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Шановні спортсмени, тренери, любителі та прихильники ак-
тивного способу життя, уболівальники! Прийміть сердечні ві-

тання з Днем фізичної культури й спорту. 
Саме фізична культура є для людини джерелом здоров’я й довго-

ліття. Це свято сприяє популяризації й розвиткові спорту, наслідує 
славні традиції українського народу.

Дніпровський район завжди славився спортивними досягнення-
ми, був і є пропагандистом активного способу життя. На престиж-
них змаганнях наші спортсмени демонструють вагомі досягнення 
та здобувають «пальми першості». 

Ми вшановуємо та висловлюємо вдячність усім спортсменам, ак-
тивістам спортивного руху, тренерам, вчителям фізичного вихован-
ня загальноосвітніх шкіл, прихильникам спорту та вболівальникам.

Бажаємо всім, хто безмежно захоплений фізичною культурою й 
не стоїть осторонь виру спортивного життя – міцного здоров’я, ба-
дьорості духу, вдалих стартів і нових яскравих перемог.

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

ПРО СКЛИКАННЯ СЬОМОЇ СЕСІЇ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
Відповідно до частини 4, 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

голова Дніпровської районної ради Роман Вікторович Пруденко підписав розпорядження № 61 – р 
від 07 вересня 2016 року «Про скликання сьомої сесії Дніпровської районної ради VІІ скликання».

Згідно із зазначеним розпорядженням, сьома сесія Дніпровської районної ради VІІ скликан-
ня відбудеться 21 вересня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні районної ради за адресою: 
вул. Теплична, 5, перший поверх, зала засідань.

На розгляд ради виносяться питання: 
Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Дніпровського району за І 

півріччя 2016 року;
Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2016 року;
Про внесення змін до рішення районної ради від 20 травня 2004 року № 281-XVI-IV «Про 

затвердження символіки (герба та прапору) Дніпропетровського району»;
Різне.
Порядок проведення сесії: 
Реєстрація депутатів районної ради – з 9.30.
Пленарне засідання районної ради – о 10.00.
Засідання Президії районної ради відбудеться 20 вересня 2016 року о 10.30.

Аграрії Дніпровського району за останні десять років звикли займа-
ти лідируючі позиції. Завдяки запровадженню інноваційних техно-
логій у вирощуванні сільськогосподарських культур, новій сучасній 
техніці, якісним добривам та ефективним засобам захисту рослин, 
результати праці радують високими показниками. Та зупинятися на 
досягнутому землероби не збираються.

Днями на запрошення керівників сільськогосподарських підприємств на 
території ТОВ «Агроінвест», що в с. Сурсько-Литовському, на демо-полі 
відбулась презентація суперсучасного самохідного оприскувача COM-
MANDER TWIN FORSE фірми HARDI. Характеристики даної с/г техніки 
включають перевірені часом технології та новітні інтелектуальні функції, 
легкість в експлуатації та простоту в обслуговуванні. До новинок у функці-
ях оприскувача можна віднести повітряну підтримку, що не дає можливості 
рідині для обприскування розвіюватись врізнобіч, і забезпечує точне потра-
пляння на задану територію, та встановлена система навігації, що не дає 
обробляти ділянки поля повторно, відразу автоматично спрацьовує част-
кове припинення обприскування на відповідній частині штанги. До того ж 
агрегат має низьку суху вагу, до 9 тон, що важливо, якщо техніка працюва-
тиме по мерзлоталому ґрунту, така вага забезпечує ще й економію палива. 
Техніка має крабовий хід, високий рівень керованості, круїз-контроль.

Компанія «Спектр-Агротехніка» гарантує сервісне обслуговування та 
забезпечення необхідними запчастинами протягом 24 годин.

Олег Рубль, керівник ТОВ «Агроінвест», випробував оприскувач осо-
бисто, і залишився задоволеним його роботою: «Вражають нові функції 
«розумної техніки», і ми добре розуміємо: щоб стати конкурентноспро-
можними, необхідно рухатись у ногу з часом. А в сучасних умовах відома 
хліборобська мудрість набула дещо нового змісту: «Що посієш, як захи-
стиш, так і пожнеш», тож оприскувач – це не розкіш, а нагальна необ-
хідність. Коштує він дуже дорого, але кошти за вирощений урожай наше 
господарство завжди вкладає в розвиток, думаючи про завтрашній день». 

(Продовження на 2 стор.)

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАХИСТ УРОЖАЮ

Днями відбулося уро-
чисте відкриття Слобо-
жанського бюро право-
вої допомоги Першого 
дніпропетровського міс-
цевого центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги.

На знаковій події були 
присутні: заступник го-
лови Дніпропетровської 
облдержадміністрації 
Володимир Юрченко, на-
чальник Головного тери-
торіального управління 
юстиції у Дніпропетров-
ській області Леонід Маньковський, голо-
ва Дніпропетровської обласної організації 
Союзу юристів України Володимир Дон, 

голова саб-офісу Управління Верховного 
комісара ООН у справах біженців Мамо 
Мулусеу, представники місцевих рад Дні-
провського району, громадських організа-
цій та жителі району.

Відкрила урочистий захід директор Ре-
гіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги Людмила Яцуба, яка 
розповіла про новий етап у роз-
витку системи безоплатної пра-
вової допомоги – відкриття по-
над 400 Бюро правової допомоги 
по всій країні, про основні цілі 
та завдання Бюро та висловила 
впевненість, що робота Слобо-
жанського бюро буде корисною, 
а допомога для жителів Дні-
провського району якісною та своєчасною.

Володимир Юрченко висловив побажан-
ня, щоб працівники бюро, надаючи правову 
допомогу, завжди пам’ятали про людяність, 
із розумінням ставилися до кожної конкрет-
ної проблеми та знаходили індивідуальний 
підхід до її вирішення. Саме такий підхід 
стане запорукою успішного розвитку безо-
платної правової допомоги в Україні.

Багато теплих слів було сказано почесни-
ми гостями. Переконаність усіх присутніх 
у доцільності відкриття такого Бюро, його 
суспільної необхідності та важливості та-
кого кроку для покращення добробуту 
кожного жителя Дніпровського району, і 
в цілому місцевих громад, є заслугою кро-
піткої роботи дружньої команди Першого 
дніпропетровського місцевого центру, як в 
місті Дніпро, так і в Дніпровському районі, 
та досягнень системи безоплатної правової 
допомоги за останній рік. 

В свою чергу, Вла-
дислав Колесников, 
керівник Слобожан-
ського Бюро право-
вої допомоги, висло-
вив сподівання щодо 
тісної співпраці з 
органами виконавчої 
влади та органами 
місцевого самовря-
дування, запевнив, 
що докладе мак-
симум зусиль для 
ефективної роботи 
закладу задля до-
бробуту громади та 

кожної окремої людини. 
Отже, після перерізання символічної 

червоної стрічки, Слобожанське бюро 

правової допомоги офіційно відкрило свої 
двері для жителів Дніпровського району. 
Учасники заходу оглянули приміщення 
бюро та поспілкувалися з відвідувачами. 

З початку діяльності Першого дніпропе-
тровського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги кон-
сультативну допомогу отримали понад 3000 
жителів області, малозабезпеченим громадя-
нам призначено близько 400 адвокатів.

Нагадуємо, що Перший дніпропетров-
ський місцевий центр працює за адресою: 
м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, тел. 
(056)742-82-30, (099) 232-77-89.

Відтепер безоплатну правову допомогу 
можна отримати у наступних відокремлених 
структурних підрозділах Центру: Слобожан-
ське бюро правової допомоги – смт Слобо-
жанське Дніпровського району, вул. В. Су-
хомлинського, 42, тел. (068) 259-20-17, (050) 
624-50-17. Синельниківське бюро правової 
допомоги – м. Синельниково, вул. Богми 4-а. 

Тож жителі Слобожанської об’єднаної 
територіальної громади вже зможуть ско-
ристатися послугами нового бюро право-
вої допомоги та оцінити його роботу.

Юлія ЧУМАК, смт Слобожанське.

ВІДКРИТТЯ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В СЛОБОЖАНСЬКОМУ

ЗНАКОВА ПОДІЯ

У вівторок Артьом Фісунов, голова 
райдержадміністрації, з Романом Пру-
денком, головою районної ради, прове-
ли оперативну нараду із заступниками 
голови райдержадміністрації, праців-
никами апарату, керівниками струк-
турних підрозділів райдержадміні-
страції та районної ради. У заході взя-

ли участь голови місцевих рад району, 
керівники відділів, секторів апарату, 
структурних підрозділів та управлінь 
райдержадміністрації, представники 
установ району.

Про заходи, що пройшли в районі за 
участі виконавчої влади з 30.08.2016 по 
05.09.2016 рік присутніх ознайомила 

Руслана Пікінер, провідний інспектор 
з питань інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю районної 
державної адміністрації. Про заходи, 
що пройшли в районі за участі органів 
місцевого самоврядування проінфор-
мував Роман Пруденко. 

Звертаючись до голів міської, селищ-
ної, сільських рад та об’єднаних тери-
торіальних громад із питання виділен-
ня коштів із місцевих бюджетів у 2016 
році на співфінансування видатків на 
ремонт доріг місцевого значення в на-
селених пунктах територіальних гро-
мад району, виступила Наталія Левчук, 
начальник фінансового управління ра-
йонної державної адміністрації. 

Інформацію про криміногенну си-

туацію в районі за минулий тиждень 
надав Юрій Антонюк, в.о. начальника 
патрульної поліції Дніпровського відді-
лення поліції, який повідомив, що про-
тягом тижня зареєстровано 285 заяв і 
повідомлень про кримінальні право-
порушення та інші події, до єдиного 
реєстру внесені 50 досудових розсліду-
вань. Із 285 зареєстрованих заяв, 47 про 
скоєння кримінальних правопорушень 
(12 осіб вже становлено); та 34 крадіж-
ки, 7 з яких вже розкрито. За поточний 
місяць закрито 141 судове провадження. 
Представник правоохоронних органів 
звернув увагу присутніх на збільшення 
кількості злочинів у районі, повязаних 
із зберіганням різної зброї, боєприпасів 
та вибухових речовин.

ОПЕРАТИВНА НАРАДА
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ПАРКАН НЕПОРОЗУМІНЬ
У вихідні дні, в селищі Обухівка, біля встановленого невідомими 

особами паркану по провулку Лісний, зібрались жителі громади. 
До них приєднались активісти громадської спілки «Екопатруль», 
які пояснили причину тривоги людей: «Вчора на цьому місці вста-
новили стовпчики, сьогодні вже встановили паркан, ймовірно тут 
плануються якісь будівельні роботи». Так як будівництво в лісо-
вій зоні суперечить природоохоронному законодавству, громада 
селища виступила проти цього, оскільки, як вважають активісти, 
ці дії – перший крок до порушення закону.

З приводу резонансної події в кабінеті голови райдержадміністрації 
Артьома Фісунова була зібрана нарада. У її роботі взяли участь: Василь 
Гезь, Кіровський селищний голова, Рубен Маркосян, в.о. начальника 
районного відділення Національної поліції, Віталій Гавриленко, в.о. на-
чальника районного управління Держгеокадастру, Тетяна Лампіка, рад-
ник із питань екології, Михайло Крутіков, координатор ГС «Екопатруль». 
Представник лісового господарства, на території якого встановлена ого-
рожа на засідання не з’явився.

Артьом Леонідович звернувся до присутніх: «Ситуація, яка днями 
склалася в Обухівці, потребує детального вивчення й вирішення. Наяв-
ним є факт збентеження громадськості щодо огородження землі в приро-
доохоронній зоні. Ми, всі представники влади, працюємо на цій терито-
рії, тому відповідальні за події, які відбуваються в районі». 

Як пояснив селищний голова Василь Гезь, до 2013 року розпорядником 
землі за межами населених пунктів виступала райдержадміністрація, а за-
раз Держгеокадастр: «Земельна ділянка, яка розташована по пров. Лісно-
му, виходить за межі селища й примикає до лісового господарства, тому 
селищна рада не має інформації про власників цієї ділянки. Але напругу 
серед населення обов’язково треба зняти компромісним вирішенням». 

Виконуючий обов’язки начальника районного відділення поліції про-
коментував цю ситуацію: «По даному факту четвертого вересня цього 
року внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за 
правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1ст.197-1 Кримінального кодек-
су України «Незаконне зайняття земельної ділянки». На даний час ве-
деться досудове розслідування».

Для досконалого вивчення ситуації, що сталась у смт Обхівці головою 
РДА Артьомом Фісуновим надане проектне доручення управлінню Дер-
жгеокадастра у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області 
щодо надання інформації по земельних ділянках, розташованих по про-
вулку Лісний із зазначенням кадастрового номера та прізвищ власників. 
Також запропоновано створення ініціативної групи на чолі з Тетяною Лам-
пікою для контролю й вирішення даного інциденту. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото автора: учасники наради обговорюють проблему.

ВЛАДА ДІЄ

РЕФОРМА НАШОГО «САМОВРЯТУВАННЯ»
У середу в місті Дніпро відбувся регіональний тренінг для журналістів із 

теми «Особливості перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних гро-
мадах у рамках децентралізації влади в Україні», організований координато-
ром проектів ОБСЄ в Україні. В ньому взяла участь редактор газети «Дніпров-
ська зоря».

Мова йшла про особливості процесів децентралізації влади в Україні та очікувані 
наслідки змін у житті громад у результаті реформи, про перші успіхи та перешкоди 
в добровільному об’єднанні громад. 

Детально було розглянуте питання про перші вибори в об’єднаних територіаль-
них громадах, як демократичний механізм впливу на прийняття рішень в об’єд-
наних територіальних громадах (проведення голосування, процедура підрахунку, 
строки повноважень). Спікер Віктор Нестеренко особливу увагу звернув на важли-
ву роль ЗМІ у виборчому процесі.

Роз’яснені також повноваження рад ОТГ, голів рад ОТГ, типові положення старост 
сіл, що входять до ОТГ. А також роль і вплив громади ОТГ на прийняття рішень.

Журналісти ще раз мали змогу переконатись у тому, що реформа децентраліза-
ції в Україні – це шанс і поштовх до повноцінного розвитку громад – а ми всі є членами територіальних громад. У підсумку зустрічі прозвучали такі слова-звер-
нення від організаторів, які журналісти мають донести до кожного жителя населених пунктів України, які ще не вступили в процес децентралізації: «Реформа 
неодмінно торкнеться кожного в Україні. Децентралізація призведе не лише до змін системи влади в країні. Зміни стосуються всіх аспектів нашого повсякден-
ного життя. Всілякі дозволи, реєстрації й посвідчення – для ведення бізнесу, наприклад, внаслідок реформи можна отримувати на місцях. Залучати інвестиції 
маємо право, не чекаючи дозволу з Києва. Вирішувати, чи ремонтувати школу, чи утеплювати дитячий садок, де саме лагодити дорогу, чи є можливість навіть 
купити на кілька сіл пожежну машину – можна самостійно. Реформа дає нам можливість поліпшити життя в своїй громаді й у країні в цілому. Тому можна 
сказати, що саме ця реформа є «реформою нашого самоврятування». Зможемо самі господарювати на власній землі без перешкод від столичних хабарників чи 
бюрократів. Та й жити нарешті демократично, й бути не радянськими, а бути українськими європейськими громадянами».            Таміла ЖОРНЯК, м. Дніпро.

Публікація створена на основі досвіду та інформації, отриманих у проекті «Інституційна підтримка – активізація місцевих засобів масової інформації в місії інформу-
вання про реформу децентралізації в Україні».

(Продовження. Початок на 1 стор.)
Сільськогосподарське підприємство «Агроінвест» одне з найкрупніших та 

найуспішніших у нашому районі. Вирощують на сурськолитовських родючих 
землях пшеницю, ячмінь, рапс, соняшник, кукурудзу. У минулому році госпо-
дарство було визнане за результатами збору врожаю кращим у нашому районі 
та побило рекорд із врожайності рапсу – 41,2 ц/га, у цьому році отримано висо-
кі показники зі збору урожаю озимої пшениці – 50,1 ц/га. 

При цьому аграрії не залишаються осторонь проблем соціальних об’єктів 
села. Сурсько-Литовська та Новомиколаївська школи Сурсько-Литовської 
об’єднаної громади з нагоди Дня Знань 1 вересня отримали 30 тис. грн. та 
10 тис. грн на покращення матеріальної бази шкіл, також Новомиколаївській 
школі підключений Інтернет. 

«От тільки прикро, – не приховуючи стурбованість пояснює Олег Анатолі-
йович, – маємо в Україні унікальні чорноземи, хлібороби працюють із само-
віддачею, вирощуємо високі врожаї, ось як у цьому році, а хліб для людей кош-
тує дуже дорого, й за булочки, спечені з борошна вітчизняного виробництва, 
батьки мають платити чималі кошти. Часом, повірте, навіть соромно людям в 
очі дивитись, особливо пенсіонерам…»

Поки що доводиться тільки мріяти, що колись Україна стане гідним конку-
рентом на світовому ринку з виробництва не тільки сільськогосподарської про-
дукції, а й її переробки, а також із виготовлення землеоброблювальної техніки, 
добрив, сировини для захисту рослин, адже маємо потенціал і людський, і про-
мисловий. Та кроки в напрямку розвитку наші аграрії роблять вже зараз дуже 
вагомі. І це не тільки «Агроінвест», а й ТОВ «Любимівка», ТОВ «Чумаки», ТОВ 
АФ «Дніпро», ФГ «Вперед Агро», ФГ «Оріль» та інші. Тож щиро зичимо слав-
ним хліборобам нових здобутків на благодатних сільськогосподарських нивах.

Таміла ЖОРНЯК, с. Сурсько-Литовське.
На фото автора: Олег Рубль (на фото – вгорі) особисто випробував но-

вий оприскувач та ділиться враженнями з учасниками презентації.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМУЄ

Субсидію доведеться повертати, з 
її оформленням багато клопоту, без-
робітні не мають права на держдопо-
могу – ці та інші міфи народжуються 
й поширюються через необізнаність. 
Департамент соціального захисту на-
селення Дніпропетровської ОДА роз-
вінчує міфи й нагадує переваги отри-
мання субсидій. 

Міф 1. Субсидію 
доведеться поверта-
ти, а її оформлення 
може завадити про-
дажу нерухомості. 

Насправді. Суб-
сидія – безповорот-
на державна допо-
мога. Її отримання 
не пов’язане і не тяг-
не за собою зміну форми власності житла. 

Міф 2. Необхідно в повному обсязі ви-
користовувати газ, воду та електроенер-
гію, на які призначена субсидія.

Насправді. «Спалювати» ресурси до рів-
ня призначеної субсидії нерозумно. У ре-
зультаті дбайливого користування газом, 
водою та електроенергією, зекономлені 
кошти залишаються на рахунку сім’ї і мо-
жуть бути використані в наступні місяці. 
Якщо родина споживає ресурсів більше 
норми, субсидія їй все одно призначаєть-
ся. Однак всі понаднормові витрати ко-
ристувач має оплатити самостійно.

Міф 3. Багато клопоту з оформленням.
Насправді. Оформити субсидію легко та 

швидко. Подати документи на отримання 
держдопомоги можна особисто, поштою 
або через портал igov.org.ua. 

Знадобиться тільки два документи – 
заява та декларація про доходи і витра-
ти. Іншу необхідну інформацію фахівці 
управління соцзахисту збиратимуть самі. 

При призначеній субсидії розмір плати за 
«комуналку» залежить тільки від доходів ро-
дини, а не від вартості послуг, які надаються. 

Як подати заявку на оформлення субси-
дії, читайте тут.

Міф 4. Субсидії не надаються безробіт-
ним.

Насправді. З травня 2015 року дозво-
лено призначати субсидії працездатним 
громадянам, які не працюють, не навча-
ються і не перебувають на обліку в цен-
трі зайнятості. Якщо такі люди не мають 
доходів, для розрахунку держдопомоги 
їм нараховується умовний дохід у розмірі 
двох прожиткових мінімумів – 2900 грн.

Міф 5. За помилки в декларації про до-
ходи та витрати – штраф.

Насправді. Штрафів за помилки не буде. 
Головне – не приховувати правдиву ін-
формацію. 

Декларацію заповнювати нескладно. 
До неї треба вносити тільки види доходів 
та джерела їх отримання. Тим паче, до-

помогу в заповненні 
документів нададуть 
фахівці управління 
соцзахисту. 

Міф 6. Субсидії не 
призначаються при 
боргах за комунальні 
послуги. 

Насправді. Забор-
гованість за житло-
во-комунальні по-

слуги – не підстава для відмови у призна-
ченні субсидії. Така державна допомога 
дозволяє сім’ям вийти із замкнутого кола 
накопичення нових боргів.

Міф 7. Можна втратити субсидію, якщо 
купувати валюту. 

Насправді. Валюта не входить до числа 
покупок, які можуть позбавити людину 
права на субсидію. Вона не призначається 
лише в тому випадку, якщо хтось із членів 
родини протягом року перед зверненням 
за субсидією купував товари чи послуги 
на 50 тис. грн. і більше

Міф 8. Якщо є депозит, можна втратити 
субсидію 

Насправді. До сукупного доходу не вра-
ховуються прибутки від розміщення де-
позитів.

Міф 9. Субсидія не призначається бать-
кам-пенсіонерам, якщо в їхньому помеш-
канні зареєстровані повнолітні діти, але 
фактично не проживають. 

Насправді. Тимчасову відсутність за-
реєстрованих у помешканні дітей пови-
нен підтверджувати документ. Рішення 
комісії приймається за його наявності 
або на підставі акту обстеження умов 
проживання сім’ї. 

Міф 10. У субсидії відмовлять, якщо 
хтось із членів родини має земельний пай.

Насправді. Наявність квартири, маши-
ни чи земельного паю не впливає на право 
отримати субсидію.

Влітку 2015-го субсидією користувало-
ся 145 тисяч жителів Дніпропетровщини. 
Цього року ця цифра зросла майже втри-
чі. Наразі субсидію в регіоні отримують 
майже 400 тисяч родин.  

ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО СУБСИДІЇ: 
10 МІФІВ ТА ЇХ РОЗВІНЧАННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАХИСТ УРОЖАЮ
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Днями в «Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Добре 
вдома» для представників Слобожанської об’єднаної територі-
альної громади відбувся тренінг із написання грантових проек-
тів. Захід був проведений Центром міжнародного грантрайтінга 
при ОДА за підтримки ПРООН в Україні й Уряду Японії. Даний 
проект реалізується в усіх 16 новостворених об’єднаних терито-
ріальних громадах Дніпропетровщини. 

Під час практичного семінару учасники разом із координа-
тором проекту Катериною Мінаковою розглядали процес під-
готовки грантового проекту, обговорювали як отримати під 
нього гроші та успішно реалізувати на практиці.

Як пояснив Олек-
сандр Кондратинський, 
тренер проекту, в основі 
курсу навчальної про-
грами лежить створен-
ня власного проекту. 
Обмежень щодо тем не-
має, головне розробити та обґрунтувати свою 
ідею на користь громади. Грантовий проект 
має бути чітким, структурованим та зрозу-
мілим. Також необхідно вказати цільову ау-
диторію та строки реалізації. Замикає проект 
– фінансова частина. Подати свій проект має 

можливість кожна об’єднана громада до будь-якої Міжнародної організації донора, які 
офіційно представлені в Україні.

Щодо ефективності проведення навчання висловилась Євгенія Корінна, в. о. 
старости села Степове Слобожанської об’єднаної територіальної громади: «Сьо-
годні ми отримали вагомий досвід із написання соціальних проектів, ця тема для 
нас важлива й цікава. Адже коли Степнянська сільська рада об’єдналась із тоді 
ще Ювілейною селищною радою, для нас відкрились нові можливості. Голов-
не завдання полягає в ефективному розвиткові власної території та покращення 
життя її жителів. Ми прагнемо крокувати вперед і приносити користь громаді». 

Наталія ЯКІВЕЦЬ. На фото автора: учасники тренінгу за роботою.

У селищі Слобожанське продовжується оновлення 
ліфтового господарства, ще 4 ліфти після капітального 
ремонту здані в експлуатацію організацією ТОВ АВС 
«Билд Сервіс» (директор Павло Чухно) за підтримки ви-
конавчого комітету Слобожанської селищної ради (Іван 
Камінський), для мешканців 9-ти поверхових будинків 
по вул. Будівельників (Фрунзе) 12, 5-го та 6-го під’їздів, 
вул. Будівельників (Фрунзе), 18, 3-го під’їзду, В. Сухом-
линського (Совхозна), 54 А – отримали змогу пересува-
тися оновленими комфортабельними ліфтами.

Тетяна Потапова, заступник Слобожанського се-
лищного голови з питань діяльності виконавчих ор-
ганів селищної ради, 
разом із Павлом Чух-
ном та працівниками 
ТОВ «АВС БілдСервіс», Аллою Ніколенко, начальни-
ком КП «ЖЕК-1» випробували, як працюють відре-
монтовані ліфти багатоповерхівок. 

Тетяна Потапова: «Перед переданням будинків на 
баланс ОСББ або інших керуючих організацій, повин-
на бути зроблена реконструкція та наведення ладу в 
усіх будинках, що в даний час знаходяться на балансі 
ЖЕКу. На сьогоднішній день реалізується масштабний 
проект із оновлення житлового фонду, серед пріори-
тетних напрямків – ремонт покрівель, відновлення лі-
фтового господарства, ремонт під’їздів та комунікацій. 
Крім того, вживаються заходи з енергозберігаючого 

утеплення зовнішніх фасадних стін 
у будинках, встановлення пластико-
вих вікон у під’їзді, планується та-
кож провести роботи з благоустрою 
прибудинкових територій та ремон-
ту внутрішньоквартальних доріг і 
тротуарів, упорядкування бордю-
рів, ведуться роботи з зовнішнього 
освітлення вулиць, заміна енергоз-
берігаючих ламп та світильників».

«За рахунок коштів місцевого бю-
джету на ліфт по вул. Будівельників, 

18, було витрачено понад 300 тис. грн, а на 3 інші – понад 
400 тис. грн. Була проведена заміна силових агрегатів, 
встановлена сучасна станція управління (виробник Київ-
ський завод «Родос») дуже зручна в користуванні та об-
слуговуванні, вагою всього 20 кг, її робота залежить від 
стабільності енергопостачання, замінена кабіна, несучі 
канати, обмежувачі швидкості та маса дрібних деталей», 
– розповіли Микола Марченко, начальник ділянки та 
Сергій Фланер, електромеханік ТОВ АВС «Білд Сервіс». 

Мешканці користуються новим ліфтом і вже відчули 
всі його зручності й переваги, і від щирого серця дяку-
ють Іванові Камінському, Слобожанському селищному 

голові, та всьому депутатському корпусу за те, що не 
залишають поза увагою нагальні проблеми своєї гро-
мади, активно долучаються до їх розв’язання. 

Тож можна з упевненістю сказати, що Слобожан-
ській об’єднаній територіальній громаді пощастило, 
бо дуже активно тут ведуться роботи з благоустрою. 
Для жителів зараз головне – зберегти це благо 
 цивілізації й далі працювати над тим, щоб життя 
в їхніх багатоповерхових будинках ставало дедалі 
комфортнішим.

Юлія ЧУМАК, смт Слобожанське. 
На фото автора: запуск ліфтової установки піс-

ля ремонту.

БЛАГОУСТРІЙЗАПУЩЕНІ ОНОВЛЕНІ ЛІФТИ

ТРЕНІНГ

ВТІЛЮЄМО В ЖИТТЯ ГРАНТОВІ ПРОЕКТИ

Напередодні нового навчального року на Кіровоградщині, у м. Кропивницький 
(нова назва обласного центру), впродовж 5-ти днів в рамках Програми цифрового 
перетворення Кіровоградської області, ініційованій Google, відбувалась над-
звичайно потужна освітянська подія, яка вразила масштабами розуміння вимог 
часу, адже учасниками стали, крім педагогічних працівників області, ще й пред-
ставники державних установ, органів місцевого самоврядування, місцеві грома-
ди. Подібні заходи вже проводили у себе Херсон, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, 
Івано-Франківськ. Приємно, що познайомитись із досвідом колег були особисто 
запрошені й представники нашого регіону.

З 19 по 23 серпня 2016 року освітнім майданчиком для бажаючих навчатись у 
Літній школі – 2016 «Цифрові інструменти та можливості» – важливої події спільноти 
Google Educator Group Ukraine (GEG Ukraine) «Навчаємося з Google» за підтримки 
компанії Google Україна та Інституту модернізації змісту освіти МОН України – 
стали Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. 
Сухомлинського та спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6.

Надзвичайно високий рівень організації чудового воркшопу та продуманий 
зміст кожного дня події продемонстрували його організатори – тренери-лідери 
спільноти «Навчаємося з Google».

Невід’ємною частиною нашого життя стало використання мережі Інтернет. 
Тому актуальність заходу була обумовлена необхідністю безпечно та впевнено 
користуватися всіма перевагами Інтернету, важливо вміти захищати себе та 
вчити цьому дітей. Незалежно від того, наскільки великий досвід роботи в 
мережі мають користувачі, поява нових сервісів та інструментів захисту в 
мережі зростають. Ознайомлення з новинками Google щодо безпеки, вміння 
їх використовувати самостійно та вчити цьому учнів – актуальне завдання 
сучасного інформаційно насиченого середовища. В новому законі «Про освіту» 
який визначить стратегію розвитку української освіти на наступне двадцятиріччя, 
велике значення приділяється місцевим громадам, як визначальним рушійним 
силам в розвитку освітніх закладів. Тому синергічні приклади взаємодії громад, 
батьківства, педагогів навколо однієї мети були продемонстровані на прикладі 
Літньої школи GEG, де спільні цілі навколо безпеки дитини в Інтернеті можуть 
об’єднувати, надихати на подальше вирішення важливих проблем.

Учасникам заходу був презентований вже існуючий досвід 
Миколаївської та Одеської областей у напрямку застосування 
цифрові технологій в роботі державних установ та органів 

місцевого самоврядування.
Підсумковий модуль мав назву «Світове кафе «Цифрове майбутнє», метою 

якого було створення позитивних сценаріїв майбутнього. Він пройшов найбільш 
жваво: учасники, об’єднані у 5 команд в ігровій формі переходячи від одного 
столу «кафе» до іншого під керівництвом «господаря столику» мали змогу 
підсумувати всі набуті за дні заходу знання, вміння та навички та відчути 
впевненість поділитися ними з колегами, батьками та учнями.

Формат зустрічей кожного дня був організований за підгрупами, носив 
тренінговий характер та був насичений захоплюючими інтерактивними 
вправами. Це було неформальне спілкування педагогів у дружньому колі, де 
є нагода розповісти про свою натхненну працю, про інноваційні родзинки, 
відкриття й використання ІКТ під час освітнього процесу. 

Надзвичайний рівень організації та атмосфера були дуже професійними 
та водночас надавали можливість для легкого спілкування між учасниками, 
що зробило опанування нових можливостей для реалізації своїх ідей з 
використанням інструментів Google ще ефективнішим.

В останній, 5-й день курсу, всі учасники отримали сертифікати. До процедури 
вручення сертифікатів також підійшли креативно, як нам повідомили – по-кіровоград-
ськи. Всім учасникам, що зібрались у залі в очікуванні урочистої миті, у випадковому 
порядку були роздані сертифікати лицьовою стороною донизу. По спеціальному сиг-
налу ведучого всі перевернули отриманий документ, дізнались, кому він належить, 
знайшли цю людину у залі й емоційно, урочисто, очі-в-очі привітали свого колегу із 
закінченням курсу й обмінялись один з одним найкращими побажаннями. 

З’явились нові знання, нові друзі й нові ідеї для спільних проектів та 
майбутньої співпраці. Навчання на курсі закінчене. Але відомо, що кінець 
одного процесу завжди є початком наступного. Цей потужний освітянський 
форум  став унікальним майданчиком для широкої співпраці, обміну досвідом 
та ідеями щодо використання цифрових рішень та інструментів Google для 
педагогів, держслужбовців та органів місцевого самоврядування. Отже, процес 
самовдосконалення та позитивних змін продовжується.

Алла СИТЕНКО, методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Дніпропетровської РДА.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ
НАВЧАННЯ Й ДОСВІД
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(Закінчення. Початок у № 34)
У народі кажуть: Обухівка – зелений рай. Тож піс-

ля того, як я був вимушений піти в 1993 р. з держ-
племзаводу «Чумаки» постало питання подальшого 
проживання моєї родини. Вибрали для спорудження 
будинку селище Обухівка (Кіровське), близьке до мі-
ста, недалеко від річок Дніпро та Оріль, а найголов-
ніше – ділянку навпроти лісу – тиша й дивовижна 
природа поруч. Побудували будинок, зараз ростимо 
онуків, за цей час у нас додалося ще 3 онука. Робимо 
все можливе, щоб діти та онуки відчували родинне 
тепло й знали, що є місце, куди вони в будь-який час 
можуть завітати й знайти підтримку своїх рідних, де 
можна буде продовжити життєву лінію нашого роду 
Латушко й Чаніса.

Географічні й кліматичні особливості Дніпров-
сько-Орільського ме-
жиріччя зумовили її 
заселення ще в ранні 
історичні епохи, з ча-
сів кам’яного віку. На рубежі І та ІІ 
тисячоліття нашої ери Дніпро було 
головною водною магістраллю знаме-
нитого шляху «з варяг у греки». Річка 
Оріль служила кордоном між Руссю й 
володіннями половців.

У козацьку епоху відбувається по-
стійне заселення Дніпровсько-Оріль-
ського межиріччя. Сусіднє з Обухів-
кою село Старожитна Кам’янка (Єли-
завето-Кам’янка), нині Березанівка 
Амур-Нижньодніпровсого району м. 
Дніпра згадується вже в першій поло-
вині XVI століття. Місцевість біля Но-
вого Кодака на правому березі Дніпра 
й Старожитна Кам’янка на лівому бе-
резі були жвавими місцями. Адже тут 
знаходився перевіз через річку Дніпро, 
влаштований запорізькими козаками й постійно пере-
бував під контролем їх отаманів, у тому числі й остан-
нього отамана Січі П. І. Калнишевського.

Неофіційна історія виникнення селища відно-
ситься до середини XVIІ століття, датується до 1618 
р. Легенда свідчить, про те, що запорізькі козаки 
успішно відвідували степові простори й одного разу 
встали табором на хуторі козака Обуха, його воло-
діння вони не торкнули, а інші маєтки польського 
пана Яловського зруйнували. Звідси випливає, що, 
ймовірно, свою назву Обухівка отримала від імені 
першого поселенця. Вважається, що багато назв по-
селень і місць отримали від перших поселенців За-
порізьких козаків: Діївка, Сухачівка, Карнаухівка, 
Гупалівка, Горянівка, Петриківка, Чаплинка, Бере-
занівка, озера Карпенкове, Шпакове.

З утворенням Катеринославської губернії в 1802 р. 
Обухівка входила до складу Новомосковського повіту 
Єлизавето-Каменського району. У 1602 р. був побудо-
ваний перший храм у місцях проживання козаків, по-
близу теперішнього м. Новомосковська, який з часом 
став запорізьким кошем – Самарський Пустинно-Ми-
колаївський монастир. У 1773 р. у Новомосковську 
побудований Свято-Троїцький собор, зводив його са-
моучка Яким Погребняк. Багато зібрано про це матері-
алів академіком Д.І.Яворницьким. Письменник Олесь 
Гончар про це написав свій кращий твір «Собор». Цей 
собор належить до шедеврів українського дерев’яного 
зодчества, він відзначений в реєстрі Юнеско як куль-
турний та історичний пам’ятник запорізького козацтва.

З усіх боків губернії люди намагалися в святкові 
дні потрапити в храм на службу, жителі сел. Обу-

хівка часто бували в цьому храмі, побудованому без 
єдиного цвяха, в дерев’яній будові. Жителі селища 
вирішили побудувати аналогічний храм на власні 
кошти в центрі селища Обухівка.

У матеріалах Катеринославської єпархії сказано, 
що церква побудована в 1867 р. дерев’яна, трьохпре-
стольна, й головне – на честь Святого Миколая, при-
будови – на честь святих мучеників Харлама і Власа, 
ліва – на честь Архістратига Михаїла.

Обухівка здавна славилася прекрасними неповтор-
ними співаками, хор храму знала вся губернія, він 
мав багато нагород. Найвищу нагороду співучий ко-
лектив отримав у 1914 р. із рук останнього російсько-
го самодержавця Миколи ІІ під час відвідуванні м. 
Єкатеринослава.

На території Преображенського кафедрального со-

бору були присутні хори всіх парафій губернії, але 
найкращим виявився хор Миколаївської (Обухів-
ської) церкви. Вона була нагороджена великим Цар-
ським золотим хрестом, який вручив регенту цер-
ковного хору Пимену сам імператор, а потім особи-
сто кожного співака нагородив маленьким хрестом.

Другим селом селищної ради є с. Горянівське, за-
сноване в XVIII столітті. Після ліквідації Запорізької 
Січі в 1775 р. із дозволу російського царя створюва-
лися козацькі поселення. Однією з версій є те, що од-
ним із перших жителів села був Ніл Горяний.

У 1893 р. у селі почали будувати церкву, котру 
освятили 1912 р. на честь Успіння Пресвятої Бого-
родиці. Зараз службу проводить священик – отець 
Дмитро. У перші роки радянської влади Обухівка 
була досить великим селом, що перевищує 5 тис. чо-
ловік, із досить розвиненою сільською структурою – 
було 2 школи, 1 хата-читальня, 7 маслоробок, 3 кру-
порушки, 7 кузней. Щорічно в Обухівці проводилися 
2 ярмарки: Миколаївська – 9 травня, Казанська – 22 
жовтня, традиції яких підтримуються і в даний час.

У 1938 р. Обухівка отримала іншу назву – Кіровка, в 
честь трагічно загиблого в 1934 р. С. М. Кірова, одно-
го з чільних провідників більшовицької партії. Під час 
колективізації в 1929 р. на території сільської ради було 
організовано два радгоспи – імені Воровського в с. Го-
рянівське, і «15 років 30-ї Іркутської дивізії» – в сел. 
Обухівка. У 1953 р. господарства об’єдналися в колгосп 
«Зоря комунізму», потім з 1965 р. створюється радгосп 
«Кіровський» та Дніпропетровська птахофабрика.

У Другій світовій війні брало участь більше 1500 
жителів цих сіл, з яких 721 людина не повернулись із 

фронту, імена яких увічнені в центрах сел. Обухівка 
та с. Горянівське. На території ради 20 пам’ятників 
героям цієї війни.

Окупація сел. Обухівки почалася з 26 вересня 1941 
р. італійськими солдатами. За роки окупації до Ні-
меччини на примусові роботи було відправлено по-
над 200 осіб, більшість із яких молоді дівчата, так 
як хлопці були на фронті. Після завершення війни 
в Обухівці залишилося більше тисячі солдатських 
вдів, тільки 75 із них дожили до 2010 р. Звільнення 
Обухівки й Горянівського настало навесні 1943 р. 
після чергового рейду Новомосковського партизан-
ського загону, підкріпленого місцевими жителями. 
Рейд пройшов через села Очеретувате, Спаське, 
Маївка, Калинівка, Чумаки, Горянівське, з кінцевим 
пунктом Обухівка – Золотавка.

У 1960 р. здійснювалася 
унікальна технічна операція. 
Річка Оріль отримала нове 
русло довжиною 60 км і те-

пер впадає в річку Дніпро в районі се-
лища. Це пов’язано з будівництвом Дні-
продзержинської ГЕС, яка побудована в 
1964 р. Утворилося велике водосховище 
в межах Полтавської, Кіровоградської 
та Дніпропетровської областей, довжи-
на якого 114 км, ширина 16 км. З обох 
сторін воно захищене земляними дам-
бами, ліва з яких перекрила старе русло 
р. Оріль. Створено було нове русло від 
с. Могильова Царичанського району до 
сел. Обухівки, де впадає в р. Дніпро на 
70 км нижче старого гирла.

Красиві місця, зони відпочинку на око-
лицях сел. Обухівки дозволили створити 
4 піонерських табори, 48 туристичних баз. 
Загальна площа сіл становить близько 2 
тис. га, з них сел. Обухівка –1492 га, с. Го-

рянівське – 426 га, з чисельністю понад 15 тис. жителів.
У 1990 р. створений унікальний Дніпровсько-О-

рільський заповідник загальною площею 3766 га ди-
кої природи з первозданним виглядом.

У трьох загальноосвітніх школах навчається 
близько 800 дітей, функціонує медична амбулаторія, 
3 медичних ФАПи, 4 аптеки, будинок культури, 44 
об’єкти торгівлі, 1 дитячий садок.

На території ради розташовані 4 православних хра-
ми, з них три в сел. Обухівка, один у с. Горянівському. 
Як було вже написано – перший храм був побудований 
в центрі селища. Обухівка в роки радянської влади, 
закритий і зруйнований. Після війни населений пункт 
залишився без церкви, будувати храм нова влада не до-
зволяла. Тоді парафіяни в 1953 р. на чолі з отцем Дани-
лом купили в куті недобудований будинок і створили 
в ньому церкву на честь Святителя Миколая, замість 
зруйнованої в центрі. Вона зараз існує й службу прово-
дить священик Олександр Грек. Другий храм був побу-
дований там же в царські часи на території вул. Горько-
го, так само закритий і зруйнований. Кілька років тому 
на місці зруйнованих залишків храму споруджено но-
вий храм Воздвиження Чесного Животворящого хре-
ста Господнього й святого Василя Великого. В центрі 
Обухівки по вулиці центральній кілька років тому, на 
місці зруйнованого храму на честь Святого Миколая 
був побудований храм на честь Святих мучениць Віри, 
Надії, Любові та їх матері Софії. Храм отримав цю наз-
ву, так як із колишньою назвою в сел. Обухівці працює 
храм, відтворений у 1953 р. по вулиці Д. Бідного, служ-
бу в ньому проводить священик Діонісій.

Геннадій ЛАТУШКО (Матеріали з книги «Ми і роки»).

КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ

Земляки-фронтовики – ветерани Сугаківської переправи в роки війни, 25 жовтня 2005 р.

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ

20-21 серпня село Булахівка Павлоградського району приймало команди селищ 
і сіл області, які виборювали звання «Краще спортивне село Дніпропетровщини». 
18 команд сіл і селищ області, серед яких було й наше селище Слобожанське – пе-
реможець районних змагань, взяли в них участь. На параді відкриття були вруче-
ні почесні грамоти кращим 
фізкультурним працівни-
кам області, головам сіль-
ських та селищних рад, у тому числі й Іванові 
Камінському, Слобожанському селищному го-
лові. З 60-річним ювілеєм привітали великого 
ентузіаста сільського спорту, журналіста газети 
«Зоря», голову журналістського клубу «Три-
гол» Володимира Сороку.

Спортивні змагання розпочалися одночасно 
на всіх святково прикрашених спортивних май-
данчиках і спортивному залі місцевої ДЮСШ. 

Микола Книш, гирьовик із с. Степне Слобо-
жанської селищної ради, представляв наш 
район у змаганнях з гирьового спорту. У пер-
шій вправі – поштовху – Микола 100 разів 
виштовхнув 24 кілограмовий снаряд, і це був 
найкращий результат серед усіх спортсменів. 
У другій вправі – ривку він показав результат 
125 рази й у сумі двоборства виборов 1-е місце.

У настільному тенісі нашу команду пред-
ставляли слобожанці – вчитель фізкультури 
Катерина Курилех і будівельник Анатолій Кі-
сільов. Чотирьохгодинний марафон закінчив-
ся бронзовими медалями в особистому заліку 
й 2 командним місцем, поступившись силь-
ній команді Апостолівського району.

Найслабшим місцем у нашій команді був канат. При формуванні складу плану-
валося, що в фіналі візьмуть участь команди волейболістів та футболістів (згідно 
положення до командного заліку бралося 2 види з трьох), але у фінал пробилися 
лише футболісти і, таким чином, нам довелося спішно готувати до фінальних 
змагань команду з перетягування канату. В ході змагань, наші канатчики Ігор 

Атісков, Володимир Куленко, Богдан Глобчак, Василь Івойлов, Віталій Гладиш 
розділили 7-9 місця з командами господарів змагань та синельниківцями.

Шашисти змагалися за швейцарською системою в п’ять турів. Наші Катерина Глу-
щенко зі Степного та Олексій Імангулов зі Слобожанського, програвши по одній зустрі-

чі все тим же апостолівцям, 
посіли 2 загальнокомандне 
місце.

Змагання з міні-футболу проходили при 40 
градусній жарі на футбольному полі ДЮСШ, 
переділеному на 2 майданчики. За кращої різ-
ниці забитих і пропущених м’ячів, ми вийшли 
на 1 місце в групі й у боротьбі за 1-2 місця зу-
стрілися в фіналі з командою с. Перше Травня 
Верхньодніпровського району. Основний час 
не визначив переможця, а в серії пенальті силь-
нішими виявилися верхньодніпровці (до речі, 
ми поступилися їм і в попередніх змаганнях).

Таким чином, Вадим Ільченко, Артем Гро-
мадський, Владислав Завалецький, Геннадій 
Гуржій, Валентин Овчаренко, Сергій Суліма, 
Андрій Іванов, Владислав Шевченко були на-
городжені срібними медалями.

Всі ці результати принесли нашій команді 2 за-
гальнокомандне місце. Вони поступивлись чем-
піонським званням спортсменам с. Нива Трудова 
Апостолівського району – кращому спортивному 
селу України 2015 року.

Такий результат був досягнутий завдяки 
спільній праці райдержадміністрації, ра-
йонної ради, районної Організації «Колос», 
Слобожанської селищної ради, селищного 

центру «Спорт для всіх» і, особисто, селищного голови Івана Камінського та 
директора селищного центру «Спорт для всіх» Володимира Дейнеки.

Дуже хотілося б, щоб і інші села нашого району долучалися до участі в район-
них та обласних змаганнях і досягали найвищих результатів.

Людмила СТРЕЖНЬОВА, голова районної Організації «Колос».

КРАЩЕ СПОРТИВНЕ СЕЛО ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ
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Гороскоп
на тиждень

Закупівля  МЕДУ,  ВОСКУ,  МЕРВИ. 
Обмін вощини. Продаж ветпрепа-

ратів та інвентаря для бджо-
лярства. 

Тел. (066) 193-49-59,
         (068) 798-57-47.

ПОРАДИ ДЛЯ ДІВЧАТ
Нанесіть крапельку масла ши під очі, якщо хочете прихо-

вати сірі кола під ними.
Якщо пудра не підійшла вам за відтінком, використовуй-

те її в якості тіней.
Замість тіней можна використовувати олівець: намалюй-

те кілька штрихів і ретельно розтушуйте їх.
Не викидайте щіточку від туші, якщо вона вам зручна. 

Просто вимийте її й переставте в нову туш або використо-
вуйте для розчісування брів.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
МАСКА ДЛЯ ТІЛА ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ТИПУ ШКІРИ

Змішайте третину склянки какао-порошку з 2 ст. л. 
вершків з великою жирністю й 0,5 склянки свіжого рідкого 
меду. Після цього додайте в отриману масу 1,5 ст. л. вівсяної 
муки (подрібніть у кавомолці вівсяні пластівці). Тепер змі-
шайте всі інгредієнти до отримання однорідної маси й ма-
сажуючими рухами нанесіть на шкіру обличчя. Тримайте 15 
хв., змивайте спочатку теплою, а потім і прохолодною водою.
МАСКА ДЛЯ ТІЛА ДЛЯ ШКІРИ СХИЛЬНОЇ ДО 

ЖИРНОСТІ
Якщо у вас шкіра схильна до жирності, то вам більше пі-

дійде така маска: додайте в косметичну білу глину подрібнені 
пластівці вівсянки. Всіх компонентів потрібно взяти приблиз-
но по 1 ст. л. В цю масу влийте 1 ст. л. міцного зеленого чаю. 
Розмішайте, щоб не було грудочок і нанесіть на шкіру. Три-
майте 20 хвилин, потім змийте прохолодною водою.

СЕКРЕТИ ХОРОШОЇ ГОСПОДИНІ
Для того, щоб позбутися неприємного запаху в холодиль-

нику складіть кілька використаних чайних пакетиків у бан-
ку й поставте їх у холодильник – вони абсорбують неприєм-
ні запахи. Таким чином можна позбутися запаху й у шафі.

Перекис водню прекрасно служить як засіб для виведен-
ня плям. Вам необхідно лише протерти пляму ваткою змо-
ченою перекисом водню.

Зубна паста прекрасно очистить металеві поверхні ванної та 
кухні, а також допоможе позбутися від запаху часнику на руках.

ОХОРОННА ФІРМА ПРОВОДИТЬ НАБІР ПРА-
ЦІВНИКІВ НА ВАКАНСІЮ ОХОРОННИКА. 
Жінки та чоловіки, начальники змін та начальники 

охорони. Висока заробітна плата. Вахта. Проживання, 
проїзд за рахунок фірми. Тел.: 0668403933; 0976129611

Господарочка

СМАЧНОГО!

МАКОВИЙ ПИРІГ БЕЗ БОРОШНА
Інгредієнти: мак – 240 г, цукрова пудра – 110 г, цукор – 80 

г, мелена кориця – 1 ч. л., мелена гвоздика –0,5 ч. л., розпу-
шувач – 1 ч. л., цедра 1 лимона, 6 яєць, 4 яєчні білки, рос-
линна олія – 2 ст. л. 

Приготування: У велику миску викладіть мак, цукрову 
пудру, корицю, гвоздику та розпушувач. Ретельно перемі-
шайте. Додайте цедру, яйця та олію. Збийте міксером, поки 
суміш не почне злегка пінитися. Збийте яєчні білки, поки 
вони не стануть білими, потім поступово всипте цукор і 
продовжуйте збивати до стійких піків. Акуратно введіть 
білки в основну масу й так само акуратно остаточно перемі-
шайте тісто до однорідної маси. Форму для пирога змажте 
вершковим маслом і присипте борошном. Залийте в форму 
тісто та випікайте в розігрітій до 170°C духовці 40-50 хв.

Подавайте з лимонною помадкою.

ГУСКА З ЯБЛУКАМИ 
Інгредієнти: 1 тушка гуски (3-3,5 кг), 400 г кисло-со-

лодких яблук, 1 апельсин, 1 лимон, 2 ст. ложки меду, 2 ст. 
ложки олії, 300-400 мл бульйону, мелений коріандр, чорний 
мелений перець, сіль за смаком.

Приготування: гуску гарненько помийте, обсушіть, об-
робіть, видаліть залишки пір’я, обсмаліть, натріть всередині 
та ззовні олією, медом, сіллю, перцем, коріандром і дайте 
полежати годину. Помийте усі фрукти. Яблука (бажано си-
меренку або антонівку) очистіть від серединок і поріжте не-
великими шматочками. Апельсин почистіть і розділіть на 
часточки. Лимон поріжте тонкими кружечками. Начиніть 
гуску половиною яблук, апельсином і лимоном, скріпіть 
черевце нитками або зубочистками, щоб під час запікання 
начинка не випала. Також зв’яжіть крильця й ніжки гуски, 
щоб вони не пригоріли. Зробіть на тушці гуски кілька про-
колів виделкою. Деко змастіть олією, викладіть на нього 
шар решти яблук, зверху укладіть гуску на спинку й по-
лийте бульйоном. Відправте гуску з яблуками в розігріту 
до 200°С духовку на 2,5-3 год. у залежності від ваги птиці. 
Через півгодини зменшіть температуру до 180°С. Якщо рі-
дина википіла, долийте ще бульйону. Готовність птиці мож-
на перевірити, проколовши зубочисткою найтовстіше місце 
ніжки. Якщо тече прозорий сік, гуска з яблуками готова. 
Дайте гусці настоятися 15 хв. і подавайте до столу. Можете 
прикрасити гуску свіжими яблуками й апельсинами.

Втрачене свідоцтво про право приватної власності на 
спадщину за заповітом від 03.05.2001 р.: житловий будинок 
загальною площею 48 кв.м. та земельну ділянку 1800 кв.м. 
за адресою: м. Підгородне, вул. Залізнична, 75, Дніпропе-
тровський район, Дніпропетровська обл., власник Кли-
менко Василь Павлович, посвідчене державним нотарі-
усом Дніпропетровської районної державної нотаріальної 
контори за реєстром № 1-816, зареєстровано в Новомосков-
ському БТІ 15.05.2001 р. за № 4917-29, вважати недійсним.

ОВНИ. Цей період буде сприятливим для творчості, 
спорту або подорожей, для вас триває період завоювань. 
Намагайтеся не нервувати та не приймайте імпульсивних 
рішень. Незважаючи на всі складнощі, зараз ви здатні зо-
середити силу в своїх руках.

ТІЛЬЦІ. Для вас настав час, який активізує прони-
кливість, винахідливість, розуміння вигоди й здатність 
спритно вирішувати організаційні 
справи. Використовуйте можливості, 
що відкрилися для вирішення ваших 
фінансових питань, і, як результат, 
грошовий прибуток не забариться.

БЛИЗНЮКИ. Цей тиждень пора-
дує вас новими знайомствами, в тому 
числі й романтичними. Ваші відно-
сини з партнерами можуть принести 
свої плоди, і ваш фінансовий стан 
покращиться. Будьте максимально 
уважними в юридичних справах. 

РАКИ. У матеріальних питаннях 
ви зараз можете добитися бажаних ре-
зультатів, у тому числі завдяки вигід-
ним контактам і хорошим відносинам 
із начальством. Використовуйте цей 
час, щоб налагодити особисте життя.

ЛЕВИ. Ви ризикуєте стати заручником земних благ, 
впасти в залежність від них і у важкий момент не зможе-
те знайти вихід з несприятливої ситуації. Тільки погляд із 
різних сторін і під різними кутами на звичні для вас речі 
може показати їх такими, якими вони є насправді.

ДІВИ. Займіть вичікувальну позицію, не варто зараз 
приймати поспішних рішень. Вам необхідно звернутися 
за допомогою до своєї інтуїції, хоча й не забувати про 
здоровий глузд. Тільки глибоке вивчення поставленого 
питання дозволить вам надалі прийняти правильне й ви-
важене рішення, зараз же ваше становище занадто хитке, 
щоб щось робити.

ТЕРЕЗИ. Ви прагнете вперед, рветеся з неймовірною 
швидкістю, боячись кудись запізнитися. Але це порив, 
який перевершує всі ваші сили, призводить лише до по-

спішності прийнятих рішень і здійснюваних дій, що аж 
ніяк не свідчить про їхню якість і розумність. Ви дуже 
ризикуєте, прагнучи все зробити максимально швидко, 
не витрачаючи сили й часу на обдумування. Запитайте 
поради у людини, якій можете довіряти.

СКОРПІОНИ. Вцілому цей тиждень для вас дуже 
сприятливий, особливо в романтичному плані. Ви змо-

жете домогтися стабільності й бла-
гополуччя, перевести ваші стосунки 
в більш стабільне русло. Молодим і 
бурхливим натурам це може вияви-
тися не до вподоби, але все ж піде на 
користь.

СТРІЛЬЦІ. Тиждень сприяє мате-
ріальним успіхам, в основному в твор-
чих професіях, пов’язаних з організа-
цією дозвілля, шоу-бізнесом. Ваша 
енергійність і позитивність будуть 
притягувати до вас людей не тільки 
приємних, але й корисних. Можливий 
успіх у торгівлі та великому бізнесі. 

КОЗЕРОГИ. Для вас цей тиждень 
дуже сприятливий, перш за все, в до-
сягненні поставленої мети. З самого 
початку тижня ви відчуєте впевне-

ність в своїх силах, знайдете підтримку в оточуючих і 
зможете взятися за нову справу або взагалі нову сферу 
діяльності. 

ВОДОЛІЇ. Настав гарний час для змін у справах і зміни 
професії, місця роботи. Успішною в матеріальному пла-
ні може бути робота в новій сфері, будь-яка діяльність, 
що має на увазі часті контакти з людьми. Що стосується 
покупок, то в цей час найкраще купувати речі тривалого 
користування, особливо прикраси, предмети мистецтва, 
освітлювальні прилади. 

РИБИ. Гарний тиждень для заробляння грошей. Голов-
не – уникати конфліктів із начальством і сварок у колек-
тиві. Для роботи на керівних посадах час не найкращий, 
але для тих, хто щось робить власними руками, він про-
дуктивний, і приносить хорошу матеріальну винагороду. 

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї 
серії АЕ № 035957 на ім’я Карпової Анастасії Де-
нисівни, вважати недійсним. 

Не бійтеся роби-ти помилки, спо-тикатися й пада-ти, найчастіше найбільшу наго-роду приносить те, що найбільше нас лякає. Може ви досягнете всього, чого хо-чете, а може, навіть більше, ніж уявляли собі.

Втрачений військовий квиток серії НО № 3615700, 
виданий 11.10.1984 р. центральним РВК Микола-
ївської обл., на ім’я Попович Микола Павлович, 
вважати недійсним.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА 
РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» має промисловий майданчик, 
розташований за адресою: 52005, Дніпропетровська 
область, Дніпровський район, територія Слобожан-
ської селищної ради, комплекс будівель та споруд № 
17, оголошує про свій намір отримати дозвіл на викиди 
в атмосферу згідно ПКМУ №302 від 13.12.2002 р. Ви-
киди в атмосферу відбуваються під час смаження про-
дуктів харчування та випічки хлібобулочних виробів. 
У атмосферу викидаються речовини: оцтова кислота, 
етиловий спирт, ацетат альдегід, акролеін. 

Викиди відповідають технологічному регламен-
ту і проектним показникам, що відповідає вимогам 
природоохоронного законодавства. Пропозиції і за-
уваження юридичні і фізичні особи можуть направ-
ляти в Дніпропетровську районну державну адміні-
страцію за адресою: 52005, Дніпропетровська обл. 
Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. Теплич-
на, 5; тел.(0562) 753-75-48.

Громадські організації і приватні особи можуть 
звернутися з зауваженнями і пропозиціями за вка-
заними адресами.

Кіровська селищна рада оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади спеціаліста І категорії – землев-
порядника. Основні вимоги: громадянство України, вища 
освіта, стаж роботи в відповідних структурах. Звертатися 
за адресою: смт Обухівка, вул. Центральна, б. 35.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА ПОВІДОМЛЯЄ

ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ 
ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

Відповідно до статті 21 Закону України від 06 
жовтня 1998 року №161-XIV «Про оренду землі» 
орендна плата за землю – це платіж, який орендар 
вносить орендодавцеві за користування земельною 
ділянкою згідно з договором оренди землі. Тобто 
орендна плата за землю – це відшкодування (компен-
сація) отриманої (або яка буде отримана) послуги з 
оренди землі (плата за можливість користування зе-
мельною ділянкою згідно з договором оренди землі). 
Отже, операція з надання земельної ділянки в орен-
ду згідно з договором оренди землі для орендодавця 
є об’єктом оподаткування податком на додану вар-
тість та оподатковується у загальновстановленому 
порядку за ставкою 20 відсотків.

Разом з тим підпунктом 197.1.21 пункту 197.1 стат-
ті 197 розділу V Податкового кодексу України вста-
новлено, що звільняється від оподаткування подат-
ком на додану вартість орендна плата за земельні 
ділянки, що перебувають у власності держави або 
територіальної громади, якщо така орендна плата 
повністю зараховується до відповідних бюджетів.

(Лист ДФС України від 04.08.2016 № 26595/7/99-99-
15-03-02-17 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС 
України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/
podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/69309.html).

Сергій МУНТЯН, завідувач сектору організації 
роботи Дніпропетровської ОДПІ.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області продовжує 
роз’яснювальну роботу серед страхувальників щодо заповнення нових форм звітності з ЄСВ, які діють з 01 черв-
ня 2016 року починаючи зі звіту за червень 2016 року. Дана роз’яснювальна робота пов’язана з ознайомленням 
страхувальників з новим наказом Міністерства фінансів від 11.04.2016р. №441 «Про внесення змін до Порядку 
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», яким раніше діючий Порядок № 435 викладено у новій редакції.

Зокрема, основні питання страхувальників стосуються  виправлення помилок у таблиці 6 звітності «Ві-
домості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам». 

Відділ ведення електронних реєстрів, адміністрування і захисту інформаційно-аналітичних систем управління 
звертає основну увагу страхувальників на те, що сам порядок виправлення помилок докорінно не змінився. Але 
деяких змін зазнав розділ V оновленого Порядку №435 щодо виправлення помилок у звіті з ЄСВ, а саме пунктом 3 
цього розділу встановлено правила подання звіту з ЄСВ у разі його неподання за періоди до 01.01.2016 року.

Так, якщо страхувальником не подавався Звіт за попередній звітний період (періоди), то у поточному 
звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого ЄСВ застрахованим особам за попередній 
звітний період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов’язаний подати Звіт за поточний звітний 
період та в разі потреби окремо за попередній період (періоди).

Таблиця 6 залишилася без змін, але графу 20 щодо утримання ЄСВ із заробітку слід заповнювати тільки у 
разі виправлення помилок, які стосуються утриманого ЄСВ за періоди до 01.01.2016 року, що пов’язано з від-
міною ставок в частині утримання із застрахованих осіб.

Управління звертає увагу страхувальників про нову редакцію Додатку 2 до Порядку №435, що стосуєть-
ся основних кодів категорій застрахованих осіб. Ці коди не зазнали істотних змін, але було підкориговано 
назви ряду категорій застрахованих осіб, для мобілізованих працівників та бази нарахування ЄСВ, змінено 
зміст стовпців щодо нарахування та утримання ЄСВ. Відтепер вони містять інформацію щодо ставок ЄСВ, 
які застосовувалися до 31.12.2015 року та з 01.01.2016 року.

Наталія БОЖКОВА, начальник відділу ведення електронних реєстрів, 
адміністрування і захисту інформаційно-аналітичних систем.

ЗАПОВНЕННЯ НОВИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ З ЄСВ

Наш індекс: 61707
ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ НА 2016 РІК

Вартість: на 3 місяці – 30,51 грн, 
на 1 місяць – 10,17 грн. Без поштових послуг.
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На базі Зорянської СШ (директор Людмила Кулак) пройшли змагання, при-
урочені Дню українського Прапора та Дню Незалежності України. Сільчани 
могли випробовувати себе в семи видах спорту. До фізкультурно-спортивно-
го товариства «Фаворит» при Чумаківській сільській раді надійшли заявки 
від команд сіл Зоря, Чумаки, Маївка та спортивних колективів Зорянської та 
Чумаківської СШ. Загалом за призи боролись 36 учасників.

Після урочистого відкриття стартували снайпери. Молодші – визнача-
ли найвлучніших у турнірі з дартсу, а дорослі стрільці оперували пневма-
тичною рушницею. Дартс. І місце – Михайло Гуржій («Випускник»). ІІ 
місце – Олександр Бусько (Зорянська СШ – 1). ІІІ місце – Андрій Клочко 
(Зорянська СШ – 2). Кульова стрільба. Чоловіки. І місце – Валерій Стад-
ніченко («Випускник»). ІІ місце – Олександр Дьячков («Випускник»). ІІІ 
місце – Дмитро Назаренко («Зоря»). 

Жінки. І місце – Людмила Волкова («Зоря») та Ксенія Вербицька («Ви-
пускник»). ІІ місце – Тетяна Вербицька («Педагог»). ІІІ місце – Анастасія 
Фірман («Зоря»). Далі змагалися любителі маленької ракетки. Одразу на 
трьох столах точилася боротьба за чемпіонське звання. Настільний те-
ніс. І місце – Дмитро Волков («Чумаки»). ІІ місце – Олександр Бусько. ІІІ 
місце – Олександр Дьячков. Жінки. І місце – Людмила Волкова. ІІ місце 
– Анастасія Назаренко («Зоря»). ІІІ місце – Тетяна Вербицька.

Згодом на арену вийшли представники силових видів спорту: гирьовики 
та канатоборці. Найсильнішим атлетом став Дмитро Назаренко, друге та 

третє місце за випускниками – Ар-
тем Паращук та Валерій Стадніченко. 
Чемпіонами з перетягування канату 
стала команда «Зорянець» у складі: 
Олександр Каряка, Артем Півторико-
пка, Владислав Суров, Микола Гри-
щенко, Ілля Страшний, Владислав та 
Станіслав Чехлаті, Андрій Клочко.

Програму змагань завершували 
футболісти. Спочатку вони обира-
ли найвправнішого жонглера. Ним 
став Олександр Бусько. Друге і третє 
місце в Євгенія Деркача та Артема 
Півторикопки. А потім юнаки з’я-
совували, яка команда краще грає 
в міні-футбол. У результаті переміг 
«Реал» (склад чемпіонів: Михайло 
Гуржій, Олександр Бусько, Євгеній 
Деркач, Станіслав Литвиненко.

Валентина Стець, Чумаківський 
сільський голова, підвела підсумки 
спортивних змагань: «Програма спор-
тивного свята включала в себе два зма-
гальних дні. В перший – сперечались 
юні спортсмени шкільного віку, а в 
другий – естафету підхопили дорослі 
фізкультурники. Так що після запе-
клих баталій, ми отримали чемпіонів 
як серед юніорів, так і серед досвідче-
них учасників. Переконана, що задо-
волення від спортивного свята отри-
мали обидва покоління спортсменів».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, голова 
ФСК «Фаворит». 

СПОРТ

СВЯТКУЄМО ПО-СПОРТИВНОМУ

Музика – це велике й 
прекрасне мистецтво, яке 
здатне передавати стан 
душі людини, виявляти її почуття, 
переживання, об›єднувати серця.

Кожний рік до Слобожанської школи 
естетичного виховання (раніше – 
Дніпропетровська районна школа 
естетичного виховання) приходять 
навчатися обдаровані діти. Багато з них 
у майбутньому оберуть своєю професією 
музику, ідуть навчатися до вищих 
мистецьких навчальних закладів. 

Саме наснага і любов до музики педагогів 
сіє в душах учнів розуміння прекрасного. 

Великий педагогічний і викона-вський 
досвід, творче натхнення та уміла організація 
учбового процесу дозволяють колективу 
школи, під керівництвом Олени Олексіївни 
Огородової, успішно вирішувати завдання 
естетичного виховання підростаючого поко-

ління. Колектив неодноразово нагороджено 
почесними грамотами, дипломами та подя-
ками місцевих органів самоврядування. 

У цьому навчальному році, – розповідає 
Олена Огородова, – наша школа традицій-
но візьме в свою сім’ю юних музикантів 
та художників. Діти зможуть виявити свої 
музичні здібності та набути знання з ма-
лювання, музичної грамоти та сольфеджіо.

Ми дякуємо за увагу й допомогу 
Слобожанському селищному голові 
Івану Камінському. Завдяки фінансовій 
підтримці селищної ради ми значно по-
кращили умови навчання дітей, зробили 
ремонт, придбали музичні інструмен-
ти. Тож бажаємо нашим учням успіхів, 
наснаги і відмінних оцінок.

Віра КАСЬЯНОВА. Фото автора.

смт Слобожанське
ПРОЩАВАЙ, ЛІТЕЧКО
Сплакнуло глянь, за літечком
Вже небо голубе. 
Щодня не буде сонечка, 
Бо провели тебе. 
Хоч влітку й жаркувато – 
Все ж радісно було.
Пройшло, як дивне свято: 
Росло все і цвіло. 
Дало добра чимало, 
І не страшна зима. 
Де добре працювали – 
Там страху й бід нема. 
Хай прикрашають квіти 
Твою прекрасну путь. 
Зима і осінь дітям 
Теж радість принесуть. 
Щоб не бруднити нового, 
Хай згине вся вражда, 
І до Різдва Христового 
Закінчиться війна. 
Щоб скрізь хліба шуміли, 
Дні щастя всім несли, 
Всі радісне творили
І в злагоді жили.
І пісня над полями 
Звучала безліч літ, 
Багатством і садами 
Знов любувався світ.

 Петро ДІНЕЦЬ, 
батько воїна, що служить 

у зоні АТО.

Дніпропетровський РЕМ 
повідомляє, що в зв’язку 

з плановими ремонтними роботами відбудуться перебої 
електропостачання в вересні місяці в період із 8-00 до 18-00 
години в наступних населених пунктах Дніпровського району: 

Л-72 смт Обухівка, бази відпочинку – 15-16.09.16 р.
Л-129 с. Братське, с. Новоолександрівка, пров. Кристальний, 

вул. Арендна, Рубінова, Яблунева, Крайня – 19.09.16 р.

Відділ культури, туризму, національностей та релігій РДА й колектив бі-
бліотечних працівників Дніпровського району від щирого серця вітають із 
ювілейними Днями народження Тетяну СОТУЛУ, завідуючу відділу комп-
лектування й обробки літератури КЗ «Дніпровська центральна районна бі-
бліотека», та Наталію АНТОНЮК, завідуючу філіалу № 26 с. Шевченко 
КЗ «Дніпровська центральна районна бібліотека».

День народження – це свято,
Що буває раз на рік.
Ми бажаєм в день прекрасний,
Щоб щасливим був ваш вік.
Хай в душі вирують бурі
Тільки від кохання.
Хай почуті будуть небом
Всі ваші бажання.
Щоб удача не цуралась,
Щастя в хаті щоб жило.
І тепло сім’ї лиш радість
Дарувало вам й добро.

1-СШ п/с «ДПТФ» 35/6 – 20.09.16 р.
Л-121 с. Новоолександрівка, вул. Комсомольська, Молодіжна, Мостова, Квітнева, 

Соснова, Дружби, Садова, Солов’їна; с. Сурсько-Литовське, вул. Леніна, Гоголя, 
Шкільна, Лермонтова, Депутатська, Українська – 20.09.16 р.

Адміністрація ДРЕМ застерігає про небезпечність електричного струму.
При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електропередач, 

трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів, відчинених і пошкодже-
них дверей у них, спроб проникнення до приміщення з електричним облад-
нанням сторонніх осіб, просимо сповіщати колцентер ПАТ «ДТЕК» «Дніпроо-
бленерго» за тел. 0-800-500-444 або районний відділ поліції.

З повагою адміністрація ДРЕМ.

п ов і д ом л я є

НЕХАЙ ЛУНАЄ МУЗИКА

ПРЕКРАСНЕ Й ВІЧНЕ

КРИНИЦЯ КОЗАЦЬКОГО РОДОВОДУ

Жителі села Балівка відсвяткувала День Незалежності та День свого рідного села. 
Балівська громада – це велика й дружня родина, це наші славні земляки, які живуть із нами 
та в інших місцях, але тут пройшло їх босоноге дитинство, незабутня юність. Жителі села 
бережуть славні традиції, звичаї та свята свого краю, примножують здобутки його на радість 
дітям та онукам, бо село є криницею славного козацького родоводу.

Урочиста частина розпочалася з  внесення Державного Прапору України. Зі словами приві-
тань звернувся до громади Балівський сільський голова Валерій Рижак: «Будуючи державу 
сьогодні, ми чітко розуміємо, що несемо відповідальність перед майбутніми поколіннями, 
творимо свою Україну такою, щоб наші діти та внуки могли гордитися нею, живучи в пов-
ній гармонії та достатку». Почесним гостем на святі був Віктор Шинкевич, депутат обласної 
ради, який привітав присутніх із надзвичайно важливим святом для кожного українця – 25-ю 
річницею Незалежності України. Побажав мирного неба, спокою, сонячного тепла в кож-
ній оселі. Також на святі були присутні депутат районної ради Наталія Чехлата, помічник 
депутата районної ради Віктора Міщенка – Юрій Мірченко, директор Агрофірми «Агрос» 
Микола Лопадін, голова фермерського господарства «Оріль» Сергій Булавін, голова ПСП 
«Колосок» Ірина Дриваль, голова БО «Балівський фонд розвитку громади» Ігор Лиша.

Валерій Петрович особисто поздоровив та вручив цінний  подарунок ветерану Другої 
світової війни Миколі Григоровичу Креміню. З великою повагою й словами щирої по-
дяки вітали хлопців нашого села – учасників бойових дій на території інших держав та 
учасників антитерористичної операції на сході України. Таких славних героїв в нашому 
селі 41 чоловік. Приймали вітання й учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. Не залишилися 
без привітань та подарунків подружжя, які відзначили золоті та срібні річниці весілля, а 
також сім’ї, що поповнилися малюками, адже населення Балівки збільшилось за рік на 
68 громадян України: 25 хлопчиків і 43 дівчинки. Вітали також спортсменів, які постійно 
здобувають перемогу, як на районних, так і на обласних змагання та прославляють своє 
рідне село. Визначені й кращі господарі села, в яких найкращі подвір’я. 

Після закінчення урочистостей жителів села чекав великий концерт. Виконували 
пісні  Балівський народний вокальний ансамбль «Джерело» і ВІА «Зустріч». Глядачі 
одержали велике задоволення від виступу гостей – артистів Будинку культури м. Віль-
ногірська. Душею цього концерту була українська пісня. Дітлахів розважали запро-
шені артисти. Вони не лише дивували глядачів своєю майстерністю, а й залучали всіх 
бажаючих до світу казок, ігор та пісень.

Під час святкового дійства усі охочі могли скуштувати неймовірно смачну кашу.
Яскравим завершенням свята стала дискотека. Свято відбулося завдяки керівникам 
підприємств, приватним підприємцям, небайдужим жителям села. 

Світлана ТРИКОЗ, секретар сільської ради.

ВІДЛУННЯ СВЯТА


