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Шановні працівники військових комісаріатів! 
Прийміть найщиріші вітання 

з нагоди вашого професійного свята!
Сьогодні, в нелегкі для нашої країни часи, на вас по-

кладена дуже непроста та відповідальна місія – відбір 
людей, чий святий обов’язок оберігати спокій та мирне 
небо над головою, захищати недоторканність та тери-
торіальну цілісність рідної держави. Переконані, що 
ви й надалі збагачуватимете кращі традиції своєї про-
фесії, віддано й сумлінно служитимете обраній справі. 

Бажаємо вам міцного здоров’я, незламної волі, стій-
кості характеру у виконанні своїх службових обов’яз-
ків, щастя, миру, добра. Нехай злагода й достаток па-
нують у ваших родинах. 

Ювілейна об’єднана те-
риторіальна громада розпо-
чала практичну роботу на 
шляху до створення власної 
Стратегії розвитку.

Нещодавно в селищі 
Ювілейне відбулося перше 
вступне засідання Робочої 
групи з підготовки Стратегії 
розвитку Ювілейної об’єдна-
ної територіальної громади. 
В приміщенні Центру соці-
альної підтримки дітей та сі-
мей «Добре вдома» зібрались 
представники виконавчих 
органів влади, депутатського 
корпусу, громадського секто-
ру, промислових і бізнесових 
кіл, духовенства, ЗМІ. 

Їм належало визначитися 
з напрямками своєї роботи та скласти план дій на наступні 10 місяців, з метою 
створення якісного й реалістичного Стратегічного плану 

розвитку громади.
Зустріч відкрив Ювілейний се-

лищний голова (керівник Робочої 
групи) Іван Камінський. Він під-
креслив важливість підготовки й 
реалізації довгострокового проекту 
для наступного якісно нового стало-
го розвитку селищної громади.   

З вітанням до присутніх також 
звернулися: керівник проекту 
Олександр Козакевич (Фонд Гро-
мади «Джерело»), представники: 
Дніпропетровської районної ради 
– Віталій Жеганський і обласної 
ради – Олег Венгер.

Під час засідання консультант 
зі стратегічного планування Володимир Проскурнін ознайо-
мив присутніх із методологією та процесом стратегічного планування, наголосив 
на важливості участі в ньому якнайширших верств населення. 

Адже суспільно узгоджена програма розвитку сприяє згуртуванню мешканців 
громади, допомагає максимально визначити місцеві ресурси для вирішення прі-
оритетних проблем, підвищує фаховість і позитивний імідж громади, а відтак, 
її конкурентоспроможність у залученні інвестицій та інших зовнішніх ресурсів.

Під час робочої зустрічі її учасники ознайомилися з етапами процесу планування, 
з методикою проведення опитування й формування Профілю громади, запропону-
вали свої варіанти Місії та Стратегічного Бачення майбутнього розвитку громади, 
ідентифікували 57 найважливіших проблем, а потім прорейтингували їх. 

РОЗВИТОК – ВИБІР ГРОМАДИ
СТРАТЕГІЧНЕ   ПЛАНУВАННЯ

Були також вирішені першочергові організаційні питання – узгоджений 
календарний план розробки Стратегії розвитку 
та її структури, накреслені найближчі конкретні 
завдання для членів Робочої групи. 

Важливим підсумком заходу стало підписан-
ня Договору про співпрацю між Фондом громади 
«Джерело» та Ювілейною селищною радою. Отже 
зроблений перший дуже вагомий крок, і на черзі 
початок конкретної практичної роботи.

Іван Камінський, підводячи підсумок засідан-
ня, подякував усім учасникам зустрічі за актив-
ність і плідну працю, Центру «Добре вдома» – за 
надане приміщення для проведення заходу. Іван 
Миколайович висловив впевненість у тому, що 
Робоча група працюватиме результативно, й план 
Стратегії розвитку Ювілейної громади забезпе-
чить визначення головних цілей та найважливі-
ших завдань, направлених на розвиток території, 
підвищення громадянської активності людей, 

впевненості в майбутньому. 
Метою проекту «Підготовка Стратегії розвитку Ювілейної селищної терито-

ріальної громади та інституційне забезпечення її реалізації», що здійснюється 
Фондом громади «Джерело» за підтримки Програмної ініціативи «Демократична 
практика» МФВ, є підтримка регіонального розвитку та структури публічної ад-
міністрації на місцевому рівні, шляхом впровадження інновацій в систему управ-
ління органів місцевого самоврядування (об’єднаної громади), через розробку та 
реалізацію стратегії сталого розвитку та розвитку навичок персоналу, використо-
вувати сучасні знаряддя та методики в управлінні місцевим розвитком. 

Таміла ЖОРНЯК. На фото автора: учасники зустрічі в сел. Ювілейному.

Наш індекс: 61707 
Передплатна кампанія на 2016 рік

Вартість: на 8 місяців – 81,36 грн, на 6 місяців – 61,02 грн, 
                  на 3 місяці – 30,51 грн, на 1 місяць – 10,17 грн.

Без поштових послуг.

Інформаційні матеріали газе-
ти «Дніпровська зоря» відтепер 
доступні користувачам мережі 
Facebook, сторінка «Редакція газе-

ти «Дніпровська зоря», та Google.

14 квітня – День ДАЇ МВС України.
Шановні працівники Державтоінспекції! 
Щиро вітаємо вас із професійним святом!

Ваша служба вимагає багатьох якостей – практичного дос-
віду, знань у різних галузях, а також уміння прийняти єдино 
вірне рішення в найскладніших ситуаціях, які час від часу 
виникають на дорогах.

Впевнені, що ви й надалі будете робити все, щоб жителі 
нашого району та гості відчували себе в безпеці.  

Бажаємо вам та вашим родинам здоров’я, благополуччя, 
натхнення, пошани від водіїв та професійних успіхів. Нехай 
ваша робота буде безпечною та спокійною, а життя – щасли-
вим і радісним. Нехай у ваших сім’ях панують тепло й зати-
шок. Удачі й підвищення вам по службі!

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

Шановні працівники кримінального розшуку України! 
Прийміть вітання з професійним святом! 

Ваша служба одна з найважливіших підрозділів МВС. 
Кожного дня оперативні співробітники несуть службу, за-
хищаючи безпеку суспільства та держави, спокій людей. У 
карному розшуку випадкових людей немає, адже не всім під 
силу працювати в екстремальних умовах. Окрім хорошої 
фізичної підготовки, оперуповноважені наділені чудовими 
аналітичними здібностями та інтуїцією, вміють знайти під-
хід до людини, спрогнозувати ситуацію. І головне – у них не-
має права на помилку, адже ціною їй може стати чиясь доля й 
навіть – людське життя. 

Бажаємо вам успіхів у досягненні результатів, у роди-
нах – благополуччя й злагоди.

Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служ-
би, строки проведення чергових призовів та чергові призови 
громадян України на строкову військову службу в 2016 році

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції 
України та на виконання Закону України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» постановляю:

1. Звільнити в запас зі Збройних сил України, інших утворених відпо-
відно до законів України військових формувань, Державної спеціальної 
служби транспорту: 1) військовослужбовців строкової служби, які мають 
ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені 
строки строкової військової служби: в квітні-червні 2016 року; в листопаді 2016 
року; 2) інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встанов-
лені строки строкової військової служби, в жовтні-грудні 2016 року. 

2. Визначити на 2016 рік такі строки проведення чергових призовів громадян 
України на строкову військову службу: 1) 5 травня-30 червня; 2) жовтень-листопад. 

3. Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до вій-
ськової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення в вій-
ськові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного 
віку та не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову вій-

ськову службу: 1) у травні (починаючи з 5 травня) 
– червні 2016 року; 2) у жовтні-листопаді 2016 року. 

4. Кабінету Міністрів України визначити чисель-
ність громадян України, які підлягають призову на 
строкову військову службу, та обсяги видатків для 
проведення чергових призовів у 2016 році. 

5. Кабінету Міністрів України, обласним, Київ-
ській міській державним адміністраціям забезпе-
чити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою 
та проведенням у 2016 році чергових призовів гро-
мадян України на строкову військову службу. 

6. Міністерству інфраструктури України забез-
печити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Державної спеціальної служби транспорту перевезення осіб, за-
значених у статтях 1 і 3 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведен-
ня розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 
3, який набирає чинності з 5 квітня 2016 року, та пункту 2 статті З, який набирає 
чинності з 1 вересня 2016 року.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО.
29 березня 2016 року.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ДРДА

ЗАПРАЦЮВАЛА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА 
РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЯ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА 
ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
 На нараді працівників освітянської 

ниви району Артьом Фісунов, голова 
райдержадміністрації, представив на-
чальника відділу освіти, молоді та спорту 
Дніпропетровської райдержадміністрації 
Ларису Сафронову. 

Свою трудову діяльність Лариса Бори-
сівна розпочала зі старшої піонервожатої 
в середній школі № 31 м. Дніпропетров-
ська.

З 1985 по 1989 рік навчалася в Київсько-
му університеті ім. Т. Шевченка. Отрима-
ла диплом спеціаліста за спеціальністю 
«Слов’янські мови та літератури».

З 1989 по 1992 рік працювала вчителем 
української мови та літератури середньої 

школи № 241 у м. Києві.
З 1992 по 1994 рік – вчитель російської мови та літератури  серед-

ньої школи № 82 у м. Дніпропетровську.
З 1994 по 1997 рік – заступник директора з виховної роботи серед-

ньої школи № 128 у  м. Дніпропетровську.
З 1997 по 2003 рік – заступник директора з навчально-виховної 

роботи середньої школи № 128 у м. Дніпропетровську.
З 2003 по 2006 рік працювала директором середньої загальноос-

вітньої школи № 6 у м. Дніпропетровську.
З 2006 по 2013 рік  – завідувач відділу освіти Красногвардійської 

районної ради в м. Дніпропетровську.
З 2013 по 2016 рік – начальник управління освіти та науки Дніпро-

петровської міської ради.
З березня 2016 року по теперішній час працює на посаді началь-

ника відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної 
державної адміністрації.

Відповідно до 
вимог Законів 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України 
«Про державну 
реєстрацію ре-
чових прав на 
нерухоме майно 
та їх обтяжень» 
та деяких інших 
з а к о н од а в ч и х 
актів України 
щодо децентра-
лізації повнова-
жень з держав-
ної реєстрації 
речових прав на 
нерухоме майно 
та їх обтяжень» 

№ 834-VІІІ та «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців» Дніпропетровська районна державна адміністрація пові-
домляє про прийняття повноважень у сферах державної реєстрації бізнесу та речових прав на 
нерухоме майно.

Розпорядженням голови Дніпропетровської районної державної адміністрації № Р-55/0/291-
16 від 01.03.2016 року затверджено структуру та штатний розпис державних реєстраторів у 
кількості шести штатних одиниць. На посаду начальника державної реєстраційної служби 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень РДА призначена Ольга Валеріївна Шляхова, 
державними реєстраторами державної реєстраційної служби речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень РДА: Вікторія Володимирівна Садошенко; Кіра Григорівна Петриченко; Іван  
Олександрович Гаркуша.

Працівниками, призначеними на посаду державних реєстраторів, отримано доступ до Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Артьом ФІСУНОВ, голова Дніпропетровської райдержадміністрації.

НОВИНИ  З  МІСЦЕВИХ  ГРОМАД

ВІДКРИТА СОЦІАЛЬНА АПТЕКА
На багаточисельні звернення жителів Сурсько-Литовської громади до депутата Дніпропе-

тровської обласної ради Євгенія Жадана, розпочав свою роботу соціальний аптечний заклад 
у селі Сурсько-Литовське. Його відкриття забезпечило можливість жителям села та людям із 
прилеглих населених пунктів купувати якісні ліки за доступними цінами.

Активну підтримку та допомогу в організаційних питаннях щодо відкриття цього аптечного закла-
ду надали Сурсько-Литовський сільський голова Григорій Андрєєв, головний лікар Дніпропетров-
ської ЦРЛ Лариса Гардецька, головний лікар медико-санітарної допомоги Сурсько-Литовської сіль-
ської громади Костянтин Зотов. Усіх об’єднала 
єдина благородна мета – покращення життя 
сільських жителів та забезпечення населення 
якісними ліками за доступними цінами.

 Нам вдалось поспілкуватися з людьми, вони 
дуже задоволені такому вагомому здобутку 
громади. Вже перші покупці відзначили, що 
націнка на лікарські засоби в даному аптечно-
му закладі регульована, а з нагоди відкриття 
всім покупцям ще й була надана знижка в роз-
мірі 10 відсотків! 

До аптеки завітала Марфа Трохимівна Іллюшенко, їй уже 80 років, та жіночка слідкує за своїм здоров’ям, і в 
цьому їй допомагають ліки. «Спасибі за таку аптеку нашому депутатові обласної ради та місцевій владі, – го-
ворить пенсіонерка, – час у державі зараз непростий, тож зайвими кошти ніколи не будуть, якщо ліки дешевші 
– значить зможу ще щось купити для себе».

А ось стоїть у черзі молода мама, запитуємо в неї, чи забезпечує її потреби представлений в аптеці асор-
тимент. Ганна Павлова розповіла: «Моєму синочкові Артему вже виповнився рік, тому я задоволена, що за соціальними цінами маю можливість придбати засоби 
гігієни, дитяче харчування, вітаміни, медичні препарати. Асортимент ліків дуже широкий. До того ж важливо, що працює послуга «ліки на замовлення», можна 
купувати лікарські трави, косметичні засоби, а також ліки, виготовлені за рецептом лікаря».

Зауважимо, обласне комунальне підприємство «Фармація» вже більше 10 років за підтримки Дніпропетровської обласної ради бере участь у реалізації міжга-
лузевої комплексної програми «Здоров’я нації» і відкриває по всій території Дніпропетровської області соціальні аптечні заклади. Станом на сьогоднішній день 
відкрито та працює 44 соціальні аптеки. 

Віка ЗОРЯНА, с. Сурсько-Литовське. На фото автора: соціальний аптечний заклад відкритий; перші покупці завітали до аптеки.

На базі Степнянської школи відбувся науко-
во-практичний семінар вчителів історії Дні-
пропетровського району на тему: 
«Освітні стратегії формування гро-
мадянської свідомості учнів як засіб 
соціалізації особистості громадян-
ського суспільства шляхом форму-
вання в учнях культури життєтвор-
чості, життєдіяльності, компетенції 
на уроках історії». Девіз роботи: «можна не знати тисячі наук і бути освіченою 
людиною, але не знати історію свого народу може лише людина, нерозвинена 
розумово». 

Гостей зустрічали хлібом-сіллю та бадьорою піснею маленькі козачата – учні 
3-го та 4-го класів (класні керівники Надія Гелевер’єва та Наталя Сорокіна, вчи-
тель музики Ірина Матюшина). До уваги присутніх були представлені тематичні 
стенди «Україна – рідна моя земля, омріяна, народжена в муках держава»; «Русь 
– Україна»,  2-й, 6-й класи (класні керівники Ольга Кнюпа та Марина Касяненко); 
«Гетьманщина», 7-й, 8-й класи (класні керівники Олена Гаркуша та Світлана Чер-
нявська; «Україна XX-XXІ ст.», 9-й клас (класний керівник Руслан Матвєєв та бі-
бліотекар Наталя Матвєєва); «Українська стіна болю та випробувань на стійкість 
– АТО», 11-й клас (класний керівник Елла Губа). 

Роботу семінару розпочали теоретико-методичним блоком: «Організація на-
вчально-виховного процесу історичних дисциплін в умовах стандартизації осві-
ти «Деякі аспекти викладання історії в сучасній школі» (нормативно методичний 
екскурс сьогоденних вимог)». Керівником семінару виступила методист методич-
ного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської райдержадмі-
ністрації Тетяна Тегза. Особлива увага учасників семінару звернена на навчаль-
но-методичні засади історичної освіти. Актуалізована місія школи – навчити 
дитину вчитися впродовж усього життя, самостійно здобувати інформацію, ви-
робити бажання вчитися; поставлене мегазавдання: змінити способи поведінки та 
характер мислення як дітей, так і дорослих, що буде сприяти створенню сталого 
майбутнього на засадах цілісності природного оточення, економічної життєздат-
ності та справедливого і демократичного суспільства для нинішніх та майбутніх 
громадян. Надані методичні рекомендації щодо здійснення історичної освіти та 
національного виховання учнів. 

Наступний етап роботи семінару – знайомство з твор-
чою майстернею вчителя історії Валентини Обух «Освітні 

стратегії формування громадянської сві-
домості учнів як засіб соціалізації особи-
стості громадянського суспільства шля-
хом формування в учнів культури жит-
тєтворчості, життєдіяльності, ключових 
життєвих компетенцій на уроках історії». 
Зацікавлення викликав педагогічний ін-

струментарій: методика підготовки та проведення тестового контролю рівня 
навчальних досягнень учнів на основі комп’ютерної підтримки навчального 
процесу (контрольно-діагностична система TEST – W; демонстраційний аспект 
розвитку життєтворчих, життєдіяльних компетенцій особистості школяра (пре-
зентація матеріалів історичної екскурсії «Історичними стежками м. Дніпропе-
тровська»); методичний прийом «Інтенсивні методи навчання історії: викори-
стання схемно-знакових моделей в системі дистанційної освіти» – 5-й клас «Які 
пам’ятки є частиною історії», 10-й клас «Українська революція та українська 
державність у 1917-1921рр».

Особлива увага була приділена діяльнісно-практичним формам роботи саме 
вчителя історії: відеоряд з допомогою 34-го телевізійного каналу та учнівський 
репортаж із відвідуванням шкільного музею «Пам’яті не загиблої 273-ої стрі-
лецької дивізії» (репортери учень 7-го класу Владислав Лахманюк та учень 11-го 
класу Артем Скорбатюк).

По завершенню семінару всі учасники завітали до музично-історичної віталь-
ні «Характерні риси української ментальності», як один із шляхів формування 
національної свідомості громадянської особистості учня.

Завершилася робота підведенням підсумків, під час яких пролунало багато 
теплих слів на адресу колективові школи. Спільними зусиллями вироблені й 
прийняті до виконання відповідні рекомендації. Педагогічний та учнівський ко-
лективи Степнянської СЗШ висловлюють слова подяки методисту відділу освіти 
Тетяні Тегзі за надану методичну допомогу в організації та проведенні семінару, 
всім учасникам за підтримку, розуміння, активну участь у роботі. Особливі сло-
ва подяки за вирішення організаційних питань щодо проведення заходу – Івано-
ві Камінському, Ювілейному селищному голові. 

Валентина ОБУХ, вчитель історії Степнянської СЗШ. 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ   СЕМІНАР

ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ 
В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
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Н О В І   П Е Р Е М О Г И  
ТВОРЧО  ОБДАРОВАНИХ  УЧНІВ

Від нашого району в цьому 
заході взяли  участь 3 учні в 
категоріях: «екологічно без-
печні технології та прикладна 
екологія», «ресурси енергозбе-
реження», «біологія». Призери 
конкурсу: ІІ місце – Олексій 
Акастьолов, учень 11 класу 
Партизанської СЗШ, ІІІ місце 
– Олексій Топал, учень 10 кла-
су Волоської СЗШ, IV місце 
– Римма Юнусова, учениця 11 
класу Кіровської СЗШ. Кращі 
учасники конкурсу отримали 
цінні призи від ТОВ «Техноло-
гії відновлених ресурсів» і Президіуму 
Національної академії наук України. Від 
НЕНЦ – сувенірні офісні набори.

У Всеукраїнському 
конкурсі юних зоологів 
і тваринників, що прохо-
див в м. Києві дипломан-
тами стали: Микола Пе-
рістий, учень 11 класу Горянівської СЗШ 
та Світлана Завгородня, учениця 11 класу 
Чумаківської СЗШ.

З метою всебічної підтримки обда-
рованої молоді, сприяння модернізації 
змісту науково-дослідницької, пошуко-
вої, експериментальної та практичної ді-
яльності учнівської молоді Міністерство 
освіти й науки України спільно з Київ-
ським національним університетом іме-
ні Тараса Шевченка, Національним еко-
лого-натуралістичним центром учнів-
ської молоді (НЕНЦ) та дирекцією освіт-
ніх програм INTEL в Україні був прове-
дений національний етап Міжнародного 
конкурсу науково-технічної творчості 
школярів «Intel-ЕкоУкраїна-2016». Його 

31 березня 2016 року Громад-
ською спілкою «Дніпропетров-
ський обласний центр «Земле-
устрій та нерухомість» спільно з 
Союзом юристів України прове-
дено конференцію з актуальних 
питань і нововведень у сфері не-
рухомості та землеустрою. Захід 
відбувся в залі засідань Дніпро-
петровської районної ради.

У конференції взяли участь: 
голова Громадської спілки 
«Дніпропетровський обласний 
центр «Землеустрій та нерухо-
мість» Ігор Осадчий та пред-
ставник Союзу юристів Украї-
ни у Дніпропетровському районі Дніпропетровської 
області Владислав Колесников.

Під час конференції провідним спеціалістом відді-
лу з питань нотаріату Управління з питань нотаріату 
та банкрутства Головного територіального управлін-
ня юстиції Русланом Русаковим розглянуто питання 
стосовно повноважень нотаріусів щодо державної 
реєстрації прав власності на нерухоме майно. Голов-
ним спеціалістом відділу державної реєстрації прав 
на нерухоме майно Дніпропетровського районного 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

КОНФЕРЕНЦІЯ

НОВОВВЕДЕННЯ  У  СФЕРІ  НЕРУ ХОМОСТІ  ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ
управління юстиції Дніпропетровської області Світ-
ланою Ланською були розкриті питання державної 
реєстрації прав на нерухоме майно з урахуванням 
змін у законодавстві України. Також у ході заходу в.о. 
начальника Управління Держгеокадастру у Дніпро-
петровському районі Ірина Мовшина та заступник 
начальника відділу Державного земельного кадастру 
Управління Держгеокадастру у Дніпропетровському 
районі Дніпропетровської області Тетяна Баранник 
доповіли про зміни у земельному законодавстві та 

роз’яснили найактуальніші питання. Начальник Цен-
тру надання адміністративних послуг Дніпропетров-
ської районної державної адміністрації Ольга Таран 
розкрила тему децентралізації влади та передачі на 
місця функцій ЦНАП. У ході конференції здійснено 
обмін досвідом між учасниками та за її результатами 
підведено підсумки.

Владислав КОЛЕСНИКОВ, 
представник Союзу юристів України у Дніпро-
петровському районі.             Фото Юлії Чумак.

У Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської 
молоді (НЕНЦ) м. Києва, за підтримки Національної академії наук 
України, Державної служби інтелектуальної власності України, 
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної 
власності» пройшов Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціо-
налізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму.

учасниками стали 5 учнів нашого ра-
йону, які представляли дослідницькі 
проекти з таких тематичних категорій: 
екологія та охорона навколишнього се-
редовища, біологія, хімічна та біологічна 
інженерія, екологічна інженерія. І місце 
посіла Крістіна Маховська, ІV – Олексій 
Акастьолов, учні 11 класу Партизанської 
СЗШ. Максим Акімов, учень 11 класу 
Сурсько-Литовської СЗШ, Анна Пили-
пенко, учениця 10 класу Ювілейної СЗШ 
та Римма Юнусова, учениця 11 класу Кі-
ровської СЗШ отримали сертифікати.

Національним еколого-натуралістич-
ним центром учнівської молоді спільно з 
громадською організацією «Екологічний 
клуб «Еремурус» був проведений Все-

український конкурс «Енергія і середо-
вище», під гаслом «Збережемо енергію 
– збережемо планету!». З понад 180 уч-
нівських робіт із різних областей Украї-
ни відібрано 38 кращих для участі в фі-
налі Всеукраїнського конкурсу. Учасник 

фіналу став Валентин Жила, учень 11 
класу Горянівської СЗШ.

У Всеукраїнському конкурсі «Цікава 
школа» ІІІ місце виборов гурток «Юні 
охоронці природи» при Партизанській 
СЗШ. Ірина Лигун, вихованка КЗ ЦЕН-
ТУМ отримала перемогу у Всеукраїн-
ській новорічно-різдвяній виставці в 
номінації «Новорічна композиція» за 
роботу «Святий вечір».

У м. Києві проходив Всеукраїнський 
конкурс «Юний генетик і селекціонер». 
Дипломантом цього заходу став Ми-
кола Перістий, учень 11 класу Горянів-
ської СЗШ.

У Всеукраїнській Природничій  шко-
лі учнівської молоді в м.Києві  відбувся 

захист науково-дослідницьких робіт. Ви-
пускник школи Валентин Жила отримав 
посвідчення про закінчення школи.

В рамках Міжнародної освітньої про-
грами GLOBE та Всеукраїнської кам-
панії «Вишнева Україна» Валерій Пар-

хоменко, учень 10 класу Кіровської 
СЗШ-2 отримав Грамоту НЕНЦ. 

Маємо перемоги й в обласних захо-
дах. Так Крістіна Маховська, учениця 
11 класу Партизанської СЗШ посіла 
ІІІ місце в обласному етапі Всеукра-
їнського конкурсу школярів та учнів-
ської молоді «Вчимося за повідувати», 
а в обласній олімпіаді з екології – І міс-
це. Переможцями обласної олімпіади 
з екології також стали: Анна Пилипен-
ко, учениця 10 класу Ювілейної СЗШ 
– ІІ місце; Каріна Тимошенко, учениця 
11 класу Новоолександрівської СЗШ 
та Аліна Пономаренко, учениця Горя-
нівської СЗШ – ІІІ місце.             

В обласному етапі Всеукраїнського 
конкурсу «В об’єктиві натураліста» в 
номінації «Відеофільм»  гурток «Юні 

друзі природи» виборов 
ІІ місце, а Данііл Томас, 
учень Партизанської 
СЗШ зайняв ІІІ місце в  
номінації «Альбом».

Активну участь в обласному конкур-
сі «Лелека» в номінації «Наукові до-
слідження» взяли: Станіслав Піскунов, 
учень 10 класу Новомиколаївської СЗШ 
та Катерина Зушинська, учениця 9 кла-
су Сурсько-Литовської СЗШ.

Ольга Лукаш, керівник гуртка КЗ 
ЦЕНТУМ посіла ІІ місце в обласно-
му конкурсі педагогічної майстерності 
«Краще творче учнівське об’єднання 
еколого-натуралістичного профілю».

Людмила СИНИЧИЧ, 
методист КЗ Центр еколо-
го-натуралістичної творчості 
учнівської молоді.

На фото: переможці та учасники 
Всеукраїнських конкурсів м. Києва.

ПАМ’ЯТІ  ГЕРОЯ

ЖИТТЯ – МОВ СПАЛАХ
Вчора біля Зорянської середньої школи відбувся траурний 

захід «І пам’ять серця, й вічний смуток», присвячений вша-
нуванню пам’яті Сергія Ткаченка, жителя с. Зорі, який 10 
квітня 2015 року загинув у зоні АТО. 

На річницю його загибелі зібралися учні та педагоги школи, рідні Сергія – мама, дружина, діти та сестра, Чумаківський 
сільський голова Валентина Стець, військовий комісар Дніпропетровського райвійськкомату Олександр Вольніков, а також 
працівники сільради та односельці. Усі присутні з біллю говорили про Сергія та тих хлопців, які ще й сьогодні продовжують 
воювати за незалежність нашої держави. І дуже символічно звучали слова молитви за Україну та її убієнних синів. 

Валентина Стець, звертаючись до молодого покоління, закликала пам’ятати, якою ціною дістається мир і злагода на нашій 
землі, наголосила, що найвищою нагородою для загиблих є пам’ять, а також звернулася зі словами підтримки до Вален-
тини Миколаїв-
ни – мами Сергія 
Ткаченка й вдови 
Наталії та вручи-
ла їм цінні пода-
рунки. Військовий 
комісар Олександр 
Вольніков подя-
кував громаді за 
теплу пам’ять про 
героя, а також за-
значив, що наші 
чоловіки активно 

й достойно беруть участь в АТО. Директор школи Людмила 
Кулак у своєму виступі згадала, яким вихованим і дисциплі-
нованим був Сергій, він успішно поєднував шкільне навчання, допомогу батькам та розваги з однолітками. Жвавим і доброзичливим запам’ятали його вчителі й одно-
класники. Таким він залишиться навіки…

Усі, хто зібралися на лінійку, під звуки метронома схилили голови перед світлою пам’яттю випускника Зорянської школи Сергія Ткаченка, а також тих українців, які 
віддали своє життя за самостійність України, увійшовши в безсмертя. Свічки пам’яті, які запалали в руках юнаків у військовій формі, вкотре нагадали про сум і сму-
ток за нашими героями. Наостанок учні школи та гості поклали квіти до меморіальних дошок Сергієві Ткаченку, які були відкриті в травні минулого року на будівлі 
Зорянської СШ та на будинку по вулиці Центральній, де проживав герой. Річниця пам’яті загибелі нашого земляка змусила вкотре замислитися над тим, що найвищою 
цінністю є життя людини. Своє коротке, мов спалах, життя наш односелець прожив достойно.                           Вікторія ПАРАНЬКО, секретар Чумаківської сільради.
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З А Я ВА  П Р О  Н А М І РИ
1. Інвестор (замовник): Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Басар-ОПТ» 
79067, м. Львів, вул. Богданівська, буд. 
15-А тел. (0322) 32-33-20. 

2. Місце розташування майданчика 
будівництва: ділянка розташована на 
території Новоолександрівської сільської 
ради Дніпропетровського району Дніпро-
петровської області, вздовж автодороги 
М 04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, км 
193+704 – км 193+811 (праворуч)

3. Характеристика діяльності обєк-
та: Будівництво АГЗП на території АЗК 
на території Новоолександрівської сіль-
ської ради Дніпропетровського району  
Дніпропетровської області, вздовж авто-
дороги М 04 Знам’янка – Луганськ – Ізва-
рине, км 193+704 – км 193+811 (праворуч).

Технічні і технологічні дані: на існую-
чому АЗК наявні два підземних резервуари 
ємністю 50+54 м3, для бензину марок А-92, 
А-95, А-95 П, дизельного пального та ди-
зельного пального П. Проектом передбача-
ється влаштувати один підземний резервуар 
об’ємом 20 м3 (підземний модуль) для скра-
плених вуглеводневих газів (пропан-бутан). 
Загальна ємність резервуарного парку 120м3. 

Режим роботи АЗК – цілодобовий. Тер-
мін експлуатації будинку АЗК з пунктом 
сервісного обслуговування водіїв та паса-
жирів 60 років. Термін експлуатації резер-
вуарів 40 років. Рік введення в експлуата-
цію АЗК 2009 р. Рік введення в експлуата-
цію АГЗП 2016 р.

При проектуванні АГЗП застосована 
сучасна технологічна схема заправлення 
автотранспорту з використанням надій-
ного сучасного обладнання, забезпече-
ного системою автоматичного обліку, 
контролю та сигналізації. Обладнання, 
яке буде використовуватись, відноситься 
до найбільш екологічно безпечного в да-
ний час на європейському ринку та про-
йшло державні випробування і допущено 
до застосування в Україні.

У відповідності до постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 серпня 2013 року 
№ 808 АЗК з АГЗП внесено до переліку 
видів діяльності та об’єктів, що станов-
лять підвищену екологічну небезпеку.

Транскордонний вплив відсутній.
4. Соціально-економічна необхід-

ність проектованої діяльності: покра-
щення умов забезпечення населення і 
підприємств якісним якісним скрапленим 
вуглеводневим газом, забезпечення насе-
лення більш дешевшим видом пального, 
створення додаткових робочих місць, 
надходження в держбюджет.

5. Потреби в ресурсах при будівництві 
і експлуатації: земельних – 0,3124 га пере-
буває у власності ТОВ «Басар-ОПТ» згідно 
Витягу з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності, індексний номер – 12592995 від 
11.11.2013 р.; сировинних – привозна сиро-
вина, 3570 м3 на рік, в т. ч. бензин 1050 м3 
на рік, дизпаливо 1120 м3 на рік, СВГ – 1400 
м3 на рік; енергетичних – 10 кВт; водних – 
існ.; трудових – 19 працюючих. 

6. Транспортне забезпечення (при бу-
дівництві і експлуатації): при будівни-
цтві – забезпечує замовник; при експлу-
атації – немає.

7. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності: фонове забруднення, 
розмір СЗЗ, гранично допустимі концен-
трації забруднюючих речовин в атмос-
ферному повітрі населених пунктів.

8. Необхідна еколого-інженерна підго-
товка території: ---------- 

9. Можливі впливи проектованої ді-
яльності (при будівництві і експлуата-
ції) на навколишнє середовище і види 
впливів на: геологічне середовище – не-
має; повітряне середовище – викиди па-
рів бензину, вуглеводнів фракції С12-С19, 
оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду 
сірки, парів бутану та пропану; клімат і 
мікроклімат – немає; водне середовище 
– утворення господарських, побутових та 
зливових стоків; грунт – у випадку аварії; 
рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти – немає, заповідні об’єкти в зоні 
впливу відсутні; навколишнє соціальне 
середовище – вивчається через механізм 
публікації в ЗМІ; навколишнє техноген-
не середовище – немає.

10. Відходи виробництва і можливість 
їх повторного використання, утиліза-
ції, знешкодження чи безпечного похо-
вання: передбачається вивезення осаду і 
вловлених нафтопродуктів на утилізацію 
ліцензійною організацією. Тверді побутові 
відходи  вивозяться згідно договору, на ді-
ючий полігон побутових відходів.

11. Обсяг виконання ОВНС: відповід-
но вимог ДБН.А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: публікація 
в ЗМІ.

Свої зауваження та пропозиції 
необхідно направляти в місячний 
термін до Новоолександрівської 
сільської ради за адресою: 52070, Дні-
пропетровська область, Дніпропетров-
ський район, село Новоолександрівка, 
вул. Сурська, 74, тел. 712-33-86, або до 
замовника проекту (адреса та контак-
тний телефон вище).

З А Я ВА  П Р О  Е КО ЛОГ І Ч Н І 
Н АС Л І Д К И  Д І Я Л ЬНО С Т І

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ба-
сар-ОПТ» (79067, м. Львів, вул. Богданівська, 
буд. 15-А тел. (0322)32-33-20) інвестує будівництво 
АГЗП на території існуючого АЗК на території Но-
воолександрівської сільської ради Дніпропетров-
ського району Дніпропетровської області, вздовж 
автодороги М 04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, 
км 193+704 – км 193+811 (праворуч).

Мета і необхідність реалізації робочого проекту 
«Будівництво АГЗП на території АЗК на території 
Новоолександрівської сільської ради Дніпропетров-
ського району Дніпропетровської області, вздовж ав-
тодороги М 04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, км 
193+704 – км 193+811 (праворуч)» пов’язані з покра-
щенням умов забезпечення населення і підприємств 
якісним скрапленим вуглеводневим газом, створення 
додаткових робочих місць, забезпечення населення 
більш дешевшим видом пального, надходження в 
держбюджет.

Робочий проект розроблений у відповідності з дію-
чими нормами, правилами, інструкціями, державни-
ми стандартами, у тому числі з нормами і правилами 
для приміщень з вибухонебезпечними зонами та по-
жежонебезпечними зонами, безпечна експлуатація, 
яких забезпечується при дотриманні передбачених 
проектом заходів.

При проектуванні АГЗП застосована сучасна тех-
нологічна схема заправлення автотранспорту з вико-
ристанням надійного сучасного обладнання, забезпе-
ченого системою автоматичного обліку, контролю та 
сигналізації. Обладнання, рекомендоване проектом, 
відноситься до найбільш екологічно безпечного в да-
ний час на європейському ринку та пройшло державні 
випробування і допущено до застосування в Україні.

На існуючому АЗК наявні два підземних резерву-
ари ємністю 50+54 м3, для бензину марок А-92, А-95, 
А-95 П, дизельного пального та дизельного пального 
П. Проектом передбачається влаштувати один під-
земний резервуар об’ємом 20 м3 (підземний модуль) 
для скраплених вуглеводневих газів (пропан-бутан). 
Загальна ємність резервуарного парку 120м3. 

Режим роботи АЗК – цілодобовий. Термін експлу-
атації будинку АЗК з пунктом сервісного обслугову-
вання водіїв та пасажирів 60 років. Термін експлуата-
ції резервуарів 40 років. Рік введення в експлуатацію 
АЗК 2003 р. Рік введення в експлуатацію АГЗП 2016 р.

Каналізування об’єкту існуюче та передбачено на 
локальні очисні споруди (ЛОС) Біотал. Очищені води 
відводяться в резервуар-накопичувач.

Зовнішня мережа дощової каналізації, забезпечує 
самопливне відведення дощових і талих вод з покрі-
вель операторної, навісу із незабудованої території 
АЗК в резервуар-накопичувач.

Зовнішня мережа дощової каналізації з місць ло-
кальних забруднень, забезпечує самоплинне відведен-
ня дощових і талих вод з місць зливу та роздачі ПММ, 
та з площадок тимчасового зберігання автотранспорту 
для очистки на сепаратор нафтопродуктів, очисні спо-

руди стічних вод, які сертифіковані в Україні. Очищені 
води відводяться в резервуар-накопичувач. Вода з ре-
зервуарів-накопичувачів використовується на полив 
території або вивозиться автоцистернами.

Безпосереднього та прямого впливу на водні об’єк-
ти, скиду стічних вод, не передбачається.

Водопостачання будинку АЗК існуюче та передба-
чено від міського водопроводу. 

Передбачається вивезення осаду і вловлених на-
фтопродуктів на утилізацію, згідно договору. Тверді 
побутові відходи вивозяться згідно договору, на дію-
чий полігон побутових відходів. 

Перелік забруднюючих речовин, які викидаються 
в атмосферне повітря при експлуатації АЗК з АГЗП:

Види відходів Величина, 
г/с

Величина,
т/рік

Клас 
н е -
б е з -
пеки

Оксид вуглецю 0,101 0,077 4

Діоксид азоту 0,0635 0,01947 3

Діоксид сірки 0,0151 0,00278 3

Сажа 0,00314 0,00112 3

Двоокис вуглецю 1,31 1,813 4

Формальдегід 0,00054 0,000057 2

Бензапірен 0,000000038 0,000000005 1

Метан 0,0017 0,057 0

Аміак 0,000086 0,0027 4

Сірководень 0,0000038 0,000123 2

Бензин 0,0594 1,8778 4

Вуглеводні гранич-
ні (С12-С19)

0,0231 0,0749 4

Бутан 0,838 0,52843 4

Пропан 1,111 0,70047 0

Разом: 3,52 5,15

Оцінка розрахункового рівня забруднення атмос-
ферного повітря, проведено згідно з Державними са-
нітарними правилами охорони атмосферного повітря 
свідчить, що рівень забруднення – допустимий, а сту-
пінь його небезпечності – безпечний.

В режимі нормальної технологічної експлуатації 
об’єкта вплив на навколишнє природне середовище 
не перевищує ГДК і негативних екологічних наслід-
ків діяльності не виникне.

Свої зауваження та пропозиції необхідно на-
правляти у місячний термін до Новоолександрів-
ської сільської ради за адресою: 52070, Дніпропе-
тровська область, Дніпропетровський район, село 
Новоолександрівка, вул. Сурська, 74, тел. 712-33-86, 
або до замовника проекту (адреса та контактний те-
лефон вище).

Відповідно до законодавства України, Олександрівський сіль-
ський голова Прокоф’єв Павло Григорович подав декларацію 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за 2015 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу сільсько-
го голови становить 113 882 грн, у тому числі 100 640 – заробітна 
плата.

Дохід його родини становить 112 002 грн.
Щодо нерухомості, у Прокоф’єва П. Г. є три земельні ділянки 

загальною площею 2 600 кв.м, житловий будинок загальною пло-
щею 126 кв.м, автомобіль Daewoo Leganza, 2001 р.в.

Відповідно до законодавства України, секретар Олександрів-
ської сільської ради Потопахіна Ганна Степанівна подала де-
кларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу секре-
таря сільської ради становить 68 399 грн, у тому числі 58 483 грн 
заробітна плата. Дохід її родини становить 16 500 грн.

Родині Потопахіної Г. С. належить житловий будинок загаль-
ною площею 56 кв.м, земельна ділянка площею 0,2400 га, автомо-
білі марки  ВАЗ-2101та ЗАЗ-110207.

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯХ Відповідно до законодавства України, Сурсько-Литов-
ський сільський голова Андрєєв Григорій Дмитрович 
подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язан-
ня фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу 
голови становить 127 710 грн, у тому числі 127 710 грн – 
заробітна плата. 

Щодо нерухомості, у Андрєєва Г. Д. є автомобіль Toyota 
Camry, 2003 р. в., земельна ділянка 1400 кв. м, житловий 
будинок 80 кв. м, гараж 42 кв. м.

Відповідно до законодавства України заступник Сур-
сько-Литовського сільського голови Десятерик Кос-
тянтин Миколайович подав декларацію про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 1 
квартал 2015 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу 
заступника голови становить 17 688 грн, у тому числі 12 
798 грн – заробітна плата. 

Щодо нерухомості, у Десятерика К. М. є квартира пло-
щею 102 кв. м, гараж 70 кв. м, земельна ділянка 1100 кв. м, 
автомобіль КамАЗ, 1986 р.в.

Щодо нерухомості у власності членів сім’ї Десятерика К. 
М. перебуває земельна ділянка площею 1000 кв. м.

Відповідно до законодавства 
України, секретар Сурсько-Ли-
товської сільської ради Буряк 
Ніна Іванівна подала деклара-
цію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового харак-
теру за 2015 рік.

Згідно з декларацією, загальна 
сума сукупного доходу секрета-
ря сільської ради становить 115 
364 грн, у тому числі 108 482 
грн – заробітна плата. 

Дохід ї ї родини становить 
40 544 грн. 

Щодо нерухомості, у власно-
сті Буряк Н. І. є житловий буди-
нок площею 84,7 кв. м, земель-
на ділянка загальною площею 
2000 кв. м, автомобіль ГАЗ-
2402, 1983 р. в.  

Щодо нерухомості у власності 
членів сім’ї Буряк Н. І. перебуває 
квартира площею 51,3 кв. м, га-
раж 48 кв.м.

Відповідно до законодавства України, керуючий 
справами (секретар) виконавчого комітету Під-
городненської міської ради Семенюк М.О. подав 
декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’я-
зання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного 
доходу складає 116 946 грн, у тому числі 99 926 
грн – заробітна плата. У власності Семенюка М.О. 
перебуває житловий будинок загальною площею 
203,6 кв.м, земельні ділянки загальною площею 
2900 кв.м, 1000 кв.м, 570 кв.м, квартира загальною 
площею  20,4 кв.м та автомобіль АУДІ-А6 (4176 куб.
см), 1999 року випуску. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї скла-
дає 11 463 грн. У власності членів сім’ї декларанта 
перебуває квартира загальною площею 31 кв.м.

Відповідно до законодавства України, спеціаліст 
Підгородненської міської ради Білоконь Г.М., 
яка в 2015 році перебувала на посаді заступника 
міського голови подала декларацію про майно, до-
ходи, витрати й зобов’язання фінансового характе-
ру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного 
доходу Білоконь Г.М. складає 134 463 грн, у тому 
числі 123 849 грн – заробітна плата. У власності Бі-
локонь Г.М. перебуває земельна ділянка загальною 
площею 1200 кв.м, квартира загальною площею  
44,7 кв.м. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї де-
кларанта склала 49 534 грн. У власності членів сім’ї 
декларанта перебуває автомобіль Деу Ланос (1498 
куб.см), 2007 року випуску.

Відповідно до законодавства України, 
міський голова Підгородненської місь-
кої ради Кузьменко Г. В. подала деклара-
цію про майно, доходи, витрати й зобов’я-
зання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума су-
купного доходу міського голови складає 1 
306 301 грн, у тому числі 9 058 грн  – заро-
бітна плата. 

У власності Кузьменко Г. В. перебуває 
житловий будинок загальною площею 69 
кв.м, земельна ділянка загальною площею 
1 100 кв.м, квартира загальною площею 54 
кв.м. Фінансові зобов’язання та інші ви-
трати склали 480 000 грн. Загальна сума 
сукупного доходу членів сім’ї декларанта 
склала 10 000 грн. 

Відповідно до законодавства України, 
секретар Підгородненської міської ради 
Болдирєв Р.А. подав декларацію про май-
но, доходи, витрати й зобов’язання фінан-
сового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією секретар міської 
ради в 2015 році доходів не отримував. 
Болдирєв Р.А. не є власником нерухомого 
майна та транспортних засобів. 

Загальна сума сукупного доходу членів 
сім’ї складає 44 886  грн. У власності чле-
нів сім’ї  декларанта перебуває квартира 
загальною площею 111,1 кв.м та автомо-
біль Деу Ланос (1500 куб.см), 2004 року 
випуску.

Відповідно до законодавства України, заступник Підгороднен-
ського міського голови Батієнко В.В. подав декларацію про майно, 
доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу заступ-
ника міського голови складає 129 898 грн. У тому числі 106 174 
грн – заробітна плата. У власності Батієнко В.В. перебуває жит-
ловий будинок загальною площею 281,4 кв.м, земельні ділянки 
загальною площею 2100 кв.м. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї складає 20 110  
грн. У власності членів сім’ї декларанта перебуває земельна ді-
лянка загальною площею 1152 кв.м. та автомобілі Хюндай-Со-
ната (2400 куб. см.) 2007 року випуску та Ніссан-Блюберд (2000 
куб.см) 1995 року випуску.

Відповідно до законодавства України, заступник Підгороднен-
ського міського голови Д’яченко Р.І. подав декларацію про майно, 
доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу заступ-
ника міського голови складає 109 125 грн, у тому числі 38 175 грн 
– заробітна плата. У власності Д’яченка Р.І. перебуває житловий 
будинок загальною площею 320 кв.м, садовий (дачний) будинок 
загальною площею 100 кв.м, інше нерухоме майно загальною 
площею 320 кв.м, земельні ділянки загальною площею 20 000 
кв.м, 5 199 кв.м та 393 кв.м, автомобілі легкові Ніссан Кашкай 
(2000 куб. см), 2007 року випуску, Форд Транзит (2200 куб.см), 
2008 року випуску та автомобілі вантажні Ісузу (3800 куб. см), 
2008 року випуску, Фотон (3500 куб. см) 2005 року випуску, при-
чеп легковий КРД, 2012 року випуску. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта скла-
ла 221 049 грн. У власності членів сім’ї декларанта перебувають 
житловий будинок загальною площею 60 кв.м, земельна ділянка 
загальною площею 800 кв.м та автомобіль Хюндай-Акцент (1500 
куб. см), 2008 року випуску.
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ГОРОСКОП
н а  т и ж д е н ь

Господарочка

ЯК КАЖЕ МУДРІСТЬ...
Зберігати свій се-

крет – мудро, але 
чекати, що його 

будуть збері-
гати інші – 

нерозумно.

СМАЧНОГО!
СУП ІЗ КОНСЕРВОВАНОЇ САРДИНИ

Інгредієнти: 1 банка сардин у маслі, 3 картопли-
ни, 1 цибулина, 1 морквина, 4-5 ст. л. зеленого горо-
шку, сіль, чорний мелений перець – за смаком, олія 
для смаження, зелень.

Приготування: натріть на тертці моркву, цибулю на-
ріжте дрібними кубиками й обсмажте все це на розігрітій 
із олією сковороді. У каструлю налийте воду, поставте на 
вогонь і доведіть до кипіння. Картоплю наріжте невели-
кими кубиками й додайте в воду. Зменшіть вогонь і варіть 
до готовності картоплі. Додайте смажену цибулю з мор-
квою та консервований горошок. Посоліть і поперчіть. Як 
тільки суп закипить, додайте шматочки консервованої 
риби, подрібнену зелень і все доведіть до кипіння.

ГРИБНЕ РАГУ
Інгредієнті: 1/4 склянки оливкової олії, 1 велика 

цибулина, 2 зубчики часнику, 1/2 кг грибів (пече-
риці, білі, лисички), сіль, мелений чорний перець, 2 
склянки курячого бульйону, 1/3 склянки вершків, 5 
листків базиліка, 1/4 склянки листя петрушки, 1/2 
склянки тертого пармезану.

Приготування: у великому сотейнику нагрій-
те оливкову олію. На середньому вогні обсмажте 
дрібно порізану цибулю з вичавленим часником, до 
м’якості. Додайте порізані гриби, сіль, перець, пе-
ремішайте. Обсмажуйте, помішуючи, на великому 
вогні, до м’якості й випаровування рідини. 

Подавайте це рагу з макаронними виробами. 

МАКАРОНИ З ЯЙЦЕМ 
Інгредієнти: 300 гр макаронів, 2 яйця, 100 гр твер-

дого сиру, кріп, вершкове масло, сіль.
Приготування: відваріть будь-які макаронні ви-

роби. Відваріть та нарубайте яйця. Натріть сир і 
наріжте зелень. Розігрійте в сковороді невеликий 
шматочок вершкового масла, висипте нарізаний кріп 
і злегка підсмажте його. Додайте відварені макаро-
ни й обсмажте до легкого рум’янцю. Додайте яйця 
й посипте сиром. Накрийте сковорідку кришкою та 
потримайте на невеликому вогні 2 хв. 

САЛАТ ІЗ ВАРЕНОЇ МОРКВИ
Інгредієнти: 4 середні морквини, 1 зубчик часнику, ба-

зилік, 2 ст. л. оливкової олії, сіль, перець, оцет – за смаком.
Приготування: моркву відваріть, почистіть, наріж-

те кружальцями і викладіть у посудину. Додайте дріб-
но нарізаний базилік, вичавлений часник, посоліть і 
поперчіть. Додайте олію, оцет і все перемішайте. 

АПЕЛЬСИНОВИЙ КЕКС
Інгредієнти: 1 апельсин, 200 гр борошна, 200 гр 

вершкового масла, 200 гр цукру, 3 яйця, 2 ч. л. (без 
гірки) розпушувача тіста, цукрова пудра.

Приготування: апельсин добре помийте й залийте 
водою, доведіть до кипіння й варіть, накривши криш-
кою, приблизно 1,5 години до м’якості. Потім апель-
син трошки остудіть і розріжте навпіл. Виберіть всі 
кісточки, інакше кекс буде гірчити. Варений апельсин 
подрібніть блендером у пюре. До масла додайте цукор 
і збийте міксером. До збитого масла по одному дода-
вайте яйця, кожен раз ретельно збиваючи міксером. 
До отриманої маси додайте апельсинове пюре. Збийте 
міксером. Потім всипте просіяне борошно, переміша-
не з розпушувачем. І знову ретельно, на малій швид-
кості, перемішайте міксером. 

Тісто викладіть у змащену олією форму й випікайте в 
розігрітій до 180 °С духовці 45 хв. Вийміть готовий кекс 
з форми, охолодіть і присипте зверху цукровою пудрою. 

КОРИСНИЙ НАПІЙ ІЗ АПЕЛЬСИНУ
Інгредієнти: 1 апельсин, 2 л води, 5 ст. л. цукру, 1 

ч. л. лимонної кислоти без гірки.
Приготування: ретельно вимийте апельсин і за-

лийте окропом на 5 хв. Добре сполосніть його під 
проточною водою й наріжте маленькими шматоч-
ками, не очищаючи від шкірки. Додайте склянку 
кип’яченої води, щоб маса була більш рідкою. Збий-
те до отримання однорідної маси. Процідіть спо-
чатку через сито, а потім через марлю в 6 шарів. В 
отриману масу додайте цукор, лимонну кислоту, 2 
л теплої кип’яченої води та все добре перемішайте.  

ОВНИ. Для вас 
цей тиждень стане 
періодом високих 
цілей і далекосяж-
них планів. Уни-
кайте поспішних рішень. Ваша 
розсудливість обернеться реаль-
ною вигодою.

ТІЛЬЦІ. Матеріальні успіхи  
цілком можливі, й вони залежать 
від вашої підприємливості, вмін-
ня підтримувати відносини. Ваше 
коло знайомств розшириться й   
виявиться досить таки корисним. 

БЛИЗНЮКИ. Ваша харизма-
тичність і вміння знаходити спіль-
ну мову з людьми допоможуть вам 
відкрити будь-які двері. Направте 
своє натхнення на зміцнення взає-
мин із людьми. 

РАКИ. Досить напружений і 
конфліктний тиждень. Зайва ви-
могливість до оточуючих загро-
жує серйозно зіпсувати відносини 
та розірвати цінні ділові зв’язки. 

ЛЕВИ. Вам гороскоп на тиж-
день обіцяє велику кількість нових 

вражень. Матеріальний добробут 
теж відіграватиме чималу роль, 
але ваші доходи й витрати не 
завжди залежать тільки від вас. 

ДІВИ. Ваш життєвий потенці-
ал на високому рівні. Ви будете 
діяльні та енергійні. Можливо 
вам вдасться реалізувати задума-
не. Ясність і точність мислення 
підніме ваш добробут.

ТЕРЕЗИ. Зараз найбільшу цін-
ність набуває партнерство в спра-
вах, пов’язаних із матеріальною 
сферою. Дуже важливі відносини 
з керівництвом. Конфлікти тільки 
приведуть до грошових втрат.

СКОРПІОНИ. Тиждень може 
виявитися досить важким, че-
рез те, що є невирішені питання. 
Власні помилки можуть сповіль-
нити, а то й зовсім перекреслити 
намічені справи. Не робіть швид-

ких висновків і прислухайтеся 
до інтуїції.

СТРІЛЬЦІ. Тиждень досить 
успішний. Але й виникнення 
прикрих непорозумінь виклю-

чати не можна. Труднощі в справах 
можуть виникати з незалежних від 
вас причин й так само швидко са-
моусуватися. 

КОЗЕРОГИ. Приготуйтеся до 
змін. Будьте пильні й не приймайте 
нічиїх порад. Ваша витримка до-
поможе обійти приховані пастки. 
Обачно ставтеся до будь-яких ко-
лективних дій.

ВОДОЛІЇ. У професійній сфе-
рі можуть відкритися несподівані 
можливості. Всеосяжна обстановка 
благополуччя буде панувати й в осо-
бистому житті. У вас з’явиться мож-
ливість поліпшити житлові умови.

РИБИ. Будьте пунктуальні, дис-
ципліновані й уважні до особисто-
го бюджету. В усьому іншому по-
кладіться на волю зірок. Нікому не 
давайте обіцянок, які ви не можете 
стримати за певних обставин. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО  РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для ознайомлення громадськості з намірами 
забудови території в приміщенні відділу місто-
будування, архітектури, житлово-комунально-
го господарства, будівництва та інфраструк-
тури Дніпропетровської райдержадміністрації 
за адресою: сел. Ювілейне, вул. Будівельників 
(Фрунзе), 18 (під’їзд 1, поверх 1) оприлюднено про-
ект «Детальний план зони придорожнього сервісу 
в районі 221 км автошляху М-04 Знам’янка – Лу-
ганськ – Ізварине на території Ювілейної селищної 
ради Дніпропетровського району Дніпропетров-
ської області».

Проект розроблений на підставі розпоряджен-
ня Дніпропетровської РДА № Р-21/0/291-16 від 
14.02.2016р. Головною метою проекту є: визначення 
планувальної структури і функціонального викори-

стання, просторової композиції зони придорожнього 
сервісу, параметрів забудови окремих земельних ді-
лянок та їх груп, напрямів організації транспортного 
і пішохідного рухів, розміщення місць паркування 
транспортних засобів, всіх планувальних обмежень 
використання території згідно з державними буді-
вельними нормами, містобудівних умов та обмежень 
забудови ділянок 1-ої черги освоєння.

Основні положення та ДПТ представлені 
для ознайомлення в прийомні дні: понеділок, 
п’ятниця з 08.04.2016р. по 09.05.2016р., пропози-
ції та зауваження надаються в письмовій формі 
на адресу відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства, будів-
ництва та інфраструктури Дніпропетровської 
райдержадміністрації: сел. Ювілейне, вул. Бу-
дівельників (Фрунзе), 18, до 09.05.2016р., теле-
фон для довідок (056)753-69-39.

Втрачене свідоцтво про здобуття базової се-
редньої освіти № 354379, видане Підгороднен-
ською восьмирічною школою №4 у червні 1987 
року на ім’я Григоренко Олени Олександрів-
ни, вважати недійсним.

На 92-му році пішов із життя після тяжкої хвороби  ветеран війни, ветеран праці 
Микола Федорович ПАСІЧНИК.

Своєю сумлінною працею Микола Федорович зарекомендував себе здібним 
вимогливим керівником і спеціалістом – будівельником і знаним організатором  
будівництва в господарствах району.

Пам’ять про Миколу Пасічника, його добрі справи назавжди залишаться в на-
ших серцях і в усіх тих, хто жив і працював разом із ним.

Колективи райдержадміністрації, районної ради та районної ради ветеранів 
глибоко сумують та поділяють гіркий біль втрати разом із рідними та близькими 
покійного.

СУРСЬКО-ЛИТОВСЬКА
 СІЛЬСЬКА РАДА  ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКОГО  РАЙОНУ ДНІ-
ПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 
від 31 березня 2016 року.

Про призначення перших міс-
цевих виборів старости сіл Ново-
миколаївка, Сурсько-Клевцеве та 
Зелений Гай Сурсько-Литовської 
сільської ради.

Керуючись частиною шостою 
статті 14, статтею 15 Закону Укра-
їни «Про місцеві вибори» зі змі-

нами і доповненнями, внесени-
ми згідно із Законом України від 
04.09.2015 р. № 676-УШ, статтею 
14-1 Закону України «Про добро-
вільне об’єднання територіальних 
громад» зі змінами і доповнення-
ми, внесеними згідно із Законом 
України від 05.02.2015 р. № 157-
УШ сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Призначити перші місцеві ви-

бори старости сіл Новомиколаїв-
ка, Сурсько-Клевцеве та Зелений 
Гай Сурсько-Литовської сільської 
територіальної громади Дніпро-
петровського району Дніпропе-

тровської області на 12 червня 
2016 року.

2. Проінформувати Дніпропе-
тровську районну територіальну 
виборчу комісію та Сурсько-Ли-
товську сільську виборчу комі-
сію про призначення перших 
виборів старости сіл Новомико-
лаївка, Сурсько-Литовське та Зе-
лений Гай.

3. Оприлюднити рішення у ви-
значений законодавством термін 
та довести дане рішення до Цен-
тральної виборчої комісії.

Г. Д. АНДРЄЄВ, 
сільський голова.

ЗДОРОВ’Я

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
7 квітня відзначається Всесвітній день 

здоров’я, який у 2016 році присвячений 
цукровому діабету. 
Цукровий діабет – це 
захворювання, обумов-
лене абсолютною або відносною недостатні-
стю інсуліну, що характеризується пору-
шенням обміну вуглеводів із підвищенням 
кількості глюкози в крові й сечі, а та-
кож іншими порушеннями обміну ре-
човин. Цукровий діабет ділиться на 2 
типи: цукровий діабет першого типу та 
цукровий діабет другого типу. Це два 
абсолютно різних захворювання, але 
й у першому, й у другому випадках вину-
ватцем недуги є підвищений рівень цукру 
в крові. Багато людей не знають про свою 
хворобу, а тому часто цукровий діабет виявляєть-
ся в запущеній формі, що позначається на важкості 
ускладнень, ефективності та вартості лікування, а 
також прогнозу якості життя.

Велику роль відіграє своєчасна діагностика та профі-
лактика ускладнень захворювання. Основними постула-
тами є: для раннього виявлення діабету необхідно у віці 

після 40 років щорічно обстежуватися у сімейного 
лікаря (аналіз крові та сечі на вміст цукру); навіть 

при невеликому збільшенні 
рівня цукру в крові необхідно 
звернутися до лікаря-ендо-

кринолога та при діагностуванні хвороби перебувати 
на постійному медичному обліку; звертати увагу 
на основні симптоми цукрового діабету (посилення 

й почастішання сечовипускання, інтенсивна, 
нав’язлива спрага, яку дуже важко утамувати, 
підвищення апетиту та інтенсивна втрата ваги 
на тлі підвищеного апетиту та надмірного хар-
чування, що не може не насторожувати).

Тому, при виявленні хоч би одного з перера-
хованих симптомів, слід не відкладати візит до лікаря 

для виявлення або виключення діабету. 
Цукровий діабет є найбільш вагомим соціаль-

но-небезпечним захворюванням. Але це не вирок. 
При повноцінному самоконтролі, підтримці оточу-
ючих, і звичайно, тісному контакті з лікарем – хворі 
живуть повноцінним життям.

Тетяна ЗОЛОТАРЕВСЬКА, 
лікар-ендокринолог КЗ «Дніпропетров-
ська ЦРЛ» ДОР».

Втрачений державний акт на право приватної власності 
на землю серії ДП № 042857, зареєстрований за № 6130 від 
26.04.2000р., садове товариство «Черешня» на території 
Підгородненської міської ради на ім’я Кочеткова Ірина 
Анатоліївна, вважати недійсним. 
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У Кіровській СЗШ пройшов 

тиждень зарубіжної літератури 
та російської мови. Учні готува-
ли літературні газети за різною 
тематикою, виготовляли макети 
обкладинок до улюблених творів, 
зустрічалися з поетесою Ларисою 
Омельченко, яку запросила бібліо-
текар школи Р. І. Дишу – незмін-
ний помічник у проведенні тижнів 
зарубіжної літератури, яка до того 
ж організувала вікторину «Світ лі-
тератури», виставку нових надхо-
джень, а також за давньою тради-
цією школи взяла участь у конкур-
сі інсценізацій улюблених творів. 

Одним із завдань освіти є забез-
печення умов для реалізації особи-
стості власного проекту. Здійсню-

ючи постановку інсценізованого 
твору, учні наполегливою працею 
доводять правильність власного 
вибору, таким чином, утверджу-
ючись як творча особистість. Це 
й довели наші школярі, демон-
струючи С. Маршака «Казка про 
розумне мишеня» (2-Б клас), О. 
Крилова «Кіт Василь», А. Барто 
«Чумаза» (3-А клас), «Федорино 
горе» (3-Б клас), «Дванадцять мі-
сяців» (4-Б клас), «Муха-цокоту-
ха» (на сучасний лад) (5-А клас), 
О. Пушкіна «Золота рибка» (5-Б 
клас), «Дванадцять місяців» (на 
сучасний лад) (6-А клас), А. Чехо-
ва «Товстий і тонкий» (6-А клас), 
О. Гріна «Пурпурові вітрила» (7-А 
клас), І. Крилова «Мавпа й окуля-

ри» (7-Б клас), Ж. Мольєра «Міща-
нин-шляхтич» (9 клас). 

Найкращими, за рішенням журі, 
до складу якого ввійшли заступни-
ки з навчально-виховної роботи Л. 
Г. Говоруха, Т. М. Молянова, І. Є. 
Грек, були виступи учнів 2-Б кла-
су (кл. керівник О. А. Таряник), 5-А 
класу (кл. керівник Т. А. Шатило), 
9 класу (кл. керівник Н. П. Рудов-
ська). Вчитель російської мови С. 
А. Віннюк організувала конкурс 
робіт на тему «Цікава граматика в 
картинках і віршах», переможцем 
став Денис Котлярів, учень 6-Б 
класу (кл. керівник Т. І. Кісільова).

Валентина СУШКО, 
вчитель зарубіжної літератури 
Кіровської СЗШ.

На базі Партизан-
ської СШ (директор 
Віктор Невеселий) від-
бувся районний турнір 
із кульової стрільби 
серед чоловіків. За 
нагороди від Дніпро-
петровської районної 
організації Товари-
ства сприяння обороні 
України змагалися 7 
команд, які представляли 5 
колективів.

Особистий залік (мак-
симум 50 очок): І міс-
це – Олександр Дьячков 
(«Зоря»), 49 очок. ІІ місце – Олександр 
Погрібний («Балівка»), 48 очок. ІІІ місце 
– Петро Горб («Зоря»), 48 очок.

Командний залік: І місце – «Зоря», тре-
нер Сергій Коваленко. Чемпіони: Михай-
ло Чехлатий, Сергій Шишенко, Микола 
Маслаківський, Владислав Сухарєв. ІІ міс-
це – «Чайка» (с. Степне). Віце-чемпіони: 

Олександр Чайка, Рус-
лан Матвєєв, Дмитро 
Семенюк. ІІІ місце 
– «Балівка». Склад 
команди: Олександр 
Погрібний, Сергій 
Ларченко, В’ячеслав 
Огородний.

В’ячеслав Сорочан, 
голова РО ТСОУ: «У 
володінні пневматич-

ною рушницею найкращи-
ми були стрільці команди 
«Зоря». Зорянці з шести 
комплектів медалей вибо-
роли половину: дві «золоті» 

і одна – «бронзова». У снайперів із Балівки 
в активі «срібло» та «бронза». На любите-
лів військово-прикладних видів спорту 
чекають турніри з армреслінгу, перетягу-
вання канату, гирьового спорту та кульової 
стрільби».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.  
На фото: снайпери «Зорі».

СПОРТ

РАЙОННИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Не згасне слово Кобзаря 

існею «Зоре моя вечірняя» на слова 
Т. Г. Шевченка у виконанні народ-

ного хору «Васильки» з села Олександрівка 
розпочався ІV районний фестиваль народ-
ної творчості «Славімо Кобзаря».  

Дніпропетровський районний будинок 
культури, котрий рік поспіль, збирає шану-
вальників творчості видатного сина україн-
ського народу Тараса Григоровича Шевчен-
ка. Адже в теплі весняні дні ми відзначаємо 
роковини від дня народження полум’яного 
патріота батьківщини. 

У день пам’яті великого пророка україн-
ської нації з привітальним словом до учас-
ників фестивалю звернулась Вікторія Че-
редніченко, начальник 
відділу культури, туриз-
му, національностей та 
релігій Дніпропетров-
ської районної державної 
адміністрації, побажавши всім творчого запалу в душі, гарного настрою та пе-
ремог у житті. 

Проникливими й глибинними рядками поетичного слова Кобзаря до присут-
ніх звернувся письменник із міста Підгородне Костянтин Дуб та гості з міста 
Дніпропетровськ хор ветеранів та праці «Амурчани», виконавши пісню «Реве та 
стогне Дніпр широкий». Долучилися до участі в концертній програмі й відомі 
всім хранителі української пісні народний вокальний ансамбль «Журавка», ке-
рівник Олександр Середко, які заспівали пісні «Така її доля» й «Одинока топо-
ля», а народний фольклорно-етнографічний гурт «Криниця», керівник Анатолій 
Напреєв, виконали «Три шляхи» та «Навіки з нами наш Тарас».

Свої творчі здібності на фестивалі «Славімо Кобзаря» демонстрували юні 
нащадки Тарасової невичерпної думки й слова. Вікторія Гаркуша та Анна Дя-
дюк, керівник Любов Щур, завітали з села, яке носить ім’я видатного генія – 
Шевченко. Зачарував присутніх виступ Лії Касьянової з селища Ювілейне, яка 
декламувала вірш «Садок вишневий коло хати» та Юлії Антонової з Будинку 
дитячої творчості м. Підгородного. Катерина Гуляєва, викладач Юлія Костелан, 

ТЕРМІНОВО  ПОТРІБНА  ДОПОМОГА 
Юлії БЕРБУШЕНКО (ГОТВЯНСКІЙ).

Лікарі поставили діагноз: лімфобласт-
ний лейкоз (РАК КРОВІ). 

На даний момент дівчина знаходиться 
в Дніпропетровській лікарні №4, де прохо-
дить курс хіміотерапії. Шанси на одужан-
ня є, але лікування дуже дороге. У сім’ї не-
достатньо коштів на оплату лікування й 
підтримки імунної системи, що зараз дуже 
важливо для Юлії. 

У разі, якщо курс хіміотерапії не принесе 
потрібних результатів, Юлії буде необхідна 
пересадка кісткового мозку. Мінімальна вар-
тість даної операції в Білорусії 150 тис. USD.

Якщо є можливість допомогти, не 
залишайтеся байдужими. Реквізити 
для надання допомоги: карта Приват Банк 5168 7572 6502 6890 
Олена Михайлівна Готвянська-Чинчик (мама Юлії), тел. (050) 919-85-91, 
тел.: (066) 001-24-15, (063) 943-97-86 – Дмитро (брат).

НЕ  ЗАЛИШАЙМОСЯ  БАЙДУЖИМИ

концертмейстер Наталія По-
номаренко, ДШЕВ, прони-
кливо виконала «У перетику 
ходила». «Якби мені чере-

вички» заспівала Лоліта Ілюхіна, викладач Світлана Махно, концертмейстер 
Дмитро Сташкевич, ДШЕВ, хор учнів молодших класів, керівник Юлія Косте-
лан, ДШЕВ, – «Стрічечка до стрічечки», а Василина Зінов’єва, викладач Тетяна 
Пермякова, ДШЕВ, – «Зацвіла в долині». Також долучилися до участі в фестива-
лі: дитячий вокальний ансамбль «Соняшник», керівник Антоніна Саєнко з села 
Старі Кодаки, сімейний дует Марія та Іван Ріжко, Крістіна Філічева, Олена Ге-
расим, викладач Світлана Махно, ДШЕВ, із села Дослідне Людмила Прокопчук, 
керівник Микола Панко, «Тече вода з-під явора» та вокальний дует «Калина», з 
піснею «Думка» та «Од села до села». Село Благовіщенка представив дует «Два 
серця», керівник Юлія Синящока, вокальний ансамбль «Партизаночка» та тріо 
«Черемшина», керівник Людмила Казанцева, село Партизанське та вокальний 
ансамбль «Смерека», керівник Людмила Волошина та інші. 

Всі учасники ІV районного фестивалю народної творчості «Славімо Кобзаря» 
відзначені Дипломами з побажаннями подальших творчих успіхів  на безкраїх 
просторах прекрасної української культури. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ. На фото: юні обдарування рідного краю.

У  з в ’ я з к у  з  п л а н о в и м и  р о б о т а м и  в і д б у д у т ь с я  п е р е б о ї  е л е к т р о -
п о с т а ч а н н я  в  к в і т н і  м і с я ц і  в  п е р і о д  з  8 . 0 0  д о  1 8 . 0 0  г о д и н и :     

• ПЛ-6 кВ Л-153 с. Самарівка, вул. Кільченська, Дзвінка, Журав-
лина, Ветиринарна, Єсеніна – 18.04.16 р.

• ПЛ-6 кВ Л-174 м. Підгородне, вул. Фадєєва, Литвишка, Колгоспна, 
Севастопольська, Харківська, Ленінградська, Комсомольська;  сел. Ювіле-
йне, вул. 8 Березня буд. № 13, 15, 17, 19, Золоті ключі – 18.04.16 р. 

При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електропередач, трансформаторних 
підстанцій і розподільних пунктів, відчинених і пошкоджених дверей у них, спроб проникнення 
до приміщення з електричним обладнанням сторонніх осіб просимо сповіщати колцентер ПАТ 
«ДТЕК» «Дніпрообленерго за тел: 0-800-500-444 або районний відділ міліції. 

Також адміністрація ДРЕМ застерігає про небезпечність електричного струму.
Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  РЕМ  ПОВІДОМЛЯЄ

       Вітаємо подружжя 
Оксану й Олександра 

МАРКІНИХ 
з народженням синочка!

У цей день і в цей час ви 
щасливіші за всіх на сві-
ті, бо з’явився син у вас.
Хай росте здоровим 

ваше немовлятко,
Хай його охороняють 

з неба янголятка,
Хай Господь зішле 

дитині добру долю,
Здоров’ячка міцненького,

Сонечка ясненького!
Хай росте всім нам на втіху,

В домі буде море сміху!
Щоб зубки скоро вилізали,
Рідним спати не мішали

Щоб Ангелики кружляли
Від всіх бід охороняли!

З любов’ю бабуся Тамара від імені всієї родини.

П


