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9 БЕРЕЗНЯ УКРАЇНА ВШАНОВУЄ ПАМ’ЯТЬ 
ВИДАТНОГО ПОЕТА, ПИСЬМЕННИКА, ХУДОЖНИКА, 

ФІЛОСОФА Й ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА 
ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА. 

Тарасове вогненне слово завжди наскрізь проймало серця 
всіх тих, кому близьке народне горе. Століттями по всьому 
світі захоплюються творами, поетичністю благовісних про-
рочих віршів, красою та силою ліричних і патріотичних пі-
сень на вірші Шевченка.

Наскрізь проймає серця таке актуальне й нині, у часи бо-
ротьби за звільнення українських земель від ворогів-загарбників на сході, вогненне слово 

На цьому тижні виповнюється 100 
днів із моменту призначення Артьо-
ма Фісунова, члена політичної пар-
тії «Солідарність», на посаду голови 
Дніпропетровської райдержадміні-
страції. Звичайно, це не офіційний 
ювілей, а символічний етап у роботі, 
привід підвести деякі підсумки ді-
яльності нового керівника виконав-
чої гілки влади в нашому районі. 

Артьом Леонідович із радістю ви-
користав можливість поспілкувати-
ся з людьми на шпальтах нашої газе-
ти, відповісти на запитання.

– Артьоме Леонідовичу, Ви людина в 
районі нова, чи вдалось за час роботи 
на посаді голови райдержадміністра-
ції налагодити результативну роботу?

– Завдання, яке поклав на мене Пре-
зидент України – очолити виконавчу 
владу в Дніпропетровському районі – 
я прийняв з повною відповідальністю, 
чітко визначеними пріоритетами й за-
дачами. Як лю-
дина, яка  вірна  
ідеалам револю-
ції Гідності, спо-
відує європейські 
цінності, я відразу відчув підтримку 
людей. Впевнений, що працівники 
державних структур втомились від 
шаблонів, планів-п’ятирічок, і давно 
вже чекали на керівника з новими 
підходами, який не боїться ламати 
систему. Тому включилися в робо-
ту ми дуже швидко. Можливо ще й 
не все вдалось безперебійно налаго-
дити в цьому непростому процесі, 
але головне, що зміни йдуть, і вони 
будуть іти. Зупинятися на шляху 
до розбудови європейської держави 
ми не маємо права в ім’я патріотів, 

які віддали своє життя за незалежність 
України та відстоюють її  цілісність на 
сході нашої країни. 

– Які завдання Ви вважаєте пріо-
ритетними в роботі голови райдер-
жадміністрації?

– Євроінтеграція, децентралізація, 

КЕРІВНИК, ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

поета, що пробуджує патріотичний дух і настрій – борця за свободу 
свого народу, неньки України.

Низько вклонімося Тарасу Шевченку в знак вічної пам’яті про Про-
рока – символу нескореності духу українського народу, який пробу-
джував і зароджував, підтримував і зміцнював у кожному – то піснею, 
то словом, то власним життям – правду й безмежну любов до людини.

Навчімось же й ми любити свій народ, як Тарас, і щодня йти до його 
величі... Ми, українці, відчуваємо гордість за Генія й за свою величну 
Україну, й завжди готові її боронити від чужоземних зазіхань! 

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

Наш індекс: 61707 
Передплатна кампанія на 2016 рік

Вартість: 
• на 9 місяців – 91,53 грн,
• на 6 місяців – 61,02 грн,
• на 3 місяці – 30,51 грн,
• на 1 місяць – 10,17 грн.

Без поштових послуг.

підняття соціально-економічного рів-
ня. На цих пріоритетних завданнях 
будується робота всього колективу 
райдержадміністрації. Особлива ува-
га приділяється сьогодні воїнам АТО, 
забезпечення їх реабілітації, надання 
соціальної допомоги, оформлення зе-
мельних ділянок, реалізація соціаль-
них проектів.

 
– Що з наміченого вже виконано, 

які нагальні проблеми потребують 
вирішення?

– З перших днів моєї роботи я по-
ставив завдання щодо створення в 
райдержадміністрації єдиної систе-
ми документообігу за принципом 
Єдиного вікна. Єдине вікно вже 
працює, одна із важливих складо-
вих його роботи – прийняття заяв та 
виділення земельних ділянок воїнам 
АТО. Певний час такі заяви відправ-
лялись без відповіді, а зараз ми їх 
направляємо за належністю. І кожен 

лист тримаємо на особливому кон-
тролі.

Налагоджена й діє система ПРО-
ЗОРО при тендерних закупівлях.

У бюджеті на 2016 рік особлива 
увага буде приділена відбудові та 
ремонту соціальних об’єктів: шкіл, 
дитсадків, медичних закладів.

Актуальною сьогодні є побудова 
соціального житла для вимушених 
переселенців із зони АТО. Такі про-
екти будуть реалізовуватися на те-
риторіях Чумаківської та Ювілейної 
місцевих рад.

У Горьківській сіль-
ській раді плануємо будів-

ництво дитячого садка.
В Олександрівській се-

редній школі буде замінено 
газові котли системи опа-
лення на твердопаливні, що 
дасть 60% економії витрат 
на обігрів будівлі школи в 
опалювальний період.

На злобі дня – ка-
налізаційна система 
в м. Підгородному, 
на її будівництво 
очікуємо виділення 
коштів із обласного бюджету та 
бюджетів місцевих рад.  

Планується ремонт доріг насе-
лених пунктів, на це з обласного 
бюджету виділено 20 млн грн. 

У проекті також програма 
«Меліорація земель». Кошти від 
втрат сільськогосподарського 
виробництва, а це більше, ніж 

10 млн грн, які осіли 
в бюджетах місцевих 
рад, необхідно напра-
вити на відновлення 
зрошувальної систе-
ми, заміну та вста-
новлення труб для 
подачі води. Реаліза-
ція даної програми 
забезпечить підви-
щення показників ро-
боти в сільськогоспо-
дарській галузі.

– Які ще зміни в 
найближчому майбутньо-
му відбудуться під Вашим 
керівництвом?

– З метою оптимізації 
робочого процесу буде ре-
формована система струк-
турних підрозділів рай-
держадміністрації. Напри-
клад, буде створене управління еконо-
мічного та агропромислового розвитку, 
торгівлі, інфраструктури, будівництва, 
містобудування, архітектури, житло-
во-комунального господарства, яке 

об’єднає кілька структурних підрозді-
лів та новий структурний підрозділ – 
управління державної реєстрації. 

Я відритий для людей, і дуже спо-
діваюсь на зворотній зв’язок. Щоб ви-
рішити якусь проблему, до цього часу 
керівники звикли писати листи та про-
ходити через ряд інстанцій, в яких по 
дорозі до кінцевого результату багато з 

заявок просто зникали й губилися. Я 
переконаний, що конкретні питання 
мають вирішуватись у конкретні ре-
альні терміни. Наприклад, я провів 
кілька нарад із директорами шкіл і 
попросив їх викласти всі їх пробле-
ми на папері. Вони підготували своє 
бачення вирішення важливих пи-
тань, і сьогодні всі ці завдання зна-
ходяться в роботі.

– На Вашу думку, в чому головний 
секрет успіху в роботі керівника?

– Головне – не боятись брати відпо-
відальність на себе. Особисто я вима-
гаю від себе в два, а то й у три рази 
більше результату, ніж очікую від 
підлеглих. Друга важлива складо-
ва успішної роботи – люди, з якими 
працюєш, твоя команда, дуже важли-
вий якісний її склад, це мають бути 
відповідальні, трудолюбиві професі-
онали своєї справи. А ще дуже важ-
ливе креативне мислення в роботі. 

Ми вже дуже втомились 
від «совкових» підходів 
і методів. Сьогодення 
вимагає сміливості в 
прийнятті рішень, ба-

жання змінювати життя на краще. 
Для мене не існує територіальних об-

межень – район, область, країна. Я гото-
вий ламати кордони, рухатися вперед, 
домовлятися й стукати навіть у зачинені 

двері, якщо цього вимагатиме справа, 
для того, щоб вирішити конкретні важ-
ливі завдання з розвитку території Дні-
пропетровського району та щодо соці-
ального захисту наших жителів.  

– Дякую за змістовні відповіді. 
Актуальне інтерв’ю 

від Таміли ЖОРНЯК.      
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ЗБА Л А НСОВА Н ІСТ Ь  
БЮДЖЕТНИХ  НАДХОДЖЕНЬ

ЯК ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН 
ТА ДОХОДИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВ’ЯЗКУ?

«За допомогою сервісу «Декларування он-лайн», платники подають податкову декларацію до 
контролюючого органу засобами електронного зв’язку через Інформаційний портал ДФС.

Щоб подавати декларацію в електронній формі платник податків має отримати безкоштов-
ний електронний цифровий підпис, що видається Акредитованим центром сертифікації ключів 
Інформаційно-довідкового департаменту ДФС. Платники податків Дніпропетровського району 
можуть отримати електронні ключі за лічені хвилини у ЦОП Лівобережної  ОДПІ м. Дніпропе-
тровська (пр. Газети Правда, 95).

Після того, як ключ буде отримано, платник може завантажити із сайту Акредитованого центру 
сертифікації ключів програмне забезпечення під назвою «Програмний комплекс користувача ЦСК». 
Потім потрібно буде встановити його на свій власний комп’ютер, авторизуватися через особистий 
електронний ключ та за лічені хвилини відправити декларацію до контролюючого органу.

І не потрібно витрачати такий дорогоцінний час на похід до Центру обслуговування платни-
ків, чекати своєї черги і заповнювати декларацію в паперовому вигляді. Адже, комфорт у роботі 
з платниками податків є запорукою їх успішного бізнесу і сприяє своєчасному наповненню дер-
жавного бюджету», – повідомив заступник начальника Дніпропетровської ОДПІ Денис Рева.

Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА  СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

Під головуванням голови районної 
ради Романа Пруденка відбулася робоча 
нарада на тему: «Легалізація трудових 
відносин та детінізація заробітної плати 
застрахованих осіб з метою наповнення 
та збалансованості бюджету Пенсійного 
фонду у 2016 році».

У нараді взяли участь: Любов Біла – за-
ступник голови районної ради, Віра Підо-
двірна – начальник управління Пенсійного 
Фонду України в Дніпропетровському ра-
йоні, Денис Рева – заступник начальника 
Дніпропетровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпро-
петровській області, Сергій Скрипник – на-
чальник управління доходів і зборів з фізич-
них осіб Дніпропетровської ОДПІ, Оксана 
Руденко – заступник начальника управління 
соціального захисту насе-
лення районної державної 
адміністрації, Олена Огіє-
нко – начальник районного 
управління юстиції.

Під час наради було за-
значено, що держава зроби-
ла крок назустріч бізнесу з 
метою легалізації робочих місць та підвищення рівня заробітної плати, давши 
можливість зменшити навантаженість підприємств в частині сплати податків. 

24 грудня 2015 року прийнято Закон України № 909-VIII «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», який набув 
чинності з 1 січня 2016 року. Внесеними змінами передбачено значне зниження 
навантаження на фонд оплати праці (доходу), адже запроваджено єдину ставку 
нарахування єдиного соціального внеску в розмірі 22% та скасовано утримання 
із заробітної плати (доходу) найманих працівників. Такі зміни в законодавстві 

повинні вплинути на процеси детінізації зайнято-
сті населення та легалізації заробітної плати.

Пенсійним фондом України у Дніпропетровсько-
му районі проведено аналіз нарахування єдиного 
внеску підприємствами після вступу вищезазначе-
ного Закону, який показав, що не всіма керівниками 
підприємств району заробітна плата  легалізована 
та виведена з тіні. 

На нараду було запрошено 8 керівників підпри-
ємств, які не вжили організаційних заходів щодо 
легалізації заробітної плати застрахованих осіб. 
Заслухано трьох: ТОВ м`ясокомбінат «Ювілейний» 
(Олександр Тарасюк – заступник директора), Дні-
провсько-орільський природний заповідник (Петро 
Яловий – директор), ТОВ Агропромислова фірма 
«Агроінвест» (Олександр Заплутахін – директор).

Голова районної ради зосередив увагу на необхідно-
сті виведення заробітної плати з тіні 
та поставив завдання керівникам під-
приємств підняти заробітну плату на 
рівень середньої по Україні та запро-
понував у найкоротший термін нада-
ти письмове пояснення та пропозиції 
з питань підвищення заробітної пла-
ти найманим працівникам, що в свою 

чергу збільшить надходження до бюджету в цілому та до Пенсійного Фонду зокрема.
На сьогодні актуальною темою є боротьба з виплатою заробітної плати в «кон-

вертах», реалізація гарантій оплати праці та недопущення виникнення заборго-
ваності по її виплаті. 

Підприємства та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності при випла-
ті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, адже неле-
гальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників та зменшує 
надходження до бюджету.  

(Вл. інф.)

Нещодавно на базі Центру соці-
альної підтримки дітей та сімей 
«Добре вдома» було проведено 
важливий захід – нараду з голо-
вами місцевих рад із питань за-
хисту прав дітей у Дніпропетров-
ському районі (за результатами 
роботи новостворених послуг у 
системі захисту прав дітей на ра-
йонному рівні). 

На нараді обговорювалися ре-
зультати річної роботи Центру 
соціальної підтримки дітей та сі-
мей «Добре вдома», як комплексу 
сімейно-орієнтованих послуг у 
Дніпропетровському районі та Малого групового будиночку «Мій дім». Детально було розглянуто роль 
органів місцевого самоврядування в забезпеченні прав дітей: нормативно-правове підґрунтя, права та 
обов’язки голів місцевих рад з питань захисту прав дітей, осіб із числа дітей-сиріт, позбавлених батьків-
ського піклування. Обговорено взаємодію сільських, селищних та міського органів опіки та піклування 
з Центром «Добре вдома» та Малим груповим будиночком «Мій дім» у захисті прав дітей та підтримки 
сімей у складних життєвих обставинах. 

Голова районної ради Роман Пруденко зазначив: «Для дитини головне – це 
сім’я, і всі ми маємо працювати для її збереження. Результати роботи центру до-
вели, що нам спільними зусиллями вдається забезпечити це для дитини. Звичай-
но ми готові підтримувати сім’ї та фахівців, робити все, що залежить від нас». 

Керівники громад підняли ще одне болюче питання – це житло для сиріт. 
«Ми готові до співпраці, адже це наші діти та сім’ї. Вихованці малого групо-
вого будиночку, інші сироти теж повернуться до нас і ми повинні бути готові 
їм допомогти, великою проблемою є відсутність житла», – заначила Галина 
Кузьменко, Підгородненський міський голова, тому домовились про наступну 
нараду з цього приводу. 

Присутня на нараді представник Благодійної організації «Надія та житло 
для дітей» Великобританії Ольга Мороз, відзначила зацікавленість та небай-
дужість, сердечність та діловий підхід у вирішенні соціальних питань із боку 
керівників громад. 

«Новостворені послуги для дітей та сімей у районі є ресурсом та підтримкою для 
органів опіки та піклування місцевих громад, щоб жодна дитина в складних жит-
тєвих обставинах не залишилася без уваги, а сім’ї отримали невідкладну допомогу 
спеціалістів та підтримку з метою попередження вилучення дітей та позбавлення 
їх батьківських прав. Кожне рішення по відношенню до долі дитини повинно бути 
прийняте тільки після комплексного аналізу ситуації у сім’ї та наданні допомоги 
батькам. Органи опіки та піклування місцевих громад, фахівці із соціальної роботи 
Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, та спеціалісти новостворених 
закладів – це партнери у складній роботі – збереженні сім’ї для дитини. Досягнення 
позитивного результату можливо при узгодженні цілей та співпраці в роботі», – за-
значила директор Центру «Добре вдома», Олена Гуржій.

Дар’я ДОЩУК, 
регіональний координатор проекту БО «Надія та житло для дітей».

НАЛАГОДЖЕННЯ  СПІВПРАЦІ  
В  ІНТЕРЕСАХ  ДІТЕЙ

НАРАДА

ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕТВЕРТОЇ СЕСІЇ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

VІІ  СКЛИКАННЯ
Відповідно до частини 4, 9 статті 46 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» голова Дніпро-
петровської районної ради Роман Вікторович Пруденко  
підписав розпорядження № 25-р від 10 березня 2016 року 
«Про скликання четвертої сесії Дніпропетровської ра-
йонної ради VІІ скликання».

Згідно із зазначеним розпорядженням, четверта сесія 
Дніпропетровської районної ради VІІ скликання відбу-
деться 24 березня 2016 року о 10.00 годині  в приміщенні 
районної ради за адресою: вул. Теплична, 5, перший по-
верх, зала засідань.

На розгляд ради виносяться питання: 
Про підсумки виконання програми соціально-еконо-

мічного та культурного розвитку Дніпропетровського 
району за 2015 рік;

Звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік;
Різне.
Порядок проведення сесії:
Реєстрація депутатів районної ради – з 9.30.
Пленарне засідання районної ради – о 10.00.
Засідання Президії районної ради відбудеться 22 бе-

резня 2016 року о 10.00.

ЗАХИСТ  ПРАВ
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145 років тому наро-
дилася українська пись-
менниця, перекладач і 
культурний діяч Лариса 
Петрівна Косач, відома 
як Леся Українка. 

Багато її творів визна-
ні шедеврами світової 
літератури, а в україн-
ську вони принесли нові 
мотиви й мандрівні сю-
жети з інших культур. 
Україна та світ вшано-
вують славну доньку 
українського народу, 
чиї пророчі слова, вкла-
дені в уста  Мавки із 
драми-феєрії «Лісова 
пісня» «Ні! Я жива! Я буду віч-
но жити! Я в серці маю те, що не 
вмирає!» відлунюють у серцях не 
лише шанувальників її творчості, а й пересічних українців. 

У день народження видатної письменниці старшокласники та вчителі Новоолексан-
дрівської СЗШ відвідали Дніпропетровський академічний музично-драматичний те-
атр ім. Т.Г. Шевченка, де переглянули виставу «Лісова пісня». Поетична драма «Лісова 
пісня», яка написана в 1911 році, виділяється яскравою зіркою серед всієї спадщини Л. 
Українки, є визначним набутком української та світової драматургії, у якій втілилася 
любов поетеси до рідної Волині, її роздуми про невмирущість духовної краси.

Режисер-постановник вистави – народна артистка України Лідія Кушкова, давня до-
бра знайома педагогічного, учнівського колективів, бажана гостя, надзвичайно вдало 
втілила на сцені театру історію кохання та повсякденні проблеми, нереальні почуття та 
реальну залежність від обставин, непорозуміння між людьми та цілковите розуміння 
між істотами, не пораненими сірою буденністю. Все це нанизане на разок намиста з 
живої музики, містично-етнічних костюмів та декорацій, у яких переплітається тема 
української автентичності та феєричності. Молоді виконавці, згуртовані Л. Кушковою, 

ЗБАГАЧЕННЯ  ДУХОВНІСТЮ

ЗАСПІВАНЕ  «СПІВУЧЕ  ПОЛУМ’Я»
зуміли досить майстерно розкрити головний конфлікт твору, в основі яко-
го лежить вічна суперечність між високим покликанням людини й тією 
буденщиною, яка часто руйнує поезію людської душі. Акторам вдалося 
розбудити в душах як дорослих глядачів, так і дітей високу гаму почут-
тів, вселити віру в силу мистецтва та усвідомити геніальність задуму по-
етеси. Загалом, перегляд вистави залишив по собі приємні враження та 
розуміння того, що поетичне слово Лесі Українки, яке вона сама називала 
«співучим полум’ям», у «Лісовій пісні» заспіване на повну силу, давши 
українському народові неперевершений твір високого й піднесеного духу.

Всі, й учні, й вчителі, безмежно вдячні акторам Дніпропетровського 
академічного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка за те, що 
змогли відчути красу слова, доторкнутися до прекрасного.

Антоніна КАЛАШНИКОВА, 
заступник директора з виховної роботи Новоолександрівської СЗШ.

Нашому землякові, уродженцю Дніпропетровщини, пись-
меннику Валер’янові Підмогильному в цьому році виповни-
лося б 115 років. 

Валер’ян Підмогильний належить до покоління письменників, 
які в 20-х–30-х роках минулого століття були репресовані сталін-
сько-більшовицькою владою. Талановитий письменник разом із 
побратимами був ув’язнений, і в віці 37 років розстріляний. По 
ньому залишилися талановиті оригінальні твори, а також твори 
іноземної літератури, перекладачем яких був В. Підмогильний. 

Для старшокласників Підгородненської ЗОШ-1 з нагоди памят-
ної дати письменника відбулася літературна година «Шлях на 
Голгофу». Бібліотекар юнацького абонементу ЦРБ Лариса Омель-
ченко та бібліотекар РДБ Юлія Равшанова присвятили цей захід 
творчості письменника. Дівчата й хлопці уважно прослухали 
розповідь Лариси Омельченко про особисте життя письменника, 
про його здобутки в літературі, про актуальність думок і вислов-
лювань Валер’яна Петровича. Ось що писав він уже після свого 
арешту в 1934 році: «Я знав, що антирадянські твори не пропу-
стять до друку. З іншого боку, російська література розвивалася 
й розвивається все далі й далі. На Україні робітник та колгосп-
ник, не бачачи української літератури, природно, читає російську. 
Отже, українська література не проникає в маси...»

Літературна година «Шлях на Голгофу» завершилася переглядом 
документальних відеороликів, які підготувала Юлія Равшанова. 

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО, 
бібліотекар юнацького абонементу ЦРБ.

Бібліотеки КЗ ДЦРБ про-
довжують брати 
участь у регіонально-
му проекті «Читаємо 
разом». У 2016 році 
розпочався читацький 
марафон присвячений 
нашому знаменитому 
земляку – «Дмитро Яворницький 
– ім’я, овіяне легендами». 

Всі структурні підрозділи 
ДЦРБ з лютого по вересень на-
правлятимуть свою роботу на 
привернення уваги та формуван-
ня інтересу до творчої спадщини 
українського  історика, археоло-
га, письменника-прозаїка, просу-
вання й популяризації наукової, 
етнографічної та літературної 
творчості серед мешканців Дні-
пропетровського району шляхом активізації інформаційної, 
просвітницької діяльності та сучасних інтернет-технологій, 
проведення в бібліотеках різноманітних заходів із популяризації 
життя та творчості Дмитра Яворницького згідно  розроблених 
планів.

До уваги користувачів у приміщенні Центральної районної 
бібліотеки сел. Ювілейного оформлена річна постійно діюча 
книжково-ілюстративна виставка «Дмитро Яворницький – ім’я, 
овіяне легендами» на якій представлені такі розділи: «Дмитро 
Яворницький – життєвий та творчий шлях»; «Яворницький – 
дослідник історії запорізького козацтва»; «Дніпропетровський 
музей імені Дмитра Яворницького»; «Кам’яні скульптури»; «Су-
часники про Яворницького»; «Дмитро Яворницький на сторін-
ках періодичних видань».

Публічні бібліотеки Дніпропетровського району запрошують 
усіх жителів  району познайомитися з Дмитром Яворницьким.

Олена ВОЛОДИЧЕВА, 
провідний методист ДЦРБ.

КНИЖКОВА ВИСТАВКА 

ШЛЯХ  НА  ГОЛГОФУ
ЛІТЕРАТУРНА ГОДИНА

Дмитро Яворницький –  
ім’я,  овіяне  легендами

Усі народи Землі відзна-
чають Міжнародний день 
рідної мови, який було 
проголошено Генеральною 
конференцією ЮНЕСКО в 
листопаді 1999 року.

В Україні цей день від-
значається з 2002 року, 
коли з метою зміцнення 
державотворчої функції 
української мови, сприяння 
вільному розвитку й вико-
ристанню  інших мов наці-
ональних меншин України  
Президент підписав відпо-
відне розпорядження про 
відзначення Міжнародного 
дня рідної мови. До цього світлого дня долу-
чилися й учні 2-11 класів Кіровської СЗШ-2.

Загальношкільний святковий захід підго-
тували десятикласники за активної участі 
учнів 7 та 3 класів. Ведучі Стас Дьомін та 
Даяна Савенко познайомили присутніх з іс-
торією виникнення свята й провели захід на-
тхненно та урочисто. Завітали на свято літе-
ратурні герої баба Параска та баба Палажка, 
які, як завжди, сперечалися, але потім вирі-
шили помиритися і послухати виступи дітей. 

Пісенну сторінку свята відкрили вихован-
ці Тетяни Самойленко. Третьокласники інс-
ценували легенду про дівчину-Україну, яку 
Господь обдарував піснею та виконали укра-
їнську народну пісню «Українка я маленька», 
що викликало захоплення присутніх учнів та 
вчителів. 

На святі діти декламували вірші не тільки 
класиків української літератури та відомих 
поетів, а й поетів-початківців нашої школи 

ШКІЛЬНЕ  ЖИТТЯ

ДЕНЬ   РІДНОЇ   МОВИ

Громада міста Підгородне відзначили 202-у річницю від дня народження Тараса Григорови-
ча Шевченка, видатного поета, художника, письменника та завзятого борця за незалежність 
України. Городяни зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб вшанувати пам’ять Ве-
ликого Кобзаря. Цього дня звучали проникливі пісні на слова видатного сина України  про 
непереможний дух нашого народу. 

До підніжжя пам’ятника лягли живі квіти, як символ оновлення життя та надії на краще  
майбутнє нащадків славетного патріота своєї Батьківщини.

ПАМ’ЯТІ   КОБЗАРЯ

– десятикласниць Анни Бондаренко та Анас-
тасії Скупенко.

 Особливо запам’ятались присутнім гумо-
рески Павла Глазового «Заморські гості», 
«Кухлик», «Красотульки» та «У трамваї»  у 
виконанні учнів 9 та 10 класів Катерини Юрко, 
Ольги Руденко, Валерія Пархоменка, Аліни 
Тягло, Олени Казанцевої, Анастасії Скупен-
ко, Стаса Дьоміна, Даяни Савенко. Заключ-
ним акордом свята прозвучала пісня «Україно. 
Україно!» у виконанні учнів 7 класу. Колектив 
Кіровська СЗШ-2 (директор Любов Гладка) 
спрямовує свою роботу на формування наці-
онально самосвідомої особистості, виховання 
поваги та любові до державної мови, працює 
над втіленням вимоги часу аби володіння 
українською мовою та послуговування нею 
стало пріоритетними у житті дитини.        

Галина ЗАГРЕБА, 
учитель української мови та літератури 
Кіровської СЗШ-2.
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ПЕРША СХОДИНКА ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ
РАДГОСП  «ЗОРЯ» – 

ГОРТАЄМО СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

(Закінчення. Початок у №№ 6,8.)
За ці роки освоєно капіталовкладень у розвиток рад-

госпу понад 10 млн крб.
Створена значна база для тваринництва, теплич-

не господарство для вирощування розсади овочевих 
культур, побудовані дороги на фермах і в бригадах. На 
тваринницькій фермі великої рогатої худоби побудо-
вано пологове відділення на 80 голів корів, 
телятник-профілакторій на 400 голів телят, 
комплекс із дорощування телят на 1 200 го-
лів з кормовими цілорічними майданчика-
ми, літній табір корів на 500 голів, буряко-
сховище на 3 000 тн, кормоцех із переробки 
грубих і соковитих кормів, завод із вироб-
ництва трав’яного борошна до 1 500 тн на 
рік, критий тік для переробки та зберігання 
6 тис. тн зерна, збудований 16-кв будинок і 
20 індивідуальних будинків для спеціаліс-
тів та робітників.

Досягнувши певних успіхів у питанні 
розвитку галузей сільгоспвиробництва, 
ми бачили, що вищих показників з тресту, 
особливо в тваринництві, нам не досягти, 
оскільки кормова база була недостатньою. 
Мої прохання в районі та області щодо опти-
мізації галузей виробництва ні до чого не 
призвели. Ніхто не став розгляда-
ти питання доповнення за рахунок 
інших радгоспів площі землі, я вже 
не говорю про ріллю, просив хоча 
б додати сільгоспугідь, де можна 
було влітку випасти телят, бичків і 
сухостійних корів. Для прикладу: в 
нашому радгоспі було всього землі  
2 274 га, з них ріллі – 2 272 га, ніде 
навіть ступити людині, 
не кажучи про випаси. 
Ми побудували літній 
табір для корів на орних 
землях. А от сусіднє 
господарство –  радгосп 
«Перемога» мав 5 523 га 
землі, з них ріллі – 3 065 га, а близько 2 500 га (біль-
ше, ніж у нас в радгоспі землі) – під випаси, це угіддя 
простяглось аж до річки Дніпро та сусіднього Петри-
ківського району. На жаль, нікого не цікавила племінна 
справа, як один із визначальних напрямків підвищення 
продуктивності тварин, і, звичайно, збільшення вироб-
ництва продукції. «Вгорі» всіх влаштовував середній 
показник і головна увага була прикута до державних 
планів, а перспектива 
мало кого цікавила, що й 
призвело, як ми знаємо, 
до плачевних результатів 
у масштабах колишнього 
Радянського Союзу.

Ми всіляко шукали 
концентровані корми, 
але система овоче-мо-
лочного тресту не могла 
їх вирішити. Найчастіше 
ми з головним зоотехні-
ком Полторацьким О. Ф. 
були гостями в обласно-
му управлінні хлібопро-
дуктів із проханням 
видати концентровані 
корми. Слід зазначити 
порядність начальника 
управління Купріянова 
В. К., який із розумінням 
ставився до наших про-
хань. Він завжди гово-
рив, що зважаючи на показники в тваринництві, гос-
подарству не гріх і допомогти, він завжди намагався 
виділити наряд на корми, починаючи від комбікор-
мів, і закінчуючи висівками, або іншими малоцін-
ними кормами, яких в області теж не вистачало. До 
справи сказати, що його син Купріянов К. В. – у нас в 
районі займається землеробством, маючи господар-
ство в с. Сурсько-Литовському, вміло веде справу, 
обирався депутатом районної ради.

Територіально з нашим радгоспом був сусідом Ба-
лівський комбінат хлібопродуктів, побудований у 1971 
р., як один із центрів зберігання зерна держрезерву, а 
надалі, як один із постачальників комбікормів для бага-
тьох птахофабрик області, в тому числі й нашого райо-
ну: Дніпропетровської, Дніпродзержинської, «За мир», 
Балівського племрепродуктора. Протягом десятиліття, 
з дня його будівництва, беззмінним директором був 
Кущ С. К., можна сказати потомствений переробник 

зерна, його батько також був директором аналогічного 
підприємства в Нікопольському районі.

Зі Степаном Кириловичем у нас завжди були довір-
ливі відносини, він завжди йшов нам назустріч, а також 
вимагав вчасно повертати борги. Одним із його порад 
було питання переробки зеленої маси в трав’яне бо-
рошно, як одного з головних компонентів на той час, із 
добавки протеїну в комбікорми. Я знав, що теоретич-
но немає площ землі під зелену масу, але ми вирішили 

будувати й побудували цех із виробництва трав’яно-
го борошна до 1 500 тн на рік. Закупили обладнання  
Польської АВМ-1,5, поставили силове обладнання та 
будівельні матеріали – залізобетон, асфальт. Кращі ме-
ханізатори радгоспу – брати Чехлаті Василь та Микола 
Омеляновичі, були основними монтажниками на чолі 
з головним інженером – Кузнєцовим В. В. у будівни-
цтві цеху. У короткі терміни цех був побудований, до 

проектного рішенням додали пристосування й прес із 
виготовлення не тільки гранул для борошна, але також 
брикетів із збагачених грубих кормів.

Сировину для трав’яних гранул збирали скрізь. 
Для цього в збиток усьому була  створена ланка 
(комбайн КУФ та 2 одиниці транспорту), яка збира-
ла бур’яни на овочевих полях не тільки нашого рад-
госпу, а й сусідніх. За рік виробляли більше 1 000 тн 
гранул трав’яного борошна, чим і розраховувалися з 
боргами за отримані авансом комбікорми. У цьому 
цеху сушили зерно, якщо було вологе під час при-
бирання, переробляли зерно кукурудзи разом із об-
гортковим листям і стержнем на кормові брикети, 
тим самим частково доповнювали раціон не тільки 
концентрованою частиною, а й грубими кормами.

Проживаючи в смт. Петриківка, Степан Кирилович 
прищепив і нашій родині любов до Петриківського 
розпису. Ми часто бували в Петриківці, майже завжди 

відвідували фабрику Петриківського розпису, її музеї, 
придбали вироби кращих майстрів, з багатьма були 
особисто знайомі. Сьогодні в нас вдома створена Пе-
триківська вітальня, де розміщені численні (70 видів) 
вироби кращих художників розпису, багато з яких є 
заслуженими майстрами народної творчості та народ-
ними художниками України. І зараз буваю на багатьох 
районних заходах у Петриківці. Там мене називають 
громадським діячем, краєзнавцем. Багато років пов’я-

зують нашу родину з родинами істинних пе-
триківців не одного покоління – це Богомаз 
Костянтин Юхимович – доктор історичних 
наук, професор, академік, голова громадської 
організації «Петриківське земляцтво», Бого-
маз Микола Юхимович та інші.

Злагоджено працював колектив радгоспу, 
покращилися виробничі показники, зроста-
ла економіка. У цьому господарстві в 1979 
році я отримав знак «Переможець соцзма-
гання». 

В 1980 році прибуток за рік перевищив 1 
млн крб. А при моєму вступі на посаду ди-
ректора в 1977 році він не досягав і 100 тис. 
крб. Все це не могло залишитися непоміче-
ним у районі та області. Мене призначили 
директором Дніпропетровського тресту 
радгоспів. А головного агронома Геллер О. 
Й. направили працювати директором рад-

госпу «Україна». За час роботи 
в районі це був один із найгра-
мотніших спеціалістів. Довгий 
час він працював на посаді ди-
ректора господарства, та зміни-
лася влада, й він змушений був 
звільнитися. Зараз він кандидат 
с/г наук, працює в Дніпропе-
тровському аграрному універ-

ситеті.
Пізніше з господар-

ства пішов головний 
зоотехнік Полтораць-
кий О. Ф. (син Героя 
соціалістичної праці 
Полторацького Ф. Н.) 

Він продовжував тривалий час працювати в обласних 
організаціях. Слід відзначити активну участь у робо-
ті підприємства керівників радгоспу: Фоменка В. П., 
Підтиканого М. М., Крена В. М.

Особливу увагу слід звернути на те, як будувався 
пам’ятник землякам із села Зоря, загиблим у Дру-
гій світовій війні. На честь 35-ої річниці Перемоги 
ми вирішили побудувати пам’ятник. За рік до цього 

провели збори жителів і за-
клали камінь на місці будів-
ництва. До цього, протягом 
двох років, збирали дані про 
загиблих, роботи було бага-
то. Намагався кожен, у кого 
загинули родичі, увічнити 
їх імена, якщо вони навіть 
і не проживали в нашому 
селі. Замовили меморіальні 
дошки з іменами загиблих, 
барельєфи й вічний вогонь. 
З силікатної цегли (іншої 
в області не було) зробили 
кладку меморіалу. На будів-
ництві та благоустрої цього 
пам’ятного об’єкту працю-
вало все село. Поряд були 
висаджені дерева, кущі, по-
сіяна газонна трава, розбито 
клумби з квітами, викладені 
тротуарні доріжки, елек-
трифіковано й газифіковано 

меморіал. Спільно з військкоматом і жителями села 
відбулося перепоховання останків воїнів, загиблих у 
роки Другої світової війни, що покоїлися на сільсько-
му кладовищі.

Вся робота була виконана за 45 днів. На 9 травня 
1980 року було призначено відкриття меморіалу, на 
якому були присутні багато гостей, всі жителі села.

Щиро хочу висловити слова великої подяки грома-
ді, особливо Чумаківському сільському голові Вален-
тині Стець та всій сільській раді, за проведену рекон-
струкцію пам’ятника в селі Зоря до 9 травня 2013 року, 
через 33 роки з дня його будівництва. Зараз він в онов-
леному вигляді, ще багато десятиліть буде виконувати 
свою почесну місію вартового пам’яті та радувати не 
тільки ветеранів, а й підростаюче покоління с. Зорі, 
оскільки в комплексі з пам’ятником споруджено ще й 
дитячий ігровий майданчик.

Геннадій ЛАТУШКО. 

Закладка пам’ятного каменю на місце майбут-
нього пам’ятника загиблим воїнам.

Покладання квітів у день відкриття пам’ятника Великої Перемоги.

Днями в районному будинку культури відбувся семінар для ди-
ректорів та працівників сільських будинків культури Дніпропе-
тровського району, який проводив відділ культури, туризму, наці-
ональностей та релігій Дніпропетровської районної державної ад-
міністрації.

На семінарі виступила Світлана Коваль, бібліограф Дніпропетров-
ської центральної районної бібліотеки. Вона проінформувала при-
сутніх про заходи міжнародного значення (міжнародні десятиліття 
за рішенням ООН), в яких візьмуть участь бібліотеки району. Також 
були розглянуті знаменні й пам’ятні дати державного рівня: 150 ро-

ків від дня народження першого президента України, визначного 
державного й громадського діяча Михайла Грушевського; 160 ро-
ків від дня народження та 100 років від дня смерті українського 
письменника, поета, філософа, вченого, громадського та політич-
ного діяча Івана Франка; оголошення Президентом України 2016 
року роком англійської мови; 25 років Незалежності України.

Світлана Петрівна познайомила присутніх із календарем пам’ят-
них дат Дніпропетровської області на 2016 рік «Моє Придніпров’я», 
який містить хронологічний перелік дат і подій минулого Дніпро-
петровщини та краєзнавчою літературою з історії рідного краю.

Олена ВОЛОДИЧЕВА, 
провідний методист районної бібліотеки.

СЕМІНАР

ЗНАМЕННІ  ДАТИ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ
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ГОРОСКОП

С М АЧ Н О Г О !
ОВОЧЕВИЙ  СУП 

Інгредієнти: 400 гр курячого філе, 400 гр карто-
плі, 400 гр капусти, 200 гр болгарського перцю, 200 
гр цибулі, 200 гр моркви, 1 неповна склянка кон-
сервованої кукурудзи, 1 неповна склянка зеленого 
горошку, 200 гр вершків, олія для смаження, зелень 
петрушки – пів пучка, 1 лавровий листок, сіль, чор-
ний мелений перець – за смаком.

Приготування: почистіть і поріжте маленьки-
ми кубиками цибулю, моркву, перець та картоплю. 
Промийте куряче філе й також поріжте невеликими 
кубиками. Капусту тоненько посічіть. У каструлі, 
де буде варитися суп, розігрійте 3 ст. л. олії з 1 ст. 
л. вершкового масла. В каструлю викладіть цибулю 
з морквою й смажте на середньому вогні, час від 
часу помішуючи, до ледь золотистого кольору ци-
булі. Потім додайте порізане куряче філе, посоліть і 
тушкуйте приблизно 10 хв., періодично помішуючи. 
Додайте болгарський перець, капусту та картоплю. 
Залийте вміст каструлі водою й доведіть до кипіння. 
Поперчіть, посоліть за смаком і варіть 10 хв. Додайте 
зелений горошок, кукурудзу та доведіть до кипіння. 
До супу додайте вершки, подрібнену зелень петруш-
ки, лавровий листок. Доведіть до кипіння й через 2 
хв. відставте з вогню. 

САЛАТ  ІЗ  ЯЗИКА
Інгредієнти: 400 гр яловичого вареного язика, 300 

гр маринованих огірків, 270 гр маринованих пече-
риць, 150 гр цибулі, 100 гр твердого сиру, майонез, 
чорний перець горошком та мелений, сіль, зелень 
петрушки для прикраси. 

Для маринування цибулі: 1 склянка холодної 
води, 1 ст. л. оцту, 2 ч. л. цукру, 1 ч. л. солі.

Приготування: промийте язик під проточною 
водою. Покладіть у каструлю, залийте холодною во-
дою, на великому вогні доведіть до кипіння. Коли 
вода закипить, зніміть піну, посоліть, додайте кілька 
горошин чорного перцю й варіть, накривши криш-
кою при слабкому кипінні 2 години. Потім язик ви-
йміть з каструлі, потримайте кілька хвилин в холод-
ній воді й зніміть шкірку.

Маринуємо цибулю. В посудину налийте воду, до-
дайте сіль, цукор, оцет, перемішайте. Викладіть туди 
нарізану півкільцями цибулю, добре помніть рукою 
й залиште на 20 хв. 

Наріжте соломкою огірки, гриби, язик. Натріть сир 
на крупній тертці. Всі інгредієнти в посудині при-
правте сіллю та перцем. Заправте салат майонезом і 
перемішайте. 

ЗАКУСКА  З  КРАБОВИХ  ПАЛИЧОК, 
ЯЄЦЬ  І  СИРУ

Інгредієнти: 200 гр крабових паличок, 100 гр 
твердого сиру, 2 яйця, 2 зубчики часнику, майонез, 
тарталетки з готового тіста.

Приготування: натріть яйця, крабові палички, 
сир на крупній тертці у посудину. Потім додайте 
майонез і подрібнений часник. Все перемішайте. От-
риманою масою наповніть тарталетки. Прикрасьте 
зеленню петрушки.

ОЛАДКИ  З  ЯБЛУКАМИ  ТА  ВІВСЯНКОЮ
Інгредієнти: 250 гр зелених яблук, 80 гр вівсяних 

пластівців, 200 гр молока, 150 гр борошна, 2 яйця, 30 
гр вершкового масла, ½ ч. л. кориці, 1 ч. л. розпушу-
вача, 2 ст. л. цукру, 1 ч. л. ванільного цукру, дрібка 
солі, олія – для смаження.

Приготування: очистіть від шкірки яблука й на-
тріть на тертці. Викладіть у посудину подрібнені 
яблука, додайте вівсяні пластівці та молоко. Перемі-
шайте. В окрему посудину викладіть усі сухі інгре-
дієнти: просіяне борошно з розпушувачем, корицю, 
цукор, ванільний цукор, сіль. Перемішайте. 

До сухих інгредієнтів влийте розтоплене вершко-
ве масло. Слідом додайте збиті до однорідного стану 
яйця й все перемішайте з яблучно-молочною суміш-
шю з вівсяними пластівцями. Все ретельно перемі-
шайте. В результаті ви отримаєте тісто. На сковороді 
розігрійте трохи олії, й столовою ложкою викладай-
те оладки. Смажте на невеликому вогні з обох боків 
до рум’яної скоринки. Подавати оладки теплими зі 
сметаною, медом чи варенням.

Якщо в тебе болить 
душа, то від того, що 

зробиш боля-
че іншому, 
твоя біль не 
зникне.

МУДРІСТЬ

Господарочка Виконавчий комітет Новоолек-
сандрівської сільської ради по-
відомляє, що відповідно до п.3,7 
Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України у 
сфері комунальних послуг», ст. 10 
Закону України «Про житлово-ко-
мунальні послуги», враховуючи 
рішення виконавчого комітету Но-
воолександрівської сільської ради 
№20 від 23.03.2011 року «Про та-
рифи на послуги з утримання бу-
динків, споруд та прибудинкових 
територій с. Новоолександрівка, 
що обліковуються на балансі ко-
мунального підприємства Ново-
олександрівської сільської ради», 
№50 від 19.11.2011 року «Про за-
твердження тарифів на послуги 
з водовідведення житлово-кому-
нальному підприємству Новоо-
лександрівської сільської ради», 
рішенням №04 виконавчого комі-
тету від 24 лютого 2016 року за-
тверджені економічно-обгрунто-
вані тарифи по житловому фонду 
села Новоолександрівка, а саме: с. 
Новоолександрівка, вул. Паркова,1 
(гуртожиток) – 1,59 грн за 1 кв. м. 
загальної площі; вул. Паркова, 2 – 
2,068 грн; вул. Паркова, 3 – 2,067 
грн; вул. Гагаріна, 4 – 2,024 грн; 
вул. Гагаріна, 5 – 2,068 грн; вул. 
Гагаріна, 6 – 2,057 грн; вул. Пар-
кова, 7 – 2,046 грн; вул. Паркова, 8 
– 2,046 грн; вул. Паркова, 9 – 2,724 

грн; вул. Паркова, 10 – 2,747 грн; 
вул. Паркова, 11 – 2,736 грн; вул. 
Паркова, 12 – 2,747 грн; вул. Моло-
діжна, 25 (гуртожиток) – 1,59 грн. 

Тариф по водовідведенню (кана-
лізація) ЖКП Новоолександрівської 
сільської ради – 8,90 грн за 1 куб. м. 
стоків (за показником лічильника). 

Рішення вступає в силу з 
01.02.2016 року. 

              РЕФОРМА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

СФЕРИ
У зв’язку з набранням чинно-

сті Закону України від 14.05.2015 
року №417-УII «Про особливості 
здійснення права власності у ба-
гатоквартирному будинку», меш-
канці кожного багатоквартирного 
будинку до 01.07.2016 року повин-
ні визначитись із формою управ-
ління будинком, а саме: створити 
ОСББ, укласти договір із управи-
телем будинку або здійснювати 
управління будинком власними 
силами; не створюючи ОСББ про-
вести збори, вибрати уповноваже-
ну особу, яка від імені мешканців 
буде укласти договір із управи-
телем (управитель багатоквар-
тирного будинку – це фізична 
особа-підприємець або юридична 
особа – суб’єкт підприємницької 
діяльності, яка за договором із 
співвласниками забезпечує на-
лежне утримання та ремонт спіль-

ного майна багатоквартирного бу-
динку й прибудинкової території 
та належні умови проживання й 
задоволення господарсько-побу-
тових потреб).

Якщо до 01.07.2016 року спів-
власники багатоквартирного бу-
динку не прийняли рішення про 
форму управління (якщо не ство-
рили ОСББ, або не уклали дого-
вір із управителем) у такому разі 
управління будинком здійснюєть-
ся управителем, який признача-
ється на конкурсних засадах ви-
конавчим комітетом Новоолексан-
дрівської сільської ради, й ціна по-
слуг із управління й інших витрат 
буде залежати від управителя, а не 
від мешканців будинку.

Для підготовки й проведення 
зборів співвласників будинку по-
трібно організувати ініціативну 
групу в складі не менше трьох 
співвласників.

Збори співвласників будинку 
можуть скликатися цією ініціа-
тивною групою.

Звертаюсь до мешканців, які не 
байдужі до майбутнього свого бу-
динку з проханням взяти  участь у 
роботі ініціативної групи.

З цього питання прошу зверну-
тись до вашого депутата.

О. О. ВІЗІР, 
Новоолександрівський сіль-
ський голова.

ОВНИ. На початку тижня 
досить вірогідно, що вам хтось 
зробить дуже важливу ділову 
пропозицію. Це ваш шанс, і не 
варто його втрачати ні в якому 
разі. Але якщо у вас уже є робота, 
підзаробити також буде не зайвим. 

ТІЛЬЦІ. Гарні можливості су-
проводжуватимуть вас із самого 
початку тижня. Головне – вчасно 
помітити їх і не пропустити. Вам 
лише потрібно «спіймати удачу за 
хвіст». У роботі потрібний певний 
підхід, який докорінно відрізняєть-
ся від традиційного ведення ваших 
справ. Використайте свою власну 
родзинку креативності та нестан-
дартності, щоб досягти ще більшо-
го успіху.

БЛИЗНЮКИ. Максимальну ви-
году або навіть прибуток принесе 
вам творча робота. Але пощастить 
лише тим, хто спробує зробити хоч 
щось, а не буде сидіти й чекати на 
чиюсь допомогу. 

РАКИ. На цьому тижні ви може-
те отримати дуже цінну й корис-
ну інформацію, яка в подальшому 
може вирішити всі ваші пробле-
ми. Вам випаде нагода зануритися 
в незвідані області. Досліджуйте 
нові шляхи вирішення питань сьо-
годні, а успіх чекатиме на вас уже 
завтра.

ЛЕВИ. На цьому тижні у вас 

буде можливість втілити в життя 
деякі плани або проекти. Керівниц-
тво буде задоволене такою ініціа-
тивою й всіляко заохочуватиме вас. 
Якщо у вас виникне непорозуміння 
із колегами, не варто нагнітати си-
туацію. Спробуйте піти на компро-
міси.

ДІВИ. Не варто на сьогоднішній 
день покладатися на допомогу й 
підтримку з боку колег. Потрібно 
й можна розраховувати лише на 
власні сили й ресурси, адже ви про-
фесіонал своєї справи. Увімкніть 
свій практицизм і прагматизм, і ви 
доб’єтеся максимального успіху. 

ТЕРЕЗИ. Справи практичні й 
конкретні все більше й більше ста-
ватимуть на вашому шляху. І це 
природно – адже розпочався новий 
робочий тиждень. А вам доведеть-
ся розбиратися з минулими запу-
щеними проектами. Ви отримаєте 
купу задоволення від виконаної 
роботи.

СКОРПІОНИ. Ви зможете трохи 
«пригальмувати» свій темп і ритм. 
Справи складатимуться таким чи-
ном, що цей час ви проведете відпо-
чиваючи. Але не варто зовсім роз-
слаблятися. Адже у вас є справи не 

термінові, але щоденні. І ніхто 
крім вас їх не зробить.

СТРІЛЬЦІ. На цьому тижні 
ваші думки, мовлення, ідеї ма-
тимуть більшу конкретику й 

чіткість. Це дуже сподобається ке-
рівництву або партнерам по роботі. 
Вони почнуть потроху допомагати 
вам. І ваше завдання буде виконане 
на 100 відсотків чітко й вірно. 

КОЗЕРОГИ. Дзвінки, листи, ві-
зити – це те, чим ви будете займа-
тися протягом усього тижня. Нама-
гайтеся дуже не перенапружувати-
ся. І щоб не втратити певний тонус, 
знайдіть у своєму насиченому гра-
фіку хвилинку для перепочинку, 
щоб вистачило сил доробити всі 
справи до кінця. 

ВОДОЛІЇ. Ви зможете знайти 
конструктивний підхід у реалізації 
справ, які вже давно «припадають 
пилом на полиці». Але займатися 
великими інвестиціями й влаш-
товувати «великі» угоди не варто. 
Проявіть нестандартний підхід і не 
поспішайте із висновками. 

РИБИ. На цьому тижні вам 
обов’язково пощастить мати ціка-
ві заняття – те, чим ви раніше не 
особливо займалися, і в чому мали 
небагато досвіду. Але є палаючі очі 
та азарт. Також не забувайте й про 
заплановані плани – не залишайте 
їх на наступний тиждень.

Втрачений державний акт ДП ДН №025653, Ворожеєв Юрій 
Іванович, на земельну ділянку площею 0,0468 га с/г «Будівель-
ник» Ювілейної селищної ради, реєстраційний номер № 2245 від 
08 грудня 1997 року, вважати недійсним.

ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУР-
НО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЮВІЛЕ-
ЙНОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ оголошує конкурс на 
посаду бухгалтера. Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, повна вища освіта за фахом, 
досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років, 
володіння персональним комп’ютером в обсязі ко-
ристувача програмного забезпечення. Довідки за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Василя Сухомлин-
ського, 56-б, або за тел. (056) 753-88-24.

ПІДГОРОДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА пові-
домляє, що прийнято рішення сесії від 05 лютого 
2016 № 109-3/VІІ «Про податок на майно на тери-
торії Підгородненської міської ради», з яким можна 
ознайомитися в приміщенні міської ради за адре-
сою: м. Підгородне, вул. Центральна, буд.46. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ 

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА БІЗНЕСУ
26 листопада 2015 року Верховною Радою України при-

йнято Закони України № 834-VІІІ «Про внесення змін до 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших за-
конодавчих актів України щодо децентралізації повнова-
жень із державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» та № 835-VІІІ «Про внесення змін 
до Закону України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших 
законодавчих актів України щодо децентралізації повно-
важень із державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – За-
кони), які набрали чинності 13 грудня 2015 року. З метою 
децентралізації та демонополізації адміністративних 
сервісів у сферах державної реєстрації бізнесу та речових 
прав на нерухоме майно суб’єктами державної реєстрації 

поступово,  починаючи з 1 січня 2016 року функції органів 
юстиції в зазначених сферах будуть передаватися місце-
вим органам влади в визначені Законами строки, але не 
пізніше 30 квітня 2016 року. 

Відповідно до зазначених законів за Міністерством 
юстиції України та його територіальними органами за-
лишаться повноваження стосовно: державної реєстрації 
обласних, регіональних і республіканських професійних 
спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень 
політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спі-
лок, територіальних осередків всеукраїнських творчих 
спілок, обласних, республіканських Автономної Респу-
бліки Крим, Київської та Севастопольської міських орга-
нізацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих тре-
тейських судів; контролю за діяльністю в сфері державної 
реєстрації прав та державної реєстрації юридичних осі та 
фізичних осіб-підприємців; розгляду скарг на рішення, 
дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів 
державної реєстрації прав та прийняття обов’язкових до 
виконання рішень; організації роботи щодо підготовки та 
підвищення кваліфікації державних реєстраторів.

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРА-
ЦІЯ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 
начальник Державної реєстраційної служби речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень райдержадмі-
ністрації; головний спеціаліст Державної реєстраційної 
служби речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
райдержадміністрації – 6 вакансій. Вимоги до претен-
дентів: громадянство України, вища освіта, стаж робо-
ти за фахом не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером на рівні користувача програмного забез-
печення. Термін прийняття документів тридцять днів із 
моменту опублікування оголошення. Документи при-
ймаються за адресою: вул. Теплична, 46, сел. Ювіле-
йне, приміщення Дніпропетровської районної ради, 
каб. 37-в, з 09.00 до 13.00 години, з 14.00 до 18.00 годи-
ни, п’ятниця до 16.45 години.



повідомляє, що в зв’яз-
ку з плановими робо-
тами відбудуться пере-
бої електропостачання 
в березні місяці в період 
із 8.00 до 18.00 години:

• м. Підгородне ТП-25 
вул. Джерельна, Тополина – 
21.03.16 р.;

• ТП-38 вул. Партизанська; 
Набережна; Кооперативна – 
21.03.16 р.;

• ТП-47 вул. Журавлина; Лебе-
дина; Орловська; Залізнична; Озерна – 22.03.16 р.;

• ТП-53 вул. Фадєєва; Колгоспна – 23.03.16 р.;
• ТП-12 вул. Межева, Колгоспна, Литвишка – 

23.03.16 р.;
• с. Зоря ТП-957 вул. Чапаєва – 21.03.16 р.;
• ТП-926 вул. Совхозна, Ювілейна – 22.03.16 р.;
• ТП-934 вул. Нова Гагаріна – 23.03.16 р.
Адміністрація ДРЕМ застерігає про небез-

печність електричного струму.
З повагою до вас адміністрація ДРЕМ. 
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У Зорянській школі щороку проходять тиж-
ні фізики, в яких беруть участь учні 7-11 класів. 
Протягом цього часу школярі в цікавій формі 
повторюють вивчений матеріал. Учні разом із 
вчителем фізики проводять та пояснюють бага-
то дослідів, виготовляють саморобні прилади, 
демонструючи їх практичне призначення. Цього 
року найактивнішими учасниками стали: В’ячес-
лав Хоменко, учень 8-го класу та Августин Гунь-
ко, учень 7-го класу.                                   (Вл.інф.) 

ПРАКТИЧНІ  ЗАНЯТТЯ

ПІЗНАВАЛЬНИЙ  ТИЖДЕНЬ

З  ФІЗИКИ

ФУТЗАЛ
По давній традиції районні сіль-

ські спортивні ігри 2016 року від-
кривали змагання з футзалу серед 
чоловічих команд фізкультур-
но-спортивних клубів місцевих 
рад. Проходили вони в спортивно-
му залі корпорації «Агро-Союз», 
безкоштовно наданий сільським 
футболістам керівництвом підпри-
ємства.

Вісім команд взяли участь у зма-
ганнях. Вигравши групові поєдин-
ки, до фіналу ввійшли футболісти 
селища Ювілейне, сіл Партизан-
ське та Балівка. В такому ж поряд-
ку вони розмістилися й у фінально-
му протоколі.

Команді с. Чумаки була зарахо-
вана технічна поразка за те, що в 
іграх брали участь гравці без чума-
ківської прописки. 

Збірна району брала участь в об-
ласних зональних змаганнях у м. 
Верхньодніпровську, але посіла 
друге місце й не змогла пробитися 
до фінальної частини першості.

БАСКЕТБОЛ 
Спортивний зал середньої школи 

с. Степного зустрічав аматорські 
команди баскетболістів. З перших 
турів лідерство захопили підго-
родненці – срібні призери минуло-

річних змагань. За ними навздогін 
кинулися ювілейнівці та господарі 
змагань. Таким чином, основна бо-
ротьба за призи розгорнулася між 
цими командами. Обігравши ко-
манду м. Підгородного з різницею 
в одне очко, й степнян, баскетбо-
лісти Ювілейного виграли кубок і 
золоті медалі першості. Срібні та 
бронзові нагороди завоювали від-
повідно, господарі змагань та бас-
кетболісти м. Підгородного. Слід 
відзначити спортсменів Партизан-
ського та молоду команду с. Зорі.

ВОЛЕЙБОЛ 
Жіночі команди з цього попу-

лярного виду спорту розіграли 
першість у спортивному залі серед-
ньої школи с. Партизанського. Як і 
минулого року, тут не було рівних 
дівчатам с. Степного Ювілейної 
селищної ради. І бронзові нагоро-
ди розіграли. Команда господарів 
перемогла у трьох партіях волейбо-
лісток с. Зорі Чумаківської сільської 
ради, завоювала срібні нагороди. В 
боротьбі за бронзу, балівчанки не 
змогли скласти гідної конкуренції 
молодій команді с. Зорі.

Чоловічі команди змагалися на 
двох ігрових майданчиках спор-
тивного залу корпорації «Агро-Со-
юз». Дев’ять команд були розбиті 

на три групи, де за коловою сис-
темою визначали фіналістів. Як і 
прогнозувалося, змагання в першій 
групі виграли чемпіони минулого 
року, волейболісти сел. Ювілей-
ного. Не змогли скласти їм конку-
ренцію спортсмени сіл Балівки та 
Олександрівки.

Несподівано, срібним призерам 
2015 року, команді с. Зорі не вда-
лося переграти дружну команду 
Кіровської селищної ради й проби-
тися в фінал.

У третій групі, перемігши коман-
ди с. Партизанського та м. Підгород-
ного, до фінальної частини змагань 
вийшли волейболісти с. Чумаки.

В фіналі ювілейнівці переграли 
кіровчан і лише в третій партії ігри 
з чумаківцями, змогли переламати 
хід гри на свою користь, завоюва-
ли кубок та золоті медалі. Срібні 
нагороди в команди Чумаківської 
сільської ради, бронзові дісталися 
волейболістам сел. Кіровського.

Районна Організація «Колос» ви-
словлює подяку директору корпо-
рації «Агро-Союз» Мартинцю В. 
М., директорам КЗ Партизанської, 
Степнянської ЗОШ Невеселому В. 
М. і Обуху В. М. за надання спор-
тивної бази для проведення змагань.

Людмила СТРЕЖНЬОВА, 
голова ДРО ВФСТ «Колос».

СПОРТИВНА ХРОНІКА ЛЮТОГО

Дніпропетровський РЕМ

Свій 95-й День народження відзначили найповажніші представники Новоолександрів-
ської територіальної громади: 8 березня – Дарія Дмитрівна ДВОРНЯК

та 10 березня – Григорій Озотович КИЙ 
Ми можемо лише 

здогадуватися, скільки 
щасливих радісних 
хвилин та, крім того, 
випробувань, болю та 
втрат довелося пережити 
цим глибокошанованим 
людям, і при вони зберегли гідність, віру, лю-
бов, які пронесли через усе своє життя.

Шановні наші
Даріє Дмитрівно та Григорію Озотовичу!
Прийміть найщиріші вітання й глибоку 

вдячність за все, що зроблено Вами заради 
нашого майбутнього. Ваша праця, подвиг, 
ставлення до людей, оптимізм – це приклад 
для наслідування сучасній молоді.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, радості, 
довголіття, добра й віри в краще майбутнє.
Летять життя роки, мов птахи в небесах.

Сивіють голови, стають вузлуватими натру-
джені руки, літа молодії приходять у снах... 

А в житті нехай радують теплі хвилини людської уваги й турботи.
Олександр Візір, сільський голова, від імені Новоолександрівської територіальної громади.

Учні, вчителі та батьківський колектив КЗ Кіровська СЗШ-2 
з нагоди ювілею щиро вітає депутата районної ради 

Василя Павловича ЄМЦЯ
Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, наснаги, творчого злету й 

висловлюємо щиру подяку за небайдужість, палке та чуйне сер-
це, підтримку дитячого закладу.

75 – це зовсім небагато,
Дуже щаслива й велична пора,

Бажаємо вам у це родинне свято
Довгих років радості й добра.

Нехай над вами буде блакитне небо,
Здоров’я, наснаги й сили на путі

Сімейного тепла зичим безмежно, 
Вам час гордитися 

всім зробленим в житті!

Днями свій ювілейний День народження – 75 років – відзна-
чає депутат Дніпропетровської районної ради, голова нагля-
дової ради ПрАТ «Будіндустрія» Василь Павлович ЄМЕЦЬ.

Шановний Василю Павловичу! 
Прийміть наші щирі вітання з 
нагоди Вашого знаменного юві-
лею! Ваш багаторічний досвід, 
глибокі знання, чудові ділові та 
людські якості, унікальний та-
лант організатора здобули Вам 
заслужений авторитет і пова-
гу. Почуття відповідальності за 
доручену справу відповідно до 
професійних якостей, життєвий 
оптимізм і цілеспрямованість 
заряджають енергією всіх, хто 
знаходиться поруч із Вами. У 
цей день від усієї душі бажаємо 
Вам, щоб удача, успіх і натх-
нення були вірними супутни-
ками у всіх Ваших починаннях, 
здоров’я й благополуччя. Нехай 

збережеться все хороше, що є у Вашому житті й примножаться 
миті радості, любові та оптимізму. Наполегливості Вам 
і терпіння у вирішенні щоденних завдань. Миру й до-
бра Вам і Вашій родині!

Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!

Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,

Благословенні будьте Богом і людьми!
З повагою генеральний директор і 

колектив ПрАТ «Будіндустрія».

ВІДЛУННЯ СВЯТА

ВОІСТИНУ  НЕБЕСНА  Й  ЗЕМНА – ЖІНК АКожного року на по-
чатку березня в Старо-
кодацькому будинку 
культури відбувають-
ся концерти на честь 
жінки – берегині роду. 
Цьогорічне свято від-
булося за підтримки 
Олександра Візіра, 
Новоолександрівсько-
го сільського голови, 
Агарона Асатряна, де-
путата районної ради, 
Миколи Белякова та 
Віктора Кривого, міс-
цевих депутатів. 

Жителі села поспі-
шали на свято послухати народні пісні, які виконував народний ансамбль «Кодачанка». Дитячий 
ансамбль «Соняшник» співав, як естрадні пісні, так і народні жартівливі. З захопленням слухали 
гуморески від Євгенія Філіна. Діна Неізвестних присвятила жінкам вірш. Тріо «Мрія» потішило 
глядачів естрадними піснями. Під гучні оплески співали дуети Діна Білоконь і Галина Глущенко, 
Діна Неізвестних і Наталія Головатенко, Андрій Світлий і Єгор Корнієнко. Зі сльозами на очах при-
сутні слухали сумну пісню про матір, яку виконала Ніна Протопопенко.                      Віка ЗОРЯНА.


