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ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
ВІТАЮ ВАС ІЗ ДНЕМ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ!

22 січня позначено в національному календарі як велике державне свято. Історичні події 97-річ-
ної давнини стали основою для відродження незалежності та утвердження національної ідеї.

Нині країна переживає нелегкі часи. Вони стали для всіх нас випробовуванням, тестуванням 
на зрілість, терпіння, толерантність. Наше суспільство здобуло право на зміни. Українці довели, 
що здатні змінити країну на краще. 

Сьогодні Україна – на новому етапі розбудови демократичної та сильної держави. Свій внесок 
в її зміцнення робить і Дніпропетровщина. Успіх ґрунтується на наших спільних досягненнях, 
енергійності та активній громадянській позиції кожного. Країні потрібні любов, доброта, мило-
сердя. 

Бажаю здоров’я, миру та злагоди. У єдності – наша сила! 
З повагою Валентин РЕЗНІЧЕНКО, голова облдержадміністрації.

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ
День 22 січня 1919 року ввійшов до національного календаря як велике державне свято – День Соборності України. Саме тоді на площі 

перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів: на велелюдному зібранні було урочисто прого-
лошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Виголошення соборницької ідеї стало могутнім 
виявом творчої енергії нації та прагнення до етнічної й територіальної єдності.

Ті вікопомні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної соборної демократичної України та утверджен-
ня національної ідеї. У розмаї жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші сучасники поєднали живим ланцюгом злуки Схід і Захід 
України.

Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непоруш-
ною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічно 
й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Плекаймо все, що працює на ідею загаль-
нонаціональної єдності, повсякчас пам’ятаючи про незліченні жертви, принесені на вівтар незалежності, соборності, державності.

Сердечно бажаємо вам, шановні громадяни, міцного здоров’я, щастя, добра, миру, злагоди та глибокої віри в гідне майбутнє рідного 
краю та України!

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ! 

СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО ВАС
ІЗ ДНЕМ СТУДЕНТА І ДНЕМ ТЕТЯНИ!
Тетянин день вже давно йде разом зі святом 

усіх студентів. Тому, 25 січня вітають і Тетян, 
і студентів. Якщо Тетяна студентка, то приві-
тання для неї має бути подвійно цікавим і при-
ємним. 

У День ангела бажаємо, Тетяни, щоб ви ніко-
ли не сумували. Щоб життя дарувало виконан-
ня всіх бажань та процвітання. Нехай на ваших 
устах завжди сяє чарівна посмішка. 

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

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ!
ЩИРО ВІТАЮ ВАС ІЗ ДНЕМ СОБОРНОСТІ!

Ця подія об’єднала всю Україну, мільйони людей. Саме з цього дня розпочало-
ся відродження єдиної Української державності. 

Ми маємо берегти та боронити нашу цілісність. Адже єдністю наших дій та 
соборністю душ ми забезпечимо стабільність, порядок, економічну й духовну 
заможність нашої держави. Почуття соборності повинне стати частиною нашого 
життя й помислів! Адже це основа національного життя України та опора нашої 
нації.

Впевнений, що дотримуючись цього ми розбудуємо таку країну, якою будуть 
пишатись наші нащадки!

Щиро бажаю всім миру, наснаги, міцного здоров̀ я, добрих помислів та справ!
З повагою Гліб ПРИГУНОВ,  голова Дніпропетровської обласної ради. 

ВЛАДА ДІЄ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ

Голова райдержад-
міністрації Артьом 
Фісунов 19 січня про-
вів робочу нараду з 
планових питань із ке-
рівниками структур-
них підрозділів РДА. 

Артьом Леонідович 
наголосив, що в зв’яз-
ку з різким погіршен-
ням погодних умов  та 
складних ситуацій на 
дорогах району пра-
цює комунальна тех-
ніка з очистки сніго-
вих заметів. Основні 
вулиці розчищені та 
прибрані, ведуться 
роботи й на інших до-
рогах. Але за прогнозами синоптиків сніг йтиме ще про-
тягом кількох діб. За цей час очікується велика кількість 
опадів. З цього приводу, вирішується питання з поста-
чання пального для спецтехніки. 

Олексій Невеселий, начальник відділу містобудуван-
ня, архітектури, житлово-комунального господарства, 
будівництва та інфраструктури РДА, доповів про не-
допущення виникнення надзвичайних ситуацій на до-
рогах району, в зв’язку з ускладненням погодних умов, 
тому в цілодобовому режимі працюють 38 одиниць тех-
ніки. Станом на сьогоднішній день ситуація залишаєть-
ся під контролем.

Артьом Леонідович ще раз підкреслив важливість 
впровадження «Єдиного вікна» для висвітлення діяль-
ності Дніпропетровської райдержадміністрації з удо-
сконаленням системи електронного документообігу. 

Наталія Левчук, начальник фінансового управління 

Наш індекс: 61707 
Передплатна кампанія на 2016 рік

Вартість: 
• на 11 місяців – 111,87 грн,
• на 6 місяців – 61,02 грн,
• на 3 місяці – 30,51 грн,
• на 1 місяць – 10,17 грн.

Без поштових послуг.

В історії становлення незалежності 
України особливе місце займає день 22 
січня 1919 року, коли з’єдналися всі укра-
їнські землі в єдину Українську державу. 
Саме цей день в історії країни прийнято 
відзначати як свято – День Соборності 
України. 

У залі засідань районної ради, прикра-
шеному державними 
символами України, 
відбулися районні 
урочистості. 

З нагоди величної 
дати на календарі на-

ціональної гідності – Дня Соборності України – всіх присут-
ніх привітав Артьом Фісунов, голова райдержадміністрації. 
Артьом Леонідович зазначив: «У непростих умовах упро-
довж віків виборювала Україна свою незалежність. Наші 
предки й ми довели, що гідні жити в вільній країні, мати 
державність та власну історію». 

У 1990 році відбулася одна з найбільших у Центральній та 
Східній Європі масових акцій – «живий ланцюг», як символ 
єдності східних і західних земель України та знак вшанування подій Першої 
української незалежності. Біля 3 мільйонів українців 21 січня 1990 року взялися 
за руки та створили безперервний ланцюг від Києва до Львова. 

Акт Злуки був радше символічним знаком прагнення єдності, бо в керівництві 
Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки 
спільності тоді не було. Століттями український народ визволявся з неволі – 
Наддніпрянщина вийшла з Російської, а Західна Україна – з Австро-Угорської 
імперій – і возз’єдналися нарешті на своїй землі в єдиній Українській державі!

Про Україну, землю з багатовіковою історією, мальовничою природою, пра-
целюбними й талановитими людьми, нескорений дух – звучали цього дня па-
тріотичні музичні композиції від талановитої молоді рідного краю – студентів 

Дніпропетровського 
коледжу культури та 
мистецтв. 

Ми пишаємося, що 
ми – українці, а наша 
Вітчизна – Україна, 
дорога та мила серцю 
кожного з нас. Віри-
мо, що територіальна 
цілісність України, 
скріплена кров’ю 
мільйонів незламних 
борців, навіки зали-
шатиметься непоруш-

ною. Маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо 
досягти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й де-
мократичної держави.                                        Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

СОБОРНІСТЬ,  СКРІПЛЕНА  КРОВ’Ю  БОРЦІВ 

Шановні споживачі 
Дніпропетровського району

Звертаємось до всіх абонентів району з проханням 
погасити борги за спожиті житлово-комунальні по-
слуги, не пізніше 20 числа наступного місяця. 

Житлово-комунальні послуги – результат госпо-
дарської діяльності, спрямованої на забезпечення 
умов проживання та перебування осіб у жилих і не-
жилих приміщеннях, будинках і спорудах. Споживач 
зобов’язаний: оплачувати житлово-комунальні по-
слуги в строки, встановлені договором або законом.

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

У разі наявності заборгованості за спожиті енер-
гоносії та надані житлово-комунальні послуги по-
трібно укласти з підприємствами – надавачами жит-
лово-комунальних послуг договори про щомісячне 
рівномірне погашення реструктуризованої заборго-
ваності та своєчасну сплату поточних платежів за 
житлово-комунальні послуги (згідно Закону Укра-
їни «Про реструктуризацію заборгованості з квар-
тирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, 
спожиті газ та електроенергію»).

Райдержадміністрація.  

ДО УВАГИ

РДА, довела до відома, що проводиться уточнюю-
ча поточна перевірка бюджетів місцевих рад.

Любов Бут, начальник управління соцзахисту 
населення, проінформувала про роботу управ-
ління в напрямку соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам та щодо допомоги сім’ям із 
дітьми. 

Про те, що школи Дніпропетровського району 
відновлюють процес навчання, що було зупине-
не через складні погодні умови та неможливість 
здійснення підвозу дітей сільської місцевості, по-
відомив Микола Шеремет, в.о. начальника відділу 
освіти. За рішенням Дніпропетровської обласної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій, з 19 січня учні шкіл ма-
ють повернутися за парти. 

(Вл. інф.)
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ЮРИДИЧНА СЛУЖБА ДРДА ІНФОРМУЄ

Відтепер можна відверто сказати, що 
влада дійсно робить кроки назустріч гро-
мадянам. Не секрет, що справжня європей-
ська країна повинна мати відкриті та спро-
щені механізми надання адміністративних 
послуг. І в цьому напрямі відбулась подія 
справжньої децентралізації, про яку ми 
щодня чуємо з засобів масової інформації. 
Народними об-
ранцями під-
тримано пакет 
законів щодо 
проведення ре-
форм у сфері дер-
жавної реєстрації 
нерухомості та реєстрації бізнесу. Дані за-
кони спрямовані на подолання складного 
бюрократичного механізму, який був чи-
малою перешкодою в реалізації законних 
прав громадян і створював неабиякі склад-
нощі тим, хто розпочинав власну справу.

Слід сказати, що це не просто зміни. Це 
кардинальні зміни. Адже функція держав-
ної реєстрації нерухомості та бізнесу пов-
ністю передана на місця. Суб’єктами дер-
жавної реєстрації прав стають нотаріуси, а 
також місцеві державні адміністрації (крім 
обласних) та органи місцевого самовряду-
вання (делеговані повноваження). Її здійс-
нення реалізується за принципом ексте-
риторіальності. Це означає, що державна 
реєстрація проводиться незалежно від міс-
цезнаходження нерухомого майна або юри-
дичної особи, що сприятиме зросту здоро-
вої конкуренції між реєстраторами й на-
дасть можливість громадянам реєструвати 
там, де зручно, й у того, хто краще обслуго-

вує. На підвищенні рівня обслуговування 
також відіграє той факт, що приватні нота-
ріуси отримуватимуть 60 % від суми адмі-
ністративного збору, що дійсно стане моти-
вацією надавати якісні послуги. Запорукою 
прозорості є руйнація жорсткої вертикалі, 
що залишилась ще зі старого періоду. І в 
цьому нарешті поставлено довгоочікува-
ну крапку. Завдяки проведеним реформам 
поповняться місцеві бюджети, а фізичні та 

юридичні осо-
би отримають 
високоякісний 
сервіс без черг 

та перешкод. Рефор-
ма системи адміні-
стративних послуг 

та подолання бюрократичних механізмів 
– складний державний процес. 

За роки незалежності України на різних 
етапах її становлення запроваджувались 
різноманітні підходи до дієвості цього 
процесу. Були використані різні за своєю 
правовою природою засоби та ресурси, 
постійно вносились зміни та доповнення 
до діючих законів. Діяльність багатьох 
спеціалістів та їх практичні знання стали 
важливим чинником створення неупере-
дженої та сильної державної системи, яка 
покликана не просто надавати адміністра-
тивні послуги на високому європейському 
рівні, а ще й створити у громадян відчут-
тя комфорту та впевненості в тому, що їх 
гарантовані права дійсно охороняються та 
захищаються, а також надається реальне 
та дієве сприяння з боку держави.      

Владислав КОЛЕСНИКОВ, 
головний спеціаліст сектору правового 
забезпечення райдержадміністрації.

ЩОДО  ПЕРЕДАЧІ  ФУНКЦІЙ 
З  РЕЄСТРАЦІЇ  БІЗНЕСУ 

ТА  РЕЧОВИХ  ПРАВ  НА  НЕРУХОМЕ  МАЙНО 
МІСЦЕВІЙ  ВЛАДІ  З  2016  РОКУ

Наприкінці 2015 року в законодавство України внесено ряд змін. Так, 
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких 
інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
від 26 листопада 2015 року  № 834-VIII Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» викладено 
в новій редакції та внесено зміни до ряду законодавчих актів. Законом 
України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших за-
конодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань» 26 листопада 2015 року № 835-VIII, Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» 
викладено в новій редакції та внесено зміни до ряду законодавчих актів. 

Цими законами вводиться дуже багато новацій, які передбачають пов-
ну відмову Міністерства юстиції України від функцій реєстрації, переда-
чу повноважень і грошей на місця, запровадження електронних сервісів і, 
найголовніше, створення конкуренції в сфері реєстрації. Законопроекта-
ми, зокрема, передбачається: передача функцій з державної реєстрації прав 
та бізнесу виконавчим органам сільських, селищних, міських рад (у тому 
числі об’єднаних територіальних громад), місцевим держадміністраціям, 
нотаріусам та акредитованим суб’єктам; здійснити перерозподіл надхо-
джень державного та місцевих бюджетів; уніфікація процедур державної 
реєстрації нерухомості та бізнесу; запровадження принципу екстериторі-
альності у межах області; запровадження можливості подачі електронних 
документів для проведення реєстраційних дій у сфері нерухомості всіма 
суб’єктами; скорочення переліку документів, що подаються для державної 
реєстрації нерухомості та бізнесу (у тому числі за рахунок їх отримання 
в електронній формі від державних органів); запровадження дворівневої 
системи адміністративного оскарження рішень державних реєстраторів; 
запровадження нової системи розрахунку розмірів адміністративного збо-
ру за проведення державної реєстрації нерухомості та бізнесу.

Дніпропетровське районне управління юстиції.

ЮСТИЦІЯ  ІНФОРМУЄ

Причиною порушення тяги можуть стати завали й обмерзання 
димарів, попадання в них сторонніх предметів. Як наслідок – 
чадний газ, не знайшовши виходу, поширюється приміщенням і 
може стати причиною отруєння.

Тому будьте пильні – не шкодуючи часу систематично самостійно 
очищайте кишені димарів, перевіряйте тягу перед кожним розпалюван-
ням і періодично під час роботи газового приладу. Огляньте й переко-
найтеся в цілісності оголовків димарів, адже з часом цегляні димарі 
можуть руйнуватися. Обмерзання димарів відбувається через відсутність на них від-
повідної ізоляції. При цьому погіршується тяга для нормального горіння газу в опалю-
вальному або водонагрівальному приладі.

Щоб перевірити та відремонтувати димоходи та вентиляційні канали, необхідно звер-
нутись до спеціалізованої організації, яка має ліцензію та дозвіл Держгірпромнагляду.

Після перевірки чи ремонту складається акт про стан димоходів і вентиляцій-
них каналів, який потрібно зберегти для надання газовому господарству.

Для запобігання утворення чадного газу необхідно: своєчасно регулювати 
газові пальники – полум’я повинно бути синього або фіолетового кольо-
ру. Жовте полум’я – це ознака неповного згорання газу, тому необхідно 

відрегулювати подачу повітря в пальник; використовувати газові прилади 
при достатній тязі в димоходах та виконанні щорічної прочистки димових 

та вентиляційних каналів; вмикати газові прилади при відчиненій квати-
рці або встановленому на провітрювання вікні; експлуатувати газові прилади 
тільки зі справною автоматикою безпеки.

Іван КАТРИЧЕНКО, завідувач сектору режимно-секретної роботи взаємодії 
з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи райдержадміністрації. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД ОСОБЛИВУ УВАГУ НЕОБХІДНО ПРИДІЛЯТИ 
СТАНУ ДИМОВИХ І ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПІДВИЩУЄМО РІВЕНЬ

ЗМЕНШЕНЕ  СПОЖИВАННЯ 
 КОМУНАЛЬНИХ  

ПОСЛУГ НЕ  ВПЛИВАЄ 
НА  РОЗМІР  СУБСИДІЇ

Влітку люди переживали в очікуван-
ні опалювального сезону – як будемо 
платити за тепло при таких цінах? За-
раз вже понад 5 млн сімей отримали 
субсидії. Держава забезпечила надійну 
та ефективну підтримку сім’ям, які не в 
змозі оплачувати високу вартість послуг. 
Але з впровадженням змін у програмі 
субсидій почали ширитись різноманітні 
чутки, однією з яких є наступна: «Якщо 
не використаєш весь обсяг газу (чи іншої 
послуги), доведеться повертати субси-
дію в кінці опалювального сезону».

Розмір субсидії розраховується ви-
ходячи з об’ємів соціальної норми 
споживання, що визначена постано-

вою Кабінету Міністрів України 
від 06.08.2014 № 409 «Про вста-
новлення державних соціальних 

стандартів у сфері житлово-комуналь-
ного обслуговування» незалежно від 
фактично спожитих обсягів природно-
го газу чи інших комунальних послуг.

Фактичне споживання комунальних 
послуг домогосподарством відрізняєть-
ся від нормативного, воно може бути 
більшим або меншим від соціальних 
норм споживання. Не потрібно «випа-
лювати» весь обсяг природного газу, чи 
даремно використовувати інші кому-
нальні послуги (холодну воду, електро-
енергію), на які надається субсидія. 

Сума субсидії, яку органи соціаль-
ного захисту населення переказують 
на рахунки виконавців/виробників 
комунальних послуг для оплати їх 
вартості й яка не використана домо-
господарством внаслідок економії спо-

живання послуг, може бути зарахована 
як оплата у майбутніх розрахункових 
періодах. Зменшене споживання ко-
мунальних послуг жодним чином не 
вплине на розмір субсидії на наступ-
ний опалювальний період, оскільки 
вона розраховується виключно на ос-
нові соціальних норм споживання.

Ще раз наголошуємо, що споживати 
комунальні послуги економно – вигід-
но. Якщо не використаєте весь обсяг 
газу (чи іншої послуги), нічого повер-
тати не потрібно, ви все рівно будете 
користуватись субсидією.

Більше інформації про субсидії мо-
жете знайти тут: http://www.mdi.org.
ua/805/

Альона ШЕВЕЛЄВА, 
начальник відділу прийняття рі-
шень та призначення соціальних 
допомог управління соціального 
захисту населення РДА.

СОЦЗАХИСТ  НАСЕЛЕННЯ  ІНФОРМУЄ

Запровадити в Дні-
пропетровській район-
ній державній адміністрації «Єдине 
вікно» запропонував на оперативній 
нараді, яка відбулася 12 січня 2016 
року, голова райдержадміністра-
ції Артьом Фісунов. Така ініціатива 
спрямована на максимальний ком-
форт громадян, які звертаються до 
райдержадміністрації та її структур-
них підрозділів, дозволить спростити 
процедуру подачі документів та от-
римання відповідей на них, оптимі-
зувати та прискорити документообіг. 

Розміщатися «Єдине вікно» буде на 
першому поверсі будівлі райдержад-
міністрації, з окремим входом, для 
зручності облаштованим пандусом.

Таким чином через «Єдиного ві-
кно» проходять: вхідна кореспонден-
ція (акти органів державної влади та 
доручення вищих посадових осіб, 
запити, звернення, а також корес-
понденція Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, 

Кабінету Міністрів Укра-
їни); та видача вихідної 

кореспонденції (підготовка та оформ-
лення на належному рівні докумен-
тів, що розробляються на виконання 
завдань, визначених у законах Укра-
їни та актах органів вищого рівня, 
нормативно-правових актах, які на-
лежать до компетенції голови райдер-
жадміністрації та його заступників 
згідно з розподілом функціональних 
повноважень, відповідей на запити та 
звернення).

Коло питань, що належать до компе-
тенції Центру надання адміністратив-
них послуг та управління соціального 
захисту населення залишається без 
змін, і документообіг в них не нале-
жить до опрацювання за принципом 
«Єдиного вікна».

На цей час головою райдержадмі-
ністрації видано відповідне розпоря-
дження, розпочався процес реалізації 
«Єдиного вікна».

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ.

Днями в приміщенні райдержад-
міністрації пройшов єдиний Дня 
інформування населення району 
згідно методичних рекомендацій 
ОДА. На заході були розглянуті на-
ступні теми: День соборності Укра-
їни та проголошення незалежності 
Української Народної Республіки; 
проголошення Акту Злуки Україн-
ської Народної Республіки та Захід-
ноукраїнської Народної Республіки 
(День Соборності України); прави-
ла безпечного поводження в склад-
них погодних умовах; адміністра-
тивні послуги Департаменту еконо-
мічного розвитку ОДА та порядок 
їх надання через Центр надання ад-
міністративних послуг (ліцензій на 
експорт товарів, ліцензій на імпорт 
товарів, разових (індивідуальних) 
ліцензій, державної реєстрації (пе-
ререєстрації) іноземних інвестицій 
та її анулювання, державної реє-
страції договорів (контрактів) про 
спільну інвестиційну діяльність; 
про ліквідацію незаконної торгівлі.

 (Вл. інф.)

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ«ЄДИНЕ  ВІК НО»  –  К РОК  Н АЗУС ТРІЧ  ЛЮДЯМ
ВЛАДА ДІЄ

ПРО  ОГОЛОШЕННЯ  КОНКУРСУ 
ДЛЯ  ГРОМАДСЬКИХ  ОРГАНІЗАЦІЙ

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» 
голова Дніпропетровської районної ради Роман 
Вікторович Пруденко підписав розпорядження 
№ 8-р від 15 січня 2016 року «Про оголошення 
конкурсу для громадських організацій району».

Згідно із зазначеним розпорядженням, конкурс 
відбудеться 15 лютого 2016 року о 10.00 годині  в 
приміщенні районної ради за адресою: вул. Теплич-
на, 5, другий поверх, кабінет голови районної ради.

Конкурс проводиться в рамках проекту «Спів-
робітництво адміністрацій та громадських ор-
ганізацій в сфері надання соціальних послуг». 
Реалізує проект асоціація «Час Простір Ідентич-
ність» за фінансової підтримки Польсько-Канад-
ської Програми Підтримки Демократії з метою 
залучення громади до вирішення суспільних 
проблем шляхом делегування повноважень.

Це дасть змогу залучити громаду не лише до 
процесу споживання послуг, а й до їх надання. 
Модель делегування послуг – це нова ідея щодо 
формування співпраці органів самоврядування 
з неурядовими організаціями з особливим ак-
центом на інноваційних формах делегування 
публічних завдань.

За підсумками проведеного конкурсу громад-
ській організації-переможцю буде делеговано 
організацію та проведення районного Форуму 
для неурядових організацій.

До участі в конкурсі запрошуються громад-
ські організації, які зареєстровані в районному 
управлінні юстиції.

Для участі в конкурсі необхідно до 08 лю-
того 2016 року надати у відділ соціально-еко-
номічного розвитку та комунальної власності 
виконавчого апарату районної ради (кімн. 
11, другий поверх будівлі районної ради, тел. 
приймальні 27-80-98) наступну інформацію: 
Статут організації; презентацію напрямів ді-
яльності та практичних напрацювань; бачення 
щодо організації та проведення Форуму; про 
участь у конкурсах проектів та програм різного 
рівня; кількісні та якісні показники ++=залуче-
них мешканців, громадських організацій, орга-
нів місцевого самоврядування Дніпропетров-
ського району до партнерських відносин. 

З Положенням про конкурс можна ознайоми-
тись на офіційному веб-сайті районної ради: 
http://www.dnіpr.dp.gov.ua.



НАШОГО  
ЧАСУГЕРОЇ

АКЦІЯ ПОШАНИ

322 січня 2016 року № 3 (7923)    
«Дніпровська зоря»ПАТРІОТИЗМ

Останнім часом існує багато різноманітної ін-
формації про контрактну армію. З метою інфор-
мування населення ми розкажемо, які існують пе-
реваги укладання контракту на військову службу 
(у т. ч. і на 6 місяців).

На військову службу за контрактом  можуть при-
йматися громадяни, які пройшли професійно-психо-
логічний відбір і відповідають установленим вимо-
гам проходження військової служби, а саме: особи 
рядового складу, які проходять строкову військову 
службу або військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період; військовослуж-
бовці, які проходять строкову військову службу або 
військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період, особи рядового складу, які про-
ходять військову службу за контрактом, громадяни 
призовного віку, які мають вищу, професійно-тех-
нічну, повну або базову загальну середню освіту, 
військовозобов’язані, резервісти, які не мають вій-
ськових звань офіцерського складу, та жінки з від-
повідною освітою та спеціальною підготовкою віком 
від 18 до 40 років – на військову службу за контрак-
том осіб сержантського і старшинського складу.

На сьогодні, під час дії особливого періоду гранич-
ний вік призову збільшується до 60 років – терміну 
перебування військовозобов’язаних у запасі. (ст. 20, 
28 Закону України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу»).

СТРОКИ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ
Для громадян України, які приймаються на вій-

ськову службу за контрактом та призначаються 
на посади установлюються такі строки військової 
служби в календарному обчисленні: для осіб рядо-
вого складу – 3 роки; для осіб сержантського і стар-
шинського складу – від 3 до 5 років.

Для громадян, які приймаються на військову 
службу за контрактом у разі виникнення кризової 
ситуації, що загрожує національній безпеці, оголо-

шення рішення про проведення мобілізації та (або) 
введення правового режиму воєнного стану та при-
значаються на посади, строк військової служби в ка-
лендарному обчисленні встановлюється до закінчен-
ня особливого періоду або до оголошення рішення 
про демобілізацію.

6-ТИ МІСЯЧНИЙ КОНТРАКТ
Для військовослужбовців строкової військової 

служби та військовослужбовців військової служби 
за призовом під час мобілізації, на особливий пе-
ріод, які під час дії особливого періоду вислужили 
не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової 
служби під час дії особливого періоду, які прийма-
ються на військову службу за контрактом у період 
з моменту оголошення мобілізації до часу введення 
воєнного стану (настання воєнного часу) або оголо-
шення рішення про демобілізацію, строк військової 
служби в календарному обчисленні встановлюєть-
ся 6 місяців. Строк проходження військової служби 
для таких військовослужбовців може бути продов-
жено за новими контрактами на строк 6 місяців.

У разі закінчення особливого періоду або оголо-
шення рішення про демобілізацію, дія таких контр-
актів припиняється достроково (ст. 23 Закону Укра-
їни «Про військовий обов’язок і військову службу»).

БОНУС ЗА ПІДПИСАННЯ КОНТРАКТУ
Військовослужбовцям, які прийняті на військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особли-
вий період, у разі їх прийняття на військову служ-
бу за контрактом виплачується одноразова грошова 
допомога в таких розмірах: особам рядового складу 
– вісім мінімальних заробітних плат (11024 грн); осо-
бам сержантського і старшинського складу – дев’ять 
мінімальних заробітних плат (12402 грн); особам 
офіцерського складу – десять мінімальних заробіт-
них плат (13780 грн). – (Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 14.05.15 № 406).

ПРАВО НА ОСВІТУ
Особи рядового складу, сержантського та стар-

шинського складу, які проходять військову службу 
за контрактом та продовжили строк військової служ-
би за новим контрактом, мають право навчатися без 
відриву від військової служби у вищих військових 
навчальних закладах, військових навчальних підроз-
ділах вищих навчальних закладів, а в разі відсутно-
сті можливості підготовки за спеціальностями в цих 
навчальних закладах, – в інших вищих навчальних 
закладах з метою здобуття вищої освіти.

Тому, після завершення першого контракту (у 
тому числі 6-ти місячного контракту), військовос-
лужбовці, які продовжили строк військової служби 
за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати 
вищу освіту (спеціальність) – (пункт 172 Положення 
про проходження громадянами України військової 
служби у Збройних силах України).

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ  

За працівниками, призваними на строкову вій-
ськову службу, військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період або прийнятими на 
військову службу за контрактом у разі виникнення 
кризової ситуації, що загрожує національній без-
пеці, оголошення рішення про проведення мобілі-
зації та (або) введення воєнного стану на строк до 
закінчення особливого періоду або до дня фактич-
ної демобілізації, зберігається місце роботи, посада 
і компенсується із бюджету середній заробіток на 
підприємстві, в установі, організації, в яких вони 
працювали на час призову, незалежно від підпоряд-
кування та форми власності. (ст. 119 Кодексу законів 
про працю).

ПРАВО НА ПЕНСІЮ
Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, 

які отримали пенсію у разі призову їх на військову 
службу під час часткової чи загальної мобілізації, 
на особливий період, або прийняття на військову 
службу за контрактом у разі виникнення кризової 
ситуації, що загрожує національній безпеці, оголо-
шення рішення про проведення мобілізації та (або) 
введення воєнного стану на строк до закінчення 
особливого періоду або до оголошення рішення 
про демобілізації до Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів України військових 
формувань, органів та підрозділів цивільного захи-
сту, виплата пенсій на час такої служби не припи-
няється. Після звільнення з військової служби цих 
осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням 
додаткової вислуги років від часу повторного при-
йняття їх на військову службу до дня демобілізації 
або звільнення (ст. 2 Закону України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб»).

ЗАХОДИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, 

ЯКІ СПЛАНОВАНІ У 2016 РОЦІ
Міністром оборони України подано в оборонний 

бюджет країни пропозиції, відповідно до яких з по-
чатку 2016 року передбачене збільшення грошового 
забезпечення військовослужбовців за контрактом у 
розмірі до 7 тис. грн.

На сьогодні розроблені зміни до Закону України 
«Про соціальний та правовий захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей» щодо виплати грошової 
компенсації за піднайом житла для осіб рядового, 
сержантського і старшинського складу.

Так що переваги несення військової служби за 
контрактом очевидні. 

У разі вашого бажання служити за контрактом 
ви може звернутися до Дніпропетровського вій-
ськового комісаріату, який знаходиться за адре-
сою: сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 38, або за 
телефонами: (0562) 27-10-07, (096) 718-56-61, або 
(095) 868-48-42.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РВК ІНФОРМУЄ

ЗА  КОНТРАКТОМ  
ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА 

Старшина Андрій ОЛІЙНИК, старший інструк-
тор групи знищення вибухонебезпечних предметів, 
загону знищення вибухонебезпечних предметів вій-
ськової частини А2641. 

З 20 травня по 26 червня та з 28 липня по 1 верес-
ня 2014 року був відряджений в оперативне розпоря-
дження штабу антитерористичної операції для участі 
в антитерористичній операції.

Військовослужбовець з 11 серпня 2014 року виконував 
завдання в складі групи розмінування та загородження в 
районах населених пунктів Степанівка та висоти Савур 

Могили щодо влаштування мінно-вибухових загороджень, розмінування об’єктів, руйнування ділянок доріг 
в інтересах підрозділів на час виконання завдань в антитерористичній операції.

За цей період групою розмінування та загородження, до складу якої входив старшина Олійник А.В. 
було виявлено та знищено 478 боєприпасів, перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів та 
очищено від таких територію площею понад 2 га, встановлено близько 20 груп мін.

Під час виходу з оточення, в ході обстрілу незаконними збройними формуваннями та підрозділами 
Російської Федерації з РСЗО БМ-21 «Град», старшина отримав вогнепальне осколкове поверхневе пора-
нення м’яких тканин обох гомілок, 
струс головного мозку. Та все одно 
Олійник А. В. продовжував вико-
нувати завдання.

Нагороджений орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня Указом Прези-
дента України.

У Дніпропетровському районному центрі зайнятості 
відбувся День відкритих дверей для демобілізованих 
учасників АТО за участю представників райдержад-
міністрації, управління праці та соціального захисту 
населення РДА, районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. 

Захід проведено з метою надання інформації про по-
слуги служби зайнятості, визначення шляхів адаптації 
колишніх воїнів до потреб ринку праці, вирішення пи-
тань їх соціального захисту

Директор РЦЗ Микола Сінчук розповів присутнім 
про соціальні послуги служби зайнятості, стан місце-
вого ринку праці, можливості професійного навчання, 
відкриття власної справи, участі в тимчасових робо-
тах. 

До Дніпропетровського районного  центру зайнято-
сті  звернулись 32 особи з числа демобілізованих учас-
ників АТО. З загальної чисельності тих, що звернули-
ся, на момент реєстрації та надання статусу безробіт-
ного, чотири особи надали довідки про безпосередню 
участь у антитерористичній операції. 5 осіб працев-
лаштовані, 1 демобілізований із АТО закінчив курси 
бізнес-планування та відкрив власну справу, 6 осіб 
взяли участь у громадських роботах, 25 осіб перебу-
вають на обліку та отримують весь спектр соціальних 
послуг від служби зайнятості.

Соціальні партнери розповіли присутнім демобілізо-
ваним воїнам АТО про послуги, що надаються їх ор-
ганізаціями. Про державні гарантії та пільги, санатор-
но-курортне лікування, отримання компенсаційних 
виплат поінформувала Любов Бут, начальник управ-
ління праці та соціального захисту населення РДА. 
Щодо можливості оздоровлення дітей демобілізова-
них учасників АТО розповіла Тамара Тітова,  директор 
Ювілейного ЦСССДМ.

Зустріч пройшла в конструктивному діалозі, присут-
ні отримали відповіді на поставлені запитання. 

Микола СІНЧУК, 
директор Дніпропетровського районного 
центру зайнятості. 

СОЦІАЛЬНІ   ПОСЛУГИ

ДЕНЬ  ВІДКРИТИХ  ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ  УЧАСНИКІВ  АТО

Головний сержант – командир 
танку старший сержант Воло-
димир КОСТЕНКО при відході 
угрупування військ Збройних 
сил України з Дебальцевого в 
складі взводу здійснював при-
криття колон. 

Під час бою з танками супро-
тивника, танк старшого сержанта 
Володимира Костенка отримав 
влучення від ворожого танка, але 
його врятувала динамічна броня, яка не дала кумулятивному заряду знищити бойову машину. Сержант 
вийшов із бою, провів зовнішній огляд танка, з якого виявив, що основне обладнання й прилади залиша-
лися в робочому стані. Боєздатність відновили. Не зважаючи на стрес і отримані ушкодження після влу-
чення, командир танку віддав команду на продовження участі в виконанні завдання із прикриття наших 
військ. У подальшому бою танк старшого сержанта знищив два танка супротивника (Т-72).

Враховуючи те, що старший сержант Володимир Костенко не перший раз вступає в танковий бій, про-
те, в районі Луганська під час бою його танк також отримав ушкодження, був поранений, довго лікувався, 
але, як тільки закінчився строк лікування, виявив бажання продовжувати виконувати завдання в складі 
свого підрозділу. 

Аліна КОЛЕСНИК, службовець ОВК.
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Правова освіта – один із головних на-
прямків роботи сучасної школи.

Педагогічний колектив Кіровської 
СЗШ-2 працює 
над реалізаці-
єю методичної 
проблеми: «Створен-
ня умов соціалізації 
особистості школяра 
в навчально-вихов-
ному процесі».

Соціалізація шко-
ляра має на меті 
усвідомлення прав 
та обов’язків учнів, 
формування право-
вих знань, громадянських почуттів та по-
ваги до законів України.

Згідно річного плану навчального закладу 
в школі проведено тиждень правознавства. 
Учасниками тижня стали учні 2-11-х кла-
сів. Розпочався тиждень загальношкільною 
лінійкою, на якій було оголошено план про-
ведення. У шкільній бібліотеці діти позна-
йомились із виставкою правової літератури 
«Права дитини», яку підготувала бібліо-
текар Валентина Синявська. Усвідомлен-
ня прав дитини в мультфільмах та казках 
яскраво відобразили учні 2-7-х класів. Діти 

4-го класу поринули в подорож країною 
Прав та познайомились із Конвенцією прав 
дитини. Десятикласники підготували усний 
журнал «Я маю право» для школярів 7-8-х 
класів, а випускники школи – презентацію 

рефератів на тему: 
«Суспільство як 
соціальна систе-

ма». Заключним етапом 
тижня став правовий 
турнір між учнями 9-го 
класу «Право в нашому 
житті», де змагалися дві 
команди «Праволюби» 
та «Юристи». Учні вирі-
шували  юридичні зада-
чі, надавали консультації 
особам, що потрапили в 

певні життєві ситуації, вміло відповідали 
на питання юридичного марафону, розігру-
вали сценки, відтворюючи адміністративні 
порушення та шляхи виходу з них.  

Отримуючи знання про закони держави 
та права, дитина проходить довгий шлях, 
коли її знання перетворюються на пере-
конання, а переконання стають світогля-
дом, яка оволоділа правовою культурою. 
Виховання правової культури – шлях до 
побудови правової держави.

 Любов ГЛАДКА, 
вчитель правознавства Кіровської СЗШ-2.

ПОДОРОЖ КРАЇНОЮ ЗНАНЬ

Цікавий  тиждень  у  школі

У рамках регіонального проекту «Читаємо разом» 
минулоріч у Степнянській бібліотеці проводив-

ся читацький марафон «Пам’ять 
– нескінченна книга», який пе-
редбачає читання художньої лі-
тератури, присвяченої 70-річчю 
Перемоги в Другій світовій війні 
1939-1945 рр. Із задоволенням у 
проекті взяла участь мешканка 
села, яка є активним читачем у 
бібліотеці. Ось її невеличка розпо-
відь: «Моє ім’я Олена Ровенська, я 
пенсіонерка. З дитинства, й до цієї 

пори, я дуже люблю читати книги. Коли дізналася, що наша сільська бібліотека 
бере участь у читацькому проекті, з задоволенням долучилася до акції. Адже тема 
війни  важлива й болюча для всіх. Горе й смерть несла ця війна людям. Удень і 
вночі фронтовими дорогами наші солдати нищили ворога. Разом із тим, ми горді, 
що батьки відстояли мир не тільки в нашій країні, а й у цілому світі. 

Багато книг написано про подвиги солдат на передовій, моряків у морі, 
партизанів у лісах, підпільників на окупованій землі. А скільки героїв – ді-
тей брали участь у боротьбі з нацистськими окупантами! В яких муках по-
мирали люди в ворожих катівнях. Ніколи не треба забувати той страшний 
час. Щоб пам’ятали наші діти, внуки про те, що мирне небо над головою в 
нас завдяки нашим предкам.

І кожен, хто проходить біля братської могили, пам’ятника воїнам Другої 
світової війни, з повагою дивилися на них. А за допомогою книг дізнава-
лися про ті буремні часи, про День Перемоги над нацизмом у Європі та 
вигнання з України окупантів». 

Ось таку коротеньку  розповідь нам переказала активна читачка села Степове. 
Дуже їй дякуємо й бажаємо міцного здоров’я та мирного неба всім людям.

С. БОРОДАВКА, бібліотекар с. Степове.

ЧИТАЄМО РАЗОМ

ПАМ’ЯТЬ –
НЕСКІНЧЕННА 

КНИГА

До Сурсько-Литовського, білоруського поселення на Придніпров’ї, за-
вітала Білорусь! 

У Народному меморіально-художньому музеї Ф. П. Решетникова була від-
крита виставка художніх робіт «Білоруські мотиви» Дніпропетровського ху-
дожника, члена спілки художників України Михайла Олексійовича Кублика. 

Свої враження М. Кублик втілив у яскравих та динамічних полотнах. 
Він тричі побував у Білорусії (у 2012-2014 роках). Майстер архітектурно-
го пейзажу, він зобразив сакральні, історичні, пам’ятні місця та сучасні 
поселення… Колоритні, фактурні  полотна мають не тільки естетичне 
значення, але й історичне: вони назавжди збережуть зразки цієї культу-
ри для нащадків. Художник завітав на відкриття виставки. Спілкування 
було теплим і невимушеним. Михайло Олексійович розповів про свій 
шлях у мистецтво, відповів на запитання відвідувачів виставки. Цікавий 
співрозмовник, він дав багато порад місцевим школярам. Михайло Олек-
сійович займає активну громадянську позицію. Він один із засновників 
волонтерського фонду «Сакральна Україна». Кошти від реалізації своїх 
картин він направляє на лікування та протезування воїнів АТО. 

Зараз художник працює над полотнами, які створять образ Придні-
пров’я. А влітку 2016 року він представлятиме свої художні твори в Бі-
лорусії. Напередодні Дня Святого Миколая художник подарував нашо-
му музею дві свої картини: Білорусь. М. Гродно. 2012. та Білорусь. Тиша. 
Брестська фортеця. 2013. Ми вдячні Михайлові Олексійовичу за подару-
нок і можливість познайомитися з його творчістю. Хочеться від щирого 
серця побажати художнику-земляку цікавих творчих рішень та здійснен-
ня планів з популяризації його творів. 

Олена ХМЕЛЬКОВСЬКА, завідуюча музею.

ВИСТАВКА  ХУДОЖНІХ  РОБІТ

БІЛ ОР УСЬ КІ  М ОТИВ И

Минув 2015 рік – тривожний, але твор-
чо насичений. Рік, що приніс мені багато 
позитиву від зустрічей із друзями – до-
рослими та дітьми. Діти – чудові глядачі, 
слухачі, й взагалі, найяскравіші учасни-
ки творчого процесу. Саме завдяки їм я, 
як автор, маю не просто виступи, а те, що 
називається інтерактивним читанням, 
де герої дійства – самі глядачі. Так було 
минулої осені, коли я побувала в Києві, 
на Гогольфесті. Він проводився в Наці-
ональному Експоцентрі України. Я була 
запрошена координатором дитячого май-
данчика (павільйон №11) Дариною Гла-
дун – почитати дітям  у проекті «Казки 
на ніч». 

…Було природне хвилювання: чи при-
йдуть діти? Чи зацікавлю я їх?.. Отож, 
приїхала до павільйону раніше, аби по-
ходити поміж мамами-татами-донечка-
ми-синочками, та позапрошувати їх на 
творчу зустріч. Дехто відгукнувся. Інші 
прийшли, зацікавившись підготовкою 
автора (себто, мене) до «Казок на ніч»: 
я  привезла з собою об’ємний пакет із 
м’якими іграшками, розкидала їх по сце-
ні цілими «казковими родинами»… Ось 
мама-корова з синочком-телятком – на 
квітчастій хустині, що слугує за лужок. 
А неподалік, на підлозі, розташувався 

казковий клас, у якому навчається мав-
па-хуліганка… А біля динаміка присі-
ли котик і цуцик (скоро вони поведуть 
діалог про сміливість)… А он, долають 
шлях до школи вірні друзі – равлик, вуж і 
черепаха… Звісно, діти, помітивши таких 
персонажів, не пройшли повз. І тут ста-
лася знакова для мене, як для автора, по-
дія: я запросила їх до лялькового дійства! 
Вперше в житті. Досі виступала перед 
дитячою аудиторією сама-одна: особисто 
грала всі ролі у власних міні-виставах. 
А діти просто  слухали й споглядали… 
Тут же випала нагода побавитися ляль-
ками разом. Виявляється, щоб утримати 
дитячу увагу, зовсім не обов’язково ви-
магати повної тиші. Можна роздати ролі 
всім, хто бажає (а бажають, зазвичай, усі, 
ще й ролей не вистачає!). І, хоч діти й не 
знають наперед моїх сюжетів, – їм досить 
слухати слова автора, і ось, уже ляльки 
оживають у дитячих ручках! Неслухняне 
теля втікає від мами до міста, а мавпа-ху-
ліганка – таки приводить в дію принесе-
ну на урок петарду!..

Отакі були в нас інтерактивні читан-

ня «казочок на ніч». Без сміху не можна 
було реагувати на дворічну дівчинку, яка 
ще не навчилася говорити, але, ловлячи 
авторські інтонації, сама «озвучувала» 
іграшкових героїв. По закінченні спіль-
ної роботи, ми не розходилися, а знайо-
милися ближче: дівчатка й хлопчики 
називали свої імена, брали ляльки, разом 
фотографувалися. Мами й тата теж були 
поруч, і, звісно, саме їхні подяки та вигу-
ки «браво!» мені дуже-дуже дорогі!.. А 
ще запам’яталася дівчинка, яка побігла 
за куліси з криком: «Мамо, там було так 
класно!» (мама не сиділа в залі, так як є 
співорганізатором роботи дитячого па-
вільйону). Якісної світлини не вийшло, 
адже це – «Казки на ніч», і зала, відповід-
но, була стилізована під «ніч»: чорні сті-
ни, зашторені вікна…

Щиро дякую доброзичливій організа-
торці й модератору Даринці Гладун, яка 
із задоволенням сама зіграла бегемотика, 
а опісля дала високу оцінку побаченому 
дійству. 

Я запросила юних друзів на перег-
ляд мультфільму, який привезла на 

«Мультляндію»: це ще один дитячий 
проект, що проходив кількома днями 
пізніше. Мультик має назву «Справж-
нісіньке… теля!», і створений за моєю 
однойменною п’єсою. Його показали 
з-поміж інших анімаційних робіт україн-
ських авторів. Велика дяка громадському 
об’єднанню «Тамариск»: саме воно спри-
яло виходу мультфільму в світ. Активі-
сти ГО «Тамариск» Віталій Моргун і Ма-
рія Нємцева, навчили вихованців, учнів 
школи №4 м. Підгородного, основним 
азам анімації. Дружний колектив підго-
родненських аніматорів створив цікавий 
продукт, що був представлений на Го-
гольфесті. Мені, як автору, дуже хочеться 
продовжити співпрацю з чудовим колек-
тивом однодумців, мрію взяти участь у 
створенні наступного мультфільму, зо-
крема, в озвучуванні якоїсь із ролей.

Вітаю ГО «Тамариск» та його талано-
витих вихованців із зимовими святами, 
зичу нових ідей, втілення їх у життя, 
творчих успіхів! Хай щастить! 

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО, 
казкарка й бібліотекар.

ТВОРЧА ЗУСТРІЧ «КАЗКИ НА НІЧ», «МУЛЬТЛЯНДІЯ» :
чудові  миті  минулого  року…

Цьогоріч зима радує нас морозами та сні-
говими заметілями, білосніжним килимом 
вкрита рідна земля, немов у казці, в білих шу-
бах стоять будівлі та дерева. Відома зима ще 
й новорічними святами, яким щиро радіють 
і дорослі, й діти. 13 січня, в день Маланки, в 
Любимівській сільській раді відбулося свято 
для воїнів – учасників бойових дій на сході 
України та їхніх дітей. Учасників заходу від 
імені всієї громади привітала Катерина Же-
ляб’єва, Любимівський сільський голова, з 
побажаннями достатку, радості й любові, бла-
гополуччя в родинах, добра й щастя, а також 
миру в рідній Україні.

В імпровізованій українській оселі гостей 
зустрічала колоритна українська господиня 
Вікторія Солдатенко. Вона розповіла про істо-
рію різдвяних свят та народні традиції й об-
ряди в період новоріччя. Художній колектив 
«Горлиця» Любимівського будинку культури 
подарував присутнім запальні різдвяні пісні. 

Маринка Миргородська розповіла колядки.
Дітки мали змогу порозважатися в ігровій 

програмі, взяти участь у вікторині. Потім їх 
привітали головні герої новорічних свят – Дід 
Мороз і Снігуронька. Залюбки хлопчики та 
дівчата розповідали вірші, колядки, щедрів-
ки, співали пісні та висловили Дідові Морозу, 
який вміє здійснювати дитячі мрії, свої найза-
повітніші бажання. А серед них найголовні-
шим прозвучало: «Щоб був мир і злагода, щоб 
ніколи татам та дідусям не довелось більше 
воювати, відстоювати мир і спокій на землі зі 
зброєю в руках». Діти учасників АТО отрима-
ли солодкі подарунки від волонтерської орга-
нізації з Нідерландів, які були передані через 
районний військкомат.

Свято подарувало всім гарний настрій, за-
пам’яталося веселим дійством, яскравими 
світлинами та щирою надією на мир в Україні.

Вікторія СОЛДАТЕНКО, 
депутат Любимівської сільської ради.

ДІТИ МРІЮТЬ ПРО МИР
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Господарочка

СМАЧНОГО!

ОВНИ. На роботі вам 
слід проявити самостій-
ність і не дуже-то роз-
раховувати на допомогу 
колег. 

ТІЛЬЦІ. На вас очі-
кує успішне вирішення 
проблем, пов’язаних із 
фінансами. Будьте на-
полегливі, й у вас все 
вийде. Чудовий настрій, 
душевне піднесення та 
кохання впродовж тиж-
ня радуватимуть вас.

БЛИЗНЮКИ. На 
цьому тижні ваше ба-
жання всім догодити 
може призвести до того, 
що ваші ділові та фінан-
сові інтереси постраж-
дають. 

РАКИ. Не плануйте 
на цей тиждень нові ді-
лові починання, оскіль-
ки мало шансів, що вам 
пощастить. 

ЛЕВИ. На цьому тиж-
ні вам не завадить за-
йнятися пошуком нових парт-
нерів для бізнесу або зміц-
ненням вже наявних ділових 
відносин. 

ДІВИ. Навряд чи вам в цей 
період вдасться гори зверну-
ти. Тому краще буде, якщо ви 
трохи стримаєте свою ділову 
активність. 

ТЕРЕЗИ. Цей період 
може ознаменуватися для 
вас різними знаменними 
подіями. Є ймовірність 
того, що вам запропону-
ють непогану угоду. 

СКОРПІОНИ. Цей тиж-
день сприятливий для вас, 
насамперед, у професійно-
му плані. Керівництво не 
зверне уваги на ваші дріб-
ні помилки, зате обов’язко-
во похвалить. 

СТРІЛЬЦІ. Ви більше 
будете налаштовані на 
самостійну роботу, ніж 
на ділову співпрацю. На-
магайтеся не потрапити в 
складну ситуацію.

КОЗЕРОГИ. У вас мо-
жуть з’явитися нові можли-
вості для самовираження. 
Якою б творчою роботою ви 
не зайнялися в цей період, на 
вас чекає тільки успіх. 

ВОДОЛІЇ. На цьому 
тижні ваша душа буде жа-
дати стабільності, тому ви 

будете відчувати легке роз-
дратування з приводу швидко 
мінливих подій. 

РИБИ. На роботі у вас якщо 
й відбудуться якісь зміни, то 
тільки на краще. Не виключе-
но, що начальство запропонує 
вам перейти на більш відпові-
дальну посаду. 

Життєва мудрість

Якщо зробив 
щось хороше – ні-
коли не шкодуй. 
Жаліти потріб-
но тільки про те, 
що зробив погано.

СУП ІЗ КОНСЕРВОВАНОЇ САРДИНИ
Інгредієнти: вода – 2,5 л, сардини в маслі – 1 банка, картопля – 3 

шт., цибуля – 1 шт., морква – 1 шт., зелений горошок – 4-5 ст. л., олія,  
зелень, сіль, чорний мелений перець за смаком.

Приготування: натріть моркву на середній тертці, а цибулю 
наріжте дрібними кубиками. Обсмажте на розігрітій з олією ско-
вороді цибулю з морквою. У каструлю налийте воду, поставте на 
вогонь і доведіть до кипіння. Картоплю почистіть, помийте, на-
ріжте невеликими кубиками й додайте у воду. Зменшіть вогонь і 
варіть до готовності картоплі. Додайте смажену цибулю з морквою 
і консервований горошок. Посоліть і поперчіть. Як тільки суп заки-
пить, додайте шматочки сардин, подрібнену зелень і все доведіть 
до кипіння.

ВІВСЯНА КАША З ГОРІХАМИ І ФРУКТАМИ
Інгредієнти: пластівці вівсяні – 1 склянка, вода – 2 склянки, горі-

хи рубані – 4 ст. л., родзинки та курага по 50 гр, мед рідкий – 2 ст. л., 
цедра лимона терта – 1 ч. л., сік лимонний – 1 ч. л., сіль за смаком.

Приготування: родзинки й курагу промийте, курагу дрібно на-
ріжте. Вівсяні пластівці розкладіть у горщики, додайте горіхи, су-
шені фрукти, лимонні сік і цедру, посоліть, влийте киплячий відвар 
або воду. Горщики накрийте кришками, поставте в духовку й готуй-
те кашу 30 хв. при 180 °С. При подачі додайте мед.

КАРТОПЛЯ ВІДВАРНА ПІД ЯЄЧНИМ СОУСОМ
Інгредієнти: картопля – 5 шт., яйця – 3 шт., пучок зеленої цибулі, 

шматок вершкового масла, майонез – 3 ст. л., вершки – 0,5 скл., сіль 
за смаком, сосиски – 5 шт.

Приготування: відваріть картоплю в шкірці, а потім очистіть її. Зва-
ріть та почистіть яйця. Наріжте білки шматочками, жовтки перетріть 
з подрібненою цибулею, майонезом, вершковим маслом і вершками. 
Поріжте сосиски кубиками та підсмажте. Полийте гарячу картоплю 
соусом, посипте шматочками смажених сосисок і подавайте до столу.

ПІЦА З ХРУСТКОЮ СМАЖЕНОЮ КАРТОПЛЕЮ
Інгредієнти: тісто для піци – 600 гр, картопля – 300 гр, сир 

моцарела – 300 гр, помідори – 200 гр, олія – 4 ст. л., часник – 2 
зубчики, цукор – 1/2 ч. л., перець чорний мелений, сіль.

Приготування: картоплю наріжте соломкою, опустіть у воду з 
льодом на 10 хв., потім обсушіть. Обсмажте на олії до золотистого 
кольору й викладіть на серветку, щоб стекло зайве масло. Помідори 
очистіть від шкірки й насіння, подрібніть у пюре й прогрівайте 5 хв. 
Додайте щіпку цукру, поперчіть, посоліть і прогрівайте, помішуючи, 
ще 5 хв., потім пюре охолодіть. Часник дрібно порубайте. Моцарелу 
наріжте кубиками. Тісто розділіть на 4 частини, кожну розкачайте й 
укладіть у форму для піци, змащену маслом. Зверху укладіть пюре з 
помідорів, потім моцарелу. Випікайте піцу 10 хв. при 200 °С. На га-
рячі піци покладіть смажену картоплю, злегка посоліть їх, посипте 
рубаним часником і відразу подавайте. Щоб очистити помідори від 
шкірки, надріжте її навхрест, покладіть помідори в глибоку миску 
і залийте їх окропом на 1-2 хв. Потім воду злийте й зніміть шкірку.

СМАЖЕНІ БІЛЯШІ
Інгредієнти: вода – 0,5 л, цукор – 1 ч. л., дріжджі сухі – 2 ч.л., сіль – 1 ч. 

л., борошно – 600 гр, яловичина – 400 гр, сало  – 50 гр, цибуля – 2 шт., зе-
лень петрушки, перець червоний мелений, перець чорний мелений, олія.

Приготування: тісто дріжджове: у 0,5 л теплої води додайте 1 ч.л. 
цукру й 2 ч.л. дріжджів, залиште постояти. Потім додайте борошно, 
щоб вийшло м’яке тісто, але не рідке. Залиште на 1 годину. Фарш: 
перекрутіть м’ясо через м’ясорубку з шматочком сала. Додайте зелень 
петрушки, одну велику цибулину (порізану кубиками), сіль, червоний 
та чорний перець. Наплийте трохи крижаної води в фарш. Все пере-
мішайте й поставте в холодильник, поки тісто піднімається. Змастіть 
руки олією й відокремте від тіста кульки, придавлюючи кульку нада-
ючи пласку форму, викладіть фарш і защіпіть по колу, залишаючи в 
центрі отвір. Розігрійте олію в глибокій сковороді. Викладіть  спочат-
ку біляші отвором вниз, а через 5 хв. переверніть. Смажте, накривши 
кришкою, на середньому вогні, час від часу підливаючи в отвір масло.

БАНАНОВЕ ЖЕЛЕ З ШОКОЛАДОМ
Інгредієнти: густа сметана – 500 гр, банан – 2 шт., цукор – 100 гр,  

шоколад – 75 гр, швидкорозчинний желатин – 20 гр. 
Приготування: сметану кімнатної температури перемішайте з 

цукром. Залиште на 10 хв. Залийте желатин 100 мл гарячої води, 
ретельно перемішайте й дайте йому охолонути до кімнатної темпе-
ратури. Ще раз перемішайте сметану до повного розчинення цукру, 
тоді додайте желатин і легко збийте міксером. Банани почистіть, 
поріжте кубиками й викладіть в креманки. Залийте сметанною су-
мішшю й поставте в холодильник на 1-2 години, щоб желе повністю 
застигло. Натріть шоколад на дрібній тертці й прикрасьте ним де-
серт перед подачею до столу.

Втрачене тимчасове 
військове посвідчення 
№ 944167 від 24. 11. 2008 
року, власник Вовк Ста-
ніслав Володимирович, 
вважати недійсним. 

Г О Р Ь К І В С Ь К А 
СІЛЬСЬКА РАДА пові-
домляє про прийняті рі-
шення 5 сесії 7 скликан-
ня від 15.01.2016 року: 

«Про встановлення та-
рифів на послуги з виве-
зення твердих побутових 
відходів КП «Майстер» 
при виконавчому коміте-
ті Горьківської сільської 
ради в населених пунк-
тах, які розташовані на 
території ради»; 

«Про встановлення 
тарифів на послуги з во-
довідведення КП «Май-
стер» при виконавчому 
комітеті Горьківської 
сільської ради в насе-
лених пунктах, які роз-
ташовані на території 
ради»;

«Про податок на майно 
на території Горьківської 
сільської ради», з якими 
можна ознайомитися в 
приміщенні сільської 
ради сел. Горького, вул. 
Леніна, 7.

Грип – це високоза-
разне вірусне захворю-
вання з можливістю 
тяжких ускладнень та 
ризиком смерті. 

Грип дуже легко пере-
дається від людини до 
людини повітряно-кра-
пельним шляхом – коли 
хвора людина кашляє, 
чхає чи просто розмов-
ляє. У зоні зараження пе-
ребувають усі в радіусі 2 
метрів навколо хворого. 
Хвора людина, навіть із 
легкою формою грипу, ста-
новить небезпеку для ото-
чуючих протягом усього 
періоду прояву симптомів – 
це, в середньому, 7 днів. 

Що робити, щоб вберег-
тися. При появі перших 
симптомів грипу хвора лю-
дина обов’язково повинна 
залишатися вдома – щоб не 
провокувати ускладнення 
власної хвороби. 

Найчастішим ускладнен-
ням грипу є пневмонія, яка 
іноді може лише за 4-5 днів 
призвести до смерті хворо-
го. Серцева недостатність 
також нерідко розвивається 
внаслідок ускладнень гри-
пу. Тому перші ж симптоми 
гострої респіраторної віру-
сної інфекції (ГРВІ) вима-
гають особливої уваги, бо 
грип має симптоми, схожі з 
іншими ГРВІ, але грип є на-
багато небезпечнішим. 

Симптоми, що вимага-
ють лікування вдома: під-
вищена температура тіла; 
біль у горлі; кашель; не-
жить; біль у м’язах; голов-
ний біль.

З будь-якими з цих симп-
томів не варто виходити з 
дому навіть заради візиту 
до лікаря – його слід викли-
кати додому. 

Призначене лікарем симп-
томатичне лікування в до-
машніх умовах може бути 
достатнім для одужання. 

Якщо стан хворого не по-
гіршується, необхідно про-
довжувати лікування вдома 
до повного зникнення симп-
томів. 

Якщо стан хворої людини 
погіршується, не зволікайте 
з госпіталізацією, адже те-
пер під загрозою – її життя. 
Викликайте «швидку» чи 
терміново звертайтеся без-
посередньо до амбулаторії.

Симптоми, що вимага-
ють термінової госпіталі-
зації: сильна блідість або 
посиніння обличчя; важке 
дихання; висока температу-
ра тіла, що не знижується 2 
дні; багаторазове блюван-
ня; порушення свідомості 
– надмірна сонливість чи 
збудженість; болі у грудній 
клітці; домішки крові у мо-
кроті; падіння артеріально-
го тиску. 

Продовжувати лікуван-
ня вдома за наявності цих 
симптомів – небезпечно. 
Затримка з госпіталізацією 
може призвести до смерті 
хворого. Це стосується усіх 
людей, а особливо «групу 
ризику».

До груп ризику входять: 
діти до 5 років (особливо – 
діти до 2 років); вагітні жін-
ки; люди віком від 65 років; 
хворі на діабет; хворі на хро-
нічні серцево-судинні захво-
рювання; хворі на хронічні 
захворювання легенів; люди 
з іншими тяжкими хронічни-
ми захворюваннями; люди, 
що перебувають на імуносу-
пресивній терапії. 

Для цих людей грип ста-
новить особливу загрозу, 
оскільки стан їхнього ор-
ганізму суттєво зменшує 
шанс одужати без усклад-
нень, а часто – вижити. 

Що лікує грип. Специ-
фічних ліків проти грипу 
– немає. Але боротися та 
протидіяти грипу можна 
за допомогою препаратів із 
доведеною активністю про-
ти респіраторних вірусів – 
лише вони здатні вплинути 
на вірус грипу: припинити 
його розмноження в орга-
нізмі. Вчасне використання 
противірусних препаратів 
за призначенням лікаря 
здатне скоротити період 
хвороби, полегшити її пере-

біг та запобігти розвитку 
ускладнень. 

Також із хворобою мож-
на боротися за допомогою 
препаратів, що пом’якшу-
ють симптоми, – вони не 
діють на вірус грипу, але 
полегшують стан хворо-
го, пом’якшуючи жар, не-
жить, біль у горлі, кашель, 
головний біль та біль у 
м’язах. Народні засоби для 
пом’якшення симптомів та 
загальної підтримки орга-
нізму такі, як споживання 

лимону, цибулі, часнику, 
ехінацеї – можуть викорис-
товуватись як допоміжні. 

Важливо враховувати, що 
тимчасове пом’якшення чи 
відчуття відсутності симп-
томів не є ознакою оду-
жання хворого: необхідно 
продовжувати утримання 
від контактів зі здоровими 
людьми та лікування – аж 
до постійної відсутності 
симптомів. 

Слід пам’ятати, що вірус 
проникає до організму лю-
дини крізь слизову оболон-
ку носоглотки. Тому в пер-
шу чергу, до появи загрози 
захворіти грипом, треба 
захистити та зміцнити сли-
зову оболонку вітаміном С 
(аскорбінова кислота, аска-
рутін, цибуля, лимон, час-
ник) та оксаліновою маззю. 

Коли вірус потрапив до 
організму людини, то тоді 
починається швидке роз-
множення вірусу, який руй-
нує клітини тканин. Почи-
нається отруєння (інтокси-
кація) людини продуктами 
розпаду клітин. Тому го-
ловне завдання в допомозі 
боротьби організму з гри-
пом, це позбутися (вивести 
назовні) токсини. Це можна 
зробити трьома способами: 
через легені, через нирки 
та разом із потом. Тому під 
час грипу необхідно пити 
багато рідини (чай із мали-
ною, з чорною смородиною, 
з липою, з медом, з кали-
ною, з шипшиною). Звести 
до мінімуму фізичні наван-
таження. Їжа повинна бути 
легкою, нежирною, вітамі-
нізованою. 

А ще слід пам’ятати, що 
вірус гине в організмі люди-
ни при температурі 38°.

В. МІХЄЄВ, 
сімейний лікар.

ЗДОРОВ’Я

ГРИП  ТА  ГРВІ
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Рятувальники 60 дер-
жавної пожежно-ряту-
вальної частини спільно з 
співробітниками Дніпро-
петровського районного 
сектору ГУ ДСНС Укра-
їни у Дніпропетровській 
області під час урочистих 
заходів з нагоди святку-
вання Водохреща на річ-
ці Кільчень організували 
чергування в посиленому 
режимі.  

Рятувальники попере-
джали людей про небажа-
ні наслідки, рекомендува-
ли всім перед купанням у 
водоймі, що не слід вжива-
ти їжу та напої, що може призвести до розриву судин протягом двох годин, 
краще щоб на тілі був одяг котрий легко зняти, а потім одягти, обов’язково 
попіклуватись про теплий рушник. 

Населення м. Підгородного було вдячне за присутність рятувальників під 
час проведення заходу з необхідним рятувальним спорядженням, люди від-
чували себе в небезпеці та більш впевненими.

Сергій РАШЕВСЬКИЙ.

«Привіт учасникам фес-
тивалю!» – таким гостин-
ним лозунгом зустрічав 
районний будинок куль-
тури гостей та учасників 
ХІ районного фестивалю 
«Різдвяна зірка».

З різних куточків слав-
ного Дніпропетровського 
району з’їхалися шану-
вальники української піс-
ні та обрядових звичаїв 
наших пращурів, щоб 
продемонструвати свою 
майстерність та подару-
вати глядачам незабутні 
враження. 

З Божим благословен-
ням завітав до Будинку 
культури для освячення 
фестивалю «Різдвяна зір-
ка» отець Сергій, прото-
ієрей, настоятель хра-
му ікони Божої Матері 
«Прізрі на смірєніє». Він 
зазначив, що велич Різд-
ва Господнього оспіву-
ється українцями з ве-
личезною радістю, бо знаменує 
прихід на землю нового життя,  
перемогу добра над злом. З ві-
рою в серці неодмінно прийде 
Божа благодать, осяяна Віфле-
ємською зіркою.

Цього дня на сцені розігру-
вався різдвяний вертеп, луна-
ли колядки та щедрівки, гучні 
вітання зі Святвечором, поба-
жання щастя й радості в оселях,  
миру та злагоди в Україні.

Всі виступи учасників фести-
валю не залишилися без нагород 
від організаторів заходу, бо саме 
такі дійства укріплюють історію 
нашої країни, об’єднують наш 
народ і роблять його могутнім і 
непереможним. Грамотами відзначені: народний ансамбль «Чорнобривці», РБК, 
та хор учнів молодших класів, ДШЕВ – «За високу майстерність виконання»; дует 
Вікторія Резніченко, Інна Мамалига, с. Шевченко, Всеволод Кузін, тріо М. Ріж-
ко, Л. Ілюхіна, О. Герасим, ДШЕВ – «За емоційність виступу»; тріо «Горлиця», 
с. Любимівка, хор учнів старших класів, ДШЕВ, – «За виконавську майстерність 

та сценічну культуру»; Маргарита Кошель, 
Тетяна Аристова, ДШЕВ, дует Зіна Білоконь 
та Галина Глущенко, ансамбль «Соняшник», 
Маша Соболєва, с. Старі Кодаки, Людмила 
Прокопчук, с. Дослідне, – «За активну участь»; 
клас-театр Підгородненської СШ-3 – «За вдалу 
театралізацію»; тріо «Асоль», с. Дослідне, Вла-
дислав Бережний, ДШЕВ – «За творчу іскру»; 
Дар’я Волошина, ДШЕВ – «За крок до зірок»; 
дует Євгенія Дан, Валентина Зінковська, с. 
Олександрівка, вокальний ансамбль «Нотка», 
ДШЕВ – «За оригінальність виконання»; дует 
Даша Сова, Влада Панасюк, с. Любимівка, Ксе-
нія Ткач, ДШЕВ, – «За любов до творчості»; 
тріо «Мрія», с. Старі Кодаки – «За крок до пе-
ремоги»; Марина Крива, с. Старі Кодаки – «За 
любов до пісні»; Тетяна Зерницька, с. Люби-
мівка – «За співочу душу»; дитячий колектив 
«Різдвяний вертеп», с. Зоря – «За жагу до пе-
ремоги»; народний ансамбль української пісні 
«Кодачанка», с. Старі Кодаки – «За щирість 
душі»; народний ансамбль української пісні 

«Журавка», РБК – «За 
співучість сердець»; 
народний хор «Ва-
сильки», с. Олекан-
дрівка – «За любов 
до української пісні»; 

вокальний ансамбль «Любисток», с. 
Любимівка – «За традиційність ви-
ступу»; вокальний ансамбль «Горли-
ця», с. Шевченко – «За творчий політ 
душі»; вокальний ансамбль «Сузір’я», 
с. Чумаки – «За оптимізм»; народний 
вокальний ансамбль «Чумацький 
шлях», РБК – «За інтерпретацію різд-
вяних пісень».

Також на свято завітав колектив ди-
тячої театральної студії «Чарівний 
світ»(керівник Тетяна Михайлюченко) з 
села Кочережки Павлоградського райо-
ну. Тож фестиваль «Різдвяна зірка» вже 
виходить за рамки районного конкурсу. 
Гості відзначені в номінації «Культурні 
традиції єднають українців».

У Різдвяні свята фестиваль «Різд-
вяна зірка» об’єднує жителів і гостей Дніпропетровського району всіх вікових 
категорій в одну згуртовану родину, приносить усім бадьорий настрій і вогник 
оптимізму, символізуючи міцність і непереможність української культури.

Наталія ЯКІВЕЦЬ. На фото Таміли Жорняк: учасники художньої самоді-
яльності Любимівської та Горьківської сільських рад.

РАЙОННИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Коляда  у  віконце  загляда

Згідно ч. 1 ст. 21 Сімейного 
кодексу України шлюбом є 
сімейний союз жінки та чоловіка, зареє-
стрований у державному органі реєстра-
ції актів цивільного стану.

Згідно ст. 14 Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію актів цивільного ста-
ну», пункту 1 глави 2 Розділу ІІІ Правил 
державної реєстра-
ції актів цивільного 
стану в Україні, для 
державної реєстра-
ції шлюбу жінкою 
та чоловіком осо-
бисто подається 
заява про державну 
реєстрацію шлюбу 
(додаток 7) до органу державної 
реєстрації актів ци-
вільного стану за їх 
вибором. 

Особи, які подали 
заяву про державну ре-
єстрацію шлюбу, вва-
жаються нареченими. 

Державна реєстра-
ція шлюбу проводиться 
після закінчення одного 
місяця з дня подання на-
реченими заяви про дер-
жавну реєстрацію шлюбу.

Якщо жінка й (або) чоловік не можуть 
через поважні причини особисто подати 
заяву про державну реєстрацію шлюбу 
до органу державної реєстрації актів ци-
вільного стану, таку заяву, справжність 
підпису(ів) на якій засвідчено нотаріально, 
можуть подати їх представники. Повнова-
ження представника мають ґрунтуватися 

на нотаріально посвід-
ченій довіреності.

Відповідно до розділу ІІІ глави 2 п. 9 
«Правил державної реєстрації актів ци-
вільного стану в України»  за погодженням 
із нареченими орган державної реєстрації 
актів цивільного стану призначає день і 
час державної реєстрації шлюбу з додер-

жанням вимог, пе-
редбачених статтею 
32 Сімейного кодек-
су України.

Державна реє-
страція шлюбу про-
водиться органами 
державної реєстрації 
актів цивільного ста-

ну після закінчення 
одного місяця з дня 
подання нареченими 
заяви про державну 
реєстрацію шлюбу.

За наявності по-
важної причини та 
з дозволу керів-
ника органу дер-
жавної реєстрації 
актів цивільного 

стану, державна реєстрація 
шлюбу проводиться до закінчення зазна-
ченого строку на підставі спільної заяви 
наречених та документів, які підтверджу-
ють наявність поважної причини. 

У разі вагітності нареченої, народжен-
ня нею дитини, та якщо є безпосередня 
загроза для життя нареченої або нарече-
ного, за наявності документів, що під-
тверджують викладені факти, державна 
реєстрація шлюбу проводиться в день 

подання відповідної заяви або в 
будь-який інший день за бажан-
ням наречених протягом одного 
місяця.

Любов ЛЯПЧЕНКО, 
начальник відділу державної ре-
єстрації актів цивільного стану  
Дніпропетровського районного 
управління юстиції.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ПІДСТАВИ ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ 
МІСЯЧНОГО СТРОКУ 

ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ

Організація продає 11/50 частин гур-
тожитку (магазин № 2, загальною площею 
195,8 м2) у с. Любимівка Дніпропетровського 
району й області по вул. Садова, 1. 

Ціна продажу – 240 000,00 грн. 
За довідками звертатись за тел. (097) 104-54-06. 

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

В гостях у Снігової Королеви

ДСНС ІНФОРМУЄ

БЕЗПЕЧНЕ  ВОДОХРЕЩА

На адресу нашої редакції надійшов лист від Любові ЩУР, директора 
Шевченківського сільського будинку культури, в якому вона висловлює 
щирі слова вдячності від імені односельчан: 

«Новорічні свята в селах Шевченко та Горького були проведені на високому 
рівні, цікаво й весело. До жителів завітали аматори Карнаухівського будин-
ку культури з казкою «В гостях у Снігової Королеви». Виступили також ан-
самбль «Горлиця» Шевченківського сільського будинку культури з новоріч-
ними колядками та жартівливими піснями. Здивували й захопили глядачів та 
учасників свята своїми творчими талантами учні місцевої школи.

Наша громада щиро вдячна Горьківському сільському голові Леонідові Бає-
ву за активну участь в організації новорічних свят на території сільської ради, 
а також за надання транспорту та фінансову підтримку для участі в районно-
му фестивалі «Різдвяна зірка», який відбувся в районному будинку культури 
в сел. Ювілейному.

Окремо хочеться подякувати директорам Шевченківської середньої школи 
Тетяні Дядюк та Горьківської середньої школи Ірині Мамон за неординар-
ність, активну життєву позицію, здобутки в справі виховання підростаючого 
покоління нашої рідної землі».


