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26 квітня виповнюється 30 років від Дня Чорнобильської трагедії. 
Шановні  ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС!

Ціною власного життя та здоров’я без вагань та роздумів ви ліквідовували наслід-
ки аварії на Чорнобильській АЕС. Дозвольте висловити вам велику вдячність та за-
свідчити свою шану й повагу. Усвідомлюючи всю складність ситуації, ви, нехтуючи 
власною безпекою, ступили назустріч неприборкуваному смертоносному лиху, щоб 
зберегти життя мільйонів людей не лише в нашій державі, а й на всій планеті.

Ми низько схиляємо голови перед неоціненним людським подвигом, мужні-
стю, героїзмом, відвагою ліквідаторів, які не думали про нагороди, відзнаки, не 

ховалися за спини товаришів, навіть часто не усвідомлюючи, на яку особисту 
небезпеку наражалися. Вічна вдячність живим і світла пам’ять загиблим! Чор-
нобильські дзвони лунають над нами – і того відлуння вистачить ще не на одне 
покоління. Будемо пильними, милосердними, вдячними.
Бажаємо вам і вашим близьким міцного здоров’я, терпіння, щастя й великої уда-
чі, шани й щирої поваги від людей. Нехай сонце зігріває вас своїм теплом ще 
багато-багато років.

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

– Євгенію Володимировичу, минуло 
майже півроку з дня обрання Вас де-
путатом Дніпропетровської обласної 
ради. Багато було планів і завдань у 
Вашій Передвиборній програмі. Що 
вдалось за цей час зробити?

– Мій виборчий округ незвичайний, 
бо складається з двох об’єднаних тери-
торіальних громад – Сурсько-Литов-
ської та Новоолександрівської. Програ-
ма з конкретними завданнями, з якою я 
звертався до виборців, має чітко окрес-
лені позиції, але говорити сьогодні про 
їх виконання поки що зарано. Можу 
сказати, що процес дій запущений 
практично в кожному напрямку.

Перше. Життєвонеобхідним для сіль-
ського населення є забезпечення доступ-
них медичних послуг. Фінансування в 
сумі 3 млн грн уже 
виділене із обласного 
бюджету на капіталь-
ний ремонт лікарні 
в с. Сурсько-Литов-
ське. І вже на заключ-
ному етапі процес 
проектування, що 
включає енергозбе-
рігаючі технології, 
сучасний ремонт 
приміщення. Потім 
постане питання про 
забезпечення новим медичним облад-
нанням, будемо спільно з місцевою вла-
дою шукати шляхи його вирішення.

Друге. Освіта сільських мешканців 
має відповідати сучасним вимогам. 
Для реконструкції, утеплення, приве-
дення до належного рівня дошкільно-
го навчального закладу «Веселка» в с. 
Новомиколаївці з обласного бюджету 
надійдуть кошти в сумі 2,5 млн грн. 
Проект уже готується. 

Дошкільний навчальний заклад «Ро-
машка», що в селі Волоське, дуже да-
лекий від сучасних стандартів, рівень 
послуг, що їх отримують дошкільнята, 
не відповідає вимогам відразу з кіль-
кох аспектів, наявні проблеми з тепло- 
та водопостачанням, комунікаціями, 
матеріальним забезпеченням і т. д. Ви-
ділені 4 млн з обласного бюджету змо-
жуть вирішити всі ці проблеми. 

Я впевнений, що ці дитячі садки ста-
нуть одними з кращих не тільки в Дніпро-
петровському районі, а й у нашому регіоні. 

Старокодацька неповна середня 
школа отримує 3 млн грн на ремонт та 
благоустрій території.

Волоська середня загальноосвітня 
школа вже має достойний зовнішній 
вигляд, тому отримала фінансування 
– 2 млн грн – на капітальний ремонт 
приміщень усередині. За час літніх ка-
нікул, сподіваємось, всі роботи будуть 
виконані, й 1 вересня учнів зустрічати-
муть оновлені красиві школи.  

На території Новоолександрівської се-
редньої школи є стара будівля, в якій за-
плановано запустити блок НВК, це част-
ково вирішить проблему забезпечення ді-
тей дошкільною освітою. Виділено на цей 
проект 4 млн грн із обласного бюджету.

Третє, на мою думку архіважливе 
завдання – централізоване водозабезпе-

депутат Дніпропетровської обласної ради:

чення з Аульського водоводу всі-
єї території Сурсько-Литовської 
сільської ради, а саме, сіл Сур-
сько-Литовське, Сурсько-Клевце-
ве, Новомиколаївка, Зелений Гай. 
На даний потужний проект плану-
ється витратити орієнтовно 15 млн 
грн із обласного бюджету. 

Перший етап проекту водозабез-
печення в селі Волоське вже вико-
наний, та є багато нарікань з боку 
жителів через перепади тиску при 
подачі води. Близько 4 млн грн з об-
ласного бюджету дадуть можливість 
провести другу чергу реконструкції 
водопостачання с. Волоського та с. 
Ракшівки шляхом під’єднання до 
мережі КП «Дніпроводоканал» та 
усунення всіх недоліків в існуючій 

системі водопостачання, дотримання всіх 
норм водопостачання. Це питання можна 
буде вважати закритим. 

Четверте. Підхід до питання приве-
дення до робочого стану доріг цього-
річ буде абсолютно новим. На їх капі-
тальний ремонт в Дніпропетровському 
районі виділені великі кошти – 27 млн 
грн, з них 12 млн будуть витрачені на 
дороги, що знаходяться на території 
мого виборчого округу. В кожному на-
селеному пункті буде відремонтовано 
по 2-3 дороги. До речі, на сайті Дніпро-
петровської ОДА можна знайти інте-
рактивну карту, що містить інформа-
цію про заплановані під ремонт вулиці. 

Проблемним і болючим залишаєть-
ся ремонт магістральних доріг, тому 
я буду готувати звернення в службу 
автомобільних доріг, намагатимемось 
зрушити з місця це питання.

П’ятим важливим завданням я б виді-
лив освітлення вулиць. Сільські населені 
пункти нарешті повертаються в цивіліза-
цію з напівтемного існування, самі збира-
ють кошти, відновлюють освітлення, але 
проблемним залишається забезпечення 
щомісячної оплати за енергопостачан-
ня та обслуговування. Зараз займаюсь 
пошуком коштів для здійснення рекон-
струкцій вуличного освітлення. Сільські 
ради займаються підготовкою проектів 
на відновлення мереж освітлення. 

– Чи знайдене порозуміння між 
представниками різних політичних 
партій в обласній раді? І чи не заважа-
ють політичні протистояння в роботі 
депутатів регіонального рівня?

– Я очолюю фракцію Блоку Петра 
Порошенка в обласній раді. Коаліція із 
шести фракцій – це досить непросто для 
того, щоб вибудувати єдину думку. Полі-

тичних питань виникає дуже багато, і ко-
жен із 74 депутатів має своє бачення про-
блем. Але нам все ж вдається побороти 
амбіції, досягати конструктиву. Резуль-
тат ви всі бачите – бюджетний процес не 
стоїть на місці, постійно вносимо корек-
тиви, працюємо в інтересах громад об-
ласті. Слід віддати належне налагодже-
ній співпраці та професійній виваженій 
роботі з боку Дніпропетровської облдер-
жадміністрації. Спільно з депутатським 
корпусом всі глобальні питання вирішу-
ються синхронно, без зайвих зволікань.

– Новоолександрівська та Сур-
сько-Литовська територіальні гро-
мади отримали статус об’єднаних, 
проблем вистачає. Чи вдається їх 
вирішувати вчасно?

– Рішення бути першопрохідцями 
реформи місцевого самоврядування є 
надзвичайно важливим для перспектив-
ного розвитку громад, їх майбутнього. 
Але сьогодні, в перехідний період, зви-
чайно, виникає безліч проблем, в тому 
числі бюджетних, які ми вивчаємо й 
поступово вирішуємо. Особливе зане-
покоєння викликає медична галузь, що 
передбачає для організації своєї роботи 
із надання медичних послуг населенню 
отримання великої кількості дозвільних 
документів, акредитацію, ліцензування.

Намагаємось зробити так, щоб цей 
перехідний період мінімально відо-
бразився на людях, для цього треба 
вчасно запустити нові моделі та забез-
печити більш комфортне та доступне 
медичне обслуговування жителів села.  

Головним завданням сьогодні є про-
ведення виборів старост в населених 
пунктах, що тепер не мають сільських 
рад – Волоському й Новомиколаївці. 
Громади мають визначитись із пре-
тендентами на посаду старост, це має 
бути людина, яка вболіває за громаду, 
вміє ефективно працювати.  

– Ви тримаєте зворотній зв’язок із 
виборцями, які проблеми саме зараз 
турбують людей? 

– На окрузі відкриті й працюють, від-
повідно до графіка прийомів громадян, 4 

приймальні, тож люди мають змогу 
звернутися зі своїми проблемами 
безпосередньо до свого депутата. 
Помітна сума виділена депутатам 
обласної ради в цьому році для ви-
рішення матеріальних проблем, со-
ціально-побутових питань, з якими 
звертаються виборці. На жаль, пе-
реважна більшість питань, з якими 
звертаються люди, пов’язана з по-
ганим матеріальним становищем 
через відсутність роботи, а також 
із високими тарифами, і при цьому 
мінімальними зарплатами та пен-
сіями переважної більшості сіль-
ських мешканців, необхідністю до-
рогого лікування. Тому в громадах 
я буду ініціювати створення фон-
дів, з яких буде надаватись допо-
мога також сім’ям учасників АТО, 
переселенцям, малозабезпеченим 
та багатодітним, соціально незахи-
щеним категоріям громадян. 

 
– Поділіться пла-

нами на майбутнє.  
– Об’єкти, які потре-

бують фінансування – 
це Сурсько-Литовська 
та Новомиколаївська 
школи, НВК в с. До-
слідному та Будинки 

культури в селах Новомиколаївці, Во-
лоському, Сурсько-Литовському. В селі 
Новоолександрівка взагалі нема осередку 
культури. В планах – збудувати культур-
но-спортивний оздоровчий центр, який 
стане достойною окрасою активної гро-
мади з великими перспективами розвит-
ку. Уваги вивченню всіх цих питань при-
ділено дуже багато. Сьогодні наша задача 
полягає в тому, щоб отримати кошти дер-
жавного бюджету, які заплановані в рам-
ках реформи місцевого самоврядування, 
розподілити їх та вчасно освоїти. Поки 
що важко щось передбачити, бо сума цих 
надходжень досі не визначена.

Сподіваємось, що державне фінансу-
вання дозволить нам вирішити й більш 
глобальні проблеми, такі як, напри-
клад, розчистка річки Сура.  

– Весна несе пробудження, віру в 
найкраще, на які зміни можуть очі-
кувати люди?

– Хочу привітати всіх своїх виборців 
з наступаючими весняними святами 
– Великоднем та Днем Примирення, 
Днем Перемоги, й завірити, що на нас 
неодмінно чекають позитивні зміни, 
всі важливі плани ми обов’язково вті-
лимо в життя. Діти будуть ходити в 
оновлені відремонтовані дитсадки та 
школи, медичні послуги будуть набли-
жені до людей. Вже зараз ми активно 
вирішуємо інфраструктурні питання, 
не забуваємо про довкілля та дозвілля. 

Спасибі всім моїм виборцям, хто вже 
включився в активну роботу громад 
щодо вирішення наболілих проблем. 
Необхідно зрозуміти всім, що саме від 
місцевих жителів, їх активної позиції, 
залежить яким буде майбутнє території, 
де вони проживають. 

Особисто я і надалі працюватиму від-
повідально, робитиму все, що від мене 
залежить, для виконання завдань, які 
поставили переді мною виборці.

– Дякую за змістовні відповіді. Від 
імені наших читачів бажаю подаль-
ших успіхів у депутатській роботі. 

Актуальне інтерв’ю від Таміли ЖОРНЯК.

ЗАПЛАНОВАНІ ПРОЕКТИ БУДУТЬ РЕАЛІЗОВАНІ

Євгеній ЖАДАН, 
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В селі Горянівське Кіровської селищної 
ради після капітального ремонту привітно 
відкрила двері сільська бібліотека – острі-
вець національної культури, народних тради-
цій, хранителька історії рідного села. Бібліо-
тека для жителів села є територією духовнос-
ті, знань, помічником в освіті, професійному 
становленні, організації дозвілля. 

Горянівська сільська бібліотека була відкри-
та в селі в далекому 1958 році. Її першим бібліо-
текарем була Лідія Рубан, яка після закінчення 
Мелітопольського училища культури 18-річною 
дівчинкою вперше ступила на поріг Храму книг і 
натхненно пропрацювала в Горянівській сільській 
бібліотеці 38 років! 

У 1976 році Горянів-
ській бібліотеці було 
присвоєно звання «Бі-
бліотека відмінної ро-
боти». Велика увага в 

бібліотеці приділялась краєзнавчій роботі. Ще з 1959 року розпочато ведення 
альбому «Історія села Горянівка». При бібліотеці діють колектив художньої са-
модіяльності «Джерело» та дитячий клуб за інтересами «Сонечко». 

Завідуюча бібліотеки Любов Книш працює з 2003 року та неодноразово була 
нагороджена почесними грамотами, дипломами за сумлінну роботу. Бібліотеч-
ний книжковий фонд сьогодні складає 8 000 книг! Він щорічно поповнюється за 
рахунок коштів районного бюджету, в минулому році бібліотека отримала 300 
книг, та в результаті благодійної акції «Подаруй бібліотеці кунигу» минулоріч 
читачі зібрали й подарували Горянівській бібліотеці 150 книг. 

Є чим пишатися сьогодні завідуючій, із 1600 жителів у селі, понад 500 є ак-
тивними читачами. «А зараз, коли бібліотека стала такою красивою та теплою, 
я впевнена, що ще більше з’явиться бажаючих завітати до бібліотеки за розум-
ною книжкою чи доброю порадою, – оптимістично та мрійливо говорить Любов 

Книш. – Це такий надзвичайний подарунок нашим 
жителям, особливо дітям, які вчаться з мудрих 
книг як у світі жити, я вам не можу передати скіль-
ки радості відчуваю я та всі, хто любить книгу в 
цей прекрасний день». 

На знакову для села подію завітали Кіровський 
селищний голова Василь Гезь, голова Дніпропе-
тровської райдержадміністрації Артьом Фісунов, 
депутат обласної ради Віктор Шинкевич, керую-
чий справами Дніпропетровської районної ради 
Віталій Жеганський, депутати районної ради 
Олександр Дейнека, Віра Джур, начальник відді-
лу культури, туризму, національностей та релігій 
РДА Вікторія Чередніченко, завідуюча ЦРБ Гали-

на Гаврилова. Багато слів 
подяки лунало на святі на 
адресу почесних гостей, зав-
дяки яким і стало можливим 
це прекрасне свято.

У колі дружньої родини 
присутні та гості радісно, 

з піснями й українськими танцями, щирими словами привітань відсвяткували 
день відкриття оновленої бібліотеки – осередку культури в селі Горянівське.

На відкриття оновленої бібліотеки в с. Горянівське завітали також наші ко-
леги – журналісти 51 каналу. Відеоматеріали заходу та фрагмент програми 
«Новини на 51 каналі», що транслювались на Дніпропетровському державному 
телеканалі 18 квітня 2016 року, ви зможете переглянути на нашій сторінці в 
Фейсбуці «Редакція газети «Дніпровська зоря». Також інформацію про подію 
читайте на сайті Рідна Дніпропетровщина dp.ridna.ua.

Таміла ЖОРНЯК. На фото автора: щасливі миті сільського свята.

БІБЛІОТЕКИ  ВОГНИК  СВІТИТЬ  НАМ
ЗНАКОВА ПОДІЯ ДЛЯ РАЙОНУ

14 квітня 2016 року наказом 
Державної фіскальної служби 
України начальником Дніпропе-
тровської об’єднаної державної 
податкової інспекції було при-
значено Царука Руслана Михай-
ловича.

Трудову діяльність у податко-
вих органах розпочав у 1999 році 
на посаді державного податково-
го інспектора ДПІ в Кіровському 
районі м. Дніпропетровська. 

В Дніпропетровській ОДПІ пра-
цює з 2008 року, обіймав посаду 
начальника управління податко-
вого контролю. В період із 2012 по 
2016 рік працював на посадах за-
ступника начальника інспекції та першого заступника начальника інспекції. 

ПРИЗНАЧЕННЯ

Головним завданням 
Пенсійного фонду України 
є збільшення надходжень 
та зменшення дефіциту бю-
джету. Основни-
ми чинниками, 
які впливають 
на надходжен-
ня до бюджету 
Фонду, є рівень нарахова-
ної заробітної плати і, від-
повідно, фонд оплати пра-
ці. Крім цього, важливим 
джерелом поповнення бю-
джету залишаються над-
ходження від здійснених 
спеціалістами Пенсійного 
фонду перевірок платни-
ків.

Управлінням Пенсійного 
фонду України в Дніпро-
петровському районі за 
минулий та поточний роки 
перевірено 54 суб`єкта го-
сподарювання, які розта-

шовані на території Дні-
пропетровського району (в 
т.ч. у 2015 році – 41, у 2016 
році – 13). За результатами 

перевірок встановлено 27 
порушень. 

Під час перевірок до-
нараховуються страхові 
внески, застосовуються фі-
нансові санкції, керівники 
притягуються до адміні-
стративної відповідально-
сті в вигляді штрафів.

Як свідчить досвід, най-
частіше виникають помил-
ки при рознесенні пере-
хідних лікарняних та від-
пусток. Невірно відобра-
жаються коди та прізвища 
найманих працівників. А 

деякі підприємства взагалі 
не надають звітність. 

Бухгалтер не приділяє 
цьому достатньо уваги, але 

в майбутньому такі 
помилки впливають 
на страховий стаж 
застрахованих осіб 
та розмір пенсії в 

майбутньому. І частіше це 
неможливо виправити, бо 
минає час. 

Шановні роботодавці, які 
використовують найману 
працю – звіт, наданий без 
помилок у встановлені тер-
міни – це турбота про ва-
ших майбутніх пенсіонерів. 

Крім цього, ви захистите 
себе від фінансових санк-
цій та адміністративних 
штрафів. 

Відділ інформацій-
но-роз’яснювальної 
роботи.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

ЗВІТУЙТЕ  БЕЗ  ПОМИЛОК  

СТВОРЕННЯ НОВИХ МІСЦЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Днями  під головуванням голови Дніпропетровської районної ради Романа Пруденка  

відбулася робоча нарада з питання оптимізації навчально-виховних закладів та ство-
рення нових місць для дітей дошкільного віку.

У нараді взяли участь: Олександр Юнкевич, депутат Дніпропетровської обласної 
ради, Володимир Ткаченко та Роман Д’яченко – депутати районної ради, Наталія Лев-
чук, начальник фінансового управління, Олександр Степанський,  в. о. начальника від-
ділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва 
та інфраструктури райдержадміністрації та представники відділу освіти, молоді та 
спорту Дніпропетровської райдержадміністрації.

З ініціативною пропозицією виступив Олександр Юнкевич, про перепрофілювання 
КЗ Підгородненська СЗШ-3 у навчально-виховний комплекс «Школа-дитячий садок», 
шляхом будівництва навчально-виховного комплексу в будівлі старої школи. 

На теперішній час розробляється проект навчально-виховного комплексу «Шко-
ла-дитячий садок».                                                                                                       (Вл.інф.) 

НАРАДА

ДО УВАГИШановні громадяни, не 
випалюйте суху торішню 
траву – це призводить до руйнуван-
ня екосистеми!

Під час ви-
палювань гине 
насіння рослин 
як на землі, так 
і під землею. Ви-
живає, як прави-
ло, найгрубіша 
трава та бур’ян, 
заглушаючи при 
цьому ослаблену 
іншу флору.

При сильній 
трав’яній поже-
жі гинуть прак-
тично всі живі 
істоти, що жи-
вуть у траві та на 
поверхні ґрунту.  Доречи, гинуть і ті, 
що беруть участь у процесі утворен-
ня ґрунту, а також винищують різ-
них шкідників саду й городу. Гине 
корисна мікрофлора, яка допомагає 
рослинам протистояти хворобам.   

Трав’яні пожежі завдають істотно-
го збитку узліссям і підліскам, зни-
щуючи молоді деревця. Більш того, 
вони можуть стати причиною масш-
табних лісових пожеж. 

Випалювання наносить пряму 
шкоду й здоров’ю людини, оскіль-
ки дим від спалювання трави їдкий, 
густий, неприємний – їсть очі, не-

приємно пахне. А спалюю-
чи траву у місті, ви спаюєте 

й солі важких металів що осіли на 
листі – такий 
дим просто 
отруйний. До 
того ж в по-
кладах сухої 
трави часто 
таїться сміт-
тя, небезпеч-
не для спалю-
вання. 

Трав’яні по-
жежі є одним 
з головних 
джерел вики-
дів в атмосфе-
ру вуглекис-
лого газу.

Запам’ятай-
те, суха торішня трава – не сміття, а 
частина екосистеми створена самою 
природою. Ті, хто стверджують що 
спалювати траву корисно помиля-
ються самі і вводять в оману інших. 
Кожен акт підпалу – це злочин проти 
природи за який передбачена адміні-
стративна, і в окремих випадках кри-
мінальна відповідальність!

Іван КАТРИЧЕНКО, завідувач  
сектору режимно-секретної 
роботи, взаємодії з правоохо-
ронними органами, цивільного 
захисту, оборонної та мобіліза-
ційної роботи.

ВИ П А Л ЮВА Н Н Я 
ТОРІ Ш Н ЬОЇ  Т РА ВИ  – 

ЦЕ ЗЛОЧИН ПРОТИ ПРИРОДИ
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З 1 липня 2016 року в зв’язку з реформуванням територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвитком системи надання безоплатної правової допомоги в Україні ство-
рюються 400 бюро правової допомоги, які є відокремленими підрозділами місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

25 Бюро в Дніпропетровській області будуть надавати безоплатну первинну правову 
допомогу та забезпечувати доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції, а та-
кож  до безоплатної вторинної правової допомоги. 

На території юрисдикції Першого дніпропетровського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Бюро будуть створені в Дніпропетровсько-
му та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Це надасть можливість 
зробити мережу центрів з надання безоплатної правової допомоги більш доступною. 

У Бюро жителі області зможуть отримувати консультації, правову інформацію, до-
помогу в складанні документів заяв, скарг та інших документів, що не мають процесу-
ального характеру. У разі потреби буде здійснюватись прийом документів для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, яку забезпечують місцеві центри. Також у 
Бюро будуть створені місця для доступу до он-лайн ресурсів Міністерства юстиції. 

Наразі, вже оголошено конкурс із відбору кандидатів на посади начальників та/або за-
ступників начальників бюро правової допомоги. Заповнити заявку на участь у конкурсі 
можна на веб-сайті http://www.legalaid-jobs.in.ua/ до 4 травня 2016 року.

За інформацією та/або безоплатною вторинною правовою допомогою можна звер-
нутися до Першого дніпропетровського місцевого центру з понеділка по п’ятницю з 
8.00 до 17.00 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 
52. Контактні телефони: (056) 742-82-30; 099-232-77-89.

Одні люди, коли ба-
чать прірву, думають 
про безодню, а інші – 
про те, як побудувати 
через неї міст. Володи-
мир Ткаченко є люди-
ною, яка намагається 
будувати мости. Це 
зрозуміли мешканці 
села Сурсько-Клевце-
ве, бо коли звернулися 
до районного депутата 
з проханням допомог-
ти поставити підпори 
через річку Мокра Сура, для проведення 
Інтернету, то Володимир Вікторович від-
гукнувся одразу. На нашій пам’яті це пер-
ший депутат і єдиний, який після виборів 
відкритий до діалогу з людьми та який 
піклується про людей. Він може вислу-
хати, підбадьорити, допомогти, а головне 
– діяти. Сьогодні це рідкість, коли слова 
підтверджуються ділом.

Так, Володимир Ткаченко оформив річ-
ну підписку на районну газету «Дніпров-
ська зоря» для Новомиколаївської СШ, 
сільської медамбулаторії, для ради вете-
ранів, сільської бібліотеки, сім’ї учасника 
АТО Сергія Анан’їна. До Дня людей похи-
лого віку, свята 8 Березня була надана по-
сильна допомога тим, хто її потребує. Сьо-
годні районний депутат організовує вивіз 

На території Любимівської сіль-
ської ради минулої суботи був органі-
зований масовий захід із прибирання 
узбіч доріг. З самого ранку до будівлі 
сільської ради збиралися люди з щи-
рими посмішками, що підтверджува-
ли їхню гордість бути причетними до 
благородної справи охорони довкілля. 
Тут вони отримували знаряддя праці 
та наліпки на одяг із написом «Я лю-
блю своє село», що означало зараху-
вання в єдину команду однодумців, 
які прагнуть робити життя красивим 
і щасливим.

На величезному стенді сяяли по-
смішками обличчя людей із фото, 

які були зроблені ми-
нулоріч під час акції 
«Посади дерево», а 
вгорі лозунг, що вже 
став девізом громади: 
«Єднаймося, бо в єд-
ності наша сила!»

Ідейними натхнен-
никами сільської то-
локи стали Катерина 
Желяб’єва, Любимів-
ський сільський голо-
ва, Олександр Широ-
ких, депутат Дніпро-

петровської обласної ради, та Ігор Желяб’єв, депутат районної ради.
Трудові десанти, що складалися з колективів дитячого садка «Чарівна казка», 

Любимівської середньої школи, Любимівської медичної амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини, сільської ради, КП «Господар», ТОВ «Любимів-
ка», простих жителів усіх трьох сіл, а це всього близько 200 чоловік, висадилися 
в трьох напрямках і вирушили в центр сільської ради – село Любимівку – з сіл 

Придніпрянське, Перше Травня та збоку м. Дніпропетровська. Редактор районної 
газети «Дніпровська зоря» теж взяла участь у даному заході.

Узбіччя доріг стали чистими, а от десятки мішків зі сміттям стали підтверджен-
ням того, що люди бездумно засмічують довкілля, не бережуть природу, хоча вва-
жають себе дорослими та розумними.

Після натхненної праці – активний смачний відпочинок на природі з кашею та 
шашликами. Хто добре працює, той і весело вміє проводити вільний час!

Таміла ЖОРНЯК, с. Любимівка. 
На фото автора: організатори та активісти Дня довкілля на території Люби-

мівської сільської ради.

З ПОСМІШКАМИ БОРЕМОСЯ ЗА ЧИСТОТУ

ПОДЯКА ДЕПУТАТУ

З  ТУРБОТОЮ 
ПРО  ЛЮДЕЙ

ОФІЦІЙНО БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ!
Повідомляємо вас, що 28 квітня 2016 року у четвер, буде проводити прийом 

помічник-консультант народного депутата України Віталія Купрія, обраного 
в 29 виборчому окрузі (Петриківський, Дніпропетровський райони Дніпропе-
тровської області, а також частина АНД району м. Дніпропетровська) Яна Си-
нявська. Прийом буде здійснюватись за адресою: Дніпропетровський р-н, 
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5 (у приміщенні РДА Дніпропетровського 
району, каб. № 20). Графік прийому: з 10.00 по 12.00 год.

До уваги жителів 
Дніпропетровського району
З нагоди 30-ої річниці з дня 

Чорнобильської трагедії, 25 квіт-
ня, о 10.00 годині відбудеться ра-
йонний захід в сел. Ювілейному 
по вул. Тепличній біля пам’ятно-
го знаку героям Чорнобиля. 

26 квітня о 12.00 годині від-
будеться обласний захід біля 
пам’ятника жертвам Чорнобиля 
на пр. Пушкіна.

26 квітня о 16.00 годині відбу-
деться мітинг-реквієм у сел. Юві-
лейному біля  пам’ятного знаку 
героям Чорнобиля, на який запро-
шені герої-чорнобильці селища та 
села Степне, а також представни-
ки Ювілейної об’єднаної громади. 

25 квітня о 19.00 годині біля 
будівлі Підгородненської міської 
ради відбудеться відкриття мемо-
ріальної дошки героям Чорноби-
ля, яка буде встановлена на стеллі 
героїв Другої світової війни.

26 квітня о 19.00 годині в цен-
трі села Любимівка біля пам’ятни-
ка на честь героїв-чорнобильців 
відбудеться захід «Свіча пам’яті».

Запрошуємо всіх бажаючих 
долучитися до естафети пам’я-
ті, взяти участь у заходах, при-
свячених 30-ій річниці Чорно-
бильської катастрофи.

СУБОТНИК

ДЕНЬ  ІНФОРМУВАННЯКерівник апарату райдержадміністрації 
Тетяна Сараб’єва провела День інформуван-
ня Дніпропетровського району, де були розглянуті теми згідно мето-
дичних матеріалів ОДА. На заході були висвітлені наступні питан-
ня, а саме: відзначення 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи та 
медичний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, робота з громадськими організаціями; 9 травня 
– День Перемоги над нацизмом у Європі; адміністративні послуги 
Департаменту економічного розвитку та порядок їх надання через 
Центр надання адміністративних послуг; Всесвітній День здоров’я 
та безпосередньо про діабет; заходи з професійної адаптації учасни-
ків антитерористичної операції; запобігання лісовим пожежам. 

Тема Чорнобильської трагедії дуже важлива, адже 26 квітня 
2016 року виповнюється 30 років із моменту страшної для всьо-
го людства техногенної ядерної катастрофи – аварії на Чорно-
бильській атомній електростанції.

26 квітня 1986 року Україна пережила наймасштабнішу ава-
рію в світі. З цього часу цей день перетворився в День скор-
боти за жертвами Чорнобильської трагедії та день пересторо-
ги щодо відповідального використання мирного атому. В цей 
день ми згадуємо й сумуємо за героями, які пожертвували сво-
їм життям задля майбутнього цивілізації.

Дніпропетровщина була однією з перших областей, яка взяла 
участь у ліквідації аварії. На ліквідацію аварії область залучила 
потужні матеріальні ресурси, науковий та технічний потенціал. 
23 тисячі жителів Дніпропетровської області стали учасниками 
ліквідації аварії та її наслідків. У той же час область прийняла з 
Чорнобильської зони та надала житло 3 тисячам сімей.

На теперішній час на території Дніпропетровської області мешкає 
22307 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
з яких 2726 інвалідів, 11041 учасник ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, 2765 дітей (із них 14 інвалідів) і 1557 вдів, які 
підпадають під дію Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Органами соціального захисту населення забезпечується вико-

нання 6 напрямів державної бюджетної програми «Со-
ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», по яких грошові компенсаційні 
виплати здійснюються своєчасно й у повному обсязі. 

Кошторисом на 2016 рік на виплату чорнобильцям грошових 
компенсацій та допомог області доведено 52,7 млн грн, у 2015 р. 
виплачено 45 млн 787 тис. грн.

За перший квартал поточного року чорнобильцям виплаче-
но 11,87 млн грн – це виплата на додаткові: стипендії, відпуст-
ки, харчування, за шкоду заподіяну здоров’ю та допомогу на 
оздоровлення, компенсації сім’ям з дітьми-інвалідами та ін.

Соціальні компенсаційні виплати чорнобильцям провадять-
ся в поточному році вчасно та в повному обсязі. 

Щодо ветеранів Другої світової війни в області діє Єдиний 
державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на 
пільги (ЄДАРП), відповідно до якого в області перебуває 103,3 
тисячі ветеранів війни та членів сімей, у тому числі: 7,3 тисяч 
інвалідів війни, в т.ч. 1881 інвалідів війни, які брали безпосе-
редню участь у бойових діях під час Другої світової війни; 26,6 
тисяч учасників бойових дій, у т.ч. 987 учасників бойових дій, 
які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої 
світової війни; 54,5 тисяч учасників війни, 1 Герой Радянського 
Союзу, 14,9 членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Статтями 12-16 Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту» встановлено відсотки знижки плати 
за користування житлово-комунальними послугами (квартирною 
платою, газом, електроенергією та іншими послугами), в межах 
норм споживання, тверде паливо та скраплений газ різним категорі-
ям ветеранів війни в тому числі: інвалідам війни – 100 %, учасникам 
бойових дій – 75%, учасникам війни – 50%. Інвалідам війни ІІ і ІІІ 
групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової вій-
ни 1941-1945 років, яким виповнилось 85 років і більше, надаються 
пільги, передбачені для інвалідів війни І групи, в тому числі збіль-
шені розміри підвищення до пенсії до 50% прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність.                                     (Вл. інф.) 

сміття на території сіл Сурсько-Клевцеве, 
Новомиколаївка, Зелений Гай і відправив 
депутатське звернення на ОДО «Дніпро-
комунтранс» щодо вирішення цього пи-
тання. Також домагається через обласну 
раду відновити комфортне автобусне 
перевезення людей за маршрутом с. Зеле-

ний Гай – м. Дніпропетровськ.
Ми часто зустрічаємося з тим, що 

оточуючі нас люди дуже різні за по-
глядами, уподобаннями, інтересами, 
вірою, ставленням до подій. Іноді 
відмінності в поглядах і позиціях 
стають причиною роз’єднання лю-
дей, родин і цілих громад. Однак, 
всіх нас об’єднує те, що ми живемо 
разом: в одній громаді, в одній кра-
їні. Щоб розвивати нашу державу, 
маленьку батьківщину, нам потрібно 
навчитись жити й долати труднощі 
разом. Нам пощастило, бо Володи-

мир Вікторович – людина, яка допома-
гає своїми починаннями долати труд-
нощі й шукати шляхи в порозумінні й 
співпраці. Його небайдужість заслу-
говує найтепліших слів подяки. А кра-
щою подякою від жителів є щасливі об-
личчя, оптимізм, позитивний настрій. 

Користуючись слушною нагодою, щиро 
вітаємо Вас, шанований Володимире Ві-
кторовичу, з Днем народження! Бажає-
мо міцного Вам здоров’я, й нехай завжди 
у Ваших задумах буде мудрість, у служ-
бових справах – підтримка однодумців, 
у серці – тепло та сонячно від людської 
вдячності. Велике Вам спасибі за щоденне 
клопотання про нашу рідну громаду.

З вдячністю Олександр КУШНІКОВ 
від імені жителів с. Сурсько-Клевцеве.
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ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯХ

З метою національного та естетичного виховання 
молоді засобами мистецтва, підтримки обдарованих 
дітей, художніх колективів та окремих виконавців, 
сприяння подальшому розвитку дитячої та юнацької 
самодіяльної творчості у вокально-хоровому, естрад-
ному, інструментальному, драматичному, хореогра-
фічному, цирковому мистецтві, художньому слові, а 
також збереженню національних традицій, фолькло-
ру з 11 по 21 березня 2016 року в школах Дніпропе-
тровського району проходили зональні огляди худож-
ньої самодіяльності учнів. 

Високий рівень підготовки виконавської майстерності 
показали колективи Новоо-
лександрівської СЗШ, Парти-
занської СЗШ, Степнянської 
СЗШ, Балівської СЗШ, Підго-
родненського НВК-1, Ювілей-
ної СЗШ-1 та   ПШ-2, Олександрівської СЗШ, Підгородненської СЗШ-3.

На районний дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Україно 
моя», який відбувся в районному Будинку культури було відібра-
но 49 номерів із 21 школи та Будинку дитячої творчості. На заході 
були присутні почесні гості: Лариса Сафронова, начальник відді-
лу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської РДА та методист  
відділу освіти Тетяна Сітало. 
Майстерність учасників фес-
тивалю оцінювало професійне 
журі в складі: голова журі –  Ма-
рина Капука, директор Дніпро-
петровського районного будин-
ку дитячої творчості; Станіслав 

Махно, викладач Дніпропетровського коледжу культу-
ри та мистецтв, лауреат Міжнародних конкурсів, член 
Всеукраїнської спілки музикантів; Катерина Карапиш, 
педагог, вчитель музичного мистецтва, солістка фоль-
клорних гуртів; Каріна Гармашевська, хореограф дитя-
чо-юнацького центру Соборного району м. Дніпропе-
тровська, керівник колективу естрадного танцю «По-
ларіс». Журі оцінювало виступи дітей за номінаціями: 
хореографія, художнє читання, вокально-хорове та інструментальне мистецтво.

Яскравими виступами порадували глядачів: Л. Касьянова (ЮПШ-2), І. Довбишева та Р. 
Погрібний (Балівська СЗШ), А. Зінов’єв та А. Хімчик (ЮСЗШ-1), Я. Троцька (Кіровська 
СЗШ), А. Теслюк, вокальний ансамбль «Дзвіночки» та хореографічний колектив «Задо-

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

Відповідно до законодавства України, 
Степовий сільський голова Світлич-
ний Юрій Володимирович подав де-
кларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
2015 рік 

Згідно з декларацією загальна сума су-
купного доходу сільського голови стано-
вить 89 279,75 грн, у тому числі 88 993,84 
грн – заробітна плата. Дохід його родини 
становить 72 214, 35 грн.

Щодо нерухомості у Світличного Ю.В. є 
земельна ділянка площею 4000 кв.м, жит-
ловий будинок площею 252,7 кв.м, автомо-
біль ЗАЗ-1102 «Таврія», 1994 р.в., трактор 
МТЗ-80, 1986 р.в., трактор Т-70, 1987 р.в.        

Родині Світличного Ю.В. належить 
квартира загальною площею 42 кв.м, зе-
мельна ділянка площею 38500 кв.м, авто-
мобіль Daewoo Lanos, 2003 р.в.

Відповідно до законодавства України, за-
ступник Балівського сільського голови 
Ужиловська Валентина Павлівна подала 
декларацію про майно, доходи, витрати і зо-
бов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума су-
купного доходу заступника становить 40 
636 грн, у тому числі 40 436 грн – заробітна 
плата.

Щодо нерухомості, в Ужиловської В.П. 
є земельна ділянка загальною площею 0,15 
га, квартира площею 67,4 кв. м. У власності 
Ужиловської В.П. перебуває автомобіль Ford 
Fiesta з об’ємом двигуна 1,242 куб.см. 

Відповідно до законодавства України, Балівський сільський 
голова Рижак Валерій Петрович подав декларацію про майно, 
доходи, витрати і зобов̀язання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу сіль-
ського голови становить 84 183 грн, у тому числі 69 088 грн 
– заробітна плата. Дохід його родини становить 57 000 грн.

Сільському голові належить автомобіль ВАЗ-21070 з об’є-
мом двигуна 1,451 куб.см.

Родині Рижака В.П. належить автомобіль Volkswagen 
Transporter з об’ємом двигуна 1,896 куб.см.

Щодо нерухомості, у Рижака В.П є земельна ділянка за-
гальною площею 7 388 га, будинки площею 230 кв.м та 43,5 
кв. м. У власності членів сім’ї Рижака В.П. перебуває земель-
на ділянка загальною площею 3,93 га.

Відповідно до законодавства України, секретар Ба-
лівської сільської ради Трикоз Світлана Михайлів-
на подала декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу 
секретаря становить 64 726 грн, у тому числі 57 868 грн 
– заробітна плата. Дохід її родини становить 21 614 грн.

Щодо нерухомості, у Трикоз С.М. є земельна ділян-
ка  площею 0,1 га, частина будинку площею 20 кв. м. 
Щодо нерухомості, у власності членів сім’ї Трикоз 
С.М. перебуває земельна ділянка загальною площею 
0,13 га, будинок площею 61,8 кв.м та автомобілі ВАЗ-
2106 з об’ємом двигуна 1,600 куб. см. та ВАЗ-2107 з 
об’ємом двигуна 1,500 куб. см.

ринка» (БДТ), А. Денисенко та А. Цуркан (БДТ, ПНВК-1), 
А. Овсієнко (ПНВК-1), інструментальний ансамбль «Прі-
ма», М. Ріжко та І. Ріжко, танцювальний колектив «Trans 
Dans» (ПСЗШ-3), М. Рудень та Д. Рудень (ПСЗШ-4), хори 
Степнянської та Олександрівської шкіл, Ю. Масалов 

(Любимівська СЗШ), І. Семенюк (Партизанська СЗШ), шумовий ансамбль «Калинка» 
(Олександрівська СЗШ), М.Яровий і 
Н. Вакульчук (Новоолександрівська 
СЗШ), Р.Семенов (Зорянська СЗШ), 
А.Скупенко (Кіровська СЗШ).

Марина Капука висловила подяку 

присутнім за отримані приємні хвилини 
спілкування з мистецтвом та побажала ді-
тям подальших творчих злетів. Усі учасни-
ки 23-го районного дитячо-юнацького фес-
тивалю мистецтв «Україно моя» нагород-
жені грамотами переможців фестивалю. 

Ірина НАДТОКА, 
культорганізатор Дніпропетровського районного будинку дитячої творчості.  
Фото Таміли Жорняк.
Інформацію про подію читайте на сайті Рідна Дніпропетровщина dp.ridna.ua.                                   

Відповідно до законодавства України, заступник Лю-
бимівського сільського голови Рибачук Любов Мико-
лаївна подала декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов̀ язання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу 
заступника голови становить – 110 883 грн, у тому числі 
81 497 грн – заробітна плата.

У власності Рибачук Л.М. перебуває будинок 72 кв. м, 
земельні ділянки 2100 кв. м та 70 000 кв. м (пай).

Відповідно до законодавства України, секретар Люби-
мівської сільської ради Фурман Олена Борисівна пода-
ла декларацію про майно, доходи, витрати і зобов̀ язання  
фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу се-
кретаря  становить – 77 904,56 грн, у тому числі 67 714,70 грн 
–  заробітна плата. Дохід її родини  становить 4 670,08 грн.

У власності Фурман О.Б. перебуває земельна ділянка 
15 000 кв.м (ОСГ).

У власності родини Фурман О.Б. перебуває будинок 112 
кв. м, земельні ділянки 1000 кв. м та 1200 кв. м , автомо-
біль ВАЗ -2105,1983 р. в.

Відповідно до законо-
давства України, Лю-
бимівський сільський 
голова Желяб`єва Ка-
терина Павлівна подала 
декларацію про майно, 
доходи, витрати і зо-
бов̀ язання фінансового 
характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією 
загальна сума сукупного 
доходу сільського голови 
становить – 93 881,38 грн, 
у тому числі 83 219,28 
грн – заробітна плата. 
Дохід її родини стано-
вить 45 336 грн.

У власності  Желяб`є-
вої К.П. перебуває буди-
нок 105,8 кв. м, земельні 
ділянки 2400 кв. м, та 
78 500 кв.м (пай).

Відповідно до законодав-
ства України, секретар Сте-
пової сільської ради Глуха 
Катерина Яківна подала де-
кларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією за-
гальна сума сукупного дохо-
ду секретаря сільської ради 
становить 87 295 грн, у тому 
числі 84 921 грн – заробітна 
плата. Дохід її родини стано-
вить 28 000 грн.

Щодо нерухомості у Глухої 
К.Я. є земельна ділянка 39600 га.    

Родині Глухої К.Я. нале-
жить земельна ділянка пло-
щею 4000 кв.м, автомобіль 
Renault, 2012 р.в., перебуває в 
користуванні – житловий бу-
динок 120 кв.м. 

Відповідно до законодавства України, секретар 
Чумаківської сільської ради Паранько Вікторія 
Вікторівна подала декларацію про майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного до-
ходу секретаря сільської ради становить 84 703 грн, 
у тому числі 84 610 грн – заробітна плата. Дохід її 
родини становить 28 446 грн.

Щодо нерухомості, у Паранько В.В. є земельна ді-
лянка загальною площею 0,245 га. Родині Паранько 
В.В. належить житловий будинок загальною пло-
щею 86,8 кв. м, земельна ділянка загальною площею 
3,86 га, автомобіль ГАЗ 330232 ЗНГ 2464, 2007 р. в. 
та автомобіль Hyundai Sonata, 2008 р. в.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», Чумаківський 
сільський голова Стець Валентина Іванівна по-
дала декларацію про майно, доходи, витрати і зо-
бов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного 
доходу сільського голови становить 136 389 грн, у 
тому числі 125 337 грн – заробітна плата. Дохід її 
родини становить 16 908 грн.

Щодо нерухомості, у Стець В.І. є земельні ділянки 
загальною площею 3,51 га і 0,248 га, та житловий бу-
динок площею 448,5 кв. м. Родині Стець В.І. належить  
земельна ділянка загальною площею 3,53 га. Декларан-
ту належить автомобіль Mitsubishi Grandis, 2006 р. в.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про засади за-
побігання і протидії корупції», заступник Чумаків-
ського сільського голови Данилова Людмила Бори-
сівна  подала декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного дохо-
ду заступника сільського голови становить 111 036 грн, 
у тому числі 102 996 грн – заробітна плата. Дохід її ро-
дини становить 74 009 грн.

Щодо нерухомості, у Данилової Л.Б. є земельна ділянка 
загальною площею 1,96 га. Родині Данилової Л.Б. нале-
жить земельна ділянка загальною площею 2,81 га, житло-
вий будинок загальною площею 76,0 кв. м. та  автомобіль 
ВАЗ 21104, 2006 р. в., з об’ємом двигуна 1596 куб. см.

Відповідно до законодавства України, Партизан-
ський сільський голова Буряк Іван Миколайович  
подав декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’я-
зання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу сіль-
ського голови становить 92 722 грн, у тому числі 77 678 грн 
– заробітна плата. Дохід його родини становить 20 774 грн.

У власності Буряка І.М. є земельна ділянка площею 
1500 кв. м, автомобілі Мерседес Віто, 1997 р. в., Опель 
Омега, 2001 р. в.

У власності родини Буряка І.М. перебуває житловий 
будинок загальною площею 72 кв. м.

Відповідно до законодавства 
України, секретар Партизанської 
сільської ради Мала Лариса Гри-
горівна подала декларацію про май-
но, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума 
сукупного доходу секретаря сільської 
ради становить 87 278 грн, у тому 
числі 83 916 грн – заробітна плата. 

У власності Малої Л.Г. перебуває 
квартира  загальною площею 67 кв. м.

Відповідно до законодавства України, заступник Партизан-
ського сільського голови з питань виконавчого органу Мала 
Наталія Вікторівна подала декларацію про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу заступни-
ка сільського голови становить 55 111 грн, у тому числі 54 906 грн 
– заробітна плата. Дохід її родини становить 38 502 грн.

У власності Малої Н.В. є земельна ділянка площею 1757 кв.м.
У спільній власності декларанта та її родини є  квартира загаль-

ною площею 54,8 кв. м.
У власності родини Малої Н.В. перебувають земельні ділянки пло-

щею 2000 кв. м та 126400 кв. м (паї), автомобіль ВАЗ-2101, 1975 р. в.

УКРАЇНО  МОЯ
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ГОСПОДАРОЧКА

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Домінантплюс», 42015, м. Дні-
пропетровськ, пр. Шаховий, б.63, (056) 7320676.

2. Місце розташування майданчика будівниц-
тва: земельна ділянка розташована за адресою: 
селище Дослідне, вул. Яснополянська, 86 Дніпро-
петровського району Дніпропетровської області (за 
межами населеного пункту).

3. Характеристика діяльності об’єкта: проектом 
передбачається організація сучасного підприємства 
(далі – АЗУ), що спеціалізується на виготовленні 
асфальтобетонній суміші. Технологія виробництва 
продукції передбачена Державними стандартами 
України та складена з урахуванням усіх норматив-
них вимог діючих на території України та країн Єв-
ропейського Союзу. Весь комплекс технологічного 
обладнання вироблений на підприємствах, розташо-
ваних в м. Кременчук, обладнання сертифіковано в 
Україні для використання в виробництві будівель-
них сумішей.

Технічні й технологічні дані: виробництво буде 
розташоване на земельній ділянці промислового 
призначення. Для будівництва АЗУ передбачена ок-
рема земельна ділянка, вільна від забудови, площа 
якої складає 2400 м2, до складу АЗУ входять 2 ви-
робничі дільниці (дільниця основного виробництва, 
дільниця складання кам’яних матеріалів). Забезпе-
чення виробничої дільниці сировиною буде здійсню-
ватися від завантажувального елеватору за допомо-

гою спеціального конвеєру (стрічковий транспортер 
відкритого типу).

4. Соціально-економічна необхідність проек-
тованої діяльності: покращення стану автошляхів 
Дніпропетровської області, шляхом випуску якісної 
продукції для будівництва та ремонту доріг, ство-
рення додаткових робочих місць, додаткові надхо-
дження до держбюджету.

5. Потреби у ресурсах при будівництві та екс-
плуатації: (електроенергія, водопостачання та інше) 
здійснюватиметься від існуючих місцевих мереж 
відповідно до технічних умов: енергетичних – 215 
кВт, водних – 13 м3, сировинних – привозна сирови-
на, трудових – 20 працюючих. 

6. Транспортне забезпечення (при будівництві 
і експлуатації): при будівництві буде здійснювати-
ся за рахунок використання власного та залученого 
автотранспорту (автотранспорт підрядчиків та орен-
дований автотранспорт). Транспортне забезпечення 
при експлуатації здійснюється аналогічно (з ураху-
ванням вимог санітарної та екологічної безпеки при 
функціюванні виробництв будівельної продукції).

7. Екологічні та інші обмеження планованої ді-
яльності: екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності відсутні. 

8. Еколого-інженерна підготовка та захист тери-
торії буде виконуватись відповідно до вимог та ре-
комендацій, визначених проектом та вимогами дію-
чого законодавства. Заплановане зведення сучасної 
водної фільтраційної установки, яка буде здійсню-

вати очищення та абсорбцію усіх викидів виробни-
цтва, що повністю мінімізує їх попадання в повітря, 
а також проектом передбачене зведення дренажної 
системи площадки виробництва із встановленням 
очисних споруд для очищення дренованої води.

9. Можливі впливи планової діяльності (при 
будівництві й експлуатації) на навколишнє сере-
довище й види впливів: клімат і мікроклімат – від-
сутнє; атмосферне повітря – викиди забруднюючих 
речовин від об’єкту; водне – відсутнє; ґрунт – від-
сутнє; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єк-
ти – не впливає; навколишнє соціальне середовище 
(населення) – не впливає; навколишнє техногенне 
середовище – не впливає.

Вжиті заходи екологічної безпеки повністю міні-
мізують фактор шкідливого впливу виробництва на 
оточуюче середовище.

10. Відходи виробництва: відповідно до техноло-
гії виробництва асфальтобетонної суміші, наявність 
виробничих відходів не передбачена.

11. Обсяг виконання ОВНС: відповідає п. 4 ДБН 
А2.2-1.03 і виконується в повному обсязі.

12. Участь громадськості: публікація в ЗМІ.
Свої пропозиції необхідно направляти в місяч-

ний термін до Новоолександрівської сільської 
ради за адресою: 52070, Дніпропетровська об-
ласть, Дніпропетровський район, село Новоолек-
сандрівка, вул. Сурська, 74, тел. 712-33-86, або до 
замовника проекту (адреса та контактний теле-
фон вище).

СМАЧНОГО!
КІСТКОВИЙ БУЛЬЙОН

Інгредієнти: 0,5 кг м’ясних свинячих кісток, 1 морквина, 1 цибу-
лина, пучок петрушки, корінь селери, сіль за смаком.

Приготування: відправте кістки запікатися в духовку на 30 хв. 
поки вони  не підрум’яняться. Готові підсмажені кістки перекладіть 
у дволітрову каструлю, залийте їх 1,5 л холодної води й поставте ва-
ритися на середньому вогні під кришкою. Як тільки вода закипить, 
зніміть пінку, зменшіть вогонь і продовжуйте варити, але вже без 
кришки протягом 2-3 годин в залежності від розміру кісток. Періо-
дично видаляйте жир, який буде спливати. Через 1,5 години додайте 
очищену моркву, корінь селери та цибулю. Посоліть за смаком і ва-
ріть 1-1,5 години. Готовий бульйон розлийте по порційних тарілках, 
посипте дрібно нарізаною зеленню петрушки й подайте на стіл. 

ПІКАНТНІ РУЛЕТИКИ З КОВБАСИ
Інгредієнти: 100 гр твердого сиру, 500 гр будь-якої вареної ковба-

си, 2 яйця, 2 зубчики часнику, пучок зелені петрушки, 3 ст. л. майо-
незу, сіль і перець за смаком, оливки для прикраси.

Приготування: яйця, зелень петрушки та часник дрібно наріжте. 
Сир натріть на дрібній тертці. Всі інгредієнти перемішайте. В отри-
ману масу додайте майонез, і все ретельно перемішайте. Заправка 
готова. Переходимо до формування рулетиків. Наріжте тоненько 
ковбасу (кружечками) На отримані диски з ковбаси рівномірним 
тонким шаром викладіть начинку й обережно загортайте кожен 
шматочок в маленький рулетик. Для того, щоб рулетики не розгор-
нулися, проколіть кожен рулетик зубочисткою, а для прикраси на-
коліть на неї оливку.

РУЛЕТ ІЗ ЛАВАША З ШИНКОЮ Й СИРОМ 
Інгредієнти: 1 лаваш, 4 скибочки шинки, 5 скибочок сиру моца-

рели, олія оливкова – для смаження, 1 ст. л. майонезу.
Приготування: за допомогою столової ложки нанесіть рівномір-

ний шар майонезу на поверхню лаваша і залиште просочуватися на 
одну годину. Наріжте на шматочки сир довільної форми й товщини 
та викладайте так, щоб закрити всю середину лаваша. наріжте шин-
ку тоненькими скибочками й укладайте їх на шар сиру. Зверху на 
шинку викладіть нарізаний сир і формуйте рулет. Розігрійте сково-
роду й перекладіть в неї скручений лаваш. Обсмажте рулет із обох 
боків до утворення рум’яної скоринки. 

МОЛОЧНИЙ КИСІЛЬ
Інгредієнти: 3 склянки молока, 1,5 ст.л. цукрового піску, 2 ст.л. 

крохмалю, 1 ч.л. ванільного цукру.
Приготування: просійте крохмаль через сито, додайте до одні-

єї склянки молока й ретельно перемішайте в глибокій мисці. Вміст 
миски процідіть через дрібне сито. Влийте дві склянки молока в ка-
струлю й поставте на середній вогонь. Доведіть рідину до кипіння й 
додайте цукровий пісок. Дуже акуратно влийте молоко з крохмалем 
у каструлю тонким струменем, постійно помішуючи й варіть 4-5 хв. 
Вимкніть вогонь і додайте ванільний цукор, ретельно розмішайте. 
Розлийте кисіль у гарний посуд. 

Красномовність – це мис-
тецтво говорити так, щоб 

ті, до кого ми звертає-
мося, не просто слу-
хали, а слухали із 

задоволенням.

ЯК КАЖЕ МУДРІСТЬ...

Втрачений державний акт на право 
приватної власності на землю, серія 
ДП Дн № 006165 зареєстрований за 
№ 6778 від 19.06.1996 р., садове то-
вариство «Весна» на території Юві-
лейної селищної ради на ім’я Поса-
женнікова Георгія Олексійовича, 
вважати  недійсним. 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад: головний державний со-
ціальний інспектор, державний соціальний інспектор, провідний 
спеціаліст фінансово-господарського відділу, провідний спеціаліст 
відділу забезпечення державних допомог, головний спеціаліст від-
ділу забезпечення державних допомог, головний спеціаліст відділу 
прийняття рішень та призначення соціальних допомог. Основні 
вимоги: громадянство України, вища освіта відповідного профе-
сійного спрямування, стаж роботи за фахом. До заяви про участь у 
конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії додають такі документи: 
заповнену особову картку (форма № П-2ДС) з відповідними додат-
ками; копії диплома про освіту і паспорта; відомості про доходи за 
2015 рік, дві фотокартки розміром 3х4 см. Додаткову інформацію 
про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати 
праці буде надано за тел.: 27-08-10, 753-78-10. Заяву подавати за 
адресою: 52005, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, кім. 5. Докумен-
ти приймають протягом місяця з дня опублікування оголошення.

Втрачений державний акт на право власності 
на земельну ділянку серії ЯЛ № 038589, виданий 
на підставі рішення Кіровської селищної ради від 
28.12.2009 р. за № 650-29/У на ім’я Свет Таїсі Ва-
силівни, зареєстрований за № 122140001000894 від 
16.09.2011 р. щодо земельної ділянки № 11 пров. Бе-
резовий, смт. Кіровське, Дніпропетровського райо-
ну, Дніпропетровської області, вважати недійсним.

Колектив КЗ Підгород-
ненська середня загально-
освітня школа №2 вислов-
лює щирі співчуття своїй 
колезі, Любові Никифорів-
ні Синельниковій, з приво-
ду втрати дорогої людини 
– чоловіка, 

Івана Савелійовича 
СИНЕЛЬНИКОВА, 

який раптово помер на 79 
році життя, та поділяє із 
нею біль і скорботу непо-
правної втрати.

Свою трудову діяльність Віктор Лапко розпочав у 1958 році 
в Дніпропетровському інституті епідеміології, мікробіології і 
гігієни на посаді лаборанта. У 1963 році працював у Дніпропе-
тровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова у від-
діленні отоларингології. Здобувши медичну освіту в 1967 році 
в Дніпропетровському медичному інституті, завдяки знанням 
та праці поступово став відомим 
кваліфікованим лікарем. З 1977 
року працював у Дніпропетров-
ські центральній районній лі-
карні лікарем-отоларингологом, 
з 1985 року був призначений за-
відувачем отоларингологічним 
відділенням. Неодноразово Ві-
ктор Данилович за свою профе-
сійну діяльність нагороджував-
ся Подяками та Грамотами.

Досвідчений і висококвалі-
фікований лікар усе своє життя 
присвятив самовідданому слу-
жінню людям, збереженню їх 
здоров’я. Був мудрою, щирою, 
чуйною, доброзичливою люди-
ною із великим серцем. Серед 
колег користувався великим 
авторитетом і повагою. До Ві-
ктора Даниловича зі своєю 
недугою зверталися не тільки 
дорослі, а й маленькі пацієнти. 
У пам’яті всіх, хто знав Віктора Даниловича, назавжди збе-
режеться щира посмішка та сяючі очі лікаря.

На 76-му році несподівано обірвалося життя завіду-
вача отоларингологічним відділенням КЗ «Дніпропе-
тровська центральна районна лікарня» ДОР» –

Віктора Даниловича ЛАПКА

Колективи Дніпропе-
тровської районної ради, 
райдержадміністарції та 
Центральної районної 
лікарні висловлюють 
щире співчуття рідним 

та близьким покійного, та поділяють із ними біль і 
скорботу непоправної втрати. Вічна пам’ять!

УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИС-
ЛОВОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІ-
СТРАЦІЇ оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади головного 
спеціаліста з питань економічного 
аналізу, врегулювання відносин влас-
ності та кадрового забезпечення. Ви-
моги до претендентів: громадянство 
України, повна вища освіта, стаж ро-
боти за фахом не менше 3-х років, во-
лодіння персональним комп’ютером в 
обсязі користувача програмним забез-
печенням. Термін прийняття докумен-
тів – протягом 30 календарних днів із 
дня публікації оголошення. Довідки 
за адресою: сел. ювілейне, вул. Те-
плична, 5, каб. № 44, тел. 27-90-06.

Віктор Данилович та Іван Савелійович були добри-
ми друзями. Тож Іван дуже хвилювався, що за станом 
здоров’я не міг провести в останню путь Віктора – 
дуже дорогу людину, серце його не витримало... 

Вже наступного дня похоронна процесія проводжала 
Івана Савелійовича... Напевне, друзі вже зустрілися в 
іншому світі, і назавжди залишаться нерозлучними.
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15 квітня відсвяткувала свій День народження  
наша дорога колега, мудра, добра й чуйна людина

Валентина Іванівна 
ПОЛЯХ

Шановна Валентино 
Іванівно!

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде – його не зупинить.
Прийміть, рідненька, 

привітання щирі
У цю щасливу й неповторну мить.
Нехай летять собі літа,

Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:

Чим більше літ, 
тим більше щастя.

Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині.

Журба щоб в безвість відійшла,
А радість щоб жила у кожній  днині.

Чудове ювілейне свято – День народження – заві-
тало до вчителя КЗ Підгородненська СЗШ-2, милої, 
щирої, порядної й надзвичайно працьовитої жінки

Валентини Олексіївни
ЛЕБІДЬ

Дорога наша ювілярко!
Прийміть наші сердечні при-

вітання з нагоди ювілею!
Юнацьких літ прекрасний сад 

Плоди дарує в 60!
За працю всю, усі знання й уміння,
За серця небайдуже

стукотіння 
Подяка щира від людей,

Від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,

Нехай у серці гомонить весна,
В очах сміється сонце золоте,

А дерево життя зростає й цвіте!

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ 
НА ЗВІТНИЙ КОНЦЕРТ 
ШКОЛИ ЕСТЕТИЧНОГО

ВИХОВАННЯ 
Який відбудеться 27 квітня 2016 

року о 17.00 годині в приміщенні Дні-
пропетровського районного будинку культури 
за адресою: сел. Ювілейне, вулиця Теплична, 23.

Дніпропетровський РЕМ
ПОВІДОМЛЯЄ

НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ

У зв’язку з плановими ро-
ботами відбудуться перебої 
електропостачання в квіт-
ні місяці в період з 8.00 до 

18.00 години: 
ТП-836 с. Миколаївка-1, 

вул. Центральна, Переможна, 1 
Травнева – 27-28.04.16 р.

Л-72 сел. Кіровське, вул. Ле-
ніна, Харківська, Чапаєва, Парти-

занська, Солов’їна, провулки Кільцевий, Кіров-
ський – 05.05.16 р.

Адміністрація ДРЕМ застерігає про небез-
печність електричного струму. При виявленні 
пошкоджень повітряних і кабельних ліній елек-
тропередач, трансформаторних підстанцій і 
розподільних пунктів, відчинених і пошкоджених 
дверей у них, спроб проникнення до приміщення 
з електричним обладнанням сторонніх осіб про-
симо сповіщати колцентер ПАТ «ДТЕК» «Дні-
прообленерго за тел. 0-800-500-444 або район-
ний відділ поліції.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ. 

Днями відсвят-
кувала свій День 

народження мудра, 
щира, надзвичайно ча-

рівна жінка, невтомна 
трудівниця, справжній професіонал своєї 
справи – сімейний лікар Ювілейної АЗПСМ – 

Людмила КОНОНЕНКО
Шановна Людмило Миколаївно! 

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, 
Нехай здійсняться тисячі бажань, 
Щоб доля дарувала тільки щастя, 

Ні грама бід, ні капельки страждань. 
Життя хай квітне, мов вишневий сад, 

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад, 

Здоров’я, миру, успіхів, надії!
               З повагою вдячні пацієнти сел. Ювілейного.

Нещодавно в примі-
щенні ЦРБ пройшов 

районний семінар «Шлях читача до бібліотеки» для 
працівників бібліотек Дніпропетровського району. Від-
крила районний семінар директор КЗДЦРБ Галина Гав-
рилова. Заступник директора по роботі з дітьми Тетяна 
Рухлінська виступила перед присутніми з теми «Книга 
– читання – читач» та  надала консультацію «Індивіду-
альна робота з користувачами бібліотеки». Бібліотекар  
абонемента 5-9-их класів Юлія Равшанова представила 
відео презентацію «Активні масові форми роботи з чи-
тачами різних вікових категорій». Завершився семінар 
екскурсією до Дніпропетровського національного  іс-
торичного музею імені Д.І. Яворницького.

Підгородненська СШ-2 вітає своїх квітневих іменинників

У ці квітневі весняні дні святкує свій День народ-
ження чудова людина, цілеспрямована, доброзичли-
ва, справжній професіонал своєї справи наша колега 

Тамара Григорівна
ТКАЧЕНКО

Шановна Тамаро Григорівно!
Щиро вітаємо Вас і бажаємо
Нехай цвітуть 

під небом синьооким 
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість 

чиста та висока,
Щоденно хай до хати 

заверта!
Бажаємо здоров’я, 

сонця у зеніті, 
Любові, доброти й щастя 

повен дім,
Нехай у серці розкошує літо

І соняшником квітне золотим!

Днями відсвяткувала свій День народження гарна, 
енергійна, сучасна, ділова, надзвичайно чарівна жінка, 
мудрий керівник – директор КЗ Підгородненська СЗШ-2 

Світлана Анатоліївна
КАЛІБЕРДА

Колектив учителів школи, 
учні та батьки щиро вітають зі 
святом Вас!
Шановна Світлано Анатоліївно!
За вдачу людяну й просту,
За серце щире й теплоту
Всі квіти світу ми даруєм.
Хай праця радість лиш приносить,
А в дім – достаток і тепло,
Хай доля високо підносить

Надії світлої крило.
Хай лік рокам ведуть зозулі
 Ще довго-довго на Землі,

В сім’ї любов і злагода панують
І завше буде хліб святий на Вашому столі. 

Людина з великим серцем та щедрою душею, 
по-справжньому талановита в своїй справі Любов 
Анатоліївна ДУБ
приймає вітання з Днем народження.

Шановна Любове Анатоліївно!
Дозвольте зі святом привітати

І побажати від душі багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті,

Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,

І словом добрим Вас завжди вітають.
 Бажаєм успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.

Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день.

На базі Партизанської СШ 
(директор Віктор Невесе-
лий) відбувся районний тур-
нір з кульової стрільби серед 
допризовників. За медалі від 
Дніпропетровської район-
ної організації Товариства 
сприяння обороні України 
боролися 10 команд, які 
представляли 6 колективів.

П’ятірка кращих (мак-
симум 100 очок): І місце 
– Зорянська СШ – 86 очок 
(тренер Сергій Ковален-
ко). Чемпіони: Олександр 
Бусько, Михайло Гуржій. 
ІІ місце – Степнянська СШ 
– 83 очки (вчитель фізкуль-
тури Катерина Глущенко). 
Віце – чемпіони: Денис Галушков, Армен Манукян. ІІІ 
місце – Партизанська СШ – 79 очок (вчитель предмету 
«Захист Вітчизни» Валентин Щербатюк). Бронзові при-
зери: Ілля Саєнко, Сергій Клименко. ІV місце – Горянів-
ська СШ – 77 очок (вчитель предмету «Захист Вітчизни» 

СПОРТ

МІСЯЧНИК  ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО  ВИХОВАННЯ
стартував

Ігор Легеза). V місце – Балівська СШ – 74 
очки (вчитель предмету «Захист Вітчиз-
ни» Олександр Погрібний).

Особистий залік (максимум 50 очок): 
І місце – Михайло Гуржій – 44 очки (вчитель 
предмету «Захист Вітчизни» Сергій Вер-
бицький). ІІ місце – Денис Галушков – 43 
очки. ІІІ місце – Артем Скорбатюк – 43 очки 
(обидва Степнянська СШ, вчитель предмету 
«Захист Вітчизни» Руслан Матвєєв).

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Ці 
змагання відкрили місячник військово-па-
тріотичного виховання молоді, приуроче-
ний 71-й річниці Дня Перемоги у Другій 
світовій війні. На вогневий рубіж вийшли 22 
юнаки. «Золотим» дублетом відзначились 
зорянці. Вихованці Сергій Михайловича ви-

грали чемпіонство, як в командному так і в особистому залі-
ках. Неочикувано відмінно виступили снайпери з Степного, 
у яких в активі подвійне «срібло». Трійку призерів замкну-
ли господарі тиру – стрільці Партизанської СШ».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ. 

Днями відсвяткувала свій ювілей завідуюча Ста-
ро-Кодацькою амбулаторією загальної практи-
ки сімейної медицини 

Людмила Василівна КОЗЛОВА 
                     Шановна Людмило Василівно!  

Прийміть наші щирі вітання з нагоди Вашого 55-річчя!
У цей святковий день бажаємо Вам щастя, міцно-
го здоров’я, життєвої енергії та здійснення всього 
задуманого. 
Нехай рідні завжди оточують Вас любов’ю та 

розумінням, а колеги – повагою. Хай усе це стане за-
порукою удачі та професійних успіхів. Нехай добром і 

любов’ю наповнюється кожен Ваш день, а праця на бла-
го людей приносить задоволення й радість.

З повагою
Роман ПРУДЕНКО – голова районної ради,

Артьом ФІСУНОВ – голова райдержадміністрації,
депутати районної ради.

Відділ культури, туризму, національ-
ностей та релігій РДА, колектив біблі-
отечних працівників району вітають бі-
бліотекаря РДБ м. Підгородного 

Людмилу ВОРОНЕНКО 
з народженням донечки!

В цей день ясніше 
засвітило сонечко,

Бо народилася у тебе 
маленька донечка.

Зичимо їй від всієї душі
Доброї долі і щастя в житті,

Нехай з її веселим сміхом
У дім приходить радість і втіха.


