області були визначені: 
Іван Миколайович Камінський (у 2011 та 2013 
роках), Валентина Іванівна Стець (у 2013 році), 
Катерина Павлівна Желяб’єва (у 2014 році). 

Переможцями районного конкурсу у номіна-
ції «Кращий голова» у цьому скликанні були: 
Іван Миколайович Камінський, Валентина Іва-
нівна Стець, Катерина Яківна Желяб’єва, Пе-
тро Федорович Дудка, Олександр Олексійович 
Візір, Валерій Петрович Рижак, Євгенія Яківна 
Корінна, Віктор Борисович Малаканов, Ігор Ві-
кторович Чепель.

У номінації «Кращий 
колектив місцевого са-
моврядування» пере-
могу отримували колективи: Ювілейної та Кіровської 
селищних, Новоолександрівської, Любимівської, Пар-
тизанської, Сурсько-Литовської, Степнянської, Степової 
сільських рад.

За рішеннями районної ко-
місії багаторазові перемоги 
в конкурсі проектів та про-
грам отримали Чумаківська 
(голова Стець В.І.), Ювілейна 
(голова Камінський І.М.), Під-
городненська (голова Дудка 
П.Ф.), Балівська (голова Ри-
жак В.П.), Новоолександрів-
ська (голова Візір О.О.) місцеві 
ради з щорічним призовим 
фондом – 125 тис. грн.

На останній сесії VI скли-
кання депутати районної ради заслухали звіт про вико-
нання районного бюджету за 9 місяців 2015 року.

У своїй доповіді начальник фінансового управління 
райдержадміністрації Наталія Левчук, зокрема, зазна-
чила:

– Уточнений план із власних доходів загального фон-
ду районом виконано на 137 %, до бюджету надійшло 
172,1 млн грн доходів, це на 66 млн грн, або на 62,3 % 
більше в порівнянні з 9 місяцями 2014 року.

Основними бюджетоутворюючими джерелами надхо-
джень загального фонду району в звітному періоді були: 

СЕСІЯ

ЗАКЛЮЧНА СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ ПІДСУМУВАЛА РОБОТУ VI СКЛИКАННЯ
податок та збір на доходи фізичних осіб, акцизний пода-
ток із реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів, місцеві податки (з них – 

податок на майно та єди-
ний податок), екологічний 
податок.

За звітний період до бю-
джету району надійшло по-
датку на доходи фізичних 
осіб в обсязі 77,1 млн грн 
(146,4%), акцизного подат-
ку – 33,7 млн грн (145,4%), 
земельного податку та 
орендної плати з юридич-
них та фізичних осіб – 27,9 
млн грн (125,7%), єдино-
го податку – 22,6 млн грн 

(151,5%), екологічного податку – 1,6 млн грн (59,9%).
У співдоповіді від постійної комісії з питань соціаль-

но-економічного розвитку, бюджету й фінансів Володи-
мир Кононов зазначив, що звітний період був позитив-
ним для виконання бюджету нашого району й цифри 
говорять самі за себе.

Тобто, незважаючи на складний економічний стан у 
країні, наш район соціально стабільний і продовжує роз-
виватися.

Депутати районної ради внесли зміни та доповнення 
до заходів на 2015 рік із реалізації завдань Комплексної 

Програми соціального захисту населення – 430 тис. грн; 
Програми інформатизації – 90 тис. грн; Цільової комп-
лексної програми розвитку фізичної культури та спорту 
– 160 тис. грн; Програми розвитку місцевого самовряду-
вання – 185 тис. грн; Програми профілактики правопо-
рушень – 240 тис. грн; Програми створення і ведення мі-
стобудівного кадастру – 97, 69 тис. грн; Програми «Здо-
ров’я населення  Дніпропетровського району» – 4582,8 
тис. грн.

Заслухали інформацію про підготовку житлово-кому-
нального господарства та об’єктів соціальної сфери райо-
ну до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

З профільних питань, які виносилися на розгляд се-
сії доповіли голови постійних комісій Віра Підодвірна, 
Олег Соломоненко та Володимир Петренко. 

З усіх питань, внесених до порядку денного сесії, при-
йняті відповідні рішення.

Підсумовуючи, в. о. голови районної ради Віра Борисів-
на Джур подякувала за злагоджену роботу й співпрацю 
керівникам районних відділів та управлінь, керівникам 
комунальних закладів та особисто Наталії Григорівні 
Левчук, Любові Федорівні Бут, Ларисі Володимирівні 
Гардецькій, Олені Олегівні Огієнко, Миколі Олександро-
вичу Шеремету, Тамілі Володимирівні Жорняк, Людмилі 
Яківні Побігай, Тетяні Володимирівні Сотулі та вручила 
подяки за старанну, чесну й відповідальну роботу депута-
там районної ради та головам місцевих рад.

(Вл.інф.)
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У 2012 році в Україні почав реалізову-
ватися проект «Соціальна картка», ос-
новним завданням якого було знизити 
фінансові навантаження на соціально 
незахищені верстви населення. Нині він 
працює в столиці України та Львові. Чи 
на часі впроваджувати подібний проект 
на Дніпропетровщині? З яких міст почати 
та які напрямки охопити? Своїми думка-
ми щодо цих та інших питань поділився 
директор департаменту інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громадськістю 
Дніпропетровської ОДА Віталій Маласай.

РОЗШИРИТИ ПЕРЕЛІК
В Україні проект «Соціальна картка» 

спочатку був задуманий для пенсіонерів 
та пільговиків. Він передбачав знижку на 
придбання ліків у мережі комунальних 
аптек, пільги на проїзд у громадському 
транспорті, нарахування на картку ма-
теріальної допомоги. Цей проект став 
прикладом того, як на місцях можна 
реалізувати загальнодержавні ініціати-
ви – реформу самоврядування, охорони 
здоров’я, впровадження електронного 
урядування. На думку Віталія Маласая, 
досвід Києва та Львова реально втілити й 
у нашому регіоні. Але ідеологію проекту 
варто змінювати, а головне – розширити 
перелік соціальних послуг.

«Право на знижки та певний вид до-
помоги за соціальною карткою повинні 
мати не лише пільговики, а й будь-яка, 
людина, яка бере участь у житті міста 
чи села. Це, на мою думку, буде спра-
ведливо! Наші вчителі, лікарі, звичайні 
технічні працівники працюють, сплачу-
ють податки, тому обмежувати їх у цій, 

Днями Віталій Маласай, дирек-
тор департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій із гро-
мадськістю обласної державної 
адміністрації, завітав до Підго-
родненської СШ-4 із нагоди слав-
ного ювілею Віри Драган, директо-
ра школи. 

На адресу ювілярки цього дня 
звучали слова щирих поздоровлень. 
Віталій Миколайович зазначив, що 
багаторічний досвід та педаго-
гічна мудрість є незмінними чин-
никами в організації навчального 
процесу. А душевна краса й толе-
рантність Віри Андріївни, здіб-
ності вмілого керівника, зібрали 
навколо себе згуртований дружній 
педагогічний колектив. Привітна 
атмосфера в приміщенні школи 
є підтвердженням того, що для 
учня вона є освітньою творчою 
студією, де щодня відкриваються 
нові горизонти. 

Прекрасні квіти стали підтвер-
дженням великої поваги Віталія 
Маласая до професії вчителя, яка 
стала для Віри Драган сенсом її 
життя.  

ДО ЄДИНОГО ДНЯ ІНФОРМУВАННЯ

Віталій МАЛАСАЙ: «ГРОМАДЯНАМ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДІЛІ»

нехай навіть мінімальній допомозі, 
неправильно», – сказав Віталій Мала-
сай.

На думку директора департаменту ін-
формаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Дніпропетровської ОДА, 
практику запровадження соцкарток по-
трібно починати з невеликих міст.

«Я народився та виріс у Підгородно-
му. Точно знаю, що жителі таких при-
городних міст потребують соціальної 
підтримки не меншої, ніж у мегаполі-
сах. У Підгородному проживає 18 ти-
сяч людей, при цьому приватних під-
приємств та організацій, яких можна 
залучити до реалізації проекту, чима-
ло», – сказав Віталій Маласай.

Крім того він підкреслив, що сьогод-
ні навіть у такому невеликому населе-
ному пункті кількість громадян, яких 
варто охопити допомогою, стає все 
більшою: «Серед нас є воїни, які повер-
нулися з зони АТО, переселенці з окупо-
ваних територій, є студенти, які змуше-
ні витрачати на проїзд до навчального 
закладу більше 20 гривень щодня. Їм 
потрібна наша підтримка не на словах, 
а на ділі», – зазначив Віталій Маласай.

АДРЕСНИЙ ПІДХІД
Впровадження картки дозволить ввес-

ти адресний підхід до перерозподілу 
пільг. Але для цього вона повинна бути 
іменною. «Одні громадяни потребують 
коштів на якісне лікування, інші – ком-
пенсації витрат на проїзд у громадсько-
му транспорті, чи придбання будівель-
них матеріалів. У кожного свої потреби 
і завдяки соціальній картці громадяни 

мають можливість самостійно вирішува-
ти, де скористатися наданою знижкою», – 
підкреслив Віталій Маласай.

Звісно, для реалізації проекту треба 
докласти чимало організаційних та фі-
нансових зусиль. Це й моніторинг серед 
населення, юридична експертиза, укла-
дання договорів, виготовлення карток, 
поширення їх серед людей, участь у пе-
ремовинах із керівниками підприємств, 
магазинів, які мають можливість надати 
такі знижки та багато іншого. Але на 
думку Віталія Маласая, потрібно зро-
бити перший крок і на прикладі жителів 
одного міста показати, що це реальна до-
помога. Для цього в нас є можливості, а 
головне – бажання.

Ярослава ХЛЕБНИКОВА.

У ПАРТИЗАНСЬКОМУ – 
НОВИЙ  ДИТЯЧИЙ  МАЙДАНЧИК

Поки деякі політичні сили 
дають людям пусті обіцянки 
та «ставлять у чергу», пред-
ставники партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність», 
до яких належить депутат 
Дніпропетровської обласної 
ради Віктор Шинкевич, ро-
блять добрі справи.

У серпні 2015 року до Ві-
ктора Геннадійовича звернулась ініціативна група мешканців будинків №№2-4, що по 
вулиці Чапаєва, з проханням посприяти у вирішенні питання щодо благоустрою тери-
торії, придбання та встановлення  дитячого майданчика. 

До цього люди вже звертались до громадських приймалень декількох партійних органі-
зацій, але все залишалось на рівні обі-
цянок: вислухали, записали, поставили 
в чергу. Віктор Геннадійович – людина, 
яка марно слів на вітер не кидає. Тому 
наприкінці вересня дитячий майданчик, 
а це: новенька різнокольорова пісочниця, 
велика гірка, гойдалка, карусель, балан-
сир, був доставлений представниками 
заводу-виробника в с. Партизанське. 

Встановлювала цей дитячий комп-
лекс батьківська громада. Татусі копали 
канавки, матусі розфарбовували лавоч-
ки в дворах. І ось, завдяки спільним зу-
силлям, дитячі мрії про майбутній ігро-
вий майданчик стали реальністю. 

Урочисте відкриття відбулося 18 жовт-
ня. Це Всесвітній день солодощів (Sweetest Day). Європейці вважають, що саме в цей день є чу-
дова нагода пригостити знайомих, рідних, друзів солодкими дарунками, висловити свої почут-

тя, побажання та подяки всім 
тим, хто робить добрі справи.

Так і сталося. У дворі бу-
динків №2 та №4, що по ву-
лиці Чапаєва, було весело 
та багатолюдно. Сонячний, 
по-осінньому теплий день, 
налаштовував громаду на 
довгоочікуваний родинний 
відпочинок. 

На свято відкриття нового 
дитячого майданчика зібра-
лись мешканці прилеглих 
будинків різного віку – від 
малечі до людей похилого 

віку. Наймолодші залюбки брали участь у святковій програмі за 
участю мультиплікаційних героїв. Для школярів були організо-
вані «Козацькі розваги», які розпочалися показовими виступами 
справжніх козаків із осередку «Спас-Штурм Старий Кодак». І 
це не всі сюрпризи, організовані для мешканців с. Партизанське, 
кандидатами від партії  «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 
Віктором Шинкевичем, Олексієм Невеселим та Іваном Буряком.

Поки школярі змагалися, малеча ласувала солодкою ватою, а 
дорослі залюбки куштували справжній козацький куліш і спілку-
валися з кандидатами: висловлювали свої побажання, давали до-
ручення, дякували за зроблене. Багато добрих, теплих, щирих слів 
подяки було сказано за чудовий дитячий майданчик для малечі 
села Партизанське та організацію гарного недільного відпочинку.

Ось так по-сімейному пройшло свято у с. Партизанському, 
залишивши приємні спогади, та налаштовуючи на нові завдан-

ня, які обов’язково будуть виконані людьми, які роблять реальні справи, 
а не просто обіцяють.                                     Віка ЗОРЯНА, с. Партизанське.

МРІЇ МАЛЕЧІ ЗБУВАЮТЬСЯ

Так склалося, що свято козацької 
слави стало й днем шанування бойо-
вої слави й звитяги наших захисників. 
Покрова Пресвятої Богородиці – сим-
вол материнської любові, молитовно-
го захисту. У цей день у храмі вилива-
ється тривога материнського серця, у 
молитві звучить звертання до Матері 
Божої зі сльозами, тривогою, надією.

Сьогодні тема патріотизму акту-
альна як ніколи. Він нам потрібен, як 
вода, як повітря, як хліб. Тому й не-
дарма ми вітаємо захисників України 
в День Українського козацтва.

Напередодні Дня захисника України 
в Волоській школі пройшло свято «Ко-
зацькому роду нема переводу». Свято 
розпочалося з урочистої лінійки, на якій 
були присутні воїни АТО – бійці 16-ї аеромобільної бригади, а також наш односельчанин воїн-кіборг Михайло Гафикін. По закінченню урочистої частини відбулися змагання між учнями 
школи, де майбутні захисники показали себе мужніми, сильними, кмітливими та спритними козаками. За ходом змагань слідкували наші гості та допомагали визначити переможців. Після 
оголошення результатів всі дружно їли козацьку кашу, діти дарували солдатам фото з попередніх зустрічей. Традиційно колектив школи передав бійцям домашні заготівлі й смаколики.

Із довірою й захопленням малеча лазила по величезному військовому «Уралу», стрибала на руки бійцям. 
Наші діти – майбутнє України, вони дуже пишаються своїми татусями – нашими захисниками.                                           Ніна ТКАЧЕВА, вчитель історії.

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 

СВЯТО ШЛЯХЕТНОСТІ, МУДРОСТІ, ВІДВАГИ
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Сім’ї Атанешвілі та Недвиг працювали з 
особливою турботою про кожне дерево.

Віра Дружиніна, Тетяна та Олександр Потапови, Микола Біляєв, Валерій По-
номаренко та Анатолій Коваленко – активні учасники акції «Посади дерево».  

ОБ’ЄДНАНІ  БАЖАННЯМ
Липово-кленова алея стане місцем для розваги 

дітей, зустрічі закоханих та подарує рятувальну 
прохолоду перехожим у спекотну пору року.

АКЦІЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»

ТВОРИТИ  ДОБРО

Кожен учасник акції «Посади дерево» отримав іменний сер-
тифікат-підтвердження з номером висадженого дерева.

Лілія Залізко зі своїм си-
ночком Ярославом посади-
ли власне дерево.

На Любимівській горі, 
біля однойменного села, 
минулої суботи зібралось 
чимало людей. 400 дерев, 
молоденьких лип і кленів, 
рівненькими рядочками ви-
шикувалися край дороги 
завдяки організованій акції 
«Посади дерево».

Люди прийшли цілими 
родинами, прихопили з со-
бою лопати, відра, воду, не 
забули й про хороший на-
стрій. Сміх та пісні лунали 
довкола, як у давні часи, 
про які ми знаємо зі спога-
дів представників старшого 
покоління.

Загальносільську толо-
ку з нагоди 225-річчя за-
снування села Любимівка 
організували працівники 
ТОВ «Любимівка» спільно 
з Любимівською сільською 
радою. 

Акція зібрала не тільки 
місцевих мешканців, а й сіл 

Перше Травня, Придніпрянське, гос-
тей, представників та лідерів різних 
політичних партій, активістів із м. Під-
городного та м. Дніпропетров-
ська. Всіх об’єднало бажання 
творити добро. 

Олександр Широких, голова 
спостережної ради ТОВ «Люби-
мівка», розповів нашому корес-
понденту: «Цей захід був запла-
нований давно. Ще в минулому році стара лісосмуга на 
горі, в якій було багато сухих дерев-тополь, які несли 
навіть загрозу проїжджаючому транспорту, була повні-
стю розчищена. Дерева наші працівники спиляли, коре-
ні викорчували, а ґрунт підготували під посадку нових 
дерев». 

До такої благородної справи відразу підключилася 
місцева влада та актив села, а потім і місцеві мешкан-
ці. Розповідає Катерина Желяб’єва, Любимівський 
сільський голова: «Кожен із учасників заходу мав ви-

ключну можливість 
посадити дерево та 
отримати іменний 
сертифікат-підтвер-
дження з номером 
висадженого дерева. 
Дуже радує те, що хоч про акцію «Посади дерево» 
було відомо й завчасно, та люди підходили на толо-
ку й просили дати їм змогу взяти участь у заході, 
посадити дерево». 

Серед таких добровольців – Тетяна 
Потапова та її син Олександр. Жіноч-
ка зізналася, що тільки-но повернулася 
втомлена з роботи, та не змогла втрима-
тися від бажання взяти участь у добрій 
справі, син теж підтримав маму. Тетяна 
Сергіївна похвалилася, що багато років 
пропрацювала в лісовому господарстві, 
й посадила понад тисячу дерев: «Душа 
радіє, коли шелестять на деревах ли-
сточки, все зеленіє навколо, відчуваю 
свою причетність до чудової справи – 
творити красу землі».

Валерій Пономаренко працює охоронником в ТОВ «Любимівка», та 
цього дня ми дізналися, що він добре знає землеробську справу. А 

ще він надзвичай-
на творча людина, 
бо не просто садив 
дерева, а й береж-
но обкладав кожен стовбур 
узорами з грудок: «А це для 
того, щоб було гарно, адже 
садимо ми ці молоді дерев-
ця з великою любов’ю до 
природи, до рідної землі».

Підвіз води забезпечував 
Микола Бєляєв, тракто-
рист. У кожну ямку відпо-
відальні волонтери кидали 
добрива. Радісно було ди-
витися на сяючі обличчя 
людей, дітей, які з таким 
бажанням вийшли з ло-
патами в сонячну днину 
зробити спільну хорошу 
справу. 

Я помітила, що в однієї 
красивої жіночки, Лілії За-
лізко, не було лопати, так 

вона черпала землю відром, а її синочок кидав землю іграшковою лопаткою. 
Це було так мило! 

А ще один хлопчик підійшов до Світлани Коваленко, однієї з організаторів 
акції, та попросив виписати сертифікат на ім’я Васі Федорова. «Я запитала 
– це твоє ім’я? – розповідає Світлана Миколаївна, а хлопчик сказав: – Ні, це 
кличка мого кота, але я його так люблю, тож нехай у нього теж буде дерево: – Ну 
скажіть, як я могла відмовити цьому хлопчикові в його проханні?..» 

Вчителька Любимівської середньої школи Людмила Матвієнко організувала 
навколо себе біля 10 своїх учнів та разом вони посадили кілька дерев.

Привернула мою увагу жіночка, яку я бачила вже кілька разів у різних місцях. 

Катерина Гринь підтвердила, що вона вже посадила своє дерево, а потім виріши-
ла посадити дерева тих людей, які записались на отримання сертифікатів, але з 
якихось причин не з’явились садити дерева.

Хочеться відзначити великі дружні родини, які прийшли на загальносільську 
толоку цілими поколіннями. Це сім’я Лінських, Широких, Солдатенків, Шев-
ченків, Загубигорілки, Бойко, Йоршів, Філоненків та багато інших. 

До глибини душі вразив той факт, що на захід прийшли люди дуже поважного 
віку, не дивлячись на проблеми зі здоров’ям. Адже це нелегка фізична праця. Але 
для них посадити своє іменне дерево було дуже важливо та почесно. Зі сльозами 
на очах вони отримували іменний сертифікат і були дуже вдячні організаторам 
за такий чудовий захід.

В рамках толоки Любимівським бу-
динком культури було організовано 
розважально-культурну програму, а 

працівники дошкільного на-
вчального закладу «Чарівна каз-
ка» частували учасників дуже 
смачними стравами для пікніка.

Приємним сюрпризом для ак-
тивіста акції «Посади дерево» 
Сергія Куприча було привітан-

ня з Днем народження від усіх односель-
ців. Під запальні мелодії артистів Будинку 
культури загальносільська толока продов-
жилася справжнім народним гулянням із 
танцями та пікніком на природі.

А коли ми вже поверталися додому, зу-
стріли на висадженій алеї сім’ю Атане-
лішвілі-Недриг – Марію, Джемала, Артема 
та Вєроніку. Джемал розповів, що не див-
лячись на складний робочий графік, жінка 
Марія вмовила його взяти участь у акції. 
Тож вони проходили рядами посаджених 
дерев та укріплювали їх, підкидали землю, 
перевіряючи якість посадки: «Якщо буде 
сильний вітер, не встоїть ось це дерево та 
ще деякі, які посадили в ямки та не прико-

пали як слід. Тому ми й вирішили підтримати односельців, та ще попрацювати».
Нехай зростає липово-кленова алея на радість людям: буяє зеленим листям та 

духмяним ароматом медового цвіту навесні, радує прохолодою влітку та непов-
торною жовто-багряною красою восени.

До уваги учасників акції, в соціальній мережі Facebook на сторінці «Любимів-
ська сільська громада» є фотозвіт про проведене свято, де кожен із учасників 
може знайти своє фото та фото друзів, які взяли участь у толоці «Посади де-
рево». Спасибі вам за небайдужість та позитивні відгуки, які ви вже встигли 
залишити, а особливо – за пропозиції частіше проводити такі заходи.

Якщо у вас найближчим часом буде при-
ємна нагода їхати через Любимівську гору, 
та ви захочете полюбуватися посадкою моло-
деньких лип і кленів, неодмінно вам впаде в 
очі 39-те дерево, обкладене великим серцем 
із грудок землі. Цю липу я посадила разом із 
своїм сином Арленом, тепер він має на це де-
рево сертифікат, а значить вже зробив у жит-
ті одну з найголовніших справ. А викладене 
серце – символ того, що все, що проходило  
цього дня в Любимівці: й безкорисливий 
труд людей, і яскраве сонце, і пісні, навіяли 
нам спогади літніх людей про спільну натх-
ненну працю. 

Виявляється, ми не змінилися, насправді 
нам перейшов у спадок трудолюбивий друж-

ній дух наших предків. Тільки слід частіше згадувати про те, що саме ми господарі на своїй 
землі, й нам не байдуже її майбутнє, а її краса залежить від нас із вами. Таміла ЖОРНЯК.

На загальносільську толоку люди приходили цілими родинами, різні за ві-
ком, статусом та світоглядом. Всіх об’єднало прагнення зробити свій особи-
стий вклад у добру справу. 
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ПОДЯКА ВІД ВОЇНІВ СВОЄЧАСНА  ДОПОМОГА  
Військовослужбовці 74-го окремого розвідувального ба-

тальйону звертаються зі словами подяки Богданові Кулику, 
депутатові районної ради, за надану своєчасну допомогу. 
Справа в тому, що 13.10.2015 року захисникам України з сел. 
Черкаського необхідно було виїжджати до зони АТО на чер-
гування, а стартер у БТР вийшов із ладу. Богдан Костянти-
нович не залишився осторонь виниклої проблеми й придбав 
необхідну запчастину для ремонту військової техніки. Тим 
самим, військові вчасно змогли дістатися місця чергування.  

Командування 74-го окремого розвідувального баталь-
йону вдячне за небайдужість до проблем української армії.

У минулому номері газети в публікації «Передсвятковий 
візит» ми надрукували про бійця-розвідника з окремого 
розвідувального батальйону на Донеччині, який звернув-
ся до волонтерів про надання йому допомоги в придбанні 
форми надвеликого розміру (64-5). 

Небайдужі люди – Лариса Новікова, директор АТП 
11231, та Сергій Руденко з міста Підгородне відгукнулися 
й надали допомогу в пошитті військової форми. Вже дня-
ми наш славний захисник-богатир отримає нове необхідне 
особливо в холодну пору року обмундирування. 

У надзвичайно теплій і душевній атмос-
фері в дружньому колі днями зібралися 
шанувальники творчості нашого земляка 
художника-аматора Олександра Білого. 
Зустріч відбулася з нагоди презентації ка-
талогу картин майстра кисті й мастихіна.

Почесне право презентувати каталог було 
надане вірному другові художника Таїсії 
Замковій, Заслуженому працівникові сфери 
послуг України, володарці ордена княгині 
Ольги ІІІ ступеня, екс-генеральному дирек-
торові Українського державного підприєм-
ства поштового зв’язку «Укрпошта». 

Таїсія Федорівна в своєму виступі зазначи-
ла, що хист до малювання мати Олександра 
Парасковія Петрівна помітила в хлопчикові 
ще з дитинства. Вже починаючи зі шкільних 
років, його роботи аквареллю займали цен-
тральні місця на численних виставках. 

Після армії Олександр навчав-
ся, здобував професію, будував 
кар’єру, й улюблена справа ві-
дійшла на другий план. На пер-
шому були – стосунки з друзями, 
перше кохання, яке проніс через 
усе життя, народження сина, онуків, праця задля забезпечення родини всім 
необхідним. Все життя Олександр Білий пропрацював в автомобільній га-

лузі. 
Отже, наш герой, як кажуть у народі: 

народив сина, збудував дім, посадив не 
одне, а десятки дерев, та не став почива-
ти на лаврах.

Саме з виходом на пенсію, коли з’яви-
лось більше вільного часу, талант ху-
дожника пробудився в Олександрові з 
новою неймовірною силою. Сьогодні 
в творчому здобутку художника понад 
200 картин. Його роботи прикрашають 
санаторій «Новомосковський» та по-
мешкання багатьох його друзів, адже 
він із радістю дарує картини шануваль-
никам, і в їхній вдячності та захопленні 
черпає наснагу до роботи. 

«Сам досі дивуюсь, я навіть не очіку-
вав такого від себе, – розповідає Олек-

сандр Павлович, – 6 років тому, тільки-но я вийшов на заслужений відпочи-
нок, мене ніби «прорвало», практично щодня пишу картини».

У своєму виступі художник розказав, що коли навчався основам техніки 
імпасто (із застосуванням кисті й 
мастихіну) переглядав майстер-кла-
си відомого художника Сахарова. 
Сьогодні ж майстер вже сам ділиться 
досвідом та знаннями з усіма бажаю-
чими писати картини. Починаючим 
художникам Олександр Павлович ра-
дить вчитися, тому що знання й дос-
від у роботі художника часом важли-
віші за бажання творити. 

Олександр Павлович відкрив для 
присутніх завісу своєї творчої май-
стерні. Він розповів, що працює в 
стилі імпресіонізму, це коли робота 
над однією картиною займає біля 3-4 годин часу. Кистю художник робить 
точні мазки, а мастихіном – об’ємні.

А ще він захопився створенням копій картин голландських художників 
16-17 ст.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ВІД УСІЄЇ ДУ ШІВІД УСІЄЇ ДУ ШІ

«Голландські картини писати дуже непросто, 
адже надзвичайно важливо передати колір, точ-
ність зображень. Кожну я малюю в 6 етапів, на-
півпрозорими фарбами. Саме так, завдяки бага-
тошаровості, художники в давні часи досягали 
об’ємності зображень своїх картин. До того ж, 
кожен шар має час, щоб висохнути 4-5 днів», – 
розповів Олександр Білий.

Починає працювати художник кожного дня о 
4 годині ранку, відірвати від улюбленої справи 
його може тільки ще одне захоплення – рибаль-
ство, а потім – знову береться за картини.

Олександр Павлович – багатогранна талано-
вита людина. З 2002 року він є членом клубу ре-
троавтомобілістів. Наш земляк особисто пода-
рував друге життя чотирьом старим ретро-авто-
мобілям. А ще певний час він успішно займався 
різьбою по дереву, чеканкою. 

Олександр Павлович відповів на всі запитання 
присутніх щодо тем його творчості та як 
приходить натхнення до малювання.

Учасники зустрічі побажали художни-
кові від усієї душі наснаги в улюбленій 
справі, неодмінно передати досвід і нави-
чки сину й онукам, які на щастя успадку-

вали бажання й здібності до малювання.
Свої враження про художні шедеври, зібрані в каталозі картин Олександра Бі-

лого (а там їх 160, на жаль, всі зібрати не вдалось), учасники зустрічі залишили 
в Книзі відгуків.

І так як на презентацію зібралися люди 
з вогником у душі, на заході також лунали 

душевні пісні під гітару в вико-
нанні Вікторії Акімової. Роди-
на Махно з м. Підгородного по-
радувала українською піснею 
«Чорнобривці» та музичною 
композицією на баяні. Віночок 
із пісень підхопили всі присут-
ні. Під звуки знайомих мелодій 
гості не втрималися від того, 
щоб закружляти в танці.

Ведуча вечора Ніна Біла, 
дружина художника, наголо-
сила, що кожна людина має 
свої творчі здібності, улюблену 

справу, бо ми – українці – нація талановитих небайдужих людей. Ніна Павлівна 
пишається творчістю свого чоловіка, розділяє його прагнення дарувати радість 
людям.

Таміла ЖОРНЯК, сел. Ювілейне. Фото автора.

Нещодавно Пар-
тизанська школа 
відсвяткувала своє 
25-річчя. Сотні та-
лановитих учнів 
виховала, навчила 
та відправила у світ. 
Постійно наші діти 
прославляють рідне 
село на районних, 
обласних, всеукра-
їнських, міжнарод-
них змаганнях та 
конкурсах. І все це 

завдяки тісній співпраці педагогів, батьків, дітей та громади. Школа намагається створити найсприятли-
віші умови для успішного розвитку своїх школярів, а допомагають у цьому, звичайно ж, батьки. 

Ось і в цьому році, переступивши поріг школи, молоді батьки першокласників побачили безліч ма-
теріальних проблем: і парти старі, й вікна у коридорах не замінені (а тому на перерві недостатньо про-
вітрюється приміщення) та й актовий зал, що напередодні косметичний ремонт пережив, «мовчить», 
бо апаратура зовсім зламалася. Тоді ініціативна група батьків 1 класу (Наталія Ужиловська, Світлана 
Свірідова, Вікторія Троян, Тетяна Шевченко) вирішила зробити сюрприз-подарунок. Вони звернулися 
до керівників підприємств, які знаходяться на території Партизанської сільської ради, з проханням 
допомогти зміцнити матеріальну базу школи. І, як зазначають самі мами, найприємнішим було те, що 
майже ніхто не відмовив у посильній допомозі. 

Віктор Шинкевич, депутат облради, замінив столешниці на партах першокласників (також нещо-
давно встановив у селі дитячий майданчик). Іван Буряк, районний депутат, допоміг придбати нову 
дошку в 1 клас. Ярослав Лозовий – директор ПП «Сонант-СВ» замінив 2 вікна у коридорі початкової 
школи. А щоб у дітей, окрім уроків, були ще свята, в актову залу Інна Дубова та Дмитро Дубов (ВТФ 
«Еко-ресурс») придбали мікшерський пульт і мікрофон. Володимир Боніщук (транспортна фірма ПП 
«Боніщук») подарував системний блок, а Олександр Мальцев (ПП «Промарматура») – монітор. Ось так 
ініціативна група батьків та спонсори здивували всіх на 25-річчя школи, тому їм довго з вдячністю на 
святі аплодували учні, педагоги та батьки, а вони сором’язливо відповідали: «Та ми ж нічого такого 
не зробили». Правду кажуть, що справжнє добро робиться тихо. На згадку учні подарували спонсорам 
свої дитячі роботи, наповнені любов´ю та вдячністю. 

Ось такою, на нашу думку, повинна бути співпраця дітей, батьків, школи та громади. Адже ми роби-
мо спільну справу – виховуємо й навчаємо жити у суспільстві наше майбутнє – дітей. Довго ще обгово-
рювали школярі цю подію. Отже, вразила вона їх, надихнула, показала правильний приклад. 

Ми вдячні всім батькам, спонсорам за підтримку! Бажаємо міцного здоров’я, успіхів і мирного неба 
над головою. 

Вдячні учні, батьки, педагогічний колектив КЗ Партизанська СЗШ

ПОДАРУНКИ ДО ЮВІЛЕЮ ШКОЛИ
НЕБАЙДУЖІСТЬ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
Платниками Дніпропетровського району з початку року до 

місцевого бюджету перераховано понад 46 млн. грн земельно-
го податку. Про це повідомив під час прес-конференції началь-
ник Дніпропетровської ОДПІ Павло Сидоров. Юридичні особи 
сплатили 37,8 млн грн земельного податку та орендної плати за 
землю, фізичні особи – 8,2 млн грн. Надходження земельного по-
датку з початку року перевищують минулорічні на 12,7 млн. грн. 

Очільник інспекції відповів на питання присутніх, зокрема як 
розрахувати суму земельного податку, якщо документи на землю 
відсутні (перебувають на оформленні), при цьому, базою оподат-
кування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з ураху-
ванням коефіцієнта індексації, а Ставки земельного податку вста-
новлені Податковим кодексом України. За інформацією щодо нор-
мативної грошової оцінки земельної ділянки потрібно звернутися 
до територіального органу Держземагентства України за місцезна-
ходженням земельної ділянки.               Дніпропетровська ОДПІ.
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В українській історії є багато 
подій та свят. Серед них осо-
бливе місце займає День укра-
їнського Козацтва, який відзна-
чається 14 жовтня. Не випадково для 
його святкування обрано День Пре-
святої Покрови. Вона здавна була по-
кровителькою козаків. Це дуже важ-
ливе свято для нашого народу, адже 
козацтво відіграло надзвичайну роль 
у становленні нашої держави. 

Тому саме напередодні свята По-
крови Пресвятої Богородиці, Укра-
їнського козацтва,  Дня захисника 
України, вихованці старших груп до-
шкільного закладу №10 «Світлячок» 
спробували вписати свої прекрасні 
рядки у вічну книгу козацької слави.

Маленьким козачатам із груп 
«Буратіно» (вихователь І.М. Свири-
дова) та «Теремок» (вихователь С.В. 
Візир) всього лише по 5 років, але 
вони твердо знають, що сьогодні ко-
зак – це не тільки той, хто одягнений у 
вишиванку й шаровари, це передусім 
воїн за духом, і воюватиме він тільки 
за честь і свободу. Шляхетність, мудрість та відвага – три основні риси козака: шляхетного 
не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не залякаєш.

 Ось чому змагання двох куренів під назвою «Козацька шабля» та «Сміливі коза-
чата» були сповнені патріотизмом, завзятістю й гумором. 

Любов Візир, завідуюча дошкільним навчальним закладом №10 «Світлячок», при-
вітала присутніх із такими важливими для України святами. Дітям вона побажала 
гарного настрою, задоволення від змагань та перемоги. Батькам – бути активними,  
згуртованими та веселими.

Перед початком змагань діти всіх вікових груп  подарували присутнім хореографічну 
композицію «Рідна Україна» під керівництвом музичного керівника Людмили Лободи. 

Неабияку спритність та впертість показали наші хлопчаки в цікавих змаганнях, 
які організувала Надія Онойченко (інструктор з фізкультури). Вони й на конях їзди-
ли, й у мішках стрибали, й кашу навипередки їли. Пліч-о-пліч із маленькими коза-
ками співали, танцювали та жартували їхні подружки, котрі сповна довели: чоловічі 
оселедці та вуса лише тоді виглядають грізно, коли відчувають, що мають надійний 

ВІДЛУННЯ СВЯТА

Вшанування козацьких традицій у «Світлячку»Вшанування козацьких традицій у «Світлячку»
тил – ось таких, як вони, ча-
рівних та вірних дівчат. 

Бажаними гостями в цей 
день, як і завжди, були батьки, 
бабусі та дідусі. Вони із цікаві-
стю вболівали за своїх синів, 
дочок, онуків під час змагань, 
розширили свої знання про епо-
ху козацтва, шляхом перегляду 
презентації історичних подій 
через слайди, відгадували за-
гадки, відповідали на запитання 
з козацької тематики. Найактив-
нішою вболівальницею серед 
присутніх була бабуся Артема 
Булдигіна – Катерина Карпусь, 
яка висловила слова вдячності 
за змістовне, захоплююче, ці-
каве та вражаюче свято всьому 
колективу дошкільного закладу 
та вміння виховувати в дітях  

почуття патріотизму, гордості за свій край, Україну через різні форми навчально-ви-
ховного процесу. З метою поглиблення та розширення знань дітей про козацькі по-
двиги та Січ, історичне минуле нашого краю, батькам було запропоновано здійснити 
екскурсію разом із дітьми до славного козацького міста Запоріжжя.

Найцікавішим для дітей став конкурс із участю татусів – вихованців середньої 
групи Тимура Постоногова та Тимура Візіра, які на швидкість одягали національні 
костюми, перетягували канат, танцювали український «Гопак», співали пісні.

У козацьких змаганнях, приурочених до Дня козацтва, як водиться серед ко-
заків, перемогла дружба. Нагородою за спритність, мужність та козацький дух 
було частування варениками не тільки маленьких козаків, а й всіх присутніх. 

Свято дало змогу дорослим і дітям відчути атмосферу єдності, підтримки, 
взаємопорозуміння різних поколінь, гордість за те, що ми живемо на Україні, 
обмінятися позитивними емоціями та гарним настроєм. 

Любов ВІЗИР, завідуюча дошкільним навчальним закладом 
№10 «Світлячок» Новоолександрівської сільської ради.

На підставі наказу № 14 командувача Ки-
ївського військового округу від 22.03.1965 
року в районі був сформований райвійськко-
мат. Його організатором і першим військовим 
комісаром був підполковник Іван Алпатов, 
який більше семи років очолював і відбудо-
вував його.

У 1943 р, відразу після звільнення області 
від гітлерівських загарбників, був створений 
Приморський РВК, перейменований у 1959 
році в Дніпропетровський, а згодом, у березні 
1959 року, був розформований.

Протягом п’ятидесяти років райвійськко-
мат завжди виконував головне завдання – за-
безпечення виконання закону про військовий 
обов’язок військової служби,  та мобілізації. 
За ці роки тисячі молодих юнаків району ста-
ли на  захист своєї Батьківщини,  виконуючи 
свій основний конституційний обов’язок. 

І сьогодні, в такий важкий час для нашої 
країни, жителі району роблять усе 
для захисту своєї Вітчизни. Про це 
на ювілейному заході говорив вій-
ськовий комісар району, майор Олек-
сандр Вольніков, зазначивши, що за 
цей період було мобілізовано до лав 
Збройних сил України понад 750 чоловік –  солдатів, сер-
жантів, офіцерів, а також відправлена автотранспортна 
техніка. За організацію чіткої роботи з проведення мобі-
лізації наш район один із кращих в області.

За минулі роки райвійськкомат очолювали 10 коміса-
рів, різні не тільки за віком, званням, а й по відношенню 
до служби, але це, як правило, залежить від характеру 
людини та її ставлення до справи. Наступними військ-
комами були: полковник Мостовий В. Д. – 1972-1980рр; 
підполковники: Демчик Р. Р. – 1980-1985 рр, Мороз В. І. 
–  1985-1989 рр, Пересада О. І. – 1989-1993 рр, Білан В. 
М. – 1993-1998 рр, Харченко В. Г. – 1998-2003 рр, Захаров 
Д. В. – 2003-2006 рр, Лень В. С. – 2006-2014 рр, майор 
Вольніков А. А. – 2014 року й по теперішній час.

Особливо хочеться сказати кілька слів про робо-
ту військового комісара Олександра Вольнікова, вій-
ськового фахівця, який віддав службі Батьківщині 
більше 22 років. Він зі своєю командою офіцерів – 
майором Спиридоновим А. В.; підполковником Си-
тенком А. М.; капітаном Спиридонов М.В. змогли 
внести новий струмінь в організацію роботи військ-
комату. Проведена велика робота з благоустрою те-
риторії, ремонту будівель установи, створеного нор-
мальних умов для роботи й служби співробітників. 
На урочистому заході на честь 50-річчя райвійськкомату 
був присутній і супроводжував захід військовий оркестр 
194-го понтонно-мостового загону державної спеціаль-
ної служби транспорту Міністерства інфраструктури 
України. З цією військовою частиною тісно пов’язані й 
деякі роки мого життя, так як у 1964 році я був поклика-
ний для проходження військової служби у цей колишній 
113-й окремий мостовий залізничний батальйон, де слу-
жив більше року. За час служби в батальйоні отримав 
першу цивільну відпустку, що, як правило, дуже рідко 
буває в перший рік служби. У 1965 році під час служби 
був нагороджений ювілейною медаллю «ХХ років пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р, яку вру-
чив командир частини № 42694 підполковник Хрипу-
нов А.Є., й цього року виповнюється 50 років з дня наго-

родження та служби в цій частині. 
113-й окремий мостовий батальйон 
один із великих військових частин 
у нашій бригаді. Він був спеціалі-
зований на виконанні робіт із будів-
ництва мостів, штучних споруд та 
залізничних колій, маючи у своєму 
складі всі необхідні машини та ме-
ханізми. Одним із об’єктів, побудо-
ваних батальйоном, став залізнич-
ний міст із металевих конструкцій 
через річку Самара та під’їзні шля-
хи в місті Новомосковську. По-
тім у 1966 році мене перевели для 
служби в політвідділ інструктором 
із комсомольської роботи 26-ї окре-
мої залізничної Кенігсберзької бри-
гади ордена Олександра Невського.

Сторонній людині важко уявити, 
що таке бригада – це десятки батальйонів, окремих ве-
ликих спеціалізованих рот і взводів із тисячами військо-
вослужбовців, у тому числі – більшість комсомольців. 
За все, що робилося хорошого й поганого в військових 
частинах, відповідали командири, політпрацівники ча-
стин і командування бригади.

Військові частини нашої бригади розташувалися в 
містах: Новомосковську, Тернах, П’ятихатки, Дніпропе-
тровську, Рані, Ізмаїлі, Балаклаві, Сумах, Охтирці, й у 
інших місцях.

Наші частини, як і всі залізничні війська, виконува-
ли складні функції – починаючи від спецпереміщення 
військ, будівництва секретних військових об’єктів, до 
зведення об’єктів народного господарства.

У ці роки йшла активна робота з будівництва ву-
гільних шахт Західного Донбасу. Уряд країни поста-
вив складну задачу перед командуванням залізнич-
них військ – будівництво під’їзних залізничних колій, 
штучних споруд та інших об’єктів на десятки шахт. У м. 
Павлограді було організовано спеціальне управління з 

координації дій у будівництві об’єктів.
Військові частини нашої бригади та інші підрозділи 

нашого Харківського залізничного корпусу по 8-10 міся-
ців у році перебували в стадії військових навчань, про-
живали в наметах, працювали на будівництві об’єктів і 
займалися крім цього бойовою та політичною підготов-
кою.

Працювати доводилося в складних умовах, особливу 
тривогу викликало те, що роботи проходили на місцях 
проведення бойових дій у роки війни 1941-1945 рр. Тож 
було виконано великий обсяг робіт із розмінування 
територій та знищення боєприпасів, за що солдати, 
сержанти й офіцери наших спеціалізованих мінно-під-
ривних взводів отримували нагороди – бойові медалі 
та ордени.

Завдання уряду країни успішно виконувалося, 
об’єкти об’єднання «Павлоград вугілля» здавалися, 
як правило, достро ково, з гарною оцінкою якості 
робіт.

На даних будівництвах діяли комсомольські штаби 
комсомолу країни і ЦК комсомолу Укра-
їни. Мені так само по службі доводилося 
дуже часто бувати на об’єктах.

За ударні темпи будівництва шахт у 1967 
році я також був нагороджений знаком ЦК 
ЛКСМ України: «За участь у спорудженні 

Комсомольських шахт», неодно-
разово грамотами командування 
бригади й корпусу, й у цьому ж 
році нагороджений грамотою ЦК 
ВЛКСМ країни.

У 1967 році пройшли навчання 
на курсах підготовки офіцерів за-
пасу, й згідно наказу Міністерства 
оборони №209 від 20.09.1967 року 
мені присвоєно військове звання 
«молодший лейтенант запасу».

По завершенню служби офіце-
ри бригади вручили мені, як офі-
церу запасу, кортик офіцера, про 
що є особлива відмітка у військо-
вому квитку.

За час проживання в районі 
(вже 48 років) я, згідно планів ро-
боти райвійськкомату, регулярно 

проходив курси перепідготовки офіцерів запасу, й за 
поданням райвійськкомату отримав чергове військо-
ве звання, перебуваючи в запасі у званні майора.

Під час проголошення незалежності України, я, як і 
всі військовослужбовці, 5.03.1991 року прийняв прися-
гу на вірність народу України.

Протягом довгих років після закінчення служби я 
підтримував тісні зв’язки з офіцерами батальйону й 
бригади. Вони були частими гостями на заходах у рад-
госпах «Зоря», «Чумаки», а я на урочистостях на честь 
40-річчя (1981 р.), 50-річчя бригади (1991 р.) отримуючи 
пам’ятні ювілейні медалі.

Геннадій ЛАТУШКО. Матеріали з книги «Ми і роки».
На фото: прийняття присяги на вірність Україні 

5.03.1991 р підполковник Пересада А.І. – райвійськ-
комат, Лященко А.Г. – перший заступник представ-
ника Президента в Дніпропетровському районі, 
Латушко Г. В. – директор держплемзаводу «Чума-
ки; старший сержант Латушко Г.В. – інструктор по-
літвідділу бригади з комсомольської роботи.

50-РІЧЧЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

РОКИ  ВІЙСЬКОВОЇ  СЛАВИ 
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Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Дні-
пропетровського районного управління юстиції: головний 
спеціаліст. Вимоги до кандидатів на посаду головного спеціа-
ліста: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 
бакалавра в галузі знань «Право»; без вимог до стажу роботи, 
знання української мови; вміння працювати на комп’ютері.

ПОРЯДОК ЗМІНИ ПРІЗВИЩА ОДНОГО 
З ПОДРУЖЖЯ ПРИ ДЕРЖАВНІЙ 

РЕЄСТРАЦІЇ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ
Дуже часто при розірванні шлюбу подружжя виявляє 

бажання перейти на своє дошлюбне прізвище. З метою за-
безпечення реалізації прав громадян при розірванні шлю-
бу вважаємо за необхідне звернути увагу на наступне.

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за 
спільною заявою подружжя, яке не має дітей органом 
державної реєстрації актів цивільного стану (далі ДРА-
ЦС) або одного з них відповідно до статті 107 Сімейного 
Кодексу України (далі СК).

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за 
спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, від-
повідно до статті 109 СК або внаслідок його розірвання 
за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, 
відповідно до статті 110 СК.

В зв’язку з різними підставами розірвання шлюбу (орга-
ном ДРАЦС чи за рішенням суду) по різному вирішується 
і питання переходу на дошлюбне прізвище.

При розірванні шлюбу органом ДРАЦС кожен із подруж-
жя повинен зазначити в заяві про розірвання шлюбу по-
дружжя, яке не має дітей, про бажання надалі іменуватись 
цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

При розірванні шлюбу за рішенням суду звертаємо ува-
гу на наступне.

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень 
Закону України «Про державну реєстрацію актів цивіль-
ного стану» розірвання шлюбу, здійснене судом після 
набрання чинності цим Законом, не підлягає державній 
реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного 

стану. У таких випадках документом, що засвідчує факт 
розірвання шлюбу, є рішення суду про розірвання шлюбу, 
яке набрало законної сили (ст.115 ч.3 Сімейного кодексу 
України).

Розірвання шлюбу здійснюється судом за заявою по-
дружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, 
якщо один з них засуджений до позбавлення волі, в по-
рядку окремого провадження, а також за позовом одного 
з подружжя.

При розірванні шлюбу особа, яка змінила прізвище при 
державній реєстрації шлюбу, визначає для себе чи нада-
лі іменуватися цим прізвищем або відновити дошлюбне 
прізвище.

Статтею 235 Цивільного процесуального кодексу Укра-
їни, яка регулює порядок розгляду справ окремого про-
вадження, визначено, що у рішенні суду про розірвання 
шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, 
який змінив прізвище під час державної реєстрації шлю-
бу, що розривається.

При розгляді питання про розірвання шлюбу в порядку 
позовного провадження суд приймає рішення, в резолю-
тивній частині якого зазначає висновок по суті заявлених 
позивачем вимог (ст.215 зазначеного Кодексу).

Таким чином, належне вирішення судом питання про 
прізвище, яке бажає мати той з подружжя, який зміню-
вав його під час державної реєстрації шлюбу, залежить 
від зазначення відповідних вимог у поданих до суду заяві 
або позові.

У разі, якщо питання про вибір прізвища не буде пред-
метом розгляду суду, це призведе до необхідності повтор-
ного звернення особи та ухвалення судом додаткового 
рішення.

Яна ІЛЬЇНА, спеціаліст I категорії.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Про закриття рахунків з обліку надхо-
джень до бюджетів авансових внесків з 

податку на прибуток підприємств з 06.10.2015 та оновлені довідники податкових пільг.
«У зв’язку з внесенням змін до бюджетної класифікації у частині виключення кодів, передбачених для обліку надходжень 

авансових внесків з податку на прибуток підприємств, Державною казначейською службою України 06.10.2015 здійснено 
закриття рахунків з обліку надходжень до бюджетів авансових внесків з податку на прибуток підприємств. Враховуючи 
на це, перерахування сум авансових внесків з податку на прибуток підприємств повинно здійснюватися платниками на 
бюджетні рахунки за кодами бюджетної класифікації, передбаченими для обліку податку на прибуток підприємств», – 
розповіла в інтерв’ю начальник управління оподаткування юридичних осіб Дніпропетровської ОДПІ Юлія Чупіта. 

Також, Юлія Валентинівна повідомила про оновлені довідники податкових пільг станом на 01.10.2015, а саме: До-
відник №76/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету; Довідник №76/2 інших податкових пільг. Оновле-
ні довідники податкових пільг станом на 01.10.2015 розміщені на головній сторінці офіційного веб-порталу (sfs.gov.
ua) у розділі «Довідники» (підрозділ «Довідники пільг») за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/
dovidniki-/54005.html.                                                                                                                  Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ Колектив Олександрів-
ської сільської ради та 
мешканці всієї територі-
альної громади глибоко 
сумують із приводу смерті 
односельчанина, заслуже-
ного працівника сільського 
господарства, члена Прези-
дії обласної ради ветеранів 
України 

Миколи Івановича
ПІСТУНОВА

Висловлюємо щирі 
співчуття рідним та 
близьким і розділяємо 
біль непоправної втрати.

 Вічна пам’ять.

Починаючи з 1 січня 2004 року, 
Законом України від 09.07.2003 
№ 1058-IV «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне 
страхування” замість “трудово-
го стажу» введено термін «стра-
ховий стаж» – період (строк), 
протягом якого особа підля-
гала державному соціальному 
страхуванню, якою або за яку 
сплачувався збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування згідно із 
законодавством, що діяло раніше, та/або 
підлягає загальнообов’язковому держав-
ному пенсійному страхуванню згідно із 
цим Законом і за який сплачено страхові 
внески в сумі не меншій, ніж мінімальний 
страховий внесок.

Формула розрахунку пенсій встановлює 
пряму залежність розміру пенсій від стра-
хового стажу та заробітку, з якого сплачу-
вались внески до Пенсійного фонду. Та-
ким чином, чим більший заробіток з якого сплачені внески до Пенсійного фонду, 
тим більша пенсія буде в майбутньому.

Для зарахування в страховий стаж у повному розмірі одного робочого місяця 
розмір внесків, що сплачується роботодавцем до органів Пенсійного фонду, має 
бути не  меншим, ніж внески, обчислені із мінімальної заробітної плати.  

У 2015 році мінімальну заробітну плату встановлено в наступних розмі-
рах: у січні – серпні – 1218,00 грн на місяць; у вересні – грудні – 1378,00 грн.

У разі, коли працівник отримує зарплату в «конверті» і роботодавець не спла-
чує за такого працівника та відповідно, не враховується при визначенні розміру 
пенсії, через що пенсія буде меншою, ніж повинна бути. 

Якщо найманому працівнику офіційно виплачується мінімальна зарплата – 
з якої сплачується єдиний внесок, а неофіційно видається решта заробітку, то 
з такого заробітку внески до Пенсійного фонду не сплачуються і, як наслідок, 
не враховуються для призначенні або перерахунку пенсії. У результаті людина 
втрачає велику частку майбутньої пенсії.

В умовах діючої в Україні системи загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування, отримання зарплати без сплати внесків, також, впливає 
на оплату листків непрацездатності (не має сплати – не має «лікарняного»), на 
отримання допомоги по безробіттю, тощо.

Не сплачуючи внески за найманих працівників, роботодавці порушують права 
і гарантії цих працівників на соціальний захист у разі повної, часткової або тим-
часової втрати працездатності, які надані громадянам Конституцією України.

За даними Пенсійного фонду середня заробітна плата по Дніпропетровській 
області за серпень 2015 року становила 3674,24 грн. Отже, щоб в майбутньому 
мати пенсію більше мінімальної, необхідно і внески до Фонду сплачувати не з 
мінімального розміру зарплати, а з більшої суми заробітку.

Всі працівники мають усвідомлювати вимоги чинного законодавства та дба-
ти про своє майбутнє. Необхідно вже зараз  відстоювати свої конституційні         
права – вимагати від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин та 
сплати внесків з усієї суми отриманого заробітку.

Особа, за яку сплачуються внески на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, має право на призначення пенсії за віком.

Особа, за яку не сплачуєть-
ся єдиний соціальний вне-
сок роботодавцем

Особа, за яку сплачується єдиний соціальний 
внесок із всієї суми заробітку

1. Зарахування до стажу періодів роботи

Єдиний внесок не сплачу-
ється – періоди роботи не 
зараховуються

Єдиний внесок сплачується – періоди  роботи 
зараховуються

2. Призначення пенсії

Відповідний період не буде 
враховано до стажу, необ-
хідного для призначення 
пенсії

Відповідний період буде враховано при при-
значенні пенсії, що напряму вплине на розмір 
пенсії такої особи

3. Соціальна захищеність особи 

Особа не захищена Особа захищена (навіть при настанні інвалід-
ності)

4. Соціальна захищеність членів сім’ї такої особи

Не захищені (при призна-
ченні пенсії, наприклад, по 
втраті годувальника стра-
ховий стаж буде менше)

Захищені (всі періоди роботи, за які були спла-
чені внески враховуються)

До податкових органів єдиний соціальний внесок сплачується із нарахованої 
суми заробітної плати в сумі, що не перевищує максимальну величину бази на-
рахування єдиного внеску.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – максимальна сума 
доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується 
єдиний внесок.

Мінімальний страховий внесок – сума коштів, що визначається розрахунково 
як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на 
місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

Розміри внесків у 2015 році для основної категорії найманих працівників

Показники мінімальної 
заробітної плати

з 01.01.2015 
по 31.08.2015

1218,00 грн

з 01.09.2015 
по 31.12.2015

1378,00 грн

Розміри єдиного внеску
40,36% – 53,3%
(36,76%+3,6%) –
(49,70%+3,6%)

40,36% – 53,3%
(36,76%+3,6%) –
(49,70%+3,6%)

Розмір мінімального стра-
хового внеску за місяць

491,58 грн – 
 649,19 грн

556,16 грн –
734,47 грн

Розмір максимального
 страхового внеску за місяць

8356,94 грн.–
11036,30 грн

9454,73 грн –
12486,06 грн

Відділ інформаційно-роз’яснювальної роботи.

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ
 ПРО МАЙБУТНЮ ПЕНСІЮ

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Колективи Дніпропетровської районної ради та 
районної державної адміністрації висловлюють 
щире співчуття начальнику відділу соціально-еко-
номічного розвитку та комунальної власності вико-
навчого апарату районної ради Сергію Самарському 
з приводу смерті батька –

Василя Мефодійовича САМАРСЬКОГО
Розуміємо, як важко змиритися з втратою найрід-

нішої в світі людини. Поділяємо гіркий біль і скор-
боту непоправної втрати. 

Світла йому пам’ять.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: 
головних та провідних спеціалістів управління. Основні вимоги: 
громадянство України, вища освіта відповідного професійного 
спрямування, стаж роботи за фахом. До заяви про участь у кон-
курсі на ім’я голови конкурсної комісії додають такі докумен-
ти: заповнену особову картку (форма № П-2ДС) з відповідними 
додатками; копії диплома про освіту і паспорта; відомості про 
доходи за 2014 рік, дві фотокартки розміром 6х4 см. Додаткову 
інформацію про основні функціональні обов’язки, розмір та умо-
ви оплати праці буде надано за тел. 27-08-10. Заяву подавати за 
адресою: 52005, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, кім.5. Докумен-
ти приймають протягом місяця з дня опублікування оголошення.

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
3 листопада 2015 р. о 9.00 год. на базі «Дніпропетровська ЦРЛ ДОР» (1 поверх відділення 

хірургії) відбудеться плановий виїзд по забору донорської крові.
ДО УВАГИ ДОНОРІВ! При собі мати паспорт із пропискою Дніпропетровської області 

та ксерокопію ідентифікаційного коду. Медичні працівники попереджають, що дуже важливо 
за три дні не їсти жирного, смаженого, уникати вживання спиртних напоїв.  
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23 жовтня 2015 року № 41 (7910)  ВЕРНІСАЖ
Вітаємо із 55-річним ювілеєм директора Новолександрівської СЗШ

Олександра ОВСЮКА
Шановний Олександре Миколайовичу!

Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та напо-
леглива праця внесли вагомий вклад у розвиток освіти, 
виховання підростаючого покоління, забезпечили пова-
гу серед колег. Ми пишаємося тим, що нам випала можли-
вість працювати з Вами й досягти разом професійних висот.

Нехай цвітуть під небом синьооким,
Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток,

Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,

А Господь дарує довгих-довгих літ!
З повагою педагогічний колектив, учні та батьки КЗ Новолександрівська СЗШ.

Колектив, батьки та діти дошкіль-
ного закладу №10 «Світлячок» Новоо-
лександрівської сільської ради вітають 
із ювілеєм  вихователя старшої групи 
«Теремок» 

Світлану ВІЗИР
Шановна Світлано Вікторівно!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,

Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться 

в житті!
Тож не старійте і не знайте

В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

30-річний ювілей із дня весілля 
святкують 

Людмила та Юрій ГРАНЕНКИ
Сьогодні чудо-

ве свято не тільки 
для вашої родини, 
але й для всіх нас, 
ваших близьких і 
рідних!

Бережіть те, що 
дбайливо будували 

багато років. Нехай Бог збереже й благословить ваш дім! 
Щиро вітаємо вас із тридцятиліттям сімейного життя 

і бажаємо: хай міцне здоров’я, родинне тепло, вдячність 
від дітей і людей та шана, злагода, благополуччя, вірні 
друзі будуть надійними супутниками на довгій життє-
вій дорозі. Нехай радість панує у вашій світлиці, а со-
нечко сяє колоссям пшениці! Щастя вам на довгі роки!

Ви роки нанизали,
Мов перлини в намисті,

Стільки разом пізнали
В спільнім світі

 барвистім!
Як перлини з дна моря

Не темніють із часом,
Так і Ви – завжди поряд,

Все долаєте разом!
Хай Вам кожне світання

Несе щастя краплину,
А взаємне кохання

Буде чисто – перлинним!
З повагою діти, внуки та 

вся дружня родина. 

Днями відсвяткував 
свій ювілейний День 

народження директор Кому-
нального закладу Новоолександрівська 
середня загальноосвітня школа 

Олександр ОВСЮК 
Шановний Олександре Миколайовичу!

Прийміть наші щирі вітання з нагоди Вашо-
го 55-річчя!

Бажаємо Вам міцного здоров’я та жит-
тєвої наснаги, професійних успіхів та осо-
бистих досягнень, родинного щастя, злагоди 
та добробуту.

Нехай Ваша доля буде довгою й щасливою й 
Вас завжди оточує сімейний затишок та під-
тримка друзів.
 Щиро бажаємо Вам нових звершень на осві-

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

Програма «Стосується кожного» зна-
йома, напевно, всім телеглядачам. 

Нещодавно на зйомках програми в Ки-
єві побувала редактор нашої газети Тамі-
ла Жорняк. Саме Таміла Володимирівна 
була ініціатором однієї з програм, зате-
лефонувала на телеканал Інтер і запропо-
нувала тему для обговорення.

Наші читачі добре знають рубрику 
«Терміново потрібна наша допомога». Ви 
пам’ятаєте, як ми збирали кошти Світлані 
Тамрі, яка потрапила в автомобільну ава-
рію, та отримала багаточисленні травми: 
переломи та вивихи хребців, забій груд-
ного відділу спинного мозку, переломи 
ребер та пошкодження правої легені.  

За нашої допомоги – читачів «Дніпров-
ської зорі» та інших небайдужих людей 
Світлані зробили операцію в Харкові, 
життя врятували, але вона так і залиши-
лася в інвалідному візку.

З надією на допомогу, Світлана зі своєю 
маленькою донечкою Лаурою відправилися 
до столиці. «Погляд на майбутнє» – під та-
кою назвою вийшла програма в ефір на те-
леканалі Інтер. Світлана повідала глядачам 
свою трагічну історію. Розповідаючи про 
свою біду,  вона зазначила, що з чоловіком 
Хашемом вони разом не проживають, під-
тримку в вихованні донечки він не надає.  
Світлана дуже хоче одужати, щоб повно-
цінно виховувати восьмирічну Лауру, адже 
кожній дитині потрібна здорова мама. 

У підсумку даної телепередачі Світлані 

СЛІДАМИ  НАШИХ  ПУБЛІКАЦІЙ

стосується  кожного

Передплатіть газету «Дніпровська зоря», і ви не пошко-
дуєте. Тільки в інформаційному віснику Дніпропетров-
ського району ви дізнаєтесь про життя сільських громад, 
отримаєте юридичну консультацію та роз’яснення змін у 
законодавстві, знайдете корисні поради для господинь.

Тільки на сторінках нашої газети ви зможете вислови-
ти власну думку з хвилюючого вас питання. На фото зі 
шпальт газети щоп’ятниці на вас дивляться жителі райо-
ну – керівники, прості люди, усміхнені діти.

Доторкніться до живої історії Дніпропетровського 
 району, станьте її активними небайдужими учасниками.

була запропонована кваліфікована консуль-
тація спеціаліста в інституті нейрохірургії 
ім. А.П. Ромоданова. Її вже прооперували. 
В результаті проведеної операції у Світлани 
Тамри з’явилася надія стати на ноги й пода-
рувати Лаурі щасливе дитинство.

Шановні читачі! Якщо ви знаєте зво-
рушливу життєву історію, або цікаву осо-
бистість, яка потребує підтримки, зателе-
фонуйте до редакції газети «Дніпровська 
зоря». Ми спільно з нашими київськими 
колегами з телепередачі «Стосується кож-
ного» спробуємо вам допомогти.

УКРАЇНА ПЕРЕХОДИТЬ НА «ЗИМОВИЙ ЧАС»
У ніч із суботи на неділю, 25 жовтня 2015 року, відбудеться 

перехід на зимовий час на території України.
Стрілки годинників та показники електронних пристроїв 

переводяться на 1 годину назад – з 04:00 на 03:00.

Візьміть свого надійного друга – 
газету «Дніпровська зоря» – з собою в 2016 рік

Наш індекс: 61707 
Вартість: 

• на рік – 122,04 грн,
• на 1 місяць – 10,17 грн,
• на 3 місяці – 30,51 грн,
• на 6 місяців – 61,02 грн.

Без поштових послуг.

До нашої редакції надійшов лист подяки від жителів селища Кіров-
ське Людмили Джур, Світлани Горяної, Валерія Джоболди, Володимира 
Берда: «Кіровська громада висловлює слова щирої вдячності депутатові 
Кіровської селищної ради Марині Карпук  за організацію Дня селища та 
особливо – Великого Обухівського ярмарку, який уже 4 рік поспіль без 
жодної копійки бюджетних коштів проводиться в селищі. 

А головним сюрпризом для кіровчан став приїзд телеведучого Ігоря Кондра-
тюка з авторською програмою «Караоке на Майдані». Це дійство зібрало неймо-
вірну кількість людей, не тільки кіровчан, а й гостей селища, які бажали взяти 
участь у пісенному конкурсі. На щастя, саме наш земляк – Олександр Гладкий 
– став переможцем шоу. Завдяки цьому він мав нагоду поїхати до м. Києва й про-
славити рідний край на всю Україну. Свято видалося на славу, ми ще раз переко-
налися в тому, що Кіровська громада вміє не тільки плідно працювати, а й гучно 
й весело відпочивати. Дякуємо за подаровані незабутні враження».

Сама ж Марина Валентинівна повідала нам, що не змогла б організувати 
ці масштабні заходи без активної підтримки та фінансової допомоги ко-
манди патріотів рідної Кіровської землі: родини Горяних – Оксани й Рома-
на, Тулякових – Альони й Андрія, Щетиннікових – Юлії й Владислава, а 
також Вікторії Галкіної, Анжеліки Плітченко, Світлани Товстоног. 

«Дуже важливі навіть самі ідеї моїх небайдужих земляків-однодумців. Бо 
якось ми побували на «Петриківському дивоцвіті» в сел. Петриківці й разом 
вирішили, а чим гірше Кіровське? Так і народилася ідея проведення Великого 
Обухівського ярмарку, – розповіла Марина Карпук. – Зі своїми товарами до 
нас приїздять люди з Івано-Франківська, Запоріжжя, Києва, Донецька, з різ-
них сіл нашого району. Учасники ярмарку завжди з великим захопленням від-
гукуються про наше рідне селище та його привітних жителів. А нам завжди 
приємно дарувати радість людям – і шановним гостям, і рідним землякам».

РЕДАКЦІЙНА  ПОШТА

СВЯТО ЯСКРАВЕ, НЕЗАБУТНЄ


