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У першу неділю листопада країна відзначає день працівників соціальної сфери. Це свято людей, на яких 
покладена дуже відповідальна й почесна місія. До численної армії таких працівників належать і працівники 
Пенсійного фонду України. Тисячі людей відчувають нашу турботу, увагу й доброзичливість, бо ми щодня 
допомагаємо їм справитися з нелегкими життєвими обставинами й тим самим реалізуємо активну соціальну 
політику держави. Без сумніву, ми й надалі разом із нашими соціальними партнерами чесно й професійно 
виконуватимемо свою справу. 

Шановні колеги! Вітаю вас зі святом і зичу вам здоров’я, наснаги, вдалих починань, оптимізму та творчих 
здобутків, бажання працювати на благо людей.

Віра ПІДОДВІРНА, начальник управління ПФУ в Дніпропетровському районі. 

28 жовтня ми відзначаємо пам’ятну дату – 
71 річницю звільнення України 

від німецько-фашистських загарбників.
Неймовірно важким був шлях до мирних днів, до того 

часу, як відгриміли останні залпи війни над нашою краї-
ною. У цей знаменний для всіх жителів країни день ми вша-
новуємо світлу пам’ять про полеглих, низько вклоняємося 
всім, для кого Друга світова війна стала глибокою сутністю.

Ми в неоплатному боргу перед мільйонами тих укра-
їнців, хто стояв до останнього на передовій і за лінією 
фронту, для кого шлях на війні завершився під скром-
ними обелісками й кому судилося повернутися з неї жи-
вим. Перед трудівниками тилу, для яких вищий сенс тих 
голодних і холодних років сконцентрувався під гаслом 
«Все для фронту, все для Перемоги!». Перед святою са-
мопожертвою солдатських вдів, які несли до кінця разом 
із похоронами свій непідйомний хрест. Перед дітьми вій-
ни, у яких вона відібрала найкращу пору життя.

Бажаємо кожній родині здоров’я, добробуту, тепла й 
затишку, оптимізму й непохитної віри в те, що завтраш-
ній день буде світлим і щасливим.

З Днем визволення, шановні земляки!

Шановні працівники соціальної сфери Дні-
пропетровського району! Від щирого серця ві-
таємо вас із професійним святом.

Це свято тих, хто постійно опікується проблема-
ми людей, забезпечує їх потреби. Вашу підтримку 
відчувають широкі верстви населення й, насампе-
ред, пенсіонери та інваліди, діти-сироти, малоза-
безпечені та багатодітні сім’ї, безробітні громадяни. 
Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи 
надання соціальних гарантій і допомоги тим, хто 
потрапив у нелегкі життєві ситуації, ви робите ваго-
мий внесок у розбудову демократичного, громадян-
ського суспільства. Ваша праця скромна й не завжди 
помітна, але завжди сповнена душевним теплом.

На плечі соціального працівника покладене 
одне з найважливіших і найвідповідальніших за-
вдань – державна підтримка й соціальний захист 
громадян, заснований на принципах індивіду-
ального підходу до кожної людини. Бажаємо вам 
подальших успіхів у праці, вдалих починань, міц-
ного здоров’я, добра, впевненості в майбутньому, 
здійснення мрій та задумів. 

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

Шановні жителі Кіровської громади!
Щиро вдячний вам за підтримку й довіру під час 

виборів до місцевих рад. Бажаю вам здоров’я, благо-
получчя, оптимізму на майбутнє.

З повагою 
Микола СУДІЛОВСЬКИЙ. 

ОДНА ГОЛОВА ДОБРЕ, А ДВІ КРАЩЕ
Катерина Же-

ляб’єва, Люби-
мівський сіль-
ський голова: 
«Дорогі мої жи-
телі Любимів-
ської територі-
альної громади 
– мешканці сіл 
Придніпрянське, 
Перше Травня, 
Любимівка.

Дякую вам за 
підтримку на ви-
борах сільського 
голови. Я в свою 
чергу, неодмінно буду й надалі виправдовувати надану 
мені довіру. Разом із вами, мої шановні, ми крокуватиме-
мо тільки до нових звершень, до реалізації всіх задума-
них планів і, обов’язково, до найголовнішої нашої стра-
тегічної мети – «Любимівська територіальна громада – 
нове село України».

Ігор Желяб’єв: «Приєднуюсь до слів подяки Катерини 
Павлівни й, у свою чергу, запевняю, що з такою друж-
ною розумною громадою ми досягнемо всього того, що 
запланували».

Любимівська сільська рада.
Обрані на виборах 25 жовтня 2015 року

Сільський голова: Желяб’єва Катерина Павлівна
Депутати сільської ради: 1 округ – Богатова Світлана 

Анатоліївна, 2 округ – Фурман Олена Борисівна, 3 ок-
руг – Купа Юрій Олександрович, 4 округ – Купріч Сергій 
Романович, 5 округ – Солдатенко Вікторія Вікторівна, 
6 округ – Фурман Олександр Іванович, 7 округ – Щур 
Любов Василівна, 8 округ – Демура Ігор Георгійович, 9 
округ – Журіков Артем Олександрович, 10 округ – Шев-
ченко Гульнара Умарівна, 11 округ – Масалова Катерина 
Володимирівна, 12 округ – Орлова Тетяна Станіславівна, 
13 округ – Десятерик Тетяна Олександрівна, 14 округ – 
Потапов Валерій Георгійович.

Шановні жителі Ювілейної селищ-
ної територіальної громади!

Я, Іван Миколайович Камінський, 
щиро вдячний кожному із вас, хто 25 
жовтня прийшов на виборчу дільницю, 
обрав дію та активність на противагу 
нейтралітету та пасивності. Я безмеж-
но вдячний вам за те, що довірили мені 
особисто представляти інтереси бага-
тотисячної об’єднаної Ювілейної гро-
мади. Я розумію всю величезну відпо-
відальність і зроблю все можливе, аби 
виправдати вашу довіру.

За результатами виборів 25 жовтня 2015 року, відповід-
но до постанови Чумаківської сільської виборчої комісії № 
72 від 26 жовтня 2015 року Чумаківським сільським голо-
вою обрано Стець Валентину Іванівну. Депутатський корпус 
Чумаківської сільської ради обрано в кількості 14 депута-
тів, зокрема, по 1 округу – Денісова Тетяна Дмитрівна, по 
2 – Василенко Алла Григорівна, по 3  – Данилова Людмила 
Борисівна, по 4 – Староконь Анатолій Володимирович, по 
5 – Булашенко Олександр Олексійович, по 6 – Шляхтіна 
Віра Миколаївна, по 7 – Покась Олександр Олександрович, 
по 8 – Сачевічік Наталія Василівна, по 9 – Паранько Вікто-
рія Вікторівна, по 10 – Харченко Валентина Григорівна, по 
11 – Кошля Анатолій Андрійович, по 12 – Завалипіч Василь 
Миколайович, по 13 – Таран Григорій Іванович, по 14 – Щер-
бина Віталій Олександрович.

Дорога моя громадо!
Я щиро дякую 

вам, дорогі мої ви-
борці, за висловле-
ну довіру на міс-
цевих виборах 25 
жовтня.

Результати голо-
сування для мене, 
перш за все – це ви-
соке довір’я грома-
ди, визнання того, 
що вже зроблено й 
підтримка програ-
ми на майбутнє. 
Для мене така дові-
ра людей дорогого 
варта.

І коли добрі справи для громади увінчуються успіхом, 
подякою та підтримкою – це додає сил, наполегливості, 
віри у здійснення найсміливіших задумів.

Іще раз усім дякую за довіру й хочу висловити впевненість, 
що і надалі всі разом ми працюватимемо на користь наших 
сіл і заради майбутнього наших дітей! І нехай у всіх нас руки 
не втомлюються працювати, а серця – творити добро!

З повагою 
Валентина СТЕЦЬ,  Чумаківський сільський голова.

Новоолександрівський сільський голова Олександр 
Візір щиро дякує всім жителям населених пунктів Но-
воолександрівської сільської об’єднаної територіальної 
громади за підтримку та високу довіру:

«Я завжди працював із повною самовіддачею задля 
розвитку нашої громади. Сьогодні з упевненістю ди-
влюсь у майбутнє. З такими людьми як ви, які вболі-
вають за рідний край серцем і душею, ми неодмінно 
здійснимо всі плани щодо розвитку Новоолександрів-
ської сільської територіальної громади».

ЗВЕРНЕННЯ НОВООБРАНИХ ЛІДЕРІВ ГРОМАД ДО СВОЇХ ВИБОРЦІВ

Шановні жителі Дніпропетровського району!
Висловлюю щиру 

вдячність кожному з 
вас, хто не залишив-
ся осторонь виборчого 
процесу й прийшов у 
неділю, 25 жовтня, на 
виборчі дільниці й ви-
разив свою громадян-
ську позицію, а це май-
же половина виборців 
нашого району.

Сьогодні ми відкри-
ваємо нову сторінку в 
житті районної громади. 
Щиро вірю, що обрані 
вами депутати до об-
ласної, районної та міс-
цевих рад виправдають 
довіру людей, докладуть 
максимум зусиль, знань 

і досвіду для того, щоб наш рідний край продовжував 
динамічно розвиватися, а якість життя його мешканців 
покращувалося. Попереду багато роботи. Роботи в ко-
манді, роботи на результат, роботи для вас.

Роман ПРУДЕНКО, 
в.о. голови райдержадміністрації.

 

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

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

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

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.
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Нещодавно в залі засідань районної ради відбулися засідання пленуму ради 
районної організації ветеранів Дніпропетровського району на тему: «Про ро-
боту районної організації ветеранів за звітний період з 12 жовтня 2011 року по 
жовтень 2015 року та головні напрямки діяльності на наступний статутний тер-
мін». У його роботі взяли участь: Віра Джур, в.о. голови районної ради, голови 
та представники ветеранських організацій з усіх місцевих рад нашого району.

Пленарну частину відкрив зі вступним словом Олександр Білоконенко, голова 
районної організації ветеранів. Він ознайомив присутніх із порядком денним. 
А також зазначив, що звіт і вибори в ветеранських організаціях, починаючи з 
первинних і закінчуючи з’їздом Організації ветеранів України, є важливою поді-
єю, віхою в житті організації й її членів. Нинішній звітний період, як ніякий ін-
ший, був знаменний історичними значущими подіями. Виходить на завершаль-
ний етап, своєрідну фінішну пряму 2015 рік, який надзвичайно неоднозначний. 
Насичений буремними подіями був 2014 рік, він починався з відомих подій на 
майдані, продовжився зміною влади, позачерговими президентськими вибора-
ми, оголошенням антитерористичної операції на сході країни та позачерговими 
виборами Верховної Ради України.

 Ветеранські організації разом із органами влади намагалися працювати чіт-
ко й злагоджено, піклувалися про старше покоління, захищали інтереси вете-
ранів. Яскравим прикладом єдності й згуртованості організації ветеранів стало 
святкування 30-річчя заснування Міжнародного дня волонтерів, 25-річчя Дня 
людей похилого віку, 
70-річчя Перемоги у 
Великій Вітчизняній 
війні та 70-х роковин 
звільнення України 
від фашистських за-
гарбників. На честь 
цієї дати 82 нагороди отримали голови первинних організацій, ветерани війни 
та праці. В ювілейний рік, рік ветеранів Великої Вітчизняної війни, приділяєть-
ся велика увага пам’ятникам загиблим воїнам, облаштуванню братських могил, 
монументів, пам’ятників історії – це 
ті символи, які свідчать про те, що 
наша пам’ять про подвиги захисників 
Вітчизни живе й буде жити в наших 
серцях.

У відповідності до Постанови Пре-
зидії Ради Організації ветеранів Укра-
їни № пр-6/4 від 19.11.2013 року і Зако-
ну України «Про громадські об’єднан-
ня», рішень президії ради та пленуму 
ради районної організації ветеранів 
війни та праці змінено назву районної 
організації ветеранів війни та праці на 
Дніпропетровську районну організа-
цію ветеранів. На сьогоднішній день 
організація ветеранів нараховує 17,5 
тис. членів, у тому числі ветеранів війни – 2 250 чоловік, із них інвалідів 160 
чоловік, учасників бойових дій – 310 чоловік, учасників війни – 1 600 чоловік, 
ветеранів праці – 4 300 чоловік, дітей війни – 8 тис. чоловік, людей похилого віку 
– 2 900 чоловік, ветеранів віком старше 80 років – 2 300 чоловік.

Виконуючи рішення VI-го з’їзду Організації ветеранів України, вимог до Ста-
туту, всю свою організаційну діяльність Дніпропетровська районна організація 
ветеранів спрямовує на вирішення головних завдань із соціального захисту стар-
шого покоління. За звітний період організація ветеранів збільшила свої ряди за 
рахунок ветеранів праці та людей похилого віку.

За звітний період проведено 8 пленумів і 42 засідання президії ради, на яких 
розглянуто біля сотні наболілих питань. Основну увагу приділяли проблемам 
учасників бойових дій, інвалідів, дітей війни та ветеранів праці, покращували 
їх матеріальний стан.

Важливою подією в житті ветеранської організації стала звітно-виборча кам-
панія в первинних ветеранських організаціях, яка пройшла з червня по вересень 
організовано, активно в усіх 17-ти організаціях. Уся увага громадськості, керів-
них організацій була прикута до війни на сході України. В перші місяці війни 
в район прибуло 1 200 біженців, 260 сімей, які отримали тимчасове житло в м. 
Підгородному – 45 сімей, сел. Ювілейному – 59, с. Олександрівці – 24, сел. Кі-
ровському – 35, селах Новомиколаївка та Любимівка – 17, в Сурсько-Литовсько-
му – 14, Партизанському – 11, Волоському – 7. Ветерани активно долучалися до 
роботи із збирання гуманітарної допомоги мешканцям постраждалих районів. 
Найбільш активно, злагоджено та системно робота налагоджена в селах: Ново-

миколаївка (голова ради ветеранів Балаш А.В.), Сурсько-Литовське (Назаренко 
Л.М.), Волоське (Назаренко Л.М.), селищі Кіровське (Калниш С.П.), та майже всі 
в тій чи іншій мірі виконували свій громадський обов’язок. 

І вже на звітно-виборчих зборах основну увагу звертали в своїх виступах ве-
терани на подорожчання цін на продукти харчування, медикаменти, медичне 

обслуговування в цілому, транспортні по-
слуги, на житлово-комунальні послуги та 
інше. 

І тільки там, де ради первинних вете-
ранських організацій ініціативні, активні, 
мають добрі стосунки, ділові взаємовід-
ношення з органами місцевого самовряду-
вання, ведуть наполегливий пошук матері-
альних і інших можливостей для надання 
допомоги тим, хто цього потребує, то й такі 
складні проблеми успішно вирішуються, 
для того, щоб захистити людей похилого 
віку. В обговоренні звітних доповідей в 
первинних організаціях взяли участь 115 
ветеранів. У нинішньому звітному періоді 
склад голів цих організацій відрізняється 

в першу чергу небайду-
жістю до чужої долі, до-
броті, наполегливості в 
досягненні мети. Завдяки 
цьому вони користуються 
заслуженим авторитетом 
у населення. 

Одним із головних напрямків роботи первинних організацій є робота з під-
ростаючим поколінням – молоддю, виховання її в дусі патріотизму, поваги до 
старшого покоління. А також турбота про духовний і культурний розвиток су-

спільства.
Віра Джур звернулася до присутніх: «Спасибі, вам, ша-

новні голови ветеранських організацій, ветерани праці за 
те, що стоїте сьогодні на передовій, завдяки вашій напо-
легливості, небайдужості вирішуються болючі питання. 
Адже люди особливо похилого віку потребують нашої з 
вами підтримки не на словах, а на ділі. Необхідно зроби-
ти програму і заходи винести на розгляд чергової сесії 
з пропозицією виділення коштів на ветеранську органі-
зацію. Працювати треба спільно з райрадою, сільськи-
ми радами, громадськими організаціями, навчальними 
закладами. Бажаю всім вам здоров’я, щоб було бажання 
реалізовувати заплановані завдання». 

Семен Калниш, голова Кіровської ветеранської орга-
нізації, розповів про те, що жоден ветеран не залишаєть-
ся без уваги, на свята традиційно їх збирають в Будинку 

культури, вручають подарунки: «Віра Джур постійно піклується про ветеранів, 
приїжджає на всі наші заходи не з пустими руками. Проведено роботу щодо по-
новлення стану пам’ятників, обелісків, могил воїнам Другої світової війни Великої 
Вітчизняної війни. Велику роботу зроблено щодо будівництва меморіалу в центрі 
сел. Кіровського, де на постаментах вигравірувані імена тих, хто звільняв селище, 
хто пішов на війну й не повернувся, хто прийшов і помер у мирний час, також є 
пам’ятники чорнобильцям, перший пам’ятник на Україні солдатським вдовам та 
працівникам тилу. Навіть є пам’ятник військовим будівельникам та воїнам-інтер-
націоналістам».

Антоніна Балаш, голова Новомиколаївської ветеранської організації розповіла 
про те, що нещодавно в Будинку культури с. Новомиколаївки відлунало свято 
поважних людей – пенсіонерів, які невтомно працювали без відпочинку все жит-
тя, і в мирний час, і в роки війни. Всі учасники заходу отримали задоволення від 
прекрасної концертної програми, поздоровлень і побажань, які лунали на адресу 
шановних у селі людей. Антоніна Володимирівна поділилась планами на май-
бутнє: «Наша ветеранська організація планує зробити стелу пам’яті загиблим 
воїнам і вдовам, чоловіки яких загинули на фронті, або померли від ран. Хай бог 
дає всім нам здоров’я, бо без нього немилі всі наші діла».

Підбиваючи підсумки проведеного заходу, учасники визначили основні 
завдання подальшої роботи: поглиблення співробітництва ветеранських органі-
зацій із місцевими органами влади по виконанню законів із правового й соціаль-
ного захисту ветеранів війни, посилення уваги до їхніх умов життя.

Юлія ЧУМАК. Фото Таміли Жорняк.

ВЕТЕРАНАМ – УВАГА Й ПІДТРИМКА

Днями в святково при-
крашеній залі засідань 
районної ради відбулися 
урочистості з нагоди Дня 
працівника соціальної 
сфери. На адресу сумлін-
них працівників, які при-
четні до важливої, від-
повідальної й непростої 
роботи в сфері соціальних 
послуг звучали  щирі сло-
ва подяки й поздоровлень 
від Віри Джур, в.о. голо-
ви районної  ради. Також 
до сердечних слів вітань 
приєдналася Любов Бут, 
начальник управління 
соціального захисту на-
селення райдержадміні-
страції.

Подякою Дніпропе-
тровського обласно-
го центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді за вагомий 
особистий внесок у 
реалізацію держав-
ної політики у сфері 
соціальної роботи із 
сім’ями, дітьми та мо-
лоддю, були відзначе-
ні: Валентина Стець, 
Чумаківський сіль-
ський голова; Катери-
на Желяб’єва, Любимівський 

сільський голова; Олександр 
Візір, Новоолександрівський 

сільський голова; Валерій 
Рижак, Балівський сіль-
ський голова; Юрій Світ-
личний, Степовий сіль-
ський голова; Наталія Ри-
каш, в. о. Орджонікідзев-
ського сільського голови; 
Олег Рубль, депутат район-
ної ради. Грамоту Дніпро-
петровського обласного 
ЦСССДМ отримала Олена 
Мазур, головний спеціа-

ліст-бухгалтер ДРЦСССДМ. 

Грамотами та подяками 
також були відзначені кра-
щі соціальні працівники всіх 
закладів соціальної направ-
леності нашого району та від-
повідальні особи за соціальну 
роботу в органах місцевого 
самоврядування.

Музичні вітання для людей 
найгуманнішої в світі профе-
сії лунали  від Ольги Мельни-
чук та Еліни Цодікової.

Шановні працівники соці-

альної сфери, ваша невтомна 
праця є вкрай важливою та 
необхідною. Бажаємо кожно-
му з вас міцного здоров’я, ща-
стя, активного довголіття, ви-
тримки у життєвих випробу-
ваннях, невичерпної енергії 
для творення добра, заслуже-
ної шани та вдячності людей, 
наснаги й завзяття в служінні 
народові України.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
Фото Таміли Жорняк. 

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

ПОДІЛІМОСЯ  ТЕПЛОМ  СОНЯЧНИХ  СЕРДЕЦЬ
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ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні пра-
вової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України,  
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року й про-
токолам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, антикорупційної 
експертизи, а також з урахуванням практики Євро-
пейського суду з прав людини, прийнятті рішення про 
державну реєстрацію цього акта, 
присвоєнні йому реєстраційного 
номера та занесенні до Єдиного 
державного реєстру норматив-
но-правових актів.

Конвенція про захист прав лю-
дини і основоположних свобод 
1950 року (далі – Конвенція) є 
міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зо-
бов’язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Відповідно 
до статті 9 Конституції України «чинні міжнародні договори, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законо-
давства України». Таким чином, Конвенція та протоколи до неї набули статусу 
частини національного законодавства.

Експертиза нормативно-правових актів щодо відповідності  положенням Кон-

венції поширюється на всі нормативно-правові акти, що підлягають державній 
реєстрації. 

Експертиза проводиться у два етапи: Перший етап – перевірка чи предмет ре-
гулювання нормативно-правового акта (його проекту) стосується прав свобод, 
гарантованих конвенцією, тобто здійснюється перевірка на належність. Другий 

етап – перевірка нормативного акта (його проекту), предмет регулю-
вання якого стосується прав і свобод, гарантованих Конвенцією, на 

відповідність положенням Конвенції та практиці 
Суду – так звана перевірка на відповідність.

На сьогоднішній день не існує єдиного механіз-
му проведення експертизи на відповідність нор-
мативно-правових актів (їх проектів) Конвенції 
та протоколам до неї, складність полягає в тому 
що процедура такої експертизи не врегульова-
на на нормативно-правовому рівні. З огляду на 

складність та комплексний характер питань, пов’язаних із Конвенцією, а також 
беручи до уваги, що практика Європейського суду з прав людини перебуває у 
постійному розвитку проведення експертизи є багатоетапним та відповідаль-
ним процесом. Вона здійснюється з метою встановлення відповідності норма-
тивно-правового акта чи його проекту вимогам Конвенції та протоколів до неї 
та практиці Європейського суду з прав людини.

Дніпропетровське районне управління юстиції.

ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
НА ВІДПОВІДНІСТЬ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ

 ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Ювілейна 
селищна 

територіальна
 громада

№ 1 410 184 44,8 Кононенко
Людмила Миколаївна самовисування 66

№ 2 392 164 41,8 Вусик
Світлана Миколаївна самовисування 46

№ 3 372 164 44,08 Березняк
Станіслав Вікторович самовисування 128

№ 4 403 216 53,6 Кравченко
Ольга Олександрівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 87

№ 5 508 259 50,9 Салабай
Вікторія Миколаївна самовисування 114

№ 6 465 208 44,7 Герасименко 
Антоніна Іллівна Партія «Відродження». 95

№ 7 460 205 44,5 Жирко
Владислав Васильович самовисування 111

№ 8 326 171 52,4 Ніколенко
Алла Павлівна

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ». 71

№ 9 341 124 36,4 Павлик
Павло Анатолійович самовисування 42

№ 10 325 146 44,9 Матросова
Євгенія Олександрівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 63

№ 11 349 162 46,4 Шикула 
Гліб Михайлович самовисування 88

№ 12 452 200 44,2 Шевченко 
Роман Анатолійович самовисування 60

№ 13 486 215 44,2 Санжаровський 
Геннадій Миколайович самовисування 102

№ 14 580 262 45,1 Кононова
Тетяна Олексіївна самовисування 110

№ 15 425 176 41,4 Довгань
Інна Дмитрівна Партіїя «Відродження». 60

№ 16 427 147 34,5 Кононов 
Денис Володимирович самовисування 66

№ 17 388 166 42,7 Євпак
Людмила Іванівна самовисування 123

№ 18 426 167 39,2 Гречаний
Євгеній Іванович самовисування 71

№ 19 459 148 32,2 Невесела
Лариса Анатоліївна самовисування 83

№ 20 418 166 39,7 Коваль
Василь Юхимович самовисування 50

№ 21 481 220 45,7 Дейнеко
Володимир Максимович  самовисування 95

№ 22 472 176 37,2 Шевченко
Григорій Анатолійович самовисування 120

№ 23 323 136 42,1 Лагода
Людмила Василівна самовисування 129

№ 24 322 161 50,0 Лагода
Микола Іванович самовисування 108

№ 25 504 322 63,8 Корінна
Євгенія Яківна самовисування 254

№ 26 571 350 61,2 Рибалко
Мирослава Петрівна самовисування 141

Назва сільської/
селищної ради

Загальна
 кількість 
виборців

 (чол.)

Кількість виборців, 
які взяли участь 

у голосування (чол.)
Активність 
виборців, %

Прізвище, ім’я, по батькові
кандидата

Суб’єкт висування кандидата (назва 
місцевої організації політичної партії 

або самовисування)

Голоси
«ЗА», 

%

Ювілейна селищна
 територіальна 

громада
11080 4924 44,4

Камінський Іван Миколайович самовисування 3941 
80,4

Клименко Іван Володимирович Партія «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«Солідарність»

302 
6,13

Мирченко Юрій Вікторович Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»

475
9,64

Пегушин Павло Іванович самовисування 112
2,27

РЕЗУЛЬТАТИ  ВИБОРІВ  СЕЛИЩНОГО  ГОЛОВИ  ЮВІЛЕЙНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

РЕЗУЛЬТАТИ  ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ  ЮВІЛЕЙНОЇ  СЕЛИЩНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ 

Назва 
селищної ради

Номер 
округа

Загальна 
кількість 
виборців 

Кількість 
виборців, які 
взяли участь 
у голосуванні

Активність 
виборців, %

Прізвище, ім’я, 
по батькові кандидата

Суб’єкт висування кандидат (назва 
місцевої організації політичної партії 

або самовисування)
Голоси
«ЗА»
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Мені, як лікареві загальної практики-сімейної ме-
дицини, часто ставлять питання молоді батьки 
та бабусі, що виховують своїх онуків. Я зібрала всі 
питання й узагальнив їх для того, щоб моя стаття 
читалася на зрозумілішій і доступнішій мові.

Звідки з’явився в Україні вірус поліомієліту?
По-перше, у світі існують країни, в яких ще не по-

бороли цю хворобу. По-друге, в результаті низького 
рівня імунітету  вірус циркулює серед деяких людей. 
А вони про це не знають.

Як зменшити ризик зараження?
Оскільки поліомієліт передається й повітряно-кра-

плинним, й орально-фекальним шляхом, то треба 
мити руки перед їдою, після відвідування туалетів, 
громадських місць, триматися чимдалі від людей з 
ОРВІ. При першій же нагоді пройти вакцинацію!

Чи можна заразитися, але не захворіти поліо-
мієлітом?

Вірус може «прижитися» в кишечнику й виділяти-
ся з фекаліями. Тобто людина стає вірусоносієм. При 
цьому в організмі такого інфікованого виробиться як 
місцевий (у кишечнику), так і гуморальний (антитіла 
в крові) імунітет, а сам він не хворіє.

Як лікують поліомієліт?
Специфічних ліків немає. Призначаються проти-

вірусні, знеболюючі, заспокійливі препарати. Через 
1-1,5 місяця проводять фізіотерапевтичне й ортопе-
дичне лікування. Але це тільки полегшує стан хво-
рого, оскільки, на жаль, поліомієліт не виліковується 
й завжди веде до інвалідизації. Крім випадків, коли 
людина є носієм вірусу.

Як запідозрити зараження?
У більшості немає симптомів або є легка течія, 

схожа з респіраторними захворюваннями, або се-
розний менінгіт (лихоманка, головний біль, судо-
ми, блювота). Клінічний діагноз повинен ставити 

лікар. А підтвердити або 
спростувати його можна 
буде на підставі даних ві-
русологічного обстеження 
(проводять у разі появи го-
строго в’ялого паралічу). 
Але краще всього прище-
питися і спати спокійно, 
тому що у дитини буде 
довічний імунітет.

Що робити, якщо ви 
захотіли вакцинувати 
дитину, а в поліклініці 
відповідають, що вакцин 
немає?

Переконатися в їх реальній відсутності або на-
явності можна, звернувшись до головного лікаря  
ЦПМСД, якщо є сумніву в правдивості слів рядових 
лікарів. Але врахуйте, що вакцини раніше  дійсно 
могло не бути – у багатьох амбулаторіях завезень 
нових партій не було ще з минулого року. У деяких 
залишаються старі запаси оральної вакцини (ОПВ). 
Але вона, згідно з календарем щеплень, не підходить 
для вакцинації немовлят у два й чотири місяці. Для 
перших двох вакцинацій – у два й чотири місяці від 
народження – використовується ИПВ (інактивована).

А ось вже в півроку, рік, півтора, шість і 14 років 
можна використати оральну вакцину (ОПВ), яка 
містить живі ослаблені віруси. Але якщо в дитини 
алергічні, імунологічні або деякі хронічні захворю-
вання, що асоціюються з імунодефіцитом, тобто його 
організм ослаблений, у нього можуть бути протипо-
казання до ОПВ. Тоді  лікар може рекомендувати ви-
користання ИПВ і в подальшому. 

Якщо вакцинація по графіку була пропущена, то 
чи має сенс зараз зробити ИПВ і чи буде від неї  ефект?

Буде. Завдання батьків – якнайскоріше звернутися 
до педіатра, до сімейного лікаря, який з урахуванням 
анамнезу дитини, складе індивідуальний графік вак-

цинації. Всього необхідно до 14 
років зробити 6 щеплень. Врахуй-
те, що відчутний імунний захист 
з’являється мінімум після чоти-
рьох вакцинацій.

Чи ризикують захворіти полі-
омієлітом дорослі?

З дуже, з дуже малою вірогід-
ністю й що у зв’язку з особли-
востями імунітету свого часу не 
сформувалася імунна відповідь 
повною мірою. Чи якщо, примі-
ром, дорослі  не були прищеплені 
проти поліомієліту, що було мало-
вірогідне в радянській медицині.

Чим вакцинують в Європі?
У країнах ЄС оральну вакцину не використову-

ють тому, що риски поширення вірусу поліомієліту в 
розвинених країнах нікчемні в зв’язку з високим охо-
пленням вакцинацією, тому ОПВ їм ні до чого. 

Нам же теж не бажано використати живу вакцину 
тому, що у нас в країні низький рівень імунізації.

Хронічні хвороби не є протипоказанням для ще-
плення?

Ні. А ось поспішити прищеплюватися, поки не 
почалася зимова епідемія грипу, я вам пораджу. Та і 
може не вистачити усім вакцини цього року (врахову-
ючи ситуацію в країні).

Чи існує спеціальна підготовка до вакцинації?
Ні, не існує. Не рекомендується приймати перед 

вакцинацією жарознижуючі й протиалергійні меди-
каменти.

Не затягуйте час, звертайтеся до своїх сімейних 
лікарів. Щеплення єдиний оберіг для ваших дітей.

Будьте здорові! 
Людмила ПОБІГАЙ, 

головний лікар КЗ ЦПМСД Дніпропе-
тровського району.

Патронатом у сімейному праві називається передача за до-
говором дитини, яка є сиротою, або з інших причин позбав-
лена батьківського піклування, на 
виховання в сім’ю іншої особи (па-
тронажного вихователя) до досяг-
нення дитиною повноліття.

У сімейному законодавстві України поняття 
«патронат» з’явилось у зв’язку з прийняттям 
нового СК України. Глава 20 нового Кодексу 
так і називається «Патронат над дітьми». Вона 
містить 5 статей (ст.ст. 252-256).

Специфіка патронату в сімейному праві, 
як правового інституту, виявляється в тому, 
що така передача здійснюється за договором 
про патронат, а не на підставі адміністратив-
но-правового акта – рішення органу опіки чи 
піклування. Цей договір укладається між ор-
ганом опіки й піклування та особою, яка дала 
згоду взяти дитину на виховання (патронат-
ним вихователем).

Аналізуючи зміст ст.ст. 252-256 СК, можна дати наступне визначення договору 
про патронат над дітьми. За договором про патронат над дітьми орган опіки й 

піклування передає дитину, яка є сиротою, або з інших причин поз-
бавлена батьківського піклування, як правило, з врахуванням зго-

ди самої дитини, патронатному вихова-
телю за плату, а патронатний вихователь 
зобов’язується виховувати й утримувати 
дитину в своїй сім’ї, захищати її права та 

інтереси як опікун або піклувальник без спеціальних на те повноважень.
Згідно зі ст. 255 СК України основними обов’язками патронатного вихова-

теля є: забезпечення дитини житлом, харчуванням тощо; створення умов для 
навчання, фізичного та духовного розвитку. Ці умови повинні відповідати 
вимогам Закону України «Про охорону дитинства»; захист дитини, її прав 
та інтересів так само як опікун або піклувальник без спеціальних на те по-
вноважень.

Договір про патронат може бути припинений: у разі відмови від нього 
вихователя або дитини, яка досягла чотирнадцяти років; у разі невиконан-
ня вихователем своїх обов’язків; якщо між вихователем і дитиною склалися 
стосунки, які перешкоджають виконанню обов’язків за договором; з інших, 
передбачених законодавством, підстав. Розірвання договору про патронатне 
утримання дитини може відбутись як за згодою сторін, так і за рішенням суду.         

Ірина КИСЛИЦЯ, 
в.о. начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Дніпро-
петровського районного управління юстиції у Дніпропетровській області.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ПАТРОНАТ  НАД  ДІТЬМИ

Походить від древньогрецьких слів поліос – сірий і мієлос – спинний мозок, 
тобто, дитячий спинномозковий параліч.

Це гостре, високо контагіозне інфекційне захворювання, обумовлене поразкою 
сірої речовини спинного мозку поліовірусом і що характеризується переважно па-
тологією нервової системи. Спочатку, протікає у безсимптомній або стертій фор-
мі. Потім, вірус проникає в ЦНС, розмножується в мотонейронах. Нервові клітини 
піддаються дистрофічно-некротичним змінам, розпадаються і гинуть. Це призво-
дить до безповоротних парезів 
або паралічів м’язів, що зреш-
тою призводить до смерті дити-
ни або до важкої інвалідності. 

У середині XX століття 
зростання захворюваності полі-
омієлітом надало йому у бага-
тьох країнах Європи і Північної Америки характер наці-
онального лиха. 

Збудник (poliovirus hominis) відноситься до групи ен-
теровірусів (кишковим вірусам). Вірус стійкий в зовніш-
ньому середовищі (у воді швидко гине при кип’ячені, під 
дією ультрафіолетового опромінення і при висушуванні). 
Навіть незначні концентрації хлору інактивують вірус. 
До антибіотиків – нечутливий. Джерело інфекції – лю-
дина (хворий або переносячий зараження безсимптомно). 
Збудник виділяється через рот (декілька діб), а потім з 
випорожнюваннями (декілька тижнів, а іноді і місяців). 
Зараження може статися повітряно-краплинним шляхом, 
але частіше – при попаданні в рот активного вірусу (через 
забруднені руки, їжу). Механічним переносником вірусу 
можуть бути мухи.

Захворюваність поліомієлітом переважає в літньо-осінні місяці. Частіше хво-
ріють діти від 6 місяців до 5 років. Сприйнятливість до вірусу поліомієліту за-
гальна, проте, найбільш сприйнятливі діти у віці до 7 років. Діти перших 2-3 мі-
сяців життя, завдяки отриманому трансплацентарному (від матері) імунітету, на 
поліомієліт практично не хворіють. Повторні випадки захворювання практично 
не реєструються оскільки після перенесеного захворювання виробляється стійкий 
імунітет і спостерігається несприйнятність клітин слизової оболонки кишечника 
до гомологічних типів вірусу.

«Стерта» форма протікає із загальними неспецифічними симптомами (ката-
ральні явища, шлунково-кишкові розлади, загальна слабкість, підвищення тем-
ператури тіла). Ці випадки найбільш небезпечні в епідеміологічному відношенні.

Менінгеальна форма проявляється у вигляді серозного менінгіту.
При спінальній формі – після загальних інфекційних симптомів з’являються па-

ралічі м’язів ніг і рук. Особливо небезпечний параліч діафрагми, що призводить 
до важкого порушення дихання.

Бульбарна форма обумовлена поразкою різних відділів ЦНС.
При непаралітичних формах захворювання зазвичай закінчується повним оду-

жанням.
При паралітичних формах у  деяких випадках функції уражених м’язів віднов-

люються не повністю, дефект зберігається тривало, іноді довічно. Найбільш важкі 
випадки, особливо з поразкою ди-
хальних центрів довгастого мозку, 
можуть привести до летального 
кінця.

Введення в практику вакцин, за-
стережливих поліомієліт, привело 
до швидкого зниження захворю-

ваності, а на багатьох територіях – до практично повної його 
ліквідації. У 1961 р. у СРСР захворюваність знизилася з 22000 
випадків до 4000 випадків. З 1962 р. реєструвалися не більше 
100-150 випадків у рік. 

А в 1988 році під керівництвом Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, ЮНИСЕФа і Ротарі Интернешнл були зроблені 
глобальні зусилля з викорінювання поліомієліту. Ці зусилля 
привели до скорочення числа щорічних діагностованих ви-
падків на 99 %%. За оцінками, число випадків захворюваності 
знизилося з 350 тис. в 1988 році до 483 випадків в 2001 році.

Але раптом, у вересні 2015 року в Україні було зареєстрова-
но два випадки поліомієліту (уперше в Європі з 2010 року). По 
побоюваннях фахівців, існує високий ризик подальшого поши-
рення поліомієліту по Україні. Оскільки проти цього захворю-
вання вакцинована тільки половина дітей у країні (серед ново-

народжених – 14%) замість необхідних 95%. Це зумовлено не тільки відсутністю 
вакцини але й тим, що батьки відмовлялись від вакцинації, наслідуючи моду на 
«природний імунітет».      

У зв’язку з цим МОЗ України почав масштабну кампанію по вакцинації дітей від 
поліомієліту. Передусім, прищеплять усіх дітей до 6 років (навіть тих, хто раніше 
вже був прищеплений), а далі, якщо вистачить вакцини, то охоплять і школярів до 
14 років. Що стосується раніше прищеплених, то вакцинувати будуть усіх дітей, 
що не мають на сьогодні потрібної кількості щеплень. Примушувати нікого не 
будуть. Але, приміром, якщо загублена карта щеплень і мама доводитиме, що ще-
плення робили і вона відмовляється від повторної, її спробують переконати. Адже 
краще зробити ще одне щеплення, чим недолічитися їх.

В. МІХЕЄВ, лікар загальної практики-сімейної медицини КЗ 
ЦПМСД Дніпропетровського району.

ПОЛІОМІЄЛІТ 

ЗДОРОВ’Я



ОВНИ. Вміння 
миттєво орієнтува-
тися в складних умо-
вах стане важливим 
фактором на цьому 
тижні. У професійній 
та побутовій сферах 
від вас знадобиться 
ухвалення швидких 
рішень. 

ТІЛЬЦІ. Цей тиж-
день створить усі не-
обхідні передумови 
для нового етапу ді-
лового або творчого 
життя. Варто прислу-
хатися до порад ото-
чуючих, вони можуть 
виявитися для вас до-
сить корисними. 

БЛИЗНЮКИ. Не 
намагайтеся встиг-
нути доробити всю 
заплановану роботу, 
оскільки це просто 
вам не під силу. На 
цьому тижні навколо 
вас буде суцільна ме-
тушня: як в офісі, так 
і вдома. 

РАКИ. Тиждень 
принесе спокій і вну-
трішнє умиротворення. 
Особливо якщо поруч бу-
дуть рідні та близькі вам 
люди. Давні мрії нарешті 
почнуть здійснюватися 
завдяки вашому терпінню 
й старанності. 

ЛЕВИ. Прийшов час для 

довгострокового пла-
нування та поступово-
го втілення проектів у 
життя. Не обійдеться й 
без зміни деяких пла-
нів: реальність внесе 
свої корективи. 

ДІВИ. Цього тижня 
варто прислухатися до 
свого внутрішнього 
голосу, під його керів-
ництвом ви зможете ді-
яти значно гнучкіше та 
ефективніше. Не варто 
всі проблеми вирішу-
вати самостійно, адже 
навколо є вірні друзі, 
готові допомогти вам 
порадою та справою. 
Намагайтеся не обма-
нювати нікого, в тому 
числі й себе.

ТЕРЕЗИ. Проблеми, 
що виникатимуть цьо-
го тижня, успішно ви-
рішаться, тому вам не 
варто заздалегідь тур-
буватися. Деяка розсі-
яність може призвести 
до забудькуватості та 
запізнень. Щоб цього 
уникнути, всю важли-

ву інформацію краще десь 
фіксувати. 

СКОРПІОНИ. На цьо-
му тижні вам не потрібно 
поспішати з нововведен-
нями: вони, звичайно, ко-
рисні, але поки невчасні. 
Вам доведеться боротися 

з апатією та лінню. Нама-
гайтеся хоча б зобразити 
бурхливу діяльність, адже 
ви потрапите в поле зору 
керівництва. 

СТРІЛЬЦІ. Вам воче-
видь знадобиться попов-
нити багаж професійних 
знань, тому що на роботі 
можливі нові призначен-
ня й ваша участь у нових 
проектах. Щоб набути лі-
дерських позицій, вам не-
обхідно стати впевненою в 
собі людиною.

КОЗЕРОГИ. Намагай-
теся не замикатися в собі 
і не перетворюватися на 
відлюдника. Спілкування 
вам необхідне, хоча б із 
близькими людьми, а ось 
чужі будуть дратувати й 
викликати нерозуміння. 

ВОДОЛІЇ. Вам може на-
дійти цікава пропозиція, 
що відкриє перед вами 
нові можливості. Проте 
варто все обдумати, а не 
погоджуватися одразу ж. 
В далекі поїздки зараз кра-
ще не вирушати. 

РИБИ. Тиждень спри-
ятливий для нових зна-
йомств. Будьте готові 
взяти на себе відповідаль-
ність за прийняття рішень 
і за своїх близьких. Взага-
лі не беріть на себе багато 
справ, бо ви не впораєтеся 
із ними. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ
КОРИСНА МОРКВА

У моркві містяться вітаміни: С, К, Е, РР, групи В, велика кількість 
каротину – корисної речовини, яка має здатність у людському організмі 
перетворюватися на вітамін А. Морква також багата на залізо, калій, 
фосфор, мідь, кобальт, магній, цинк, йод, хром, фтор, нікель та ін. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
При регулярному вживанні соку моркви нормалізується обмін речо-

вин, активізується робота багатьох життєво важливих систем, підвищу-
ється апетит. Користь відвареної моркви при лікуванні дисбактеріозу 
кишечника, злоякісних новоутворень доведена на практиці. 

Для швидкого й повного засвоєння провітаміну А людським організ-
мом доцільно приймати в їжу моркву, додаючи в неї сметану або ж рос-
линне масло. 

Користь моркви також відзначена і в косметології – цей овоч вико-
ристовується в різних масках для додання шкірі легкого відтінку засма-
ги. А сік моркви в суміші з соком лимона допоможе вивести веснянки. 
У косметичних цілях використовують моркву найбільш світлих сортів, 
натираючи її на дрібній тертці.

СМАЧНОГО!
СУП ІЗ МОРКВИ З ПЛАВЛЕНИМ СИРОМ

Інгредієнти: 7 морквин, 200 гр. плавленого сирка, 1/2 склянки смета-
ни, кріп, чорний мелений перець, сіль.

Приготування: доведіть до кипіння воду, додайте нарізаний шматоч-
ками плавлений сир, сіль, мелений перець і проваріть 2-3 хв. Залийте 
цією сумішшю натерту на крупній тертці моркву, додайте сметану та 
кріп. 

ЗАПІКАНКА З МОРКВОЮ, ГРИБАМИ Й КУРКОЮ
Інгредієнти: 600 гр. філе курки, 3 морквини, 1 цибулина, 200 гр. гри-

бів, 1/3 склянки вершків, 1/3 склянки тертого сиру, пучок кропу, 1 ли-
мон, крохмаль, сіль, чорний мелений перець за смаком.

Приготування: поріжте філе на шматки, додайте сік лимона, спеції 
й дайте постояти. Обсмажте цибулю до золотистого кольору, гриби 
смажте до готовності. Додайте вершки, дрібно нарізану зелень, перемі-
шайте. Всипте крохмаль і швидко перемішайте. Готуйте поки суміш не 
загусне. У форму викладіть фольгу. Викладіть філе 2/3, посипте сиром, 
викладіть гриби. Зверху – терту моркву. Решту філе викладіть у форму 
й поставте на півгодини в духовку при 180 градусах. Дістаньте форму 
й посипте тертим сиром. Поверніть форму в духовку на 10-15 хв., поки 
сир не розтопиться.

СОЛОДКІ МОРКВЯНО-ЯБЛУЧНІ КОТЛЕТИ
Інгредієнти: 6 морквин, 1 яблуко, 0,5 склянки молока, 4 ст. л. вершко-

вого масла, 2 ст.л. манної крупи, 2 ст. л. панірувальних сухарів, 1 яйце, 
100-150 гр. олії, 150 гр. сметани, цукор, сіль.

Приготування: дрібно наріжте моркву. Очистіть яблука від шкір-
ки і наріжте маленькими кубиками. У сотейник покладіть вершкове 
масло, влийте половину склянки молока й додайте порізану моркву. 
Поставте на маленький вогонь і тушкуйте приблизно 4 хв. Після 5 
хв. в сотейник із молочно-морквяною масою додайте яблука, ман-
ну крупу, сіль і цукор за смаком. Тушкуйте близько 3 хв. Охолодіть 
морквяну масу, вбийте сюди яйце і перемішайте. Сформуйте котлети 
й обваляйте їх у панірувальних сухарях і, на попередньо розігрітій 
сковороді з олією, обсмажуйте з двох сторін, приблизно по 5-7 хв. 
Полийте готові котлети сметаною.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
МОРКВЯНІ МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Після нанесення маски на обличчя, через 15 хв. змийте її теплою 
водою й нанесіть крем для свого типу обличчя. 

З вершками. Необхідно один середній овоч подрібнити в пюре й пе-
ремішати з чайною ложкою вершків. Маска позитивно впливає на суху 
шкіру, надає їй гладкості й скорочує кількість зморшок.

З білком яйця. Морквяна подрібнена маса в кількості однієї ложки 
перемішується з ретельно збитим у піну яєчним білком. Отримана су-
міш до густоти розводиться борошном. Така маска підходить власни-
цям жирної шкіри, вона надає звужуючий вплив на пори й знижує кіль-
кість сального секрету.

З молоком. Дві ложки морквяного пюре перемішуються з трьома 
ложками домашнього молока. Молочно-морквяна маска ефективно зні-
має запалення, робить шкіру м’якою.

З картоплею. Сік моркви в кількості двох ложок перемішується з 
одним жовтком і ложкою теплого, добре разім’ятого пюре з картоплі. 
Маска відмінно допомагає підліткам від вугрів, перешкоджає розвитку 
запалень.

З олією оливи. Натерта на дрібній тертці середня морквина перемі-
шується з двома чайними ложечками олії оливи й одним свіжим жовт-
ком. Регулярне використання цього складу усуває ділянки лущення на 
обличчі.

П’ять речей склада-
ють досконалу чесно-
ту: серйозність, ще-

дрість душі, щи-
рість, старан-

ність і доброта.

як каже мудрість

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ

Своєчасне технічне обслуговування га-
зових приладів – запорука їх безпечного 
функціонування. Технічне обслуговування 
газопроводів і газового обладнання жит-
лових будинків здійснюють спеціалізовані 
підприємства газового господарства. 

Технічне обслуговування газових при-
ладів включає в себе планове обслугову-
вання: якщо встановлені лише газові пли-
ти – один раз на 3 роки; якщо встановлені 
газові плити та інші 
газові прилади – один 
раз на рік; технічне 
обслуговування по 
заявкам абонентів у 
разі виявлення вито-
ку газу, або несправ-
ності газових прила-
дів.

Після виконання 
робіт по технічному обслуговуванню га-
зових приладів робітник газового госпо-
дарства зобов’язаний зробити запис в 
абонентній книжці та інвентаризаційній 
відомості, в якій розписується абонент. 
Обов’язково вимагайте щоб робітник га-
зового господарства пред’явив вам посвід-
чення.

ОСНОВНІ ВИМОГИ 
БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ПОБУТОВИХ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ
Газифікацію житлових будинків здій-

снюють фахівці відповідних організацій 
згідно проекту газифікації, що базується 
на вимогах існуючих норм і правил. А тому 
категорично забороняється самовільно 
здійснювати установку, перестановку, ре-
монт, заміну газових приладів.

Задля безпечної експлуатації газового 
обладнання: не дозволяється підігрівати 
балони зі скрапленим газом і установлю-
вати їх поблизу нагрівальних приладів;  
неприпустимо виявляти виток газу за до-
помогою запаленого сірника, користува-
тися несправними газовими приладами чи 
використовувати їх не за призначенням; не 
дозволяється залишати працюючі газові 
прилади без догляду – при затуханні однієї 
з горілок виникає загазованість приміщен-
ня, що призводить до вибуху. 

Димові та вентиляційні канали підляга-
ють періодичній перевірці. Відповідаль-
ними за їх стан є власники будинків ЖЕК, 
ЖСК, приватні власники. В разі несвоєчас-
ної перевірки, ремонту й ненадання газо-

вим господарствам актів на їх очищення, 
газові прилади підлягають відключенню 
від газопостачання. 

Особливу небезпеку складає відсутність 
тяги в димових і вентиляційних каналах, 
що приводить до неповного згоряння газу й 
виділенню чадного газу. Тому, перед запа-
люванням пальників газових приладів і пе-
ріодично під час їх роботи необхідно пере-
віряти наявність тяги. Для цього необхідно 
піднести смужку паперу до тягопреривача 
в газовій колонці, в ємкісних  водонагріва-
чах, або до оглядового отвору в газопаль-
никових приладах (малометражні казани, 

печі). Якщо смужка 
паперу втягується 
всередину – це свід-
чить про наявність 
тяги, якщо залиша-
ється нерухомою – 
тяга відсутня, відхи-
ляється від газового 
приладу всередину 
приміщень – тяга зво-

ротна. За відсутності або зворотній тязі, а 
також при сильному вітрі, дощі, різкому 
перепаді температури зовнішнього повітря 
користуватися газовими приладами катего-
рично забороняється.

У будівлях, обладнаних приладами й 
апаратами з відведенням продуктів згоряє 
в димарі (газові казани) не допускається об-
лаштування електровитяжок.

Важливою умовою безпеки користуван-
ня газовими приладами є також контроль 
за повнотою згоряння газу. При повному 
згорянні – полум’я має голубувато-фіо-
летовий колір, при неповному – темнува-
то-солом’яний. Неповне згоряння газу ви-
кликає інтенсивне виділення в приміщення 
чадного газу, який діє на організм людини 
як отрута.

Повне згоряння газу забезпечується: 
правильним регулюванням газопальнико-
вих приладів, що здійснюється працівни-
ками газового господарства;  постійним 
надходженням зовнішнього повітря через 
відкриті кватирки; утриманням димарів і 
вентиляційних каналів у справному стані; 
наявністю достатньої тяги; утриманням га-
зових приладів у справному стані і чистоті; 
використанням конфорок із високими ре-
брами при установці на газову плиту посу-
ду з широким дном.

Іван КАТРИЧЕНКО, 
завідувач сектору режимно-секрет-
ної роботи, взаємодії з правоохо-
ронними органами, цивільного за-
хисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи ДРДА.         

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ

Г
О
Р
О
С
К
О
П

Любимівська сільська рада оголошує конкурс на вакантну посаду головного бухгал-
тера сільської ради. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта 
за напрямком роботи, стаж роботи за фахом не менше року, володіння персональним 
комп’ютером на рівні користувача програмного забезпечення. 

Довідка за телефонами: 728-83-14; 728-84-13; 28-84-10.
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СПОРТ

З ПРИЦІЛОМ 
НА ОБЛАСТЬ

На базі Партизанської СШ (директор Віктор Неве-
селий) пройшов районний турнір із кульової стрільби 
серед допризовників, приурочений Дню захисника 
України. За медалі від 
районної організації То-
вариства сприяння обо-
роні України боролись 9 
команд із 6 колективів.

Особистий залік 
(максимум 50 очок): 1 
місце – Олександр Дьяч-
ков («Зоря») – 48 очок. 
2 місце – Денис Боднар 
(«Балівка») – 43 очки.  3 
місце – Костянтин Зи-
рянов («Партизан») – 43 
очки. Командний залік 
(максимум 150 очок): 1 
місце – «Зоря» – 129 очок, 
тренер Сергій Ковален-
ко. Чемпіони: Олек-
сандр Дьячков, Микола 
Маслаківський, Михай-
ло Гуржій, Олександр 
Бусько. 2 місце – «Балівка» – 120 очок, вчитель предме-
ту «Захист Вітчизни» Олександр Погрібний. Віце-чем-
піони: Денис Боднар, Олег Чешенко, Денис Єфіменко, 
Олександр Демченко. 3 місце – «Партизан» – 119 очок, 
вчитель предмету «Захист Вітчизни» Валентин Щерба-
тюк. Бронзові призери: Костянтин Зирянов, Ілля Саєн-
ко, Олексій Скряга, Олег Литвиненко.

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Головна мета 
змагання – підготовка до першості області. Тому до лі-
дерів була підсилена увага. Фаворити не підвели, снай-
пери з Зорі настріляли «золото» як в особистому, так і в 
командному заліках. Переконаний, що при такій стабіль-
ний стрільбі вихованці Сергія Михайловича потраплять 
на стрілецький п’єдестал пошани в м. Новомосковську».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

ЖУРАВЛИНА  ПІСНЯ  ФЕСТИВАЛЮ
Стоять у багрянці й золоті діброви,
Калина демонструє пишну вроду.
От і прийшла Покровонька Покрова –
Одне з найкращих свят мого народу.

Такими словами розпочався XI районний фестиваль 
козацької пісні «Покрова», на який з’їхались колекти-
ви з усього славного Дніпропетровського району, щоб 
взяти участь у цьому чудовому конкурсі. 

Присутніх привітали методист вокально-хорового 
жанру обласного методичного центру клубної роботи 
та народної творчості Дні-
пропетровської обласної 
державної адміністрації 
Лідія Роздайбіда та отець 
Костянтин, протоієрей, 
настоятель храму припо-
добних Антонія та Феодо-
сія Києво-Печерських.

Учасники фестивалю 
вкладали в виконання 
пісень усю свою душу. 
Переможцями в номіна-
ції «Солісти» стали Да-
рина Волошина, (ДШЕВ) 
та Костянтин Беляєв, с. 
Олександрівка, яких нагородили дипломами I сту-
пеня. Диплом II ступеня отримали Ганна Неклеса 
(ДШЕВ) та Олена Демченко з с. Партизанського. 
Диплом III ступеня отримали Ангеліна Овсієнко 
(ДШЕВ) та Людмила Прокопчук, с. Дослідне.

Бурхливими оплесками присутні зустрічали на-
родний ансамбль «Чорнобривці», (керівник заслуже-
ний працівник культури України Микола Чирва) та 
народний ансамбль «Журавка» (керівник Олександр 
Середко) районного Будинку культури, які отрима-
ли диплом I ступеня в номінації «Вокальні ансамб-
лі». Диплом II ступеня отримав народний ансамбль 
«Чумацький шлях», (керівник Петро Ціхач), диплом 
III ступеня отримав народний ансамбль «Кодачанка», 
(керівник Віктор Романенко), с. Старі Кодаки.

На фестивалі шановне журі та слухачі по-справж-
ньому оцінили фольклорно-етнографічний ансамбль 
«Криниця», (керівник Анатолій Напреєв), м. Підго-

родне, який отримав диплом I ступеня. Також при-
сутнім сподобався хор «Васильки», (керівник Кос-
тянтин Беляєв), с. Олександрівка, якого нагородили 
дипломом I ступеня в номінації «Хорові колективи».

Приємне враження залишилось від виступу учас-
ників школи естетичного виховання. Діти дуже ста-
ранно виконували пісні. Диплом I ступеня отримав 
хор учнів молодших класів (керівник Юлія Косте-
лан) та вокальний ансамбль «Сенс» (викладач Окса-
на Маркіна). Диплом II ступеня отримав хор учнів 

старших класів (керів-
ник Анастасія Сотулен-
ко) та вокальний ан-
самбль молодших кла-
сів «Нотка» (керівник 
Юлія Костелан). Ди-
плом III ступеня отри-
мав вокальний дитячий 
ансамбль «Соняшник» 
(керівник Антоніна Са-
єнко), с. Старі Кодаки.

У номінації «Дуети, 
тріо, квартети» диплом 
I ступеня отримав дует 
Софії Курбатової й Дар’ї  

Перегинець (керівник Юлія Костелан), ДШЕВ, та 
дует «Два серця» (керівник Юлія Синящока), с. 
Благовіщенка. Дипломом II ступеня нагородили 
тріо Катерини Присіченко, Маргарити Сімонової та 
Ольги Огневої (керівник Тетяна Пермякова), ДШЕВ, 
тріо «Яворина» (керівник Василь Крикунов), с. Но-
вомиколаївка. Диплом III ступеня отримав дует 
Марії та Івана Рижко (керівник Світлана Махно), 
м. Підгородне, Марини Кривої та Андрія Світлого 
(керівник Антоніна Саєнко), с. Старі Кодаки, також 
тріо «Сузір’я» (керівник Ніна Стець), с. Чумаки.

Насамкінець конкурсної програми журі привітало 
учасників та нагороди їх дипломами й подарунками.

Анна БОРИСЕВИЧ, художній керівник ДРБК. 
На фото: народний ансамбль «Журавка» – ди-

пломанти І ступеня в номінації «Вокальні  ан-
самблі» зі своїми шанувальниками; вокальний 
ансамбль «Нотка» – дипломанти ІІ ступеня.

ТВОРЧА СКАРБНИЧКА

У приміщенні Цен-
тральної районної 
бібліотеки для учнів 
3-Д класу ЮПШ-2 
пройшла година істо-
ричної пам’яті «По-
двиг заради майбут-
ніх поколінь», присвя-
чена Дню захисника 
України. Бібліотекар 
Алла Голик розповіла 
учням про вшануван-

ня мужності та героїзму захисників незалежності й терито-
ріальної цілісності України. Присутні зробили огляд книж-
кової виставки «Величне ім’я – Вітчизни захисник».

Також пройшов екскурс в історію козаків «Мовою слова 
про козацьку славу» до Дня українського Козацтва. Учні 
4-А класу ЮПШ-2 прослухали розповідь бібліотекаря 
Алли Голик про період козаччини. Учні розширили знан-
ня про запорізьких козаків, їхні традиції, побут, звичаї. 
Доповненням до розповіді став перегляд відеопрезента-
ції «Козацькому роду нема переводу» та огляд книжко-
во-ілюстративної виставки «Про День українського Коза-
цтва». Учні з задоволенням взяли участь у конкурсах.

НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
3 листопада 2015 р. о 9.00 год. на базі «Дніпро-

петровська ЦРЛ ДОР» (1 поверх відділення хірургії) 
відбудеться плановий виїзд по забору донор-
ської крові.

ДО УВАГИ ДОНОРІВ! При собі мати паспорт із 
пропискою Дніпропетровської області та ксероко-
пію ідентифікаційного коду. Медичні працівники по-
переджають, що дуже важливо за три дні не їсти жирно-
го, смаженого, уникати вживання спиртних напоїв.

Алексей КРАМАР. 
ЖИЗНЬ!

Жизнь идет, нет – пролетает,
Мы не видим ничего.

Все в коммерции погрязли,
Застегнуло всех бабло.

Деньги – важно, кто же спорит,
О душе забыли все,

И друзей здесь выбирают
По прикиду и Порше.

Люди, гляньте, оглянитесь,
Что же ждет вас впереди,

За детей вы поднимайтесь,
ибо темень впереди.
Осветите им дорогу,

Дайте шаг ступить вперед,
И они вас не забудут,

Будут помнить всем назло!

ОВЦА-ПРОВОКАТОР!
В стаде есть одна овца,
Провокатор – вот она.

Среди всех не выделялась,
Сено ела и траву, шерсть сдавала,

Не стеснялась оголять свою спину.
Но пришел вот день расплаты,

Закричала вдруг она,
И за ней все побежали

Не поняв куда она.
Дверь закрылась, стадо стало,

Ну а где теперь она?
За дверями показалась

Только тень её одна.
Стадо в крике и в пыли,
Но зажглись уже огни,

Поздно заднюю включать,
И пришлось всем умирать.
Так на бойню завела всех,

Всего одна овца.
Вывод сделайте друзья,
Так и в жизни есть овца!

Щиро вітаємо  
з Днем весілля

Владислава та Валерію 
АБРАМОВИХ! 

Сьогодні радісна й хвилююча по-
дія в вашому житті – одруження!

Щаслива мить для вас уже настала:
Серця свої ви міцно поєднали

І на рушник весільний разом стали. 
Прийміть вітання щирі і від нас, 

Бо спільне ви життя своє почали.
Кругом лиш чути ваші імена,
І вами не натішиться родина.
Віднині збільшилась сім’я одна
Ще більш зміцніє наша Україна!

Ідіть щасливо у нове життя,
Щоб горе і невдачі вас минали,

Аби гарячі й щирі почуття
Ніколи в ваших душах не згасали.

З повагою батьки мо-
лодят, рідні та друзі.

1 жовтня, на підставі 
Указу Президента Укра-
їни від 17.02.2015 року 
№88/2015, в Україні по-
чався осінній призов на 
строкову службу, який 
буде проходити до кін-
ця листопада 2015 року. 
Призову на строкову 
службу в 2015 році під-
лягають особи віком 
від 20 до 27 років. 18-ти 
й 19-річні громадяни 
України можуть піти 
служити, але тільки за 
власним бажанням на 
контракт. Служба в ар-
мії триває півтора роки. 

Згідно наказу військо-
вого комісара Дніпро-
петровського районного 
військового комісаріа-
ту від 20.07.2015 року 
№174, всі чоловіки, ві-
ком від 18 до 27 років 
зобов’язані з’явитися 
до Дніпропетровського 
районного військового 
комісаріату для проход-

ження медкомісії, уточ-
нення особистих даних 
та надання відстрочок, 
які передбачені чинним 
законодавством.

Нагадаємо, що тепер 
особам, яких призи-
ватимуть на строкову 
службу до армії, випла-
чуватимуть допомогу 
в розмірі 2436 грн. Ок-
рім того, згідно статті 
119 Кодексу законів про 
працю за працівниками, 
призваними на строко-
ву військову службу, на 
строк до дня фактичної 
демобілізації, зберіга-
ються місце роботи, по-
сада й компенсується із 
бюджету середній заро-
біток на підприємстві, в 
установі, організації, в 
яких вони працювали на 
час призову, незалежно 
від підпорядкування та 
форми власності. 

Дніпропетровський 
райвійськкомат.

В  УКРАЇНІ  ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
ОСІННІЙ  ПРИЗОВ

РВК ІНФОРМУЄ

НА ЗЛОБУ ДНЯ


