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Шановні працівники землевпорядної служби Дніпропе-
тровського району! Сердечно вітаємо вас із професійним 
святом – Днем землевпорядника. 

Земля – це наше найбільше національне багатство, безцінний 
скарб, який ви покликані охороняти, відтворювати, берегти й 
розумно ним розпоряджатися. Земельне реформування й утвер-
дження нових земельних відносин торкаються інтересів кожної 
української родини. Саме від ваших дій і рішень часто залежить 
їхній душевний спокій, віра в справедливість, добробут.

Ми високо цінуємо вашу працю та професіоналізм у здійснен-
ні державного управління земельними ресурсами, становленні 
та розвитку всіх форм господарювання. У цей святковий день 
бажаємо, щоб поруч із вами завжди була людська вдячність, 
шана та повага, а в серцях множилася любов до рідної землі й 
не згасало бажання зберегти її красу та щедрість для нащадків!

Здоров’я вам, добра, життєдайної енергії, земних щедрот і 
успіхів на професійній ниві.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЖИТЛО-
ВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
РАЙОНУ! ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ВІТАЄМО 
ВАС ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ! 

Все те, що ви робите й створюєте, вкрай 
необхідне кожній сім ї, від вас залежить до-
бробут, комфорт і настрій мешканців нашої 
громади. Нехай ваша енергія, мудрість, ви-
могливість до себе та підлеглих допоможуть 
знайти компромісні рішення, вистояти в 
кризових ситуаціях. 

Зичимо вам міцного здоров’я, душевного 
тепла, благополуччя, оптимізму, сили й на-
снаги, успіхів та плідної праці на користь 
жителів району. 

Шановні працівники податкової та митної справи! 
Щиро вітаємо вас із професійним святом!

Від вашого вміння, професійності в значній мірі зале-
жить наповнення державної казни, виконання важливих 
соціально-економічних завдань не тільки нашого райо-
ну, а й України в цілому. Слова шани й подяки адресу-
ються людям, які демонструють високу професійність, 
знання справи, громадську мужність і відповідальність, 
які своєю повсякденною працею сприяють розв’язанню 
невідкладних завдань соціально-економічного розвитку 
країни. 

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, нових професій-
них досягнень, благополуччя, натхнення, принципово-
сті й відповідальності в повсякденній роботі. Нехай ко-
жен день наповнює вас енергією оновлення, дарує опти-
мізм і наснагу. Вам і вашим родинам – міцного здоров’я, 
щастя, нових професійних досягнень та благополуччя.

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

Останнім часом законодавство, що регулює 
відносини в сфері реалізації права власності в 
багатоквартирних будинках, зазнало помітних 
змін. Зокрема, був прийнятий Закон України 
«Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. 
№ 417-VIII. 

Під цією наз-
вою ховається гі-
гантська за своїм 
масштабом та зна-
ченням для кож-
ного громадянина 
реформа в сфері 
житлово-комунального господарства. Якщо пояс-
нити суть процесу в двох словах, то ліквідується 
стара система обслуговування житла комуналь-
ними ЖЕКами. Не тільки квартира, а й весь бу-
динок та прибудинкова територія стає власністю 
мешканців багатоповерхівки. Відтак, рішення 
щодо подальшої експлуатації будинку, утримання 
й використання спільного майна повністю лягає 
на плечі його співвласників.

КОМФОРТ ТА БЛАГОУСТРІЙ У НАШИХ РУКАХ
Отже, вищезазначений Закон вимагає до 1 липня 

поточного року визначитися, яким чином мешканці 
будуть управляти своїми багатоквартирними будин-
ками. Можливі такі варіанти. Перший – створити 
ОСББ, заключити договір із управителем будинку, 
або здійснювати управління будинком власними си-
лами. Другий – не створюючи ОСББ провести збо-
ри, вибрати уповноважену особу, яка від імені меш-
канців заключатиме договір із управителем. 

Управитель багатоквартирного будинку – це 
фізична особа – підприємець або юридична особа – 
суб’єкт підприємницької діяльності, яка за догово-
ром із співвласниками забезпечує належне утриман-
ня та ремонт спільного майна багатоквартирного бу-
динку й прибудинкової території та належні умови 
проживання й задоволення господарсько-побутових 
потреб. 

Якщо до 01.07.2016 року співвласники багатоквар-
тирного будинку не приймуть рішення про форму 
управління (якщо не створили ОСББ, або не заклю-
чили договір із управителем), у такому разі управ-

ління будинком здійснюється управителем, який 
призначається на конкурсних засадах виконко-
мом Ювілейної селищної ради, й ціна послуг щодо 
управління будинком та витрат на його утримання 
буде встановлюватись управителем, і не залежатиме 
від рішення мешканців будинку. 

Збори співвласників будин-
ку можуть скликатися ініціа-
тивною групою в складі не мен-
ше трьох співвласників. Отже, 
для підготовки й проведен-
ня зборів співвласників бу-
динку потрібно спочатку 
організувати ініціативну 
групу. 

ВПЕВНЕНЕ ЗАВТРА 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 

СЬОГОДНІ
Сьогодні в селищі Ювілейне 

широко розгорнута роз я̓снювальна робота щодо 
вибору співвласниками багатоквартирних будин-
ків форми управління цими будинками. До цього 
процесу активно долучились депутати Ювілейної 
селищної ради, виконком селищної ради, громад-
ські організації й активні жителі селища. Всі вони 
мають стати командою однодумців, яким небайду-
же майбутнє рідної домівки – Ювілейного – та жит-
тя його громади. Тож працюємо під девізом: актив-
ність кожного – добробут для всіх.

Другий місяць поспіль у селищі проходять збори 
співвласників багатоповерхівок, на яких  мешканці ви-
словлюють свою думку щодо вищезазначених питань. 
Збори відбулись у 25% житлового фонду, що на сьогод-
нішній день перебуває на балансі КП «ЖЕК-1».

 Аналізуючи громадську позицію на зборах, дохо-
димо висновку, що остаточного рішення співвласни-
ки квартир будинків ще не прийняли. 

ПІД ЛЕЖАЧИЙ КАМІНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕ
Створення ОСББ у багатоквартирних житлових 

будинках – це наріжний камінь реформи житло-
во-комунального господарства. Власники житла 
самі долучаються до прийняття рішень щодо систе-
ми управління їхньою нерухомістю та визначення 

коштів на утри-
мання будинку. 

Перші кроки в 
цьому напрямку 
вже зробила ініці-
ативна група меш-
канців житлового 
будинку № 12 по 

вул. Будівельників (Фрунзе). 14 люто-
го відбулися збори співвласників. На 
заході були окреслені плани роботи 
ініціативної групи та поступові кроки 
до створення ОСББ. Щодо створення 

ОСББ жителі будинку ще не впевнені, 
тому активісти долучились до індиві-
дуальних бесід серед мешканців. Вони 
готові ділитися своїм досвідом.

Для створення ОСББ необхідно про-
йти чіткий шлях, передбачений Зако-

ном України «Про об є̓днання співвласни-
ків багатоквартирного будинку», а саме:
Етап 1. Створити ініціативну групу.

Етап 2. Розробити Статут об’єднання відповідно 
до типового статуту, затвердженого центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної житлової політики й політики в сфері 
житлово-комунального господарства.

Етап 3. Підготувати та провести установчі збори. 
Етап 4. Здійснити державну реєстрацію об’єднан-

ня для набуття статусу юридичної особи. 
Механізм легалізації ОСББ теж складається з де-

кількох етапів: державна реєстрація ОСББ; присво-
єння ідентифікаційного коду (код ЄДРПОУ); взяття 
на облік у податковій інспекції, Пенсійному фонді, 
фонді загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування; виготовлення печатки та штампів; 
відкриття банківського рахунку. 

Об’єднання вважається створеним із моменту його 
реєстрації. 

(Продовження чит. на 3 стор.)

СТАНЬ ГОСПОДАРЕМ СВОГО БУДИНКУ

За ініціативи голови постійної комісії районної ради з питань 
комунальної власності Володимира Ткаченка 14 березня відбу-
лася нарада, а 16 березня – розширене засідання постійної ко-
місії з питання передачі закладів (об’єктів) зі спільної власності 
територіальних громад району в комунальну власність Ювіле-
йної, Новоолександрівської та Сурсько-Литовської об’єднаних 
територіальних громад Дніпропетровського району.

Нарада пройшла під головуванням Романа Пруденка, голо-
ви районної ради, та Артьома Фісунова, голови райдержадмі-
ністрації, за участю заступника голови районної ради Любові 
Білої, депутатів районної ради Володимира Ткаченка, Олексан-
дра Дейнеки, Сократіса Кесова, начальників відділів та управ-
лінь райдержадміністрації, виконавчого апарату районної ради, 
голів об’єднаних громад та директорів навчальних закладів.

Метою обговорення було – визначити, які заклади будуть пе-
редаватися в комунальну власність об’єднаних громад, і чи готові громади приймати ці 
заклади. Всі підняті питання на нараді було рекомендовано обговорити в громадах і зно-
ву зібратися на розширеному засіданні постійної комісії з питань комунальної власності.

На цьому засіданні начальник райфінуправління Наталія Левчук доповіла про те, 
що район готовий передати в комунальну власність об’єднаних громад із 11 квітня 
поточного року 9 навчальних закладів, 7 бібліотек та комунальний заклад «Школа 
естетичного виховання», які знаходяться на території Ювілейної селищної, Новоо-
лександрівської та Сурсько-Литовської сільських рад. Питання про передачу філій 
вечірньої школи та позашкільних закладів відтерміновується до завершення навчаль-
ного року за умови надання об’єднаними громадами субвенцій на гурткову роботу.

Володимир Ткаченко задав питання, чи не буде проблем із харчуванням дітей 1-4-х 
класів та пільгових категорій, чи вистачить коштів у бюджетах громад. Наталія 
Левчук доповіла, що кошти на харчування учнів, які передавали об’єднані громади 
у вигляді субвенцій районному бюджету, будуть повернуті. Тому проблем із забез-

печенням безкоштовного та пільгового харчування учнів вказаних категорій 
не виникне. Олена Данилович, головний бухгалтер відділу освіти, запевнила, 
що описи щодо передачі шкіл готові повністю. 

Голови об’єднаних громад Іван Камінський, Олександр Візір і Григорій Ан-
дрєєв теж висловили переконання, що процес прийняття-передачі вказаних 
комунальних закладів пройде без проблем.

Тож підсумувавши, Володимир Ткаченко поставив питання «Про передачу за-
кладів (об’єктів) зі спільної власності територіальних громад району в комунальну 
власність Ювілейної, Новоолександрівської та Сурсько-Литовської об’єднаних те-
риторіальних громад Дніпропетровського району» на голосування членів комісії.
Одноголосно даний проект рішення виноситься на розгляд пленарного засідан-
ня 4 сесії районної ради. 

Тож завдяки ініціативі депутатів районної ради процес повного упорядку-
вання життєдіяльності об’єднаних громад розпочато.                       (Вл. інф.)

УПОРЯДКУВАННЯ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ОБ’ЄДНАНИХ  ГРОМАД 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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Нещодавно в Міністерстві оборони України вдруге 
відбулася інтернет-конференція, під час якої фахівці 
Департаменту фінансів, Юридичного департаменту 
Міністерства оборони України, відділу правового за-
безпечення Генерального штабу ЗС України, Головного 
управління оборонного та мобілізаційного планування 
Генерального штабу ЗС України, а також Головного 
квартирно-експлуатаційного управління ЗС Укра-
їни в онлайн-режимі відповіли на 
запитання, що найбільш турбують 
військовослужбовців Збройних сил 
України та членів їхніх сімей.

Більшість запитань від військовос-
лужбовців стосувалися терміну про-
ведення демобілізації четвертої хвилі, 
грошового забезпечення, проходження служби військо-
вослужбовцями за контрактом, вирішення проблеми без-
квартир’я тощо.

Коли розпочнеться демобілізація «четвертої хвилі»? 
Проведення демобілізації планується в квітні, можливо, 
з кінця березня поточного року, після відповідного указу 
Президента України.

Чи планується виплата компенсацій контрактникам 
за піднайом житла? У Міністерстві оборони України оп-
рацьовані в ініціативному порядку зміни до Закону Украї-
ни «Про соціальний захист військовослужбовців та членів 
їх сімей», які в випадку ухвалення дозволять передбачати 
відповідні фінансові ресурси на виплату компенсації вій-
ськовослужбовцям-контрактникам за піднайом житла.

Яке грошове утримання солдата, призваного за мобі-
лізацією, та яка доплата за участь в АТО? Відразу після 
мобілізації, під час перебування на полігоні (в навчально-
му центрі) розмір грошового забезпечення становитиме 
від 6000 грн. Після проходження підготовки й призначен-
ня на посади в бойові підрозділи – від 7000 грн (мінімаль-
не грошове утримання стрільця, 2-й тарифний розряд). 
Розмір грошового забезпечення офіцерського складу скла-
дає від 9000 гривень на місяць.

Розмір винагороди становитиме: на лінії бойового зітк-
нення на глибину ротних опорних пунктів – 4200 грн на 
місяць, у решті місць Дислокації в зоні АТО – 1200 грн/міс 
пропорційно дням: фактичного перебування в зоні прове-
дення антитерористичної операції.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РВК ІНФОРМУЄ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЮ «ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ» 
ЗАПЛАНОВАНО  НА КІНЕЦЬ  БЕРЕЗНЯ – ПОЧАТОК КВІТНЯ

ДО  УВАГИ  ВНУТРІШНЬО  
ПЕРЕМІЩЕНИХ  ОСІБ

Управління Пенсійного фонду Укра-
їни в Дніпропетровському районі пові-
домляє, що 13.01.2016 р. набрав чинності 
Закон України від 24 грудня 2015 року 
за № 921-VIII «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо посилення 
гарантій дотримання прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб». Цим законом 
внесені зміни, в тому числі, і до Закону 
України «Про забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб» від 20 
жовтня 2014 року за № 1706-VII (надалі 
Закон), який відповідно до Конституції та 
законів України, міжнародних договорів 
України, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України, встанов-
лює гарантії дотримання прав, свобод та 
законних інтересів внутрішньо перемі-
щених осіб. 

Зокрема, статтею 1 цього Закону визна-
чено, що внутрішньо переміщеною осо-
бою є громадянин України, іноземець або 
особа без громадянства, яка перебуває на 
території України на законних підставах 
та має право на постійне проживання в 
Україні, яку змусили залишити або поки-
нути своє місце проживання в результаті 
або з метою уникнення негативних на-
слідків збройного конфлікту, тимчасової 
окупації, повсюдних проявів насильства, 
порушень прав людини та надзвичайних 
ситуацій природного чи техногенного ха-
рактеру. 

Відповідно до чинного законодавства 
факт внутрішнього переміщення під-
тверджується довідкою про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної 
особи, що діє безстроково. Для 

отримання довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи, така осо-
ба звертається із заявою до структурного 
підрозділу з питань соціального захисту 
населення за місцем проживання в поряд-
ку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 

Відповідно до постанови КМУ від 5 ли-
стопада 2014 р. за № 637 «Про здійснення 
соціальних виплат внутрішньо переміще-
ним особам» виплата (продовження ви-
плати) пенсій, що призначені зазначеним 
особам, здійснюється в установах публіч-
ного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» та з викорис-
танням його платіжних пристроїв. 

Дія довідки про взяття на облік вну-
трішньо переміщеної особи може бути 
скасована, якщо: внутрішньо переміщена 
особа подала заяву про відмову від до-
відки; повернулася до покинутого місця 
постійного проживання; виїхала на по-
стійне місце проживання за кордон або 
подала завідомо недостовірні відомості.

Поновлення виплати тимчасово при-
зупинених пенсій внутрішньо перемі-
щеним особам проводиться з дати при-
пинення виплати на підставі особистого 
звернення пенсіонера до органу Пенсій-
ного фонду України, де пенсіонер пере-
буває на обліку як одержувач пенсії. 

Після прийняття документів територі-
альні органи Пенсійного фонду України в 
місяці звернення пенсіонера здійснюють 
виплату пенсій додатковими відомостями.

Відділ інформаційно-організа-
ційної роботи.

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПОВІДОМЛЯЄ

Які плани в керівництва відомства щодо вирішення 
проблеми безквартир’я у війську на 2016  рік? На 2016 
рік у Державному бюджеті передбачено 687 млн грн на 
будівництво, закупівлю житла, виплату компенсації за не-
отримане житло. 264 млн грн із них передбачено на випла-
ту компенсації за піднайом житла, 4,5 млн грн – за оренду 
житла. Для вирішення питання щодо тимчасового розмі-
щення в гуртожитках необхідно звернутися до команду-
вання гарнізону, квартирно-експлуатаційних органів.

Як вирішити питання щодо зняття статусу службо-
вої квартири? Забезпечення житлом військовослужбов-

ців ЗС України відбувається відповідно до наказу МО 
України №737 від 30.11.2011 року зі змінами. Відповідно 
до окремого рішення Міністра оборони України житлови-
ми комісіями військових частин розглядаються питання 
щодо зняття статусу службової квартири тільки для тих 
військовослужбовців, які звільнені в запас або відставку.

Назвіть перелік речового майна, яке необхідно зда-
вати під час демобілізації, та нормативний документ, 
який регламентує цей перелік. Згідно з Постановою 
КМУ від 28.10.2004 року №1444 «Про речове забезпечення 
військовослужбовців Збройних сил та інших військових 
формувань» (із змінами) під час демобілізації військовос-
лужбовець повинен здати інвентарні предмети речового 
майна. Зокрема, флягу, казанок, плащ-намет, засоби інди-
відуального захисту (шолом, бронежилет), речовий мішок, 
мішок спальний, каремат, постільні предмети тощо.

Чи мають підстави окремі посадовці вимагати кош-
ти за отримання нагрудного знака «Учасник АТО»? Ви-
мога щодо сплати коштів за отримання цього нагрудного 
знака є безпідставною. Заохочення учасників АТО цією 
відзнакою здійснюється відповідно до наказу Генерально-
го штабу Збройних сил України від 20.03.2015 року №104 
«Про затвердження заохочувальної відзнаки начальника 
Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил 
України нагрудного знаку «Учасник АТО».

Термін мого контракту незабаром закінчиться. Я не 
бажаю підписувати наступний, чи маю право звільнити-
ся? Відповідно до статті 23 Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу», в разі настання особливого 
періоду для військовослужбовців, які проходять військову 
службу за контрактом, дія контракту продовжується понад 
встановлені строки на період до оголошення демобілізації, 
крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього 
Закону: за станом здоров’я, через сімейні обставини, за ско-
роченням штатів, через службову невідповідність, у зв’язку з 
обвинувальним вироком суду, у зв’язку з систематичним неви-
конанням умов контракту військовослужбовцем та якщо вій-
ськовослужбовець – жінка, яка має дитину віком до 18 років.

До кого необхідно звернутися в разі невиплати ко-
штів під час демобілізації і який розмір виплат? 
З письмовою заявою до командира військової ча-
стини особисто, або направити рекомендованим 
листом. У разі відмови – звернутися до старшого 
начальника. Також можете звернутися на «гаря-
чу» лінію Департаменту фінансів Міністерства 
Оборони України ((044) 271-12-57). Розмір грошо-

вої допомоги під час демобілізації становить 4 відсотки від 
місячного грошового забезпечення військовослужбовця 
(без винагороди 60%) за кожний повний місяць служби.

Чому ще до офіційного оголошення про чергову хвилю 
мобілізації військкомати надсилають повістки військо-
возобов’язаним для проходження медогляду? На даний 
час військові комісаріати здійснюють планову роботу з уточ-
нення військового обліку громадян. З цією метою військово-
зобов’язані можуть бути викликані до військового комісаріа-
ту для уточнення облікових даних, проведення медичних ог-
лядів з метою визначення придатності до військової служби.

Якщо невелика частина особового складу виконує 
завдання в зоні АТО, а військова частина загалом тим-
часово перебуває на полігоні, чи має право особовий 
склад на отримання грошової винагороди за участь в 
АТО? Так, має право. Рішення про зарахування особового 
складу до сил та засобів АТО приймає керівник АТО. Рі-
шення може стосуватися як усієї військової частини, так і 
певного її підрозділу або конкретного особового складу.

Свого часу під час призову на строкову службу та 
проходження військово-лікарської комісії був визна-
ний «обмежено придатним» до військової служби. Чи 
можливо в нинішніх умовах потрапити на військо-
ву службу за контрактом? Вам потрібно звернутися до 
військового комісаріату за місцем проживання та пройти 
медичну комісію. У разі визнання вас придатним за ста-
ном здоров’я до військової служби, ви маєте право укласти 
контракт на військову службу.

Днями в приміщенні рай-
держадміністрації відбувся 
семінар-навчання під голо-
вуванням Артьома Фісуно-
ва, голови райдержадміні-
страції. На заході були роз-
глянуті питання щодо змін 
в антикорупційному законо-
давстві, основні аспекти ети-
ки державного службовця 
та інновації законодавства в 
сфері державної служби. 

У своєму виступі Тетяна 
Сараб’єва, керівник апарату райдержадміністрації, визначила основні аспекти 
нового законодавства з питань державної служби та ознайомила присутніх із 
планом підготовки проектів нормативно-правових актів для реалізації Закону 
України «Про державну службу», який набирає чинності з 01 травня 2016 року. 

Владислав Колесников, головний спеціаліст сектору правового забезпечення 
райдержадміністрації, розповів про правила заповнення декларацій про майно, 
доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік та види відпо-
відальності за корупційні правопорушення.

Світлана Колесник, начальник відділу персоналу та органі-
заційної роботи райдержадміністрації, ознайомила учасників 
семінару-навчання з основними правилами етичної поведінки 
працівників державних установ, що затверджені в Правилах 
етичної поведінки державних службовців.

Артьом Ле-
онідович про-
комент у вав 
виступи до-
повідачів та 
побажав усім 
присутнім бути уважними при заповненні декларацій та здійснювати свою діяль-
ність у рамках законодавства.           Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

СЕМІНАР-НАВЧАННЯ ІННОВАЦІЇ  ЗАКОНОДАВСТВА  В  ДЕРЖАВНІЙ  СЛУЖБІ

Створення Організаційного комітету з проведення першого туру 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152 
«Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий держав-
ний службовець» у Дніпропетровській районній державній адміністрації 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 29 лютого 2016 року № 
Р-48/0/291-16 створено Організаційний комітет із проведення першого туру 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». 

Тетяна САРАБ’ЄВА, керівник апарату РДА.

Днями в Дніпропетровській райдержадміністрації відбулось засідання ко-
місії з питань захисту прав дітей під головуванням Артьома Фісунова, го-
лови райдержадміністрації. На засідання комісії було винесено 4 питання 
щодо визначення участі батька у вихованні своєї дитини та 2 питання щодо 
позбавлення батьківських прав. Всі спірні сімейні питання були уважно роз-
глянуті членами комісії – представниками відділів та служб району, які за-
хищають інтереси дітей та відповідають за дотримання прав дітей. Сторонам 
роз’яснено сімейне законодавство, права матері та батька, й винесені рішення 
про забезпечення прав на участь у вихованні дітей в інтересах неповнолітніх. 

Комісія з питань захисту прав дітей проводить засідання кожної третьої 
середи місяця.

Оксана КРАСНОЩОК, начальник служби у справах дітей РДА.

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ



318 березня 2016 року № 11 (7931)   
«Дніпровська зоря»АКТУАЛЬНО

В обласному Всеукраїнському конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт слухачів МАН взя-
ли участь 27 учнів із 10 шкіл Дніпропетровсько-
го району: Олександрівської СЗШ, Горянівської 
СЗШ, Партизанської СЗШ, Кіровської СЗШ, Кі-
ровської СЗШ-2, Чумаківської СЗШ, Ювілейної 
СЗШ-1, Підгородненської СЗШ-2, Сурсько-Ли-
товської СЗШ, Шевченківської СЗШ.

Учасники конкурсу захищали свої роботи в 
секціях наукових відділень та виконували кон-
трольні завдання з базових дисциплін (хімія, бі-
ологія). Високоповажні члени журі зазначили, 
що порівняно з минулим роком роботи стали 
набагато цікавішими й ґрунтовнішими.

Перемогу отримали 8 учнів: Єгор Поливанов, 
учень 11 класу Олександрівської СЗШ – І міс-
це (секція хімія); Крістіна Маховська, учениця 
11 класу Партизанської СЗШ – ІІ місце (секція 
охорона довкілля); Римма Юнусова, учениця 11 
класу Кіровської СЗШ – ІІ місце (секція біологія 
людини); Соломія Юнак, учениця 11 класу Олек-
сандрівської СЗШ – ІІ місце (секція психологія); 
Олексій Акастьолов, учень 11 класу Партизанської СЗШ – ІІІ місце, Дмитро Качи-
на, ІІІ місце (секція агрономія), Ростислав Загорулько, ІІІ місце (секція ветеринарія 
та зоотехнія), Діана Нахутіна ІІІ місце (секція соціологія), учні 11 класу Олексан-
дрівської СЗШ. А 19 учнів-членів Малої академії наук нагороджені Дипломами.

На базі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету м. 
Дніпропетровська проведене урочисте підведення підсумків конкурсу, на якому пе-
реможцям та призерам були вручені Дипломи. Переможці конкурсу отримуватимуть 
стипендію від облдержадміністрації протягом 10-ти місяців. У ІІІ етапі Всеукраїн-
ського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у м. Києві команду від Дніпро-
петровської області будуть представляти Єгор Поливанов та Крістіна Маховська. 

Переможці ІІ етапу та учасники ІІІ етапу звільнені від атестації з предмета, 
який є базовим для оцінювання навчальних досягнень. У додатку до свідоцтва 
про базову середню освіту або атестат про повну загальну середню освіту ви-
ставляється річний та атестаційний бал із цього предмета – 12 балів. 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  КОНКУРС

УЧНІ СТАЛИ СТИПЕНДІАТАМИ
Переможці Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту нагороджуються Дипло-

мами Малої академії наук України, а найкращі учні, які зайняли перші місця, є 
претендентами на отримання стипендії Президента України. Переможцям Всеу-
країнського етапу конкурсу-захисту під час вступу до вищих навчальних закла-
дів нараховуються додаткові бали.

За результатами конкурсу, хочу відзначити високий рівень підготовки наших 
учнів до дискусії, глибоке викладення теми науково-дослідницької роботи. Їх 
виступи аргументувалися фактами, таблицями, діаграмами. Всі конкурсанти на 
досить високому рівні вміли правильно, ясно й чітко висловлювати свої думки. 
Тож вітаємо переможців і бажаємо їм творчих успіхів у майбутньому!

Людмила СИНИЧИЧ,
методист КЗ Центру еколого-натуралістичної  творчості учнівської молоді.

На фото: переможці обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт; Крістіна Маховська, учениця 11 класу КЗ Партизанська СЗШ,  ІІ місце.

СТАНЬ ГОСПОДАРЕМ СВОГО БУДИНКУ

(Закінчення. Початок чит.  на 1 стор.)
МИ ЗАВЖДИ МАЄМО ВИБІР

Як не крути, а в найближчому майбутньому вибір до-
ведеться зробити. Та не варто забувати про те, що обслу-
говування будинку – це не тільки підмітання двору або 
аварійний ремонт протікаючої в підвалі труби. За будин-
ком потрібен постійний інженерний нагляд, планово-по-
переджувальні роботи, системна заміна комунікацій, 
інакше ваше житло рано чи пізно прийде в занедбаний 
стан, наприклад, через підмитий стічними водами фун-
дамент. А питання утримання й обслуговування ліфтів, 
так і взагалі, складне питання, адже з роками термін екс-
плуатації ліфту закінчується, й потрібен капітальний ре-
монт, або заміна його складових. Хто це буде робити? Де 
звичайній людині шукати обслуговуючу компанію або 
домоправителя? Як вирахувати та контролювати тари-
фи? Як врахувати в тарифі інвестиційну складову, яку 
потрібно накопичувати на наступні капітальні ремонти? 

Нам із вами відомі результати успішного реформуван-
ня житлово-комунальної сфери в Польщі та Прибалтиці 
та невдалий досвід нашого північного сусіда, де тамтешні 
міста трясли комунальні скандали про банкрутство до-
моуправляючих компаній, про відключення від світла та 
опалення цілих міст через те, що квартплата людей вия-
вилася розкра-
деною. І тільки в 
минулому році 
було прийняте рі-
шення про те, що 
такого роду об-
слуговуючі ком-
панії повинні, як мінімум, мати ліцензію. 

У нас, здається, готові повторювати чужі помилки – 
ніяких вимог до обслуговуючих будинку приватників 
чинне законодавство не передбачає. У той же час прези-
дент української Асоціації управителів житла (заснована 
в лютому 2014 року) Василь Лиман вважає, що необхід-
но ввести професійну атестацію, в тому числі й реєстр 
професійних управителів – фізосіб. Потрібно їх навчати, 
передбачити здачу іспитів для отримання сертифікату й 
включення в реєстр. Якщо говорити про керуючі компа-
нії, то вони можуть проходити оцінку відповідності тих 
чи інших стандартів і отримувати відповідні сертифікати. 

УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ ПО-НОВОМУ
На території селища Ювілейне 64 багатоквартир-

них будинків. 5 житлово-будівельних кооперативів, в 
12 будинках створені ОСББ. Комунальний житловий 
фонд налічує 43 житлових будинки, 160,8 тис. кв. ме-
трів житла, 3160 – квартир, які перебувають на балансі 
комунального підприємства «ЖЕК-1». 

Після ухвалення Закону України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному бу-
динку», у багатьох виникають питання – кому віддати 
в управління свою багатоповерхівку й де знайти для 
цього спеціаліста, який може стати діловим партнером, 
надійним помічником та захисником у боротьбі з не-
легкими побутовими буднями.

Ми поспілкувалися з керівником комунального підпри-
ємства «ЖЕК-1» Аллою Ніколенко та попросили поясни-
ти, які зміни відбудуться в цій соціально-важливій сфері, 
після низки нововведень у чинному законодавстві. 

Алла Павлівна пояснила: «Даний Закон відміняє всі 
раніше прийняті рішення щодо балансоутримувача жит-
лового будинку. Вже з 1 липня поточного року мешкан-
ці багатоквартирних будинків селища матимуть право 
самостійно обирати управителя будинку, організацію чи 
компанію, яка його обслуговуватиме, або вони повинні 
створити об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку (ОСББ). Тому, я вважаю, що найбезпечніший 

вихід для мешканців багатоквартирних будинків – дові-
ритися професіоналам своєї справи, які не один рік пра-
цюють у житлово-комунальній сфері. 

Відтак, наше житлово-комунальне підприємство буде 
реорганізоване в управляючу компанію, яка надаватиме 
комплексні житлово-комунальні послуги. Адже нами 
вже сформована команда, яка укомплектована профе-
сійними кадрами та має напрацьований досвід, технічні 
можливості та багаторічні виробничі зв̓язки зі спеціалі-
зованими підприємствами та фірмами, що виконують 
окремі комунальні послуги». 

Також Алла Павлівна наголосила: «ЖЕК-1 надає по-
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій. До цього переліку входить прибирання 
прибудинкової території, технічне обслуговування 
внутрішньобудинкових інженерних мереж, освітлення 
місць загального користування та електропостачання 
ліфтів, дезінсекція, дератизація, технічне обслуговуван-
ня димовентканалів, поточний ремонт конструктивних 
елементів, інженерних систем і технічних пристроїв бу-
динків. До переліку всіх робіт додається й підготовка бу-
динків до опалювального сезону. Здійснюється ретельна 
перевірка системи центрального опалення. Ці заходи 
обов̓язково контролюються теплопостачальною орга-

нізацією, селищною радою, громадою. Акти готовності 
житлового господарства до роботи в зимовий період під-
писуються представниками Індустріального теплового 
району, спеціалістами Державної житлово-комунальної 
інспекції в Дніпропетровській області та районної дер-
жавної адміністрації. І це далеко не весь перелік поточ-
них робіт, якими переймаються працівники ЖЕКу-1».

Багато років ЖЕК-1 має незмінних перевірених підряд-
ників: ТОВ «АВС Білд Сервіс» налагодив та забезпечує 
безперебійну роботу будинкових ліфтів, ТОВ «Комуналь-
ник», не порушуючи графіку, виконує роботи по збиран-
ню та вивезенню побутових відходів, ПП «Сервісрембуд» 
виконує ремонти м’якої покрівлі, ганків та навісів над 
входами в будинки, поточні ремонти теплової ізоляції 
трубопроводів, заміну внутрішньобудинкових трубопро-
водів, укріплення водостічних труб та ін.

Кількість працівників підприємства, які трудяться 
на благо територіальної громади та іміджу Ювілейного 
складає 46 чоловік. До складу підприємства входять: 
управлінський та інженерно-технічний персонал, двір-
ники, слюсарі-сантехніки, електрики, теслярі, газое-
лектрозварювальники.

Алла Ніколенко запевняє: «Наш колектив поклика-
ний робити все, щоб ювілейнівцям жилося комфортно 
в нашому селищі, тому намагаємося охопити увагою всі 
будинки та прибудинкові території нашого житлового 
фонду. Так буде й надалі. Саме від того, як працюва-
тимуть ліфти, як виглядатимуть під’їзди, як прибрана 
прибудинкова територія, люди аналізуватимуть робо-
ту, яка буде покладена на управляючу компанію. І ми 
це розуміємо, тому з нашими шановними мешканцями 
намагатимемося й надалі підтримувати чесні й відверті 
робочі відносини. Я впевнена, що спільно з мешканцями 
ми зможемо достойно подолати всі труднощі, що вини-
катимуть у ході реалізації основних напрямків реформи 
житлово-комунального господарства».

Алла Павлівна пояснила процес оформлення відносин 
із управителями в відповідності до закону «Про особли-
вості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку»: «Відносини з 
управителем у будь-яко-
му випадку регулювати-
муться укладеним дого-
вором. Власники бага-
токвартирного будинку 
(в тому числі, й об’єднані 

в ОСББ) укладатимуть із управителем договір, умови яко-
го повинні відповідати умовам типового договору. Важ-
ливо відзначити, що рішення про залучення управителя 
та про його вибір ухвалюється власниками будинку на 
загальних зборах. Договір із управителем від імені ОСББ 
підписує його голова. У будинках, де ОСББ не створене, 
для цих цілей на загальних зборах обирається уповнова-
жена особа (або кілька осіб) з числа співвласників. 

Прошу пам’ятати, що типовий договір передбачає 
взаємну відповідальність – управителя перед власни-
ками, а власників – перед управителем. Це значно під-
вищує ефективність управління будинком. Та все це – 
базові вимоги. Насправді управителю доводитиметься 
вирішувати багато найрізноманітніших питань, у тому 
числі, й таких, що стосуються власності, взаємовідно-
син між власниками тощо». 

ІДЕЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Житлово-комунальне господарство – це по суті й є 

наше повсякденне життя: тепла оселя, чиста вода, від-
ремонтована дорога, освітлений двір, свіже повітря, 
зелені насадження, зручна маршрутка – разом скла-
дають комфортні умови для життя. Помилкою буде 
сподіватись, що хтось замість нас зробить його таким. 
Законодавство нашої держави сьогодні дає нам чудову 
можливість стати самостійними, об є̓днаними ідеєю 
покращити свої умови проживання, контролювати вар-
тість та якість житлово-комунальних послуг, поважати 
один одного, притягнути до відповідальності тих, хто 
нехтує загальнолюдськими відносинами.

Програмою реформування й розвитку житлово-ко-
мунального господарства Ювілейної селищної те-
риторіальної громади на 2016-2020 рр передбачена 
значна кількість заходів із благоустрою територій 
населених пунктів, ремонту об є̓ктів житлово-кому-
нальної сфери й фінансове забезпечення здійснення 
реформи ЖКГ. Та успіх цієї реформи залежить від 
громадянської позиції кожного з нас. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

Шановні працівники житлово-комунального 
господарства та побутового обслуговування на-
селення Дніпропетровського району!

Щиро вітаю вас із професійним святом. Цей день – 
прояв уваги до людей, які своєю працею забезпечують 
затишок, тепло та комфорт у наших домівках.

Саме ви створюєте гарний настрій у жителів на-
шої громади. Від вашого ставлення до справи великою 
мірою залежать працездатність людей, їх настрій, 
атмосфера в суспільстві, затишок і комфорт.

Сподіваюся, що ви й надалі з відчуттям відпові-
дальності будете працювати над підвищенням яко-
сті житлово-комунальних і побутових послуг для 
населення, подальшого благоустрою селища Ювіле-
йне й села Степове.

Прийміть у цей святковий день слова щирої вдячно-
сті за вашу самовіддану працю й найщиріші побажан-
ня доброго здоров’я та чудового весняного настрою.

Бажаю щастя, добробуту, віри у власні сили вам 
та вашим родинам, міцного здоров’я й, звичайно, 
подяки та поваги від людей.

З повагою Іван КАМІНСЬКИЙ, 
Ювілейний селищний голова. 
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В  ЮВІЛЕЙНІЙ  ПШ-2
ЗУСТРІЧ ВЕСНИ

У день жіночого весняного свята в Горянівській середній школі відбувся концерт, приуро-
чений найчарівнішим та найпрацьовитішим представницям місцевої громади. Захід розпо-
чався з щирого привітання директора школи Ніни Боярчук, яка побажала всім працівникам 
школи, ученицям, мамам та бабусям міцного здоров’я, сімейного затишку, безхмарного неба.

Жіночий колектив школи привітав Артьом Фісунов, голова Дніпропетровської райдер-
жадміністрації, він побажав радості, жіночого щастя та міцного здоров’я. Василь Гезь, 
Кіровський селищний голова, з нагоди свята, приєднався до всіх сердечних поздоровлень 
та подарував прекрасні народні костюми учасникам танцювального гуртка «Світанок» 
вартістю 44 тис. грн.

На заході лунали милозвучні пісні, чудові вірші, присвячені дорогим мамам, бабусям і 
всьому жіночому колективу школи. Від задушевних слів на очах жінок виступили сльози 
радості та гордості за своїх вихованців.

Тетяна ТОПОЛЬ, вчитель початкових класів Горянівської СШ. 

ДЕНЬ ВЕСНИ, КВІТІВ ТА УСМІШОК

Під гаслом «Зимонько, йди! Весно, прийди!» в Ювілейній початковій школі відбулося радіс-
не свято зустрічі весни. Вся дружня шкільна родина, взявшись за руки, водила хороводи, діти  
весело співали пісень та закликали Весну-красну.

Слідуючи обрядовим звичаям наших пращурів, на шкільному подвір’ї  було спалене Опу-
дало – символ зими, а з ним написані на листівках неприємності та прикрощі, які спіткали 

дітей, та з якими вони поспіши-
ли попрощатися назавжди. Діти 
зробили це з вірою, що тільки 
радісні щасливі миті, здобутки 
та перемоги очікують їх із при-
ходом весни. 

І як годиться за добрими тра-
диціями Масляної, не обійшло-
ся святкування без частувань. 
Дбайливі матусі й бабусі потур-
бувалися, щоб цього дня діти 
ласували смачними млинцями 
з різною начинкою. Адже саме 
млинець символізує сонце, яке 
після проводів холодної пори 
року повинно стати теплішим і 
допомогти весні скоріше повер-
нутися на землю.

Інформаційно: з 7 березня 
українці святкують Колодія. 
Це свято – українська «Масля-
на», що відзначається остан-
нього тижня перед Великоднім 
постом. В Україні цими днями 
традиційно готували вареники 
з сиром та сметаною. Це свято 
відзначалося на всіх теренах 
України аж до 30-х років XX 
ст. Воно було суто українським 
звичаєм і йому немає аналогів у 
інших народів.

Таміла ЖОРНЯК. 
На фото: Галина Лесковець 

зі своїм 1-Б класом проводжа-
ють зиму, зустрічають сонце 
й сповнену оптимізмом Вес-
ну-красну. 

Вчити можна тільки тому, що 
знаєш і вмієш сам. Та чи можливо 
навчити творчості? Заслужений 
художник України Ганна Володи-
мирівна Єгорова, викладач ДНУ 
ім. О. Гончара, переконана, що 
можливо й необхідно.

Її викладацьке кредо – дати сту-
дентам теоретичні знання й прак-
тичні навички та виховати творчу 
особистість – художника унікаль-
ного, сміливого й незалежного. 
Вона впевнена, що кожна робота 
художника – повноцінна творча за-
дача. 

Саме такі оригінальні авторські 
роботи студентів ДНУ, які вивча-
ють предмет «живопис та малю-

нок», а також роботи учнів Ганни 
Єгорової та її власні картини стали 
експонатами виставки, яка була від-
крита з кінця лютого по середину 
березня в Будинку мистецтв м. Дні-
пропетровська.

Яскравою творчою особистістю, 
що володіє талантом художника, 
Ганна Єгорова серед інших студен-
тів називає ім’я нашої землячки юної 
Наталії Сінохіної із сел. Ювілейно-
го. Наталія – студентка кафедри об-
разотворчого мистецтва та дизайну 
ДНУ. Її майбутня спеціальність – 
графічний дизайн.

Тетяна Григорівна, мама студент-
ки, ще з дитячих років помітила в 
доньки хист до образотворчого мис-
тецтва, в шкільні роки віддала її в 
Дніпропетровську художню школу 
№ 2, яку вона 
закінчила в 
2007 році. 
Сьогодні вже 
вся родина 
може пиша-
тися художні-
ми роботами 
Н а т а л оч к и . 
В сім’ї Сіно-
хіних зро-
стають ще 
дві дівчинки 
– Настя та 
найменшень-
ка Катруся, яка в свої 6 рочків уже проявляє неабиякі здібності до 
малювання. Зокрема, в неї є вже цілий цикл робіт з теми «Портрет 
моєї мами»… 

Талантам бажаємо розквіту, а нашій країні побільше таких та-
лантів.

Таміла ЖОРНЯК, сел. Ювілейне.
На фото: Наталія Сінохіна та її творчі роботи, що брали 

участь у виставці «Ключ» та «Вузи».

НЕХАЙ  КВІТНУТЬ 
ТАЛАНТИ

Напередодні жіночого свята привітали своїх 
любих  матусь та бабусь із Міжнародним жіно-
чим днем учні 2-Б класу Кіровської СШ (клас-
ний керівник Оксана Таряник). Готувалися до 
привітань заздалегідь: виготовили власноруч 
вітальні листівки, стінгазету, вивчили вірші, 
пісні, гуморески, танці. Особливими рядками, 
сповненими любові, тепла та поваги, діти гово-
рили про маму – берегиню роду людського. 

Для гостей звучали задумливі пісні у вико-
нанні Каріни та Вероніки Легких, Дар’ї Шуль-
ги (учениць 2-Б класу), Яни Троцької (учениці 
6-А класу); матусі Юлії Горобець із доньками 
Уляною та Мар’яною. На свято завітали казко-
ві герої, які показали сценку «У лісовій школі» 
(Сова – Люба Руденко, Котик – Максим Крю-
ков, Жабка – Настя Романова, Ведмідь – Женя 
Матюша, Зайчик – Богдан Фоменко, Лисичка – Каріна Легка) та казку «Про розумне мишеня» (автор – Дар’я Шульга, Киця – Уляна Гаращенко, Мишка – Вероніка 
Легка). Чудового настрою присутнім додав український танок «Залицяночка» (художній керівник Світлана Калачевська). Глядачі були приємно здивовані виступом 
Уляни Гаращенко (гра на сопілці) та Анни Черної (східний танок). Зі словами привітань до всіх присутніх звернулися директор школи Віра Джур та заступник ди-
ректора з НВР Тамара Молянова.  Свято подарувало кожній матусі іскорку тепла, любові та поваги. Учні вітали своїх любих мам, дарували їм посмішки,  вітання 
та найдорожче – свої теплі обійми.         Оксана ТАРЯНИК, вчитель початкових класів  Кіровської СЗШ.

МАТУСЮ  РІДНЕНЬКА,  НАЙКРАЩА  В  СВІТІ

ІСКОРКА ТЕПЛА, ЛЮБОВІ ТА ПОВАГИ

ВІДЛУННЯ СВЯТА

ВЕСНА  КРАСОТИ  ВСІМ  НЕСЕ
Цей час кожен із радістю чекає –

В права вступає радісна Весна.
Ці дні в чудову пору двері відчиняють,
Де людям радість даруватиме вона.
Зростають дні, все зеленіє, оживає,
Зникають люті холоди в цю мить,

Хоч слабко, та пташина пісня вже лунає,
І вітер по-весняному шумить.

Дерева і кущі живі бруньки вкривають,
Тепліше сонце гріє з кожним днем!
І сині проліски усюди розцвітають,

Серця наповнюються весняним вогнем!
Чекаєм днів, як зацвіте калина,

Коли повсюдно забуяє все.
Які пісні співає Україна –

Найбільшу радість їй Весна в цей час несе!
Чарівними жінки в цю пору стали,
Як зірочки на небі, вогники в очах!

Раділи, як чоловіки їм квіти дарували,
І тільки лестощі були в них на вустах.

На кожному подвір’ї радість не стихає,
Бринять пісні святкові з краю в край!

Хоч веселяться, та не забувають
Про працю і змагання за врожай.

Єднайтеся в сім’ю єдину, всі народи!
Творіть прекрасне, чисте і святе!

Хай Бог дає вам вічний мир, свободу,
А чарівна Весна красоти всім несе!

                   Петро ДІНЕЦЬ, сел. Ювілейне

ВЕСНУ ЗУСТРІЧАЛИ
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Господарочка

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ 
РАЙОНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади: головного спеці-
аліста інформаційних технологій та захисту інформації; 
головного спеціаліста відділу бюджетних надходжень, 
видатків та обслуговування розпорядників коштів та ін-
ших клієнтів; головного спеціаліста відділу звітності та 
бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів 
та спеціаліста відділу звітності та бухгалтерського обліку 
операцій із виконання бюджетів. Вимоги до претенден-
тів: громадянство України, повна вища освіта за фахом, 
володіння державною мовою, знання комп’ютерних про-
грам 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: за-
ява; заповнена особова картка з автобіографією; ксероко-
пії документів про освіту, паспорта, довідки з ІНН, трудо-
вої книжки, військового квитка; декларація про доходи та 
зобов’язання фін. характеру за 2015 рік; медичну довідку 
про стан здоров’я; фотокартки розм. 4x6 – 2 шт. Докумен-
ти  приймаються упродовж 30 днів із дня опублікування 
оголошення. Звертатися за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Теплична, 2 (2 поверх, кім.203). Довідки за телефонами: 
38-35-94, 27-79-01. 

ОГОЛОШЕННЯ
ПІДГОРОДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

пропонує мешканцям міста долучитися до 
попереднього громадського обговорення з 
приводу санітарного стану міста, пропону-
ється розгляд наступних питань: 

Проведення централізованого водопостачан-
ня та каналізації міста.

Очистка русла річки Кільчень.
Місце проведення: приміщення Підгород-

ненської міської ради (актова зала), початок о 
14.00 год 18.04.2016 року.

Пропозиції та зауваження подавати до 
Підгородненської міської ради, за адресою: 
м. Підгородне, вул. Центральна, 46.

ПІДГОРОДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
запрошує громаду міста до обговорення пи-
тання щодо можливості облаштування дитя-
чих майданчиків в кінці вул. Енергетиків, вул. 
Жукова, а також в інших виявлених місцях.

Пропозиції та зауваження надавати в 
письмовому вигляді на адресу міської 
ради: вул. Центральна, 46, м. Підгородне, до 
18.04.2016 року.

Чим більше в 
душі сонця, тим 

я с к р а в і -
ше навколо 
життя.

МУДРІСТЬ

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ  ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
РІШЕННЯ: Про призначення перших місцевих виборів старости сіл Во-

лоське, Ракшівка, Червоний Садок та Майорка  Новоолександрівської сільської 
ради.  

Керуючись частиною шостою статті 14, статтею 15 Закону України «Про 
місцеві вибори» із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом 
України від 04.09.2015 р. № 676-VIIІ, статтею 14-1 Закону України «Про до-
бровільне об’єднання територіальних громад» зі змінами і доповненнями, 
внесеним згідно із Законом України від 05.02.2015 р. № 157-VIIІ сільська рада

ВИРІШИЛА: 
1. Призначити перші місцеві вироби старости сіл Волоське, Ракшівка, 

Червоний Садок та Майорка Новоолександрівської сільської територіальної 
громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області на 22 трав-
ня 2016 року.

2. Проінформувати Дніпропетровську районну територіальну виборчу ко-
місію та Новоолександрівську територіальну виборчу комісію про призна-
чення перших місцевих виборів старости сіл Волоське, Ракшівка, Червоний 
Садок та Майорка.

3. Оприлюднити рішення у визначений законодавством термін та довести 
дане рішення до Центральної виборчої комісії.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з пи-
тань прав людини, законності, депутатської діяльності й етики.

О. О. ВІЗІР, сільський голова. 

СУРСЬКО-ЛИТОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ
Офіс реформ у Дніпропетровській області спільно з Дніпропетровським регіональним інститутом дер-

жавного управління Національної академії державного управління при Президентові України за сприяння  
Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» та обласної державної адміні-
страції  з 01 квітня по 30 квітня проводить безкоштовне дистанційне навчання для осіб, які бажають бути 
обраними на посади старост об’єднаних територіальних громад та зробити особистий внесок у розвиток 
територій.

Для участі в дистанційному навчанні бажаючі мають до 25 березня 2016 року надіслати на еmail-адресу 
офісу ofisreformdp@i.ua заявку за формою:

Назва громади ПІБ Місце роботи або громадська діяльність Електронна 
адреса

Контактний мобіль-
ний номер телефону

Для участі в дистанційному курсі бажаючим треба мати можливість не менше півгодини раз на день через 
електронну пошту знайомитись із матеріалами курсу, брати участь в обговоренні питань навчальної програ-
ми в електронному режимі.

Організаційні питання щодо проведення дистанційного курсу – 
Сельдіна Світлана Валеріївна, (098) 213-55-72.

ФІНАНСОВЕ УПРАВ-
ЛІННЯ ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕР-
ЖАВНОЇ АДМІНІСТРА-
ЦІЇ оголошує конкурс на 
заміщення двох тимчасово 
вакантних посад головних 
спеціалістів бюджетного 
відділу. Основні вимоги: 
громадянство України, на-
явність вищої повної освіти 
відповідного професійно-
го спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, наяв-
ність стажу роботи за фахом 
не менше 3 років, володіння 
комп’ютерними програма-
ми. Документи приймають-
ся протягом 30 календарних 
днів із моменту опубліку-
вання оголошення. Умови 
прийому за тел. 27-10-38. 
Звертатися за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 5 
кім. 6.

С М А Ч Н О Г О !
КАРТОПЛЯНИЙ СУП-ПЮРЕ 

Інгредієнти: 500 гр картоплі, 150 гр цибулі, 100 гр 
моркви, 100 гр вершків, 50 гр вершкового масла, 
2 зубчики часнику, сіль, білий мелений перець, зе-
лень, 3 сосиски.

Приготування: наріжте невеликими кубиками 
цибулю та моркву, дрібно наріжте часник. Наріж-
те картоплю невеликими шматками. В каструлі, де 
буде готуватися суп, розтопіть масло й обсмажте на 
ньому цибулю, моркву та часник до ледь золотисто-
го кольору цибулі. Потім додайте картоплю. Вміст 
каструлі залийте водою (500 мл.), доведіть до кипін-
ня, накрийте кришкою й на невеликому вогні варіть  
приблизно 25 хв. до готовності картоплі. Потім суп 
відставте з вогню, й вміст каструлі блендером по-
дрібніть у пюре. Після цього до супу додайте верш-
ки, розмішайте. Тепер суп потрібно довести до кон-
систенції рідкої сметани, додавши до нього потріб-
ну кількість кип’яченої води. Посоліть, поперчіть і, 
помішуючи, доведіть до кипіння. Поріжте сосиски 
кружечками й злегка обсмажте на невеликій кіль-
кості олії. Гарячий суп розлийте в порційні тарілки, 
зверху викладіть смажену сосиску й посипте подріб-
неною зеленню. 

СПАГЕТТІ  З  ТУНЦЕМ,  ОЛИВКАМИ 
ТА  ПОМІДОРАМИ

Інгредієнти: 450 гр спагетті, 450 гр помідорів, 
250 гр консервованого тунця, 70 гр зелених оливок, 
100 гр цибулі, 2 зубчики часнику, 1/2 ч.л. сушеного ба-
зиліку, пів пучка зелені петрушки, сіль, чорний меле-
ний перець – за смаком, олія – для смаження.

Приготування: поріжте дрібними кубиками ци-
булю. Оливки наріжте кружальцями. Подрібніть 
ножем часник. Помідори опустіть на 20 секунд в ки-
плячу воду, зніміть із них шкірку й наріжте невели-
кими шматочками. Обсмажте цибулю до прозорого 
стану. Додайте до цибулі помідори й, помішуючи, 
тушкуйте 5 хв., щоб випарувалась зайва рідина. До 
помідорів додайте часник, сіль, перець і сушений 
базилік. Перемішайте. Потім додайте тунець (без 
олії), лопаткою чи ложкою розділити його на менші 
шматочки, перемішайте й тушкуйте 2-3 хв. У кін-
ці додайте нарізані оливки й подрібнену зелень пе-
трушки. Перемішайте й відставте з вогню. Паста з 
тунцем, оливками та помідорами готова. У каструлі 
в підсоленій воді відваріть спагетті до готовності й 
відкиньте на друшляк. Щойно зварені спагетті пере-
мішайте з гарячим соусом. 

САЛАТ ІЗ КРАБОВИМИ ПАЛИЧКАМИ 
ТА МОРКВОЮ ПО-КОРЕЙСЬКИ

Інгредієнти: крабові палички – 200 гр, морква 
по-корейськи – 200 гр, яйця – 4 шт, твердий сир – 
100 гр, зелена цибуля, кріп, сіль, перець, майонез.

Приготування: відварені яйця та крабові палич-
ки поріжте кубиками. Сир натріть на великій тертці. 
Змішайте всі інгредієнти. Добавте дрібно порізану 
зелену цибулю, подрібнений кріп, сіль та перець. 
Все ретельно перемішайте й заправте майонезом. 

МАННІ  ОЛАДКИ
Інгредієнти: 100 гр манної крупи, 400 мл молока, 

1 яйце, 1 ст. л. цукру, 1/2 ч. л. ванільного цукру, 20 гр 
вершкового масла, дрібка солі, варення.

Інгредієнти: в каструлю налийте молока, всипте 
манну крупу й слідом додайте цукор, ванільний цу-
кор і дрібку солі. Перемішайте на невеликому вогні, 
постійно помішуючи. До каші додайте масло і, помі-
шуючи, ще трохи потримайте на вогні, щоб вона до-
бре загусла. Кашу трохи остудіть. Жовток відділіть  
від білка, додайте до каші й перемішайте. До каші 
додайте добре збитий білок, знову все перемішай-
те. З отриманої маси мокрими руками сформуйте 
оладки товщиною 1,5 см, викладіть їх на сковорідку 
з розігрітою олією та на невеликому вогні смажте з 
обох боків до рум’яної скоринки. Гарячі манники ви-
кладіть на тарілку й полийте улюбленим варенням.

МОЛОЧНИЙ КОКТЕЙЛЬ ІЗ КАКАО
Інгредієнти: 400 гр молока, 200 гр морозива, 3 ст. л. 

какао, 1 ст. л. цукру, 1-2 ч. л. ванільного цукру.
Приготування: в посудину викладіть морозиво, до-

дайте молоко, какао, цукор, ванільний цукор. Добре 
все збийте блендером. Коктейль розлийте в склянки, 
поставте на 20-30 хв. у холодильник. При подачі до 
столу прикрасьте тертим чорним шоколадом.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про розгляд містобудівної документації

Для ознайомлення громадськості з намірами забудови терито-
рії в приміщенні відділу містобудування, архітектури, житло-
во-комунального господарства, будівництва та інфраструктури 
Дніпропетровської райдержадміністрації за адресою: сел. Юві-
лейне, вул. Фрунзе, 18 (під’їзд 1, поверх 1) оприлюднено проект 
«Детальний план частини території Новоолександрівської сіль-
ської ради Дніпропетровського району  Дніпропетровської об-
ласть за межами населеного пункту, щодо розміщення земель-
них ділянок призначених для індивідуального садівництва».

ДПТ розроблений на підставі розпорядження голови районної 
державної адміністрації № Р-64/0/291-16 від 15.03.2016р. Голов-
ною метою проекту є: уточнення функціонального використан-
ня окремої території за межами населеного пункту, розроблен-
ня планувальної структури та режиму використання північної 
частини території анклаву сільської ради, щодо встановлення 
спільної межі з обласним центром, обґрунтування потреб фор-
мування садівницького поселення, розбивка кварталів з прив’яз-
кою до місцевості, визначення червоних ліній та ліній регулю-
вання забудови, проектний зв’язок нової забудови з існуючою 
вулично-дорожньою мережею села Дороге та мережею вулиць 
обласного центру, формування пропозицій можливого розта-
шування різних об’єктів з метою залучення інвестицій, тощо. Із 
дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, 
природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, 
згідно інтересів територіальної громади заходів щодо реалізації 
містобудівної  політики розвитку території сільської ради.

Основні положення та ДПТ представлені для ознайомлення в 
прийомні дні: понеділок, п’ятниця  з 18.03.2016р. по 18.04.2016р., 
пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на адре-
су відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства, будівництва та інфраструктури Дніпропетров-
ської райдержадміністрації: сел. Ювілейне, вул. Будівельників 
(Фрунзе), 18 до 18.04.2016р., тел. для довідок (056)753-69-39.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про розгляд містобудівної документації
Для ознайомлення громадськості з на-

мірами забудови території в приміщен-
ні Новоолександрівської сільської ради 
за адресою: с. Новоолександрівка, вул. 
Сурська, 74    оприлюднено проект «Де-
тальний план частини території кварталу 
по вул. Степна в  с-щі Дослідне  Новоо-
лександрівської сільської ради  Дніпро-
петровського району  Дніпропетровської 
області щодо розміщення індивідуальної 
забудови».

ДПТ розроблений на підставі рішення 
сесії Новоолександрівської сільської ради 
від 12 жовтня 2015р. Головною метою 
проекту є: уточнення в більш крупному 
масштабі положень генерального плану 
населеного пункту, визначення плану-
вальної структури й функціонального 
призначення території, просторової ком-
позиції, параметрів забудови та ландшаф-
тної організації житлової зони, обґрун-
тування потреб та містобудівний розра-
хунок забудови нових земельних ділянок 
і визначення їх цільового призначення, 
визначення всіх планувальних обмежень 
використання території згідно з ДБН.

Основні положення та ДПТ представлені 
для ознайомлення в робочі дні з 18.03.2016р. 
по 18.04.2016р., пропозиції та зауваження 
надаються в письмовій формі на адресу Но-
воолександрівської с/р, с. Новоолександрів-
ка, вул. Сурська, 74 до 18.04.2016р., тел. для 
довідок (056)712-33-86.



На базі Партизанської СШ (директор Віктор 
Невеселий) відбувся районний турнір із кульо-
вої стрільби серед жінок. За призи від районної 
організації Товариства сприяння обороні Украї-
ни боролись 8 команд, які захищали честь п’яти 
колективів.

Квартет кращих: 1 місце – «Балівка» (тренер 
Олександр Погрібний). Чемпіони: Влада Яленко, 
Каріна Перепелиця, Тетяна та Аліна Шатрава. 

2 місце – «Партизаночка» (тренер Валентин 
Щербатюк). Віце-чемпіони: Юлія Залушна, 
Юлія Васіщева, Любов Буряк, Ольга Допіра.

3 місце – «Чайка» (тренер Олександр Чайка). 
Склад бронзових призерів: Катерина Глущен-
ко, Наталія Суміна, Тетяна та Марина Касянен-
ко, Катерина Матвєєва. 

4 місце – «Зоря» (тренер Сергій Коваленко): 
Ксенія Вербицька, Анастасія Фірман, Тетяна та 
Ілона Чехлаті.

Особистий залік (максимум 50 очок): 
1 місце – Тетяна Шатрава – 45 очок; 
2 місце – Катерина Глущенко та Аліна Шатра-

ва – по 44 очки; 
3 місце – Ксенія Вербицька – 43 очки.
В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «У май-

стерності володіння пневматичною рушницею 
змагались 26 спортсменок. Кращими стали ді-
вчата з Балівки. Підопічні Олександра Мико-
лайовича до золотих медалей ішли поступово, 
крок за кроком. Прогресуючи з кожним стрі-
лецьким турніром балівчанки досягли найви-
щої сходинки. Порадували своїх уболівальників 
місцеві снайперки. Партизанки у боротьбі за 2 
місце випередили степнянок на 9 пунктів».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ. 
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ДО  СНАЙПЕРСЬКИХ  ВЕРШИН

БАЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: 
енергетика, досвід роботи від 3-х років; 
слюсаря-ремонтника; 
електрогазозварювальника. Тел. (096) 208-75-59.

Відділ культури, 
туризму, національ-
ностей та релігій 
РДА та колектив 
бібліотечних пра-
цівників Дніпропе-
тровського  району 
від щирого серця ві-
тають із ювілейним 
Днем народження за-
ступника директора 
по роботі з дітьми Ко-
мунального закладу 
«Дніпропетровська 
центральна районна 
бібліотека» 

Тетяну РУХЛІНСЬКУ
Шановна Тетяно Григорівно! 

Кажуть, що у п’ятдесят жінка знов цвіте, як сад:
Втім, як бачимо усі, 

Ви завжди в усій красі.
Вас з нагоди ювілею 

ми вітаєм, як лілею,
І здоров’я Вам міцного 

ще й всіляких благ до нього.
Зичимо, аби й надалі разом з 
нами працювали.
І здобутків Вам рясних 

та достатку повен міх
А іще ми Вам бажаєм, щоб 
життя здавалось раєм,
Хай багато ясних літ 

Вам дарує щедро світ!

Днями відсвяткував свій ювілейний День народження депутат район-
ної  ради, голова наглядової ради ПрАТ «Будіндустрія» 

Василь  Павлович  ЄМЕЦЬ.
Василь Павлович 29 років свого життя присвятив депутатській діяльності. 

Обирався депутатом Дніпропетровської міської та обласної рад. Він – ста-
рійшина депутатського корпусу району, депутат районної ради з найбільшим 
стажем, з найбільшим кредитом довіри своїх виборців!

Василь Павлович Ємець – людина, відома всім мешканцям Дніпропетров-
ського району, бо 11 років поспіль, починаючи з 1989 року, очолював єдине 
за своїм напрямком підприємство всеукраїнського значення – «Дніпросіль-
будіндустрія»! А з 2000 року колектив підприємства висловив йому високу 
довіру бути головою правління, а потім і головою наглядової ради товариства 
«Будіндустрія».

Досягнення Василя Павловича в професійній діяльності від-
значені орденом «Знак пошани», Почесною Грамотою Кабінету 
Міністрів України, Відзнакою голови облдержадміністрації «За 
розвиток регіону», нагрудним знаком «Почесний працівник будів-
ництва та архітектури». З 2004 року Василь Павлович – дійсний член 
Академії Будівництва України. У 2014 році за рішенням район-

ної ради за вагомий особистий внесок у становлення й розвиток суспільно-політичного життя 
Дніпропетровського району, активну громадську діяльність і відданість інтересам району Василе-
ві Павловичу Ємцю присвоєне звання «Почесний громадянин Дніпропетровського району».

Шановний Василю Павловичу! 
Прийміть наші щирі вітання з нагоди визначної події – Вашого 75-річчя!

Ваш професіоналізм, багаторічна самовіддана, послідовна та наполеглива праця внесли ваго-
мий вклад у розвиток будівельної галузі району й забезпечили повагу та беззаперечний автори-
тет серед колег, депутатів та активу району.

Нехай завжди в усьому Вас супроводжує удача, а супутниками життя будуть непохит-
на воля та оптимізм.

Хай доля завжди буде прихильною до Вас та Вашої родини, а життя дарує приємні 
враження та світлу надію на майбутні роки!

З повагою        Роман ПРУДЕНКО – голова районної ради, 
Артьом ФІСУНОВ – голова райдержадміністрації, 
депутати районної ради.

Дніпропетровський РЕМ пові-
домляє, що в зв’язку з плановими 
роботами відбудуться перебої 
електропостачання в березні 
місяці в період з 8.00 до 18.00 
години:   

• ТП-793 с. Миколаїв-
ка, вул. Виноградна – 
24.03.16 р.

• ТП-846 с. Ми-
колаївка, вул. Сте-
пова, Центральна – 
25,28.03.2016 р.

• ТП-312 сел. Кіровське, вул. 
Шмідта, Садова, Білякова – 
24.03.2016 р.

• ТП-928 с. Зоря, територія сви-
нарника, кормоцех – 25.03.2016 р.

• ТП-1067 с. Старі Кодаки, вул. Ле-
ніна, пер. Чкалова – 22, 23.03.2016 р.

• ТП-1066 с. Старі Кодаки, вул. 
Ювілейна – 23.03.2016 р.

• ТП-1044 с. Сурсько-Литовське, 
вул. Ленінградська, Крилова – 
21.03.2016 р.

• ТП-876 с. Горького, вул. Жов-
тнева – 28.03.2016 р.

• ТП-1132 с. Дослідне, вул. Нау-
кова, дитсадок – 28,29.03.16 р.

• ТП-301 сел. Кіровське, вул. Ле-
ніна – 28,29.03.16 р.

• ТП-11 м. Підгородне, вул. Кол-
госпна, Харьківська, Фадєєва – 23; 
24; 25.03.16 р.

• ТП-77 м. Підгородне, вул. 
Шосейна, Залізнична, лікарня – 
28.29.03.16 р.

• ТП-605 с. Чумаки, вул. Спеці-
алістів, Ювілейна, Молодіжна – 
29.03.16 р.

• ТП-606 с. Чумаки, вул. Ювілей-
на, Леніна – 29.03.16 р.

• ТП-135 м. Підгородне, вул. Ан-
тона Вусика – 28.03.16 р.

• ТП-331 сел. Кіровське, вул. Ви-
сока, Шевченка – 29.03.16 р.

• ТП-904 с. Балівка, вул. 
Партизанська, Чапаєва, 
Українська, Жовтнева – 
28.03.16 р. 

• ТП-908 с. Балівка, 
вул. Леніна, Комсо-

мольська, Радянська – 
28.03.16 р.

• ТП-1112 с. Волоське, вул. 
Наддніпряна, Гагаріна, Нова – 
28.03.16 р.

• ТП-1206 с. Новоолександрівка, 
вул. Сонячна – 29.03.16 р.

• ТП-1063 с. Майорка, вул. Нагор-
на – 29.03.16 р.

• ТП-1121 с. Волоське, вул. На-
сосна, Верхня, Матросова, Героїв 
Чорнобиля – 30.03.2016 р.

• ТП-785 сел. Ювілейне, КНС вул. 
8 Березня, 28, 30, вул. Теплична, 
31, 32, 33, 35 під’їзд 4, 36, 36 а, 37 – 
25.03.16 р.

• Л-1 м. Підгородне, вул. Кри-
воріжська, Ульянова, Островсько-
го, Кооперативна, Партизанська, 
Мира, Калініна, Коротка, Нова, 
Коваля, Лугова, Райдужна, Низова, 
Заречна, І. Франка, Комсомольська, 
Фадєєва, Харківська, Колхозна,  
пер. Зарічний, Поштова, Перемо-
га, пер. Харківський, Енергетиків, 
Жукова, 1-й, 2-й Комсомольський 
пер., Тюменська, пер. Колхозний,  
Межева, Мирна, Полтавська, Лит-
вишка, Жукова, пер. Канальний, 
Вишнева, Підгородненська школа 
№3 – 29.03.2016 р.

• Л-5 м. Підгородне, вул. Каліні-
на, Партизанська, Радянська, На-
горна, Робоча, пер. Робочий, Нова, 
3 пер. Ульяновський, Київська, 
Комплексна, Комунарів, Ясенева, 

Тиха, Підгородненська школа №4, 
військова частина – 30.03.2016 р. 

• Л-6 м. Підгородне,  вул. Ан-
тона Вусика, Матросова, Щорса, 
Пушкіна, Нагорна, Українська, 
пер. Щорса, Зелена, Радянська, 
Шкільна, Дзержинського, Шо-
сейна, пер. Шкільний, Цвіточна, 
Зоряна, Шевченка, Запоріжська, 
Янтарна, Молодіжна, Степова, 
Крайня, Філіпова, Сіренева (1,2,3), 
1-2 Басейнова – 30.03.2016 р.

• Л-10 м. Підгородне, вул. Клено-
ва, Рубінова, Ярослава Мудрого, Ка-
занська, пер. Орловський,1,2,3-пер. 
Залізничний, Залізнична, Річна, 
Польова, Майська, Осіння, 50-р Пе-
ремоги, Весіння, Східна, Донська, 
Самарська, Журавлина, Озерна, Ле-
бедина, Орловська, Кірова, Жовтне-
ва, 3-й Мостовий пер. – 31.03.2016 р.

• Л-13 м. Підгородне, вул. Ювіле-
йна, Чапаєва, Кірова, 1-пер. Заліз-
ничний, Геологів, Залізнична, Жов-
тнева, Горького, 1,2-Кільченський, 
Грушева, Садова, пер. Садовий, Но-
вомосковська, Балтійська, Образцо-
ва, Леніна, Мостова, 2-Мостовий – 
31.03.2016 р.

• Л-2 м. Підгородне, Будинок 
побуту, вул. Грушева, Джерельна, 
Дорожників, Кооперативна, Ком-
сомольська, Лесі Українки, Ленін-
градська, Лісна, Лимонна, Набе-
режна, п-к Набережний 1, п-к На-
бережний 2, п-к Набережний 3, вул. 
Перемоги, Поштова, Партизанська, 
Тополина, Центральна, Широка, 
п-к Широкий 1– 29.03.2016 р.

Адміністрація ДРЕМ застерігає 
про небезпечність електричного 
струму.

Із повагою до вас адміністра-
ція ДРЕМ. 

ВІД  ДЕБЮТАНТОК  

І знову небайдужі жителі Дніпропетровського району 
поспішили на допомогу воїнам-захисникам, щоб підтри-
мати їх у нелегких військових буднях. 16 березня в зону 

АТО з с. Степового було відправлено більше 3 тонн про-
дуктів харчування для військових. Стало доброю тради-
цією нашого села допомагати учасникам бойових дій, а 
саме 93-й окремій механізованій бригаді. Після утворен-
ня об’єднаної Ювілейної територіальної громади, селищ-
ний голова Іван Камінський, ювіляни й степняни об’єд-
нали зусилля, й допомоги воїнам стало вдвічі більше.

Знаєте, наскільки приємно дивитися, коли в селі з кож-
ної  вулиці несуть хто що може. Фермери привозять  кар-
топлю, цибулю, капусту, моркву, буряки, а селяни – яйця, 
молоко, консервацію, сигарети, цукерки, печиво та інше. 
Небайдужих в селі немає, тому що й наші діти, й брати, 
й батьки воюють в АТО. Дорослі роблять свою справу, а 
дітки свою – передають малюнки й пишуть листи.

НЕБАЙДУЖІСТЬ

ПІДТРИМКА ВОЇНІВ-ЗАХИСНИКІВ

Євген Сумський, командир реактивного дивізіо-
ну 93-ої ОМБр, підполковник, висловлює слова по-
дяки за корисну продовольчу допомогу, підтримку  
та турботливе ставлення до захисників Вітчизни.

Тамара ЯРЕМКО, 
заступник Ювілейного селищного голови.

На 77-ому році життя пішов у вічність
Валерій Дмитрович ПЛУЖНІКОВ.

Колеги та друзі висловлюють щирі співчуття 
Марії Федорівні Плужніковій з приводу тяжкої 
втрати – смерті чоловіка. Вічна йому пам’ять.


