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Новоолександрівський сільський 
голова Олександр ВІЗІР вітає Но-
воолександрівську об’єднану тери-
торіальну громаду зі святами – Но-
вим роком та Різдвом Христовим!

Зимові свята 
– з дитинства 
улюблені й ра-
дісні дні, на-
повнені світлом 
спільної радості, 
веселощів, очі-
кування дива й 
казки, душевного 
тепла и надії. Напередодні 
Нового року прийнято зага-
дувати бажання й вірити, що 
вони обов’язково здійсняться. 

Від усієї душі зичу вам великого люд-
ського щастя, міцного здоров’я, добра й 
радості, вірних друзів та близьких людей 
поруч. Нехай прийдешній рік виправдає 
ваші самі добрі надії й прагнення, при-
несе достаток і добробут вашим сім’ям. 
Нехай панують у ваших домівках мир, 
взаєморозуміння й любов.

Чумаківський сільський го-
лова Валентина СТЕЦЬ вітає 
Чумаківську територіальну гро-
маду з Новим роком та Різдвом 
Христовим!

Новорічно-різд-
вяні свята для всіх 
нас із дитинства 
улюблені й ра-
дісні, наповнені 
світлом очіку-
вання дива й надії. 
Нехай ці тради-
ційно світлі 
добрі свята 
ваші сім’ї 
зустрінуть у 
теплій атмосфері, а 
священне світло Віфле-
ємської зорі освітить 
ваші серця благодаттю 
й любов’ю, а з першою колядкою в 
кожну родину хай увійдуть гаразди 
й достаток, мир і злагода. Здоров’я, 
успіхів, радості й Божої благодаті 
кожному з вас.

Ювілейний селищний голова 
Іван КАМІНСЬКИЙ від щиро-
го серця вітає шановну громаду з 
наступаючими новорічними свя-
тами – Новим  роком та Різдвом 
Христовим!

Новий рік – це 
яскраве, урочи-
сте й веселе свято. 
Зустрічаючи Но-
вий рік – рік Мав-
пи – побажаємо 
один одному лю-
бові та віри в себе 
й в процвітання нашої кра-
їни. Подаруємо найдорожче, 
найцінніше – любов і тепло 
наших сердець, увагу й тур-
боту наших близь-
ких, аби в новому році 
щасливих людей стало 
більше. Бажаю всім вам, 
аби Новий рік приніс 
мир, спокій, здоров’я, радість і впевне-
ність у завтрашньому дні. Успіхів вам, 
щастя й благополуччя!

Любимівський сільський голова 
Катерина ЖЕЛЯБ’ЄВА вітає Лю-
бимівську територіальну громаду 
з новорічними святами – Новим 
роком та Різдвом Христовим!

У новорічну та 
Різдвяну ніч ми 
всі поринаємо в 
добре знайому з 
дитинства каз-
ку та нові мрії. 
Тож нехай 
чарівні зи-
мові свята 
подарують вам 
радісний настрій, приємні зустрічі 
та здійснення найзаповітніших мрій. 
І нехай Новий рік Мавпи стане для 
всіх нас роком добрих змін.

Бажаю вам, щоб Різдвяні свята були 
радісними, а рік новий – багатим на 
успіхи. Щедрою на здобутки нехай 
буде життєва дорога, а в родині завж-
ди панують злагода, любов і доста-
ток. Здоров’я, натхнення та Божого 
благословення вам і вашим рідним!

Дорогі земляки!
Щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим!

Ми всі підбиваємо підсумки 
року, що минає. 2015-й увійде в 
історію країни як рік нових почи-
нань, нескореності та незламності 
України. Він був плідним на ре-
форми, прогресивні ініціативи 
та інновації. Дніпропетровщина 

впевнено крокує в май-
бутнє, і 2016 рік стане 
гідним продовженням 

розпочатих справ. 
Нехай наступ-

ний рік принесе кожному мешканцю області бла-
гополуччя та щастя, Дніпропетровщині – нові 

звершення та процвітання, всій Україні – мир і 
спокій. Нехай кожне добре бажання, загадане в 
казкову новорічну та різдвяну ніч, здійсниться. 

Міцного здоров’я, любові та родинного тепла.
З найкращими побажаннями 

Валентин РЕЗНІЧЕНКО, голова облдержадміністрації.

Дорогі односельці та 
шановні жителі Дніпро-
петровського району!

Сердечно вітаю вас 
із Новим роком 

та Різдвом Христовим! 
Щиро бажаю вам щастя, успіхів у 

здійсненні задумів та міцного здоров’я на дов-
гі роки. Нехай ці веселі свята принесуть у ваш дім 
радість, затишок та добробут, а наступаючий рік 
стане для нашої рідної України роком миру, злагоди 
та процвітання.  

Бажаю, щоб Різдвяна зірка запалила у серцях вогонь 
віри й любові, надії та оптимізму, наснаги й невичерпної енергії.

Щасливого Нового року та радісних свят!
З повагою та найкращими побажаннями  

Валерій РИЖАК,  Балівський  сільський голова.

Наближення Нового року та Різдва Хри-
стового кожна людина чекає з особливим 
трепетним відчуттям. Ці свята уособлюють 
родинний  затишок, турботу про батьків, 
любов до близьких, спілкування з друзями, 
здійснення найзаповітніших мрій.

Кожен із нас в ці святкові дні висловлює свої 
найзаповітніші бажання, надії та сподівання 
на краще.  Ми всі щиро прагнемо миру, до-
бробуту та злагоди в родині й суспільстві.

Нехай з останніми хвилинами старого 
року вас покинуть турботи та негараз-
ди, а рік прийдешній буде щедрим  на 
нові можливості та перемоги. 2016 рік – 
рік наполегливої та непростої праці. 
Щиро вірю, що наступний рік стане 

помітним кроком у напрямку розвитку села та добробуту кожного з нас.
Бажаю вам, щоб Новий рік був багатим, спокійним, мирним та ща-

сливим, а Різдво Христове наповнило серце великою радістю, й кожну 
оселю – щастям, злагодою, благополуччям, достатком. 

Нехай Новий рік збереже й примножить здоров’я, дасть силу й наснагу для 
праці, а тепло різдвяної зірочки зігріває ваші серця протягом усього року.  

Будьте здоровими та щасливими! Радісних і веселих свят! 
З теплим серцем і найкращими побажаннями

Євгеній ЖАДАН, депутат Дніпропетровської обласної ради. 

Шановні жителі Дніпропетровського району!
Від щирого серця хочу 

привітати всіх вас із 
наступаючим Новим 
роком! 

Бажаю всім у 2016 
році натхнення та 
здійснення найсміливі-

ших бажань, впевненості в 
завтрашньому дні та миру в усіх куточках нашої 
Батьківщини. 

Нехай здоров’я буде міцним, а в ваших сім’ях 
завжди панує злагода та добробут!

З повагою Віктор МІЩЕНКО, 
депутат Дніпропетровської районної ради, голо-
ва Дніпропетровської районної партійної органі-
зації ВО «Батьківщина».

Шановні жителі 
Дніпропетровського району!

Від щирого серця вітаю вас із світлими зимовими 
святами – Новим роком та Різдвом Христовим!

Минають останні дні старого року. На порозі – 
світлі новорічні та різдвяні свята, які були й зали-

шаються надзвичайно радісними й хвилюючи-
ми в житті кожного з нас. Збагачені новими 
знаннями, відчуттями та досвідом ми глибо-

ко переосмислюємо минуле, з надією й впев-
неністю дивимося в майбутнє й покладаємо 
великі надії та сподівання на добрі зміни 
в житті.
Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, до-
бра й злагоди, здійснення всіх найзапо-
вітніших бажань, мрій та задумів.

Нехай Новий рік принесе вам тільки добробут, благополуччя, ро-
динне тепло, шану та любов рідних і близьких вам людей. А осяй-
на різдвяна зоря об’єднує всіх нас – і тих, хто зустрічає ці свята в 

дружньому сімейному колі, і тих, хто знаходиться далеко від рідного 
дому – чистим світлом незгасних людських чеснот та цінностей, і в кожній ро-
дині панує мир та спокій. 

Щасливого Нового року та веселого Різдва!
З повагою Олександр ШИРОКИХ, 

депутат Дніпропетровської обласної ради.

Передплатна кампанія 
на 2016 рік

Шановні жителі 
Дніпропетровського району!

З Новим роком 
та Різдвом Христовим!

Рік, що минає, був непростим і водно-
час цікавим. Для нас він став роком про-
гресивних і незворотніх змін.
Новорічні свята, Різдво Христове в на-

роді здавна пов’язують із миром, спокоєм 
та достатком у наших оселях. А добробут 

громадян безпосередньо залежить від 
успішної й цілеспрямованої  нашої пра-

ці. Хочемо побажати всім щастя, добра та 
злагоди. Нехай Новий рік принесе нові надії, нові 
мрії, нові звершення. Нехай Господь береже кож-
ну родину, множить радість та добро, а прийдешні 
свята принесуть усім Божі та земні щедроти! Нехай 
дорогу в майбутнє осяває яскрава Різдвяна Зірка!

Світла вам і радості! Благодатного веселого Різд-
ва та щасливого Нового року!

Шановні працівники 
архівних установ!

Вітаємо вас із професійним святом! Дя-
куючи вашим зусиллям примножується 
документальна скарбниця нашого краю, 
зміцнюючи нерозривний зв’язок попе-
редніх і прийдешніх поколінь. Ви викону-
єте дуже важливу й відповідальну місію, 
бо без історичної пам’яті немає історії на-
роду, а отже немає й самого народу. 

Впевнені, що ваш професіоналізм і ви-
сока відповідальність, відданість обраній 
справі й надалі будуть запорукою створен-
ня достеменної біографії Дніпропетров-
ського району для знання власної історії.

Щиро зичимо всім успіхів, невичерп-
ної енергії, натхнення та нових звершень 
у повсякденній праці на благо нашої Ві-
тчизни, міцного здоров’я, благополуччя й 
щастя в родинах.

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



лентина Верпаховська 
– головний спеціаліст 
відділу економічного 
розвитку і торгівлі рай-
держадміністрації.

Про проект район-
ного бюджету на 2016 
рік присутнім доповіла 
Наталія Левчук – на-
чальник фінансового 
управління райдержад-
міністрації.

Тетяна Ткач – началь-
ник управління агро-
промислового розвитку 
райдержадміністрації, 
виступила з інформа-

цією про стан розвитку галузі тваринництва в сіль-
ськогосподарських підприємствах всіх форм власно-
сті Дніпропетровського району. 

Про підсумки роботи по військовому обліку та 
бронюванню військовозобов’язаних на підприєм-
ствах, установах та організаціях  Дніпропетровсько-
го району за 2015 рік та завдання на 2016 рік доповів 
Олександр Вольніков – військовий комісар Дніпро-
петровського районного військового комісаріату.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото автора: засідання колегії в приміщенні 

райдержадміністрації.

Символічно, що Центр соціаль-
ної підтримки дітей та сімей «До-
бре вдома» був відкритий минулого 
року, саме в День Святого Миколая 
Чудотворця. Адже мета існування 
Центру надзвичайно благородна 
– зберегти сім’ю для дитини, допо-
могти батькам піклуватися про ді-
тей, захистити від насильства, по-
вернути дитину до рідної сім’ї або 
влаштувати у сімейні форми вихо-
вання.

Днями в селищі Ювілейне відбу-
лося урочисте святкування річниці 
з відкриття Центру соціальної під-
тримки дітей та сімей «Добре вдома» 
та свято Миколая Чудотворця.

До урочистого заходу долучилися: 
Гліб Пригунов, голова обласної ради, 
Віктор Візир, начальник служби у 
справах дітей облдержадміністрації, 
Артьом Фісунов, голова райдержадміністрації, Роман Пруденко, голова район-
ної ради, Ольга Мороз, керівник про ектів та програм Представництва благодій-
ної організації «Надія і житло для дітей» в Україні.

Під час проведення святкування річниці з відкриття Центру «Добре вдома» 
директор Центру Олена Гуржій провела екскурсію його відділеннями, зазна-
чивши, що за змістом роботи Центр включає комплекс послуг, що розроблені 
у відповідності до потреб жителів Дніпропетровського району. Діяльність за-
кладу спрямована на допомогу дітям та сім’ям, яка направлена на попереджен-
ня вилучення дітей із сімей, повернення дітей у рідні сім’ї, надання підтримки 
батькам у забезпеченні належного догляду й виховання своїх дітей, підтримку 
сімей, які взяли дітей на виховання. Робота в Центрі передбачає індивідуальну 
й командну роботу фахівців із дітьми, які потрапили в складні життєві обста-
вини, батьками щодо підвищення батьківського потенціалу, розвитку навичок із 
виховання дітей, надання консультацій вузькопрофільних спеціалістів, роботу 

мобільної виїзної команди спеціалістів в 
селах району.

У рамках заходу відбувся круглий стіл, 
під час якого були розглянуті та обговорені 
результати роботи Центру соціальної під-
тримки дітей та сімей «Добре вдома» за рік. 
Олена Гуржій повідомила присутнім, що 
у поточному році в відділенні термінового 
влаштування дітей перебувало 52 дитини, 
повернуто до сім’ї – 20 дітей, влаштовано у 
сімейні форми виховання – 13 дітей, переве-
дено до МГБ «Мій дім» – 3 дітей, переведено 
за місцем реєстрації  – 1 дитину. На даний 
момент у відділенні продовжують отримува-
ти послуги 15 дітей. У відділенні для матерів 
із дітьми перебувало 10 мам із 16 дітьми, 8 жі-
нок із 14 дітьми повернулися до самостійного 
життя разом із дітьми в громади. На даний 
момент у відділенні продовжує отримувати 
послуги 2 мами із 4 дітьми. За час роботи 
Центру спеціалістами служби підтримки 

сім’ї надано допомогу 254 сім’ям, 447 дітям та 486 батькам. Фахівці «Мобільної бри-
гади», які виїжджають у села Дніпропетровського району за графіком і консультують 
сім’ї за місцем їх проживання, допомогли 87 дітям та 74 батькам. До служби раннього 
втручання за рік звернулися 44 сім’ї з 46 дітьми. 7 дітей закінчили отримувати послуги з 
позитивним результатом та на даний час відвідують загальноосвітні дитячі та навчальні 
заклади. На даний момент отримують послуги 27 дітей та 45 батьків. 

За доброю традицією, діти та сім’ї, які отримують послуги у Центрі соціальної 
підтримки дітей та сімей «Добре вдома» радо зустрічали Святого Миколая Чу-
дотворця з подарунками. У святковій атмосфері малечу розважали казкові герої, 
проводились майстер-класи. Справжнє зимове свято супроводжувалось щири-
ми дитячими посмішками – найкращим підтвердженням щасливого дитинства.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.   
На фото автора: учасники заходу в Центрі соціальної підтримки дітей та 

сімей «Добре вдома». 
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РІЧНИЦЯ ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРУ «ДОБРЕ ВДОМА»

ТУРБОТОЮ   ЗІГРІТЕ   ДИТИНСТВО 

Днями в залі засідань районної ради за участі Тетяни Ткач, на-
чальника управління агропромислового розвитку райдержадмі-
ністрації, відбулася звітно-виборча конференція асоціації ферме-
рів Дніпропетровського району.

Присутні прослухали виступ Анатолія Реки, голови асоціації, 
фермера із м. Підгородного, ФГ «Вперед Агро». Анатолій Васи-
льович, відзвітувавшись про роботу асоціації фермерів Дніпро-
петровського району за 2015 рік, склав із себе повноваження, по-
відомивши, що не балотуватиметься на наступний термін. Рада 
асоціації рекомендувала обрати новим головою асоціації ферме-
рів Дніпропетровського району Олександра Лапу, керівника ФГ 
«Фортуна Агро», що в м. Підгородному. Членами асоціації була 
погоджена кандидатура Олександра Михайловича. 

Також цього дня відбулися вибори делегації до обласної конференції. 
На зібранні були окреслені завдання та плани на майбутнє, 

які першочергово стоять перед асоціацією. Фермери Дніпро-
петровського району обговорили нагальні питання, зокрема, 
серед них – об’єднання сільгоспвиробників для вирішення 
проблем, яких у аграріїв чимало, а також активізація роботи 
асоціації фермерів Дніпропетровського району. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ. Фото автора.

СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

ЗВІТНО-ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ
АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ РАЙОНУ

НАРАДА-КОНСУЛЬТАЦІЯ

На Дніпропетровщині Офіс реформ спільно 
з громадами та районними робочими групами 
щодо сприяння реєстрації та функціонуванню 
об’єднаних територіальних гро-
мад обговорюють структури 
виконавчих комітетів рад ОТГ.

Така нарада-консультація 
відбулася 21 грудня  у Дніпро-
петровському районі, де дирек-
тор офісу реформ Олена Тер-
тишна спільно з головою рай-
держадміністрації Артьомом 
Фісуновим та головою райради 
Р оманом Пруденком провела 
обговорення пропозицій Ново-
олександрівської, Сурсько-Ли-
товської сіль-
ських та Ювіле-
йної селищних 
рад щодо струк-
тури їх виконавчих 
комітетів.

Рада об’єднаної те-
риторіальної грома-
ди формує виконав-
чий комітет, в яко-
му представлені усі 
основні служби та 
відділи, котрі забез-
печують повноцінне 
функціонування та 
розвиток територі-
альної громади. Структура виконавчого комі-
тету визначається радою. 

Кількісні та якісні критерії виконкому тор-
каються: характеру завдань, що виконуються 
у громаді, поточної діяльності та інвестицій 
(пріоритети розвитку громади); майна, що 
знаходиться у розпорядженні громади (як і 
скільки); розміру громади (кількість жителів); 
географічного розташування, тощо.

Окрім цього, громади мають передбачити 
формування нових кадрів та активізацію нав-
чання уже існуючих працівників для пошуку 

інвестиційного розвитку терито-
рій. Це забезпечить конкурент-
носпроможність та відкритість 
громади для залучення додатко-
вих коштів у бюджет.

Робочі групи ОТГ щодо розроб-
ки структур виконкомів, комісії з 
питань реорганізації рад, що утво-
рили громади, ретельно проана-
лізували питання власного функ-
ціоналу, щоб затвердити його на 
чергових бюджетних сесіях.

Крім того, на нараді з керів-
никами районних 
управлінь та від-
ділів піднімалися 
проблемні питання 

щодо передачі об’єк-
тів соціальної сфери зі 
спільної власності те-
риторіальних громад 
району до комуналь-
ної власності об’єдна-
них територіальних 
громад.

За підсумками на-
ради її учасники при-
йшли до висновку: 
ввести так званий пе-

рехідний період до 01 липня 2016 року, з ме-
тою вирішення юридичних колізій та завер-
шення навчального року.

Отже, на 6 місяців ОТГ нададуть субвенції 
районному бюджету на утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я, а за цей час повин-
ні владнатися всі питання щодо безпроблем-
ної передачі цих об’єктів в ОТГ.

(Вл.інф.)

ОБГОВОРЕННЯ  ПРОБЛЕМНИХ  ПИТАНЬ  

Днями, відповідно 
до плану основних 
заходів, відбулося за-
сідання колегії рай-
держадміністрації під 
головуванням Артьо-
ма Фісунова, голови 
райдержадміністрації. 
На засідання колегії 
були запрошені: чле-
ни колегії, працівники 
апарату районної дер-
жавної адміністрації, 
керівники структур-
них підрозділів РДА, 
керівники правоохо-
ронних та контролюю-
чих органів, керівники установ і організацій району.

Перед розглядом основних планових питань відбу-
лося затвердження складу колегії райдержадміністра-
ції згідно Положення про колегію Дніпропетровської 
районної державної адміністрації від 10 грудня 2015 
року №Р-820/0/291-15 у наступному складі: Фісунов 
Артьом Леонідович, голова ДРДА; Пруденко Роман 
Вікторович, голова Дніпропетровської районної ради 
(за згодою); Сараб’єва Тетяна Георгіївна, керівник апа-
рату ДРДА; Левчук Наталія Георгіївна, начальник фі-
нансового управління ДРДА; Шинкевич Віктор Ген-
надійович, депутат Дніпропетровської обласної ради 

КОЛЕГІЯ ПІДСУМКИ  РОБОТИ  
ТА  ПЛАНИ  НА  МАЙБУТНЄ  

(за згодою); Дейнека Олександр Валерійович, депутат 
районної ради (за згодою); Камінський Іван Микола-
йович, голова виконкому об’єднаної Ювілейної се-
лищної ради (за згодою); Вольніков Олександр Олек-
сандрович,  військовий комісар Дніпропетровського 
районного  військового комісаріату (за згодою); Біла-
шенко В’ячеслав Олександрович, начальник Дніпро-
петровського районного сектору  ГУ ДСНС України в 
Дніпропетровській області (за згодою).

З питання погодження проекту «Програми соці-
ально-економічного та культурного розвитку Дні-
пропетровського району на 2016 рік» виступила Ва-
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Щороку в Дніпропетровському ра-
йоні в грудні місяці розпочинається 
відзначення прекрасних новоріч-
но-різдвяних свят. З нетерпінням ма-
леча чекає на прихід Святого Миколая, 
який обов’язково завітає з подарунками. 

Не обминув Чудотворець дітей, які пе-
ребувають на лікуванні в дитячому від-
діленні Дніпропетровської центральної 
районної лікарні (головний лікар Лариса 
Гардецька, завідуюча дитячим відділен-
ням Олександра Товстик).

 Свято для малечі, які знаходяться в лі-
карні, проведене за ініціативою Дніпро-
петровського районного центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді та 
сприяння працівників відділу культури і 
туризму, національностей та релігій Дні-
пропетровської райдержадміністрації, 
які підготували для діток чудовий весе-
лий вітальний захід. 

Привітання дітям та подарунки вручи-
ли: голова райдержадміністрації Артьом 
Фісунов, керівник апарату райдержадмі-

СВЯТИЙ  МИКОЛАЙ  ДО  МАЛЕЧІ  ЗАВІТАВ
ністрації Тетяна Сараб’єва та заступник голови 
районної ради Любов Біла. 

А також для дітей територіальних громад під-
готували солодощі: Галина Кузьменко, Підго-
родненський міський голова, Іван Камінський, 
Ювілейний селищний голова, Василь Гезь, Кі-
ровський селищний голова, Валентина Стець, 
Чумаківський сільський голова, Антоніна Чор-
на, Миколаївський сільський голова, Павло 
Прокоф’єв, Олександрівський сільський голова, 
Іван Буряк, Партизанський сільський голова. 

Святий Миколай та Янгол побажали дітям 
міцного здоров’я, вдачі та подарували на згадку 
обереги й гарний настрій. 

Тетяна СОТУЛА, 
директор центру Дніпропетровського районно-
го центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді.

На фото Наталії Яківець: щаслива зустріч 
дітей із Чудотворцем. 

У селі Перше Травня відбулося довгоочікуване новорічне свято – День Свя-
того Миколая Чудотворця. У храмі преподобних Оптинських старців відбулася 
Божественна літургія, яку відслужив настоятель храму, ієрей Валерій Мітін.

Для підвищення духовного 
й культурного розвитку,відро-
дження народних традицій до 
храму були запрошені діти села. 
Після Богослуження відбулась 
концертна програма. Присутні 
співали пісні, малеча розповіда-
ла віршики, брали участь у різ-
номанітних конкурсах.

На закінчення дійства кожна 
дитина одержала від Святого 
Миколая подарунки. Висловлю-
ємо щиру подяку всім, хто при-
єднався до організації та прове-
дення свята: Тетяні Десятерик та Тетяні Орловій, депутатам Любимівської сіль-
ської ради, за солодощі Ірині Орсік та Людмилі Бабійчук, магазин «Незабудка». 

Присутні побажали один одному радості, добра й миру в серці та миру в на-
шій незалежній Україні! Всі розійшлися по своїх домівках із великим духовним 
піднесенням та з радістю від зустрічі зі Святим Миколаєм.

Тетяна ОРЛОВА, депутат Любимівської сільської ради.

СКАРБНИЧКА  ДУХОВНОСТІ

ВІДЛУННЯ СВЯТА

ПОДЯКА  ЗА  НЕБАЙДУЖІСТЬ
У минулих публікаціях «Дніпровської зорі» друкувалося звернення до жи-

телів Дніпропетровського району щодо надання допомоги родині Олександра 
Іванова, бійця військової частини 3750. 

На прохання відгукнулися вже відомі нам за добрими справами Анатолій 
Река, керівник ФГ «Вперед Агро», який люб’язно надав близько 150 кг овочів та 
фруктів. А також Лариса Новікова, директор АТП 11231, надала транспортну та 
фінансову підтримку дружині та 8-місячній донечці безвісті зниклого військо-
вослужбовця української армії.

Небайдужість до горя ближньої людини допоможе витримати в скрутні миті життя.

РАЙОННИЙ ЗАХІД

У Підгородненській СШ-2 дітям надзви-
чайно затишно й комфортно, цікаво й пізна-

вально, вони розвиваються, отримують якісні знання, займаються творчістю. 
Весело тут проходять і новорічні свята. Тож батьки З-В класу висловлюють 
щиру подяку директорові школи Світлані Каліберді, класному керівникові 
Тамарі Боюн та всьому педагогічному колективу навчального закладу за висо-
кий професіоналізм і компетентність, цілеспрямованість та кропітку працю: 
«Своїми добрими справами ви надаєте можливість нашим дітям навчатися в 
чудовій школі, в дружному колі, де про них піклуються, поважають особи-
сту думку кожного, допомагають усвідомити свою індивідуальність. Саме в 
стінах навчального закладу, на нашу думку, діти відкривають свій шлях до 
майбутнього, і тому комфортне розвиваюче середовище є запорукою успішної 
освіти підростаючого покоління, впевненості дітей у подальшому житті, їх 
радісного сприйняття оточуючого світу». 

ШКІЛЬНА   РОДИНА

СВІТЛИЙ  ПОГЛЯД  ДІТЕЙ  У  НОВИЙ  РІК

Новорічний настрій, каз-
кові пригоди, приємні сюрп-
ризи та солодкі подарунки в 
ці дивовижні передсвяткові 
дні не оминули жодного ди-
тячого закладу нашого Дні-
пропетровського району.

Потурбувався про святко-
вий настрій малечі й депутат 
Дніпропетровської обласної 
ради Олександр Широких. 
Дошкільнятам дитя-
чих навчальних закла-
дів «Чарівна казка» 
Любимівської сіль-
ської ради, «Берізка» та «Червона Шапочка» Ювілейної селищної 
ради, «Буратіно» та «Сонечко» Чумаківської сільської ради й «Ря-
бінушка» Олександрівської сільської ради, помічники Олександра 
Сергійовича Євген Широких та Ірина Ісаченко подарували яскраві 
солодкі цукерки, щоб свята були не тільки веселими, а й смачними.

Діти подякували щирими посмішками, веселими розповідями 
про новорічних казкових героїв та цікавими віршиками й пісня-
ми. Колектив дитсадка «Чарівна казка» також безмежно вдячний 
Олександрові Широких та В’ячеславові Лінському, генеральному 
директору ТОВ «Любимівка» за подарунок у День Святого Мико-
лая – проектор для цікавої організації занять дітей та святкових 
заходів.

Олександр Широких говорить із впевненістю: «Ми вважаємо, що 

НОВОРІЧНИЙ НАСТРІЙ ДІТВОРИ

найбільшою цінністю нашого життя є діти, 
бо вони – наше майбутнє. Тому підтримка 
дитинства завжди буде пріорітетною в моїй 
роботі, як депутата обласної ради, та нашого 
підприємства «Любимівка», де я є головою 
спостережної ради. І не тільки в новорічні 
свята, а й у будні ми неодмінно допомага-
тимемо дитячим закладам у вирішенні їхніх 
нагальних проблем».

Щирі сердечка діток, 
наповнені турботою 
й добром, зростуть в 
палкі серця патріотів 

рідного краю, а віра в дива 
допоможе дітям здійсни-
ти всі їхні найзаповітніші 
мрії та бажання. Нехай 
щастям і добром повнить-
ся кожна українська роди-
на, нехай квітне й впевне-
но прямує в майбуття рід-
на ненька-Україна!

Таміла ЖОРНЯК,
с. Любимівка – сел. Юві-
лейне – с. Чумаки – с. Зоря 
– с. Олександрівка.
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У 2016 році правити балом буде Вогняна Мавпа. Натура цієї істоти 
відрізняється грайливістю, креативністю, дружелюбністю, енергійні-
стю й завзятістю. Це означає, що люди в 2016 році зможуть проявити 
себе в усіх сферах діяльності, будуть викладатися по максимуму, чого не 
було в році Дерев’яною Кози. За східним гороскопом у цей період необхід-
но прагнути до нових знайомств, постійно бути серед друзів, заводити 
корисні зв’язки. Потрібно пам’ятати, що тварина Мавпа любить кому-
нікабельних людей, а головну роль у досягненні цілей зіграє інформація, 
яку можна й потрібно отримувати з різних джерел.

Характеристика Вогняної Мавпи: по своїй натурі вона дуже това-
риська, добродушна й вертка тварина, якій вдається легко втиратися в 
довіру і йти на контакт із незнайомими людьми. Ця істота різнобічно 
розвинена, володіє великими знаннями й творчими здібностями.

ЩУР. Прихід нового 2016 змусить багатьох представників знаку Щура замис-
литися над тим, що пора б їм виходити з тіні й займати більш яскраву й активну 
позицію. Цілком можливо, особистості даного знаку вирішать показати, хто голов-
ний у їхній родині, або ж спробують довести свою незалежність на роботі, перед 
керівництвом. Зірки лише радять цим людям не бути грубими й категоричними, а 
діяти м’яко й делікатно, тому що в противному випадку є ризик розриву відносин 
із людьми, які живуть із вами під одним дахом або надають вам можливість пра-
цювати й заробляти гроші. Час цей не підходить для тривалого відпочинку й пов-
ного розслаблення, важливо завжди бути напоготові, готовим до будь-яких змін.

БИК. Роком самоаналізу й побудови довгострокових планів на подальше життя стане 
період 2016 року для більшості особистостей знаку Бик. У цей час не варто занурювати-
ся в роботу, особливо, якщо вона не приносить морального задоволення. У перші місяці 
року важливо заспокоїтися, зупинитися й задуматися про те, чого не вистачає в житті й 
чого б хотілося отримати від неї. Цілком можливо прийняті в першому півріччі рішення 
укорінятимуться й стануть ідеями, які Бики почнуть 
здійснювати трохи пізніше. Важливо лише розуміти, 
що будь-яка запланована зміна йде на благо. Це дозво-
лить особистостям знаку Бик отримати сили для нових 
звершень і змінити життя на краще.

ТИГР. Слід сказати, що наступ да-
ного періоду буде супроводжуватися 
масою проблем і перешкод, які вибу-
дує господиня нинішнього року. Вог-
няна Мавпа перед Тиграми. Всіх благ 
цього року особистостям знаку Тигр 
доведеться добиватися своїм потом і 
кров’ю, а значить важливо бути гото-
вим до будь-яких примх долі й не су-
мувати в випадках, коли щось не виходить або не вдається. 
Дуже важливо не втрачати позитивний настрій, знаходити 
спосіб мотивувати себе й заряджатися енергією. Це дозво-
лить переламати стан у кожній із сфер життя, й обернути Фортуну 
обличчям до себе. Розраховувати в цей період також потрібно 
лише на самих себе, що, однак, не так погано. 

КРОЛИК. Відомо, що Кролики є особистостями щасливи-
ми й везучими. З урахуванням того, що настає 
рік Вогняної Мавпи – безтурботної тварини, 
яка завжди розраховує на успіх, кожному 
з представників знаку Кролик також вар-
то очікувати вдалого й благотворного року. 
При цьому астрологи кажуть про те, що вдачу важли-
во не проспати, а тому активність цього року повинна 
стояти на першому місці. Кроликам варто бути діяльними, 
не відмовлятися від пропозицій, які посилає їм саме життя й 
залишити осторонь страхи й сумніви. Саме невпевненість у своїх си-
лах може стати перешкодою на шляху до успіху цих людей, а значить, в 
деяких випадках таким особистостям доведеться запастися хоробрістю.

ДРАКОН. Не найлегший рік призначено прожити особам, які 
були народжені під знаком Дракона. Даний період, що проходить 
під владою Вогняної Мавпи, обіцяє Драконам чимало перешкод 
і складних ситуацій, в яких 
свою роль має відіграти 
безстрашність Драконів, 
їх сила волі й сталевий ха-
рактер. Цей час стане своє-
рідним випробуванням для 
таких особистостей, може 
несподівано закинути їх в 
іншу країну, або постави-
ти на грань розставання з 
коханим партнером. І саме 
від рішень Дракона буде 
залежати, наскільки вдало 
закінчиться даний період. 
Друга половина року під-
ходить виправлення тих помилок, які ці люди зробили в минулому й для плану-
вання майбутнього щасливого життя.

ЗМІЯ. Відповідальний рік належить прожити тим особистостям, яким долею 
було уготовано народитися в рік Змії. Високий рівень відповідальності, який буде 
супроводжувати цих людей, може змушувати їх бути в постійній напрузі, нерідко 
зриватися на колег по роботі, або на своїх близьких. Даний стан буде характерним 
для першого півріччя, а ось у другій половині року ці люди зможуть трохи роз-
слабитися й перевести дух. Друге півріччя більше підходить для занять власним 
господарством, для аналізу власного життя й прийняття рішень щодо подальшого 
розвитку. Крім того, в кінці року важливо подумати про повноцінний відпочинок.

КІНЬ. З перших днів наступаючого року представникам знаку Кінь необхідно 
подумати про організованість свого життя. У цих особистостей не буде вистачати 
часу практично ні на що, а тому дуже важливо переглянути своє життя й позбутися 

абсолютно непотрібних і мар-
них справ, якими вони займа-
ються з кожного дням. Крім 
того, багатьом Коням необхід-
но буде подумати про власне 
майбутнє, вибрати чітку мету 
для подальшого розвитку й за-
думатися про те, як її досягти. 
Без заданого напрямку ці люди 
можуть просто тупцювати на 
місці, упускаючи благодатний 
час. Цей рік стане часом надій 
для Коней, коли можна почати 
мріяти про грандіозні речі й не 
просто мріяти, а знаходити стимул для руху вперед.

КОЗА. Наступаючий рік Вогняної Мавпи обіцяє бути 
досить непоганим і вдалим для особистостей, народже-
них у рік Кози. Після досить напруженого 2015 року, коли 

господинею була Коза, цим людям захочеться 
на час відійти від бурхливої   діяльності, роз-
слабитися й просто отримувати задоволен-
ня від життя. Даний період дуже підходить 
кожному представнику знаку Кози для пере-
осмислення життя, для зміни пріоритетів, а 
також для пошуку нових друзів, нових захо-
плень і зміни обстановки. Астрологи радять 
Козам вже на початку року відправитися за 
кордон відпочити, причому в те місце, де ці 
люди ніколи не бували. 

МАВПА. Навіть з урахуванням того, що настає рік Вогняної 
Мавпи, особистості, яким пощастило народитися в рік Мавпи, не 

стануть випробовувати тягар відповідальності в цьому році. 
Вони, як і раніше залишаться веселими й безтурботними 
марнотратниками життя, готовими на будь-яку авантюру 
й ризик заради задоволення й набуття бажаних благ. Прав-
да, на відміну від минулих років, цим особистостям буде 

супроводжувати просто божевільна удача. І цим везінням 
обов’язково потрібно скористатися. Потрібно відзначити, що в 

будь-якій справі від Мавп, насамперед, потрібна хитрість і несподіва-
ний підхід. Ці люди повинні дивувати оточуючих, поводитися нестан-

дартно, а часом і зухвало, і тоді щастя точно не відвернеться від них.

ПІВЕНЬ. Рік для особистостей знака Півень почнеться з однієї неорди-
нарної події, яка змусить переглянути своє ставлення до оточуючих людей 
і власного життя. Можливо, Півневі належить терміново підшукати собі 
нову роботу, змінити місце проживання, а може й виїхати в іншу країну. 

Дана обставина може серйозно вдарити по психіці цих особистостей і на-
завжди поселити в душі у цих людей образу. Астрологи рекомендують 
простіше ставитися до життя й вірити в те, що доля все робить не да-
ремно, а значить дарує Півням розуміння життя й вчить їх виживати у 

важких умовах. Друга половина року очікується більш спокійною, а зна-
чить дозволить Півням розслабитися й відновитися після дивного початку року.

СОБАКА. Собакам гороскоп на 2016 рік обіцяє відмінний 
час, повний нових відкриттів і незвичайних вражень, до яких 
Собаки підсвідомо тягнулися й раніше. У першу чергу пов’я-
зано це буде з любовною сферою. Крім того, цей рік – укрі-
плення для Собак, а значить кожен представник даного зна-
ку повинен задуматися про зміцнення позицій на робочому 
місці, про будівництво свого будинку, або купівлі житла. Не 
можна сказати, що всім Соба-
кам цей рік буде даватися лег-
ко й просто, проте кожна нова 
вершина дозволить тренувати 
силу волі й отримувати ще 
більшу впевненість у своїх си-
лах. В будь-якому випадку рік 

Вогняної Мавпи піде Собакам на користь.

СВИНЯ. З приходом 2016 року кожний з представ-
ників знаку Свиня будуть націлені на кар’єрне зростан-
ня, а значить усі інші сфери життя на час залишаться 
без уваги. Це не дуже добре, оскільки в погоні за новою 
високою посадою ці люди забудуть про свою сім’ю й 
близьких людях. З приходом літа можуть початися 
незворотні процеси, які приведуть до розставання з 
близькими, а тому варто попередити ці процеси сво-
єю увагою й дбайливим ставленням до рідних людей. 
Вкрай важливо витратити другу половину року на 
творчу діяльність, на благоустрій власного будинку, 
або ж на його будівництво. Це, до всього іншого, дозво-
лить зміцнити відносини з родичами.

ГОРОСКОП
НА РІК

Відділ  культури, ту-
ризму, національностей 
та релігій РДА, колектив 
бібліотечних працівників 
району вітають із ювіле-
йним Днем народження 
завідуючу Миколаївської 
сільської бібліотеки № 2

Галину КОНИК
Шановна Галино Миколаївно!

Дорогого й улюбленого синочка та брата
Владислава ПИСАРЕВСЬКОГО 

з повноліттям 
вітають мама, 
тато та се-
стричка Злата.

Любий наш, 
прийми найщи-
ріші слова ві-
тання:
Ось іще один 

рік пролетів
З днем 
    народження 

щиро вітаємо!
Міцного 
  здоров’я, удачі 

в житті
Та орлиного злету бажаємо!

Ми бажаємо тобі тільки кращої долі,
Щоб радів ти життю, добру вдачу ти мав

А іще, як завжди, 
Ангел твій охоронець

Від зорі до зорі тебе оберігав!

Летять літа, мов 
бистрі води,

І не вернути 
їх назад.
А нам не віриться сьогодні,

Що Вам уже – 55.
Хай нових днів ще буде безліч,

Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші

В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік – 

На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

СХІДНИЙ

Нарешті малеча дочекалася новорічних свят, першим із яких став 
День святого Миколая. І, традиційно, члени партії ВО «Батьківщи-
на» Дніпропетровського району не змогли залишити без уваги ді-
тей в такий чудовий день. Цього року Миколай від «Батьківщини» 
завітав до КЗ Підгородненської середньої загальноосвітньої школи 
№ 3, де активісти «Батьківщини Молодої» міста Підгородне разом 
із депутатами Дніпропетровської районної ради провели святко-
вий вечір для школярів. Діти мали змогу подивитися виставу, яку 
«Батьківщина Молода» разом із учнями підготували заздалегідь. 

Після вистави голова Дніпропетровської районної партійної орга-
нізації ВО «Батьківщина» Віктор Міщенко вручив школярам гра-
моти, грошові призи та солодощі, відзначивши їхні успіхи в навчан-
ні, повагу до вчителів, здобутки в пізнанні наук, історії та культури 
нашої країни. 

Загалом свято пройшло в теплій домашній атмосфері й сподоба-
лося всім його учасникам та гостям.

СВЯТО

ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
ЗАВІТАВ ДО ШКОЛЯРІВ

Повідомляємо сусідам 
Борщ Віри Гордіївни щодо 
встановлення меж зе-
мельної ділянки за адре-
сою: м. Підгородне, пров. 
3-й Залізничний, буд. 1. 

Шановні мешканці!
Повідомляємо, що 29 грудня 2015 року, у ві-

второк, буде проводити прийом помічник-кон-
сультант народного депутата України Віталія 
Купрія, обраного в 29 виборчому окрузі (Пе-
триківський, Дніпропетровський райони Дні-
пропетровської області, а також частина АНД 
району м. Дніпропетровська) Яна Синявська

Прийом буде здійснюватись за адресою: Дні-
пропетровський р-н, сел. Ювілейне, вул. Теплич-
на, 5 (у приміщенні Дніпропетровської районної 
ради, каб. № 20, другий поверх). 

Графік прийому: з 09.00 год. до 11.00 години.

Кіровська селищна 
рада оголошує конкурс на 
заміщення вакантних по-
сад: заступника селищного 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів та вій-
ськового обліковця. Ос-
новні вимоги: громадян-
ство України, вища освіта, 
стаж роботи в відповідних 
структурах. Довідка за 
адресою: сел. Кіровське, 
вул. Центральна, 35, 
каб.1, тел. 721-85-07.
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Яким повинно бути вбрання? Для жінок кращим рі-

шенням буде плаття оригінального крою – яскраве, ве-
селе, блискуче. Строгі костюми виключені, адже мавпа 
– це радість у всіх проявах, згусток енергії, прагнення 
до вільних рухів, маса сюрпризів і вибух емоцій. Клю-
човий колір – червоний з усіма вогняними відтінками. 
Сюди відносяться помаранчевий, гранатовий, пурпур-
ний, червоний, бордо, червоно-коричневий. Сміливо 
можуть приєднатися й жовті тони, а також лілові. 
Одяг повинен бути легким, ніжним та жіночним. Чо-
ловіки в новорічний вечір можуть обрати смокінг, 
класичний наряд або костюм стиляги. 

Які аксесуари використовувати? Можна 
використовувати блискучі, яскраві аксесуари. 
Вони можуть просто виблискувати або відда-
вати всіма кольорами веселки. Для червоних 
суконь краще підійдуть ювелірні прикраси зі 
срібла та золота. Небезінтересні натуральні 
або штучні камені. 

Яку зробити зачіску? Прикрасьте зачіску 
штучними або живими квітами,  оригіналь-
ними гребенями, шпильками, блискучими 
стрічками. 

Як прикрасити будинок? Щоб Ма-
впа не оминула ваш будинок сторо-
ною, йому потрібно приділити велику 
уваги. Інакше яким би відповідним ні 
виявилося вбрання, воно не приверне 
удачу в майбутній рік. Що необхід-
но? Яскраві акценти у вигляді: мішури; 
конфетті; гірлянд; серпантину; не-
онових шнурів; блискіток. Провідні 
відтінки ті ж – червоний у всіх своїх 
варіаціях, оранжевий, фіолетовий і 
жовтий. Останній стане уособлен-
ням золотого блиску. Обов’язково 
потрібно відмовитися від синього і 
чорного. Доречними будуть гірлян-
ди, розміщені по всьому будинку – перехід з вікон на 
стіни і навпаки. Поставте як прикрасу величезну вазу 
з фруктами, краще тропічними. Вони неодмінно ви-
кличуть захоплення у господині наступного року. 

Прикрашаємо ялинку. Ялинка – обов’язковий 
атрибут Нового року, але на цей раз вона повинна 
бути виключно яскравою та сяючою. Поряд із класич-
ними кулями, шишками й бурульками, на ній можуть 
бути інші прикраси. Наприклад, мандарини (апельси-
ни), цукерки з блискучими обгортками, яскраві сні-
жинки, іграшки та інш. 

Що поставити на стіл? Прикрасьте стіл червоною 
скатертиною, в центрі виставте невелику фігурку паль-
ми та мавпи. Сервірувати стіл потрібно найгарнішим 
посудом. Не забувайте й про прикраси, про оздоблення 
місць. Барвистість має бути присутня в усьому: і в стра-
вах, і в декорі, і в загальному настрої. Страви повинні 
бути не жирними, легкими, в червоно-оранжевих кольо-
рах. Мавпі таке за смаком!

Подарунки. Щоб підібрати ідеальний подарунок, 
потрібно звернути увагу на деякі дрібниці, пов’язані з 
наступаючим роком. Зокрема, розуміючи, що Мавпа 

володіє бешкетним, життєрадісним і веселим характе-
ром, потрібно й подарунки дарувати такі ж: оригінальні, 
незвичайні, яскраві, що привертають увагу. Це можуть 
бути цікаві сувеніри, привезені з екзотичних країн, да-
леких подорожей. Увагу дітей можна привернути нез-
вичайними солодощами. Жінок порадують парфуми з 
глибокими насиченими ароматами, або ж ювелірні при-
краси, що містять яскраві камені.

Бажання здійснюються! Новорічна ніч – це час, 
коли особливо хочеться вірити в казку. Якщо ви 
вже визначилася з заповітним бажанням, мож-
на використати один із перевірених способів.

 Як правильно його загадати, щоб воно неод-
мінно здійснилося?

• На новорічну ялинку повісьте невели-
ку коробочку, де лежатиме написане вами 
бажання. За 5 хвилин до настання Нового 

року підійдіть до ялинки, візьміть 
коробочку у ліву руку й промовте на-

ступні слова: «Коробочка, ти зберігаєш 
мою таємницю, і це невипадково, 

нехай моє бажання стане 
реальністю». Потім зніміть 
коробочку з ялинки і тримай-
те її у руці доки годинник не 
проб’є рівно 12. Після цього 
повісьте її назад, а папірець з 
бажанням викиньте у вікно.

• Напередодні Нового року зручно 
влаштуйтеся біля ялинки, позбудьте-

ся від суєти й побудьте на са-
моті, думаючи над своїми ба-
жаннями. Після цього запи-
шіть їх на папері і покладіть 
у конверт. Перед наступним 
Новим роком відкрийте кон-
верт і подивіться, що здійснилося, а 
над чим ще потрібно попрацювати.

• Зробіть багато сніжинок із паперу. На кожній з них 
напишіть свої бажання й дайте гостям зробити теж 
саме. Після опівночі вийдіть на балкон всією компанією 
і скиньте їх донизу, щоб вони закружляли в чарівному 
танці бажань.

• Після новорічної ночі, коли основне бажання вже 
загадане, напишіть на маленьких аркушах 12 різних ба-
жань, а один аркуш залиште порожнім. Перемішайте їх 
та покладіть під свою подушку. Вранці, коли прокине-
теся, дістаньте з-під подушки один аркуш і прочитайте 
його. Те, що там буде написано, і повинно буде здійсни-
тися якнайшвидше!

P.S. Пам’ятайте про те, що неправильно сфор-
мульоване бажання, в якому немає конкретики, часто 
не здійснюється. Бажання обов’язково має бути сфор-
мульоване без частки «не». Краще, якщо для кожного 
свого бажання ви вкажете яку-небудь конкретну дату, 
коли це бажання повинно здійснитися. Візуалізуйте 
результати – уявляйте, як бажання здійснюється. 

Звичайно ж, найголовніше правило для здійснення 
вашого бажання – це віра в те, що воно обов’язково 
збудеться!

ОЛІВ’Є НОВОРІЧНЕ «МАВПОЧКА»
Інгредієнти: 350 гр курячо-

го філе, 5 яєць, 3 картоплини, 1 
цибулина, 3 морквини, 1 банка 
зеленого горошку, 2 солоних 
огірка, майонез, чорні маслини 
без кісточок, чорний мелений 
перець, сіл, 1 варений буряк.

Приготування: окремо по-
ріжте відварну картоплю, очи-
щену від шкірки, куряче м’ясо, 

3 білка й 1 відварене яйце. Цибулю дрібно поріжте й на 
кілька хвилин залийте гарячою водою для того, щоб при-
брати гіркоту. Змішайте всі овочі в салатнику, додайте 

половину порізаної порції 
моркви. З консервованого го-
рошку злийте всю рідину, со-
лоні огірки поріжте кубиками 
й додайте до решти інгреді-
єнтів салату. У салат додай-
те за смаком майонез. Також 
додайте перець і сіль, весь 
вміст перемішайте. Візьміть 
плоску тарілку й викладіть у 
центр 2/3 порції салату. За до-
помогою рук і лопатки зробіть 
контури голови майбутньої 
мавпи, зверху поверхню са-
лату притисніть руками, щоб 

його поверхня була плоскою. Додайте трохи відкладеного 
салату й зліпіть вуха мавпочки. Натріть на тертці решту 
моркви, викладіть її у вигляді верхньої частини голови. 
Обліпіть морквою повністю голову й боки мавпи. Обсип-
те мордочку й вуха тертим жовтком. Розріжте дві олив-
ки на кілька частин, а ще кілька маслин потрібно тонко 
порізати, щоб у результаті у вас вийшли тонкі смужки. 
Ніс та очі мавпочки змастіть олією, щоб вони могли бли-
щати.  Новорічну шапочку «зачервоніть» тертим вареним 
бурячком та «запушіть» тертим білком яйця! 

Нехай ваш Новий рік буде таким же радісним, як 
його господиня - Мавпочка!

 ФРУКТОВИЙ САЛАТ 
«ПАЛЬМА»

Інгредієнти: банан – 2 шт., 
ківі – 1 шт., мандарин – 1 шт. 

Приготування: банани, ківі, 
мандарин почистіть. 2 банани 
наріжте навпіл та викладіть на 
тарілку, ківі наріжте півколом 
та викладіть у вигляді листя. Мандарин очистіть, розді-
літь на часточки й викладіть їх внизу тарілки.

Зустрічаємо 
Новий Рік

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКО-
МУ РАЙОНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста інформаційних технологій та 
захисту інформації та тимчасово вакантної посади 
провідного казначея відділу звітності та бухгалтер-
ського обліку операцій з виконання бюджетів. Вимоги 
до претендентів: громадянство України, повна вища 
освіта за фахом, володіння державною мовою, знання 
комп’ютерних програм та їх установки, досвід роботи 
за фахом на посаді не менше 3-х років та без досвіду на 

посаду спеціаліста. Для участі в конкурсі надаються 
такі документи: 1.Заява; 2.Заповнена особова картка 
з автобіографією; 3.Ксерокопії документів про освіту, 
паспорта, довідки з ІНН, трудової книжки, військо-
вого квитка; 4.Декларація про доходи та зобов’язання 
фін.характеру за 2015 рік; 5.медичну довідку про стан 
здоров’я; 6.Фотокартки розм 4x6 – 2 шт. Документи  
приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування 
оголошення.

Довідки  за телефоном: 38-35-94, 27-79-01. Зверта-
тися за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 2 (2 
поверх, кім.203). 

На офіційному веб-сайті Державної 
служби України з питань геодезії, кар-
тографії та кадастру http: map.land.gov.
ua (у розділі «Публічна кадастрова кар-
та») працює електронний сервіс замов-
лення витягу з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку. Сервіс 
дозволяє здійснити оплату послуги за 
допомогою електронного платіжного 
засобу та замовити одержання витягу 
у будь-якому зручному для вас центрі 
надання адміністративних послуг.

Колектив Підгородненської місь-
кої ради висловлює щире співчуття 
діловоду міської ради Костогриз Яні 
Миколаївні з приводу смерті близької 
людини – мами 

Любові Олексіївни 
БУТЕНКО, 

сумують разом із нею. Вічна їй 
пам’ять.

Горьківська сільська рада ого-
лошує конкурс на здачу в оренду 
кімнат у нежитловому приміщенні 
за адресою: с. Горького, вул. Леніна, 
буд.8, розмірами – 73,2 кв. м., 31,4 
кв.м., 24,3 кв.м., 37,2 кв.м., 93,2 кв.м.

Пропозиції подавати за адресою: с. 
Горького, вул.Леніна, буд. 7 протягом 
30 днів із дня публікації.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  РЕМ 
повідомляє, що у зв’язку з проведенням 

ремонтних робіт у січні місяці 2016 року 
будуть виникати перерви в електропоста-
чанні наступних населених пунктів нашого 
району: с. Чумаки, м. Підгородне, с. Любимів-
ка, с. Василівка, сел. Кіровське, с. Балівка, с. 
Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, сел. 
Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, 
с. Новоолександрівка, с. Дослідне, с. Братське, 
сел. Таромське, с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олек-
сандрівка.

Телефон диспетчерскої служби: 
373-51-12.

Втрачений Єдиний квиток № 217 серія 
ДРВО виданий 11.03.2008 на ім’я дити-
ни-сироти Маковської Вікторії Степа-
нівни, учениці 10 класу КЗ Новоолек-
сандрівської СЗШ, 15.06.2015 року народ-
ження, вважати  недійсним.

СВЯТКОВЕ  МЕНЮ

Колектив Підгородненської місь-
кої ради висловлює щире співчуття 
близьким і рідним 

Олени Юріївни БИЧЕНКО – 
техніка-архітектора КП «Архі-

тектор» Підгородненської міської 
ради, яка на 59-му році життя піш-
ла у вічність.

Усі, хто знали Олену Юріївну, по-
важали її за щирість, відкритість, до-
броту та велике серце, її готовність 
прийти на допомогу у будь-який час. 
Неможливо висловити біль і скорботу 
від непоправної втрати близької люди-
ни. Світла пам’ять про Олену Юріївну 
назавжди залишиться в наших серцях.

На виконання статті 12 
Закону України «Про заса-
ди державної регуляторної 
політики у сфері госпо-
дарської діяльності» Ор-
джонікідзевська сільська 
рада повідомляє про при-
йняті регуляторні акти: 
рішення сільської ради 
№ 230-33-6 від 23.10.2015 
року «Про тарифи на по-
слуги централізованого 
водопостачання на тери-
торії Орджонікідзевської 
сільської ради»; рішення 
сільської ради № 15-2-7 від 
09.12.2015 року «Про вста-
новлення місцевих зборів 
на 2016 рік». 

Для ознайомлення звер-
татись у сільську раду за 
адресою с. Миколаївка вул. 
Дніпропетровська, 18.

Затверджено рішенням сесії сільської ради від 09.12.2015 року № 14-2-7
ПЛАН діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Орджонікідзевської сільської ради на 2016 рік

№ 
з/п Вид та назва проекту Ціль його прийняття Строки підго-

товки проекту 
Найменування органу та підрозділу, 
відповідального за розроблення проекту 

1 2 4 5 6

1.

Рішення сільської ради «Про затвер-
дження ставок єдиного податку для 
суб’єктів підприємницької діяльності – 
фізичних осіб на 2017 рік».

Виконання вимог податкового кодексу 
України та встановлення оптимальних 
ставок податку для розвитку підпри-
ємств на території сільської ради.

2 квартал 
2016 року

з питань планування бюджету 
та фінансів.

2.
Рішення сільської ради «Про ставки 
податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, на 2017 рік».

Виконання вимог податкового кодексу 
України та встановлення оптимальних 
ставок податку для розвитку підпри-
ємств на території сільської ради.

2 квартал 
2016 року

з питань планування бюджету 
та фінансів.

3.

Про пільги по сплаті земельного по-
датку на території Орджонікідзевської 
сільської ради Дніпропетровського 
району.

Виконання вимог податкового кодексу 
України та встановлення оптимальних 
ставок податку для розвитку підпри-
ємств на території сільської ради.

2 квартал 
2016 року

з питань планування бюджету 
та фінансів.

4.
Рішення сільської ради «Про вста-
новлення місцевих зборів на 2017 
рік».

Виконання вимог податкового кодексу 
України та встановлення оптимальних 
ставок податку для розвитку підпри-
ємств на території сільської ради.

4 квартал 
2016 року

з питань планування бюджету 
та фінансів.

Привітання Тетяни ТКАЧ, 
начальника управління АПР 
РДА, з Новим роком та Різд-
вом Христовим від імені всіх 
аграріїв району 

Нехай безкрає синє небо
Дарує дощик, коли треба,

Нехай багаті врожаї 
Не покидають нашої землі.

Щоб зі столу у вас не вибувало
І ковбаса, і м’ясо, й сало.

І щоб на нашій славній Україні
Була щасливою людина!

При виявленні пошкоджень 
повітряних і кабельних ліній елек-
тропередач, трансформаторних під-
станцій і розподільчих пунктів, від-
чинених і пошкоджених дверей у 
них, спроб проникнення до примі-
щення з електронним обладнанням 
сторонніх осіб, просимо сповіщати 
диспетчерську службу Дніпропе-
тровського району електричних 
мереж за телефоном: 373-51-12, 
або районний відділ міліції.

Із повагою до вас 
адміністрація ДРЕМ.



Липень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Серпень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Вересень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Жовтень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Листопад 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Грудень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Січень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Лютий 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Березень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Квітень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Травень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Червень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
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2016 – рік МАВПИ

Дванадесяті 
неперехідні свята

7 січня – Різдво Христове 
19 січня – Хрещення Го-

споднє (Богоявлення)
15 лютого – Стрітення Го-

споднє
7 квітня – Благовіщення 

Пресвятої Богородиці
19 серпня – Преображення 

Господнє
28 серпня – Успіння Пресвя-

тої Богородиці
21 вересня – Різдво Пресвя-

тої Богородиці
27 вересня – Воздвиження 

Хреста Господнього
4 грудня – Введення в храм 

Пресвятої Богородиці
 

Дванадесяті 
перехідні свята

24 квітня – Вхід Господній у 
Єрусалим

9 червня – Вознесіння Го-
споднє

19 червня – День Святої 
Трійці. П’ятидесятниця.

 
Великі свята

14 січня – Обрізання Господ-
нє

7 липня – Різдво Іоанна 
Предтечі

12 липня – Святих апосто-
лів Петра і Павла

11 вересня – Усікновення 
глави Іоанна Предтечі

14 жовтня – Покров Пресвя-
тої Богородиці

 
Церковні 

багатоденні пости
14 березня – 30 квітня –  Ве-

ликий піст

27 червня – 11 липня – Пе-
трів піст

14 – 27 серпня – Успенський 
піст

28 листопада – 6 січня – 
Різдвяний піст

Церковні одноденні пости
Середа й п’ятниця усього 

року, за винятком суцільних 
седмиць і Святок

18 січня – Водохресний 
святвечір (Навечір’я Богояв-
лення)

11 вересня – Усікновення 
глави Іоанна Предтечі

27 вересня – Воздвиження 
Хреста Господнього

 
Суцільні седмиці

7 – 17 січня – Святки
22 – 28 лютого – Митаря і 

Фарисея
7 – 13 березня – Сирна (Мас-

ниця)
1 – 7 травня – Пасхальна 

(Світла)
20 – 26 червня – Троїцька
 

Дні особливого 
поминання покійних

5 березня – субота м’ясопу-
сна (Вселенська батьківська 
субота)

26 березня – субота 2-ї сед-
миці Великого посту

2 квітня – субота 3-ї седми-
ці Великого посту

9 квітня – суботу 4-ї седми-
ці Великого посту

10 травня – Радоница
9 травня – Поминання по-

кійних воїнів
18 червня – субота Троїцька
5 листопада – субота Дими-

тріївська

Православний  календар
Світле Христове Воскресіння (Великдень) – 1 травня

Нехай світлі 
мрії здійсняться
 і щастя буде 
безмежним!


