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Шановні працівники Служби Безпеки України! 
Завдяки вашій відповідальній праці забезпечується захист держав-

ного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, 
економічного, науково-технічного, оборонного потенціалу України. 
Високим професіоналізмом, працездатністю, мужністю та відвагою ви 
заслужили визнання й повагу. Впевнені, що працівники СБУ й нада-
лі з честю виконуватимуть покладені на них обов’язки з дотриманням 
принципів законності, справедливості, професіоналізму. 

Бажаємо вам натхнення, пошани й нових професійних успіхів. Не-
хай щодня ваше життя буде щасливим і радісним, а в сім’ях панують 
тепло та затишок.

Дніпропетровський район активно включився в 
процес реформування місцевого самоврядування. У 
нас вже створені три об’єднані територіальні громади: 
Ювілейна, Новоолександрівська та Сурсько-Литов-
ська. Зараз проходять підготовчі процеси до створення 
четвертої – Любимівської ОТГ. Громадська підтримка 
реформи та розуміння суспільством її суті й переваг, є 
невід’ємною умовою її успішної реалізації. Запорукою 
такої підтримки є послідовне інформування та ґрун-
товне й доступне роз’яснення мети, етапів, очікуваних 
результатів реформи для кожної цільової аудиторії. Ці 
та інші питання розглядалися на семінарі «Прес-клуб 
децентралізаційної реформи» у м. Києві.

Програма семінару передбачала спілкування з ви-
конавчим директором Асоціації міст України М. 
Пітциком, ві-
це-прем’єр-міні-
стром України – 
міністром регіо-
нального розвит-
ку, будівництва 
та житлово-комунального господарства Г. 
Зубком, заступником директора місії USAID  
в Україні Джона Пеннела, директором проек-
ту «ПУЛЬС» О. Томнюком та ін.

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО
 САМОВРЯДУВАННЯ – ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ
Фактично, мова йде про адміністративно-те-

риторіальну реформу на базовому рівні міс-
цевого самоврядування шляхом консолідації 
дрібних територіальних громад. Причому для 
її здійснення, принаймні, на її першому етапі, 
обрано добровільний, а не адміністративний 
принцип укрупнення громад. Але, поряд із ба-
жанням впроваджувати методику реформи, по-
стали також питання якнайшвидшого забезпе-
чення спроможності об’єднаних громад, заради 
якої вони й об’єдналися. Йдеться, перш за все, 
про поширення юрисдикції рад об’єднаних гро-
мад на всі землі в їхніх адміністративних межах, 
про забезпечення прямих зв’язків місцевих бюджетів ОГ 
із державним бюджетом, про виведення ОГ із юрисдикції 
місцевих державних адміністрацій. Крім того, об’єднані 
відповідно до Перспективних планів громади мають от-
римати від держави в 2016 році обіцяну законом суттєву 
фінансову підтримку на розвиток місцевої інфраструкту-
ри. Невирішення цих питань таким чином, як це перед-
бачено Концепцією реформи місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади, може призвести до 
дискредитації реформи серед територіальних громад та 
до гальмування її подальшої реалізації.
БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ЗДОБУТКИ ТА ЗАГРОЗИ

Найважливішим є те, що нова редакція Бюджетного 
кодексу стала законодавчою основою для стимулювання 
територіальних громад до об’єднання з метою підвищен-
ня їхньої спроможності. У разі об’єднання такі громади 
наділяються такими ж повноваженнями та ресурсами, 
які є у міст обласного значення. Натомість територіальні 
громади, що залишаються осторонь цього процесу, поз-

бавляються права на виконання делегованих державою 
повноважень. Слід наголосити, що після перших вибо-
рів у об’єднаних громадах виникла низка проблем щодо 
організації бюджетного процесу. Для їхнього вирішення 
Асоціацією міст був розроблений, а народними депутата-
ми внесений, законопроект про внесення змін до Бюджет-
ного кодексу України щодо особливостей формування та 
виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад. 
Він був схвалений Парламентом, а згодом – підписаний 
Президентом, цей документ (№ 837-VIII від 6.12.2015 р.) 
унормовує проблеми формування та виконання бюджетів 
об’єднаних громад, зокрема, щодо процедур складання 
проектів бюджетів об’єднаних територіальних громад та 
механізмів контролю за дотриманням бюджетного зако-
нодавства в частині міжбюджетних відносин в органах 

місцевого самоврядування новоутворених громад; осо-
бливостей формування надходжень та здійснення витрат 
бюджетів ОГ у разі несвоєчасного прийняття рішення про 
відповідний місцевий бюджет; фінансового забезпечення 
тих територіальних громад, які не об’єдналися, але нале-
жать до території району, де частина громад об’єдналася; 
запровадження механізму передачі частини бюджетних 
установ зі спільної власності територіальних громад ра-
йону до комунальної власності об’єднаних громад.

СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
У 2015 році в сфері адміністративних послуг втілилася зна-
чна частина реформаторських ініціатив. Підвищилася роль 
органів місцевого самоврядування та суттєво вдосконали-
лися окремі адміністративні послуги. Важливо, що ці зміни 
тісно пов’язані із задекларованими Президентом України в 
Стратегії сталого розвитку реформами: децентралізацією, 
реформами місцевого самоврядування, дерегуляцією та роз-
витком підприємництва. Разом із тим, реального значення 
ЦНАПи поза містами обласного значення набудуть лише за 

умови здійснення реформи адміністративно-територіального 
устрою. Це призведе до укрупнення базового рівня місцевого 
самоврядування й перенесення на рівень спроможних громад 
від райдержадміністрацій повноважень із надання адміністра-
тивних послуг у сільських, селищних та невеликих міських 
громадах. Темпи процесу об’єднання територіальних громад 
поки не дають підстав розраховувати на вирішенн вказаної 
проблеми найближчим часом. 

ЖКГ – РУХ ЗА ІНЕРЦІЄЮ
У державі й досі відсутня стратегія розвитку житлово-ко-

мунального господарства. Хоча у звітному році відбулося 
істотне підвищення тарифів на житлово-комунальні послу-
ги, ці тарифи й надалі не відповідають економічно обґрунто-
ваному рівню, що погіршує економічний стан комунальних 
підприємств. Однак, прийняті протягом цього року зміни 

в законодавстві 
дають органам 
місцевого само-
врядування пра-
вові можливості 
для впровадження 

енергоефективних заходів у комуналь-
ній сфері шляхом укладання енерго-
сервісних договорів, а також для зміни 
системи управління житловим фондом. 
У звітному році органам місцевого са-
моврядування, нарешті, було повернуто 
повноваження в сфері містобудування, 
відібрані у них законодавчими акта-
ми 2008-2010 років. Розпочався процес 
утворення міськими радами власних ви-
конавчих органів із питань архітектури 
й містобудування, який триватиме.

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
Протягом року так і не прийнято нор-

мативно-правових актів, які б пошири-
ли юрисдикцію сільських, селищних, 
міських рад на землі за межами населе-
ного пункту, реалізували би принцип 
повсюдності місцевого самоврядуван-

ня. Відповідний пункт 1.2 розділу ІХ Коаліційної угоди, 
який передбачав законодавче врегулювання передачі до 
комунальної власності державних земель за межами насе-
лених пунктів уже в І кварталі 2015 року, не виконано. 

Як бачимо, ніхто зі спікерів семінару не розповідав про 
об’єднання громад як про «манну небесну», навпаки – озву-
чували велику кількість проблем та недопрацювань у зако-
нодавстві. Але, детально вивчивши й обговоривши можли-
вості громад, що надаються їм після об’єднання, з’являється 
надія. Бо, як висловилися представники «реформаторського 
офісу», децентралізація – це унікальна ситуація для змін. Це 
можливість політичної стабілізації, вирішення конфлікту на 
сході, зміцнення та подальший розвиток держави. Це вікно 
можливостей для побудови насправді ефективної, відпові-
дальної, підзвітної системи управління державою, де «влада 
буде на відстані витягнутої руки». І головне – можливість 
приймати самостійні, потрібні для громади рішення, не че-
каючи погодження ні з району, ні з області. 

Таміла ЖОРНЯК, м. Київ.

СЕМІНАР

АСОЦІАЦІЯ  МІСТ  УКРАЇНИ:  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ  В  ДЕТАЛЯХ

Шановні військовослужбовці!
Прийміть привітання з Днем Національної гвардії України! 

Національна гвардія є основою безпеки та надійною опорою суверенітету держави, яка в перших рядах 
стала на захист і робить все можливе задля відстоювання незалежності, територіальної цілісності та недо-
торканості України. На вас покладена священна місія – боронити рідну землю, забезпечувати мирне життя 
свого народу. 

Дякуємо кожному з вас за вірність присязі, військовому та громадянському обов’язку, відданості україн-
ському народові. Глибоко шануємо тих, хто зустрічає цей день на передовій. Низько вклоняємось усім тим, 
хто віддав своє життя за єдність країни та встановлення миру й спокою на рідній землі. 

Бажаємо всім вам міцного здоров’я та стійкості духу, мужності та відваги. Щастя та добра вам і вашим 
родинам.

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

На засіданні 4-ої сесії районної ради, що проходила вчора, відбулася церемонія нагородження, яку провели Роман Пруденко, голова районної ради, та Артьом 
Фісунов, голова райдержадміністрації. Почесною грамотою голови обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву по-
зицію та з нагоди 55-річчя з дня народження відзначена Віра Джур, депутат районної ради, директор КЗ Кіровська середня загальноосвітня  школа. Грамотою 
голови обласної ради за сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію нагороджена Ольга Кондрашина, депутат районної ради, 
директор КП «Бюро технічної інвентаризації». Подякою голови Дніпропетровської районної ради за багаторічну сумлінну працю, активну громадську діяльність 
та з нагоди Дня землевпорядника нагороджені: Юлія Каравдіна, землевпорядник Підгородненської міської ради; В’ячеслав Клименко, землевпорядник Кіровської 
селищної ради; Валентина Ужиловська, заступник голови Балівської сільської ради; Анастасія Слабко, землевпорядник Чумаківської сільської ради; Світлана Юр-
ченко, землевпорядник Новоолександрівської сільської ради; Юлія Залушна, землевпорядник Партизанської сільської ради; Наталія Сітало, землевпорядник Ми-
колаївської сільської ради; Людмила Коновалова, землевпорядник Орджонікідзевської сільської ради; Наталія  Гавриленко, землевпорядник Горьківської сільської 
ради; Софія Кривошейна, землевпорядник Степової сільської ради.

Подякою голови Дніпропетровської районної ради за багаторічну сумлінну працю, активну громадську діяльність та з нагоди Дня працівників житлово-комуналь-
ного господарства та побутового обслуговування населення нагороджені: Михайло Федірко, директор КП «Господар» Любимівської сільської ради; Зінаїда Олійник, 
майстер технічної дільниці та Петро Сипало, слюсар-сантехнік комунального підприємства «Житлово-експлуатаційної контори-1» Ювілейної селищної ради.

Відповідно до Указу Президента України медаллю «Захисник Вітчизни» нагороджені: Сергій Колесніков, солдат запасу, та Сергій Коваленко, молодший сержант.
Присутні оплесками подякували кращим представникам громади району за їхню плідну роботу та нашим захисникам за мужність, самовідданість і високий патріотизм.

(Матеріали про роботу 4-ої сесії VII скликання читайте в наступному номері нашої газети.)
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Відповідно до плану ос-
новних системних -заходів у 
середу відбулося засідання 
колегії райдержадміністра-
ції під головуванням Артьо-
ма Фісунова, голови райдер-
жадміністрації.

Про стан підготовки сіль-
ськогосподарських підпри-
ємств усіх форм власності 
до проведення весняно-по-
льових робіт у 2016 році 
доповідала Тетяна Ткач, на-
чальник управління агропромислового розвитку.

Тетяна Іванівна проаналізувала досягнення 2015 
року та окреслила завдання аграріїв Дніпропетров-
ського району в період проведення комплексу весня-
но-польових робіт:

«Згідно статистичних даних по Дніпропетровській 
області, із запланованих 600 тис. га озимих колосо-
вих, було посіяно 320 тис. га, або 53 %. По районах, які 
межують із нами, маємо таку ситуацію: Магдалинів-
ський район – 60 %, Криничанський 
– 48 %, Солонянський – 24 %, Ново-
московський – 10 % у порівнянні з 
фактичними посівами озимих зер-
нових культур 2015 року. В нашому 
районі ситуація з посівом та станом 
озимих культур 2016 року значно 
краща.

2015 рік показав, що в районі є всі 
можливості та потенціал для отри-
мання високих врожаїв озимої пше-
ниці. Останні п’ять років у струк-
турі посівів зернових озимий клин 
займає майже 50 %, тому від стану посівів зернових 
та врожайності озимих культур залежить економічна 
стабільність нашого району. Тривала літня й осіння 
посухи до початку сівби озимих культур, створили 
вкрай складну ситуацію. Із-за відсутності достатньої 
кількості вологи в період посіву озимих під урожай 
2016 року в цен-
тральних і північ-
но-східних облас-
тях України, куди 
відноситься наша 
область і район, 
недосів озимих 
культур сягає 32-
46 % до планових показників.

Хочу довести до відома членів колегії та запроше-
них, що незавершене виробництво 2015 року, а саме 
посів озимих на зерно складає майже 18 тис. га, а це 
більше 80 % від запланованого, саме стільки озимих 
культур у Дніпропетровському районі сіють на про-
тязі останніх 10 років. Озимого ріпаку посіяно 2,8 тис. 
га. Хочу нагадати, що в зиму ми ввійшли маючи всьо-
го 25 % сходів озимих і до того ж дуже слабких.

На метеоситуацію впливати ми не можемо, однак 
максимально докласти зусиль для мінімізації втрат 
повинні обов’язково. Стан озимих на сьогоднішній 
день: маємо 100% схожість, із них – до 60% задовіль-
ний, 40% – слабкі та зрі-
джені, списано згідно актів 
– 720 га. 

Сільгосппідприємствами 
на сьогодні підживлено вже 
більше 80 % посівних площ 
озимих, це в основному 
рідкими добривами КАС та 
локально внесена аміачна 
селітра.

Погодно-кліматичні умо-
ви цієї весни та зменшен-
ня площ озимого клину в 
структурі посівних площ 
потребують від аграріїв 
провести весь комплекс 
робіт у стислі терміни при 
високій активності та якості робіт.

Згідно робочого плану загальна посівна площа по 
району складає 82,5 тис. га. Сільгосппідприємствам 
необхідно заборонувати 55,4 тис. га, провести культи-
вацію на площі 50,5 тис. га, посіяти ярових зернових 
культур на площі 28,1 тис. га, із них ярового ячменю 
8,5 тис. га, кукурудзи на зерно 10,9 тис. га, сорго 4,6 
тис. га, інші зернові культури – 1 тис. га, соняшнику 
– 20,6 тис. га.

Згідно багаторічних статистичних спостережень 
за погодно-кліматичними умовами в нашому регіоні, 
спостерігається зниження середньорічних опадів. За 
прогнозованими даними, накопиченої вологи в ґрунті 
вистачить лише до кінця травня, а це додає високого 
ризику робити ставку в яровому клині на сільсько-
господарські культури пізніх термінів посіву. Тому 
необхідно в структурі посівних площ надати перевагу 
зерновим колосовим та зернобобовим культурам.  

Для забезпечення продовольчої безпеки країни ке-
рівникам підприємств необхідно звернути увагу на 
перелік сільськогосподарських культур, які вони пла-
нують сіяти навесні. В структурі посівних площ зер-
нова група повинна бути не менше 55%. Такі вимоги 
потребують науково-обґрунтовані сівозміни.

Більшість господарств району дотримується цих 
вимог. Однак занепокоєння викликають такі підпри-
ємства, як АФ «Наукова» та ТОВ «АгроСтар», які ма-

КОЛЕГІЯ

ючи в обробітку майже 17 тис. га ріллі в своїх робочих 
планах передбачають посів соняшнику більше 50% та 
сорго 30%, що не допустимо, згідно всіх агротехніч-
них норм.

На сьогоднішній день господарства повністю забез-
печені насінневим матеріалом. На території району 
знаходяться державні та комерційні установи, які в 
повному обсязі задовільняють потреби в насінні сіль-
госпвиробників нашого району.

Забезпеченість мінеральни-
ми добривами складає 85%, за-
собами захисту рослин – 70%, 
паливо-мастильними матері-
алами – на 80%. Підготовка 
техніки до проведення комп-
лексу весняно-польових робіт 
складає 98%. В комплексі вес-
няно-польових робіт буде заді-
яно на боронуванні майже 180 
агрегатів. На культивації пла-
нується задіяти 90 агрегатів, із 
них 53 широкозахватних куль-

тиваторів. Всього на посіві ярових буде задіяно 80 по-
сівних агрегатів, 150 тракторів, 50 автомашин. 

Хочу зробити акцент на тому, що за останні 10 років 
сільгоспвиробниками нашого району було придбано 
97 одиниць сільськогосподарської техніки іноземного 
виробництва. Ця техніка дуже ефективна, оскільки 

вона проста, надійна та енергозберігаюча в експлуа-
тації.

Згідно оперативної звітності на сьогоднішній день у 
районі проведено боронування 85% площі від плану, 
культивації – 15,5 тис. га, майже 31%. Посіяно ранніх 
зернових культурна площі майже 6 тис. га, або 60% 
від плану.

Звертаю увагу членів колегії на питання зрошення, 
як на одну із складових отримання високих врожаїв. 
У районі розроблено зміни до комплексної програми 
зрошення на 2012-2020 роки. Їх мета – залучення ко-
штів територіальних громад до відновлення меліора-
тивних систем міжгосподарського та внутрішньогос-

подарського призначення. Це Новоолександрівська, 
Ювілейна та  Сурсько-Литовська об’єднані громади.  

Розуміючи всі складнощі ведення аграрного бізнесу 
в умовах нестабільних економічних чинників, прошу 
керівників сільськогосподарських підприємств усіх 
форм власності звернути увагу на те, що оплата праці, 
зідно з чинним законодавством, не може бути нижчою 
від зазначеної в Галузевій Угоді.

 Відповідно до статті 13 Закону України «Про охо-
рону праці» роботодавець несе повну відповідаль-
ність за створення на робочому місці безпечних умов 
праці робітників. Перед початком комплексу весня-
но-польових робіт необхідно провести з працівни-
ками інструктаж та організувати перевірку знань із 
питань охорони праці та протипожежної безпеки, не-
обхідно забезпечити проведення медичних оглядів 
працівників.

Хочу зауважити, що тільки за останні три роки вдві-
чі збільшилися витрати на охорону праці в цілому по 
району, а саме ТОВ «Любимівка», ТОВ «Чумаки», 
ТОВ «Дзержинець», ТОВ «АгроСтар», ТОВ АФ «Дні-
пропетровська» .

Незважаючи на всі проблеми, з якими ми зустрічає-
мось щоденно, аграрії Дніпропетровського району до-
кладуть максимум зусиль, весь свій професіоналізм та 
вміння на виконання планів і задумів. Хочу завірити, 
що комплекс весняно-польових робіт господарства-

ми району буде проведено вчасно й якісно, районне 
управління агропромислового розвитку й надалі буде 
тісно співпрацювати з кожним сільгоспвиробником, 
вирішуючи всі питання заради збільшення виробни-
чого потенціалу агроформувань нашого району». 

Зі співдоповідями виступили В’ячеслав Лінський, 
генеральний директор ТОВ «Любимівка», Дмитро 
Ємельченко, заступник директора ПП «Перемога 
АВК», Григорій Мальований, керівник фермерського 

господарства «Тетяна і К». Аграрії роз-
повіли про здобутки та звернули увагу 
членів колегії на болючі проблеми сво-
їх господарств. Зокрема, мова йшла про 
збільшення в понад 30 разів податку на 
землю, оплату НДС, запроваджену з по-
чатку 2016 року, що не дає можливості 
розвиватися господарствам та виконувати 
всі поставлені завдання. В’ячеслав Лін-
ський зазначив: «Ми розуміємо складну 
ситуацію в державі, але зважаючи на те, 
що сільськогосподарська галузь на сьо-
годні найбільш експортноорієнтована, а 

наші олійні та технічні культури взагалі займають пер-
ше місце в світі, то, я переконаний, що в інтересах нашої 
країни – дати можливість вітчизняним господарствам 
удосконалювати сільськогосподарське виробництво, а 
не заганяти в глухий кут кредитами та непомірними по-
датками, адже в усіх країнах с/г галузь отримує дотації 

від держави, а у нас 
навпаки всі про-
блеми намагаємось 
вирішити працею 
аграріїв». Також 
В’ячеслав Якович 
інформував членів 
колегії, що в районі 

з’явились фірми, які ведуть переговори з пайщиками й 
обіцяють їм високі прибутки, заважаючи роботі сіль-
ськогосподарських підприємств.

Олександр Лапа, голова асоціації фермерів Дніпропе-
тровського району, доповнив, що з проблемою щодо по-
вернення ставки НДС на рівень 2015 року аграрії зверта-
лись у колективному листі до депутатів місцевого рівня, 
обласної ради та написали звернення до Верховної Ради 
України. 15 березня біля стін парламенту в Києві аграрії 
озвучили свої пропозиції та передали звернення на роз-
гляд народних депутатів.

Дмитро Ємельченко акцентував увагу присутніх на 
проблемі зрошення земель. Господарство «Перемога 

АВК» вирощує кормову базу 
для тваринництва, тому це пи-
тання для них особливо акту-
альне.

 Велике занепокоєння зем-
леробів викликають розмови 
про запровадження ринку 
землі, що, начебто, вирішить 
проблеми, які накопичились у 
державі. «Тоді не тільки бор-
щовий набір для українців ви-
росте в ціні, а й хліб буде не по 
карману багатьом українським 
родинам, – наголосив Григорій 
Мальований, – допустити цьо-
го ніяк не можна».

Артьом Фісунов дав дору-
чення підготувати робочу нараду з аграріями з усіх 
озвучених проблем, запросити на неї представників по-
ліції Дніпропетровського району, а керівникам сільсько-
господарських підприємств підготувати пропозиції.

Про підсумки роботи управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровському районі Дніпропетров-
ської області за 2015 рік та завдання на 2016 рік з реаліза-
ції державної політики з питань пенсійного забезпечення 
присутніх проінформувала Віра Підодвірна, начальник 
управління Пенсійного фонду України в Дніпропетров-
ському районі. Віра Сергіївна зазначила, що вся робота 
районного управління Пенсійного фонду спрямована на 
виконання завдань Президента України, Кабінету Міні-
стрів України та Пенсійного фонду України. Кожен пен-
сіонер у районі в 2015 році отримував пенсійні виплати 
своєчасно й у повному обсязі.

Про криміногенну ситуацію в районі доповів Олек-
сандр Чіпець, начальник Дніпропетровського відділен-
ня головного управління національної поліції в Дніпро-
петровській області.

Щодо пожежонебезпечної ситуації виступив В’ячеслав 
Білашенко, начальник Дніпропетровського районного 
відділу головного управління МНС України у Дніпропе-
тровській області, який зазначив, що велике занепокоєн-
ня викликає загроза пожеж, особливо, в екосистемі та на 
стихійних сміттєзвалищах на території нашого району. 

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора. 
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В приміщенні одного з гуртожитків навчаль-
но-дослідного господарства «Самарський» 
Марія Ганчева відкрила двері філіалу № 27 
Олександрівської сільської бібліотеки Дніпро-
петровської районної бібліотечної системи. Це 
була невелика кімната з окремим входом, з ін-
вентарю завідувачка мала стіл, стілець та двісті 
примірників книг, які знаходилися на підлозі.

Після завершення будівництва приміщення 
для Олександрівської сільської ради в 1979 р. для 
бібліотеки було надане приміщення з окремим 
входом, де бібліотека знаходиться до цього часу. 

До 40-річчя бібліотеки за сприянням голови 
Олександрівської сільради Павла Прокоф’єва 
було зроблено ремонт приміщення бібліотеки, 
а саме: було встановлено металопластикові 
склопакети, двері, поклеєні шпалери. 

Завдяки начальнику відділу культури, туриз-
му, національностей та релігій РДА Вікторії Че-
редніченко та директора КЗ ДЦРБ Галини Гаври-
лової було придбано нові меблі: стелажі, столи, 
стільці. Керівництво Дніпропетровської райдер-
жадміністрації до Всеукраїнського дня бібліотек 
подарувала ноутбук, а голова Олександрівської 
сільради провів доступ до мережі Інтернет.

Читачів зустріла світла та оновлена біблі-
отека. Щиро дякую всім, хто брав участь в 
оновленні бібліотеки.

Ольга ІВЛЄВА, 
завідуюча бібліотеки с. Олександрівки.

ПОДАРУНОК ДО ЮВІЛЕЮ

Нещодавно в прес-клубі Дніпропетровської обласної органі-
зації НСЖУ відбулася прес-конференція за підсумками проек-
ту «Школа соціальної анімації «Територія єднання», який реа-
лізовувався з вересня 2015 року по лютий 2016 року в Дніпропе-
тровському районі благодійною організацією «Волоський фонд 
розвитку громади». Проект профінансований Європейською 
Комісією в рамках підтриманої ініціативи «Українська регіо-
нальна платформа громадських ініціатив»,  адмініструвався ГО 
«Центр підтримки громадських і культурних ініціатив «Тама-
риск» у партнерстві з Дніпропетровською районною радою.

Метою даного проекту, як зазначила Марія Нємцева (го-
лова Правління БО «Волоський фонд розвитку громади»), 
є залучення молоді, в тому числі внутрішньо переміщених 
дітей та підлітків із Криму, Донецької та Луганської областей до активних змін у 
житті місцевих громад Дніпропетровщини та Львівщини шляхом навчання твор-
чих груп, представників молоді та підлітків, створенню соціальних анімацій і роз-
повсюдженню їх серед громадськості, а також ініціювання реалізації відповідних 
проектів та акцій, спрямованих на вирішення цих проблем. 

ТЕРИТОРІЯ  ЄДНАННЯ
Серед запрошених були представники Олек-

сандрівської, Підгородненської №3, Підгород-
ненського НВК№1 шкіл району.

Олександр Мітьков, головний спеціаліст від-
ділу соціально-економічного розвитку терито-
рій та комунальної власності виконавчого апа-
рату районної ради звернув увагу на важливості 
та необхідності підтримки ініціатив активних 
представників громад, що є головним ресур-
сом розвитку Дніпропетровського району. Од-
ним із ключових напрямів є робота з молоддю 
та дітьми, створення сприятливих умов для їх 
творчого розвитку та самореалізації, інтеграції  
внутрішньо переміщених дітей до приймаючої 
сторони швидко й ефективно.

Соціальна анімація – це один із новітніх та діє-
вих методів роботи з дітьми та молоддю, що спри-

яє налагодженню взаємовідносин між учасниками анімаційних команд. Створен-
ня соціального продукту й донесення його до громади з метою усвідомлення про-
блеми та пошуків її вирішення, які під час прес-конференції отримали приємні 
нагороди за участь у проекті «Школа соціальної анімації «Територія єднання». 

Олександр МІТЬКОВ.

Останнім часом ін-
терес до використання 
Інтернет-ресурсів та 
хмарних сервісів значно 
зріс. Загальноосвітні на-
вчальні заклади Дніпро-
петровського району по-
чали активно долучатись 
до нових веб-технологій 
та використовувати їх у 
своїй роботі.

На базі Ювілейної 
СЗШ-1 був проведений 
районний семінар шкіль-
них бібліотекарів, який 
пройшов під гаслом 
«Шляхи впровадження 
новітніх технологій та 
можливостей мережі Ін-
тернет у роботі шкільної 
бібліотеки».

Семінар проводила бі-
бліотекар Новомиколаївської СЗШ Ірина Губанова. На 
заході також були присутні завідуюча методичним ка-
бінетом відділу освіти Дніпропетровської райдержад-
міністрації, молоді та спорту Крічкевич Є.В., директор 
Новомиколаївської СЗШ Піщана О.О. та всі бібліотекарі 
району.

Ірина Володимирівна розповіла колегам про основні 
поняття хмарних технологій, про їх різноманітність та 
методи використання хмарних сервісів для розширення 
інформаційного простору бібліотеки та створення по-
зитивного іміджу в очах нашої сучасної інтерактивної 
молоді.

Бібліотекар про-
вела онлайн-демон-
страцію сервісів 
Google й показала як 
можна використову-
вати їхні можливості 
в своїй роботі. Про-
довжуючи виступ, 
вона продемонстру-
вала як можна ство-
рити в мережі Інтер-
нет власний блог або 
веб-сторінку.  

Ірина Володими-
рівна презентувала 
колегам в онлайн-ре-
жимі свій блог, який 
має назву «Бібліоте-
ка – книжковий дім». 
Ознайомила всіх із 
матеріалами, корис-
ною інформацією та 

відеозвітами роботи шкільної бібліотеки, що розміщені 
в блозі.  

Підводячи підсумки, учасники семінару обговорили 
й прокоментували всі переваги та недоліки роботи з 
хмарними технологіями та веб-ресурсами.   

Бібліотекарі прийшли до висновку, що інформаційні 
технології сьогодні стрімко розвиваються й шкільна 
бібліотека повинна встигати за вимогами та потребами 
своїх користувачів. 

Адже тільки так вона зможе залишитися потрібною 
для інформаційного використання.

Адміністрація КЗ Новомиколаївська СЗШ.

СЕМІНАР

ШЛЯХИ  ВПРОВАДЖЕННЯ 
НОВІТНІХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

22 березня в світі від-
значають Всесвітній день 

водних ресурсів (World Day for Water або World Water Day). Ідея 
його проведення вперше прозвучала на Конференції ООН із охо-
рони навколишнього середовища та розвитку (ЮНСЕД), яка від-
булася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро. 

Ця дата є днем проведення масо-
вих акцій, пропагандистських кам-
паній із захисту водних об’єктів, конференцій, семінарів, фо-
румів та виставок. У нашій області значну роботу з підготовки 
та проведення Дня води виконує Дніпропетровське обласне 
управління водного господарства. 22 березня – це унікальний 
привід та можливість нагадати жителям Дніпропетровського 
району про надзвичайну важливість водних ресурсів для на-
вколишнього середовища, дефіцит питної води та її якість.

Ось кілька цікавих фактів про воду. 
У води є пам’ять. Вона запам’ятовує структуру речовин, 

які колись були в ній розчинені, навіть якщо від цих речовин 
не залишилося й молекули. 

Під впливом музики, зображення, електромагнітного випро-
мінювання від телевізора, думок людини й груп людей, молит-
ви, вимовленого слова вода змінює структуру свого кристала. 

Це підтверджено на науковому рівні. 
Тільки сумісні практичні зусилля різних 

організацій та установ  допоможуть по-
глибити суспільне розуміння населенням проблеми питної води. 
Для досягнення позитивних результатів із захисту, збереженню 
та відновленню водних ресурсів району та всієї країни потрібно 
щоденно перетворювати слова в дії. І тоді, можливо, років за 10 
питна вода не стане товаром, дорожчим за нафту.

Олександр СЕРЕДА, 
інженер Експлуатаційно-технічного вузла 
зв’язку Дніпропетровського обласного управ-
ління водних ресурсів.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ!
Повідомляємо вам, що 29 березня 

2016 року у вівторок, буде проводити 
прийом помічник-консультант народ-
ного депутата України від «Україн-
ського об’єднання патріотів-УКРОП» 
Віталія Купрія, обраного в 29 виборчо-
му окрузі (Петриківський, Дніпропе-
тровський райони Дніпропетровської 
області, а також частина АНД району 
м. Дніпропетровська) Яна Синявська.

Прийом буде здійснюватись за 
адресою: Дніпропетровський р-н, 
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5 (у 
приміщенні Дніпропетровської ра-
йонної ради, 2 поверх, каб. № 20). Гра-
фік прийому: з 10:00 до 12:00 год.  

ВСЕСВІТНІЙ  ДЕНЬ  ВОДИ

СЕКРЕТИ  ЗВИЧАЙНОЇ  ВОДИ

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ 
РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІНИ ІМЕНІ 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного 

імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, 
до якої вона належить (стаття 28 Цивільного кодексу України).

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд зміни-
ти своє прізвище та (або) власне ім’я (стаття 295 Цивільного кодексу України). Фізична 
особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне 
ім’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний 
безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздат-
ним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про бать-
ка (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості 
про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою 
матері (стаття 295 Цивільного кодексу України). У разі якщо над фізичною особою, яка 
досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного 
імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника. Фізична особа, яка досягла чо-
тирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного 
імені або виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її 
народження, а також у разі її усиновлення, визнання усиновлення недійсним або його 
скасування відповідно до закону (стаття 295 Цивільного кодексу України).

Державна реєстрація зміни імені громадян України провадиться за їх заявою дер-
жавним відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання 
(пункт 2 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батько-
ві) фізичної особи, пункт 2 глави 4 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів ци-
вільного стану в Україні . Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови 
пред’явлення паспорта громадянина України (пункт 3 Порядку розгляду заяв про зміну 
імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, пункт 3 глави 5 розділу ІІІ 
Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні). Для підтвердження до-
стовірності поданих заявником документів відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану, який прийняв заяву про зміну імені, додає до зазначених документів відповідні 

витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян або копії відповідних ак-
тових записів цивільного стану.

Зміна імені проводиться за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів 
цивільного стану України відповідних актових записів про народження малолітніх ді-
тей заявника, до яких за наслідками державної реєстрації зміни імені у випадках, вста-
новлених законом, вноситимуться зміни, та їх відомостей у Державному реєстрі актів 
цивільного стану громадян. У разі відсутності в архівах відділів державної реєстрації 
актів цивільного стану України актових записів про народження малолітніх дітей за-
явника та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян державну 
реєстрацію зміни імені може бути проведено тільки після їх поновлення та внесення 
відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян в установленому 
порядку (пункт 6 глави 4 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного ста-
ну в Україні). Державний відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає 
необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника для 
надання висновку про можливість зміни імені (пункт 8 Порядку розгляду заяв про зміну 
імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, пункт 8 глави 4 розділу ІІІ 
Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Орган внутрішніх справ за результатами відповідної перевірки, яка проводиться 
безоплатно, у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни іме-
ні разом з усіма матеріалами до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. 
Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є: перебування заявника 
під слідством, судом, адміністративним наглядом; наявність у заявника судимості, 
яку не погашено або не знято в установленому законом порядку; офіційне звернення 
правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника; по-
дання заявником неправдивих відомостей (пункт 9 Порядку розгляду заяв про зміну 
імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, пункт 9 глави 4 розділу 
ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Яна ІЛЬЇНА, 
спеціаліст І-ї категорії відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану реєстраційної служби Дніпропетровського районного управлін-
ня юстиції у Дніпропетровській області.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
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Ціла низка заходів до Шевченківських днів пройшла 
в Горянівській СЗШ протягом тижня. Це уроки пам’яті, 
бесіди про життя й творчість Великого Кобзаря, Шев-
ченківський брейн-ринг серед учнів 7-8 класів. Цікаві 
конкурси дозволили всім присутнім відновити в пам’яті 
факти з життя українського поета.

Цікавим для всіх учнів став перегляд кінострічки 
«Шевченко – художник». Відбувся захист творчих проек-
тів «Шевченкіада». Серед учнів молодшої ланки пройшов 
конкурс малюнків «Безсмертний своїм народом». Під керівництвом вчителя 
молодших класів Валентини Шатило пройшло свято «Уклін тобі, Тарасе». Діти 
гідно представляли свої таланти. Зі сцени лунали поезії великого генія укра-
їнського народу. Конкурс читців віршів Т.Шевченка вразив найбільше. Учні 
8 класу вивчили цілі твори. Валентина Щогла  –  «Причинна», Дар’я Кучер  
– «Мар’яна-черниця». Гарних відгуків удостоїлися за виразне декламування 
віршів Т.Г.Шевченка Євгеній Дячишин (3 кл.), Ангеліна М’яло (7кл.), Ганна За-
катєй (9кл.), Тетяна Литвин (6кл.), Владислава Кожемяка (6 кл.).

УКЛІН ТОБІ, ТАРАСЕ

В дошкільному навчальному 
закладі № 10 «Світлячок» Ново-
олександрівської сільської ради 
стало доброю традицією свят-
кувати стародавнє українське 
свято «Масляна», символом якої 
є смачні млинці. У музичному 
залі була організована виставка 
народного мистецтва, яка зібра-
ла в собі різні роботи виховате-
лів, дітей, батьків, дідусів та ба-
бусь. Привернули увагу присут-
ніх самовари та зв’язки бубликів 
на них. Головною прикрасою на 
цьому святі були діти, одягнені 
в українські костюми. Добрі го-
сподині дитсадка Любов Була-
на, Олена Придивус, Яна Грубо-
ва, Марина Онушко, Катерина 

Летюк, Анна Мазанко з радістю напекли млинців для дітвори з різними начинками: 
сиром, бананами, варенням та сметаною. Зустрічали Масляну (Ірина Свиридова) ве-
селими оплесками, хороводами, піснями, танцями, з вигадливими Скоморохами (Іри-
на Шулик та Маргарита Ашурко). Не забули діти й про Зиму (Яна Грубова), яка брала 
участь у конкурсах: «Стрибки в мішках», «Прикрась деревце», «Стрибай вище» та 
«Сніг пухнастий ми кидаєм». Награвшись вдосталь, Зимонька поступилася  місцем 
Весні (Лариса Зубач). Прийшла Весна, своїм теплим співом зігріла серця дітей та до-
рослих. Активно себе проявили на святі й батьки: Ірина Муха, Наталія Калугіна, Раї-
са Підгайня, Таміла Семикоп, Юлія Лузан, Тетяна Муха, Людмила Осійчук.

Вітала дітей та присутніх Любов Візир, завідуюча дошкільним закладом, яка 
подякувала за проведене свято педагогічному колективу (зокрема, музичному ке-
рівниковіЛюдмилі Лободі, ведучій – Надії Онойченко, вихователю Світлані Візир), 
запросила Масляну повернутись через рік і висловила сподівання, що саме спільна 
робота педагогічного колективу та батьків і надалі буде сприяти розвитку творчих 
та художньо-мовленнєвих здібностей дітей, відродженню українських традицій.

Любов ВІЗИР, завідуюча дошкільним закладом №10 «Світлячок». 

Нещодавно в Го-
рянівській серед-
ній школі Масляну 
святкували, органі-
заторами заходу були вчителі – Тетяна 
Хуторна та Вікторія Шуліпа. На свято 
завітали: Олександр Дейнека, депутат 
районної ради, Василь Гезь, Кіровський 
селищний голова, Іван Боярчук, дирек-
тор КЗ ЦЕНТУМ. Вітальну промову ви-
голосила Ніна Боярчук, директор Горя-
нівської СЗШ.

Розпочалося святкування з виступу ан-
самблю «Джерело», які своїми піснями 
пройняли душі всіх присутніх. Сам сце-
нарій свята «розповідав» як наші пращури 
святкували Масляну з понеділка по не-
ділю. Кожен день тижня має свої обряди 
та звичаї. Зачарували дівчатка початкової 
ланки, які виконали гру-танець «Подоля-
ночка». Відзначилися й учні старшої ланки 
інсценізаціями з життя: «Вибір нарече-
них», «Теща та зять». Але найбільше всім 
сподобались учасники шкільного танцю-
вального колективу «Світанок», які вико-
нали танці «Польочка дитяча» та «Петри-
ківські візерунки». Присутні захоплювали-
ся не тільки танцювальною майстерністю, 

а й новими сценічними 
костюмами, які вдало-
ся придбати завдяки 
виділеним коштам Кі-

ровською селищною радою. 
На заході всі присутні попросили один в 

одного пробачення, адже так важливо вмі-
ти чути оточуючих та пробачати всі обра-
зи. Кульмінацією Масляної залишилось і 
донині спалювання опудала Зими. Переду-
вав такому обрядовому спаленню веселий 
хоровод. Закінчився  захід рухливими ігра-
ми, забавами та ярмарком, на якому шкільні 
майстри, на чолі з керівником гуртка «Пе-
триківський розпис» Світланою Ібадулла-
євою представили різні вироби декоратив-
но-вжиткового мистецтва. Проводився і 
конкурс на кращий млинець. Всі з великим 
задоволенням пригощалися смаколиками.

Добре й весело зустрічали масляну в Го-
рянівській СЗШ, бо вважається, чим багат-
ше й веселіше Масницю відсвяткуєш, тим 
щасливішим і багатшим буде рік. То ж  спо-
діваємося, що цей рік принесе нам мир, спо-
кій, добробут і процвітання нашій країні.

Вікторія ШУЛІПА, 
вчитель української мови та літера-
тури Горянівської СЗШ.

За все своє життя, я була запроше-
на на величезну кількість різноманіт-
них свят: побувала на «Сорочинській 
ярмарці», «Юрмалині» в Одесі, КВН 
у Сочі, часто я буваю на модних по-
казах відомих дизайнерів, була на 
концертах зірок та святах, які щедро 
фінансувалися великими фірмами або 
заможними людьми. Мені точно є з 
чим порівнювати. Та на моє щире зди-
вування свято «Веселої Масляної» в 
селі Любимівка не піддається ніяким 
порівнянням.

Це свято – унікальне! І його унікаль-
ність у щирості й любові. Мабуть саме 
тому це село носить 
таку романтичну назву 
– Любимівка!

Хочу почати з ат-
мосфери. Свято відбувалося в святково прикрашеному 
дитячому ігровому парку «Сонячна карусель», який був 
повністю безпечний та огороджений. Я – молода матуся, 
й для мене дуже важливо, щоб мій непосидючий сино-
чок нікуди не подівся.

Біля чудового місточка через суху річку виднілося ви-
соке, гарно вбране опудало зими, яке готували до обряду 
спалення.

Наша родина прийшла зарано, та весела музика вже 
лунала, столи з запашними млинцями вже були накриті, 
що говорило про високий рівень підготовки. Все почало-
ся вчасно, що дуже важливо.

Дрес-код свята: ми немов потрапили в Карпати в пе-
ріод колядок на Різдво. Всі виглядали прекрасно. Від різ-
номаїття українських костюмів раділи й очі, й душа. Це 
було однією з родзинок свята.

Щедрість і щирість! На цьому святі не було сумних 
гостей, веселились абсолютно всі. До кожного столу я 
підходила, як до своїх старих друзів. Навіть незнайомі 
люди щедро ділились добром і радістю, всюди лунали 
веселі віршики, жарти, сяяли посмішки… Там не було 
місця для незручності, там всі були свої, як родичі, як 
одна сім’я. 

Нас одразу пригостили млинцями, пропонували ме-
довуху або чай і, що дійсно мене вразило, все було без-
коштовно! При бажанні можна було залишити пожертву 
на свій розсуд на благодійність.

Фантазія й креативність: я й подумати не могла, що 

ВРАЖЕННЯ ВІД СІЛЬСЬКОГО СВЯТА

НЕХАЙ ВЕСНА В СЕРЦЯХ РОЗКВІТАЄ

Протягом тижня діти могли знайомитися з творами автора, що були виставлені 
в шкільній бібліотеці. Слово Кобзаря нікого не залишає байдужим, і житиме воно 
в віках. Найкращі та вічні слова про Тараса Григоровича писав Іван Франко: «Він 
був сином мужика й став володарем у царстві Духа, він був кріпаком і став ве-
летнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі, вільні 
шляхи професорам і книжним ученим».

Світлана ІБАДУЛЛАЄВА, 
вчитель української мови та літератури Горянівської середньої школи.

млинці можуть бути об’єктом для такої фантазії й відріз-
нятися таким різноманіттям. Ви куштували коли-небудь 
млинці яскраво помаранчевого або зеленого кольорів? 
Я подумала, що там 
домішки, та дівчата з 
ДНЗ «Чарівна казка» 
розповіли й запевни-
ли мене, що всі інгре-
дієнти натуральні. 
Помаранчевий колір 
млинців від куркуми, 
а зелений – від соку 
шпинату. 

А чи доводилося вам 
куштувати млинчи-
ки у вигляді мішечка? 
Веселий, дружний ко-
лектив Любимівської 
сільської ради часту-
вав саме такими. 

А з різнокольоро-
вими начинками скрученими в роли? А млинчики для 
підвищення чоловічої сили? Любимівська лікарня про-
понувала підправити здоров’я ліками з крапельниці, на-
ливаючи їх прямо в чарочку. А справжньою домашньою 
ковбасою та жареними карасиками можна було поласу-
вати за столом у ТОВ «Любимівка». Колектив аптеки 
«Любимівська» вразив традиційними й дуже смачними 

млинцями з м’ясом. І це далеко не весь 
перелік різних смаколиків, якими  при-
гощали гостей свята.

Таланти від Бога: біля фонтану була 
представлена виставка шедеврів від 
найталановитіших майстрів Любимів-
ської громади. Це треба було бачити! 
Віночки, прикраси, вишиті картини, 
ікони, фігурки з паперу, в’язані речі, су-
веніри з бісеру та справжнього камін-
ня, ляльки, малюнки… Все це можна 
було придбати за досить приємними 
цінами.

Я не стрималась і придбала картину, 
в’язану кофтинку та віночок! І, якщо 

чесно, то страшенно жал-
кую, що не взяла більше.

Культурна програма: 
було видно, що організаці-

єю концертно-конкурсної програми займались професі-
онали. Виступали всі, від маленьких діток у яскравих ко-
стюмах, із модними смішними пісеньками, до бабусь із 

цікавими розповідями 
та байками. Виступи 
були яскравими, про-
фесійними, тож я не 
соромлячись танцюва-
ла, брала участь у кон-
курсах, отримувала не-
ймовірне задоволення 
від кожного артиста, 
який виходив на сцену.

У якийсь момент по-
чався дощ, я подумала, 
що концерт припинять. 
Та справжні артисти 
– люди своєї справи 
– працюють за будь-
яких погодних умов.

На завершення хочу 
сказати, що це свято вразило мене до глибини душі! Лю-
бимівська громадо, ви молодці! Так тримати! В єдності 
наша сила! З нетерпінням чекаю нових свят!

З любов’ю й неймовірною повагою до Любимівської 
громади.

Юлія СОКОЛОВА,
дизайнер жіночого одягу м. Дніпропетровська.

УКРАЇНСЬКЕ СВЯТО

МАСЛЯНА  ЙДЕ,  ТЕПЛО З  СОБОЮ  НЕСЕ

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ

ВЕСЕЛІ СВЯТКУВАННЯ

ШЕВЧЕНКІАДА
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ОВНИ. Цей тиж-
день буде не тільки 
радувати, але й за-
смучувати. У вас буде 
достатньо приводів для того, щоб 
проявити свої таланти та здібно-
сті. 

ТІЛЬЦІ. Тиждень буде дуже 
тихим. Ви будете тільки насо-
лоджуватися спокоєм і життєвою 
стабільністю. Проводьте час так, 
як ви вважаєте за потрібне, не хви-
люючись ні за що.

БЛИЗНЮКИ. На цьому тижні 
очікують вас багато змін. Ви буде-
те активно міняти себе й постійно 
працювати над собою, прагнучи 
до самовдосконалення й самороз-
витку. 

РАКИ. Вам не доведеться боро-
тися за місце під сонцем із людь-
ми та обставинами, так як удача 
на цьому тижні сама буде йти вам 
у руки, і вам залишиться тільки 
вчасно скористатися благополуч-
ними обставинами. 

ЛЕВИ. На цьому тижні вам 
буде непросто приховувати свої 

почуття й емоції від оточуючих, а 
тому для друзів ви будете, немов 
відкрита книга. 

ДІВИ. Цей тиждень для вас  
буде максимально успішним і ща-
сливим. На роботі ви досягнете   
значних результатів, але тільки 
тоді, коли проявите свій організа-
торський талант. 

ТЕРЕЗИ. Якщо ви хочете до-
могтися більшого результату в 
своїх справах – вам слід непога-
но попрацювати, не відкладаючі 
все що важливе на потім. Зараз не 
найкращий час для того, щоб вирі-
шувати свої справи.

СКОРПІОНИ. В цілому цей 
тиждень не принесе вам серйоз-
них проблем і неприємностей. 
Але, незважаючи на це, ви будете 
відчувати себе не дуже задово-
леними, так як сприятливих пер-
спектив буде замало. 

СТРІЛЬЦІ. На цьому тижні ви 

будете налаштовані на 
ведення світського способу 
життя, на посилення свого 
впливу в суспільстві та на 

підвищення власного соціального 
статусу.

КОЗЕРОГИ. Ваш успіх буде 
залежати, насамперед, від того, 
наскільки ви будете зібраними й 
відповідальними. Щоб не нажи-
ти собі серйозні неприємності й 
не втратити прихильність оточу-
ючих, ви повинні добре думати, 
перш ніж щось комусь обіцяти.

ВОДОЛІЇ. Ви будете налашто-
вані тільки на позитивні думки. 
Швидше за все, цей тиждень ста-
не для вас періодом оновлення та 
сприятливих змін в особистому 
житті. До роботи ставтеся без за-
йвого фанатизму.

РИБИ. Настав час для отриман-
ня нових знань і набуття нового 
досвіду. Ви зможете вийти на нові 
рубежі, поставивши перед собою 
нові цікаві завдання, а потім при-
ступити до їх планомірної реалі-
зації. 

С М А Ч Н О Г О !
ГРИБНИЙ СУП ІЗ ПЕРЛОВОЮ КРУПОЮ

Інгредієнти: 300 гр печериць, 300 гр картоплі, 30 
гр перлової крупи, 1 цибулина, 2 ст. л. олії, сіль, чор-
ний мелений перець.

Приготування: промийте перловку й покладіть у 
киплячу воду, зменшіть вогонь та варіть близько 30 хв. 
Наріжте кільцями цибулю й обсмажте на олії. Гриби на-
ріжте скибочками й додайте до цибулі. Обсмажте до ви-
паровування рідини. Наріжте картоплю кубиками й до-
дайте в суп. Через 10 хв. додайте в суп гриби з цибулею, 
посоліть і поперчіть за смаком. Варіть ще близько 10 хв.

КУРЯЧІ КРИЛЬЦЯ В ДУХОВЦІ
Інгредієнти: 1 кг курячих крилець, 0,5 лимона, 2 ч. л. 

рідкого меду, 3 ст. л. соєвого соусу, 1 ст. л. олії, 1 ч. л. 
меленої паприки, чорний мелений перець за смаком.

Приготування: приготуйте маринад для курячих 
крилець. Для цього змішайте соєвий соус, лимонний 
сік, мед і спеції. Замаринуйте курячі крильця в медо-
во-соєвому соусі, обмажте з усіх боків, і залиште на 
30 хв. Викладіть замариновані крильця в один шар на 
застелений фольгою й змащений олією лист і поставте 
в духовку розігріту до 200°С. Випікати до золотистого 
кольору приблизно 30-40 хв.

КАРТОПЛЯНИЙ ПИРІГ ІЗ БЕКОНОМ
Інгредієнти для тіста: 160 гр борошна, 100 гр 

вершкового масла, дрібка солі, вода, жовток для зма-
щування пирога.

Інгредієнти для начинки: 600 гр картоплі, 250 гр 
копченого бекону, 200 гр цибулі, сіль, чорний меле-
ний перець.

Приготування: в посудину викладіть борошно, 
масло й дрібку солі. Перетріть до стану крупних 
крихт. Налийте до борошна воду. Потім поступово 
додавайте трохи води й замісіть м’яке еластичне ті-
сто. Загорніть тісто в поліетиленовий пакет і покла-
діть у холодильник на 45 хв.

Тим часом наріжте цибулю півкружальцями, бе-
кон тонкими смужками, а картоплю тоненькими 
пластинками (3 мм). 

Дістаньте тісто з холодильника, від тіста відріжте 
1/3 і відкладіть у бік. Більшу частину тіста тоненько 
розкачайте й обережно викладіть у змащену олією 
форму. Нарізану картоплю розділіть на 3 частини, ци-
булю й копчений бекон – на дві. На тісто викладайте 
перший шар – картоплю, другий шар – цибулю, тре-
тій шар – бекон, четвертий шар – картоплю, п’ятий 
шар – цибулю, шостий шар – бекон, сьомий шар – кар-
топлю. Кожен шар картоплі поперчіть і посоліть. Ті-
сто, що відклали, також тоненько розкачайте, накрий-
те ним начинку й щільно защипіть краї тіста. В тісті 
виделкою зробіть проколи. Пиріг змастіть жовтком і 
випікайте в розігрітій до 170 °С духовці 1 год. 15 хв. 
Подавайте пиріг теплим.

ОЛАДКИ З ФАРШЕМ
Інгредієнти: 4 яйця, 2 склянки кефіру, 0,5 ст. л. 

соди, 1/2 ч. л., сіль, 2,5 склянки борошна, 500 гр фар-
шу, 1 цибулина.

Приготування: поріжте цибулю та обсмажте її. 
Потім змішайте з фаршем, посоліть та поперчіть. В 
окремій посудині змішайте кефір, сіль, соду, пога-
шену оцтом. Яйця збийте та додайте до цієї суміші. 
Вмішайте просіяне борошно. Розігрійте сковороду й 
викладайте 1 ст. л. тіста, зверху трошки фаршу й ще 
1 ст. л. тіста. Обсмажуйте з обох боків. 

Керуючись Податковим кодексом України № 2755-VI від 02.12.2010 р. із змінами 
та доповненнями, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», вра-
ховуючи рішення Конституційного суду України № 7-рп/2009 від 16.09.2009 року 
(справа про скасування актів органів місцевого самоврядування), висновки постій-
ної депутатської комісії Новоолександрівської сільської ради з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та на підставі звернень гро-
мадян Новоолександрівської сільської ради, сільська рада вирішила: внести зміни 
до підпункту 5.1 пункту 5 «Ставки податку»  рішення 3 сесії 7 скликання Новоолексан-
дрівської сільської ради від 28 січня 2016 року за № 270-3/VII «Про податок на майно на 
території Новоолександрівської сільської ради», виклавши його в наступній редакції: 5.1 
Встановити ставку податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власно-
сті фізичних осіб у розмірі 0,1 відсоток та юридичних осіб у розмірі 1 відсоток від розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, 
за 1 квадратний метр бази оподаткування.                                О.О.ВІЗІР, сільський голова.  

ПОВІДОМЛЕННЯ
Згідно рішення Сур-

сько-Литовської сіль-
ської ради Дніпропе-
тровського району Дні-
пропетровської області 
№ 70-05/УП інформує-
мо про взяття на облік 
безхазяйного нерухомо-
го майна, яке розташо-
ване за адресою: с. Сур-
сько-Литовське, вул. 
Центральна (Леніна), 
буд. 5.

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку, 
серія ЯЛ № 926107 на ім’я Демішева Анна Євгенівна, виданий на 
підставі розпорядження голови Дніпропетровської районної держав-
ної адміністрації № 988-р від 29.04.2011 площею 0.0405 га для веден-
ня садівництва на території Кіровської селищної ради СТ «МЕТРО». 
Кадастровий номер – 1221455400: 01: 016: 0986, вважати недійсним.

Н айщаслив іша 
та людина, яка 

робить ща-
с л и в и м и 
інших.

Господарочка
МУДРІСТЬ

Щорічно 24 березня, відпо-
відно Указу Президента Укра-
їни, з 2001 року відзначається 
Всеукраїнський день боротьби 
з туберкульозом. 

З 1995 року в Україні оголо-
шено епідемію туберкульозу. 
До теперішнього часу її не вда-
лося подолати. Кожної години 
реєструють 4 нових випадків 
захворювання. Загроза захво-
рювання зумовлена тим, що 
туберкульоз передається від 
людини до людини повітря-
но-крапельним шляхом через 
вдихання спільного (заражено-
го повітря).

На туберкульоз може захворіти кожен. Це захворювання 
уражає людей, незалежно від віку, статі, професії, життє-
вого рівня, добробуту. Високому ризику підлягають люди, 
які постійно контактують із хворими на відкриту форму ту-
беркульозу, мають хронічні захворювання, нехтують прин-
ципами здорового способу життя: зловживають алкоголем, 
вживають наркотики, курять, нераціонально та неякісно 
харчуються. 

На жаль, на туберкульоз можуть захворіти також особи із 
повноцінною імунною системою у випадку потрапляння в 
організм великої кількості повітря, яке заражене мікобакте-
рією туберкульозу.

Першими проявами туберкульозу можуть бути: ка-
шель, що триває понад 2-3 тижнів; рясне потовиділення вно-
чі; слабкість; безпричинна втрата ваги; температура вище 
37оС без видимої причини, що триває понад тиждень.

Стрес, перевтома від надмірної праці та виснаження діє-

тами також руйнують імунну систему, 
що може привести до захворювання. 

На ранніх стадіях туберкульоз  часто 
протікає без симптомів. Захворювання 
виявляється тільки на рентгенограмі. 
Флюорографічне або рентгенологічне 
дослідження органів грудної клітки є 
цілком безпечним для дорослої людини 
(крім вагітних жінок). Тому кожній люди-
ні необхідно 1 раз на рік проходити про-
філактичне флюорографічне обстеження.

Своєчасна діагностика – запорука 
повного одужання. 

Лікувально-профілактичні заклади 
району забезпечені необхідним облад-
нанням для проведення комплексної 
діагностики туберкульозу.

Протягом місячника по боротьбі з туберкульозом у 
ЛПЗ району будуть проведені профілактичні обстежен-
ня на туберкульоз, у сільських районах будуть працю-
вати пересувні флюорографи. Запрошуємо всіх жителів 
району пройти  профілактичні огляди.  

Людмила СІНЧУК, 
заступник головного лікаря з поліклінічної робо-
ти КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ» ДОР». 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
ПРО ТУБЕРКУЛЬОЗ 

ЗДОРОВ’Я

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ запрошує на навчання у вищі військові навчаль-
ні заклади осіб із повною загальною середньою освітою віком від 17 до 21 років (військовозобов’язаних – до 23 років).

Перелік вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних 
закладів: Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів); Військова академія (м. Одеса); 
Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба; Факультет військово-мор-
ських сил Одеської Національної морської академії; Військовий інститут телекомунікацій 
та інформатизації державного університету телекомунікацій (м. Київ); Житомирський вій-
ськовий інститут імені С. П. Корольова державного університету телекомунікацій; Вій-
ськовий інститут Київського Національного університету імені Т. Шевченка.

Також проводиться відбір кандидатів до військових коледжів сержантського складу вищих 
військових навчальних закладів для підготовки за державним замовленням військових фахів-
ців і здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Військові коледжі здійснюють підготовку громадян України для проходження військової 
служби за контрактом на посадах осіб сержантського та старшинського складу у Збройних 
силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.

Перелік військових коледжів: Військовий коледж сержантського складу Академії су-
хопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів); Військовий коледж сер-
жантського складу Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба; Вій-
ськовий коледж сержантського складу військового інституту телекомунікацій та інформа-
тизації державного університету телекомунікацій (м. Київ); Відділення військової підго-
товки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської Національної морської академії.

Приваблюючі переваги: навчання є безоплатним; повне державне забезпечення; гарантоване 
дотримання соціальних і матеріально-побутових умов під час навчання; після навчання випус-
кники гарантовано забезпечуються робочими місцями, мають відповідні соціальні пільги.

Бажаючих вступати до ВВНЗ для більш поглибленого ознайомлення з умовами вступу та 
оформлення документів просимо звертатися до Дніпропетровського районного військово-
го комісаріату за адресою: вул. Василя Сухомлинського (Совхозна), 38, тел. 27-10-07.

ГОРОСКОП

Для встановлення меж зе-
мельної ділянки за адресою: 
сел. Кіровське, вул. Дружби, 32-а, 
просимо відгукнутись сусідів. Кон-
тактний тел. (097) 416-10-60, Шу-
мік Тетяна Миколаївна.

КУПЛЮ ГЕРБІЦИДИ, 
ФУНГІЦИДИ. Віталій 
(066) 734-58-63.

60 Державна пожеж-
но-рятувальна части-
на запрошує на службу 
чоловіків віком до 30 
років пригодних за ста-
ном здоров’я  на посади 
пожежних та водія по-
жежного автомобіля. За 
довідками звертатись у 
Дніпропетровський ра-
йонний сектор ГУ ДСНС 
України у Дніпропе-
тровській області за 
адресою: сел. Ювілей-
не, вул. Будівельників, 
18, тел. 729-09-60.

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад: головний спеціаліст 
відділу ведення Державного реєстру виборців райдержадміні-
страції (3 вакансії); головний спеціаліст – бухгалтер служби 
у справах дітей райдержадміністрації (1 вакансія); начальник 
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (1 ва-
кансія); головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації (1 вакансія); головний спеціаліст еко-
номічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (1 ва-
кансія); головний спеціаліст з питань економічного аналізу 
тваринництва і врегулювання відносин власності і кадрового 
забезпечення управління агропромислового розвитку Дні-
пропетровської райдержадміністрації (1 вакансія). Вимоги 
до претендентів: громадянство України, вища освіта, стаж 
роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером на рівні користувача програмного забезпечення. 
Термін прийняття документів 30 днів із моменту опублікуван-
ня оголошення. Документи приймаються за адресою: вул. 
Теплична, 5, сел. Ювілейне, приміщення Дніпропетров-
ської районної ради, каб. 37-в, з 09.00 до 13.00 години, з 14.00 
до 18.00 години, п’ятниця до 16.45 години, тел.27-10-17.

УКРАЇНА ПЕРЕХОДИТЬ 
НА «ЛІТНІЙ ЧАС»

27 березня, у неділю, о 03.00 год., 
країна переведе стрілки годинни-
ка на одну годину вперед.
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25 березня 2016 року № 12 (7932)   ВЕРНІСАЖ
З прекрасним ювілейним Днем народження шлемо вітан-

ня мудрій чарівній жінці – директору Комунального закладу 
Кіровська СЗШ –

Вірі ДЖУР
Шановна Віро Борисівно! 

Прийміть наші сердечні привітання з ювілеєм! 
Поздоровляючи з цим чудовим святом, зичимо Вам не-

впинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів 
та задумів. Бажаємо, щоб підґрунтям щасливого життя та 
плідної професійної діяльності були міцне здоров̀ я, серце 
сповнене любові та добра, натхненна думка й щирі почут-
тя. Бажаємо також, щоб Ваше життя було світлим і радіс-
ним, як цей святковий день, а дружні привітання додали 
життєвої наснаги в скарбничку Вашої душі. Нехай люд-
ська шана буде подякою Вам за плідну працю, чуйність, 
уміння творити добро. 

Хай доля Вам насипле сповна
Радості, наснаги й здоров’я.

Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю.

Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І буде в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти,
І смутку у душі ніколи не було.

Життя нехай дарує щедро многії літа
У мирі, в радості, в надії.

Ми Вас вітаєм залюбки,
Нехай здійсняться Ваші мрії!

З повагою педагогічний колектив 
КЗ Кіровська СЗШ.

Днями відсвяткувала свій ювілейний 
День народження директор Комуналь-
ного закладу Кіровська середня загально-
освітня школа, депутат Дніпропетров-
ської районної ради 

Віра ДЖУР
Життєвий та службовий шлях Віри Бо-

рисівни – це приклад самовідданого слу-
жіння Дніпропетровському району.

Джур В.Б. за освітою вчитель україн-
ської мови та літератури. 22 роки своєї 
трудової діяльності присвятила педагогіч-
ній справі, з яких 16 працювала директо-
ром Кіровської середньої школи, понад 11 
років була одним із лідерів депутатського 
корпусу Дніпропетровського району. 

Віра Борисівна щиро переймається про-
блемами Кіровської селищної громади та 
її мешканців, за що люди висловлюють їй 
довіру – представляти їх інтереси на районному рівні. Джур В.Б. 
обиралася депутатом Дніпропетровської районної ради сім скли-
кань поспіль. Вона зарекомендувала себе як грамотний фахівець 
місцевого самоврядування, гідний представник інтересів район-
ної територіальної громади. Поважаючи її чесну й принципову 
позицію, депутати районної ради обирали її на посади голови та 
заступника голови районної ради. 

Багаторічна сумлінна праця Джур В.Б. неодноразово відзна-
чалась Грамотами та Подяками керівництва району, області. За 
роки педагогічної діяльності нагороджена знаком «Відмінник 
освіти України» (1992 рік) та Грамотою Національного еколо-
го-натуралістичного центру учнівської молоді (2003 рік), за 
роботу в органах місцевого самоврядування нагороджена  По-
дякою голови обласної ради (2004 рік), Почесною Грамотою 

голови обласної ради (2004, 2009, 
2012  роки), медаллю «20 років 

Незалежності України» (2011 
рік), нагрудним знаком «За 
розвиток регіону» (2014 рік).

Шановна Віро Борисівно!
Прийміть щирі поздоровлення 

й найкращі побажання з нагоди 
Вашого ювілею!

У цей святковий день бажає-
мо Вам людського щастя, міцного 

здоров’я, здійснення всього задума-
ного, життєвої енергії та надійних 

друзів по життю.
Нехай рідні завжди оточують Вас лю-

бов’ю та розумінням, а колеги – повагою. 
Хай все це стане запорукою удачі та радо-
сті у Вашому житті.

Нехай Вам завжди посміхається доля. 
Хай повною чашею буде Ваш дім, нехай радіє душа за доньку та 
збережеться на довгі роки Ваша здатність бути потрібною 
людям. 
З повагою Роман ПРУДЕНКО – голова районної ради,

Артьом ФІСУНОВ – голова райдержадміністрації,
депутати районної ради.

• ПЛ-0,4кВ ТП-707 
с. Шевченко,вул. По-
льова – 04.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-
708 с. Шевченко, 
вул. Набережна – 
05.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ 
ТП-716 с. Шевчен-
ко, а/ф Наукова – 
06.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-727 
с. Шевченко, вул. Заріч-
на – 07.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-741 с. 
Таромське, вул. академі-
ка Іванова 11-12.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1018 
с. Південний, вул. Під-
водників – 22.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1020 с. Сурсько-Ли-
товське, пер. Колгоспний –11.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1026 с. Новоалексан-
дрівка, вул. Паркова – 19.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1027 с. Сурсько-Ли-
товське, вул. Леніна – 06.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1028 с. Сурсько-Ли-
товське, вул. Калініна – 12.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-336 с. Придніпров-
ське, вул. Леваневського – 14.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-338 с. Любимівка, 
лікарня – 13.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-340 (Л-130) с. Люби-
мівка, вул. Садова – 13.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-357 с. Любимівка, 
вул. Лісна – 14.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-366 с. Любимівка, 

вул. Богданова, Пушкіна – 13.04.16р.
• Л-38 сел. Кіровське, вул. Леніна, 

Тиха, Висока – 18-19.04.16р.
• Л-90 с. Миколївка, вул. Генерала 

Пушкіна, Центральна, Садова, школа, 
сільська рада, лікарня, с. Долинське, 
вул. Совхозна – 27-28.04.16р.

• Л-93 с. Миколаївка, вул. Виноград-
на – 25-26.04.16р.

• Л-10 м. Підгородне, вул. Клено-
ва, Рубінова, Ярослава Мудрого, 

Козацька 4-7.04.16р -11-13.04.16р. 
• Л-72 сел. Кіровське, вул. 

Леніна, Чапаєвська, Харків-
ська, Солов’їна, Партизанська 
– 1,6.04.16р-27-28.04.16р.  

• ПЛ-0,4кВ ТП-742 сел. Та-
ромське, вул. Академіка Іванова 

– 11-12.04.16р.
• ПЛ-0,4кВ ТП-86 м. Підгород-

не, пер. Орловський – 18.04.16р.
• ПЛ-0,4кВ ТП-94 м. Підгородне, 

освітлення а/дороги, магазин «Га-
рант» – 18.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-252 с. Чумаки, вул. 
Шкільна –19.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-139 м. Підгород-
не, вул. Українська, Дзержинського, 
Шосейна, Шкільна, пер. Шкільний – 
20.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-143 с. Кулебівка – 
21.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-148 м. Підгородне, 
вул. Київська, Лісна, Нова – 21.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-11 м. Підгородне, 
вул. Колгоспна, Харківська, Фадєєва – 
28-31.03.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-11 м. Підгородне, 
вул. Колгоспна, вул. Фадєєва, Харків-
ська – 25-27.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1044 с. Сурсько-Ли-
товське, Ленінградська, Крилова – 
29.03.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-11 м. Підгородне, 
вул. Фадєєва, Колгоспна – 28-30.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-299 с. Горянівка, 

вул. Фабрична, Нагорна, Красноармій-
ська –11-12.04.16р.

• ПЛ-0,4кВТП-300 сел. Кіровське, 
вул. Харківська, Чапаєва, Пролетар-
ська – 13;15.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-301 сел. Кіров-
ське, вул. Леніна – 04,05.04.16р; 
20,21,22,25,26.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-821 с. Орджонікід-
зе, вул. Березова, Паркова, Молодіжна 
–18-19.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1120 с. Волоське, 
вул. Центральна, Паркова – 18; 
20;21;22.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1132 с. Дослідне, 
вул. Наукова – 25-29.04.16р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-2 м. Підгородне, вул. 
Первомайська, пер. Первомайський 
–08.04.16р.

• ТП-601 с. Верхня Маївка, пров. 
Мирний –11.04.16р.

• ТП-641 м. Підгородне, вул. Вишне-
ва –12.04.16р.

• ТП-6 м. Підгородне, вул. Комсо-
мольська, Поштова – 12.04.16р.

• ТП-288 с. Горянівка, вул. Сквозна, 
Куйбишева, Красноармійська, Озерна 
– 07.04.16р.

• ТП-910 с. Балівка, вул. Жовтнева, 
Шевченківська – 08.04.16р.

• ТП-840 с. Миколаївка, вул. Садова 
– 11.04.16р.

• ТП-733 сел. Таромське, вул. Куля-
шова, Дарвіна –12.04.16р.

• ТП-1110 с. Волоське, вул. Котов-
ського, дитсадок, пошта, сільська рада 
– 26.04.16р. 

• ТП-1145 с. Волоське, вул. Польова, 
Тиха, Поштова, Молодіжна, Будівель-
ників – 26.04.16р.

• ТП-77 м. Підгородне, вул. Шосей-
на, Залізнична, лікарня – 11.04.16р.

• ТП-605 с. Чумаки, вул. Спеціаліс-
тів, Ювілейна, Молодіжна – 12.04.16р.

• ТП-606 с. Чумаки, вул. Ювілейна, 
Леніна – 12.04.16р.

• ТП-135 м. Підгородне, вул. Антона 
Вусика – 11.04.16р.

• ТП-331 сел. Кіровське, вул. Висока, 
Шевченка – 11.04.16р.

• ТП-904 с. Балівка, вул. Партизан-
ська, Чапаєва, Українська, Жовтнева 
– 12.04.16р.

• ТП-908 с. Балівка, вул. Леніна, 
Комсомольська, Радянська – 12.04.16р.

• ТП-1112 с. Волоське, вул. Наддні-
пряна, Гагаріна, Нова – 25.04.16р.

• ТП-1206 с. Новоолександрівка,  
вул. Сонячна – 26.04.16р.

• ТП-1063 с. Майорка, вул. Нагорна 
– 26.04.16р.

• ТП-1121 с. Волоське, вул. Насосна, 
Верхня, Матросова, Героїв Чорнобиля 
–25.04.2016р.

• Л-158 с. Сурсько-Литовське, ферма 
– 07.04.16р.

• Л-154 с. Сурсько-Литовське, 
вул. Станціонна, Комсомольська – 
04.04.16р.

• Л-155 с. Новомиколаївка – 05.04.16р.
• Л-156 с. Сурсько-Литовське –  

06.04.16р.
• Л-159 с. Сурсько-Литовське – 

08.04.16р.
При виявленні пошкоджень пові-

тряних і кабельних ліній електропе-
редач, трансформаторних підстанцій 
і розподільних пунктів, відчинених 
і пошкоджених дверей у них, спроб 
проникнення до приміщення з елек-
тричним обладнанням сторонніх 
осіб просимо сповіщати колцентер 
ПАТ «ДТЕК» «Дніпрообленерго» за 
тел.: 0-800-500-444 або районний від-
діл міліції. 

Також адміністрація ДРЕМ засте-
рігає про небезпечність електрично-
го струму.

Із повагою до вас адміні-
страція ДРЕМ. 

Дніпропетровський РЕМ по-
відомляє, що в зв’язку з пла-
новими роботами відбудуться 
перебої електропостачання в 
березні-квітні місяці в період із 
8.00 до 18.00 години:

Свій перший ювілей зустрічає маленька принцеса, ніжне 
янголятко, миле й дороге сонечко, чарівна дівчинка –

Мирослава Денисівна ТКАЧ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПРИНЦЕССА!

Вся семья сегодня в сборе,
Потому, что праздник в доме.

Внучке нашей – Юбилей!
Годик празднуем теперь.
Ярко дни бегут, лучисто,

И взрослеет Мира быстро!
Сколько радости, любви

Пришло с внучкой в наши дни!
Мир, как будто изменился, 

Радостнее стало жить. 
Смысл – большой и очень важный 

Появился в жизни нашей.
Внучка, милая, родная
Будь здорова ты всегда

Будь счастлива, будь любима,
Будь всегда неотразима.
Ты принцесса, спору нет,

Так живи ты до 100 лет!
Будем мы тебя лелеять,
Будем мы тебя любить,

 И как аленький цветочек
От всех бед тебя хранить.

Поздравление от любимой ба-
бушки Тани и всей дружной семьи.

Днями відсвятку-
вали свої ювілейні 
Дні народження ди-
ректор Комунального 
закладу Миколаївська 
середня загальноосвітня шко-
ла №1 

Оксана СКОРИК 
та директор Комунального закла-

ду Волоська середня загальноосвіт-
ня школа 

Руслан ТОПАЛ.
Шановні Оксано Дмитрівно 

й Руслане Олексійовичу! 
Щиро вітаємо вас 

із 45-річними ювілеями! 
Ви досягли достатньо високих результа-

тів у педагогічній справі, громадській робо-
ті та вам є чим пишатись. 

Тож нехай ваші досягнення будуть і на-
далі надійними порадниками та запорукою 
успіхів на вашому життєвому шляху. Нехай 
добром і любов’ю наповнюється кожен ваш 
день, а праця на благо людей приносить за-
доволення й радість.

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

П р е к р а с н и й 
ювілей відзначає 
чудова жінка, спе-
ціаліст І категорії 
Кіровської селищ-
ної ради – 
Любов МІЩЕНКО

Шановна Любове
Олексіївно!

Нехай волошками
 цвітуть літа 

прекрасні,
Нехай здійсняться

 тисячі бажань,
Щоб доля дарувала 

тільки щастя,
Життя хай квітне, 

мов вишневий сад.
Хай кожен день 

усміхнено радіє, 
Натхнення посилає, щастя, сил,
Своїм теплом 

Вас завжди сонце гріє
Й слова подяки линуть звідусіль.

З повагою колектив Кіров-
ської селищної ради.


