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В Підгородненській 
СЗШ-4 з нагоди Дня пам’я-
ті та примирення й Пе-
ремоги над нацизмом у 
Другій світовій війні від-
булося урочисте відкриття 
меморіальної дошки Юрію 
Кравченкові, випускникові 
школи 1978 року, загибло-
му в зоні АТО. Вона зайня-
ла своє почесне місце по-
ряд із пам’ятною дошкою, 
присвяченою Володими-
рові Кроленку, жителю м. 
Підгородного, підпільни-
ку, що був розстріляний 
на березі річки Кільчень 
у роки Другої світової 
війни, чиє ім’я носить 
школа. 

Під час бойових дій у 
зоні АТО Юрій Кравченко був снайпером 93-ої оперативно-мобільної бригади, 
старшим солдатом. Загинув захисник 21 липня 2014 року при виконанні військо-
вої операції в с. Піски Донецької області. Герой нашого часу посмертно наго-
роджений орденом «За мужність». Таким героїчно-стрімким видався бойовий 
шлях воїна, але в пам’яті нащадків Юрію Кравченкові назавжди буде збережена 
вдячність за захист України.  

Урочисте відкриття пам’ятного знаку воїну, який із честю виконував свій вій-
ськовий обов’язок перед Батьківщиною, було надано Власу Кравченкові, сину 
загиблого та військовослужбовцю Андрієві Терновському.

«Про втрати завжди говорити важко й боляче, але коли із життя йдуть наші 
сини, чоловіки, то говорити важко й боляче вдвічі. У школі з’явилась друга 
пам’ятна дошка, пам’ятний знак, який знову й знову буде нагадувати нам про 
війну, про загиблих людей, про материнське, людське горе. Ми ніколи не за-
будемо наших героїв! Вічна їм слава!», – наголосила в своєму виступі Галина 
Кузьменко, Підгородненський міський голова, мати загиблого воїна, яка не з чу-

ток знає, що таке втрата на війні 
найріднішої людини.  

З нагоди пам’ятного дня теплі 
слова на адресу воїна-захисни-
ка прозвучали з вуст Анатолія 
Реки, директора фермерського 
господарства «Вперед Агро», 
Віри Драган, директора школи, 
Василя Скиби, почесного голо-
ви районної організації «Союз 
Чорнобиль України», ліквідато-
ра аварії на ЧАЕС, побратимів 
загиблого Юрія Кравченка, вій-
ськовослужбовців, захисників 
України.

Хвилиною мовчання, під час 

якої затихли всі кроки, зав-
мерла громада, вшановуючи 
пам’ять всіх загиблих страшної 
війни та в антитерористичній 
операції на сході України, що 
глибокою раною вже не один 
рік кровоточить на нашій ма-
тінці-землі, забираючи в віч-
ність її кращих синів. 

До меморіальної дошки були 
покладені живі квіти як символ 
вічного життя, вічної незгаси-
мої пам’яті та вдячності за не-
примиренний дух. Доземний 
уклін всім героям – солдатам війни.                Таміла ЖОРНЯК, м. Підгородне.

МІТИНГ ПАМ’ЯТІ

ІМ’Я ГЕРОЯ НАЗАВЖДИ З НАМИ

Інформаційні матеріали газети «Дні-
провська зоря» відтепер доступні користу-
вачам мережі Facebook, сторінка «Редак-
ція газети «Дніпровська зоря», та Google.
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Вартість: на 7 місяців – 71,19 грн, на 6 місяців – 61,02 грн, 
на 3 місяці – 30,51 грн, на 1 місяць – 10,17 грн. Без поштових послуг.

Невпинний плин десятиліть не в змозі стерти в народній пам’яті радість від 
звільнення Європи від нацизму. Висловлюємо щиру вдячність воїнам-визволите-
лям за героїзм і мужність, які зламали шалений опір ворога.
Цими травневими днями ми складаємо шану всім, хто наближав Перемогу ратним по-

двигом, трудовою вахтою біля верстата, сміливими діями в тилу окупантів. Нинішні захис-
ники України стали гідними спадкоємцями слави воїнів-визволителів. Для них найвищим 
законом буття є й залишиться захист рідної Вітчизни, її свободи й незалежності.

Бажаємо всім міцного здоров’я, миру та злагоди, добра й затишку кожній родині, 
наснаги для того, щоб зробити рідний край заможним і процвітаючим, а Україну – 
сильною та достойною європейською державою.

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

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій вій-
ні – день всіх поколінь та спогадів, радості та скорбо-

ти за загиблими в найжорстокішій війні, що коли-небудь знало 
людство. Через роки й покоління День Перемоги, в якому об’єд-
нались загальна радість та непоправна гіркота втрат, залишать-
ся для нас символом небаченої мужності, самопожертви й ма-
сового героїзму нашого народу, який врятував світ від нацизму, 
відстояв на полях битв незалежність Вітчизни, самовідданою 
працею підняв із руїн і попелу міста й села.

Тож бажаю всім ветеранам та всім землякам доброго здо-
ров’я, переможного настрою, мирного неба, благополуччя та 
добробуту, здійснення всіх сподівань!

З повагою                                  Олександр БІЛОКОНЕНКО, 
голова районної ради ветеранів України. 

Ювілейна об’єднана територіальна громада прагне 
бути найзаможнішою  та самодостатньою в регіоні, бо 
всі жителі селища Ювілейне та села Степове: робіт-
ники, вчителі, медики, підприємці, громадські акти-
вісти, керівники всіх рівнів, 
релігійні громади мають 
порозуміння, терпіння, під-
тримують один одного та 
головне злагоджено працюють. Завдяки ним громада 
розвивається, впроваджуються нові проекти, будують-
ся дороги, впорядковуються двори, дитячі майданчи-
ки, спортивні об’єкти. Адже цими беззаперечними до-
сягненнями може пиша-
тися кожен представник 
Ювілейної об’єднаної 
територіальної громади 

Учора в центрі сел. 
Ювілейного відкрився 
Центр Надання Адмі-
ністративних послуг 
виконкому Ювілейної 
селищної ради. На за-
ході були присутні: 
Олег Кужман, перший 
заступник голови Дні-
пропетровської облдер-
жадміністрації, Артьом 
Фісунов, голова райдер-
жадміністрації, Роман 
Пруденко, голова район-
ної ради, Олена Тертишна, директор Офісу Реформ 
Дніпропетровської області, Олександр Широких, де-
путат облради, отець Костянтин, настоятель храму 
преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.

Перед гостями виступили майбутнє Ювілейного – 
вихованці дитячого садка «Червона шапочка».

Іван Камінський, Ювілейний селищний голова, при-

вітав територіальну громаду: «Цільовими орієнтирами 
реформування місцевого самоврядування та терито-
ріальної організації влади в Україні сьогодні є сталий 
розвиток територій та самодостатність територіаль-

них громад, наближення якості 
послуг органів місцевого самовря-
дування до міжнародних, зокрема 
європейських стандартів. Надання 

доступних, зручних адміні-
стративних послуг високої 
якості дуже важливе для 
громадян».

ЦНАП створений саме 
для жителів. До переваг 
роботи Центру можна смі-
ливо віднести спрощене й 
комфортне отримання гро-
мадянами адміністратив-
них послуг, протидію корупції та уникнення 
посередників, повне інформування клієнтів та 
відвідувачів із будь-яких спірних або непоро-
зумілих питань.

Метою створення Центру є реальне забезпе-
чення прозорості, відкритості та зрозумілості 
дій влади у сфері надання адміністративних 
послуг, виконання стандартних, спрощених 

схем «руху» до бажаного результату.
Очікувані вигоди від відкриття ЦНАП для основних 

заінтересованих сторін очевидні, адже жителі громади 
будуть мати можливість одночасно отримати різнома-
нітні послуги в одному місці, зросте рівень обслугову-
вання населення та прискорення в отриманні докумен-
тів, не буде перекладання обов’язків адміністративних 

органів на споживачів, вимагання додаткових доку-
ментів.

Місцевий бізнес буде розвиватись у більш сприят-
ливих умовах, територія громади стане інвестиційно 

привабливою. Громадські ор-
ганізації отримають можли-
вість розвивати новий напрям 

діяльності (громадський моніторинг надання публіч-
них послуг), активно долучитись до спільних проектів 
у партнерстві з владою та бізнесом.

Місцева влада отримає можливість поліпшити якість 
надання послуг жителям через упровадження кращих 
практик у цій сфері, розвинути компетентність служ-
бовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 
збільшити відкритість і прозорість діяльності, нала-
годити взаємодію із громадськими організаціями, що 
підвищить довіру до органу місцевого самоврядування 
та команди виконкому ради.

Тож жителі Ювілейної об’єднаної територіальної 
громади вже можуть скористатись послугами нового 
Центру надання адміністративних послуг та оцінити 
його роботу.              Таміла ЖОРНЯК, сел. Ювілейне.

ВІДКРИТТЯ  ЦНАПУ  В  ЮВІЛЕЙНОМУ

ПАМ’ЯТЬ НЕТЛІННА.  ПОДВИГ ВІЧНИЙ. 1939 – 1945 РР
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Днями відбувся щорічний 
пленум районної організації 
ветеранів під головуванням 
Олександра Білоконенка, голо-
ви районної ради ветеранів, за 
участі представників район-
ної влади, голів ветеранських 
організацій місцевих рад та 
керівників соціальних служб 
району. 

У своєму  вступному слові 
Олександр Петрович зазначив, 
що згідно звітної доповіді го-
лови ради Організації ветера-
нів України, черговий VII з’їзд 
пройшов у єдності ве-
теранів Другої світової 
війни, локальних війн і 
військових конфліктів, 
ветеранів праці, дітей 
війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, гро-
мадян похилого віку, які зберегли за собою загальне визнання як сила, що здатна 
захищати кожного члена Організації, відстоювати інтереси старших поколінь у 
цілому. 

Під час зустрічі була акцентована увага присутніх на Указі Президента Украї-
ни «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», розміщено-
го в газеті «Урядовий кур’єр» від 2 березня цього року. Мета даного документу 
полягає в підвищенні ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльно-
сті органів влади та самоуправління з проведення реформ, підтримки ініціатив 
громадськості, розвитку діалогу й партнерства влади з громадськими органі-
заціями. З цією ж метою в газеті розміщена «Національна стратегія сприяння 

розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016-2020 роки».

Також на пленумі розглядалась ак-
тивна робота ради Кіровської первинної 
організації ветеранів, голова Семен Кал-
ниш, зокрема, послідовність у реалізації 
статутних вимог, співпраця з селищною 
радою, керівниками підприємств, під-
приємцями заради належної уваги стар-
шому поколінню. Відзначений і досвід 
роботи первинної організації ветеранів 
селища Ювілейне, голова Валентина Ка-
пітон, у тісній співпраці з Іваном Камін-
ським, Ювілейним селищним головою, 
в роботі з соціального захисту ветеранів 

Другої світової війни, інва-
лідів, вдів загиблих, вете-
ранських активістів, матері-
альної  допомоги людям по-
хилого віку. Також без уваги 

в селищі не залишається робота з патріотичного виховання молоді на кращих 
традиціях старшого покоління.

На заході було підняте питання щодо соціального захисту, прав і інтересів 
ветеранів Другої світової війни, учасників бойових дій на територіях інших дер-
жав, учасників АТО. Також хвилюючим для кожного ветерана є збереження та 
благоустрій  пам’ятників та пам’ятних місць, братських могил, військових похо-
вань. Обговорення цих питань учасниками зустрічі було дуже активним. 

По завершенню зустрічі Олександр Білоконенко привітав усіх із Днем Перемо-
ги над нацизмом у Другій світовій війні та подякував за відповідальну роботу 
всім присутнім на пленумі.  

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  ВЕТЕРАНІВ

Не заросли чисті джерела 
пам’яті про ті роки, та про 
героїв, хто наближав запо-
вітний день Перемоги.

В день відзначення пам’я-
ті, примирення та з нагоди 71-ої річниці Пере-
моги над нацизмом у Європі в сел. Ювілейно-
му відбулися районні урочистості біля пам’ят-
ного знаку Героям Вітчизни.

До заходу з нагоди переможної весни, якою 
пишається весь світ, долучилися: Олександр 
Дейнека, заступник голови райдержадміні-
страції, Тетяна Сараб’єва, керівник апарату 
райдержадміністрації, Віталій Жеганський, 
керуючий справами Дніпропетровської район-
ної ради, Олександр Білоконенко, голова ра-
йонної ради ветеранів, Олександр Вольніков, 
військовий комісар райвійськкомату, В’ячес-
лав Білашенко, начальник районного сектору 
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській облас-
ті, ветерани війни, небайдужі жителі.

Слова вдячності цього дня звучали на адресу воїнів-переможців, які  грудь-
ми, немов щитом, захистили Землю від нацизму, подарувавши мирне життя всім 

За клопотанням Дніпропетровської міжнаціональ-
ної спілки журналістів України Орденом «Гідність та 
честь» нагороджений Артьом Фісунов, указом Єпи-
скопа Дніпропетровського і Криворізького №67/4 від 
05.05.2016 р. Дніпропетровської єпархії Української 
Православної церкви Київського Патріархату, медал-
лю «За службу закону» відзначена Галина Кузьмен-
ко, медаллю «За служіння богу і Україні» – Геннадій 
Бутенко, медаллю «За жертовність і любов до Украї-
ни» – Дмитро Смолянський.

За дорученням Єпископа Дніпропетровського й 
Криворізького УПЦ КП Симеона нагороди вручив 
голова відділу із церковної благодійності та соціаль-
ного служіння протоієрей Ігор.                    (Вл.інф.). 

НАГОРОДЖЕННЯ

РАЙОННІ УРОЧИСТОСТІ

ПАМ’ЯТЬ ЄДНАЄ ПОКОЛІННЯ

ПЛЕНУМ

людям у власній домівці. Хвилиною мовчання 
присутні згадали тих, хто лежить у тисячах бе-
зіменних братських могилах, розвіяний прах 
заживо спалених людей по всій українській та 
інших землях, котрі поклали на вівтар перемо-
ги найдорожче – власне життя. Панахиду за 
загиблими в роки Другої світової війни провів 
отець Костянтин, протоієрей, настоятель храму 
преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печер-
ських. 

На знак глибокої поваги, віддаючи пошану 
захисникам Батьківщини, які полягли на полях 
кровопролитних битв, мирних громадян, вдів 
та дітей, позбавлених щасливого дитинства, до 

підніжжя пам’ятного знаку учасники заходу 
поклали квіти.

Святковий концерт, приурочений Дню 
пам’яті, примирення та 71-ій річниці Перемо-

ги над нацизмом у Європі прове-
ли: народний ансамбль «Журав-
ка» з піснями «Земля важка» 
та «Єднаймося, любо родино», 
Тетяна Лимарь проникливо про-
читала баладу «Дві душі», «Мо-
литва про сина» прозвучала від 
Еліни Цодікової, пісню «Маки 
червоні» заспівала Ольга Мель-
ничук, солісти вокальної студії 
«Талант» «Ми хочемо миру», а 
Костянтин Бєляєв «9 Травня». 
Із символічним закликом – діти 
проти війни вихованці дитсадка 
«Червона шапочка» подарували 
глядачам танок «Птах миру», 

тримаючи в руках білих паперових голубів. Нехай ця птаха, яка незалежно пур-
хає в синьому небі, принесе нашій багатостраждальній Україні мир та спокій, 
якого кожен із нас прагне найбільше.                                      Наталія ЯКІВЕЦЬ. 

ПАМ’ЯТЬ НАРОДНА ЖИВА

У День пам’яті та примирен-
ня й Перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні по всій 
Україні вкриваються весняними 
квітами і величні пам’ятники, й 
скорботні обеліски. Це свято зі 
слізьми на очах, це свято радісне 
й гірке. Радісне, бо принесло на 
нашу землю мир, гірке, бо ціна 
цієї радості – життя мільйонів 
наших співвітчизників. 

В м. Підгородному день 9 
Травня пройшов на високому 
патріотичному рівні. Мітинг 

біля Меморіального комплексу загиблих воїнів у Другій світовій війні зібрав 
ветеранів війни, учасників АТО, молодь, представників старшого покоління. 
Зі словами подяки за мирне небо до захисників Вітчизни різних поколінь звер-
нувся Артьом Фісунов, голова Дніпропетровської райдержадміністрації. За 
дорученням Президента України Артьом Леонідович вручив Сергію Товстику, 
воїну АТО, медаль «Захиснику Вітчизни». 

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять всіх, хто не повернувся з війни. 

захисники миру

У Підгородному проникливо лунали пісні воєнного часу та українські народні в ви-
конанні фольклорно-етнографічного гурту «Криниця», виступали вихованці дитсадка 
«Енергетик». За традицією всі бажаючі мали змогу поласувати солдатською кашею. 
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До нашої редакції надійшов лист-звер-
нення від фронтовиків Кіровської селищ-
ної ради до молоді, читаємо в листі: «З по-
над півтори тисячі земляків, які пішли на 
фронт у роки Другої світової війни, нас у 
Кіровському залишилося тільки вісім.

У вересні 1943 року лінія фронту на лі-
вому березі злилася з водами Дніпра. У цій 
запеклій сутичці при звільненні Обухівки 
віддали життя п’ятдесят два воїна різних на-
ціональностей. Керівники селищної ради та 
ради ветеранів побудували їм пам’ятники, а 
вдячні земляки свято бережуть пам’ять про 
подвиги солдатів Перемоги, постійно покла-
даючи до пам’ятника живі квіти.

До 71-ої річниці Перемоги в Другій світо-
вій війні фронтовики одягають нагороди, 
готові до наступної ювілейної дати 75-річчя 
Перемоги. Ми не знаємо скільки фронтови-
ків пройдуть цей шлях. Оскільки й у 1943 
році не знали кому судилося дійти до Берлі-
на. Однак йшли, йшли... Ось і зараз йдемо. 
Але роки обтяжують недугами й спогадами.

Пишаємося такою героїчною та неповтор-
ною молодістю, проте дистанція завдовжки в 
життя вже майже на фініші. Ми відвоювали 
у ворога Батьківщину, відновили господар-
ство й зуміли налагодити роботу, спрямова-
ну в майбутнє. Навчилися в нових економіч-
них умовах відстоювати свій головний стан 
душі – настрій на творення.

Важливо передати нащадкам ще й не менш 
значущу рису людської свідомості  – праг-
нення до історичної правди.

Дорогі наші діти, внуки, правнуки!
Цінуйте минуле, оскільки в ньому корін-

ня. Бережіть у істинних спогадах головне: 
честь і гідність тих, хто зміг захистити 
Батьківщину, постояти за ту землю на 
якій живемо господарями. Важливо по-
стояти й за правду, без якої ні основи, ні 
реальних перспектив, ні віри в майбутнє. 
Йдеться про правду про ту війну. Зберігай-
те священну пам’ять про Велику Перемогу 
великого народу, яка повинна жити у віках. 
Поважайте ветеранів та їх нагороди, за-
служені на полях битв, а також пам’ят-
ники споруджені з повагою до історії. 
Пишайтеся минулим і сьогоденням своїх 
батьків, дідів, прадідів. Вони змогли пере-
дати вам Вітчизну. Батьківщина з вами 
поки жива історична правда. Фальсифіка-
ція історії – це шлях в нікуди, до втрати 
держави. А держава – це ми. 

Дорогі наші нащадки. Ми віримо, що ви 
гідні наші спадкоємці. Цінуйте рідну землю 
й примножуйте все хороше, що ми переда-
ємо вам. Цим ви досягнете головної мети 
– служінню своєму народові. Знайте, нас 
на подвиг і працю вело саме почуття па-
тріотизму, властиве поколінню солдатів 
Перемоги.Будьте патріотами, й тоді буде 
у вас Батьківщина!»

Фронтовики Обухівки, солдати Перемо-
ги: Семен Панфілович Калниш, Любов Бо-
рисівна Соболевська, Катерина Іванівна 
Юрченко, Михайло Васильович Овчарен-
ко, Григорій Антонович Незнайко, Іван 
Аврамович Гезь, Михайло Петрович Ан-
толенко, Василь Яремович Зіньковський.

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

МИ ВІРИМО 
В МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Днями в Дніпровсько-
му районному військово-
му комісаріаті відбувся 
урочистий захід з нагоди 
весняного призову юна-
ків на строкову військову 
службу до лав Збройних 
сил України. Четверо юна-
ків із Дніпропетровського 
району вже цього дня були 
відправлені та служити-
муть у Прикордонних вій-
ськах України. 

Відкриваючи святковий 
захід, військовий комісар 
Олександр Вольніков по-
дякував батькам призов-
ників за те, що виховали 

достойних захисників 
рідної землі, якими вони 
можуть пишатися. А та-
кож закликав майбутніх 
захисників вірно служи-
ти Вітчизні, сумлінно й з 
честю виконувати накази 
командирів, зміцнювати 
армійську службу та по-
вернутись до своїх домі-
вок здоровими й змужні-
лими. 

Звертаючись до майбут-
ніх воїнів, Роман Пруден-
ко, голова районної ради, 
побажав, щоб усі знання й 
навики, отримані під час 
служби, стали у нагоді в 

подальшому житті, аби 
повернувшись додому, 
працювали на благо гро-
мади, заради розбудови 
нашого району. До приві-
тань приєднався Віталій 
Жеганський, керуючий 
справами районної ради. 
Кожному призовнику від 
районної влади було вру-
чено пам’ятні подарунки, 
які стануть у нагоді під 
час служби та нагадають 
солдатам про рідний край. 

Молитвою благосло-
вив юнаків на майбутню 
службу отець Костянтин, 
настоятель храму препо-

добних Антонія і Феодо-
сія Києво-Печерських, та 
подарував кожному при-
зовникові маленьку іконку 
та натільний хрестик, ок-
ропив святою водою.

Отже, попереду у наших 
захисників військова служ-
ба, обов’язок, який, впевне-
ні, вони виконають із честю 
та достоїнством. А ми мо-
жемо бути спокійні за мир 
на нашій землі, за чисте 
небо над головою завдяки 
справжнім захисникам і па-
тріотам Батьківщини.

Таміла ЖОРНЯК. 
Фото автора.

В районі підходить до завершення комплекс весня-
но-польових робіт. Згідно робочого плану, на сьогод-
нішній день, завершено посів ранніх зернових в обся-
зі майже 9 тис. га, із них: ярового ячменю 6,4 тис. га, 
що на 2 тис. га більше минулого року; зернобобових 
– 960 га, із них го-
роху 900 га; овесу – 
150 га; ярої пшени-
ці – 650 га; інших 
зернових – 250 га.

В районі заверше-
но посів кукурудзи 
на зерно, це майже 
12,5 тис. га, що на 2,5 
тис. га більше ніж у 
минулому році.

Продовж ує т ься 
посів соняшнику. 
На 11.05.2016 року 
в районі посіяно со-
няшнику більше 20 
тис. га, згідно про-
гнозу необхідно по-
сіяти 23,6 тис. га, що 
складає 27% до ріллі в обробітку.

Плануємо посіяти ще 4,7 тис. га сорго, 800 га проса, 
390 га гречки.

 В структурі посівних площ майже 10% займає кор-
мова група. На сьогоднішній день посіяно 3862 га кор-
мових культур: кукурудзи на зелений корм – 2000 га; 
багаторічної трави – 200 га; кормового буряка – 300 га; 
однорічної трави – 1362 га.

Також у районі посаджено майже 4 тис. га картоплі та 
3,5 тис. га овочів.

Для своєчасного проведення комплексу весняно-по-

льових робіт сільськогосподарськими підприємствами 
всіх форм власності було задіяно на боронуванні 180 
агрегатів, на культивації 90 агрегатів, із них 53 широко-
захватних культиваторів. Всього на посіві ярових було 
задіяно 80 посівних агрегатів, 150 тракторів, 50 автома-

шин. 
Для забезпечення 

безперебійного техно-
логічного процесу було 
використано: дизель-
ного палива 1900 тонн, 
бензину 1000 тонн, ди-
зельного масла 60 тонн.

Аграрії Дніпропе-
тровського району 
своєчасно та якісно за-
кінчать весь комплекс 
весняно-польових ро-
біт.

Тетяна Ткач, началь-
ник управління агро-
промислового розвит-
ку райдержадміністра-
ції, щоденно об‘здить 

господарства району та особисто контролює хід сіль-
ськогосподарських робіт. Разом із редактором газети 
«Дніпровська зоря» Тамілою Жорняк вони також побу-
вали в господарстві «Чумаки», й залишились приємно 
вражені полями озимої пшениці, рапсу та рівними ряд-
ками сходів соняшника. Репортаж про ТОВ «Чумаки», 
про плани щодо відродження булої слави цього багато-
галузевого підприємства, читайте у наступному номері 
нашої газети.

Інформація надана управлінням агропро-
мислового розвитку райдержадміністрації.

КОМПЛЕКС ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ

ВПЕВНЕНО КРОКУЄМО ДО ВРОЖАЮ 2016 РОКУ

УВАГА!
Установчі збори Громадської ради при Дні-

пропетровській районній державній адміні-
страції відбудуться 23 травня 2016 року об 
11.00 у залі засідань Дніпропетровської РДА 
вул. Теплична, 5. Початок реєстрації о 10.30.

Довідки за тел. (097) 265-05-89.

У ДОБРУ ПУТЬ

МАЙБУТНІ  ЗАХИСНИКИ  ВІТЧИЗНИ

З 5 травня в Дніпропетров-
ському районі, як і по всій 
Україні, розпочато призов 
на строкову військову служ-
бу. Триватиме призов до 30 
червня 2016 року. 

У Дніпропетровському 
районному військовому ко-
місаріаті створена призовна 
комісія, головою якої став 
Олександр Дейнека, заступ-
ник голови райдержадміні-
страції.

Олександр Вольніков, 
військовий комісар райвій-
ськкомату, розповів: «Дуже 
важливо провести весняний 
призов на високому рівні, адже сьогодення Української держави потребує молодих, досвідчених у військовій справі 
патріотів. У рамках проведення весняного призову до Збройних сил України звертаємо увагу на вподобання допри-
зовників, їхній фізичний та емоційний стан».    

Нам вдалось поспілкуватися з кількома призовниками. Дмитро Струсь, 1990 року народження з села Маївка, виявив 
бажання служити Батьківщині в складі Національної гвардії України. Із міста Підгородне Дмитро Опшилянський, 
1996 року народження, бачить свою службу водієм в сухопутних військах. Сергій Гонтовой, житель села Любимівка, 
визначився нести службу в прикордонних військах, які входять до розряду елітних військових формувань. 

Майбутніх військовослужбовців призначили для відправки в різні військові формування Збройних сил України. 
Ми впевнені, вони будуть гідно нести славну естафету старших поколінь, примножувати кращі військові традиції, 
славити його успіхами в службі на благо Української держави.                                                  Наталія  ЯКІВЕЦЬ.

ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ

Є  ТАКА  ПОЧЕСНА  ПРОФЕСІЯ – ЗАХИЩАТИ  БАТЬКІВЩИНУ
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ПІДПРИЄМСТВО 
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

«АМІК УКРАЇНА» 
(юрид. адреса: 04071, м. Київ, По-
дільський р-н, вулиця Верхній Вал, 
буд.68) має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. Вид діяльності 
– оптова торгівля твердим, рідким, 
газоподібним паливом і подібними 
продуктами.

Підприємство віднесено до третьої 
групи за ступенем впливу об’єкту на 
забруднення атмосферного повітря, та 
не взято на державний облік територі-
альними органами Міністерства еко-
логії та природних ресурсів за обсяга-
ми потенційних викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря.

Внаслідок виробничої діяльності 
проммайданчика АЗС № 04-01, який 
знаходиться за адресою: Дніпропе-
тровська обл., Дніпропетровський р-н, 
смт. Ювілейне, вул. Нова 60 (зліва), в 
атмосферне повітря викидаються 
такі забруднюючі речовини: окси-
ди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту[NO+NO2]) – 0,004 т/рік, оксид 
вуглецю – 0,0076 т/рік, діоксид та інші 
сполуки сірки – 0,0006 т/рік, речови-
ни у вигляді суспендованих твердих 
частинок – 0,001 т/рік, діазоту оксид 
– 0,000023 т/рік, метан – 0,000016т/рік, 
НМЛОС – 0,62 т/рік. 

Загальні фактичні обсяги викидів 
забруднюючих речовин складають 
0,64т/рік (без урахування парникових 
газів). 

Внаслідок виробничої діяльно-
сті проммайданчика АЗС № 04-02, 
який знаходиться за адресою: Дні-

пропетровська обл., Дніпропетров-
ський р-н, смт. Ювілейне, вул. Нова 61, 
в атмосферне повітря викидаються 
такі забруднюючі речовини: оксиди 
азоту (у перерахунку на діоксид азоту 
[NO+NO2]) – 0,0048 т/рік, оксид вугле-
цю – 0,009 т/рік, діоксид та інші сполу-
ки сірки – 0,0007 т/рік, речовини у ви-
гляді суспендованих твердих частинок 
– 0,0011 т/рік, діазоту оксид – 0,000026 
т/рік, метан – 0,000019 т/рік, НМЛОС 
– 0,61 т/рік. 

Загальні фактичні обсяги викидів за-
бруднюючих речовин складають 0,63 т/
рік (без урахування парникових газів). 

Внаслідок виробничої діяльності 
проммайданчика АЗС № 04-03, який 
знаходиться за адресою: Дніпропе-
тровська обл., Дніпропетровський 
р-н,  смт. Кіровське, вул. Солідарності 
(Леніна), 542, в атмосферне повітря 
викидаються такі забруднюючі ре-
човини: оксиди азоту (у перерахунку 
на діоксид азоту[NO+NO2]) – 0,0048 
т/рік, оксид вуглецю – 0,009 т/рік, ді-
оксид та інші сполуки сірки – 0,0007 
т/рік, речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок – 0,0011 т/рік, 
діазоту оксид – 0,000026 т/рік, метан – 
0,000019 т/рік, НМЛОС – 0,3 т/рік. 

Загальні фактичні обсяги викидів за-
бруднюючих речовин складають 0,31т/
рік (без урахування парникових газів). 

Внаслідок виробничої діяльності 
проммайданчика АЗС № 04-14, який 
знаходиться за адресою: Дніпропе-
тровська обл., Дніпропетровський 
р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 69А, 
в атмосферне повітря викидаються 
такі забруднюючі речовини: окси-
ди азоту (у перерахунку на діоксид 

азоту[NO+NO2]) – 0,0013 т/рік, оксид 
вуглецю – 0,0023 т/рік, діоксид та інші 
сполуки сірки – 0,0002 т/рік, речовини 
у вигляді суспендованих твердих час-
тинок – 0,0003 т/рік, діазоту оксид – 
0,000007 т/рік, метан – 0,000005 т/рік, 
НМЛОС – 0,42 т/рік. 

Загальні фактичні обсяги викидів 
забруднюючих речовин складають 
0,43 т/рік (без урахування парникових 
газів). 

Внаслідок виробничої діяльності 
проммайданчика АЗС № 04-15, який 
знаходиться за адресою: Дніпропе-
тровська обл., Дніпропетровський 
р-н,  смт. Кіровське, вул. Солідарності 
(Леніна), 565, в атмосферне повітря 
викидаються такі забруднюючі ре-
човини: оксиди азоту (у перерахунку 
на діоксид азоту[NO+NO2]) – 0,004 т/
рік, оксид вуглецю – 0,0076 т/рік, ді-
оксид та інші сполуки сірки – 0,0006 
т/рік, речовини у вигляді суспендо-
ваних твердих частинок – 0,001 т/рік, 
діазоту оксид – 0,000023 т/рік, метан 
– 0,000016 т/рік, НМЛОС – 0,26 т/рік. 

Загальні фактичні обсяги викидів за-
бруднюючих речовин складають 0,28 т/
рік (без урахування парникових газів). 

Внаслідок виробничої діяльності 
проммайданчика АЗС № 04-16, який 
знаходиться за адресою: Дніпропе-
тровська обл., Дніпропетровський р-н,  
с. Долинське, вул. Кооперативна, 2А,  
в атмосферне повітря викидаються 
такі забруднюючі речовини: окси-
ди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту[NO+NO2]) – 0,005 т/рік, оксид 
вуглецю – 0,009 т/рік, діоксид та інші 
сполуки сірки – 0,0007 т/рік, речови-
ни у вигляді суспендованих твердих 

частинок – 0,0011 т/рік, діазоту оксид 
– 0,000027 т/рік, метан – 0,00002 т/рік, 
НМЛОС – 0,2 т/рік. 

Загальні фактичні обсяги викидів 
забруднюючих речовин складають 
0,21 т/рік (без урахування парнико-
вих газів). 

Внаслідок виробничої діяльності 
проммайданчика АЗС № 04-17, який 
знаходиться за адресою: Дніпропе-
тровська обл., Дніпропетровський р-н, 
Новоолександрівська сільська рада, 
с. Братське, а/д Бориспіль-Дніпропе-
тровськ-Запоріжжя, км 417+600 м в 
атмосферне повітря викидаються 
такі забруднюючі речовини: оксиди 
азоту (у перерахунку на діоксид азо-
ту[NO+NO2]) – 0,0057 т/рік, оксид вуг-
лецю – 0,01т/рік, діоксид та інші сполу-
ки сірки – 0,0008 т/рік, речовини у ви-
гляді суспендованих твердих частинок 
– 0,0013 т/рік, діазоту оксид – 0,00003 
т/рік, метан – 0,000022 т/рік, НМЛОС 
– 0,36 т/рік. 

Загальні фактичні обсяги викидів 
забруднюючих речовин складають 
0,38 т/рік (без урахування парникових 
газів). Усі валові викиди знаходяться у 
межах допустимих норм, перевищення 
санітарних норм на межі санітарно-за-
хисної зони не виявлено.

Зауваження та пропозиції щодо 
намірів приймаються в місячний 
термін після публікації по проммай-
данчиках АЗС №04-01, АЗС№04-
02, АЗС№04-03, АЗС №04-14, АЗС 
№04-15, АЗС №04-16, АЗС № 04-17 
у Дніпропетровську райдержадміні-
страцію за адресою: 52005, Дніпро-
петровська обл., смт. Ювілейне, вул. 
Теплична, 5 тел.. (0562)27-70-05.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
діяльності стаціонарної частини дробильно-сортувального комплексу 

(ДСК) на території Рибальського кар’єру по вул. Томська, 283 
с. Любимівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області

Підприємство ТОВ «Рибальський кар’єр» на території Рибальського кар’єру 
планує будівництво стаціонарної частини дробильно-сортувального комплексу 
(ДСК) продуктивністю 200 т/рік. Комплекс призначений для отримання щебеню 
шляхом дроблення мігматитів, що видобуваються в Рибальському кар’єрі.

На ДСК передбачається система пилоподавлення, що забезпечує осадження 
пилу водою в місцях завантаження технологічного обладнання, а також бороть-
бу з пилом під’їзної дороги. Для вантажних робіт буде використовуватися ав-
тотранспорт з низьким рівнем токсичності вихлопних газів, що забезпечує при 
його роботі низький рівень шуму.

Валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі експлу-
атації ДСК складуть 6,44 т/рік.

Максимальні разові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному по-
вітрі на території найближчої житлової зони, розташованої на відстані більше 
700 м від майданчика ДСК, складуть: по пилу неорганічної, SiO2 20-70% – 0,31 

ГДК, азоту двоокису – 0,72 ГДК, вуглецю окису – 0,012 ГДК, граничним вугле-
воднів – 0,018 ГДК, по сірчистому ангідриду – 0,06 ГДК, сажі – 0,024 ГДК, групі 
сумації азоту двоокису і сірчистого ангідриду №31 – 0,79 ГДК.

Джерелом водопостачання ДСК для потреб пилоподавлення, в обсязі 1,5 м3/
год, прийнята існуюча мережа технічного водопроводу, що подає воду з існую-
чого зумпфа для відкачування підземної води.

Утворені відходи будуть вивозитися на утилізацію спеціалізованими підпри-
ємствами відповідно до укладених договорів.

Керівництво підприємства зобов’язується здійснити проектні рішення відпо-
відно до норм і правил охорони навколишнього середовища і гарантує виконан-
ня природоохоронних заходів із забезпечення безпеки навколишнього середови-
ща на весь період експлуатації стаціонарної частини ДСК.

Ступінь екологічної безпеки, пов’язана із здійсненням планованої діяльності, 
знаходиться в межах норми.

З пропозиціями та зауваженнями прохання звертатися в Дніпропетров-
ську районну державну адміністрацію за адресою: Україна, Дніпропетров-
ська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Теплична, 5, 
тел. (0562) 27-10-73, 27-70-05.

ШАНОВНІ  СПОЖИВАЧІ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

Звертаємось до всіх абонентів району з про-
ханням погасити борги за спожиті житло-
во-комунальні послуги, не пізніше 20 числа 
наступного місяця. 

Житлово-комунальні послуги – результат гос-
подарської діяльності, спрямованої на забезпе-
чення умов проживання та перебування осіб у 
жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спо-
рудах. Споживач зобов’язаний: оплачувати жит-
лово-комунальні послуги у строки, встановлені 
договором або законом.

При необхідності скористуйтеся субсидією, 
що дасть змогу отримувати від держави пільги 
по оплаті житлово-комунальних послуг.

У разі наявності заборгованості за спожи-
ті енергоносії та надані житлово-комунальні 
послуги потрібно укласти з підприємства-
ми – надавачами житлово-комунальних по-
слуг договори про щомісячне рівномірне по-
гашення реструктуризованої заборговано-
сті та своєчасну сплату поточних платежів  
за житлово-комунальні послуги (згідно Закону 
України «Про реструктуризацію заборгованості 
з квартирної плати, плати за житлово-комуналь-
ні послуги, спожиті газ та електроенергію»).

Райдержадміністрація.

ЯКІ ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ 
ПЕРЕДБАЧЕНО 

ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО
На веб-сайті ГУ ДФС у м. Києві 

розміщена узагальнююча інфор-
мація щодо пільг учасників АТО 
та сплати ними податків і зборів:

1. Не включається до загаль-
ного місячного (річного) оподат-
ковуваного доходу та не обкла-
дається ПДФО сума щорічної 
разової грошової допомоги, яку 
надають учасникам АТО.

2. Не обкладаються ПДФО до-
ходи учасника бойових дій під 
час АТО, отримані як благодійна 
допомога. Також передбачається 

пільга й для самих благодійників 
– не оподатковуватимуть доходи, 
отримані ними для надання благо-
дійної допомоги учасникам АТО.  
Наприклад: фізична особа, уне-
сена до Реєстру волонтерів ан-
титерористичної операції, отри-
мала кошти від населення, які 
передасть бійцю АТО. Ані у во-
лонтера, ні в бійця АТО доходи у 
вигляді отриманих грошових ко-
штів не обкладатимуться ПДФО.  
Окрім цього, не оподатковуються 
доходи у вигляді благодійної до-
помоги, наданої міжнародними 
благодійними організаціями осо-
бам, що проживають на території 

проведення АТО, чи особам, які 
вимушено її покинули.

3. Особі, яка перебуває в зоні 
АТО, виплачують грошове забез-
печення. На період перебування 
такої особи в зоні антитерорис-
тичної операції вся сума грошо-
вого забезпечення не підлягає 
обкладенню військовим збором.

4. Для учасників АТО також 
передбачена пільга щодо сплати 
земельного податку. Звільнення 
від сплати податку за земельні 
ділянки поширюється на одну зе-
мельну ділянку за кожним видом 
використання в межах граничних 
норм, установлених ст. 281 По-
даткового кодексу України. На-
приклад: для будівництва індиві-

дуальних гаражів — не більш як 
0,01 гектара, а для ведення особи-
стого селянського господарства 
– у розмірі не більш як 2 гектари.

5. Щодо місцевих податків, то 
місцевими радами можуть на-
даватися пільги щодо їх сплати. 
Так, наприклад, рішенням Київ-
ської міської ради булла встанов-
лена пільга щодо сплати податку 
на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, для квартир/
житлових будинків, що належать 
учасникам АТО чи сім’ям заги-
блих учасників.

6. Якщо особа не змогла вчасно 
подати податкову звітність через 
те, що вона перебувала в зоні АТО 
чи на цій території розташоване 

її підприємство, вона звільняєть-
ся від відповідальності, оскільки 
АТО є форс-мажорною обстави-
ною. Але такий факт обов’язково 
повинен бути засвідчений Торго-
во-промисловою палатою, яка ви-
дає відповідне свідоцтво.

7. Фізичні особи – підприємці, 
особи, які провадять незалежну 
професійну діяльність, призвані 
на військову службу під час мобі-
лізації чи залучені до виконання 
обов’язків щодо мобілізації за по-
садами, передбаченими штатами 
воєнного часу, на весь період їх 
військової служби звільняються 
від обов’язку нарахування, спла-
ти й подання податкової звітності 
з ПДФО та ЄСВ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

Фондом громади «Джерело» за підтримки Міжна-
родного фонду «Відродження» у співпраці з Ювіле-
йною селищною радою реалізується проект «Підго-
товка Стратегії розвитку Ювілейної селищної тери-
торіальної громади та інституційне забезпечення її 
реалізації».

Впровадження 
Стратегії допо-
може вирішити 
низку найваж-
ливіших проблем території. 30 березня вже відбулося 
перше засідання Робочої групи з планування Стратегії 
розвитку Ювілейної об’єднаної територіальної грома-
ди. За результатами засідання визначені основні про-
блеми громади, підготовлені попередні пропозиції 
щодо їх вирішення, сформовані варіанти формулюван-
ня Місії та Бачення громади до 2025 року.

Багато пропозицій у роботу групи додали жителі Юві-
лейної селищної ради. Анкетування велося з метою озна-
йомити членів Робочої групи зі стратегічного планування 
з пропозиціями жителів громади, керівників підприємств, 
громадських, партійних, наукових організацій, депутатів 
селищної ради, керівників провідних установ. Основними 
питаннями були: що вам подобається в нашому селищі 
(громаді)? Щоб ви хотіли змінити? Яким би хотіли бачи-
ти селище (громаду) через 10 років? Основні питання для 

керівників підприємств стосувались проблем та 
перспектив економічного розвитку громади. Зага-
лом, було опитано понад 400 жителів обє’днаної 

громади, в опитуванні брали участь і старшокласники. 
Зібрана інформація узагальнюється незалежними експер-
тами та буде розглянута під час другого засідання Робочої 
групи з планування Стратегії розвитку Ювілейної об’єд-

наної територіальної 
громади, яке відбу-
деться 23 травня.

Громадо, не будь-
мо байдужими, до-

лучаймося до планування розвитку Ювілейної об’єд-
наної територіальної громади. Адже від активності 
кожного залежить успішний розвиток території та ща-
сливе майбутнє кожного з нас.

Впровадження стратегії допоможе вирішити низку 
найважливіших проблем території.

Інформацію про хід реалізації проекту ви можете 
отримати в мережі Інтернет: 

http://dnuvilsel.dp.gov.ua/ – офіційна сторінка Юві-
лейної селищної ради,

https://www.facebook.com/groups/642261195923095/ 
– група фейсбук.

Звіт про роботу Робочої групи з планування Стра-
тегії розвитку Ювілейної об’єднаної територіальної 
громади від 23 травня теж буде розміщений в мере-
жі Інтернет.

АКТИВНІСТЬ КОЖНОГО – ДОБРОБУТ ДЛЯ ВСІХ

РОЗВИТОК ЮВІЛЕЙНОЇ ГРОМАДИ
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ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): ТОВ «Об’єд-

нання Новомиколаївський кар’єр».
Поштова та електронна адреса: м. 

Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області, вул. Бесєдова, 12.

2. Місце розташування площадок 
(трас) будівництва (варіанти): вул. 
Кар’єрна, 1 с. Новомиколаївка. Дніпро-
петровського району Дніпропетровської 
області.

3. Характеристика діяльності (об’єк-
та): виробництво асфальтобетону в кіль-
кості 45 тис т/рік (орієнтовно, по об’єк-
тах-аналогах, приналежність до об’єктів, 
які є екологічно небезпечними, наявність 
трансграничного впливу)

4. Соціально-економічна необхідність 
планованої діяльності: ремонт автодоріг.

5. Потреба в ресурсах при будівни-
цтві й експлуатації: земельних 0,12 га 
– (існуюча площа) (площа земель, що 
вилучають, у тимчасове й постійне ко-
ристування, вид користування) сировин-
них: щебінь – 44,75 т/рік (власне вироб-
ництво), бітум – 2,8 т/рік, мінеральний 
порошок – 2,35 т/год (види, обсяги, місце 
розробки й видобутку, джерела одер-
жання) енергетичних (паливо, електрое-
нергія, тепло): електроенергія – 300 кВт, 
дизпаливо – 367 кг/годину (види, обсяги, 
джерела). Водних: питної якості – 48 м3/
рік, технічної – 234 м3/рік (обсяги, необ-
хідна якість, джерела водопостачання) 
трудових: 9 чол.

6. Транспортне забезпечення (при 
будівництві й експлуатації): автотран-
спорт.

7. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за варіантами:  кон-
троль за викидами в атмосферу.

8. Необхідна еколого-інженерна підго-
товка й захист території по варіантах немає.

9. Можливі впливи планованої діяль-
ності (при будівництві та експлуатації) 
на навколишнє середовище:

• клімат і мікроклімат немає
• повітряне середовище викиди забруд-

нюючих речовин; шум
• водне середовище використання води 

та скидання стоків
• геологічне середовище немає
• рослинний і тваринний світ, заповідні 

об’єкти допустимі
• навколишнє соціальне середовище 

(населення) в межах допустимого
• навколишнє техногенне середовище в 

межах допустимого.
10. Відходи виробництва і можливість 

їхнього повторного використання, ути-
лізації, знешкодження або безпечного 
захоронення: шлам скрубера, побутові 
відходи, спецодяг – утилізуються на спе-
ціальних підприємствах.

11. Участь громадськості з запи-
таннями звертатись за тел. 711-21-68 
– Сурсько-Литовська сільська рада 
(адреса, телефон і час ознайомлення з 
матеріалами проекту й ОВОС, подачі 
пропозицій).

Втрачене тимчасове посвідчення 
№ 460823 видане Дніпропетровським 
РВК 24.04.2015 р. на ім’я Кондратьєва 
Віктора Валерійовича, 1979 року на-
родження, вважати недійсним. 

ЗАЯВА 
ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

реконструкції дробильно-сорту-
вального заводу з розміщенням 
асфальтозмішувальної установки 
по вул. Карєрна, 1 в с. Новомико-
лаївка Дніпропетровського райо-
ну Дніпропетровської області.

Даним проектом передбачаєть-
ся розмістити на існуючому заводі 
установку для виготовлення ас-
фальтобетону потужністю 50 т/го-
дину.

Проектованими джерелами ви-
киду забруднюючих речовин в 
атмосферу будуть: сушильний ба-
рабан з дизельним пальником, ди-
зельні пальники нагріву бітума та 
трубопроводів, бункери із щебенем 
різної фракції та вантажні автомо-
білі.

Валові викиди забруднюючих 
речовин складають 6,369149 т/рік 
в т. ч. оксид вуглецю – 2,416 т/рік; 
діоксид азоту – 1,088 т/рік, сірчи-
стий ангідрид – 1,38 т/рік, пил SiO2 
більше 70% – 1,4797 т/рік; вугле-
водні граничні – 0,0025 т/рік; сажа 
– 0,0029 т/рік; оксид азоту – 0,00004 
т/рік; бенз(а) пірен – 0,000009 т/рік.

Розрахунок розсіювання шкід-
ливих викидів в атмосферу пока-
зує, що вплив, при експлуатації 
АЗУ на повітряний басейн, незна-
чний і складе максимально на 

межі житлової зони: по діоксиду 
азоту – 0,561 ГДК, по оксиду вугле-
цю – 0,0048 ГДК, по сірчистому ан-
гідриду – 0,238 ГДК, по пилу SiO2 
більше 70% – 0,0916 ГДК; по вугле-
водням граничним – 0,001 ГДК; по 
сажі – 0,0054 ГДК; по оксиду азоту 
– 0,00001 ГДК; по бенз(а)пірену – 
0,0341 ГДК.

Побутове обслуговування робіт-
ників передбачене в існуючих по-
бутових приміщеннях замовника. 
Витрата води складе – 48 м3/рік. 
Побутові стоки в кількості 48 м3/
рік скидаються в існуючі очисні 
споруди. Для поповнення оборотної 
системи скрубера АЗУ використо-
вується технічна вода з р. Мокра 
Сура в кількості 234 м3/рік. Скиду 
виробничих стоків не буде.

У процесі експлуатації об’єк-
та утворюються відходи шламу в 
скрубері, побутові відходи, спецодяг, 
які утилізуються на спеціальних 
підприємствах, або використову-
ються в виробничому процесі.

Ступінь екологічної безпеки, 
пов’язаний з реконструкцією об’єк-
та буде у межах норми.

Замовник зобов’язується викону-
вати всі екологічні заходи, розро-
блені в проекті.

Телефон для звернень – 711-21-68 
– Сурсько-Литовська сільська 
рада.

КІРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади спеціаліста 1 категорії. Основні вимоги: грома-
дянство України, вища освіта, стаж роботи в відповідних структу-
рах, володіння персональним комп’ютером на рівні користувача 
програмного забезпечення. Звертатися за адресою: сел. Кіров-
ське, вул. Центральна, б. 35, 2-ий поверх, каб. 2.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
діяльності дробильно-сортувального комплексу 2,3 стадії дроблення 

мігматитів (ДСК) на території Рибальського кар’єру по вул. Томська, 283 
с. Любимівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області

Підприємство ТОВ «ХайдельбергГраніт Україна» на території Рибальського 
кар’єру планує будівництво дробильно-сортувального комплексу 2,3 стадії дро-
блення мігматитів продуктивністю 200 т/рік. Комплекс призначений для отримання 
щебеню шляхом дроблення мігматитів, що видобуваються в Рибальському кар’єрі.

На ДСК передбачається система пилоподавлення, що забезпечує осадження 
пилу водою в місцях завантаження технологічного обладнання, а також бороть-
бу з пилом під’їзної дороги. Для вантажних робіт буде використовуватися ав-
тотранспорт з низьким рівнем токсичності вихлопних газів, що забезпечує при 
його роботі низький рівень шуму.

Валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі експлу-
атації ДСК складуть 9,377 т/рік.

Максимальні разові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному по-
вітрі на території найближчої житлової зони, розташованої на відстані більше 
700 м від майданчика ДСК, складуть: по пилу неорганічної, SiO2 20-70% – 0,45 

ГДК, азоту двоокису – 0,72 ГДК, вуглецю окису – 0,012 ГДК, граничним вугле-
воднів – 0,018 ГДК, по сірчистому ангідриду – 0,06 ГДК, сажі – 0,024 ГДК, групі 
сумації азоту двоокису і сірчистого ангідриду №31 – 0,79 ГДК.

Джерелом водопостачання ДСК для потреб пилоподавлення, в обсязі 1,5 м3/
рік, прийнята існуюча мережа технічного водопроводу, що подає воду з існую-
чого зумпфа для відкачування підземної води.

Утворені відходи будуть вивозитися на утилізацію спеціалізованими підпри-
ємствами відповідно до укладених договорів.

Керівництво підприємства зобов’язується здійснити проектні рішення відпо-
відно до норм і правил охорони навколишнього середовища і гарантує виконан-
ня природоохоронних заходів із забезпечення безпеки навколишнього середови-
ща на весь період експлуатації ДСК.

Ступінь екологічної безпеки, пов’язана із здійсненням планованої діяльності, 
знаходиться в межах норми.

З пропозиціями та зауваженнями прохання звертатися в Дніпропетров-
ську районну державну адміністрацію за адресою: Україна, Дніпропетров-
ська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Теплична, 5, 
тел. (0562) 27-10-73, 27-70-05.

Втрачений військовий 
квиток серії СО № 82649 
на ім’я Крамаренка Віта-
лія Сергійовича, вважа-
ти недійсним. 

ПЕРЕРАХУНКИ ПЕНСІЙ 
з 01.05.2016 року

Управління Пенсійного фон-
ду України в Дніпропетров-
ському районі повідомляє, що 
згідно Закону України «Про 
Державний бюджет України 
на 2016 рік» збільшено розмір 
прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб, який ста-
новить з 01.05.2016 р. – 1130,00 
грн (з 01.09.2015 р. – 1074,00 
грн), тобто розмір збільшено 
на 56,00 грн.

У зв’язку зі зміною прожит-
кового мінімуму проведено 
масовий перерахунок пенсії, 
тобто перераховано загальний 
розмір пенсії, доплати до про-
житкового мінімуму, надбавки 
та підвищення до пенсій.

Перерахунок пенсій з 
01.05.2016 року проведено 18 
107 одержувачам пенсій Дні-
пропетровського району, що 
становить 80,2 %, середній 
розмір підвищення становить 
44,67 грн.

По 257 перерахунок пенсії 
проведено, але у зв’язку з на-
рахованою індексацією розмір 
пенсії не змінився (загальний 
розмір пенсії підвищено, а на 
суму підвищення зменшено 
розмір індексації). Із загальної 
кількості одержувачів пенсій 
не підлягають перерахунку 
4033 пенсійних справ. 

В результаті про-
веденого перерахун-
ку середній розмір 

пенсії по району станом на 
01.05.2016 становить 1620,04 
грн, що на 32,47 грн (2%) біль-
ше від попереднього місяця 
(1587,57 грн).

Виплата по перерахованим 
пенсіям з 01.05.2016 року буде 
здійснена у травні 2016 року ос-
новними відомостями. Видат-
ки на виплату пенсій у травні 
становлять 36 226 703,85 грн, 
що на 783 888,42 грн більше у 
порівнянні з квітнем місяцем 
поточного року (04.2016 рік – 
35 442 815,43 грн). 

Також повідомляємо, що від-
повідно до чинного пенсійного 
законодавства у разі збільшен-
ня розміру прожиткового мі-
німуму для осіб, які втратили 
працездатність, визначеного 
законом, підвищується лише 
непрацюючим особам. Право 
на такий перерахунок працю-
ючі пенсіонери матимуть після 
звільнення з роботи. При цьо-
му пенсія буде перераховува-
тись із урахуванням прожит-
кового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність, ви-
значеного законом, який вста-
новлений на дату звільнення з 
роботи або припинення такої 
діяльності.

Вікторія САЛАБАЙ,
заступник начальника 
управління. 

Рятувальники Дні-
пропетровського ра-
йону провели тиждень безпеки життєдіяльності з 
вихованцями дитячого садочку «Червона шапочка» 
селища Ювілейне під девізом «Хай дитина знає кож-
на, жартувати з вог-
нем не можна».

Теоретична ча-
стина  проходила у 
актовій залі. Діти, 
які брали участь, 
отримали листа від 
Маші з популярного 
мультиплікаційного фільму. 
В листі Маша розповідала, що 
нещодавно вона гостювала у 
Ведмедя, й коли він вийшов із 
дому, їй стало самотньо й вона 
знайшла сірники та почала 
з ними бавитися. У будинку 
зайнялося від вогню, Маша 
отримала опіки та  потрапила 
до лікарні. Дітям стало шко-
да нерозважливу дівчинку й 
вони вирішили написати їй 
відповідь і застерегти від не-
обачності з вогнем, а також 
розповісти про небезпеку гри 
з сірниками. А щоб написати 
листа, діти провели заняття в 
«Школі пожежної безпеки», де спочатку самі згада-
ли про те, що вогонь вірно служить людям і сьогодні 
без вогню ніяк не обійтися, але коли забувають про 
обережне поводження з ним, вогонь стає небезпеч-
ним. Пригадала малеча й народну мудрість – при-
слів’я та приказки про вогонь «З маленької іскри ве-
ликий вогонь буває», «Коробка сірників хоч і мала, 
багато може спричинити зла». 

Після цього, рятувальники пограли з вихованця-
ми дитсадка у цікаву та пізнавальну гру «Виклич 

пожежних», під час 
якої діти дізналися та 

практично виконали необхідні дії з виклику пожеж-
но-рятувальної служби. А потім разом із рятуваль-
никами діти вирушили до незвичайної «картинної 

галереї». На кожному 
малюнку були зобра-
жені пожежонебез-
печні ситуації та дії 
під час них. Наступ-
ним кроком була «на-
укова лабораторія», 
де проводили досліди 

з вогнем. Вихователька запалила 
свічки та показала, що їх можна 
загасити піском, водою, цупкою 
тканиною ковдрою, а також за до-
помогою вогнегасника. 

Потім всі потрапили на «галяви-
ну», де веселі звірята влаштували 
пікнік, проте не знали як вести 
себе по його закінченню. Діти 
прийшли їм на допомогу. Але 
найбільше вихованцям дитсадка 
сподобалося, як справжні вогне-
борці гасили імпровізовану поже-
жу – багаття. Найбільш сміливі 
хлопчаки спробували працювати 
з пожежним стволом, а допитли-
вим надалась можливість доско-

нало обстежити пожежний автомобіль та приміряти 
бойовий одяг. Ті правила, які у цей день діти добре 
засвоїли, вони написали й відправили Маші листом. 

Рятувальники та вихователі дитячого садка «Чер-
вона Шапочка» впевнені, що діти міцно запам’я-
тають цей урок, бо він був цікавим, пізнавальним і 
наочним.

С. РАШЕВСЬКИЙ, 
Дніпропетровський  РС ГУ ДСНС Украї-
ни у Дніпропетровській області. 

ХАЙ  ДИТИНА  ЗНАЄ  КОЖНА  – 
 ЖАРТУВАТИ  З  ВОГНЕМ  НЕ  МОЖНА

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ оголо-
шує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу соціальної роботи 
на період відпустки по догляду за дитиною визначений медичною довідкою, провідного спеці-
аліста-юрисконсульта відділу соціальної роботи, спеціаліста І категорії відділу соціальної ро-
боти, вакантних посад фахівців із соціальної роботи (м. Підгородне, с. Партизанське на період 
відпустки по догляду за дитиною по досягненню нею трьох років, с. Олександрівка, с. Чумаки). 
Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів після публікації. Вимоги до 
претендентів: громадянство України, повна вища освіта за фахом педагога, психолога, соціаль-
ного педагога, соціальний працівник, медичного працівника, стаж роботи за фахом не менше 3 
років, володіння персональним комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечення. 
Довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, буд. 5, каб. 41, тел. 753-68-41.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ
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У зв’язку з плановими ремонтними роботами відбудуть-
ся перебої електропостачання у травні місяці в період 
із 8.00 до 18.00 години в наступних населених пунктах 
Дніпропетровського району: 

• Л-91 с. Миколаївка, вул. Центральна, Криворізька, Підгірна, 
Нагірна, Шкільна, Львівська, Київська, Степова, ферма, Шкільна, сільська 
рада – 26, 27.05.16 р.

• Л-90 с. Миколаївка, вул. Центральна, Генерала Пушкіна, Садова, пр-к. Річний 1 
і 2, школа, сільська рада, лікарня. с. Долинське, вул. Радгоспна – 30,31.05.16 р.

• Л-1 (м. Підгородне, вул. Криворізька, Ульянова, Островського, Кооператив-
на, Партизанська, Мира, Калініна, Коротка, Нова, Коваля, Лугова, Райдужна, 
Низова, Зарічна, І. Франка, Комсомольська, Фадєєва, Харківська, Колхозна, пр-
к. Зарічний, Поштова, Перемога, пр-к. Харківський, Енергетиків, Жукова, пр-к. 
1-й, 2-й Комсомольский, Тюменська, пер. Колхозний, Межева, Мирна, Полтав-
ська, Литвишка, Жукова, пр-к. Канальний, Вишнева, Підгородненська школа 
№3) – 26.05.16 р.

• Л-5 (с. Перемога, м. Підгородне,  вул. Калініна, Партизанська, Радянська, 
Нагорна, Робоча, пер. Робочий, Нова, 3-й пер. Ульяновський, Київська, Комп-
лексна, Комунарів, Ясенева, Тиха, Підгородненська школа №4, військова ча-
стина) – 27.05.2016 р.

Дніпропетровський  РЕМ  
повідомляє

Днями відсвяткувала свій 
ювілейний День народження 
заступник голови Дніпропе-
тровської районної ради 

Любов Олексіївна 
БІЛА

Народилася Любов Олексіїв-
на Біла в місті Шахтарськ До-
нецької області. Отримавши 
атестат про середню освіту, роз-
почала свою трудову діяльність 
у районному фінансовому відді-
лі м. Шахтарська. Вищу освіту 
отримала за фахом «економіст».

І ось вже понад 40 років Лю-
бов Олексіївна живе і працює 
в Дніпропетровському районі, 
який став для неї рідним. Тут 
промайнули роки її юності та 
професійного становлення, тут 
ростуть її діти та онуки.

15 років працювала Любов Олексіївна в Дніпропетровському 
районному фінансовому відділі на різних посадах: від інспектора 
по бюджету до заступника завідуючого відділу. 13 років займала 
посаду завідуючої загальним відділом Дніпропетровського рай-
виконкому, 2 роки працювала керівником секретаріату Дніпро-
петровської районної ради, 3  роки була помічником-консультан-
том народного депутата України. З квітня 2006 року і по теперіш-
ній час працює в районній раді на керівних посадах. 

Любов Олексіївна – депутат Дніпропетровської районної 
ради трьох скликань, неодноразово відзначалась Грамотами 
та Подяками керівництва району та області, нагороджена Від-
знакою голови Дніпропетровської обласної ради та Відзнакою 
голови Дніпропетровської облдержадміністрації «За розвиток 
регіону», Орденом «За заслуги» та Подякою Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», 

Пам’ятним Знаком «80 років Дніпропетровській 
області», Подякою митрополита Дніпропетров-
ського і Павлоградського Іринея, пам’ятною ме-
даллю «За вагомий внесок у розвиток Дніпропе-
тровської області».

Працелюбність, відповідальність, людяність – 
ось ті якості, які допомагають Любові Олексіївні 
у повсякденному житті, це ті якості, за які її ціну-
ють люди, колеги, керівники району та області. Й 
не дивлячись на свій високий статус, вона завжди 
добросовісно виконує поставлені завдання. Її жит-
тєве кредо – «Працювати на благо людей!».

Шановна Любове Олексіївно!
Прийміть щирі вітання й найкращі по-

бажання з нагоди Вашого ювілею!
Від усієї душі бажаємо невичерпної 

енергії й оптимізму, міцного здоров’я, 
душевного тепла й сімейного за-
тишку, справжнього жіночого ща-
стя, достатку й благополуччя. 

Бажаємо завжди впевнено й цілеспрямовано 
йти до своєї мети, вдало реалізовувати все задума-
не й досягати значних успіхів у професійній діяль-
ності. 

Нехай добром і любов’ю наповнюєть-
ся кожен Ваш день, а праця на 
благо людей приносить 
задоволення та 
радість.

З повагою 
Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради,
Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації,
депутати районної ради,
голови місцевих рад району,
виконавчий апарат районної ради.

Днями від-
святкувала свій юві-
лейний День народження 
секретар Степової сільської 
ради 

Катерина Яківна
ГЛУХА

Шановна Катерино Яківно! 
Впевнено та послідовно Вами 

пройдений черговий відрізок 
життєвого та професійного шля-
ху. Понад 25 років Ви присвя-
тили Степовій територіальній 
громаді. Висловлюємо Вам щиру 
вдячність за Вашу невтомну пра-
цю впродовж цих років.

Щиро вітаємо Вас 
з нагоди ювілею!

Бажаємо невичерпної енергії й 
оптимізму, міцного здоров’я, ща-
стя, достатку й благополуччя!

Нехай кожен день Вашого 
життя буде світлим і сонячним, 
дарує лише приємні події та ду-
шевний комфорт.

З повагою 
Роман ПРУДЕНКО, 

голова районної ради,
Артьом ФІСУНОВ, 

голова райдержадміністрації.

• Л-6 (м. Підгородне, вул. Антона Вусика, Матросова, Щор-
са, Пушкіна, Нагорна, Українська, пр-к. Щорса, Зелена, Ра-
дянська, Шкільна, Дзержинського, Шосейна, пр-к. Шкіль-
ний, Квіткова, Зоряна, Шевченко, Запоріжська, Янтарна, 
Молодіжна, Степова, Крайня, Філіпова, Сіренєва (1,2,3), 1-2 

Басейнова – 27.05.16 р.
• Л-10 м. Підгородне, вул. Кленова, Рубінова, Ярослава Му-

дрого, Казанська, пр-к. Орловський,1,2,3, пр-к. Залізничний, 
Залізнична, Річна, Польова, Майська, Осіння, 50-р Перемоги, 

Весіння, Східна, Донська, Самарська, Журавлина, Озерна, Ле-
бедина, Орловська, Кірова, Жовтнева, 3-й пр-к. Мосто-
вий – 30.05.16 р.
• Л-13 м. Підгородне, вул. Ювілейна, Чапаєва, Кірова, 

1-пр-к. Залізничний, Геологів, Залізнична, Жовтнева, Горького, 
пр-к.1,2-Кільченский, Грушева, Садова, пр-к. Садовий, Новомос-

ковська, Балтійська, Образцова, Леніна, Мостова, пр-к. 2-й Мостовий – 30.05.16 р.
• Л-2 м. Підгородне, Будинок побуту, вул. Грушова, Джерельна, Дорожників, 

Кооперативна, Комсомольська, Лесі Українки, Ленінградська, Лісна, Лимона, 
Набережна, пр-к. Набережний 1, пр-к. Набережний 2, пр-к. Набережний 3, вул. 
Перемоги, Почтова, Партизанська, Тополина, Центральна, Широка, пр-к. Широ-
кий 1 – 26.05.16 р.

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

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ 

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО

НА  РАДІСТЬ  ДІТОЧКАМ

Нещодавно в селі Партизанське на радість дітлахам та їхнім батькам встановлений 
новий яскравий дитячий  ігровий майданчик, придбаний Партизанською сільською 
радою за кошти сільського бюджету. 

В його встановленні та облаштуванні взяли участь: депутат Дніпропетровської обласної 
ради Віктор Шинкевич, директор КЗ Партизанська СЗШ Віктор Невеселий, директор КП 
«Господар» В. Грибенкін, директор підприємства «Сонант» Я.Лозовий, учні Партизанської 
школи  та небайдужі односельці.

Гордістю Партизанської сільської ради є трудолюбиві та дружні жителі села. Дуже хо-
четься, щоб уся громада та керівники підприємств, які знаходяться на території сільради 
долучилися до благоустрою та облаштування свого населеного пункту.

Пам’ятаймо, що справжній патріотизм починається з любові до свого рідного краю, тур-
боти про нього. Тож бережімо красу, створену людськими руками.

                                                                       Віка ЗОРЯНА.

Напередодні Ве-
ликодня на пере-
дову до наших за-
хисників вкотре 
була направлена 
допомога. Силами 
Новоолександрів-
ської сільської ради, 
голова Олександр 
Візір, Чумаківської 
сільської ради, голо-
ва Валентина Стець, 
підприємців міста 
Підгородне та Маг-
далинівського райо-
ну була зібрана для 
воїнів АТО святкова 

провізія. Так військовослужбовці 93-ої та 14-ої окремої (розташована 
в місті Мар’їнка Донецької області) механізованих бригад мали змо-
гу ласувати смачними домашніми пирогами та пасками від колективу 
Підгородненської СШ-2 та яйцями від Валерія Вакуха, директора пта-
хофабрики «Дніпропетровська». А отець Костянтин, настоятель храму 
преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, потурбувався про 
освячені крашанки, символ життя й Христового Воскресіння. 

Підняти бойовий дух наших героїв завітали артисти Дніпропетров-
ського районного будинку культури. Святковий концерт підготували 
та провели народні ансамблі «Чорнобривці», керівник Микола Чирва 
та «Чумацький шлях», музичний керівник Петро Ціхач. 

З побажаннями скорішого повернення додому з перемогою увінчав-
ся візит волонтерів Дніпропетровського району до захисників нашої 
славної неньки-України. 

Волонтери Дніпропетровського району щиро вдячні Романові Пру-
денку, голові Дніпропетровської районної ради за вагому підтримку в 
організації поїздок до наших захисників. 

   Василь СКИБА, волонтер. 

В  ЄДНОСТІ  НАША  СИЛА
ПОЇЗДКА В АТО


