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РАМКОВУ УГОДУ ПІДПИСАНО

На Дніпропетровщині за офіційними даними знаходиться близько 80 тисяч пе-
реселенців, сотні – в Дніпропетровському районі, тому соціальна інфраструктура 
потребує зміцнення. Кошти на створення об’єктів для переселенців надає Уряд Ні-
меччини через банк розвитку KfW. Український фонд соцінвестицій обрав для ре-
алізації проекту на Дніпропетровщині міста Павлоград, Дніпродзержинськ, Верх-
ньодніпровськ, Вільногірськ, а також село Чумаки Дніпропетровського району. 
Реалізація даного проекту передбачає реконструкцію 1 об’єкту в селі Чумаки під со-
ціальне житло, це колишній гуртожиток філії СПТУ № 65 по вулиці Меліоративна. 

«Бонусом для активної громади, яка виборола участь у даному проекті, буде зробле-
ний об’єкт соціальної інфраструктури, – розповіла Ганна Аладжальян, консультант із 
соціальних питань Українського фонду соціальних інвестицій, – таким об’єктом буде 
утеплений фасад приміщення Чумаківської загальноосвітньої школи, на виконання да-
них робіт передбачена сума понад 3 млн грн».

Днями відбулось підписання Рамкової угоди між Українським фондом соціальних ін-
вестицій, Агенцією по впровадженню, Дніпропетровською районною радою та райдер-
жадміністрацією. Це стало наступним кроком до виконання домовленостей. Нагадаємо, 
угоду з Українським фондом соціальних інвестицій на зустрічі в присутності керівництва 
облдержадміністрації вже підписала Валентина Стець, Чумаківський сільський голова.

Після підписання угоди учасники зустрічі побували на об’єктах, які підлягають відбудові та ремонту згідно домовленостей, визначили важливі напрямки реаліза-
ції проектів та обговорили питання подальшої співпраці, узгодили технічні й організаційні моменти. Роботи на соціальних об’єктах розпочнуться вже зовсім скоро.

Таміла ЖОРНЯК.  На фото: Роман Пруденко та Артьом Фісунов підписали Рамкову угоду з Українським фондом соціальних інвестицій.

Проект «Разом до розвитку – пла-
нування та управління місцевим 
розвитком на практиці» став темою 
для обговорення представників Дні-
пропетровщини та польських екс-
пертів, які днями завітали до Дні-
пропетровської районної ради.

Розпочав знакову зустріч Роман Пру-
денко, голова районної ради. Роман Ві-
кторович висловив впевненість у тому, 
що початок реалізації нового проекту, 
який направлений на глибокий ана-
ліз ресурсів і можливостей 
об’єднаних територіальних 
громад нашого району, ста-
не черговою сходинкою до 
укріплення позицій місце-
вого самоврядування. Мета 
цього аналізу – визначення 
бачення розвитку громад  на 
перспективу – 2, 5, 10 років. 

У зустрічі за круглим 
столом взяли участь: Оле-
на Тертишна – директор 
Дніпропетровського Офісу 
реформ, Сергій Серьогін 
– директор Дніпропетров-
ського регіонального інсти-
туту державного управлін-
ня Національної академії 
державного управління при 
Президентові України, То-
маш Чубара – керівник про-
екту «Разом до розвитку – планування 
та управління місцевим розвитком на 
практиці» (м. Щецин, Польща), Януш 
Шевчук, Анджей Собчик, Роберт Жар-
ковський – представники команди про-
екту (Польща), Любов Біла – заступник 
голови районної ради; Віталій Жеган-
ський – керуючий справами виконав-
чого апарату районної ради, представ-
ники об’єднаних громад Дніпропетров-
ського та Солонянського районів.

Темою заходу стало вивчення прак-
тики роботи  об’єднаних територіаль-
них громад Дніпропетровського та 
Солонянського районів Дніпропетров-
ської області. 

Про Дніпропетровський район 
коротко розповів Роман Пруденко: 
«Утворений район як окрема адміні-
стративна територіальна одиниця 4 
січня 1965 року, займає площу – 140,6 
тис. га (4,5% території області), з яких 
112,2 тис. га – землі сільськогосподар-
ського призначення, з них ріллі – 91,3 
тис. га, кількість населених пунктів – 
43, у тому числі: міст – 1; селищ місь-
кого типу – 2. Населення складає 84,8 
тис. осіб. Місцеве самоврядування 
району представлене  районною, місь-
кою, 2-ма селищними та 11-ма сіль-

ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ РОЗВИТКОМ 
РАЗОМ  ДО  РОЗКВІТУ

ськими радами, з яких 3 – об’єднані те-
риторіальні громади, четверта – знахо-
диться в процесі об’єднання. Загальна 
кількість депутатів місцевих рад – 224, 
до складу Дніпропетровської районної 
ради входить 36 депутатів.

З презентаціями напрацювань об’єд-
наних територіальних громад Дніпро-
петровського району щодо реалізації 
стратегічних проектів розвитку тери-
торій виступили Олександр Візір – Но-
воолександрівський сільський голова, 

Григорій Андрєєв – Сурсько-Литов-
ський сільський голова, Валерій Осад-
чук – радник Ювілейного селищного 
голови.

Одним із пріоритетів розвитку Ново-
олександрівської громади в 2016 році є 
створення належних умов для всебіч-
ного та повноцінного розвитку дітей.

Олександр Візір, зокрема, розповів, 
що в 2016 році Новоолександрівською 
ОТГ планується реалізувати наступ-
ні проектні ініціативи: реконструкція 
будівлі інтерната КЗ Новоолександрів-
ська середня загальноосвітня школа під 
навчально-виховний комплекс «Шко-
ла-дитячий садок» (за рахунок субвенції 
з обласного бюджету); створення умов 
для дошкільного виховання та утриман-
ня дошкільнят у КЗ ДНЗ «Світлячок» 
шляхом проведення робіт із утеплення 
фасаду з застосуванням енергозберіга-
ючих технологій; капітальний ремонт 
приміщень ДНЗ № 34 «Ромашка» (за ра-
хунок субвенції з обласного бюджету).

Олександр Олексійович наголосив: 
«Під час реалізації спільного проекту 
«Фонд Східна Європа» та Дніпропе-
тровської обласної ради «Чиста енер-
гія: партнерство заради майбутнього 
Дніпропетровщини» в комунальному 

закладі «ДНЗ №10 «Світлячок» Новоо-
лександрівської сільської ради був про-
ведений капітальний ремонт, під час 
якого були замінені 46 вікон; 14 дверей; 
відремонтовано 2 фасади з освітлен-
ням, цокольне приміщення викладено 
плитняком. Роботи виконані якісно й у 
визначений термін. Проведений ремонт 
вже зараз дає можливість  збереження 
тепла в закладі, призводить до економії 
електроенергії та газу». 

Далі лідер громади поділився пла-

нами на майбутнє: «Вже запланований 
2 етап проекту «Впровадження енер-
гозберігаючих технологій у дитячому 
навчальному закладі «Світлячок» у с. 
Новоолександрівка», завдання якого – 
утеплення фасаду дитсадка.  

Вже розроблена проектно-кошторис-
на документація. З цією метою з бю-
джету Новоолександрівської сільської 
ради виділено 1 000 442 грн. 

У «Стратегічному плані Сур-
сько-Литовської сільської територіаль-
ної громади на період до 2018 року» 
вже визначене своє бачення розвитку.
Григорій Андрєєв акцентував увагу 
на тому, що бачення бажаного майбут-
нього громади – це образ, що має ово-
лодіти всією громадою й надихати її. 

В рамках першочергових заходів 
планується розробити проекти, які 
на теперішній час є найважливішими 
для громади: створення Центру ме-
дико-санітарної допомоги при Сур-
сько-Литовській амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини з метою 
забезпечення належних умов якісного 
медичного обслуговування жителів 
громади; реконструкція гуртожитку 
з метою надання соціального житла 
молодим сім’ям; ремонт Новомикола-

ївського будинку культури, що дасть 
поштовх культурному та духовному 
розвитку, збереже інфраструктуру 
села Новомиколаївка.

Ювілейне – селище з розвиненою 
інфраструктурою. Ювілейна ОТГ є  
фінансово спроможною. На її терито-
рії функціонує 3 школи та 3 дитячих 
садка, ще 1 дошкільний навчальний 
заклад будується.

Валерій Осадчук, представляючи 
проекти Ювілейної територіальної 

громади, пригадав, як 13 років тому 
він презентував у районній раді проект 
щодо запровадження кардинальних 
змін у житлово-комунальній сфері та 
пророкував, що Ювілейне має стати 
маленьким Парижем поряд із вели-
ким індустріальним центром. Тоді в 
це ще мало хто вірив, а вже сьогодні 
всі мрії та завдання успішно втілю-
ються в життя, й громада Ювілейно-
го впевнено дивиться в своє майбут-
нє. Валерій Іванович наголосив: «Го-
ловна мета активу громади – робити 
все «за останнім словом», прагнути, 
щоб люди відчували себе щасливи-
ми. Для цього уважно вивчаються 
сучасні підходи. І якщо будується в 
Ювілейному дошкільний навчальний 
заклад, то він буде найкращим! Пла-
нується також будівництво та від-
криття спортивного комплексу, пла-
вального басейну, Центру розвитку 
громадської активності та багато ще 
дуже важливих, хоч і не таких масш-
табних завдань». 

Учасники зустрічі активно обміню-
вались думками та підвели позитивні 
підсумки зустрічі.

Таміла ЖОРНЯК. 
На фото автора: учасники зустрічі.
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Днями для працівників 
управління праці та соці-
ального захисту населення 
Дніпропетровської райдер-
жадміністрації начальником 
відділу Першого дніпропе-
тровського місцевого цен-
тру з надання безоплатної 
вторинної правової допо-
моги Вікторією Дубовенко 
був проведений семінар із 
питань реформ Управління 
юстиції України та функці-
онування системи безоплат-

СЕМІНАР

ЗАХИСТ  ПРАВ  ГРОМАДЯН

З 1 квітня поточного року на 
території України діє заборона 
на вилов риби.

12.04.2016 року до Дніпропе-
тровського відділу поліції на-
дійшла інформація про те, що в 
м. Підгородному, поблизу вул. Дачної на березі 
річки Самара, двоє громадян незаконно займа-
ються рибним промислом.

На вказане місце було направлено групу 
швидкого реагування м. Підгородного з чис-

ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У відділі з питань призначення та перерахунку пенсій управ-
ління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі, 
що знаходиться за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 31, пра-
цює щоденно приймальня громадян із 8.00 до 17.00 год. (у п’ятницю з 
8.00 до 15.45 год.), де жителі й пенсіонери району на особистому при-
йомі можуть одержати відповідь із питань пенсійного забезпечення. 
Крім того, приймальня щоденно працює в черговому режимі до 18.00 
год. (у п’ятницю до 16.45 год.) для надання громадянам консультацій 
та роз’яснень із питань пенсійного законодавства. 

У приймальні громадян працює диспетчерська служба. Якщо вини-
кають будь-які питання щодо пенсійного забезпечення, ви можете, не 
витрачаючи час та кошти на проїзд до управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровському районі, звернутись за телефоном «гаря-
чої» лінії 27-70-00 та одержати кваліфіковану відповідь.

Кожного третього четверга місяця за телефоном 753-87-79 на-
дає роз’яснення пенсійного законодавства заступник начальника 
управління Салабай Вікторія Миколаївна. 

Звертаємо увагу, що згідно чинного законодавства, відомості про 
призначення (перерахунок) пенсії, її розмір, індексацію, надбавки 
та доплати до пенсії, суми неодержаної пенсії є конфіденційними та 
можуть надаватися лише особам, яких вони особисто стосуються, а 
також за довіреністю іншим особам. 

Відділ персоналу та організаційно-інформаційної роботи.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Днями співробіт-
ники Дніпропетров-
ського районного 
сектору ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області та 
60 ДПРЧ провели рейд із пра-
цівниками лісного господар-
ства Кіровського лісництва.

Під час зустрічі було дове-
дено інформацію щодо пожеж 
в екосистемах. Найбільше від 
таких пожеж потерпають еко-
системи селища Кіровське.

Рятівники Дніпропетров-
ського району спілкувалися 
з лісниками щодо безпеки життєдіяльності. Адже при 
пожежах в екосистемах існує ризик травмування та за-
гибелі людей, перекидання вогню на територію житло-
вого масиву та збільшення матеріальних збитків. Зали-
шене без нагляду багаття в лісі, або кинутий недопа-

лок, можуть призвести 
до загоряння хвойної 
підстилки. Вогнеборці 

розповіли про сезонні небезпеки, на-
гадали правила пожежної безпеки в 
побуті та в разі виявлення невідомих 
та вибухонебезпечних предметів.

Співробітники ДСНС наголошують, 
що лише дотримання елементарних 
правил пожежної безпеки застереже 
від трагічних наслідків. Під час про-
філактичного рейду співробітниками 
було проінформовано близько 30 осіб.

На згадку про профілактичне 
спілкування фахівці служби поря-

тунку «101» роздавали співбесідникам листівки та 
пам’ятки з правилами пожежної безпеки.

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, начальник Дніпропе-
тровського районного сектору ГУ ДСНС України в 
Дніпропетровській області.

РЕЙД У ЛІСНИЦТВІ

БЕРЕЖІТЬ  ЕКОСИСТЕМИ  ВІД  ВОГНЮ

ПРИЙМАЛЬНЯ  ГРОМАДЯН  ТА ДИСПЕТЧЕРСЬКА  
СЛУЖБА ДЛЯ  ЖИТЕЛІВ  РАЙОНУ

З метою виховання пошани до рідного слова, укра-
їнської пісенної творчості, нашої землі, розширення 
кругозору учнів та відповідно до  річного плану за-
кладу в Кіровській СЗШ-2 (директор Любов Гладка)  
пройшов тиждень української мови та літератури. 
Учителі рідної мови та літератури Галина Загреба та 
Віра Усачова на високому рівні організували прове-
дення  предметного тижня в школі серед учнів 1-11 
класів за дієвої підтримки класних керівників.

На загальношкільній лінійці було оголошено план 
проведення тижня. І робота закипіла. Розпочався 
тиждень участю учнів нашої школи у Всеукраїнській 
українознавчій грі «Соняшник – 2016». Діти школи 
вперше взяли участь у такому конкурсі. Всі з натх-
ненням і зі сподіванням на хороші результати викону-
вали завдання. Другий день запам’ятався школярам 
виставкою літературознавчих 
газет, які цього року традицій-
но було присвячено літератур-
ній діяльності великого сина 
України Т. Г. Шевченка та ювіляру 2016 року І. Я. Франкові. Незабутні враження приніс 
наступний день тижня. Традиційно, сьомий рік поспіль, у школі був проведений конкурс 
читців поезії Т. Г. Шевченка. Учні 5-11 класів виборювали звання кращого декламатора. Як і 
минулого року, перше місце посіла Анастасія Скупенко, учениця 10 класу, яка майстерно та 
проникливо прочитала поему «Тополя». Друге місце  журі одноголосно присудило Владис-
лаві Василенко, учениці 11 класу, яка декламувала вірш «Минають дні, минають ночі». Тре-
тє місце посіла найменша учасниця конкурсу – учениця 5 класу Ліана Корольова з віршем 
«Вітер з гаєм розмовляє». Конкурс проходив у приміщенні шкільної бібліотеки в атмосфері 
емоційного піднесення, де присутніх надихала виставка художньої літератури «Вічне слово 
Кобзаря», підготовлена бібліотекарем школи Валентиною Синявською.

Окрасою мовознавчого тижня став фестиваль української інсценованої пісні, який приніс 

святковий настрій усім учасникам заходу. Бо пісня – це душа 
народу, його неоціненний скарб, втілення чогось квітучого, без-
смертного. Ведучі фестивалю Станіслав Дьомін та Анастасія 
Скупенко запросили глядачів до святково прибраної актової 
зали школи. На сцені лунали дитячі пісні, календарно-обря-
дові, козацькі, й, звичайно, жартівливі. Учасниками свята були 
всі учні школи від найменших школярів до випускників. Учні 
початкової ланки школи порадували присутніх виконанням пі-
сень для дитячого молодшого віку «Ой, у лісі калина» – 1 клас 
(класний  керівник  Інна Горяна), «Жили у бабусі», 2 клас (клас-
ний керівник Богдана Горобченко), «Ой, на горі жито», 3 клас 
(класний керівник Тетяна Самойленко), а учні 4 класу (клас-
ний керівник Валентина Шамко) виконали жартівливу пісню 
«Ти ж мене підманула». Козацька пісня «Ой, на горі та й женці 
жнуть»  прозвучала у виконанні школярів 5 класу (класний 
керівник Віра Усачова). Захоплено глядачі спостерігали за ви-

конанням та інсценуванням пісні «Грицю, 
Грицю до роботи» учнями 6 класу (клас-
ний керівник  Валентина Щогла), «Ой, під 
вишнею, під черешнею» у виконанні 8 кла-

су (класний керівник Юлія Хузіна) та «Ой, Марічко» колективом семикласників. Запам’я-
тався присутнім емоційний виступ 10 класу (класний керівник Алла Бондаренко) та виступ 
одинадцятикласників із піснею «Червона рута» (класний керівник Марина Колісніченко). 
Музичний супровід свята організувала вчитель музичного мистецтва  Катерина Татевосянц. 
Заключним етапом проведення предметного тижня стала поїздка старшокласників до Дні-
пропетровського академічного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка на виставу 
за твором М. Старицького «За двома зайцями».

Проведення предметного тижня стало ще однією сходинкою підвищення інтересу школя-
рів до витоків, надбань українського народу, його щирого й палкого слова, пісенної та пое-
тичної творчості .

Галина ЗАГРЕБА,  вчитель української мови та літератури Кіровської СЗШ-2.

НАДБАННЯ  УКРАЇНСЬКОГО  НАРОДУ
ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ! 
ВІТАЄМО ВАС ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ – ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ! 

Ви обрали одну з найскладніших професій, покликану боротися із найнебезпечнішою стихією – вогнем. Інко-
ли ціною власного життя, ви, не вагаючись, готові кинутися в полум’я, щоб прийти на допомогу людям, рятуючи 
їхні життя та їхнє майно. Це свято сильних і відважних людей. Тисячі успішно ліквідованих пожеж і врятованих 
із вогню людей – це, мабуть, найкраще підтвердження особливої важливості та благородності вашої професії.

Бажаємо всім, хто присвятив своє життя професії вогнеборця, життєвої енергії, незборимої волі й стійкості 
духу, витримки й мужності в справі служіння державі та народові України. Нехай злагода та достаток завжди 
панують у ваших оселях, а ваша праця сторицею повертається вам здоров’ям, щастям та добром.

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

З метою підвищення морально-психологічного стану військовос-
лужбовців Збройних сил України, задоволення їх культурних та ду-
ховних потреб 21 травня 2016 року планується проведення фестива-
лю авторських пісень «Пісні, народжені в АТО» при підтримці голо-
ви Дніпропетровської облдержадміністрації В.М. Резніченка та ГС 
«Дніпропетровської обласної асоціації об’єднань учасників АТО».

З великої сцени свої твори виконають бійці АТО. Для концерту обе-
руть 25 найкращих авторських пісень, народжених у зоні АТО. Висту-
пити на фестивалі запрошуються бійці АТО з усієї України. 

Щоб долучитися до заходу необхідно до 20 квітня подати заявку 
на сайті atofest.org або на однойменній сторінці «Пісні, народжені в 
АТО» в Facebook.

Гала-концерт Всеукраїнського фестивалю відбудеться 21 травня 
2016 року в літньому театрі парку ім. Шевченка в м. Дніпропетровську. 
Послухати пісні прийдуть військові, сім’ї загиблих, волонтери та не-
байдужі українці.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  РВК  ІНФОРМУЄ

ної правової допомоги. 
Відтепер працівники, які 

безпосередньо зустрічають-
ся та спілкуються із мало-
забезпеченими громадяна-
ми, інвалідами, ветеранами 
війни, учасниками АТО та 
сім’ями загиблих, одино-
кими матерями, недієздат-
ними особами та іншими 
соціально незахищеними 
категоріями громадян Дні-
пропетровського району, 
інформуватимуть відвід-

увачів управ-
ління, що в разі 
потреби захисту 
прав у судовому 
порядку, жите-
лі району мають 
право звернутися 
до Першого дні-
пропетровського 
центру та отри-
мати послуги ад-
воката за рахунок 
держави.

Слід зазначи-
ти, що з 1 липня 
2015 року до Пер-
шого дніпропе-

тровського центру звернулось 
близько 2000 осіб, у 220 випад-
ках призначено адвокатів, які, 
використовуючи свій досвід та 
професіоналізм, захищають 
інтереси людей у суді.

Звернутися до Центру мож-
на з понеділка по п’ятницю з 
8.00 до 17.00 год. за адресою: 
м. Дніпропетровськ, вул. 
Старокозацька (Комсомоль-
ська), 52. 

Контактні телефони: 
(056) 742-82-30; (099) 232-77-89.

ПОЛІЦІЯ  
ЗАТРИМАЛА  

ПОРУШНИКІВ

ла працівників патрульної поліції. Факт 
незаконного вилову на водоймищах річки 

Самара у нерестовий період 
підтвердився. Під час прове-
дених заходів порушників за-
тримано, встановлено їх особу. 
Громадяни В. і Г. не мали при 
собі відповідних документів та 

визнали свої неправомірні дії.
За даним фактом було порушено кримі-

нальне впровадження за ст. 249 Криміналь-
ного кодексу України. На даний час прово-
диться досудове слідство.

ПРИЙОМ  ГРОМАДЯН
Шановні жителі Новоолександрівської 

та Сурсько-Литовської об’єднаних 
територіальних громад!

До вашої уваги інформація про графік роботи 
громадських приймалень депутата Дніпропе-
тровської обласної ради 

ЖАДАНА Євгенія Володимировича.
Новоолександрівська сільська рада, село Ново-

олександрівка – другий та четвертий понеділок 
місяця, з 8.00 до 12.00 год. 

Новоолександрівська сільська рада, село Во-
лоське – четвертий понеділок місяця, з 12.30 до  
15.00 год.

Сурсько-Литовська сільська рада – друга та чет-
верта п’ятниця місяця, з 8.00 до 12.00 год.

Сурсько-Литовська сільська рада, село Новоми-
колаївка – четверта п’ятниця місяця, з 12.30 до  
15.00 год.

Прийом буде здійснюватися: 
• на території Новоолександрівської сільської 

ради в приміщенні сільради за адресою: село Но-
воолександрівка, вул. Сурська, 74; 

• село Волоське, вул. Центральна, 18; 
• на території Сурсько-Литовської сільської ради 

в приміщенні сільради: село Сурсько-Литовське, 
вул. Польова, 58;

• село Новомиколаївка, вул. Залізнична, 3.
За додатковою інформацією звертайтеся за те-

лефоном (067) 510-40-46.
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ВІСТІ З МІСЦЕВИХ РАД

Н е щ о д а в -
но учні Сур-
сько -Л и т ов -
ської СЗШ 
взяли участь 
у благодійній 
акції, що про-
ходила в рам-
ках програми 
н а ц і о н а л ь -
но-патріотич-
ного вихо-
вання. У ході 
цієї акції був 
п р о в е д е н и й 
ярмарок. Діти 
з радістю й 
відповідальністю готувалися до проведення заходу. Їх на-
дихало те, що кошти, отримані в ході проведення ярмарку, 
будуть передані волонтерам. 

Діти школи впевнені, що таким чином зможуть, хоч і 
трохи, але допомогти воїнам української армії, що захи-
щають нашу землю, наш незламний народ у зоні АТО. Не 
тільки кошти вони віддали волонтерам, але й зібрані про-
дукти харчування. 

Дуже важливо було дітям самим пакувати ці посилки та 
самим передати їх. Керівництво школи організувало уч-
ням зустріч із волонтерами. Дуже цікаво та зворушливо 
було дивитися, як старшокласники спілкувалися з волон-
терами. Вони, здавалось, відразу подорослішали, помудрі-
шали, в їх словах відчувалось хвилювання за долю рідної 
Батьківщини, повага до мужніх захисників.

Юлія ПРОКУДІНА, 
педагог-організатор Сурсько-Литовської СШ.

ДИТЯЧА  ДОПОМОГА  БІЙЦЯМ

ЗЕЛЕНІЄ  ЮВІЛЕЙНЕ 
НОВИМИ  НАСАДЖЕННЯМИ

Школа – це не тільки стіни. Насамперед, це – дух, 
пам’ять, традиції, наступність поколінь. Новомико-
лаївська школа має не тільки багате минуле, творче 
сучасне, а й широкі перспективи розвитку в майбут-
нє. Впевненість у завтрашньому дні ґрунтується на 
високому професіоналізмі вчительського колективу, 
багато з яких випускники рідної школи, на багаторіч-
них традиціях, сучасних методиках виховання, тіс-
ній співпраці з випускниками та батьками.

Нашій Alma 
mater – 155 років! 
До школи поспі-
шають не тільки 

вчителі, учні та їх батьки. Сьогодні, як і багато ро-
ків тому, поспішають до стін рідної школи всі ті, хто 
сердечно любить її. 

Шанованими гостями на ювілеї школи були: де-
путат Дніпропетровської районної ради Володимир 
Ткаченко, Сурсько-Литовський сільський голова 
Григорій Андрєєв, в.о. старости с. Новомиколаївки 
Станіслав Коваленко, діловод сільської ради Раїса 
Цурик, технічний директор ТОВ «Об’єднання «Но-
вомиколаївський кар’єр» Сергій Дощенко.

Святковий настрій вирував всюди: в коридорах, у ка-
бінетах, і в кожному куточку. З особливим трепетом усіх 

ЮВІЛЕЙ ALMA MATER 

 

НОВОМИКОЛАЇВСЬКІЙ  ШКОЛІ  –  155  РОКІВ

РОБИМО ДОВКІЛЛЯ ЧИСТИМ

З настанням весни все оживає, розквітає й стає неповторно 
прекрасним, тому дуже хочеться, щоб навколишнє середовище 
та наші захоплені погляди не засмучували сміття та бруд, сухий 
бур’ян, а все навколо нас було чистим і охайним. 

Минулої суботи та неділі на моє прохання, як депутата Лю-
бимівської сільської ради, відгукнулися 
жителі села Перше Травня, які вийшли на 
прибирання території, у тому числі й сіль-
ського кладовища.

За два дні ми разом розчистили дороги 
від гілок, прибрали торішнє листя та сміття. 
Без техніки – помічника людини –  це було б 
дуже важко зробити, практично неможливо. 
У цьому питанні допомогла Любимівський 
сільський голова Катерина Желяб’єва, яка 
виділила трактор, ми їй щиро вдячні. 

Завдяки спільним зусиллям групи лю-
дей, що одного дня складалась із 7, а дру-
гого – з 6 чоловік, ми привели частину те-
риторії села до порядку, й зробили її поміт-
но чистішою. А яким би зразковим стало 
наше довкілля, якби кожен житель грома-

ди вважав за честь долучитися до спільної благородної справи 
– наводити лад у нашому спільному зеленому домі. Адже так 
хочеться жити з добром і радістю в серці, в гармонії з природою!

Тетяна ОРЛОВА, депутат Любимівської сільської ради.
На фото: трудовий десант у селі Перше Травня подає при-

клад як треба любити своє довкілля. 

в актовій залі зустрічали учасники концерту.  Це була 
не просто зустріч, це було свято, наповнене спогадами, 
радістю, теплотою, любов’ю. Малиновий передзвін 
прожитих років у школі звучав не лише в пам’яті, а й 
у серці кожного. Приємною несподіванкою було те, що 
всі змогли побачити світлини, зібрані поколіннями ви-
хованців школи. Кожне фото нагадало про прекрасні 
шкільні роки, про творчу працю, про друзів, колег, ко-
лишніх вихованців. Діти разом із вчителями гарно роз-

повідали, як про істо-
рію школи, так і про 
те, чим зараз живе 
учительський та уч-
нівський колективи. 

У ході святкового кон-
церту перегортались сто-
рінки «Шкільного сімей-
ного альбому». Про кожну 
зі сторінок говорили учні 
разом із вчителями.

Учнівський, педагогічний 
та батьківські колективи 
вдячні нашим гостям за їх 
привітання та щедрі пода-
рунки. Депутат районної 

ради Володимир Ткаченко подарував телевізор у кабі-
нет зарубіжної літератури, а на кошти наших спонсорів 
і батьків школа придбала акустичну колонку.

Спонсорами заходу виступили: Дощенко С.В. – 
технічний директор ТОВ «Обєднання «Новомико-
лаївський кар’єр», Купріянов К.В. – керівник фер-
мерського господарства «Універсалзернопродукт», 
Білоус В.Ф. – фермер, Білоус Т.М. та Левченко К.П. 
– приватні підприємці. Щира подяка всім нашим 
друзям від  колективу школи.

Педагогічний, учнівський та батьківський 
колективи КЗ Новомиколаївська СЗШ.

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ 

Днями Артьом Фісунов, 
голова райдержадміністра-
ції, провів нараду щодо тер-
мінової необхідності при-
ведення автодоріг на тери-
торії Дніпропетровського 
району до належного стану.

На заході були присутні: 
Владислав Колесников, юрист 
райдержадміністрації, Яна Си-
нявська, депутат Дніпропетров-
ської районної ради, Ігор Сторо-
женко, в.о. заступника голови 
Підгородненської міської ради, 
Руслан Болдирєв, секретар Під-
городненської міської ради.

Артьом Фісунов відзначив, 
що забезпечення функціону-
вання автомобільних доріг є 
одним із пріоритетних інте-
ресів держави. Не можна залишитись осторонь проблем їх стану на території 

району. Артьом Леонідович зауважив: «Вважаю, 
що приведення автодоріг до належного стану є 
нашою спільною метою не тільки як держслуж-
бовців, а й, перш за все, як громадян, які хочуть 
щоденно бути впевненими в тому, що вони мо-
жуть спокійно та безпечно рухатись дорогами. А 
притягнення осіб, винних у неналежному стані 
автодоріг, до відповідальності, є основним захо-
дом попередження виникнення нових фактів не-
дбалого ставлення до своїх обов’язків». 

За результатами обговорення вирішено ство-
рити комісію з проведення моніторингу стану 
автодоріг на території Дніпропетровського 
району, основним завданням якої стане вчас-
не та дієве виявлення фактів пошкоджень до-
рожнього покриття, недоліків у встановленні 
дорожніх знаків і нанесення розмітки. Відпо-
відні дані будуть фіксуватися представниками 
патрульної поліції з подальшим притягненням 
до відповідальності винних осіб у порядку, пе-

редбаченому статтями 140, 222 КУпАП.                                                     (Вл.інф.).

ПРИВЕДЕННЯ АВТОДОРІГ У НАЛЕЖНИЙ СТАН

В Ювілейній громаді 
розгорнута акція «По-
сади дерево, зроби рід-
не селище квітучим», 
до якої долучились 
активісти та небайду-
жі жителі. Селищна 
рада закупила більше 
ніж 200 садженців де-
коративних дерев, 70 
– плодових та 180 де-
коративних кущів. 

Вже маємо такі ре-
зультати з озеленення. 
Плодовим садом змо-
жуть милуватися жи-
телі другого відділен-
ня Ювілейного по вул. 
Мічуріна, посадкою 
займалися колектив 
ОК «Акація». Вже радують зелені насадження 
біля Центру соціальної підтримки дітей та сі-
мей «Добре вдома». 
У селі Степове гро-
мадою висаджено 
біля 50 дерев та 20 
кущів. Педагогіч-
ний колектив разом 
із школярами Юві-
лейної середньої 
школи № 1 озелени-
ли вулицю Теплич-
ну 20 деревами. Ак-
тивно долучилися 
до благородної акції 
депутати Ювілей-
ної селищної ради. 
Людмила Євпак 
організувала посадку садженців біля будин-
ку 28 по вул. 8 Марта, а Лариса Невесела та 
Роман Шевченко – біля будинків, де прожи-
вають їхні виборці – по вул. Василя Сухом-

линського 50а, 52, а також по вул. 
Тепличній 31, 34.

Жителі Олімпіка-1 тепер пиша-
ються алеєю червоного кле-
на, а мешканці буд. 13 і 15 
по вулиці 8 Марта висадили 
дерева біля дитячого май-
данчика, щоб малеча влітку 
була захищена від спеки.

Особлива вдячність за до-
помогу в проведенні озеле-
нення рідного Ювілейного 
висловлюється Володими-
рові Кононову, генерально-
му директорові ПрАТ АВП 
«Содружество», який забез-
печив якісну посадку наса-
джень, полив та підсипку їх 
якісним ґрунтом.

З приходом весни роботи 
із благоустрою в Ювілей-
ному тільки розпочалися. 

В планах Ювілейного се-
лищного голови Івана Ка-
мінського – разом із його 

командою працівни-
ків селищної ради, 
депутатським кор-
пусом, за підтримки 
громади, навести 
зразковий порядок 
у населених пунк-
тах, які входять до 
Ювілейної об’єдна-
ної громади. На меті 
– щоб кожен житель 
громади зробив свій 
внесок у благополуч-
чя й процвітання ми-
лого серцю селища. 
Працюємо під девізом: «Активність 

кожного – добробут для всіх!»
Тетяна ПОТАПОВА, 

заступник із комунальних питань Ювіле-
йного селищного голови.
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Відповідно до законодавства України, Но-
воолександрівський сільський голова Візір 
Олександр Олексійович подав декларацію 
про майно, доходи, витрати й зобов’язання фі-
нансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукуп-
ного доходу становить 174 778 грн, у тому чис-
лі 169 741 грн – заробітна плата.

У власності Візір О.О. є квартира загальною 
площею 112,6 кв. м, житловий будинок загаль-
ною площею 114,8 кв. м та земельні ділянки пло-
щею 3 291 кв.м та розміром 45 700 кв. м. (пай).

У користуванні – авто Ford Transit, 1999 р. в.

Відповідно до законодавства України, за-
ступник голови виконавчого комітету Но-
воолександрівської сільської ради Бохан 
Валентина Сергіївна подала декларацію про 
майно, доходи, витрати й зобов’язання фінан-
сового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукуп-
ного доходу становить 167 912 грн, у тому 
числі 137 952 грн – заробітна плата. Дохід її 
родини становить 110 269 грн.

У власності Бохан В.С. є житлові будинки 
загальною площею 113,6 кв. м, та загальною 
площею 44,9 кв. м, земельні ділянки площею 
1500 кв. м та 2724 кв. м, та земельні ділянки 
(пай) площею 47 600 кв. м і 4923 кв. м.

У власності членів родини Бохан В.С є авто-
мобіль Dacia Logan, 2006 р. в., земельні ділян-
ки площею 1434 кв. м, земельні ділянки (пай) 
загальною площею 50 516 кв. м та загальною 
площею 50 511 кв. м.

Відповідно до законодавства України, се-
кретар виконавчого комітету Новоолек-
сандрівської сільської ради Зайва Ганна 
Іванівна подала декларацію про майно, дохо-
ди, витрати й зобов’язання фінансового харак-
теру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукуп-
ного доходу становить 167 351 грн, у тому 
числі 160 028 грн – заробітна плата. Дохід її 
родини становить 18 891 грн.

У власності Зайвої Г.І. є квартира загальною 
площею 52 кв. м, житловий будинок загаль-
ною площею 71,1 кв. м, земельні ділянки пло-
щею 1100 кв. м та площею 46 900 кв. м (пай).

У власності членів родини Зайвої Г.І. є зе-
мельна ділянка площею 46 900 кв. м. (пай).

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯХ

Відповідно до Законодавства України, Ювілейний 
селищний голова Камінський Іван Миколайович 
подав декларацію про майно, доходи, витрати й зо-
бов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного до-
ходу селищного голови становить 384 672 грн, у тому 
числі 133 431 грн – заробітна плата. 

У власності Камінського І. М. перебуває квартира за-
гальною площею 64,5 кв. м, гараж 48 кв.м, автомобілі 
Volkswagen Caddy, 2008 р.в. та ЗАЗ-968М, 1983 р.в. 

Відповідно до Законодавства України, заступник 
Ювілейного селищного голови Потапова Тетяна 
Анатоліївна подала декларацію про майно, доходи, ви-
трати й зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного до-
ходу заступника селищного голови становить 123 907 
грн, у тому числі 123 907 грн – заробітна плата. 

У власності Потапової Т. А. є квартира площею 64,8 
кв.м, земельна ділянка загальною площею 1 200 кв.м.

Відповідно до Законодавства України, заступник 
Ювілейного селищного голови Вусик Світлана Ми-
колаївна подала декларацію про майно, доходи, витра-
ти й зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного до-
ходу заступника селищного голови становить 183 144 
грн, у тому числі 126 772 грн – заробітна плата. Дохід її 
родини становить 105 611 грн.

У власності Вусик С. М. є житлові будинки загаль-
ною площею 25,2 кв.м, 67,4 кв.м, земельна ділянка за-
гальною площею 1500 кв.м, гараж 18 кв.м, автомобілі 
Toyota Yaris, 2008 р.в., ЗАЗ-1101, 1997 р.в. 

У власності родини Вусик С. М. перебуває земельна 
ділянка загальною площею 1200 кв. м, житловий буди-
нок загальною площею 67,4 кв.м.

Відповідно до Законодавства України, заступник 
Ювілейного селищного голови Яремко Тамара Яків-
на подала декларацію про майно, доходи, витрати й зо-
бов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу 
заступника селищного голови становить 102 476 грн, у 
тому числі 100 427 грн – заробітна плата. 

У власності Яремко Т.Я. є квартира площею 15,9 кв.м, 
житловий будинок 55 кв.м, земельні ділянки загальною 
площею 1500 кв.м, 2500 кв.м.

Відповідно до Законодавства України, секретар Юві-
лейної селищної ради Лагода Людмила Василівна по-
дала декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’я-
зання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу 
секретаря селищної ради становить 122 295 грн, у тому 
числі 86 000 грн – заробітна плата.  Дохід її родини ста-
новить 75 873 грн.

У власності Лагоди Л. В. є квартира загальною пло-
щею 36,85 кв.м, земельні ділянки загальною площею 1 
200 кв.м та 22 кв.м. 

У власності родини Лагоди Л.В. перебуває квартира за-
гальною площею 36,85 кв. м, житловий будинок 195 кв. м, зе-
мельні ділянки загальною площею 3 700 кв.м та 45 200 кв.м, 
автомобілі Toyota Corolla, 2010 р.в., ВАЗ-21061, 1983 р.в.

Відповідно до законодавства України, в.о. старости 
села Степове Корінна Євгенія Яківна подала деклара-
цію про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансо-
вого характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу 
становить 145 510,31 грн, у тому числі 130 092,94 грн – 
заробітна плата. 

У власності Корінної Є. Я. є житловий будинок за-
гальною площею 104 кв.м, земельні ділянки площею 23 
900 кв.м та 900 кв.м, автомобілі ВАЗ–11182, 2008 р.в., 
Hyundai accent, 2013 р.в.

Відповідно до законодавства України, Ор-
джонікідзевський сільський голова Тонко-
ног Іван Миколайович надає для оприлюд-
нення відомості, зазначені у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру за 2015 рік:

Загальна сума сукупного доходу сільського 
голови становить 144 039 грн, у тому числі 21 
714 грн – заробітна плата. Дохід членів його ро-
дини становить 12 600 грн. Щодо нерухомості, 
у Тонконога І.М. є у власності земельна ділянка 
площею 58500 кв.м.    

Відповідно до законодавства України, секретар Орджоні-
кідзевської сільської ради, у 2015 році виконуюча обов’язки 
сільського голови, Рикаш Наталія Григорівна надає для оп-
рилюднення відомості, зазначені у декларації про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік:

Загальна сума сукупного доходу становить 83 133 грн, у тому чис-
лі – 72 942 грн заробітна плата. Дохід її родини становить 8 761 грн.

Щодо нерухомості у власності Рикаш Н.Г. є земельні ділянки 
площею 20 000 кв. м та 2500 кв.м, житловий будинок загальною 
площею 42,4 кв. м.

Щодо нерухомості у власності членів сім’ї Рикаш Н.Г. є жит-
ловий будинок загальною площею 46,4 кв.м.

Де знаходиться серце Землі? «Серце нашої планети 
б’ється в кожному з нас!» Під таким девізом у Підгород-
ненській СЗШ-3 був проведений тематичний захід, при-
свячений Міжнародному дню Землі. Це свято не позна-
чене в календарі червоним кольором, але 22 квітня по-
становою Генеральної Асамблеї ООН його відзначають 
майже в усіх країнах світу. 

До уваги глядачів був представлений цікавий та піз-
навальний відеофільм та не менш цікавий та змістовний 
виступ екологічної агітбригади «Дніпряни»– колекти-
ву екологічної просвіти, створеному на базі Підгород-
ненської СЗШ-3. Головними героями заходу стали учні 
6-А класу. Саме за їх активної участі був створений ві-
деофільм, та саме їх силами була 
підготовлена яскрава театральна 
вистава. Всі учасники вистави є 
також членами гуртка «Юні друзі 
природи» Центру еколого-нату-
ралістичної творчості (керівник Олена Аулова). 
В січні місяці та на початку березня вони захи-
щали честь закладу на обласному етапі Всеу-
країнського юнацького фестивалю «В об’єкти-
ві натураліста», та представляли наш район на 

зональному турі Всеукраїнського конкурсу колективів 
екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім».

У цьому році учасникам конкурсів було запропоно-
вано висвітлити проблеми збереження та раціонального 
використання земельних ресурсів. Тема ця дуже важли-
ва й дуже складна, але наші гуртківці, не дивлячись на 
свій юний вік, впоралися з нею на відмінно. Конкурсний 
відеофільм «Як не втратити ґрунт під ногами» зайняв в 
обласному турі Всеукраїнського фестивалю друге місце. 
Але головною метою юних конкурсантів була навіть не 
перемога в конкурсі й не заслужені нагороди. Маленькі 
артисти, за віком, а не за майстерністю, взяли на себе ви-
конання дуже серйозної, важкої місії.

Не для кого не секрет, що сьогодні в Україні, де йде 
війна, економічна та політична криза, екологічні питан-
ня якось відійшли на другий план. Але при цьому вони 
нікуди не зникли, а з кожним роком стають все гострі-

СЕРЦЕ   ПЛАНЕТИ  
В  КОЖНОМУ  З  НАС

шими та актуальнішими, потребуючи свого негайного 
вирішення. Тому зараз отакі дитячі фільми й виступи є 
майже єдиною можливістю звернути увагу дорослих на 
проблеми охорони оточуючого середовища.

Учні 6-го класу дуже добре зрозуміли всю важливість 
поставленої перед ними задачі й віднеслись до її вико-
нання з великою, дорослою відповідальністю. Готуючи 
виставу, вони багато й плідно працювали не тільки як 
артисти. Діти допомагали керівникові в створенні сцена-
рію, підбираючи матеріали та вірші. Дівчата виступили 
постановниками хореографічних номерів, свій талант 
показали учениці 6-А класу Марина Бондаренко та Алі-
на Тімощик. Хотілося б відзначити особливе старання й 

здібності інших юних виконавців таких, як Маша Ріжко, 
Саша Коваленко, Ярослав Ляшенко та Владислав Но-
віков. Втім, кожен із учасників заслуговує на теплі й 
добрі слова. Треба було бачити, як горіли дитячі очі, 
коли вони промовляли зі сцени слова любові до рідної 
землі, говорили про відповідальність перед майбутні-
ми поколіннями, та як бриніли сльози на очах дорос-
лих, які дивились цей переконливий і проникливий 
виступ.  

Старанно працювали не тільки діти. Старший брат 
Тимофія Комишина допоміг у зйомці та монтажі ві-
деофільму. Мама Аліни Тімощик та бабуся Влада 
Новікова пошили для всіх концертні костюми. Диза-
йнером костюмів стала класний керівник 6-А класу 
та педагог-організатор школи Людмила Закладна, яка 
активно допомагала керівникові гуртка, відпрацьову-
ючи з учнями акторську майстерність, та була ідей-

ним натхненником своїх підопічних. Це була спільна 
творча робота великого колективу – дітей, батьків, 
вчителів Підгородненської СШ-3 та педагогів ЦЕН-
ТУМу, серед яких треба відзначити активну участь 
Вікторії Зозулі та Оксани Дем’янової. 

А нагородою талановитим артистам були бурхливі 
оплески юних глядачів, для яких це видовище було не 
тільки цікавим, але й дуже корисним. Після виступу ко-
жен учасник вистави та відеофільму отримав почесну 
грамоту за перемогу й активну участь в обласних турах 
конкурсів. Грамоти дітям вручили директор Центру 
еколого-натуралістичної творчості Іван Боярчук та за-
ступник директора Людмила Сологуб. Іван Павлович 

висловив велику подяку директорові школи 
Юрієві Крічкевичу за допомогу в підготовці 
до конкурсів, за багаторічну плідну співпра-
цю з районним екологічним Центром. 

На базі Підгородненської СЗШ-3, окрім 
вже згаданих «Юних друзів природи», працюють 
гуртки «Основи екологічних знань» (керівник Лідія 
Чеберячко) та «Студія екологічного дизайну» (керів-
ник Ірина Алексєєва). До речі, на цьому заході діти 
та дорослі змогли побачити творчий звіт студії, саме 

чудовими роботами її вихованців була прикрашена ак-
това зала, де відбувалось свято. 

Після успішного виступу та вручення грамот малень-
кі артисти з задоволенням поласували смачним тортом, 
який став для них ще одним солодким сюрпризом. Його 
спеціально для маленьких артистів приготувала Оксана 
Дем’янова, завідуюча організаційно-масового відділу 
ЦЕНТУМу. 

«Це моя Земля! І б’ється в мені гаряче серце моєї Зем-
лі». Саме такими словами закінчили свій виступ «Дні-
пряни». Учні та вчителі школи разом із педагогами ра-
йонного Центру еколого-натуралістичної творчості ще 
раз довели, що грамотно й творчо організована дитяча 
позакласна робота може не тільки сприяти екологічно-
му вихованню та розвитку творчих здібностей дітей та 
юнацтва, а й нести в собі суспільно-корисне наповнення. 

Олена АУЛОВА, керівник гуртка ЦЕНТУМ.
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ГОРОСКОП
н а  т и ж д е н ь

ЯК КАЖЕ МУДРІСТЬ...
Не дивись у минуле. Воно 

не повернеться. Мудро 
розпорядись справжнім. 
Воно твоє. Іди впе-

ред – назустріч 
майбутньому– 

без страху й із 
мужнім серцем.

СМАЧНОГО!
БУЛЬЙОН ІЗ ЛОКШИНОЮ

Інгредієнти: 1 курка, 200 гр локшини, 2 цибулини, масло, 
сіль, чорний мелений перець, зелень.

Приготування: розріжте курку на частини й перекладіть 
у каструлю, заливши водою. Додайте цілу цибулину, посо-
літь і поставте варитися на середній вогонь. Як тільки вода 
закипить, зніміть пінку, зменшіть вогонь і варіть до повної 
готовності м’яса. Приблизно хвилин за 15 до готовності, по-
ставте на сусідню конфорку каструлю з водою й доведіть її 
до кипіння. Після чого посоліть і викладіть варитися локши-
ну. Як тільки вона стане м’якою, процідіть її за допомогою 
друшляка, і заправте шматочком вершкового масла. У пор-
ційні тарілки покладіть спочатку локшину та залийте буль-
йоном зі шматочком м’яса. Зверху посипте чорним меленим 
перцем і дрібно нарізаною зеленню.

ЗАПЕЧЕНЕ КУРЯЧЕ ФІЛЕ В ФОЛЬЗІ
Інгредієнти: 4 шт. курячого філе, 200 гр сметани, 6 ст.л. 

соєвого соусу, 5 шт. черносливу, жменя родзинок, кріп, пе-
трушка, перець чорний мелений та сіль – за смаком.

Приготування: змішайте в окремій ємності сметану з 
соєвим соусом, додайте подрібнену зелень – маринад гото-
вий. Куряче філе промийте й розріжте вздовж усієї довжини 
на кілька частин. Потім кожну грудку обмажте маринадом 
і залиште на деякий час. Розстеліть фольгу на деко в два 
шари, викладіть акуратно філе. Присипте його родзинками, 
а навколо скибочок філе розкладіть чорнослив. Щільно за-
горніть фольгою й відправте в розігріту до 200 оС духовку 
приблизно на 30-40 хв. При подачі до столу прикрасьте філе 
петрушкою.

ФАРШИРОВАНИЙ ПЕРЕЦЬ 
Інгредієнти: 6-7 шт. болгарського перцю, 500 гр яловичого 

фаршу, 300 гр консервованої кукурудзи, 1 черства булочка,  
зелені петрушки, зеленої цибулі, 1 велика цибуля, 1 великий 
помідор, 50 гр твердого сиру, сіль, чорний мелений перець.

Приготування: розмочіть булочку в холодній воді. Ци-
булю наріжте дрібними кубиками. З кукурудзи злийте рі-
дину. Зелень петрушки та зелену цибулю дрібно поріжте. 
У велику посудину викладіть фарш, яйце і відтиснену від 
води булочку. Посоліть, поперчіть і добре вимісіть рукою. 
До фаршу викладіть кукурудзу, зелень петрушки й цибулю. 
Знову добре вимісіть. Підготуйте перець до фарширування: 
зріжте верхні частини з плодоніжками, очистіть від насіння 
і наповніть фаршем. Помідор очистіть від шкірки й поріжте 
дрібними кубиками. У каструлі, де буде готуватися перець, 
на оливковій олії підсмажте цибулю, що залишилася, до про-
зорого стану. Додайте нарізані помідори, добре посоліть і на 
середньому вогні піджарте 5-7 хв., періодично помішуючи. 
Викладіть фарширований перець в каструлю. Долийте в ка-
струлю воду й доведіть до кипіння. Викладіть на фарширо-
ваний перець тертий сир і запікайте у розігрітій до 200 °С 
духовці, приблизно 45 хв. 

ВІНЕГРЕТ ЗІ ШПРОТАМИ
Інгредієнти: 1 банка шпрот, 2 середні морквини, 3 мари-

нованих огірка, 1 середній буряк, 3 картоплини, 1 цибулина, 
майонез для заправки, сіль – за смаком, зелений горошок – 
для оформлення.

Приготування: відварені овочі та огірки наріжте кубика-
ми. Нашаткуйте дрібно цибулю. Наріжте великими шматоч-
ками шпроти, а кілька штук залиште цілими для прикраси.
Змішайте всі інгредієнти в салатнику й додайте сіль. Заправ-
те салат майонезом. Зверху прикрасьте зеленим горошком і 
цільними шпротами, що залишилися. 

ПОНЧИКИ БЕЗ ДРІЖДЖІВ
Інгредієнти: 250 гр згущеного мо-

лока, 2 яйця, 500 гр борошна, 1,5 ч.л. 
розпушувача для тіста, цукрова пудра 
– для посипання, олія – для смаження.

Приготування: збийте яйця зі згу-
щеним молоком міксером до одно-
рідної маси. Не припиняючи збива-
ти, додайте розпушувач або гашену 

соду. Потім маленькими порціями додайте просіяне борошно, 
постійно збиваючи тісто міксером до однорідної еластичної 
маси. Збивайте близько 7-10 хв. На розігріту сковорідку з олі-
єю викладайте тісто столовою ложкою й обсмажуйте близько 5 
хв. до золотистого кольору. Потім пончики дістаньте з масла й 
покладіть на паперовий рушник, щоб видалити надлишки олії. 
Викладіть пончики на сервірувальне блюдо – посипте пудрою.

Г О С ПОД А Р ОЧ К А

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) комбінованого типу №6 «Чер-
вона шапочка» повідомляє про наявність 9 вакантних 
посад вихователів. Вимога до претендентів: відповідна 
фахова освіта. Телефон для довідок: 753-88-27. Адреса: 
сел. Ювілейне, вул. Будівельників (Фрунзе), 10.

Втрачене тимчасове посвідчення (замість 
військового квитка) №152565 на ім’я Булгако-
ва Максима Олеговича, вважати недійсним.

ТОВ «Компанія «ГРЕЙНФІЛД» (Балівський 
елеватор) запрошує на роботу: слюсаря-сантех-
ніка, електрогазозварювальника, тесляра, токаря, 
прибиральника виробничих та службових при-
міщень, слюсаря-електрика з ремонту електроу-
статкування, апаратника обробки зерна (зерносу-
шильника), транспортувальника.

Моб. тел. для довідок (096) 208-75-59.

Втрачене свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно, серія САК №375501 від 23.12.2013 
р., індексний номер:19244256, та витяг про реє-
страцію права власності на нерухоме майно, се-
рія ЕАО № 942753 від 23.12.2013 р., за адресою: 
Кіровська селищна рада, садівниче товариство 
«Орельский разлив» земельна ділянка 10, ви-
даний реєстраційною службою Дніпропетров-
ського районного управління юстиції Дніпропе-
тровської області на ім’я Виговська Валентина 
Олександрівна, вважати недійсним. 

ОВНИ. Початок тижня прохо-
дитиме дуже плідно. Впевненість 
у своїх силах, цілеспрямованість 
допоможуть вам досягати успіху, 
навіть якщо обставини складуться 
не найсприятливішим чином. 

ТІЛЬЦІ. На 
цьому тижні 
творчий потен-
ціал зросте, й у 
вас з’являться 
нові ідеї. Також ви отримаєте від-
повіді на питання, які давно вас 
турбують. Час прибутків, приєм-
них зустрічей і плідного спілку-
вання з друзями.

БЛИЗНЮКИ. Проявіть пе-
редбачливість: події цього тижня 
можуть мати серйозні наслідки. 
На щастя, ймовірність помилок 
невелика – ви обирете правильну 
лінію поведінки. 

РАКИ. Спробуйте всерйоз за-
думатися над тим, чи правильно 
ви останнім часом вели себе з ото-
чуючими. Початок тижня принесе 
вам зміни в діловій сфері. 

ЛЕВИ. Вам помітно не вистачає 
терпіння. Намагаючись будь-якою 
ціною прискорити хід подій, ви 

допускаєте одну помилку за ін-
шою. Можливі фінансові втрати, в 
тому числі великі. 

ДІВИ. Вам вдасться подола-
ти професійні труднощі. Ви не 
завжди чините так, як підказує 

здоровий глузд, проте помилок не 
допускаєте, й результат отримуєте 
саме той, до якого прагнете.

ТЕРЕЗИ. Дуже чудовий тиж-
день для того, щоб розширити 
свій кругозір. Давні союзники із 
задоволенням розділять ваші ін-
тереси й допоможуть у досягненні 
поставлених цілей. Уникайте кон-
фліктів із людьми, які можуть хоч 
якось вплинути на ваше майбутнє. 

СКОРПІОНИ. Ви подобаєтесь 
людям. Саме цим багато в чому 
й пояснюються успіхи, яких ви 
досягнете на цьому тижні. Вам 
допомагають у всьому та завжди, 
вас підтримують, навіть якщо ви 
неправі. Можливі корисні знайом-
ства.

СТРІЛЬЦІ. Вірогідні зміни 
у відносинах із керівництвом і 
діловими партнерами. Часом ви 
ведете себе зухвало, дозволяєте 
собі різкі висловлювання та за-
уваження. Повірте, це не додає 

вам чарівності й не робить 
вас привабливішим в очах 
оточуючих.

КОЗЕРОГ. Тиждень 
пов’язаний зі змінами пла-

нів і переглядом пріоритетів. На 
перший план виходить реалізація 
творчого потенціалу: заради ви-
рішення цього завдання ви готові 
навіть змиритися з фінансовими 
втратами. 

ВОДОЛІЇ. Ваші якості гідні 
найбільш частого застосування 
на цьому тижні – терпіння й такт. 
Саме вони вбережуть вас від сва-
рок із близькими й конфліктів із 
колегами по роботі. 

РИБИ. Уникайте будь-якого 
ризику, не розраховуйте на везін-
ня й удачу. Обережність не буде 
зайвою. А ось зміни в особистому 
житті небажані, та й ініціативу по-
трібно проявляти дуже акуратно, 
не всім ваші ідеї будуть до смаку.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
09.03.2016 року Олександрівською с/р було прове-

дено громадські слухання щодо врахування громад-
ських інтересів у проекті «Детальний план частини 
території в с. Олександрівка між вулицями Сту-
дентська – Шевченка – Ворошилова – Тополина», 
розробленого на підставі рішення Олександрівської 

с/р № 19-27-VI від 11.09.2015 р. У ході громадських 
слухань за період з 19.02.2016 р. по 19.03.2016 р. не 
було зареєстровано ніяких  звернень та пропозицій. 
Громадські слухання по даному проекту вважають-
ся завершеними. Рішенням Олександрівської с/р 
№39-05-VIІ від 30.03.2016 р. було затверджено ви-
щезгадану містобудівну документацію.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію АК 
№030438 на комбайн НИВА Ск-5М.1, 1983 р.в., 
заводський №112843, шасі 945651, реєстрацій-
ний №07241АА, власник Салогуб Олександр 
Борисович, вважати недійсним. Втрачений Єдиний квиток № 217, серія ДРВО 

виданий 11.03.2008 на ім’я дитини-сироти Маков-
ської Вікторії Степанівни, учениці 10 класу КЗ 
Новоолександрівська СЗШ, 15.06.1999 року народ-
ження, вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта
«Про погодження тари-

фів на послуги, які нада-
ються комунальним під-
приємством Дніпропетров-
ського району «Бюро тех-
нічної інвентаризації» 

Проектом рішення Дніпро-
петровської районної ради, на 
підставі відповідних розрахун-
ків, пропонується затвердити 
вартість послуг з надання за-
мовникам (фізичним та юри-
дичним особам) інформацій-
них довідок про наявність чи 
відсутність зареєстрованого 

права власності на об’єкти не-
рухомого майна на територій 
Дніпропетровського району, а 
також надання копій із інвента-
ризаційних матеріалів, які збе-
рігаються в КПДР «БТІ».

Зауваження та пропозиції 
до проекту рішення можна 
надіслати до юридичного від-
ділу виконавчого апарату ра-
йонної ради за адресою: 52005, 
Дніпропетровський район, смт. 
Ювілейне, вул. Теплична, 5, 
кабінет № 21, тел. (0562)27-80-
97 або електронною поштою: 
e-mail: dneprrada@dp.gov.ua з  
подальшим наданням на папе-
рових носіях.   

Проект рішення районної 
ради «Про погодження тари-
фів на послуги, які надаються 
комунальним підприємством 
Дніпропетровського району 
«Бюро технічної інвентариза-
ції» та відповідний аналіз ре-
гуляторного впливу оприлюд-
нено на офіційному веб-сайті 
Дніпропетровського району: 
web: http:// www.dnipr.dp.gov.ua 
в розділі «районна рада» – «ре-
гуляторна політика».

Зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань до проекту 
рішення приймаються до 16 
травня 2016 року.

На виконання пунктів 
12 і 14 плану заходів з ре-
формування територіальних органів Міністерства 
юстиції України та розвитку системи надання безо-
платної правової допомоги, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 25 грудня 2015 
року № 2748/5 Координаційним центром з надання 
правової допомоги за підтримки українсько-канад-
ського проекту «Доступна та якісна правова допо-
мога в Україні», що реалізується Канадським бюро 
міжнародної освіти і фінансується Міністерством 
міжнародних справ Канади, оголошено відкри-
тий конкурс претендентів на посади керівників 
та/або заступників керівників бюро правової 
допомоги (далі – конкурс), Порядок проведен-
ня якого затверджено наказом Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 
31 березня 2016 року №25 «Про прове-

дення конкурсу з відбору кандидатів на посади 
керівників бюро правової допомоги».

Метою конкурсу є відкритий та неупередже-
ний відбір кваліфікованих і вмотивованих на ро-
боту в сфері надання безоплатної правової допо-
моги кандидатур на посади керівників бюро пра-
вової допомоги на основі об’єктивних критеріїв.

Конкурс проводиться з 04 квітня по 10 черв-
ня 2016 року. Для участі у конкурсі претендент 
заповнює заявку на веб-сайті \vww.legalaid- jobs.
in.ua. Прийом заявок претендентів завершується 
о 18 годині 00 хвилин 04 травня 2016 року. На-
діслані в інший спосіб та/або з порушенням вста-
новленого строку заявки не розглядаються.

ЦЕНТР БВПД ІНФОРМУЄ

Дніпропетровська райдер-
жадміністрація оголошує кон-
курс на заміщення вакантних 
посад: головного спеціаліста 
служби у справах дітей рай-
держадміністрації (1 вакансія); 
головного спеціаліст відділу 
персоналу та організаційної 
роботи райдержадміністрації 
(1 вакансія); головного спеці-
аліста відділу діловодства і 

контролю райдержадміністра-
ції (1 вакансія); державного ре-
єстратора державної реєстра-
ційної служби речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень 
райдержадміністрації (2 вакан-
сії). Вимоги до претендентів: 
громадянство України, вища 
освіта, стаж роботи за фахом не 
менше 3 років, володіння персо-
нальним комп’ютером на рівні 

користувача програмного за-
безпечення. Термін прийняття 
документів тридцять днів із мо-
менту опублікування оголошен-
ня. Документи приймаються 
за адресою: вул. Теплична, 5, 
сел. Ювілейне, приміщення 
Дніпропетровської районної 
ради, каб. 37-в, з 09.00 до 13.00 
год., з 14.00 до 18.00 год., п’ят-
ниця до 16.45 год., тел.27-10-17.
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Юлії БЕРБУШЕНКО (ГОТВЯНСКІЙ) 
із селища Кіровське лікарі поставили діа-
гноз: лімфобластний лейкоз (РАК КРОВІ). 

На даний момент дівчина знаходиться в Дні-
пропетровській лікарні №4, де проходить курс 
хіміотерапії. Шанси на одужання є, але лікуван-
ня дуже дороге. У сім’ї недостатньо 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 за-
лишайтеся байдужими. Реквізити для 
надання допомоги: карта ПриватБанк 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

Шановний Романе Вікторовичу! 
Щиро вітаємо Вас із нагоди ювілею!
Ваш трудовий шлях Ви пройшли у слу-

жінні державній справі заради добробуту 
людей, віддаючи їм усе своє натхнення, 
досвід, професійну майстерність.

Вам вірять, до Вашої думки прислу-
хаються, у Вас вчаться! 

Ваш життєвий досвід та високий про-
фесіоналізм дають можливість уміло й 
творчо вирішувати питання районної 
територіальної громади. Вимогливість, 
принциповість, уміння організувати ко-
лектив, в якому Ви працюєте, на реалі-
зацію поставлених завдань, характери-
зують Вас, як досвідченого керівника. 
Ви вмієте передбачати труднощі 
й успішно їх перемагати.

Тож нехай і в подальшо-
му кожна мить Вашого 

життя радує своєю неповторністю, а все добро, зробле-
не з душею й натхненням, повертається до Вас 
сторицею! Зичимо Вам міцного здоров’я, родинно-
го затишку, миру, радості, добра, 
стабільності й процвітання.

З повагою 
депутати районної ради,
голови місцевих рад району, 
виконавчий апарат районної  ради.

Днями відсвяткував свій ювілей завідувач Кіровської амбу-
латорії загальної практики сімейної медицини 

Віктор Євгенійович ОБУХ. 
Шановний Вікторе Євгенійовичу!  

Прийміть наші щирі вітання з нагоди Вашого 55-річчя!
Прожиті роки були успішними, сповненими наполегливої 

праці. Ви досягли гарних результатів, і Вам є чим пишатись. 
Тож нехай Ваші добрі справи та професійна діяльність 

будуть і надалі надійними порадниками та запорукою успі-
хів на Вашому життєвому шляху. Хай віра у власні сили й міц- не 
здоров’я стануть для Вас можливістю для нових перспектив і досягнень!

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

Діти недільної школи 
при храмі святого Ар-
хістратига Михаїла с. 
Волоського вже 4-ий рік 
мають можливість хо-
дити на шаховий гур-
ток «Міттельшпіль», 
який веде Юрій Матю-
хін. 

Нещодавно в рамках 
підведення підсумків 
відбулися змагання 
з шахів на першість «Міт-
тельшпіль», в якому взяли участь 8 гравців. 
Наші переможці: І місце – Сергій Безп’я-
тий, із рахунком 7 із 8; ІІ місце – Іван По-
пов, із рахунком 6 із 8; ІІІ місце – Кирило 
Лупачев, із рахунком 4 із 8.

Але на цьому перемоги хлопців не закін-
чилися. З 28 по 30 березня поточного року в 
Дитячо-юнацькій спортивній школі №10 м. 
Дніпропетровська пройшов кваліфікацій-
ний турнір на виконання норми 2-го розря-
ду. Найбільшим досягненням став резуль-

тат, який показав на змаганнях Іван Попов. 
Серед 16 учасників він зайняв 
1-е місце з результатом 7 із 9. 
Ваня виконав норму 2-го розря-
ду. У цьому ж турнірі грали Ки-
рило Лупачев і Павло Шаповал, 
які підтвердили свій 3-й розряд.

З 28 по 31 березня в Дитячо-ю-
нацькій спортивній школі №10 
пройшов кваліфікаційний турнір 
на виконання норми 1-го розряду, 
в якому брав участь Сергій Безп’я-
тий. З результатом 4 із 9 він під-
твердив свій 2-й розряд.

Від щирого серця вітаємо переможців та 
бажаємо їм подальших перемог.

Висловлюємо подяку тренеру-методисту 
Юрію Матюхіну за відмінну підготовку 
наших хлопців, а також керівництву Дитя-
чо-юнацькій спортивній школі №10 м. Дні-
пропетровська за організацію й проведення 
змагань, підтримку учасників із сільської 
місцевості.

Віка ЗОРЯНА.

ШАХОВИЙ   ТУРНІР

«МІТТЕЛЬШПІЛЬ»  У  СЕЛІ  ВОЛОСЬКЕ

Сьогодні святкує свій ювілейний 
День народження голова Дніпропе-
тровської районної ради

Роман Вікторович 
ПРУДЕНКО. 

Роман Вікторович народився в м. Дні-
пропетровську. Свій трудовий шлях розпо-
чав у 1998 році, після закінчення навчання 
у Придніпровській державній академії 
будівництва й архітектури. Працював на 
посадах інженера-спеціаліста І категорії, 
головного спеціаліста, начальника відділу 
комунального господарства виконавчого 
комітету Амур-Нижньодніпровської ра-
йонної у м. Дніпропетровську ради. 

І ось вже майже 10 років працює  у Дні-
пропетровському районі: з 2006 року – 
заступником голови райдержадміністра-
ції, з 2011 року – першим заступником 
голови райдержадміністрації.

У листопаді 2015 року обраний головою Дніпро-
петровської районної ради. 

За період роботи нагороджений багатьма Грамо-
тами й відзнаками обласного й державного рівнів, 
зокрема: Відзнаками голови Дніпропетровської об-
лдержадміністрації «За розвиток регіону» (2008 р.), 
«За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської 
області» (2011 р.), Подякою Прем’єр-Міністра Укра-
їни (2013 р.).

Дніпропетровський РЕМ повідомляє, що в зв’язку з плановими ро-
ботами відбудуться перебої електропостачання в квітні місяці в 
період із 8.00 до 18.00 години:     

Л-121 с. Новоолександрівка, вул. Комсомольська, Мостова, Луго-
ва, Козацька, Квітнева, Лісогірська, Шкільна, Українська, Садова, 
Центральна, Первомайська, Дніпропетровська, Степова; с. Сур-
сько-Литовське, вул. Гоголя, Шкільна, Депутатська – 27.04.16 р.

Л-156 с. Сурсько-Литовське, лікарня, вул. Молодіжна, Польо-
ва, Совхозна, Комсомольська, пер. Совхозний, Леніна, Куйбише-
ва, Шевченко, Аптечна, пер. Аптечний, вул. Калініна, Октябрська, 
Набережна, Пушкіна, Кірова, Мостова, Слободська, Кооперативна, 
Садова, Ізвиліста, Чернишевського, Задунайська, Ленінградська; с. Но-
вомиколаївка, вул. Набережна, Шкільна, Шевченка, Степова, Залізнична; 
с. Зелений гай, вул. Петровського, Степова – 27.04.16 р.  

Л-123 с. Братське, вул. Садова, Запоріжська, Зарічна, Гагаріна, Сонячна, 
Паркова, Сурська, Молодіжна, Профсоюзна, Балкова, Перемоги, Набереж-
на, Шевченка, Берези, школа, дитсадок – 8.04.16 р.

Л-127 сел. Південне, с. Старі Кодаки, с. Сажівка – 28.04.16 р.
Л-101 с. Балівка, с. Партизанське – 29.04.16 р.
Л-76 сел. Кіровське, вул. Дзержинського, Шмідта, Леніна, Білякова, братів Волоши-

них, Калініна, Запоріжська, Осіння, пер. Польовий, Широка, Горького, Комсомольська, 
Річна, Робоча, Толстого, Кооперативна, Октябрська, Зарічна, пер. Глухий – 29.04.16 р.

Л-13 м. Підгородне, вул. Кільченська, пер. Кільченський 1 і 2, Леніна, Мостова, 

пер. Мостовий 1, 2 і 3, Горького і пров. Горького, Жовтнева, Кірова, Залізнична 
і провулки 1, 2, 3, 4, Ювілейна, Чапаєва, Геологів, Новомосковська, Балтій-

ська, Образцова, Самарська, Донська, Річна – 26.06.16 р.
ТП-25 м. Підгородне, вул. Джерельна, Тополина – 22.04.16 р.
ТП-38 вул. Партизанська; Набережна; Кооперативна – 22.04.16 р.
ТП-47 вул. Журавлина, Лебедина, Орловська, Залізнична, Озерна – 

22.04.16 р.
ТП-53 вул. Фадєєва, Колгоспна – 22.04.16 р.
ТП-12 вул. Межева, Колгоспна, Литвишка – 22.04.16 р.
АТП-336 с. Любимівка, вул. Леваневська, Придніпровська – 24.04.16 р.
АТП-357 с. Любимівка, вул. Лісна – 26.04.16 р.

ТП-55 вул. Комсомольська – 29.04.16 р.
ТП-97 вул. Калініна та провулок, Партизанська – 29.04.16 р.
ТП-98 вул. Робоча, Нагорна, провул. Робочий, Партизанська – 29.04.16 р.
ТП-101 вул. Ульянова та провулок – 29.04.16 р.
ТП-102 вул. Івана Франка, вул. Низова – 29.04.16 р.
Адміністрація ДРЕМ застерігає про небезпечність електричного стру-

му при виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електропе-
редач, 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» «Дні-
прообленерго» за тел 0-800-500-444 або районний відділ міліції.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ. 

Необхідна допомога в лікуванні Юрія Попришка, курсанта Дніпро-
петровського державного університету внутрішніх справ, який пере-
буває в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова з 
діагнозом «фузиформная мешотчатая аневризма» та потребує терміно-
вої хірургічної операції за кордоном.

Рідні та близькі Юрія звертаються з проханням до всіх небайдужих 
виявити співчуття та по можливості надати допомогу.

Реквізити для перерахунку допомоги: ПриватБанк МФО 305299, код 
ЄРДПОУ 14360570. Рахунок одержувача 29244825509100. Для поповнен-
ня карти 5168742024219937 – одержувач Попришко Микола Іванович, 
ідентифікаційний код 2399806995, контактний телефон (097) 401-26-03.

Шановний 
Романе Вікторовичу!

Ваш професіоналізм, послідовна 
та наполеглива праця внесли ваго-
мий вклад у розвиток виконавчої 
влади та органів місцевого само-
врядування Дніпропетровсько-
го району. Прекрасна,  виважена  
й  толерантна  людина – це далеко 
не всі якості, які характеризують 
Вас. Ваша  компетентність, ко-
мунікабельність, дружелюбність 
постійно сприяють створенню ат-
мосфери взаєморозуміння, вчасно-
го вирішення нагальних питань.  

З нагоди Вашого ювілею від усієї 
душі бажаємо, щоб  життя було 
багатим на добро, хороші вра-
ження, щирих друзів. Сонячних 
днів Вам, чудового настрою, до-
вгих років життя, невичерпного 
оптимізму, нових плідних успіхів і 
звершень на благо нашого району.

Артьом ФІСУНОВ, 
голова Дніпропетровської РДА.

До привітань голови РДА при-
єднується керівний склад апара-
ту РДА та працівники райдер-
жадміністрації.


