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Шановні друзі!
Дніпропетровська районна державна адміністрація та районна 
рада від щирого серця вітають адвокатів і представників органів 

адвокатури з професійним святом – Днем адвокатури!
У наш час це підвищена відповідальність у захисті прав та свобод 

громадян, ваша праця є надзвичайно важливою, як для суспільства в 
цілому, так і для окремої людини, права якої було порушено. 

Адвокат із огляду на умови своєї діяльності, безперечно, є служи-
телем і творцем права. Це та особливість, яка незмінно присутня в ді-
яльності адвоката в усі часи, що передається з покоління в покоління, з 
держави в державу та зміцнює віру в силу права й зміцнює усвідомлен-
ня суспільної місії адвокатури. 

На честь Дня адвокатури прийміть найщиріші привітання, побажан-
ня добра, міцного здоров’я, сімейного благополуччя, успіху та наснаги 
в роботі, щоб ваша праця завжди була вшанованою й оціненою. Нехай 
ваш професіоналізм, компетентність, послідовність та рішучість ста-
нуть запорукою плідної роботи, зразком служіння благородній меті – 
становленню та розвитку Української держави.

Дорогі діти! Шановні дорослі!
Сердечно вітаємо вас із Днем Святого Миколая!
Першим із новорічних свят, символом надії й віри в май-

бутнє є День Святого Миколая – час здійснення найфантас-
тичніших мрій, добрих справ та задумів. Ще в дитинстві ми 
з нетерпінням чекали приходу цього свята. 

Уряд України постійно дбає, щоб у кожній сім’ї панували 
любов і гармонія, примножувались слава та благополуччя 
держави. 

Для районної влади пріоритетним напрямком у робо-
ті є турбота про дітей. На всіх нас лягає висока відпові-
дальність за їх добробут, дитинство й майбутнє. Нехай 
це шановне українцями з давніх-давен свято діти зустрі-
нуть у радісній атмосфері. 

Щиро вітаємо вас, шановні жителі району, з Днем Свя-
того Миколая! Зичимо його прихильності та щедрості, 
успіху в добрих справах, достатку та затишку в оселях, 
душевного тепла в серцях.

21 грудня 2015 року Пенсійний фонд України, 
історія якого розпочалася з 1990 року, відзначає 
ювілейну дату – 25 років із дня створення. 

За ці роки Пенсійний фонд набув унікального досві-
ду й ще більше зміцнів як орган, що несе відповідаль-
ність за матеріальне забезпечення громадян України. 
З року в рік завдання, які ставляться перед Пенсійним 
фондом, ускладнюються завдяки втіленням в життя 
реформ, що йдуть великими кроками, відповідаючи 
теперішньому часу. Це вимагає від працівників орга-
нів Пенсійного фонду України бути в курсі всіх змін 
до законодавства, підвищувати свій професійний рі-
вень, постійно оновлювати свої знання.

Шановні колеги, щиро вдячна вам за самовідда-
ність та вірність покликанню! Нехай властивий вам 
високий моральний та професійний потенціал і на-
далі буде на службі інтересів української громади. 
Щиро бажаю всім витримки й терпіння, таких не-
обхідних у нашій роботі. Щоб виправдалися ваші 
найдобріші надії й прагнення, а родинне тепло й 
затишок допомагали в виконанні почесного й відпо-
відального професійного обов’язку. Хай панують у 
ваших домівках мир, взаєморозуміння та любов, у 
добрі й достатку ростуть ваші діти. Нових вам звер-
шень та успіхів на благо наших громадян та рідної 
України!

Віра ПІДОДВІРНА, 
начальник управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровькому районі Дніпро-
петровської області.

Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації.              Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.

Від щирого серця вітаю юних 
ювілейнівців із прекрасним зимо-
вим святом – Днем Святого Мико-
лая Чудотворця!

В Україні здавна шанують Чудо-
творця – захисника, наставника й 
покровителя дітей. Він дарує всім 
віру в здійснення найзаповітніших 
мрій, вселяє в наші душі світлі по-
чуття, надихає нас на добро.

Нехай чудо Святого Миколая не 
мине жодної домівки й наповнить 
особливою радістю серця всіх укра-
їнських діточок. Зігрійте своїм те-
плом тих, кого обділила доля, адже 
кожен сьогодні чекає на свято. Нехай 
добро й милосердя єднають нас за-
ради щастя дітей.

Щиро бажаю, щоб у найкращих 
починаннях і добрих справах кожен 
відчував любов та добро, а задуми й 
мрії обов’язково здійснювалися.

З повагою Іван КАМІНСЬКИЙ,
Ювілейний селищний голова.

Любимівський сільський голова Ка-
терина ЖЕЛЯБ’ЄВА вітає всіх малень-
ких любимівців зі святом  – Днем Святого 
Миколая Чудотворця! 

Це світле, добре, багатолюдне й веселе свято 
здавна називають найпершим із різдвяних та 
новорічних свят, яке традиційно уособлює в 
собі початок великого всенародного Новоріч-
чя. Водночас День Святого Миколая – це сво-
єрідний символ людської надії й віри в своє 
краще майбутнє. Із завмиранням сердець на 
Святого Миколая чекають діти, бо перекона-
ні, що він не омине їхньої домівки та принесе 
подарунки. Це свято завжди прикрашене щи-
рими дитячими посмішками, адже в їхньому 
прекрасному дитячому світі, за їхніми найщи-
рішими переконаннями, саме в День Святого 
Миколая здійснюються найпотаємніші й най-
фантастичніші мрії, добрі справи й задуми.

Бажаю всім вам міцного здоров’я, успіхів 
у всіх починаннях, радості й безхмарного 
щастя, а в ваших домівках нехай панує мир і 
спокій, поряд завжди були хороші друзі. Не-
хай Господь завжди оберігає вас. 

Чумаківський сільський голова Валенти-
на СТЕЦЬ вітає малечу Чумаківської тери-
торіальної громади з прекрасним святом – 
Днем Святого Миколая Чудотворця! 

Святий Миколай відвідує наші будинки, щоб 
люди повірили в чарівну казку. Адже вірячи в 
казку, ми стаємо добрішими та милосердніши-
ми. Відомо, що світ тримається на трьох китах: 
Добрі, Вірі й Милосерді. Кожен дорослий у цей 
день у душі відчуває себе трішечки дитиною, 
з надією заглядаючи вранці під подушку, чи 
немає там сюрпризу. День Святого Миколая – 
чарівний, ми чекаємо його з великим нетерпін-
ням. 

Бажаю вам багато-багато щастя, душевного 
тепла, удачі й радості. Нехай Святий Миколай 
за помахом чарівної палички виконає всі ваші 
бажання. Нехай всі добрі наміри перетворяться 
на дійсність. Помоліться Святому Миколаю, і 
він подарує вам здоров’я, достаток і благопо-
луччя. Вірте в диво й робіть його самі. Живіть 
чесно, правильно, забудьте всі образи, робіть 
людям добро, й воно повернеться до вас сто-
рицею.

Новоолександрівський 
сільський голова Олександр 
ВІЗІР вітає наймолодших 
жителів Новоолександрів-
ської об’єднаної територі-
альної громади з Днем Свя-
того Миколая Чудотворця!

Цей день особливий, він на-
повнений очікуванням чудес 
та радощами здійснення мрій, 
уособлює добро, щедрість і 
справедливість. Тож нехай 
Святий Миколай не омине 
ваших домівок, неодмінно 
принесе подарунки та любов 
Покровителя.

Зичу всім вам, дорогі земля-
ки, щоб у всіх добрих справах 
ви відчували підтримку та 
любов Святого Миколая, щоб 
усі ваші задуми й мрії здійс-
нювалися. Щиро бажаю здо-
ров’я, успіхів, благополуччя 
та радості.

Шановні працівники 
Пенсійного фонду України 

та Дніпропетровського районного 
центру зайнятості!

Вітаємо вас із 25-річчям створення  
вкрай важливих для кожного українця 
державних установ! 

Сьогоднішній ювілей – це 25 років 
наполегливої праці на благо народу 
України. Завдяки вашим щоденним 
зусиллям, професіоналізму, мудрості, 
сумлінню та ініціативності реалізу-
ється державна політика соціального 
захисту громадян та їх моральна й ма-
теріальна підтримка.

Бажаємо вам наснаги, сили волі, 
міцного здоров’я та нових здобутків у 
справі служіння людям.

У приміщенні Дніпропетровського районного Будинку 
відбулося чарівне дійство. До малечі на золотій колісниці 
з зимовими пригодами та подарунками завітав  Миколай 
Чудотворець разом зі своїми помічниками – Феєю добрих 
справ, Ледарем Антошкою, Червоною Шапочкою. Казкові 
герої в яскравих костюмах розважали дітлахів конкурса-
ми, загадками та іграми. Зі сцени лунали новорічні пісні 
та демонструвалися танцювальні композиції. Святковий 
настрій кружляв у повітрі, а всі присутні з задоволенням 
поринули в атмосферу добра та дитинства, в якому все 
здається неймовірним та збуваються найзаповітніші мрії.  

Святий Миколай привітав хлопчиків та дівчаток із на-
станням новорічних та різдвяних свят, попросив бути 
слухняними  та пообіцяв, що вдома під подушками на них 
обов’язково будуть чекати подарунки. 

ДОБРА КАЗКА СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Почесною грамотою 
Міністерства охорони 
здоров’я України за ва-
гомий особистий внесок 
у розвиток охорони здоров’я та 
професіоналізм нагороджена Зі-
наїда Петрівна Гирик, завідувач 
інформаційно-аналітичного від-
ділу КЗ «Дніпропетровська цен-
тральна районна лікарня» Дні-
пропетровської обласної ради».

Зінаїда Гирик у 1966 році за-
кінчила Дніпропетровський ме-
дичний інститут, спеціальність 
– лікувальна справа, кваліфіка-
ція – лікар.

Свою трудову діяльність Зі-
наїда Петрівна розпочала в 1966 
році лікарем-терапевтом 2-ї 
міської лікарні міста Дніпро-
петровськ. З 1967 по 1968 рік 
працювала  лікарем-офтальмо-
логом Підгородненської  цен-
тральної лікарні. З 1968 по 1984 
рік – заступник головного ліка-
ря по амбулаторно-медичному 
обслуговування населення району. З 2006 року й по тепе-
рішній час працює завідуючою інформаційно-аналітич-
ного відділу КЗ «Дніпропетровська центральна районна 
лікарня» Дніпропетровської обласної ради». 

За час роботи Зінаїда Петрівна показала 
себе висококваліфікованим спеціалістом, 
досвідченим та ініціативним організато-
ром. Має вищу кваліфікаційну категорію за 
спеціальністю «Організація й управління 
охороною здоров’я». Наполегливо та ціле-
спрямовано працює над зміцненням та роз-
витком матеріально-технічної бази закладу. 
Приділяє увагу забезпеченню відділу су-
часним обладнанням та апаратурою. 

Зінаїда Петрівна має великий практич-
ний досвід. Постійно підвищує свою про-
фесійну кваліфікацію. Вміє планувати та 
організовувати роботу підлеглих та свій ро-
бочий час. Володіє повною та достовірною 
інформацією про господарські процеси та 
результати роботи закладу, необхідні для 
оперативного керівництва та управління. 
Ефективно застосовує професійні знання в 
практичній діяльностості. 

Зінаїда Гірик неодноразово нагороджува-
лась Подяками та Грамотами на рівнв райо-
ну та області за свою самовіддану працю.

Щиро бажаємо Зінаїді Петрівні наснаги й душевного 
тепла, так необхідних у її професії, а також  міцного здо-
ров’я, благополуччя. Щоб кожен день приносив нові здо-
бутки, радість та повагу від людей.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА

НАГОРОДА  ЗА  ВІДПОВІДАЛЬНУ  ПРАЦЮ
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Днями відбулася друга сесія Дніпропе-
тровської районної ради VII скликання, яку 
провів голова районної ради Роман Пруден-
ко.

На початку сесії Роман Вікторович вручив 
посвідчення депутатам районної ради.

На розгляд сесії були винесені основні пи-
тання життєдіяльності районної ради VII 
скликання, зокрема: про затвердження Регла-
менту, переліку, складу і голів постійних комі-
сій, складу Президії, Положення про помічни-
ків-консультантів депутатів районної ради.

З питань порядку денного сесії доповіда-
ли: голова районної ради Роман Пруденко, 
заступник голови районної ради Любов Біла 
й начальник юридичного відділу районної 
ради Ілля Бондар.

Затверджено склад 6 постійних комісій район-
ної ради:

Постійна комісія з питань соціально-еконо-
мічного розвитку району, бюджету і фінансів: 
Міщенко Віктор Іванович, Ашихман Сергій Сергі-
йович, Дейнеко Олександр Валерійович, Ємел’янов 
Ігор Валерійович, Ніколаєв Олександр Іванович, 
Підодвірна Віра Сер-
гіївна.

Постійна комісія 
з питань комуналь-
ної власності, жит-
лово -ком у на льного 
господарства, будів-
ництва, транспорту, 
зв’язку, благоустрою, 
підприємницької діяльності та регуляторної по-
літики: Ткаченко Володимир Вікторович, Асатрян 
Агарон Паруйри, Гайдук Микола Петрович, Кесов 
Сократіс Валікович, Кондрашина Ольга Володими-
рівна, Челомов Юрій Олексійович.

Постійна комісія з питань агропромислового 
комплексу, землекористування, екології викори-
стання природних ресурсів, надзвичайних ситуа-
цій: Підлубний Едуард Станіславович, Дмитренко 
Сергій Олександрович, Мальований Григорій Іва-
нович, Неопрятний Олександр Васильович, Чубен-
ко Дмитро Дмитрович.

Постійна комісія з питань освіти, медицини, 
культури, спорту, сім’ї, молоді, соціальної полі-
тики і праці, у справах ветеранів, інвалідів та 
дітей війни: Д’яченко Роман Іванович, Безклуб 

СЕСІЯ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ  РЕГЛАМЕНТ У
РАЙОННОЇ  РАДИ  VII  СКЛИКАННЯ

Микола Васильович, Галицький Михайло Олексан-
дрович, Криворучко Євгеній Васильович, Слуцький 
Владислав Валентинович, Чехлата Наталія Микола-
ївна.

Постійна комісія з питань регламенту, депутат-
ської етики, протидії корупції, правоохоронної 
діяльності, зв’язків з об’єднаннями громадян та 
засобами масової інформації: Невеселий Олексій 
Вікторович, Ємець Василь Павлович, Cинявська 
Яна Вікторівна, Шаповалов Ігор Васильович, Юр-
ченко Тетяна Олексіївна.

Постійна комісія з питань державної регіональ-
ної політики, децентралізації, діяльності рад та 
розвитку місцевого самоврядування: Желяб’єв 
Ігор Володимирович, Болбас Ніна Іванівна, Джур 
Віра Борисівна, Ігнатенко Андрій Миколайович, 

Мельянков Олександр Анатолійович, Пло-
хий Анатолій Іванович.

Затверджено склад Президії районної 
ради: Пруденко Роман Вікторович – голова 
районної ради, голова Президії, Біла Лю-
бов Олексіївна – заступник голови районної 
ради, заступник голови Президії, Міщенко 
Віктор Іванович – голова постійної комісії 
з питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету і фінансів, Ткаченко Володимир Ві-
кторович – голова постійної комісії з питань 
комунальної власності, житлово-комуналь-
ного господарства, будівництва, транспорту, 
зв’язку, благоустрою, підприємницької діяль-
ності та регуляторної політики, Підлубний 

Едуард Станіславович – голова постійної комісії 
з питань агропромислового комплексу, землеко-
ристування, екології, використання природних 
ресурсів, надзвичайних ситуацій, Д’яченко Роман 

Іванович – голова постійної комісії з питань осві-
ти, медицини, культури, спорту, молоді, соціальної 
політики і праці, у справах ветеранів, інвалідів та 
дітей війни, Невеселий Олексій Вікторович – голова 
постійної комісії з питань регламенту, депутатської 
етики, протидії корупції, правоохоронної діяльно-
сті, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами 
масової інформації, Желяб’єв Ігор Володимирович 
– голова постійної комісії з питань державної регіо-
нальної політики, децентралізації, діяльності рад та 
розвитку місцевого самоврядування.

З усіх питань порядку денного прийняті відповід-
ні рішення.

Лариса НЕВЕСЕЛА, 
начальник відділу організаційно-кадрової 
роботи виконавчого апарату районної ради.

Чорнобиль – рана незагойна.
Чорнобиль – втрата і біда.
Нам всім боліть не перестане
Його історія гірка. 

Днями в селищі Ювілейне, в районному 
Будинку культури всіх зібрала знаменна по-
дія, яка болем відзивається в серцях кожно-
го з нас – День вшанування учасників лік-
відації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС. Цього дня ми віддаємо данину пам’яті 
вогнеборцям та працівникам Чорнобиль-
ської атомної електростанції, які першими 
прийняли на себе ядерний удар. 

У затишній актовій залі зібралися пред-
ставники керівництва району, ліквідато-
ри аварії на Чорнобильській АЕС, школярі 
Ювілейного та небайдужі жителі району.

Саме 14 грудня 1986 року навічно закрили 
саркофагом 4-й енергоблок Чорнобильської 
АЕС. Чорнобильська трагедія показала своє 
чорне обличчя на нашій блакитній планеті. 
Вона ввійшла в історію, в усі хроніки людства, 
як невигойна рана на тілі України. А біль не 
вщухає, тривога не полишає людей, пов’яза-
них скорботним часом ядерного вибуху. У цей 
день присутні згадали ліквідаторів, які ціною свого здоров’я й життя усували наслід-
ки цієї глобальної за масштабами та наслідками аварії. 

Любов Біла, заступник голови районної ради, та Тетяна Сараб’єва, керівник 
апарату РДА, від імені керівників району побажали шановним ліквідаторам міц-

ного здоров’я, миру та сімейного затишку. Гра-
мотами Дніпропетровської райдержадміні-
страції та Дніпропетровської районної ради за 
активну громадську діяльність, вагомий вклад 
у вирішення життєво важливих питань чорно-
бильців та з нагоди Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС були нагороджені: Олександр Ковальчук, 
Микола Калистий, Віктор Цапудра, Володи-
мир Геденач, Анатолій Тимошенко, Станіслав 
Горняга, Микола Тундаєв.

Їх було 28 – пожежних Чорнобиля. Ніхто з 
них не здригнувся, не відступив. І кожен гід-
ний того, аби про нього говорили, писали, 
пам’ятали. Про кожного!

Славних героїв Чорнобиля, цвіту нашого на-
роду, що в розквіті духовних і фізичних сил віддали молодість і найдорожче, що 
є в кожного з нас – життя – присутні вшанували хвилиною мовчання. 

До привітань долучився Василь Скиба, почесний голова районної організації 
«Союз Чорнобиль України», він розповів присутнім про ті страшні події на Чор-
нобильській АЕС та зачитав вірш «Борись». А напередодні Василь Скиба разом 
із колективами «Чорнобривці» та «Чумацький шлях» привітали своїми виступа-
ми бійців 53-окремої механізованої бригади з Днем сухопутних військ. 

Мужнім ліквідаторам та гостям у залі концертну програму подарували: ведучі 
свята – Костя Лапко, учень 11 класу ЮСШ-1, та Анна Борисевич. Своїм виступом 
зачарувала Ольга Огнєва, інструментальний дует Наталя Пономаренко – скрип-
ка, керівник Дмитро Сташкевич – фортепіано, виконали композицію  «Адажіо», 

ПАМ’ЯТІ  ТОВАРИШІВ
Цього року пішли в вічність наші ша-

новні ліквідатори аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, які ціною свого здоров’я, сто-
яли на сторожі чистого неба над головою:

Іван Іванович САЛИСТИЙ;
Сергій Михайлович КАЧУР;

Юрій Володимирович БОЙКО;
Михайло Іванович ДОНЕЦЬ;

Сергій Анатолійович КОСТЮЧЕНКО;
Юрій Петрович БІГУН;

Олександр Васильович СОЛОВЙОВ;
Віктор Іванович НЕСТЕРЕНКО;

Володимир Миколайович КРАВЧУК;
Галина Іванівна ІВАНОВА;

Геннадій Олександрович ХРОМУШИН.
Вшановуємо їхній безсмертний подвиг пе-

ред людством та схиляємо голови в скорботі.

ДАНИНА ПАМ’ЯТІ

Чорнобиль – рана незагойна
ДШЕВ. Звучали пісні  «Чорнобиль», «Моя Україна» у виконанні Еліни Цодіко-
вої. Тріо – Анна Борисевич, Еліна Цодікова та Любов Поліщук – запалили при-
сутніх піснею «Україна – червона калина».

Завершенням заходу стала церемонія покладання квітів учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС до підніжжя пам’ятного знаку героям 
Чорнобиля. 

Шановні ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ми низько 
вклоняємося вам за ваш героїч-
ний подвиг, за врятовані життя 
на всій планеті.

І якою б не була наша пам’ять 
про скоєне лихо, та ми залиша-
ємось жити мрією про майбутнє 
з добротою, надією, вірою, лю-
бов’ю до рідної землі, до україн-
ського народу. 

Побажаємо нашій Україні, щоб 
під мирним небом виростали 
наші онуки, щоб спокій був у на-
ших родинах, а пам’ять про геро-
їв Чорнобиля вічно жила в наших 
серцях. 

Юлія ЧУМАК,  
сел. Ювілейне.

На фото  автора: покладання 
квітів до пам’ятного знаку Ге-
роям Чорнобиля; нагородже-
ний Грамотою учасник лікві-
дації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС Станіслав 
Горняга.
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Своїм Днем народження Державна служба зайнято-
сті України вважає 21 грудня 1990 року. Саме цього дня 
Радою Міністрів УРСР було прийнято постанову за но-
мером 381 «Про створення державної служби зайнято-
сті в Українській РСР». 

Сьогодні служба зайнятості – служба ХХІ століття, яка 
використовує в своїй роботі найсучасніші технології. Вже 
звичним для безробітних став мобільний пошук роботи 
за допомогою SMS, веб сайту державного (www.dcz.gov.
ua) та регіональних центрів зайнятості, інтернет-порталу 
служби зайнятості «Труд» (www.trud.gov.ua), тач-скрінів 
(банкомати вакансій). Працюють професійна діагностика 
із застосуванням сучасних комп’ютерних тестових мето-
дик, спеціалізовані теле і радіопередачі, мобільні профо-
рієнтаційні центри.

І все ж головним досягненням служби зайнятості є її 
високопрофесійний колектив, який здатний виконувати 
будь-які завдання у сфері зайнятості населення. 

Так, з жовтня 1988 року Микола Сінчук очолив районне 
бюро, а з 21 грудня 1991 року був затверджений директо-
ром районного центру зайнятості. 

Шановний 
Миколо Івановичу!

Вітаємо Вас із 25-річчям 
створення Державної служби 
зайнятості України. 

У людському вимірі 25 – це 
друге повноліття. Для держав-
ної інституції – це шлях випро-
бувань на значимість, необхід-
ність її для громадян країни. Всі, 
хто звертається до центрів за-
йнятості, відчувають вашу не-
байдужість, людське тепло та 
безпосередню участь у своєму 
житті, покладають на вас спо-
дівання. 

Тож бажаємо Вам здоров’я, 
витримки, гарного настрою й 
віри в те, що наступний рік для 
всіх стане роком змін на краще.

З повагою колектив Дні-
пропетровського район-
ного центру зайнятості.

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

Д Е РЖ А ВН І Й  С Л У Ж БІ  ЗАЙ Н Я ТОС Т І  2 5  РОК І В

Під час пошуку робо-
ти, якщо ви хочете 
справити вражен-
ня хорошого пра-
цівника, що представляє цінність для робо-
тодавця, будьте готові до чіткої відповіді на 
питання про ваші цілі в цьому пошуку.

Якщо ви ще не визначили це для себе, то 
починати слід саме з визначення своїх профе-
сійних нахилів та здібностей. Чи необхідно 
абсолютно точно знати заздалегідь яку робо-
ту шукати? Аж ніяк. Але що абсолютно не-
обхідно знати точно, так це критерії вибору. 
Крім нахилів та здібностей, навичок і вмінь 
необхідно враховувати оплату даного виду 
праці, його ринкову вартість (що змушує ча-
сом відмовитися від відповідної вам роботи). 
Рішення можна знайти шляхом розумного 
компромісу між тим, до чого лежить душа, і 
тим, за що платять гроші.

Ключ до успіху полягає в знанні того, що 
ви хочете, і розумінні того, як цього домог-
тися. Погано виявитися й на занадто високою 

для вас посаді, з якої ви 
не можете впоратися, 
і на занадто низькій, 
де ваші здібності за-

лишаться неповністю затребуваними. Кожна 
професія вимагає певних здібностей і особи-
стісних якостей, які необхідні або дуже бажа-
ні для успішної діяльності. При цьому навіть 
абсолютно повний збіг наявних у вас якостей 
з бажаними для даної професії ще не робить 
вас готовим фахівцем. Адже практично кож-
на спеціальність вимагає певного рівня знань 
і вмінь, тобто професійної кваліфікації. Саме 
таку кваліфікацію ви можете пройти за до-
помогою центру зайнятості. Високо кваліфі-
ковані фахівці вас протестують за різними 
методиками. Завдяки нашим послугам люди 
зможуть знайти свою першу професію, або 
підвищити кваліфікацію. 

Звертайтеся за адресою: Дніпропетров-
ський районний центр зайнятості, сел. Юві-
лейний, вул. Совхозна, 69, телефони для до-
відок: 753-67-97, 753-77-05.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЦЗ ІНФОРМУЄ

КЛЮЧ ДО УСПІХУ

ПОРЯДОК  ДЕРЖАВНОЇ  РЕЄСТРАЦІЇ  
СТАТУТІВ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ГРОМАД

ЮСТИЦІЯ  ІНФОРМУЄ

До нашої редакції надійшов лист від мешканців 
багатоповерхового будинку за адресою: вул. Фрунзе, 
буд. 12, читаємо в листі: «Неначе змахом чарівної па-
лички або за добрими справами Миколая Чудотворця 
утеплений фасад нашого будинку. Але ми знаємо, що 
це не чаклунство, а справа рук працівників Ювілейної 
селищної ради на чолі з Іваном Камінським. 

Кращого новорічного подарунку від місцевої 
влади перед зимовими холодами, нам, пенсіонерам, годі було й чекати. Тепер 
у наших оселях стало набагато тепліше й затишніше, а від того комфортніше.

За таку турботу про людей висловлюємо щирі слова вдячності Іванові Ми-
колайовичу та його колективу. На очах у мешканців селища утеплюються 
будинки, асфальтуються доріжки, ремонтуються ліфти, фарбуються стіни 
під’їздів. І це не весь перелік робіт, які проводяться в Ювілейному. Вибори 
пройшли, а робота з благоустрою кипить. 

Праця на благо людей – справа благородна, чим і славиться наш голова. 
Вкотре переконуємося, що найкращого очільника  Ювілейної громади, аніж 
Іван Камінський, не знайти. Дякуємо вам за турботу та небайдуже ставлення.

Лідія СУКАЧ, Віктор ПУГАЧЬОВ та всі мешканці 7-го підїзду, сел. Ювілейне.

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

Подяка  за  утеплення

Дніпропетровський район-
ний центр зайнятості своїми 
послугами підтримує, вселяє 
надію, допомагає незайня-
тому населенню знайти своє 
місце на ринку праці, дбає про 
підвищення трудового потен-
ціалу нашої країни. Сьогодні, 
враховуючи ситуацію, яка 
склалася в Україні, допомогу 
в працевлаштуванні та отри-
манні соціальних послуг від 
фахівців служби зайнятості 
отримують внутрішньо пере-
міщенні особи та демобілізо-
вані військовослужбовці, які 

безпосередньо брали участь в антитерористичній операції.
У нашому колективі працюють люди, які наділені осо-

бливою місією – допомагати тим, хто потребує турботи 
держави, тим, хто перебуває в складних життєвих обста-
винах. 

Кращих фахівців Дніпропетровського районного центру 
зайнятості з нагоди професіного свята нагородили Грамо-
тами голови райдержадмінстрації Артьома Фісунова та го-
лови районної ради Романа Пруденка: Вікторію Пузанову, 
начальника відділу взаємодії з роботодавцями, Марину 
Чернову, провідного фахівця, Анну Нємкіну, юрист-кон-
сульта, а також Подяку голови РДА отримала Наталія Пи-
кіна, провідний бухгалтер. 

Я, як директор центру зайнятості, вітаю свій колектив 
із 25-ю річницею створення Державної служби зайнятості, 
бажаю всім міцного здоров’я, невичерпної енергії, нових 
звершень у справі служіння народу та нових здобутків.

Микола СІНЧУК, 
директор Дніпропетровського РЦЗ.

На фото Юлії Чумак: натхненний колектив районного 
центру зайнятості.

Відповідно до ст.19 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою врахування історичних, націо-
нально-культурних, соціально-економіч-
них та інших особливостей здійснення 
місцевого самоврядування представ-
ницький орган місцевого самовряду-
вання на основі Конституції України 
та в межах цього За-
кону може прийняти 
статут територіаль-
ної громади села, се-
лища. Статут тери-
торіальної громади 
підлягає державній 
реєстрації в органах 
Міністерства юстиції 
України. Відповідно 
до Положення про 
державну реєстрацію статутів терито-
ріальних громад затверджену 

Постановою КМУ від 27 липня 1998 
р. № 1150 із внесеними змінами, реє-
страція статутів територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст здійснюється 
районними, міськрайонними (у разі 
утворення) управліннями юстиції, 
статуту територіальної громади міста 
Києва – Укрдержреєстром за заявою 
встановленого зразка. Для реєстрації 
статуту до органу, що здійснює цю ре-
єстрацію, разом із заявою подаються: 
статут територіальної громади села, 

селища (далі – статут) у двох примір-
никах; рішення представницького ор-
гану місцевого самоврядування про 
затвердження статуту; протокол пле-
нарного засідання представницького 
органу місцевого самоврядування, на 
якому прийнято рішення про реєстра-
цію статуту; документ про внесення 

плати за реєстрацію 
статуту. 

У разі прийняття 
рішення про реєстра-
цію статуту вида-
ється свідоцтво про 
державну реєстра-
цію статуту тери-
торіальної громади 
встановленого зраз-
ка. Відомості про це 

вносяться до реєстру статутів територі-
альних громад, який ведеться органом, 
що здійснює реєстрацію статутів.

Підставою для відмови в реєстрації 
статуту може бути його невідповідність 
Конституції та законам України. Орган, 
що здійснює реєстрацію статуту, над-
силає заявникові рішення про відмову в 
його реєстрації не пізніше п’ятиденного 
терміну після його прийняття. Рішення 
про відмову в реєстрації статуту може 
бути оскаржено в судовому порядку. 

Дніпропетровське районне 
управління юстиції.

Керівник апарату райдержадміністрації Тетяна Сараб’єва провела єди-
ний День інформування населення району, на якому були розглянуті 
теми згідно методичних рекомендацій ОДА: «Всеукраїнський тиждень 
права» та «Правила безпечної поведінки у складних погодних умовах 
зимового періоду». Тетяна Сараб’єва наголосила ще й на наступних пи-
таннях: передплата на 2016 рік на газети «Вісті Придніпров’я», «Дні-
провська зоря»; формування перспективного планування РДА на 2016 
рік; формування нового складу колегії та підготовки його чергового за-
сідання; чергування в святкові новорічні дні; організаційні питання та 
питання, пов’язані з виконанням Закону України «Про засудження ко-
муністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».    (Вл.інф.)

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ

Директор Сурсько-Литов-
ської школи Василь Хмель-
ковський, педагогічний 
та учнівський колективи 

висловлюють слова подяки Олегові Рублю, керівникові ТОВ «Агроінвест», 
за надану допомогу навчальному закладу. Напередодні дня Святого Мико-
лая хочеться підкреслити, що Олег Анатолійович теж є добрим помічником 
дітвори. Саме за його сприяння учні пільгових категорій та школярі молод-
ших класів школи щоденно отримують безкоштовно молочну продукцію, а 
саме, свіже молоко та йогурти. 

За підтримки Олега Рубля закупилені 140 кв. м. лінолеуму для першого 
поверху будівлі. Також для їдальні були придбані столи та сітки на вікна. У 
кабінеті завуча старі вікна замінені на пластикові. 

Зараз також за активної участі небайдужих людей у спортивній залі школи про-
водиться капітальний ремонт. Тож дякуємо за увагу до дітей і небайдужість.

Молоко для дітвори
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Щодня до бібліотеки йдуть люди. 
Хтось за цікавою книгою, хтось за кон-
кретною інформацією, а хтось за ро-
зумним спілкуванням. Всіх об’єднує 
любов до книги, до пізнання. Кожен 
читач має свою неповторну долю, ціка-
ву життєву дорогу. 

Є люди, які чесним служінням наро-
ду, самовідданою працею на благо своєї 
країни, мають право ввійти в історію. І 
нехай про цих людей не напишуть у під-
ручниках. Та в історії маленького села, 
де вони зараз проживають, їхні імена 
займуть почесне важливе місце.

Сьогодні мені хочеться розповісти 
про жителя села Партизанське Бориса 
Якимовича Шарого. Завжди усміхне-
ний, енергійний, з дитинства закоханий 
у книгу, готовий до розумної розмови. 
А розповісти йому є що. За плечима 84 
роки невтомної плідної праці, цікавих 
поїздок, зустрічей з непересічними осо-
бистостями. Його кожна життєва історія 
варта окремої статті.

Отже народився Борис Якимович 7 
червня 1931 року на хуторі Тишковка  
Малодівицького району Чернігівської 
області в сім’ї колгоспниці й службовця 
лісового господарства. Коли розпоча-
лась Велика Вітчизняна війна, Борису 
було 10 років. Пам’ятає злидні, голод, 
тяжку працю й постійний страх. Саме 
в їхніх лісах діяв партизанський загін 
під керівництвом Федорова. Партизани 
тримали зв’язок із хуторянами, за що 
й направлений був до хутору загін на-
цистських карателів для розстрілу мир-
них жителів. Стратити повинні були й 

ЖИТТЄВА ДОРОГА

Я  ХОЧУ  ВАМ  РОЗПОВІСТИ

Щороку на початку грудня світ відзначає Міжнародний день інвалідів, прого-
лошений Генеральною асамблеєю ООН у 1992 році, мета якого – привернення 
уваги до проблем людей із обмеженими можливостями, формування толерант-
ного ставлення, активізація громадської діяльності у даному напрямку. 

Традиційно в Дніпропетровському районі з нагоди Міжнародного дня інвалі-
дів у грудні проводиться районна соціальна акція «Милосердя». В цьому році 
в ній взяли участь 430 дітей та молоді з обмеженими можливостями. У рамках 
акції з ними відбулися зустрічі депутатів районної ради, голів та депутатів міс-
цевих рад, працівників центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а 
також волонтерів.

Населення району вдячне голові Дніпропетровської райдержадміністрації Ар-
тьому Фісунову та голові Дніпропетровської районної ради Романові Пруденку 
за підтримку та порозуміння. 

Яніна РУДЕНКО, начальник відділу соціальної роботи Дніпропетровського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

На фото: учасники акції «Милосердя»: Катерина Желяб’єва, Любимів-
ський сільський голова, Ігор Желяб’єв депутат районної ради, та Ольга Ма-
салова, фахівець із соціальної роботи районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, зустрічаються з жителями Любимівської сільської 
ради. 

СОЦІАЛЬНА АКЦІЯ «МИЛОСЕРДЯ»

УРОК ПАМ’ЯТІ

УКРАЇНА 
В ОЧІКУВАННІ МИРУ

ДАРУЄМО  ЧАСТИНКУ  СЕРЦЯ  ДІТЯМ

Юнацький абонемент відділу обслуго-
вування разом із районною дитячою бібліотекою 
організували та провели для молоді Підгороднен-
ської СШ-3 урок пам’яті до Дня захисника України 
«Україна в очікуванні миру».

Згідно з Указом № 806/2014 Президент України постановив: «Установити в 
Україні свято – День захисника України, яке відзначати щорічно 14 жовтня». 
День Захисника України - це свято мужності й геройства. І ми вклоняємося тим, 
хто багато літ тому назад та нині з автоматом береже й захищає нас. 

Учні мали змогу переглянути відеоролики про козацтво та мужніх захисни-
ків, які й зараз стоять на сторожі миру та спокою рідної землі. Була проведена 
ниточка з минулого до сьогоднішнього.  

Лариса Омельченко представила на огляд свою нову поетичну збірочку «Па-
рубоча колискова», з якої прочитала молодим слухачам декілька віршів. Книга 
яскраво відображає дійсність і реалії подій на сході України, й стала закликом 
до боротьби юним патріотам. 

Хотілось донести до учнів думку про те, що ні за яких обставин не можна 
забувати героїв, які намагалися відстояти право рідної землі на незалежність. 
Тих, хто поліг у нерівній боротьбі та пропав безвісти. Та тих, які й зараз можуть 
відтворити події вогняних років.

Боротьба за незалежність України продовжується й зараз.  На Донеччині  й 
Луганщині, на превеликий жаль, гинуть наші патріоти − добровольці  та воїни 
української армії. У цій страшній боротьбі  наш народ і наша армія мужніє, вдо-
сконалюється й перемагає. І де б ми не були, відчуваємо поклик рідної землі. 
Хоч зараз важко нам, і не спокійно в нашому домі, але вже не раз доведено, що 
наша дружня сім’я – український народ – здолає всі перешкоди.

І хочеться вірити, що наші слова посіяли в душах учнів надію на добро та 
краще майбутнє. 

Юлія РАВШАНОВА, 
бібліотекар юнацького абонементу відділу обслуговування.

сім’ю Шарих. Та партизани знищили 
німців, чим зберегли життя селян. Про-
славленого Федорова маленький Борис 
запам’ятав на все життя, бачив його не-
одноразово.

По закінченню семирічки працював у 
колгоспі, а в 1948 році вступив на нав-
чання до Конотопського технікуму за-
лізнично-будівельного транспорту. Нав-
чання було платним, у рік треба було 
заплатити 300 карбованців (рублів). 
Провчившись рік, покинув навчання, 

бо в тому ж році помер тато, а мама не 
в змозі була сама заробляти на навчання 
сину, було ще двійко дітей. 

Попрацював трохи в колгоспі, а по-
тім по оргнабору поїхав працювати 
в місто Горький (Нижній Новгород). 
1.04. 1950 року вперше  вийшов на ро-
боту на зміну стрілочного переводу 
дистанції Горький-сортирувальна під-
собним шляховим робітником. З цього 
дня починається почесний трудовий 
шлях нашого героя. 

З дитинства Борис Якимович мріяв 
побувати на Далекому Сході.  У 1951 
році відряджений на Амурську залізни-
цю. Мрія збулась!  

Працював і вчився, вчився й працю-
вав. Починаючи з підсобного робітника, 
продовжував бригадиром, майстром. 
З відзнакою закінчив технічну школу 

шляхових майстрів у місті Вологда, від-
працювавши три роки на дистанції Ло-
ста-сортирувальна, переїхав до Кривого 
Рогу, де працював начальником  Кри-
ворізької дистанції шляху Сталінської, 
нині Придніпровської залізниці. 

Закінчивши Криворізький інститут та 
Дніпропетровський інститут інженерів 
транспорту, був назначений головним 
інженером дистанції шляху Придні-
провської залізниці. 

1975 рік – начальник будівельно-мон-

тажного потягу тресту «Дніпротяжбуд».
За цими сухими біографічними фак-

тами стоять самовіддана праця, тисячі 
відремонтованих, побудованих кіло-
метрів залізниці, будівництво житла, 
депо, дитячих садочків, електрифікація 
залізниці, підведення комунікацій до 
промислових об’єктів.

У 1986-1987 рр – Борис Шарого – го-
ловний інженер будівництва річкового 
вокзалу м. Дніпропетровська. За роки 
будівництва не був у відпустці ні разу, 
працював у дві зміни, 20 годин на добу, 
майже без вихідних.

Після здачі об’єкта в експлуатацію, 
звільнився за власним бажанням й 
був назначений головним економістом 
управління механізації тресту «Дні-
протрансбуд».

У 1993 році вийшов на заслужений 
відпочинок. 

Цілеспрямований, наполегливий, 
справедливий, працелюбний Борис 
Якимович був завжди, таким залиша-
ється і зараз. Закоханий у книгу з ран-
нього дитинства, він все життя вчився. 
Займав активну громадську позицію, 
не боявся брати на себе відповідаль-
ність, не шукав легких шляхів. Без пе-
ребільшення Борис Якович – взірець 
самовідданого служіння справі, Вітчиз-
ні й людям.

Тетяна ГУРКО, 
завідуюча Партизанської сіль-
ської бібліотеки.

На фото: з Борисом Якимовичем 
Шарим біля пам’ятника загиблим 
односельцям.

ДОХОДИ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ ПІД ЧАС АТО, ОТРИМАНІ В 
ЯКОСТІ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ, НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ

З метою заохочення громадян до підтримки захисників України підпунктом 165.1.54 
пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) встановлено, що не 
оподатковуються доходи учасника бойових дій під час АТО, отримані в якості благо-
дійної допомоги. Однак, така допомога повинна бути надана благодійниками, які на-
дали її, відповідно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації». Також, передбачається пільга і для самих благодійників - не оподаткову-
ватимуть доходи, отримані ними для надання благодійної допомоги учасникам АТО, 
згідно з підпунктом «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.

Поряд з цим, відповідно до підпункту 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 ПКУ, не 
оподатковуються доходи у вигляді благодійної допомоги, наданої міжнародни-
ми благодійними організаціями особам, що проживають на території проведен-
ня АТО або особам, які вимушено її покинули.

Згідно з абзацом 2 підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 ПКУ України, 
пенсії людей, які стали інвалідами під час АТО, а також пенсії, які надаються 
членам сімей загиблих через АТО, - не підлягають оподаткуванню.

ЯКІ ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ МАЮТЬ УЧАСНИКИ АТО?
З метою заохочення громадян до підтримки захисників України підпунктом 

165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (далі –  ПКУ) 
встановлено, що не оподатковуються доходи учасника бойових дій під час АТО, 
отримані в якості благодійної допомоги. 

Однак, така допомога повинна бути надана благодійниками, які надали її відпо-
відно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організа-
ції». Також, передбачається пільга і для самих благодійників – не оподатковувати-
муть доходи, отримані ними для надання благодійної допомоги учасникам АТО, 
згідно з підпунктом «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.

Поряд з цим, відповідно до підпункту 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 ПКУ, не 
оподатковуються доходи у вигляді благодійної допомоги, наданої міжнародни-
ми благодійними організаціями особам, що проживають на території проведен-
ня АТО або особам, які вимушено її покинули.

Згідно з абзацом 2 підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 ПКУ пенсії лю-
дей, які стали інвалідами під час АТО, а також пенсії, які надаються членам сі-
мей загиблих через АТО, не підлягають оподаткуванню.

Від оподаткування військовим збором звільняються доходи у вигляді грошового 
забезпечення на час безпосередньої участі особи в антитерористичній операції, від-
повідно до абзацу 2 підпункту 1.7 пункту 16 (1) підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних 
положень ПКУ. Однак, необхідно відзначити, що безпосередня участь особи в АТО 
має бути документально підтверджена посвідченням учасника бойових дій. Воно ви-
дається відповідно до «Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які 
захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали без-
посередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення». Цей до-
кумент затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413.

Крім того, пунктом 31 підрозділу 2 розділу XX Перехідних положень ПКУ 
встановлено, що не обкладаються податком на додану вартість операції з ім-
порту та поставки касок, шоломів, бронежилетів та інших спецзасобів захисту, 
оптичних приладів для зброї, а також ліків і медикаментів, призначених для 
учасників АТО, чиє здоров’я було порушене.

У випадку, якщо людина не змогла вчасно подати декларацію через те, що вона 
перебувала у зоні АТО або на цій території розташоване її підприємство, вона 
звільняється від відповідальності, оскільки АТО є форс-мажорною обставиною 
(Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 21 травня 2015 
року по справі №826/519/15). Однак, даний факт обов’язково повинен бути засвід-
чений Торгово-промисловою палатою, яка видає відповідне свідоцтво.

Що стосується місцевих податків, то місцевими радами можуть надаватися піль-
ги щодо сплати податку з нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки.

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ



На 48-му році життя несподівано й миттєво пішов у вічність 
колишній воїн-афганець – 

Сергій Борисовича ВАСИЛЕНКО
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господарочка

Вважати недійсним у зв’язку з втратою Державний акт 
на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №163934, 
виданий 28.02.2007 р. Дніпропетровським районним від-
ділом земельних ресурсів (к.н. 1221486200:11:012:0008, 
площа  0,1895 га, с. Старі Кодаки, вул. Червонофлоць-
ка,30) на особу Шпонька Ігоря Станіславовича. 

Горьківська сільська рада 
на 3 сесії 7 скликання від 
04.12.2015 року затвердила по-
рядок про встановлення тари-
фів на послуги водовідведення 
та послуги з вивезення твердих 
побутових відходів КП «Май-
стер» при виконавчому комітеті 
Горьківської сільської ради на 
території ради.

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ оголо-
шує конкурс на заміщення вакантних посад: провідного спеціаліста відділу соціальної роботи 
на період відпустки по догляду за дитиною, визначений медичною довідкою, провідного спе-
ціаліста-юрисконсульта відділу соціальної роботи, спеціаліста І категорії відділу соціальної 
роботи, вакантних посад  фахівців із соціальної роботи (м. Підгородне на період відпустки по 
догляду за дитиною по досягненню нею трьох років, с. Новоолександрівка, сел. Ювілейне, с. 
Новомиколаївка). Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів після пу-
блікації оголошення. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта за 
фахом педагога, психолога, соціального педагога, соціального працівника, медичного праців-
ника, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональним комп’ютером в обсязі 
користувача програмного забезпечення. 

Довідки за адресою: вул. Теплична, буд. 5, каб. 41, сел. Ювілейне, тел. 753-68-41. 

Втрачене посвідчення сім’ї загиблих (померлих) 
ветеранів війни, серія С № 148028, особа Корінна Віта 
Олександрівна, вважати недійсним.

СВЯТКОВІ РЕЦЕПТИ 
ГРЕЧАНИЙ СУП ІЗ ГРИБАМИ

Інгредієнти: картопля – 500 гр, морква – 150 гр, цибуля – 150 гр, 
печериці – 300 гр, гречка – 3-4 ст. л., олія для смаження, соєвий соус 
– 2 ст. л., сіль, перець, зелень петрушки.

Приготування: промийте гриби, ошпрте окропом, наріжте шматочка-
ми. Обсмажте гриби до золотистого кольору на олії, додайте 2 ст. л. соєвого 
соусу і відставте з вогню. Картоплю почистіть, наріжте кубиками. Цибулю 
наріжте кубиками. Моркву почистіть, натріть на крупній терці. Картоплю 
покладіть в киплячу воду. Слідом виспте  гречку в каструлю. Доведіть до 
кипіння, посоліть і варіть 10 хв. Потім додайте обсмажені гриби, й варіть 
ще 7-10 хв. Тим часом злегка підрум’яньте на олії цибулю. Додайте моркву і 
все разом обсмажте, періодично помішуючи. Додайте зажарку в каструлю. 
Додайте лавровий лист, поваріть ще 5 хв., відставте з вогню.

НІЖКИ КУРЯЧІ ЗАПЕЧЕНІ
Інгредієнти: 6 курячих ніжок, 3 зубчики часнику, 3 ст. л. майонезу, 

1 ст. л. приправи.
Приготування: посоліть та поперчіть ніжки. Видавіть часник у ка-

струльку, туди ж додайте приправу й майонез, усе змішайте й покла-
діть у соус ніжки. Ще раз гарненько перемішайте й викладіть на деко, 
змащене маслом. Запікайте до золотистої скоринки.  

ПРЯНА СЬОМГА В ДУХОВЦІ
Інгредієнти: сьомга – 0,5 кг, тертий імбир свіжий – 1 ст.л., соєвий 

соус – 2 ст.л., сік 1/2 лимона, олія –   2 ст.л., кріп – 1/2 пучка.
Приготування: готуємо маринад: змішати соєвий соус із соком ли-

мона, додайте олію й тертий імбир. Все добре перемішайте й залийте 
маринадом сьомгу. Залиште рибу для просочення на 30 хв. На деко ви-
кладіть лист фольги у вигляді човника з загнутими краями, змастіть 
олією. Викладіть шматочки сьомги, полийте маринадом і посипте звер-
ху рубаним кропом. Поставте запікатися при 190оС на 15-20 хв.

ГОРІХОВО-БУРЯКОВИЙ САЛАТ
Інгредієнти: буряк – 500 гр, волоські горіхи – 100 гр, чорнослив – 

150 гр, 2 зубчики часнику, олія – 2 ст. л., чорний мелений перець, сіль  
за смаком.

Приготування: відваріть буряк, остудіть, очистіть і поріжте дріб-
ними кубиками. Чорнослив замочіть у воді на 20 хв, потім промийте 
й крупно поріжте. Часник пропустіть через часничницю. Ядра во-
лоських горіхів трохи обсмажте на сковороді, очистіть від лушпиння 
й порубайте не надто дрібно. Змішайте всі інгредієнти. Заправте олі-
єю й поставте в холодильник на 2 години настоятися.

САЛАТ «ГРАНАТОВИЙ БРАСЛЕТ»
Інгредієнти: картопля – 500 гр, буряк – 500 гр, морква – 500 гр, 

філе курки відварне – 500 гр, майонез – 250 гр, цибуля – 150 гр, гранат 
– 100 гр (за смаком), сіль – 0,5 ч. л., олія –   4 ст.л.

Приготування: відваріть овочі (картоплю, буряк, моркву). Цибулю 
очистіть та подрібніть. Очистіть гранат. Відварене куряче філе наріжте на 
невеликі шматочки, посоліть і обсмажте на сковороді, помішуючи, 3-4 хв. 
Окремо обсмажте в олії на середньому вогні цибулю, помішуючи 2-3 хв. 
У сковороді (або мисці) з’єднайте готову курятину з обсмаженою цибу-
лею, перемішайте. Всі овочі наріжте соломкою. На блюдо в центр постав-
те склянку й навколо неї по колу викладайте картоплю й добре змастіть 
майонезом. Другий шар моркви й знову змастіть майонезом. Третій шар 
– куряче м’ясо й цибулі, знову майонез. Останній шар – буряк і змастіть 
майонезом. Прикрасьте зернятками граната й поставте в холодильник на 2 
години просочитися. Перед подачею на стіл приберіть склянку.

ТОРТ СИРНИЙ ІЗ БАНАНАМИ
Інгредієнти: печиво крихке – 300 гр, шоколад – 100 гр, масло 

вершкове – 100-150 гр, сир – 600 гр, сметана – 400 мл, цукор – 1-1,5 
склянки, желатин – 30-50 гр, вода – 100 мл, банани – 4-5 шт., желе для 
торту – 1 пакетик.

Приготування: розкришіть печиво в дрібну крихту. Шоколад натріть 
на тертці. Змішайте подрібнене печиво й шоколад. Розтопіть масло, на-
лийте в суміш до печива й шоколаду. Ретельно вимісіть тісто. Половину 
тіста викладіть на дно форми, діаметром 26-28 см. Поставте в холодиль-
ник. З іншої маси сформуйте кульки. Покладіть у холодильник. Желатин 
замочіть в теплій воді згідно інструкції. Поставте ємність із желатином у 
миску з гарячою водою (окропом) – так він повністю розчиниться. Смета-
ну змішайте з цукром. Перемішайте до повного розчинення цукру. Сир 
подрібніть міксером до однорідної маси. Додайте сметану й желатин, про-
довжуйте збивати ще 5 хв. Очистіть три банани й поріжте їх кружечками. 
На охолоджений корж налийте тонкий шар желе. Викладіть банани. За-
лийте сметанним желе. Поставте в холодильник на 4-5 годин. Прикрасьте 
торт порізаними кружечками банану. Розведіть прозоре желе для торта. 
Залийте цим желе підготовлені банани. Поставте в холодильник на 1 го-
дину. Вийміть торт з форми і подавайте.

Дива трапля-
ються там, де 
в них вірять. І 
чим більше ві-

рять, тим 
ч а с т і ш е 

вони тра-
пляються.

як каже мудрість

ОВНИ. Тиждень обіцяє бути насиченим 
найрізноманітнішими справами, діловими 
зустрічами та приємними подіями в особи-
стому житті. Щоб не розгубитися в цьому 
бурхливому потоці та вчасно з усім впорати-
ся, будьте максимально пильними. 

ТІЛЬЦІ. Тиж-
день сприятливий 
для вдалого вирі-
шення нагальних 
справ та реалізації 
важливих задумів. При-
ємні новини в вихідні до-
дадуть вам життєдайного 
оптимізму й впевненості в 
власних силах. 

БЛИЗНЮКИ. Події 
цього тижня можуть роз-
виватися вельми перед-
бачувано, отже все буде 
проходити під вашим чіт-
ким контролем. Взагалі тиждень буде про-
ходити добре. Очікуйте на приємні події. 

РАКИ. Якщо ви вирішили внести в своє 
життя деякі зміни, то саме зараз для цього 
найбільш сприятливий момент. Покладаю-
чись на підтримку Фортуни, не забувайте, 
що ваш успіх залежатиме саме від ваших 
зусиль. 

ЛЕВИ. Підвищення життєвого тонусу 
надихатиме вас до активної діяльності як у 
службовій, так і в особистій сферах. І вона 
буде напрочуд результативною, якщо ви 
уникатимете поспіху та необдуманих дій. 

ДІВИ. На цьому тижні ймовірне надхо-
дження вигідних пропозицій щодо перспек-
тивного ділового співробітництва або ж 
престижної посади. У прийнятті важливих 
рішень покладайтеся на власну інтуїцію. 

ТЕРЕЗИ. Цього тижня вам доведеться за-
йматися вирішенням незавершених справ та 
залагодженням завислих у повітрі питань, 
бо їхнє подальше накопичення стане на за-
ваді щонайменшому руху вперед. 

СКОРПІОНИ. Цей період буде напрочуд 
активним і змістов-
ним. Упродовж якого 
ймовірне вдале вирі-
шення найскладніших 
питань та розширення 

кола ділового співробітництва, 
яке відкриє перед вами нові мож-
ливості. 

СТРІЛЬЦІ. Плідна співпраця з 
надійними партнерами стане за-
порукою професійного успіху. Не 
проґавте слушної нагоди зробити 
відчутний крок уперед у реаліза-
ції окреслених цілей. Задля уник-
нення непорозумінь уникайте го-

стрих кутів у спілкуванні. 
КОЗЕРОГИ. Сприятливий період для 

оптимальної реалізації творчих задумів та 
найсміливіших проектів. Оптимістичне сві-
тосприйняття та позитивні емоції сприяти-
муть успішному здійсненню поставлених 
цілей.

ВОДОЛІЇ. У вас можуть з’явитися чудові 
шанси на здійснення задумів, які тривалий 
час не вдавалось втілити в життя. Ймовірно, 
доведеться вдатись до певного ризику, якщо 
справа того вартуватиме, але слід добре зва-
жити усі «за» та «проти». 

РИБИ. Наразі вам варто уникати будь-
яких протистоянь та конфліктних ситуацій, 
бо вони складатимуться вочевидь не на вашу 
користь. Вирішення важливих питань краще 
відкласти до більш сприятливого періоду.

Колективи Дніпропетров-
ської районної ради та район-
ної державної адміністрації 
висловлюють щире співчуття 
близьким і рідним 

Івана 
Степановича

 ШПАЯ – 
голови виконкому Микола-

ївської сільської ради (з 1975 
року по 1990 рік), який на 89-
ому році життя пішов у 
вічність.

Неможливо висловити  
біль і скорботу від непо-
правної втрати близької 
людини. Світла пам’ять 
про Івана Степановича на-
завжди залишиться в на-
ших серцях.

Днями на 89-му році пішов із життя ветеран 
праці, учасник Другої світової війни –

Іван Степанович ШПАЙ 
Іван Степанович очолював Миколаївську сіль-

ську раду з 1975 по 1990 роки. На той час до сіль-
ської ради входили території теперішніх Миколаїв-
ської, Орджонікідзевської, Степової сільських рад. 
Довгий час Іван Шпай присвячував себе сільсько-
му господарству, звідки, будучи парторгом, був 
обраний головою сільської ради. До роботи завж-
ди відносився з відданістю та відповідальністю. 

Пішовши на пенсію, ніколи не 
залишався осторонь сільського 
життя. 

Висловлюємо співчуття рідним 
і близьким покійного. Вічна йому 
пам’ять. 

Колективи Орджонікідзев-
ської, Миколаївської та Степо-
вої сільських рад. 

Колектив Чумаківської сільської ради та депутатський корпус сільської ради вислов-
люють щире й глибоке співчуття головному бухгалтеру сільської ради Аллі Василенко 
з приводу передчасної втрати чоловіка Сергія Борисовича, сумують разом із нею. Поді-
ляємо гіркий біль і скорботу разом із рідними та близькими покійного.

Усі, хто знали Сергія, поважали його за щирість, відкритість, доброту та велике сер-
це, готове прийти на допомогу в будь-який час. Чоловік пройшов крізь пекло Афга-
ністану, горів у танку, був двічі поранений, однак не збайдужів і не озлобився. Він 
із великим оптимізмом ділився на зустрічах із молодим поколінням своїм досвідом і 

мудрістю, йому боліло серце за ті події, які відбуваються 
в нашій країні зараз.

До втрати близької людини ніколи не можна бути гото-
вим, адже з нею назавжди йде частинка нас. Важко знай-
ти слова втіхи, проте теплі спогади про Сергія залишать-
ся з нами назавжди.

СВІТЛА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ. 

гороскоп
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Щорічно в навчальних закладах об-
ласті проводиться місячник «Про до-
тримання законодавства про загальну 
середню освіту». 

У Партизанській СЗШ традиційни-
ми стали зустрічі з представниками 
СКМСД Томас І. О. та дільничим ін-
спектором Конебасом І. В., які постій-
но допомагають у роботі з батьками, 
учнями. Зокрема, оперуповноважена 
Ілона Томас протягом вересня-жовт-
ня провела роз’яснювальні бесіди з 
учнями 8-9-х класів, схильними до 
девіантної поведінки та їх батьками. 
Метою цих профілактичних бесід 
було запобігання правопорушень се-
ред підлітків та інформування батьків 
про кримінальну та адміністративну 
відповідальність за дії їхніх дітей. Пе-
дагогічний колектив нашої школи ак-
тивно залучає учнів до позашкільної 
роботи, відвідування гуртків ЦТТ та 
ДШМ, сільського клубу, ЦЕНТУМу, 
ДЮКФП, секції боксу, карате, футбо-
лу. Завдяки тісній співпраці школи та 

позашкільних установ у мікрорайоні 
с. Партизанського немає дітей, що не 
навчаються та не відвідують школу 
без поважних причин.

Класні керівники в рамках місячни-
ка на зборах ознайомили батьків про 
встановлення законодавством Укра-
їни відповідальності батьків за утри-
мання, виховання та навчання дітей. 
Окрім цього, у вечірній час постійно 
проводяться рейди-перевірки члена-
ми батьківського комітету, вчителя-
ми, представниками міліції з метою 
запобігання правопорушень, дитячої 
бездоглядності та бродяжництва се-
ред дітей нашого мікрорайону.

Дуже вдячні Конебасу І.В. та Томас 
І.О. за оперативну допомогу, небай-
дуже ставлення до проблем вихован-
ня молодого покоління. Адже наша 
спільна справа – уберегти дітей та 
навчити їх протистояти негативним 
впливам соціального оточення.

Є. СОЛОМКА, заступник дирек-
тора Партизанської СШ. 

 СПІЛЬНА СПРАВА – 
ЗАПОБІГАННЯ  ПРАВОПОРУШЕНЬ

ВИХОВНА ГОДИНА

19 грудня свій прекрасний ювілей святкує 
Лідія Іванівна РУБАН

Мама… перше милозвучне 
слово, що з нього я почитала 
мудру науку словоутворення. 
Мамочко, твоя ласка – це чарівні 

ліки від усілякого болю. Твоя пісня – це 
те найдорожче, що западає мені в душу ще з 

колиски. І чим довше ти житимеш на на-
шій землі, тим щасливіша буду я.

Мамо, матусю! Я б хотіла до тебе 
прихилити небо. Ти – найкрасивіша, 
найніжніша й неначе свята!

Як часто ми не встигаємо ска-
зати своїм ненькам про свою 
любов до них.

Тож у твої ювілейні 75 років я 
кладу до ніг твоїх лише одне єдине зізнання: «Я люблю тебе. 
Ти для мене – сонце й зоря, що світитимуть навіть крізь віки».

Рідна мамо, добра ти моя ненько!
Мамо, мамо, вишенько біленька.
Чуєш, мамо, горлиця мені знову

Нагадала давню пісню колискову.
З любов’ю до тебе твоя донька Любов, зять Анатолій, онуки Сергій, 
Олександр, Стас та правнуки Вероніка та Артур.

На базі Партизанської 
СШ (директор Віктор 
Невеселий) пройшли ра-
йонні змагання з силово-
го триборства серед до-
призовної молоді, при-
урочених 24-й річниці 
Збройних сил України. 
До Дніпропетровської 
районної організації фіз-
культурно-спортивного 
товариства «Колос» на-
дійшли заявки від дев’я-
ти шкільних колективів.

Трійка призерів. Ар-
мреслінг: І місце – Кі-
ровська СШ-2 (вчитель 
предмету «Захист Вітчиз-
ни» Валентина 
Щогла); ІІ місце 
– Балівська СШ 
(вчитель предмету «Захист 
Вітчизни» Олександр По-
грібний); ІІІ місце – Кіров-
ська СШ (вчитель фізичної 
культури Тетяна Шатило).

Гирьовий спорт: І місце 
– Балівська СШ; ІІ місце – 
Кіровська СШ-2; ІІІ місце 
– Кіровська СШ.

Перетягування канату: 
І місце – Кіровська СШ-
2; ІІ місце – Партизанська 
СШ (вчитель предмету «За-
хист Вітчизни» Валентин 
Щербатюк); ІІІ місце – Кі-
ровська СШ.

Загальнокомандний за-
лік: І місце – Кіровська 

Нещодавно відбулися 
командні змагання з на-
стільного тенісу «Моя 
спортивна родина». В 
змаганнях могли взяти 
участь діти, їх батьки 
та родичі. Дуже приєм-
но, що в цей день бага-
то батьків знайшли час 
і прийшли підтримати 
своїх дітей, оскільки 
змагання створювалися 
саме для дітей. Участь 
взяли 14 команд, які 
були розподілені по 
підгрупах, потім потра-
пляння у фінал. Чемпіо-
нами стала родина Губа 
– Віталій і Володимир Олексійович, срібними призерами – сім’я Арши-
нець – Володимир і Єлизавета, бронзовими призерами – Власови Арсеній 
і Ігор Анатолійович. Переможці були нагороджені грамотами, медалями.

Хочеться подякувати батькам за те, що прийшли, підтримали своїх 
дітей, для них це було дуже важливо. 

Поздоровляємо переможців і призерів змагань, а також усіх учасників! 
Анатолій ПОЛУПАНОВ, директор ДЮКФП.

КІРОВСЬКИХ  БАГАТОБОРЦІВ

СПОРТИВНІ РОДИНИ

СПОРТ

ТРІУМФ

Нещодавно в приміщенні шкільної 
бібліотеки  села Сурсько-Литовське 
пройшла урочиста посвята в читачі 
учнів 1-А та 1-Б класів. Первачки пе-
реглянули книжкову виставку «Кни-
га – джерело мудрості та знань», по-
дивились презентацію «Як з’явилася 
книга», з задоволенням відгадували 
загадки про казкових героїв.

Учні 5-х класів показали театра-
лізовану виставу «Наша книжечка 
охайна – вірна подруга дітей». Правила поводження з книгою – головна тема вистави. 
Знання цих правил обов’язкове для підростаючого покоління. Учні були захоплені дій-
ством. Діти дали урочисту обіцянку «Читачів бібліотеки», а герої вистави подарували  
першачкам «Посвідчення читача» та яскраві закладки. Свято пройшло цікаво та весело.

Такі заходи дуже важливі, оскільки вони сприяють розвитку в дітей дбайливого став-
лення до книги – носія мудрості та життєвого досвіду.

Альона ЧЕЛОМОВА, бібліотекар Сурсько-Литовської СЗШ.

ПОСВЯТА  В  ЧИТАЧІ

КНИГА – ДЖЕРЕЛО 
МУДРОСТІ ТА ЗНАНЬ

Поряд із допризов-
ною молоддю хочеть-
ся відзначити успіш-
ний виступ збірної 
команди району на 
обласному чемпіо-
наті з футзалу серед жіночих команд сіль-
ських та селищних рад, яки стали перемож-
цями та були нагороджені Кубком, медаля-
ми, грамотами. 

Наші спортсменки–аматори – Катерина 
Глущенко, Наталія Семенюк, Альона Па-
ранько (с. Степне, тренер Олександр Чайка), 
Альона Муренко, Тетяна Бомбир (с. Зоря, 
Сергій Вербицький) вже 8-й рік поспіль бе-
руть участь в обласних та Всеукраїнських 
змаганнях, їх любов до цього виду спорту 
привилася в них ще зі шкільних років. 

В цьому році 
завдяки роботі го-
лови ФСК «Лінер» 
Миколі Бородію та 
вчителю фізичного 
виховання Олек-

сандру Репешку активно розпочали трену-
вання дівчата з КЗ Олександрівська ЗСШ та 
вперше взяли участь в обласному чемпіона-
ті на рівні з дорослими, де отримали не тіль-
ки великий досвід гри на обласному рівні, а 
й вперше стали переможцями.

Дніпропетровська районна організація 
«Колос» бажає нашим спортсменам міцного 
здоров’я та й у подальшому досягати тільки 
перемог!

Людмила СТРЕЖНЬОВА, 
голова ДРО ВФСТ «Колос».

ВЕЛИКИЙ  ДОСВІД  ГРИ  
НА  ОБЛАСНОМУ  РІВНІ

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

СШ-2. Склад чемпіонів: 
Денис Есаул, Ігор Гергіль, 
Сергій Пеня, Сергій Синяв-
ський; ІІ місце – Балівська 
СШ. Склад віце-чемпіо-
нів: Олексій Демченко, Де-
нис Боднар, Денис Єфимен-
ко, Володимир Живанко; 
ІІІ місце – Кіровська СШ. 
Склад бронзових призерів: 
Сергій Каневський, Владис-
лав Кахикало, Сергій Гика-
вий, Костянтин Бундюк.

Людмила Стрежньова, го-
лова ДРО ВФСТ «Колос»: 
«Вдруге поспіль тріумфа-
торами районних турнірів 
стали парубки з Кіровської 

СШ-2. Підопічні Ва-
лентини Григорів-
ни після перемоги в 
військово-спортив-
ному багатоборстві 
завоювали золоті 
медалі в силовому 
триборстві. «Сріб-
ний» успіх повто-
рили спортсмени з 
Балівки. Вихованці 
Олександра Микола-
йовича стабільно де-
монструють високі 
результати».

В’ячеслав Сорочан, 
голова РО ТСОУ: «Саме 
силові атлети завершили 

програму заходів, 
які проходили в 
рамках місячника 

військо-патріотичного ви-
ховання серед молоді нашо-
го району. Слід відзначити 
найбільш активних учас-
ників змагань. Це команди 
Партизанської СШ, Зорян-
ської СШ, Балівської СШ, 
Кіровської СШ, Горянів-
ської СШ, Кіровської СШ-2. 
Щиро дякуємо директорам 
шкіл – Людмилі Кулак та 
Вікторові Невеселому за 
надану спортивну базу для 
організації та проведення 
турнірів».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.
На фото: змагаються си-

ловики.

ЧЕМПІОНАТ З ФУТЗАЛУ

 

Передплатіть газету «Дніпровська зоря», і ви не пошкодуєте. Тіль-
ки в інформаційному віснику Дніпропетровського 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 змо-
жете висловити власну думку з хвилюючо-
го вас питання. На фото зі шпальт газети 
щоп’ятниці на вас дивляться жителі райо-
ну – керівники, прості люди, усміхнені діти.

Доторкніться до живої історії Дніпропе-
тровського 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.


