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заснована у січні 1939 року
Дніпровська зоря

Шановні жителі 
Чумаківської територіальної громади! 

Від щирого серця вітаю всіх вас із Великим днем 
Світлого Христового Воскресіння!

Великдень – одне з найстаріших 
свят, і в усі часи воно символізувало 
чудове відродження життя, пробудження 
сплячого світу та його розквіт із но-
вими силами та яскравими фарбами. 
У Біблії воно пов’язане з воскресін-
ням Ісуса Христа, що дало віру й на-
дію всьому людству. Давайте ж у цей 
день не будемо забувати про це, подя-
куємо Господу за диво. Будьте благо-
словенні й щасливі, не втрачайте віру, 
це надійний і вірний супутник у житті. 

Тієї миті, коли вдарять над нашою великою Укра-
їною Великодні дзвони, нехай оселиться у вашому 
житті щастя! Миру вашим оселям, здоров’я вашим 
рідним, а дітям – великої світлої долі. 

Нехай ваші душі будуть багаті на добро, як свят-
ковий стіл, чисті, як Великодній рушник, і веселі, як 
українські писанки. 

Христос Воскрес!
З повагою Валентина СТЕЦЬ, 

Чумаківський сільський голова.

Любимівський сільський голова Катерина 
ЖЕЛЯБ’ЄВА від усієї душі вітає Любимівську 
територіальну громаду з Великим і Світлим 
днем Христового Воскресіння! 

Великдень – воістину особливий 
для нас день. Незгасиме світло Хри-

стової науки й віри понад тисячу ро-
ків освітлює нашому народові дорогу 
правди, добра й любові. Воно зміцнює 

нас духовно, збагачує інтелектуально, 
наповнює наші серця гордістю за відро-

джену вільну й незалежну українську 
державу.

У цей день просимо Бо-
жого благословення для 

всіх нас і звертаємося 
один до одного з най-

кращими побажаннями щастя, добра й впевнено-
сті у здоланні будь-яких випробувань. 

Нехай Господь захистить нас і підтримає у всіх 
добрих починаннях, дарує кожній родині мирне 
небо, земну благодать, добробут, окрилений на-
стрій, злагоду й душевну велич.

Радісних вам свят, пахучих пасок, яскравих пи-
санок. 

Христос Воскрес!

Шановні жителі Кіровської 
територіальної громади! 

Від усього серця вітаю всіх вас із 
Великим Днем Світлого Христового 

Воскресіння!
У житті кожного християнина 

Великдень – свято особливо шано-
ване та величне. Й не тільки тому, 
що приходить воно з утвердженням 

справжньої квітучої та теплої весни, але й тому, що є симво-
лом перемоги віри над безнадією.

Великодні дні зазвичай спонукають усіх віруючих по-но-
вому побачити й відчути себе в світі, оцінити чистоту своїх 
помислів, бажань та вчинків, а ще – бути добрішими, ми-
лосерднішими, терплячішими, благороднішими один до од-
ного. Пасхальні дні – це й час віддати шану всім тим, кого 
немає серед живих, хто, залишивши нам свою любов і жит-
тєвий досвід, поринув у вічність. Згадаймо їх молитвою та 
добрим словом.

Зі святом вас, шановні. Від усього серця бажаємо вам бла-
годаті, добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди та 
душевної величі. Нехай цей Великий День дарує всім вам 
щастя, здоров’я, любов та непохитну віру в кращий завтраш-
ній день!

З повагою Василь ГЕЗЬ, Кіровський селищний голова.

Шановні жителі Новоолександрівської 
об’єднаної територіальної громади!

Прийміть найщиріші вітання 
з нагоди найбільшого християн-

ського свята Воскресіння 
Христового!

Воскресіння Христа – 
це торжество справед-

ливості й перемоги до-
бра над злом. Воскресіння 

Ісуса – це утвердження віри 
й надії у серці кожного християнина, це великий 
дарунок Господньої любові.

Нехай ця радісна подія утверджує наші пере-
конання про те, що достойні терпіння нагород-
жуються перемогою, а чесне життя увінчується 
славою. 

Нехай сяйво Христового Воскресіння завжди 
зігріває Вашу душу теплом, радістю, добром і 
Божою благодаттю, зміцнить віру, вселяє надію, 
принесе у Ваші домівки любов і благополуччя, у 
справах нові успіхи.

Великих і щасливих вам Великодніх свят!
З повагою Олександр ВІЗІР, 

Новоолександрівський сільський голова.

Інформаційні матері-
али газети «Дніпров-
ська зоря» відтепер 
доступні користувачам 
мережі Facebook, сто-

рінка «Редакція газети «Дніпровська 
зоря», та Google.

Петро ДІНЕЦЬ.
ВЕЛИКДЕНЬ

Чудовий Божий день 
приносить нам весна.

Чого ж з любов’ю кожен з нас чекає?
Жаль, що на сході України

 третій рік війна,
Там гуркіт, все руйнується, палає.
Росія, «сепари» із чортом у серцях,
І в Божий день боїв не припиняють.

Та не скорить їм наших вояків,
Що Батьківщину мужньо захищають.
А Україну Бог взірцем для всіх створив,
Обдарував всім необхідним для життя,
І заповів, щоб кожен лиш добро творив.
Накреслив шлях квітучий в майбуття.

В цей День лиш в храм ведуть усі дороги,
Немов на крилах янголи людей несуть.
Хоч в кожнім серці радість і тривога,

Та все ж в святиню 
й діточок своїх ведуть.

Сьогодні Паска, з неба сонце сяє,
І чути на землі, що линуть із небес
Слова (рідніших для душі немає):

«Христос воскрес! – Воістину воскрес!»
І будуть Матір Божу 

всі просити хором,
Щоб чудо сотворила, як завжди могла:

Накрила воїнів на фронті омофоном
І всіх від смерті і поранень зберегла.

Ще будуть Господа й святих благати,
Присвятять їм пісні й молитву не одну,

Щоби могли нам мир і щастя дати,
І зупинить гібридну цю війну.

Все дасть Господь,
 і зацвіте віднині,

Немов троянда, 
вільна Україна.

Шановні жителі 
Дніпропетровського району! 

Від усього серця щиро ві-
таю вас із найсвітлішим 

весняним святом – Вели-
коднем! 

Святий Велик-
день несе нам довго-
очікувану радість пе-

ремоги Сина Божого, 
дарує надію та впевненість у краще майбутнє, 
поселяє спокій у серцях, укріпляє віру та жи-
вить душу. 

З настанням Пасхальних днів пробуджується 
не тільки земля, а й усі людські надії й споді-
вання на добру долю, справи й світлі помисли. 

Бажаю всім вам, щоб переможний дух надії, ра-
дості, всепрощення й надалі супроводжували вас 
і ваші родини, давав сили, енергію, наснагу для 
корисних справ на добробут і процвітання нашої 
рідної України. Нехай радісні Пасхальні дні по-
кладуть благодатні початки нових перемог і звер-
шень на вашому життєвому шляху. 

Христос воскрес!
З повагою Віктор МІЩЕНКО, 

депутат Дніпропетровської районної ради.

Наш індекс: 61707 
ПЕРЕДПЛАТНА  КАМПАНІЯ  НА  2016 РІК
Вартість: на 8 місяців – 81,36 грн, на 6 місяців – 61,02 грн, 
на 3 місяці – 30,51 грн, на 1 місяць – 10,17 грн.

Без поштових послуг.

Шановні жителі Дніпропетровського району! 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди найбільшого 

християнського свята Воскресіння Христового! 
Нехай ваші душі будуть багаті на добро, нехай ця радіс-

на подія утверджує наші переконання в тому, що достойні 
терпіння нагороджуються перемогою, а чесне життя увін-
чується славою. 

Бажаємо вам щастя, здоров’я, добробуту та родинного 
затишку, мудрості й непохитності в вірі. Нехай перемож-
ний дух надії, радості, всепрощення й надалі супроводжує 
вас і вашу родину, дає силу, енергію, наснагу для добрих і 
корисних справ на добробут і процвітання нашої країни. 

Всіляких гараздів вам, щедрої благодаті від Бога та радісних свят. 
З повагою

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

Ювілейний селищний голова Іван КАМІНСЬКИЙ вітає шановну об’єднану територіальну громаду, 
жителів сел. Ювілейного та с. Степового, зі світлим і радісним святом – Великоднем.

Диво Христового Воскресіння об’єднує всіх нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра 
над злом, життя над смертю. Сьогодні ми відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх 
духовною силою й надією.

У цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні випробувань ми відчували його захист і 
підтримку. В найскладніші часи ми непохитно вірили – Господь не залишить нас. Великдень 
нагадує нам про духовне відродження, яке потрібне всім нам, всій українській нації.

Бажаю всім вам душевної чистоти й гармонії, миру та спокою в сімейних оселях. Нехай диво 
Воскресіння Христового надихає нас на добрі та праведні справи. Нехай Пасхальне Свято стане 
для кожного початком нового життя – кращого й добрішого. 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Шановні жителі Дніпропетровського району!
Вітаю вас із найвеличнішим світлим християнським свя-

том – Воскресінням Христовим!
Це свято спонукає кожного з нас ще раз замислитися над 

вічними цінностями християнської моралі, дає нам добру 
нагоду наповнити свої серця любов’ю й добротою, зміцнює 
кожного з нас духовно. 

Свято Великодня нагадує нам про те, що кожна людина 
народжується для великих справ і творіння. Хай цей день 
принесе у вашу оселю радість і надію, гарний настрій, благо-
получчя й упевненість у краще майбуття.

Нехай воля Господня надихає всіх нас на праведні справи, 
закликає до милосердя, додає натхнення й сил в ім’я розквіту нашої спільної 
домівки – України. 

Христос Воскрес!
З повагою Євгеній ЖАДАН, депутат Дніпропетровської обласної ради.
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Відповідно до плану основних заходів, у середу відбулося засідання колегії райдер-
жадміністрації під головуванням Артьома Фісунова, голови райдержадміністрації. 

Про стан виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»; щодо виділення коштів з районного бюджету для забезпечення прав громадян 
на використання пільг, передбачених чинними законами України доповіла Любов Бут – 
начальник управління соціального захисту населення РДА. Іван Катриченко – завідувач 
сектору режимно-секретної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, цивільного 
захисту, оборонної та мобілізаційної роботи РДА, виступив із питання погодження проекту 
районної Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на терито-
рії Дніпропетровського району на період до 2020 року. Щодо внесення змін до Комплексної 
Програми розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу та поліпшення екологіч-

ного стану сільськогосподарських угідь Дніпропетровського району на 2012-2020 роки ознайомила присутніх Тетяна Ткач – начальник управління агропромислового розвитку 
РДА. Про реконструкцію ділянки підвідного водогону для водопостачання сіл Орджонікідзе та Миколаївка повідомив Іван Тонконог – Орджонікідзевський сільський голова. З 
інформацією про стан захворювання на туберкульоз у Дніпропетровському районі виступила Людмила Сінчук – заступник головного лікаря КЗ «Дніпропетровська центральна 
районна лікарня». Лариса Сафронова, начальник відділу освіти, молоді та спорту РДА, доповіла про виділення коштів для організації харчування у пришкільних таборах з денним 
перебуванням на базі загальноосвітніх шкіл району дітей пільгових категорій та з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового навчального року. 

Всі питання, винесені на розгляд засідання колегії, були детально розглянуті, розпорядження надіслані виконавцям. 
На засіданні колегії були відзначені військовослужбовці, учасники антитерористичної операції на сході країни. Відповідно до Указу Президента України медал-

лю «Захисник Вітчизни» нагороджені: Сергій Товстик – сержант запасу; Максим Льозов та Сергій Колесніков – солдати запасу. Відповідно до наказу начальника 
Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України нагрудним знаком «Учасник АТО» нагороджений Юрій Татарін – старший солдат.       (Вл. інф.)

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  ВЕТЕРАНІВ

У Новоолександрівській об’єднаній 
громаді відбувся семінар для голів міс-
цевих рад Дніпропетровського району, 
перший в комплексі семінарів, які запла-
новані у 2016 році. Тема заходу: «Добро-
вільне об’єднання громад: напрацювання 
і перспективи». Метою семінару стало ви-
вчення передового досвіду Новоолексан-
дрівської територіальної громади щодо 
реалізації Закону України «Про добро-
вільне об’єднання громад».

У семінарі взяли участь: Роман Пру-
денко, голова районної ради, Любов Біла, 
заступник голови районної ради, Олек-
сандр Вольніков, військовий комісар 
Дніпропетровського райвійськкомату, 
Ігор Желяб’єв, голова постійної комісії 
районної ради з питань децентралізації, 
депутати районної ради Асатрян Агарон 
Паруйри, Сократіс Кесов, представники 
компанії SEFCO та працівники виконав-
чого апарату районної ради.

Пленарна частина відбулась в акто-
вій залі Новоолександрівській СЗОШ. У 
вступному слові Роман Пруденко зазна-
чив, що шлях об’єднання територіальних 
громад рано чи пізно доведеться пройти 
кожній громаді, тому на досвіді першопро-
хідців важливо визначити всі «плюси» і 
«мінуси» цього складного процесу, щоб 
запобігти помилок у майбутньому. 

До уваги всіх учасників семінару був 
запропонований фільм про Новоолексан-
дрівську громаду.

З питання про добровільне об’єднання 
громад: напрацювання і перспективи до-
повів Олександр Візір, Новоолександрів-
ський  сільський голова, який зазначив, 
що Новоолександрівська громада у тому 
варіанті, в якому вона об’єдналася і функ-
ціонує, не була передбачена у Перспектив-
ному плані утворення спроможних громад 
Дніпропетровської області. «Не дивлячись 
на це, ми вирішили ряд проблемних пи-
тань, й успішно пройшли весь алгоритм 
об’єднання, – пояснив Олександр Олексі-
йович. – Вчасно, організовано й у відповід-
ності до всіх вимог, які визначені виборчим 
законодавством, були проведені вибори 
сільського голови об’єднаної громади, а на 
22 травня вже призначені вибори старости 
сіл Волоське, Майорка та Ракшівка.

В перспективі – розробка Стратегії роз-
витку, утворення нових служб, прийнят-
тя в комунальну власність медичних за-
кладів і ще багато-багато інших завдань 
на найближчу перспективу та на десяти-
ліття вперед». 

Лідер громади запевнив, що ці плани 
неодмінно здійсняться, бо актив грома-
ди, спільно з депутатами різних рівнів, 
при підтримці районної влади, з повною 
відповідальністю бере на себе конкретні 
важливі завдання та втілює їх у реальні 
проекти, об’єкти, заклади та ін. 

Іван Камінський, Ювілейний селищний 
голова, поділився досвідом Ювілейної 
об’єднаної громади, озвучив проблеми, 
які виникли під час цієї процедури, а та-
кож про досягнення та перспективи своєї 
громади, яка зараз теж дуже активно пра-
цює над розробкою Стратегії розвитку 
Ювілейної територіальної громади.

Ніна Буряк, секретар Сурсько-Литов-
ської сільської ради, теж долучилася до 
дискусії з даної теми та відповіла на запи-
тання колег. 

Ігор Желяб’єв акцентував увагу на тому, 
що Любимівська територіальна громада 
активно включилася в процес об’єднання 
із Дібровською сільською радою Синель-
никівського району, не зважаючи на те, що 
цей шлях складний і довготривалий. Бо не-
обхідно отримати погодження Верховної 
Ради, що призведе до змін в адміністратив-
но-територіальний устрій нашої області. У 
своєму виступі він наголосив: «До трудно-

СЕМІНАР ДЛЯ ГОЛІВ МІСЦЕВИХ РАД

Добровільне об’єднання громад: напрацювання й перспективи
щів нам не звикати, тому справу, яку розпо-
чали, обов’язково завершимо!».

З питання енергоаудиту та енергоефек-
тивністі об’єктів комунальної власності та 
ЖКГ проінформували учасників семінару 
керівники ТОВ «Компанія «Системи енер-
гоефективності» SEFCO Олександр Бахарєв 
та Олександр Витвицький. У своїй презен-
тації вони на прикладах європейського та 
вітчизняного досвіду довели необхідність 
проведення енергоаудиту об’єктів перед по-
чатком проведення робіт з їх утеплення.

Олександр Вольніков у своєму виступі 
наголосив на тому, що держава є сильною 
й  спроможною, коли в ній є такі спромож-

ні та  самодостатні громади, як Новоолек-
сандрівська. Також військовий комісар 
зупинився на питанні необхідності спіль-
них дій влади, депутатського корпусу й 
активу щодо патріотичного налаштуван-
ня жителів територіальних громад. 

Ілля Бондар – начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату районної 
ради, розповів про механізми запобігання 
корупційним та пов’язаним із корупцією 
правопорушенням, звернувши увагу на 
те, що знання юридичної бази й обізна-
ність із даного питання є ключовими мо-
ментами в роботі голів місцевих рад. 

На підтвердження виконання важливих 
завдань, що ставить перед собою Новоо-
лександрівська громада, кожен із присут-
ніх мав змогу ознайомитися з основними 
об’єктами соціальної сфери сіл Новоолек-
сандрівка та Старі Кодаки.  

Учасники семінару відвідали дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) загально-
го розвитку № 10 «Світлячок». Екскурсію 
по закладу провела його завідуюча Любов 
Візир. Вона розповіла, що ДНЗ «Світлячок» 
працює з 9 листопада 1988 року. Відповід-
но до проекту заклад розрахований на 75 
місць, на сьогоднішній день його відвідує 
117 дітей, а це 4 групи, з яких 1 група для 
дітей раннього віку та 3 групи для дітей 
дошкільного віку. Групи в закладі переван-

тажені, тому є нагальна потреба в добудо-
ві дитячого садка, щоб не лише збільшити 
кількість груп, а й побудувати спортивну 
залу. У садочку є кабінет щеплень і ізоля-
тор. Рішенням сесії Новоолександрівської 
сільради 40% виділяється сільрадою на 
харчування, а це 12 грн 68 коп. щоденно. 
На 2016 рік всього виділено 476 тис. грн 
на харчування. Діти учасників АТО хар-
чуються безкоштовно, діти з багатодітних 
сімей сплачують 50 %. У 2014-2015 роках 
був перекритий дах, замінені всі меблі на 
нові, зроблений капітальний ремонт при-
міщень, придбано м’який інвентар. Зараз у 
будівлі дитсадка є своя котельня, терито-

рія дитячого садка облаштована на сучас-
ний лад: двір викладений плиткою, дитя-
чі майданчики зручні, яскраві, безпечні. 
Головне завдання для ДНЗ «Світлячок» 
– створення комфортних умов для дітей. 
У 2016 році планується утеплення фасаду, 
ремонт опалювальної системи, водопоста-
чання та водовідведення, на утримання 
дитячого садка виділено 3 млн 670 грн.

«Ми не тільки працюємо, але й будуємо 
плани на майбутнє. Ми хочемо бачити са-
док європейського типу, з новою спортив-
ною залою, фізкультурним майданчиком, 
кабінетом логопеда, сенсорною кімнатою, 
фізичним, стоматологічним кабінетами 
та кабінетом ізостудії, а також кабінетом 
народознавства та соляною шахтою, – го-
ворить з неабияким ентузіазмом Любов 
Візир, – і ми впевнені, що процес рефор-
мування місцевого самоврядування дасть 
позитивний результат в освітній сфері, і 
мрії батьків та педагогічного колективу 
здійсняться, а душа дітей та їх задоволен-
ня чаруватимуть всіх нас».

Для шановних гостей діти групи «Бура-
тіно та «Теремок» разом зі своїми вихова-
телями Іриною Свиридовою, Надією Оной-
ченко та музичним керівником Людмилою 
Лободою приготували святковий концерт 
та показали запальні таночки «Ой, підемо 
до криниці» та «Крок до зірок». Після закін-

чення святкової програми діти на згадку по-
дарували гостям візитівки свого дитсадка. 

У Старокодацькому сільському будинку 
культури учасників семінару зустрічали 
милозвучними українськими піснями ла-
уреати обласних, всеукраїнських та між-
народних конкурсів – народний ансамбль 
української пісні «Кодачанка», керівник 
Віктор Романенко. Гості побували в краєз-
навчому музеї Старокодацького СБК, де ко-
жен доторкнувся до безцінної скарбниці на-
ціональної та краєзнавчої культури с. Старі 
Кодаки. Ніна Протопопенко, директор бу-
динку культури, зауважила, що культурні 
заходи в селі проводяться за підтримки міс-
цевої влади, депутата районної ради Агаро-
на Паруйри Асатряна та депутатів сільської 
ради Миколи Белякова та Віктора Кривого.

Екскурсія продовжилась біля Пам’ятника 
історії Національного значення Кодацька 
фортеця, зведеної поляками в 1635 року, яка 
знаходиться на правому березі Дніпра на 
околиці села Старі Кодаки. У наші дні за-
лишки фортеці Кодак є одним із найпопу-
лярніших історичних місць Дніпропетров-
щини, де відчувається особлива атмосфера 
древньої козацької епохи. До нашого часу 
збереглася лише невелика частина земля-
них валів колись могутньої фортеці ХVII 
ст. та залишки старого козацького кладови-
ща. Олександр Візір розповів гостям цікаві 
факти з історії козацтва, учасники семінару 
оглянули залишки фортеці. 

В Новоолександрівській СЗОШ гос-
тей вітав директор Олександр Овсюк. 
До уваги присутніх була запропонована 
музична візитівка школи. Ведучими про-
грами були Наталія Темрієнко і Карина 
Тимошенко. У виступі взяли участь учні 
1-А, 3-А та 10-11 класів. Про свої мрії роз-
казали переможці районного фестивалю 
дитячої творчості «Україно моя – 2016» – 
учні 1-А класу Михайло Яровий та Нікіта 
Вакульчик. Учасники семінару перекона-
лися, що в Новоолександрівській громаді 
зростає прекрасна молодь, яка достойно 
продовжить естафету позитивних змін, 
служитиме розквіту рідної громади. 

Семінар завершився, досягнувши своєї 
основної позитивної мети: обмін думка-
ми, досвідом, планами на майбутнє. Захід 
був корисний для всіх присутніх і з на-
повненості важливих питань, і з живого 
спілкування. За підсумками семінару 
відбулось анкетування учасників із ви-
словленням пропозицій щодо підготовки 
наступної зустрічі в даному форматі.

Наступний семінар заплановано прове-
сти в Кіровській селищній раді за темою: 
«Про співпрацю селищної ради з радою 
ветеранів війни та праці». 

Юлія ЧУМАК, 
с. Новоолександрівка – с. Старі Кодаки.
На фото автора: учасники семінару 

у Старокодацькому СБК; виступ учнів  
Новоолександрівської СЗШ.
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Весняної погожої дни-
ни біля пам’ятника геро-
ям Чорнобиля в селищі 
Ювілейне зібралось ба-
гато жителів Дніпропе-
тровського району: герої-ліквідатори аварії на Чор-
нобильській атомній електростанції, представники 
районної влади, голови місцевих рад, школярі, не-
байдужі жителі. Приводом для зустрічі стали роко-
вини трагедії тридцятирічної давнини не тільки для 
України, а й для всього людства, коли 26 квітня 1986 
року на четвертому енергоблоці Чорнобильської 
АЕС сталася найбільша катастрофа сторіччя. 

Мітинг-реквієм відкрив народний ансамбль «Чор-
нобривці» піснею «Дзвони Чорнобиля». Від імені всіх 
героїв-ліквідаторів, які ризикуючи своїм здоров’ям і 
життям, врятувавши світ від підступного атому, ви-
ступив Василь Скиба, почесний голова районної орга-

30-ТА РІЧНИЦЯ ТРАГЕДІЇ

ЧОРНОБИЛЬ У НАШИХ СЕРЦЯХ
нізації інвалідів «Союз Чорнобиль України»: «30 ро-
ків минуло з дня трагедії на Чорнобильській атомній 
електростанції. Чорнобильська аварія стала для нас 
уроком, за який заплачено дорогою ціною. За підра-
хунками на сьогоднішній день пішли у вічність 128 
наших побратимів, у інших проблеми зі здоров’ям. Не-
гативні наслідки трагедії долаємо й нині. Тож не треба 
повторювати помилок. Давайте берегти навколишній 
світ. Нашій землі вистачить одного Чорнобиля». 

Низький уклін рятівникам від жителів планети, 
вічна пам’ять і слава тим, кого вже немає з нами. Хви-
линою мовчання присутні на заході вшанували муж-
ність і самопожертву вогнеборців, які віддали своє 

30-річчя з дня Чорнобильської трагедії відзначали в кожній громаді 
нашого району. Всі заходи об’єднував єдиний патріотичний порив, по-
вага до подвигу героїв-рятівників, мрії про світле щасливе майбутнє. А 
також чисте голубе бездонне небо з білосніжними хмаринками, яке ви-
сочіло цього дня над Дніпропетровщиною. Здавалось, що воно прагне 
поглинути всю скорботу, розпач, біль, і щиро вірить разом із нами, що 
більше ніколи не повториться така страшна трагедія, будуть завжди на 
землі посміхатися діти, буяти трави й квіти мирної весни.  

«Свіча пам’яті» – під такою 
назвою в центрі села Люби-
мівка відбувся вечір-реквієм із 
нагоди 30-ої річниці аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

До меморіального комплексу в 
центрі села зібралось дуже бага-
то людей. Разом із героями-чор-
нобильцями всі присутні повер-
нулись у той далекий сонячний 
квітневий день, коли лихо най-

більшої техногенної катастрофи 
ХХ століття здригнуло весь світ, 
і прожили ті жахливі хвилини ра-
зом, відчувши всю віроломність 
біди, що ввірвалась у життя мир-
ної країни три десятиліття тому… 

Промовисто лунають слова ве-
дучих: «О 1 годині 23 хвилини 
40 секунд, коли всі спали безтур-
ботним сном, над четвертим ре-
актором Чорнобильської атомної 
електростанції несподівано веле-
тенське полум’я розірвало нічну 
темряву, і вмить здригнулась планета, застогнала від болю матінка-земля».

Кадри кінохроніки та димові й світлові спецефекти допомогли уявити силу вибуху та 
масштаби пожежі на Чорнобильській АЕС. Невидимим залишився смертоносний атом, 
який і сьогодні загрожує здоров’ю й життю всіх учасників страшної трагедії, тим, хто 
боровся з її страшними наслідками та навіть їхнім нащадкам.

З екрану на всіх присутніх дивились проникливі очі героїв, які віддали своє життя під 
час нерівного двобою з невидимим атомом. Це 10 увіковічнених в пам’яті людей імен, 10 
світлих облич, 10 доль, а з ними – 10 втративших рідну людину родин… 

У час лиха всі не вагаючись їхали в зону трагедії, діяли там героїчно, самовіддано. 
А вдома залишались батьки, дружини, діти, які з тривогою чекали новин по телеба-
ченню й вдивлялися в кожен рядок у газетах, щоб отримати хоч будь-яку інформа-
цію. Чекали та сподівались на краще...

Зі словами подяки за мужній життєвий подвиг до героїв-земляків звернулися: Катери-
на Желяб’єва, Любимівський сільський голова, Олександр Широких, депутат Дніпропе-
тровської обласної ради, Василь Скиба та Володимир Роговий – представники районної 
організації «Союз Чорнобиль України». На сцену були запрошені всі учасники ліквідації 
тяжких наслідків Чорнобильської аварії: Володимир Урупа, Роман Бондар, Олександр 
Білий, Костянтин Чинник, Євген Недвига, Василь Лузан, Ігор Желяб’єв, Іван Бірюков, 
Юрій Калафатов, Юрій Гончаров, Анатолій Лотенков, Віктор Гармаш, Олександр Бірю-
ков, Віктор Слободенюк, Микола Дребот, Валентин Катюха, Олександр Литвиненко, 
Григорій Думінський. Їм вручені Грамоти, квіти та грошові нагороди. 

Пісня «Мій тато – герой!» у виконанні Гульнари Шевченко та дитячого тріо «Сонечко» 
не залишила байдужими нікого. Ще багато душевних пісень, які єднають людей у горі, 
прозвучали цього вечора в дарунок присутнім від самодіяльних артистів. Танцювальні 
композиції від колективу «Арт Денс» та малюків дитсадка «Чарівна казка» демонструва-
ли вдячність нащадків та віру в прекрасне майбутнє.

Усіх присутніх, особливо чорнобильців, надзвичайно вразила душевність та високий 
рівень заходу. Це було дійсно дуже достойно, цікаво, хвилююче, вражаюче. 

...30-та післячорнобильська весна прийшла на нашу землю. Народилося й вирос-
ло післячорнобильське покоління. Та ніколи не згасне свіча пам’яті в наших душах, 
ніколи не вичерпається любов і пошана до них. Пам’ять про героїв Чорнобиля вічно 
житиме в людських серцях. 

Квіти, як символи пролитої крові та людських надій, яким не судилось здійснитися, по-
лум’яніли біля пам’ятного знаку Героям Чорнобиля…        Таміла ЖОРНЯК, с. Любимівка.

СВІЧА  ВДЯЧНОЇ  ПАМ’ЯТІ

ЛЮБИМІВЦІ ВШАНОВУЮТЬ ГЕРОЇВ

П р е д с т а в н и к и 
Ювілейної об’єдна-
ної територіальної 
громади зібрались біля 
пам’ятного знаку героям 
Чорнобиля, щоб вшанува-
ти загиблих героїв та по-
дякувати землякам, яким 
випала непроста доля 
вступити в боротьбу з на-
слідками аварії на Чорно-
бильській АЕС.

30 років для історії – мит-
тєвість, а для покоління, об-
паленого чорнобильською 
бідою – вічність. Трагедія, 
в епіцентрі якої опинила-
ся Україна, стала виміром 
людського горя, людської 
долі, людського життя.

В ліквідації наслідків жахливої аварії на ЧАЕС взяли участь і жителі Юві-
лейного. Кожен із них залишив там частину своєї душі та здоров’я. До героїв 
тих страшних випробувань звернувся голова Ювілейної об’єднаної громади 
Іван Камінський: «Шановні ліквідатори наслідків катастрофи, приборкувачі 
незримого атому, ваш подвиг безцінний, тому він назавжди залишиться в 
серцях та пам’яті прийдешніх поколінь. Давайте сьогодні всі разом берегти 
мир та спокій, який дістається дорогою ціною, заради майбутнього наших 
дітей та всієї України». 

Ті хто бачив зону відчуження своїми очима, ніколи не забудуть ту біль та 
порожнечу, яка вмить із дзвінкого дитячого сміху, перетворилась на суціль-
ний жах. Зі словами вдячності до побратимів виступив Василь Скиба, голова 
районної організації інвалідів «Союз Чорнобиль України». 

До 30-ої річниці аварії на ЧАЕС розмальована стіна за пам’ятним знаком 
героям Чорнобиля. Музичну композицію «Пам’ять» подарував усім присут-
нім Заслужений артист України Олександр Мирошниченко.

Сьогодні зрозуміло: наслідки аварії на ЧАЕС могли б бути значно більши-
ми, якби не мужність тих, хто був там у перші тижні після лиха... Їх імена: 
Микола Ващук, Володимир Правик, Василь Ігнатенко, Віктор Кибенок, Ми-
кола Тищенко, Володимир Тишура… Вони були серед перших і першими 
пішли із життя. І ми сьогодні не тільки пам’ятаємо, але й молимося за всіх 
братів та сестер, ліквідаторів! Живих! Та на превеликий жаль – мертвих!

 Захід увінчався флешмобом. Діти на дорозі вишикувались у написі ЧОРНО-
БИЛЬ – 30. Чорно-біло-голубі кульки з рук діточок злетіли стрімко в небо, в 
цю мить яскраве сонце засяяло, даруючи життєстверджуючу силу всьому жи-
вому. Нехай ця трагедія не повториться більше ніколи, а яскраве сонце світить 
нам із безмежних мирних небес, і тільки небесні птахи – журавлі, з року в рік, 
вертаються до рідної оселі, інколи кидають тіні на землю від помахів крил. 

Таміла ЖОРНЯК, сел. Ювілейне.

життя. Панахиду за 
загиблими ліквідатора-
ми на Чорнобильській 
АЕС провів настоятель 
храму преподобних Ан-

тонія і Феодосія Києво-Печерських протоієрей Кос-
тянтин. 

У синє небо цього дня були послані проникливі 
музичні композиції від Катерини Невеселої, Еліни 
Цодікової та солістів вокальної студії «Талант». Піс-
ню «За нами мир» на слова Василя Скиби, музика 
Веніаміна Баснера, виконав ансамбль «Чорнобрив-
ці», керівник заслужений працівник культури Украї-
ни Микола Чирва.

Учасники мітингу-реквієму під музичний супро-
від поклали квіти до підніжжя пам’ятного знаку ря-
тівникам світу від ядерної катастрофи.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне.

МІТИНГ-РЕКВІЄМ

В НЕБІ ЖУРАВЛІ ЛЕТЯТЬ...
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З  Днем  народження,  привітний  «Буратіно»

Р озмаїттям квітів, по-
вітряних кульок та 
дитячих привітних 

посмішок зустрічав гостей 
ошатний дошкільний навчаль-
ний заклад №3 «Буратіно», 
який затишно розташувався в 
центрі села Чумаки. Поринув-
ши в весняні зелені обійми та 
святковий настрій, дитячий 
садок відзначив свій ювілей – 
45-річчя з дня заснування. Не 
одне покоління маленьких жи-
телів Чумаківської сільської 
ради почали свій життєвий 
шлях із теплих обіймів рід-
ного дитсадка, тому ця подія 
по-справжньому стала урочи-
стою для громади.

З нагоди 45-річного ювілею 
дитячого закладу дружню роди-
ну працівників та вихо-
ванців ДНЗ «Буратіно» 
завітала поздоровити 
Валентина Стець, Чума-
ківський сільський го-
лова, людина, яка щиро 
вболіває за дитсадок та докладає багато 
зусиль, щоб ДНЗ «Буратіно» мав прива-
бливий сучасний вигляд, а сільська ма-
леча – якісну дошкільну освіту. У своєму 
виступі Валентина Іванівна зазначила, що 
на шляху свого розвитку дитячий заклад 
пережив багато випробувань. Це й за-
криття груп і порожні дитячі майданчики 
– період занепаду. Але важкі часи були пе-
режиті. Завдяки підтримці районної вла-
ди розквітом для закладу став вересень 
2010 року, коли ДНЗ «Буратіно» відродив-
ся після проведення капітального ремон-
ту, заміні комунікацій, старого обладнан-
ня, відбулося оновлення дитячих груп. 
Спільними зусиллями влади, батьків та 
колективу, дошкільний 
навчальний заклад став 
зразковим, який відповідає 
всім вимогам сьогодення. 
Попереду ще багато планів 
у команди однодумців, зо-
крема, утеплення фасаду 
дитсадка. 

Сільський голова наго-
лосила: «Садок «Буратіно» 
є гордістю Чумаківської 
громади, він успішно про-
йшов атестацію в 2014 році. І це, насам-
перед, заслуга натхненних креативних 
працівників дитсадка та завідуючої Алли 

Притули, які професійно та з душею став-
ляться до своєї праці. Ми будемо й надалі 
створювати для гомінких дітлахів ком-
фортні умови перебування й всебічного 
розвитку в нашому дошкільному навчаль-
ному закладі. Адже 
діти – наш найцінні-
ший скарб».  

На знаковій події 
були присутні пред-
ставники районної 
влади. Артьом Фісу-
нов, голова райдер-
жадміністрації, від-
значив, що саме з та-
ких по-домашньому 
затишних дитячих 
закладів, яким є ДНЗ 
«Буратіно», й почина-
ється Україна. Саме 
дітки є ластівками 
майбутнього, яким 
будувати нашу рідну 
країну. Тому завдання 
дорослих перейматися проблемами ди-
тинства й вчасно їх вирішувати. 

Від імені голови районної ради висту-
пила Любов Біла, заступник голови ра-
йонної ради, зачитавши вітального листа. 
У поздоровленні звучала подяка творчому 
колективові за мудрість, за навчання, від 
яких залежить майбутнє вихованців: «Не-
хай світлий вогник добра завжди світить 
у ваших серцях, шановні працівники дит-

садка «Буратіно», зігріваючи любов’ю 
кожну дитину, яка ступає на поріг вашо-
го гостинного квітучого острівка дитин-
ства». Також долучилися до свята Алла 
Ситенко, методист методичного відділу 
освіти, молоді та спорту РДА, й Ольга 
Першина, директор ТОВ «РОМЕРМ», 
батьки, школярі. На свій День народження 
«Буратіно» зібрав коло друзів, які разом із 
дитячим закладом радіють успіхам та від-
гукуються на проблеми. З нагоди ювілею 
дитсадок цього дня отримав у подарунок 
яскраву якісну постільну білизну, різно-
види іграшок, м’ячі для фітболаеробіки, 
кольоровий принтер та ноутбук. 

Шановних гостей маленькі вихованці 

в українських костюмах зустрічали на-
повненим добрими побажаннями запаш-
ним короваєм та святковою концертною 

програмою. Весело на святі було всім – і 
дорослим, і малим. На довгий час запам’я-
таються чудові виступи, які цього дня да-
рувала малеча присутнім на заході. Пісню 
«Чумачаночка» виконала енергійна Даша 

Попова, грою на бандурі зачарувала Ка-
ріна Воскобойникова, танець «Квітка-ду-
ша» від групи «Барвінчата» став візиткою 
дитсадка «Буратіно».

У ДНЗ «Буратіно» є своя особливість: 
байдужих і черствих людей він не три-
має, а веселих, безкорисних і турбот-
ливих затримує на все життя. І як же 
на Дні народженні рідного закладу не 
згадати дбайливих трудівниць, які зв’я-

зали свою долю з дошкіллям. Скільки 
діток пройшли через їхнє серце, скільки 
віддано тепла й ласки кожному допит-
ливому бешкетникові. Нагороди знайш-
ли своїх номінантів. Подякою сільсько-
го голови за вагомий особистий внесок 
у розвиток та процвітання дошкільного 
закладу, організаторський талант і ви-
сокий професіоналізм та з нагоди юві-
лею ДНЗ № 3 «Буратіно» нагороджена 
завідуюча Алла Притула. Грамотою 
сільського голови за вагомий внесок у 
розвиток дошкільної освіти, високі ре-
зультати у вихованні підростаючого по-
коління нагороджений колектив ДНЗ № 
3 «Буратіно». За багаторічну сумлінну 

працю, вагомий особистий 
внесок у становлення та 
розбудову садка, відданість 
справі подяку отримали: 
Лідія Кравченко, стаж ро-
боти 44 роки, та сьогодні 
працює помічником вихо-
вателя; Надія Паранько, 
стаж роботи 21 рік; Анна 
Уліна, стаж роботи 20 ро-
ків; Тетяна Денісова, стаж 
роботи 17 років, працює 

каштеляном; Тамара Федорова, стаж ро-
боти 11 років; Валерій Золотарьов, стаж 
роботи 11 років, працює охоронцем; Люд-
мила Головко та Валентина Свистова, стаж 
роботи 10 років; Галина Василенко, стаж 
роботи 7 років. Також грамотою відзначені 
Алла Ситенко та Олександра Мурчич. 

Після церемонії нагородження та те-
плих слів привітань Алла Притула запро-
сила гостей свята на ексурсподорож дит-
садком щасливого дитинства, засновано-
го на радість сільської громади 1 січня 
1971 року. Дитяча країна зустріла гостей 
доброю атмосферою. Милують око за-
тишні спальні та ігрові кімнати з великою 
кількістю рослин та яскравими цікавими 
іграшками, тематично оформлені групи, 
куточки з виставками робіт вихованців – 
відчувається, що все тут зроблено з вели-
кою любов’ю до малечі. 

Далі на присутніх чекав надзвичайно 
творчий сюрприз. Завзята вихователька 

Лариса Плоха та помічник вихователя Інна 
Алексєєнко підготували й провели інте-
гроване заняття у вигляді українських по-
сиденьок, приурочене Дню матері на тему 
«Намисто для матусі». За правилами такої 
зустрічі з дітками велася жвава бесіда, 
під час якої малята розповідали про своїх 
неньок. Для найдорожчої в світі людини 
вихованці групи молодшого дошкільного 
віку «Сонечко» розписали дерев’яні до-

щечки, продемонструвавши дорос-
лим майстер-клас із Петриківського 
розпису. Діти дуже старанно виводи-
ли пензликами квіткову композицію. 
Цей вид розпису не тільки модний 
та сонячно красивий, а ще є брендом 
Дніпропетровської області. Це важли-
во, що в дитсадку «Буратіно» дбають 
про збереження української культури, 
її неповторності й передають безцін-
ні знання підростаючому поколінню, 
збагачуючи красою душу дитини.

ДНЗ №3 «Буратіно» є опорним до-
шкільним навчальним закладом серед 
ДНЗ Дніпропетровського району за 
напрямом: «Наступність та перспек-
тивність змісту освіти між дошкільною 
та початковою ланками», тому садок 
активно співпрацює з Чумаківською 
СЗШ. Яскравим підтвердженням цьо-
му стала театралізована вистава-опера 

«Коза-дереза», яку цікаво й змістовно зігра-
ли вихованці групи «Барвінчата» та шко-
лярі Даша Попова – Коза-дереза та Каріна 
Воскобойникова – Лисичка. Дійство пере-
несло дорослих у світ колоритної культури 
наших пращурів із побутом та звичаями. І 
звичайно, як у всіх українських казках, до-
бро перемогло зло. Хитрій Козі-дерезі діста-
лося на горіхи. За підступні вчинки лісові 
звірятка тумаками вигнали рогату нахабу 
з лисиччиної хатки, таким чином, відно-
вивши справедливість. Глядачі зарядились 
масою позитивних емоцій, а маленькі акто-
ри та музичний керівник Ірина Мітюшина 
отримали бурхливі оплески.

Бесіда за «круглим столом» під девізом 
«Ми не намагаємося бути кращими за ін-
ших, головне, стати найкращими для себе 
та дітей» підвела підсумок. Батьки мали 
змогу поспілкуватися з ветеранами праці. А 
у молодих вихователів була нагода перейня-
ти досвід у професіоналів галузі дошкілля. 

«До… і після…»  – таку назву мав стенд 
фотознімків, підготовлений організатора-
ми святкування. Шановні гості перегля-
дали пожовклі світлини, поринаючи в ми-
нуле, ділилися теплими спогадами жінки, 
які не один рік свого життя присвятили 
дитсадку «Буратіно», згадувались і сумні, 
й кумедні випадки.

Урочистості святкування Дня народ-
ження дошкільного навчального закладу 
«Буратіно» увінчались дитячим гомо-
ном, веселковим настроєм, подарунками 

та натхненням на подальшу 
працю. Адже дитячий са-
док – це безтурботні діти, 
й поки вони будуть дивува-
ти навколишній світ своїм 
безпосереднім сміхом, ди-
тячим закладам бути й про-
цвітати в нашій країні. 

Ювілей – це не просто 
свято, це здобутки всіх 
прожитих років, перегор-
нута сторінка життя. Лі-
топис ДНЗ «Буратіно» в 
розквіті, бо, що таке 45 ро-
ків для улюбленого серцем 
дитсадка? Це тільки неве-
ликий проміжок часу для 
країни мрій і усміхненого 
дитинства, де працівники 

дошкільного закладу всю свою любов і 
ласку віддають маленьким громадянам 
України. Хочеться побажати 45-річному 
ювілярові радувати ще багато поколінь 
допитливих малюків, дарувати їм твор-
чість, пізнання й невимовне щастя. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ, с. Чумаки. 
На фото автора: яскраві миті свят-

кування ювілею ДНЗ «Буратіно».

ЮВІЛЕЙ ДИТЯЧОГО САДКА



Наближається велике свя-
то Великодня (Воскресіння 
Христове).

Д н і п р опе т р ов -
ський районний 
відділ ГУ ДСНС 
України в Дніпро-
петровській області 
звертається до всіх жителів Дніпропетровсько-
го району з проханням  під час святкувань бути 
уважними та обережними в поводженні з вогнем, 
а також при користуванні опаленням, електропо-
бутовими та газовими приладами. Не порушуйте 
елементарних протипожежних правил безпеки, 
не залишайте без нагляду дітей, не дозволяйте їм 
гратися з вогнем. Тримаючи свічку в руках, необ-
хідно слідкувати за тим, щоб вогонь не потрапив 

на власні або чужі речі, які можуть 
миттєво спалахнути. Жінкам необ-

хідно міцно підв’язу-
вати хустки та приби-
рати волосся, зменшу-
ючи ризик попадання 
на них вогню. Після 
служби більшість лю-

дей несуть лампадки та запалені свічки додому. 
Вони, залишені без нагляду, можуть також стати 
однією з причин пожежі під час святкування Ве-
ликодня.

Бережіть себе та своїх рідних, щоб свята про-
йшли безпечно.

Дніпропетровський районний від-
діл ГУ ДСНС України в Дніпропе-
тровській області.

7«Дніпровська зоря»ІНФОРМАЦІЙНЕ АСОРТІ 29 квітня 2016 року № 17 (7937) 

ГОСПОДАРОЧКА ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯХ
СВЯТКОВЕ МЕНЮ ДО ВЕЛИКОДНЯ

ПАСКА З ЦУКАТАМИ
Інгредієнти: 4 склянки пше-

ничного борошна, 70 гр свіжих 
дріжджів, 1 склянка молока, 
200 гр вершкового масла, 6 
яєць, 0,5 склянки цукру, 0,5 
склянки апельсинових цукатів, 
0,5 склянки ізюму, 0,5 порошку 
ванільного цукру, 1 ч. л. солі.

Приготування: розведіть 
дріжджі в невеликій кількості 
молока, половину борошна з’єднайте з теплим молоком, додайте дріжджі. 
Коли тісто підніметься, покладіть в нього борошно, яйця, цукор, цукати й 
родзинки, ванільний цукор, сіль. Все ретельно вимісіть. Дайте тісту під-
нятися в 2-3 рази. Готове тісто викладіть (1/3 по висоті) у форму для паски 
або в каструлю з високими стінками, вистелену промасленим папером, 
і поставте на деякий час до збільшення обсягу приблизно до середини 
висоти форми. Після цього поставте форму в нагріту піч (духовку), випі-
кайте при температурі 200-210 градусів. Готову паску покрийте глазур’ю.

ПАСКА ШОКОЛАДНА
Інгредієнти: 500 гр сиру, 1 склянка цукру, 150 гр вершкового мас-

ла, 3 ст. л. сметани, 2 ст. л. какао-порошку, шматочок шоколаду, ва-
нілін, 1/4 ч.л. солі.

Приготування: розм’якшене вершкове масло розітріть дерев’яною 
ложкою до густоти сметани. Покладіть цукор, сіль, ванілін і какао. 
Все ретельно перетріть. Сир протріть через друшляк, додайте в ньо-
го сметану, перемішайте й невеликими порціями введіть поступово 
в приготовлену раніше суміш із масла, цукру й какао. Гарненько пе-
ремішайте. Коли паска придбає рівномірний шоколадний колір, пе-
рекладіть її на кілька годин у серветку й форму під прес. Тримайте 
в холодному місці. Готову паску звільніть від форми й серветки, по-
кладіть на тарілку й посипте зверху шоколадом, натертим на тертці.

ФАРБУЄМО ЯЙЦЯ
За годину до фарбування слід дістати яйця з холодильника, щоб вони 

набули кімнатної температури. У такому випадку вони не полопаються при 
варінні. Блискучий зовнішній вигляд фарбовані яйця набудуть, якщо після 
фарбування витерти їх насухо й натерти рослинною олією. Тепер можна 
переходити безпосередньо до фарбування яєць. Рожевий колір дає сік бу-
ряка; блідо-жовтий – лимон, апельсин, морква; жовтий – листя берези, 
квітки календули. Зеленого кольору можна домогтися за допомогою шпи-
нату або кропиви; синього – за допомогою червонокачанної капусти. Бе-
жевий колір яйцям надає кава, а фіолетовий – квітки фіалки. У каструлю 
налийте воду, додайте оцет (1 ст. л.) і натуральний барвник. Доведіть до 
кипіння. Дайте відвару настоятися приблизно 30 хв. Варіть у відварі під-
готовлені яйця в залежності від бажаного відтінку – від 15 до 30 хв. 

СВЯТКОВИЙ САЛАТ
Інгредієнти: 300 гр філе птиці, 250 гр копченого м’яса, 1 болгар-

ський солодкий перець, 70 гр волоських горіхів, 2 яйця, 1 огірок, ма-
йонез, зелень для прикраси.

Приготування: зварене філе курки й копчене м’ясо дрібно наріж-
те. Натріть на тертці яйце та змішайте з м’ясом. В отриману суміш 
додайте всі інші інгредієнти, все дрібно нарізавши, посоліть, попер-
чіть, додайте майонез і все ретельно перемішайте. Прикрасьте салат 
огірком і зеленню. 

СВІТЛЕ  ХРИСТОВЕ  ВОСКРЕСІННЯ
Сімейний стіл у цей світлий день готують із 

особливою урочистістю й обов’язково прикра-
шають квітами. Головне місце на святковому 
столі належить пасці та крашанкам, покла-
деним на зелень. Крім цього, кожна господиня 

готує традиційні й улюблені в сім’ї свят-
кові страви.

Крашанка – обов’язкова прикра-
са святкового великоднього столу. 
Яйце, пофарбоване в червоний колір, 
символізує відродження життя. 

Господарочка пропонує до 
вашої уваги деякі страви, які 
можна приготувати на свято 
Великодня.

Відповідно до ст. 12 Закону України 
«Про засади запобігання і протидії коруп-
ції», Миколаївський сільський голова 
Чорна Антоніна Володимирівна подала 
декларацію про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру за 
2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума су-
купного доходу сільського голови стано-
вить 73 102 грн, у тому числі 40 825 грн 
– заробітна плата. 

Щодо нерухомості у Чорної А.В. є зе-
мельні ділянки загальною площею 2 га, 
6,860 га, 6,893 га та 0,4952 га, житловий 
будинок загальною площею 63 кв.м.

Відповідно до законодавства України, 
секретар Миколаївської сільської ради 
Фефелова Алла Анатоліївна подала де-
кларацію про майно, доходи, витрати і зо-
бов’язання фінансового характеру за 2015 
рік.

Згідно з декларацією загальна сума су-
купного доходу секретаря сільської ради 
становить 34 589 грн, у тому числі 31 759 
грн – заробітна плата. Дохід її родини ста-
новить 48 098 грн.

Щодо нерухомості у Фефелової А.А. є 
земельна ділянка загальною площею 2 га. 

Відповідно до законодавства України, 
Горьківський сільський голова Баєв Лео-
нід Олександрович подав декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума су-
купного доходу сільського голови стано-
вить 612 829 грн, у тому числі 12 829 грн 
– заробітна плата. Дохід його родини стано-
вить 15 500 грн.

У власності Баєва Л.О. є квартира загальною 
площею 104 кв.м, автомобілі легкові Nissan 
X-Trail, 2007 р.в., Mercedes Sprinter, 1999 р.в., 
2 автомобілі вантажні Iveco EuroCargo, 1998 
р.в., Volkswagen Crafter, 2006 р.в.

Відповідно до законодавства України, се-
кретар Горьківської сільської ради Селез-
ньова Ірина Володимирівна подала декла-
рацію про майно, доходи, витрати і зобов’я-
зання фінансового характеру за 2015 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукуп-
ного доходу секретаря сільської ради ста-
новить 86 218 грн, у тому числі 71 404 грн 
– заробітна плата. Дохід її родини становить 
235 936 грн.

У власності Селезньової І.В. є будинок за-
гальною площею 116 кв.м, земельна ділянка 
загальною площею 2520 кв.м. У власності ро-
дини Селезньової І.В. перебуває автомобіль 
BVD, 2013 р.в.

Втрачені пенсійне посвід-
чення та посвідчення ветерана 
праці на ім’я Персенко Надії 
Петрівни, вважати недійсними.

ДОПОМОЖІТЬ  ВРЯТУВАТИ  ДИТИНУ!
Колектив працівника Дніпропетровської 

ОДПІ звертається з проханням допомогти 
родині колег Вікторії та Олександру Дун-
цям. Їх єдиний син Єгор Дунець терміново 
потребує пересадки кісткового мозку. Діа-
гноз: рак крові (ювенільний мієломоноци-
тарний лейкоз). 

Вартість операції складає 150 000 у. о. 
Ми з вами маємо шанс зберегти життя 3-річно-

му Єгорці. Не будьмо байдужими! 
Карта ПриватБанку: 5168742306717277
Одержувач: Дунець Олександр Миколайович, моб. тел. (067) 702-30-36.

Уточнення даних щодо поданої декларації про майно, доходи, витрати й зобов’язання фі-
нансового характеру за 2015 рік Зайвої Ганни Іванівни, секретаря Новоолександрівської 
сільської ради, секретаря виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу секретаря 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 загальною 
площею 71,1 кв.м, земельні ділянки площею 1100 кв.м, 3158 кв.м та площею 46900 кв.м (пай).

У власності членів родини Зайвої Г.І. є земельна ділянка (пай) розміром 46900 кв.м. 

ДСНС ЗАСТЕРІГАЄ

ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА 
НА СВЯТО ВЕЛИКОДНЯ 

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад: головного спеціаліста відділу ведення 
Державного реєстру виборців райдержадміністрації (3 вакансії); го-
ловного спеціаліста-бухгалтера служби у справах дітей райдержад-
міністрації  (1 вакансія); головного спеціаліста відділу освіти, молоді 
та спорту райдержадміністрації (1 вакансія); головного спеціаліста 
з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації 
(1 вакансія). Вимоги до претендентів: громадянство України, вища 
освіта, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональ-
ним комп’ютером на рівні користувача програмного забезпечення.
Термін прийняття документів тридцять днів із моменту опубліку-
вання оголошення. Документи приймаються за адресою: вул. 
Теплична, 5, смт. Ювілейне, приміщення Дніпропетровської 
районної ради, каб. 37-в, з 09.00 до 13.00 години, з 14.00 до 18.00 
години, п’ятниця до 16.45 години, тел.27-10-17.

Увага! Оголошується прийом документів від інститутів 
громадянського суспільства для участі в зборах із форму-
вання нового складу громадської ради при Дніпропетров-
ській районній державній адміністрації.

Заяви приймаються за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Теплична, 5, кабінет №10.

Електронна пошта dnepr.rayon1@i.ua. 
Більш детальна інформація на сайті 

http://www.dnipr.dp.gov.ua/ в розділі оголошення та 
на сторінці Дніпропетровської райдержадміні-
страції у мережі facebook.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЮВІЛЕЙНОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстра-
тора виконавчого комітету селищної ради. У конкурсі можуть брати 
участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, ма-
ють вищу освіту, стаж роботи за фахом на державній службі не менше 
як 2 роки або стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядуван-
ня  не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 
3 років. Для здачі іспиту необхідні знання Конституції України, Зако-
нів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань», а також законодавства з урахуван-
ням специфіки функціональних повноважень державного реєстрато-
ра. Учасники конкурсу повинні мати навики роботи з персональним 
комп’ютером. До заяви про участь у конкурсі додаються: особова 
картка (форма П-2 ДС); копія 1,2 та 11 сторінок паспорта громадянина 
України; копія військового квитка; копії документів про освіту; де-
кларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-
рактеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України 
«Про засади запобігання і протидії корупції»; 2 фотокартки розміром 
5х6; копії трудової книжки Заяви про участь у конкурсі приймаються 
з наступного дня після опублікування оголошення протягом 30 ка-
лендарних днів. За довідками звертатись за адресою: вул. В. Сухом-
линського, 56 б, смт. Ювілейне, тел. (056) 753-88-24. 

До уваги читачів! Наступний номер газети «Дніпровська зоря» вийде 13 травня 2016 року.
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29 квітня 2016 року № 17 (7937) ВЕРНІСАЖ
Свій ювілейний День народження 3 травня святкує голова 

правління Споживчого товариства Дніпропетровського району 
Сергій Іванович ХМАРА. 

Більше тридцяти років свого трудового життя Сергій Іванович 
присвятив споживчій кооперації Дніпропетровщини та Дніпро-
петровському району. Працював заступником директора торгі-
вельного комплексу «Колос» Дніпропетровської райспоживспіл-
ки; заступником голови правління з торгівлі Дніпропетровської 
райспоживспілки; з листопада 1996 року по жовтень 2004 року – 
голова правління Дніпропетровської районної спілки споживчих 
товариств. У жовтні 2004 року Сергій Хмара обраний головою 
правління Споживчого товариства Дніпропетровського району. 
Сергій Іванович бере активну участь у громадській діяльності 
Дніпропетровського району, був депутатом Дніпропетров-
ської районної ради ІV та VІ скликання. 

За роки роботи ювіляр здобув повагу та заслу-
жений авторитет серед колег та працівників систе-
ми споживчої кооперації району та області, апарату 
управління облспоживспілки, органів місцевого само-
врядування та членів Споживчого товариства. Неодно-

разово Сергій Хмара був відзначений Подяками, Почесними відзнаками Дніпропетровської 
облдержадміністрації та обласної ради, Дніпропетровської районної ради, нагороджувався 
Грамотами, Почесними грамотами правління Центральної спілки споживчих товариств 
України, Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровської облспоживспілки та обко-
му профспілки працівників споживчої кооперації. Нагороджений Орденом «Зірка еконо-
міки України» ІІІ ступеня та має Почесну трудову відзнаку «Знак Пошани» Централь-
ної спілки споживчих товариств України.

Шановний Сергію Івановичу!
Щиро вітаємо Вас із 60-річним ювілеєм та висловлюємо велику подяку за не-

втомну та плідну працю!
У цей урочистий день бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, родинного 

затишку, невичерпної життєвої енергії та невпинного руху вперед, миру, 
добра, радості й благополуччя. Нехай Ваша віддана праця, ком-
петентність та  досвід стане запорукою усіх задумів і здо-
бутків, а справи служать на добро людям.

З повагою правління та колектив Споживчого товариства Дніпропетровського району.

Свій прекрасний 60-ти річний ювілейний День 
народження відзначає голова правління Спожи-
вчого товариства Дніпропетровського району 

Сергій ХМАРА.
Шановний Сергію Івановичу!

Висловлюємо Вам глибоку шану та вдячність за 
багаторічну працю та відданість споживчій коопера-
ції. Нехай Ваша мудрість, великий досвід керівника 
й надалі служать інтересам кооперативної спільноти.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, благополуччя, 
невичерпної енергії, нехай доля зажди дарує 
Вам світле майбутнє, наповнене корисни-
ми справами й земними радощами.

З повагою директори дочірніх 
підприємств. 

Днями святкує свій ювілей голо-
ва правління Споживчого товари-
ства Дніпропетровського району 

Сергій ХМАРА.
Шановний Сергію Івановичу!

Щиро вітаємо Вас із ювілейним 
Днем народження!

Бажаємо Вам міцного 
здоров’я, особистого ща-
стя, здійснення всіх мрій і 
бажань. Хай у Вашій душі 
завжди квітне весна, у 
родині завжди буде лад. 
Нехай Вас оточують до-
брі, вірні, надійні друзі, 
підтримують та поважа-
ють колеги, зігрівають 
своєю любов’ю рідні та 
близькі, а праця 
на благо людей 
приносить задоволен-
ня та радість!

З повагою від 
Новоолексан-
дрівської територіальної 
громади Олександр Візір, Но-
воолександрівський сільський 
голова.

Ветерани, члени споживчої кооперації Чумаків-
ської територіальної громади з нагоди ювілею 
вітають голову правління Споживчого товари-

ства Дніпропетровського району 
Сергія ХМАРУ.

Шановний Сергію Івановичу!
Щиро зичимо Вам козацького здо-
ров’я, довголіття, бадьорості духу, 
хай вистачить щастя на ціле сто-

ліття.

Чумаківський сільський голова Вален-
тина Стець від імені територіальної гро-
мади вітає голову правління Споживчого 
товариства Дніпропетровського району 
Сергія ХМАРУ з ювілеєм.

Шановний Сергію Івановичу!
З цієї приємної нагоди прийміть най-

щиріші вітання за Ваш професіона-
лізм, відданість справі, вагомий вне-
сок у розвиток підприємств торгівлі 
та задоволення соціальних потреб на-
селення. Нехай людська шана буде 
подякою Вам за плідну працю, чуйність, 
уміння творити добро.

Бажаю Вам міцного здоров’я, родинного 
затишку та достатку, поваги від колег та 
друзів, успіхів у професійній діяльності. Виконком Миколаївської сільської ради вітає з ювілеєм 

голову правління Споживчого товариства Дніпро-
петровського району 

Сергія ХМАРУ.
Шановний Сергію Івановичу!
Прийміть наші щирі вітання з нагоди 

Вашого 60-ти річчя!
Бажаємо Вам, щоб життя не скінчалось,

Біда та туга 
на шляху не стрічались,

Вічного щастя та гарних людей,
Здоров’я та вдачі щорік і щодень!

Днями ювілейний День 
народження у голови 
правління Споживчого 
товариства Дніпропе-

тровського району 
Сергія ХМАРИ.

Сергій Іванович 33 роки 
присвятив Дніпропетров-

ському району, який став для 
нього рідним. Він завжди займає 
активну громадську позицію, 

відповідально й уважно ставиться 
до звернень людей. Обирався депутатом 
Дніпропетровської районної ради ІV і VI скликань. 

Шановний Сергію Івановичу! 
Прийміть наші щирі вітання з нагоди визначної 

події у Вашому житті – 60-річчя з Дня народження!
Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я, 

родинного щастя та благополуччя, щоб сонце завжди 
яскраво світило у Вашому домі, щоб на Вашому жит-
тєвому шляху не було ніяких перешкод. 

Вашу професійну роботу нехай супроводжують успі-
хи, великі досягнення, надійні колеги й партнери.

Бажаємо й надалі залишатися таким енергійним і 
невтомним, завзятим і неспокійним душею, щирим і 
турботливим, щедрим на добро.

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

У зв’язку з плановими  роботами 
відбудуться перебої електропоста-
чання в травні місяці в період із 
8.00 до 18.00 години: 

• ПЛ-0,4кВ ТП-1009 с. Новоолек-
сандрівка, вул. Степова – 05.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1010 с. Сурсько-Ли-
товське,  вул. Некрасова – 10.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1017 с. Новоо-
лександрівка, вул. Шевченко, Цен-
тральна, Українська – 05.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1041 с. Сур-
сько-Литовське, вул. Некрасова, Ап-
течна, Шевченко – 11.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1039 с. Сур-
сько-Литовське, вул. Задунайська 
–10.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-1040 с. Новоолек-
сандрівка, вул. Степова, Дніпропе-
тровська, Нагорна – 06.05.16 р.

• ПЛ-10 кВ Л-123 с. Новоолексан-
дрівка – 23.05.16 р.

Дніпропетровський  РЕМ  повідомляє
• ПЛ-10кВ Л-121 с. Новоолек-

сандрівка, с. Сурсько-Литовське – 
24.05.16 р.

• ПЛ-10 кВ Л-89 с. Чаплі –17.05.16 р.
• ПЛ-10 кВ Л-132 с. Перше Травня 

–16.05.16 р.
• ПЛ-0,4кВ ТП-1124 с. Волоське, 

вул. Польова – 13.05.16 р.
• ПЛ-0,4кВ ТП-9 м. Підгородне,  

вул. Поштова, Перемоги – 4;5;6.05.16 р.
• ПЛ-0,4кВ ТП-27 м. Підгородне, 

вул. Залізнична № 250; 252 – 10.05.16 р.
• ПЛ-0,4кВ ТП-37 м. Підгородне, 

вул. Первомайська; пр-к. Первомай-
ський; Піонер-Майдан – 11; 13.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-38 м. Підгородне, 
вул. Кооперативна, Набережна, Пар-
тизанська – 16;17;18.05.16 р.

• ПЛ-6кВ Л-6 м. Підгородне, вул. 
Матросова, Вусика, Пушкіна, Крас-
ноармійська, Щорса, Зелена,Україн-
ська, пр-к. Щорса, Дзержинського, 
Шкільна, Шосейна, пр-к. Шкільний, 
Квіткова, Зоряна, Космічна, Шевчен-
ка, Запорізька, Степова, Молодіжна, 
Янтарна, Крайня, Філіпова, Сире-
ньова, Басейнова – 23;24;25.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-753 с. Горького, 
вул. Західна, Східна – 11,13.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-754 с. Долинське,  
вул. Центральна – 5,6.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-755 с. Долинське, 
вул. Совхозна –16,17.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-835 с. Миколаївка, 
вул. Центральна – 18,19,20.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-819 с. Миколаївка, 
вул. Янтарна – 18,19,20.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-305 с. Горянівка, 
вул. Озерна – 05.05.16 р.

• ПЛ-6 кВ Л-47 смт. Ювілейне, 
вул. Мічуріна, Молодіжна, Сонячна, 
Буденого – 13.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-311 сел. Кіров-
ське, вул. Комсомольська, Горького 
–10,13.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-909 сел. Кіров-
ське, пр-к. Лісний – 06.05.16

• ПЛ-0,4кВ ТП-915 с. Балівка, вул. 
Партизанська, Леніна – 16,17.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-917 с. Балівка, вул. 
Українська, Пушкіна – 18,19.05.16 р.

• ПЛ-6кВ Л-37 отп.4 сел. Кіров-
ське, вул. Центральна, Харківська, 
Незалежності, Леніна, Українська, 
Руська, Білякова – 11.05.16 р.

• ПЛ-0,4кВ ТП-287 с. Горянівка, вул. 
Трудова, Щорса –20,23,24,25.05.16 р.

• ПЛ-6 кВ Л-76 сел. Кіровське, 

вул. Дзержинського, Шмідта, Лені-
на, Білякова, братів Волошиних, Ка-
лініна, Запоріжська, Осіння, пр-к. 
Польовий, Широка, Горького, Ком-
сомольська, Річна, Робоча, Толстого, 
Кооперативна, Октябрська, Зарічна, 
пр-к. Глухий – 13.05.16 р.

• ПЛ-6 кВ Л-39 сел. Кіровське, 
Школа-2, вул. Моторна (Яснополян-
ска), Дзержинського, Шмідта, Біля-
кова, Широка, Садова, пр-к. Садо-
вий, Мирний, вул. Леніна, Дніпрова, 
Дружби, Некрасова, Будівельників, 
Індустріальна, Темповска, садові то-
вариства Придніпровец, Геотехнік, 
Будівельник, Тополь, Озерне, бази 
відпочинку – 10.05.16 р.

Адміністрація ДРЕМ застерігає 
про небезпечність електричного 
струму. При виявленні пошко-
джень повітряних і кабельних ліній 
електропередач, трансформатор-
них підстанцій і розподільних 
пунктів, відчинених і пошкодже-
них дверей у них, спроб проник-
нення до приміщення з електрич-
ним обладнанням сторонніх осіб, 
просимо сповіщати колцентер ПАТ 
«ДТЕК» «Дніпрообленерго за тел. 
0-800-500-444 або районний відділ 
міліції. 

Із повагою до вас адміні-
страція ДРЕМ.


