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Дніпровська зоря

 На урочисте відкриття дошкільного навчаль-
ного закладу «Дивосвіт» у селищі Слобожанське 
Дніпровського району завітав Президент України 
Петро Порошенко, він назвав його символом де-
централізації.

«Дивосвіт» яскравів новою різнокольоровою бу-
дівлею, десятками синьо-жовтих прапорів, сонячни-
ми посмішками дітвори та дорослих, які зібралися на 
довгоочікуване свято рідного селища. Адже 220 до-
шкільнят, які не мали змоги відвідувати дошкільний 
навчальний заклад через переповненість трьох дитя-
чих садків Слобожанської об’єднаної територіальної 
громади, нарешті отримали найкращий подарунок 
– чудовий су-
пе р су ча сн и й 
дитячий садок 
– місце здійс-
нення дитячих 
мрій.

З ус т р іч а л и 
Президента ке-
рівники облас-
ті та району, де-
путати різних 
рівнів. Петро 
Олексійович із 
радістю приві-
тався з учнями 
Слобожанської 
середньої за-
г а л ьно о св іт -
ньої школи 
– молодим під-
ростаючим по-

колінням громади, яке сповнене мрій і задумів, та 
сил, щоб будувати краще майбуття. 

У своєму виступі перед присутніми Президент на-
голосив, що цей розкішний дошкільний навчальний 
заклад, який гідний не тільки обласного, а навіть 

столичного рівня, звели «з нуля». До того ж, 
без жодної копійки державного бюджету, лише 
коштами Слобожанської селищної об’єднаної 
територіальної громади та обласного бюджету. 
І це стало можливим тільки в умовах децентра-
лізаційної реформи місцевого самоврядування.

«Завдяки децентралізації місцеві бюджети 
зросли в рази. Громади вже не питають дозво-
лу в Києва, не їздять туди 
за дозволом, не просять 
із простягнутою рукою, а 
самі заробляють ці гроші 
й будують дороги, дитячі 
садки, лікарні та школи. 
Вони – господарі на влас-
ній землі, до того ж, міс-
цева влада має не тільки 
права, а й відповідальність 

перед громадою, яка її обира-
ла, – сказав Петро Порошенко. 
– Отже, це не просто новий дит-
садок у Слобожанському – це 
своєрідний символ, символ ре-
форми децентралізації».

Петро Олексійович наголо-
сив, що децентралізація – це політика президента, 

якій немає аль-
тернативи. 

« Г р о м а д а 
С л о б о ж а н -
ського на влас-
ному прикладі 
продемонстру-
вала всім, що 
значить об’єд-
нання, що зна-
чить реформа 
децентраліза-
ції, збільшен-
ня бюджетних 
на д ход жен ь, 
і що значить 
брати владу 
в свої руки та 
самим визна-
чати як ми ба-
чимо розвиток 

власного селища, міста, області, й, нарешті, власної 
держави», – пояснив Президент і щиро подякував 
Слобожанській об’єднаній громаді за мудрість, щи-
рість, єдність, любов до України.

Найбільше вразило Президента знайомство із не-
ймовірними україночками та українцями - зовсім 
не полохливими дошкільнятами Слобожанського. 
Вони розповідали високому гостеві та всім присут-
нім віршики на українській та англійській мовах та 
навіть допомогали перерізати стрічку, а в спортивній 
залі разом із Петром Олексійовичем цілили в баскет-
больну сітку м’ячами.

Глава держави подарував вихованцям «Дивосві-

ту» апарат для приготування кисневої пінки, щоб 
малята були завжди радісними та здоровими. А та-
кож підкреслив, що саме в дитячому садку в юних 
громадян зароджується патріотизм та любов до своєї 
Батьківщини.

Від імені батьків дошкільнят слова вдячності за 
прекрасний сучасний дитячий садок прозвучали з 
вуст Ірини Шевченко.

«Садок у Слобожанському – перший такий об’єкт 
в області за всі роки незалежності країни, – зазначив 
голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ва-
лентин Резніченко.

На будівництво дитсадка знадобилося півтора 
роки. Його площа – 6 тисяч квадратних метрів. Це 
п’ять різнокольорових будівель, які з’єднані перехо-
дом. Усередині – затишні спальні, великі ігрові кім-
нати, зимовий сад, кімната емоційного розвантажен-
ня, соляна кімната, сучасний комп’ютерний клас.

«Це унікальний випадок не лише для нашого регі-
ону, але й для всієї країни. На будівництво дошкіль-
ного закладу було виділено майже 50 мільйонів гри-
вень. Це гроші й обласного бюджету, й Слобожан-

ської громади, – сказав Валентин Резніченко. 
–Загалом відкриваємо цьогоріч в області 
півтори тисячі нових місць для дошкільнят».

 «У дошкільному закладі «Дивосвіт» 4 
ясельні та 8 дошкільних груп. Для роботи з 
дошкільнятами підготували цікаві програми 
та методики. Велику увагу приділятимуть 
розвитку творчих здібностей дітей», – роз-
повіла завідувачка ДНЗ «Дивосвіт» Наталія 
Тільна. Дошкільний заклад запроектовано з 
урахуванням сучасних будівельних, проти-
пожежних і санітарних норм та вимог для 
створення сучасного й комфортного сере-
довища для перебування й виховання дітей 
дошкільного віку. Завдяки наявності розши-
реного переліку спеціалізованих кабінетів і 
приміщень, виховання в закладі передбачає 
підвищений рівень дошкільного навчання. 

Новий дитсадок майже вирішує проблему з 
браком місць в існуючих дошкільних устано-
вах селища Слобожанське.

Після перерізання символічної стрічки 
Слобожанський селищний голова Іван Камін-
ський та Наталія Тільна ознайомили Петра По-
рошенка з роботою дитячого закладу. Прези-
дент оглянув приміщення, у тому числі спор-
тивну та музичну зали, й  одну з дитячих груп.

Петро Олексійович був приємно враже-
ний та схвально відгукнувся на запрошення 
приїхати на театральну прем’єру дитячого 
театру «Смайлик», який вже з перших днів 
роботи дитячого закладу поведе малюків у 
цікавий світ мистецтва. Тому з нетерпінням 
будемо чекати на нову зустріч.

Таміла ЖОРНЯК, сел. Слобожанське.

ДИТСАДОК "ДИВОСВІТ" – СИМВОЛ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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РОЗ’ЯСНЕННЯ

РВК ІНФОРМУЄ

ПІДТРИМКА ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Після перевірок декларацій з’ясовується, що де-
які люди приховали, що вони володіють декілько-
ма квартирами, машинами, будинками. Як наслі-
док, люди думають, що їм доведеться повертати 
державні тисячі гривень. 

Пояснюємо. З травня 2015 року для призначення жит-
лової субсидії скасовано критерії володіння другим 
житловим приміщенням чи більше як одним автомобі-
лем, іншим транспортним засобом. Тож це не може бути 
причиною відмови в наданні субсидії або повернення 
коштів субсидії, призначеної після 1 травня 2015 року. 
Форма Декларації про доходи й витрати осіб, які звер-
таються за призначенням житлової субсидії, не містить 
графи, в якій громадяни могли б надавати такі відомості.

Існує думка, що необхідно використовувати газ, 
воду та інші комунальні послуги в повному обсязі, 
на який призначена субсидія. Інакше субсидію пе-
рестануть надавати.

Через ці чутки громадяни не лише не економлять, а 
прагнуть використовувати більше води, газу та елек-
троенергії, ніж їм потрібно. Проте «випалювати» газ 
до рівня призначеної субсидії безглуздо й нерозумно. 
Адже в результаті дбайливого користування ресурса-
ми заощаджені кошти залишаються на рахунках сім’ї 
та можуть бути використані в подальші місяці, у тому 
числі й для погашення обов’язкової частки платежу.

Субсидія призначається в межах соціальних норм 
житла й нормативів використання житлово-комуналь-
них послуг. Її розмір не залежить від фактичного спо-
живання. Якщо сім’я споживає газу, води, електроенер-
гії більше норми, субсидія їй буде призначена. Проте 
всі витрати на спожиті послуги понад нормативи вона 
повинна заплатити самостійно й у повному обсязі.

Люди хвилюються, що оформлення субсидії в 
майбутньому може перешкодити продажу квар-
тири або будинку. Або переоформлення нерухо-
мості коштуватиме дорожче. Субсидії перешко-

дять оформити спадок.
Нормативно-правовими актами з питань надання 

населенню житлових субсидій чітко встановлено, 
що субсидія є безповоротною державною допомо-
гою та її отримання не пов’язане й не тягне за собою 
зміни форми власності житла.

Людей відлякує те, що ніби-то багато клопоту 
з оформленням субсидії.

Звернення за призначенням субсидії стало дуже 
простим. Необхідно заповнити й подати (або надіс-
лати поштою) до місцевого управління соціального 
захисту населення (у сільській місцевості – уповнова-
женому сільської ради) лише два документи – заяву та 
декларацію про доходи й витрати. Іншу необхідну ін-
формацію спеціалісти управління збиратимуть самі.

Чи надаються субсидії безробітним?
Насправді, з травня 2015 року знято обмеження 

для призначення субсидії працездатним громадя-
нам, які не працюють, не навчаються й не стоять на 
обліку в службі зайнятості як безробітні.

З травня 2016 року, якщо такі громадяни не мають 
доходів, для розрахунку субсидії їм буде враховано 
умовний дохід у розмірі двох прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб.

Існує міф, що субсидії не надаються за наявності за-
боргованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Така норма була раніше в порядку надання житлових 
субсидій, але вона відмінена ще в 2011 році. З того часу 
наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних 
послуг не може бути підставою для відмови у призначен-
ні субсидії. Це дозволяє сім’ям вийти із замкнутого кола 
накопичення нових боргів за комунальні послуги.

Неминучі помилки при заповненні декларації, 
особливо часто помилятимуться літні люди. А 
за помилки ніби-то будуть штрафувати, дове-
деться повертати субсидію.

Форма Декларації про доходи й витрати значно 

спрощена, заповнити її нескладно. З 21 липня 2015 
року в Декларацію не потрібно вносити суми дохо-
дів, лише їх види та джерела отримання.

Допомогу в заповненні документів на субсидію завж-
ди можуть надати спеціалісти управління соціального 
захисту населення. Інструкція та зразки заповнення де-
кларації також розміщені на сайті Мінсоцполітики, Де-
партаменту соціального захисту ОДА. Ніяких штрафів 
за помилки в деклараціях не буде, якщо тільки громадя-
ни свідомо не приховали частину важливої інформації.

При оформленні субсидії необхідно вказувати 
відсотки від депозиту як один із видів доходу. Суб-
сидію доведеться повертати тим, у кого є депози-
ти в банках, якщо вони перевищують певну суму.

Депозити й відсотки по ним не враховуються як 
доходи й не входять у перелік критеріїв, на підставі 
яких може бути відмовлено в призначенні житлової 
субсидії або припиненні її надання.

Кажуть, що субсидія не призначається батькам 
пенсіонерам, в помешканні яких зареєстровані по-
внолітні діти, які проживають в іншому місці!?

Насправді рішення комісії приймається з ураху-
ванням документу, що підтверджує тимчасову від-
сутність осіб із числа зареєстрованих. За відсутності 
документа – на підставі акту обстеження матеріаль-
но-побутових умов проживання сім’ї.

Кажуть, що сім’я не може претендувати на 
субсидію, якщо в будь-кого з членів родини у влас-
ності є земельний пай.

Насправді наявність будь-якого майна, в тому числі 
квартири, машини, трактора, корови, земельних паїв, не 
впливає на право отримання субсидії. Під час розрахун-
ку субсидії враховується дохід, що його приносить це 
майно. Якщо пай не здають в оренду, то й доходу немає.

Альона ШЕВЕЛЄВА, начальник відділу прийняття 
рішень та призначення соціальних допомог управління 

соціального захисту населення Дніпропетровської РДА.

НЕПРАВДА Й ПРАВДА ПРО ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЙ

СТРОКОВА ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА – 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ЦИВІЛЬНІЙ 

МОЛОДІ ПРИЗОВНОГО ВІКУ
У жовтні 2016 року розпочинається осінній призов на строко-

ву військову службу на підставі Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» та Указу Президента від 29.03.2016 р. 
№ 122/2016 «Про звільнення в запас військовослужбовців строко-
вої служби, строки проведення чергових призовів та чергові при-
зови громадян України на строкову військову службу в 2016 році».

Перед Дніпропетровським районним військовим комісаріатом по-
ставлено завдання заформувати 63 особи з числа цивільної молоді. 
На сьогоднішній день вже відібрано 104 особи. Пройдено медичну 
комісію та направлено на обласний збірний пункт 32 особи. Є багато 

бажаючих служити в Зброй-
них силах України, але пере-
вагу віддадуть найкращим.

Умови проходження стро-
кової служби у Збройних Си-
лах України за останній рік 
суттєво змінилися в кращий 
бік. Перш за все, це стосується 
критеріїв відбору громадян. З 
кожним призовником працює 
психолог, який визначає мо-
рально-ділові якості та психо-
логічну придатність кандида-
та до проходження військової 
служби. При відборі врахову-
ються також рівень освіти та 
відсутність судимості.

Призовний вік на строкову 
військову службу складає 20-27 років. Держава забезпечує строко-
виків усім необхідним спорядженням та військовою формою. 

Крім того, за громадянами, які офіційно працевлаштовані, збе-
рігається робоче місце, виплачується середньомісячна заробітна 
плата й одноразова грошова допомога.

У відповідності до указу Президента, у жодному разі військовос-
лужбовці строкової служби не направляються до зони проведення 
бойових дій.

Кожен військовослужбовець строкової військової служби після 
11 місяців служби може підписати контракт терміном на 6 місяців і 
отримувати місячне грошове забезпечення в розмірі від 7 тис. грн. 

Дніпропетровський РВК.

Шановні рятівники, працівники та ветерани пожежної охорони! 
Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята – 

Дня рятівника!
Це свято об’єднує людей мужніх професій – пожежних, праців-

ників аварійно-рятувальних формувань і служб, які несуть відпо-
відальність за вирішення питань загальнодержавної ваги – забезпе-
чення надійного захисту національного багатства, життя людей від 
вогню та стихії. Утверджуючи добро й милосердя, ви – справжні ге-
рої наших днів – із честю виконуєте покладені на вас завдання. Спа-
сибі вам за вірність обов’язку, постійну бойову готовність до захисту 
населення та територій від надзвичайних ситуацій, запобігання та 
реагування на них. Переконані, що ви й надалі віддано й сумлінно 
служитимете обраній справі та збагачуватимете її кращі традиції. 

Бажаємо всім вам бадьорості духу, здоров’я, благополуччя, ду-
шевного спокою в родинах і якомога менше тривожних викликів. 
Нехай Божа Матір завжди буде вашою покровителькою й захисни-
цею, вірною помічницею в професійній діяльності та оберегом на 
життєвому шляху.

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

ЗНОВ У  –  Н А  П Е Р Е ДОВ У
Нещодавно Василь Скиба, почесний голова районної організації інвалідів «Союз Чорно-

биль України», волонтер, повернувся із зони АТО, куди вже вкотре відвозив зібрану небайду-
жими жителями Дніпровського району допомогу для бійців, які нині воюють на передовій.

До загальнонаціонального свята – Дня Незалежності України, щоб підняти бойовий дух та 
з метою підтримки, нашим захисникам були передані синьо-жовті стяги. 20 прапорів України 
подарувала Слобожанська селищна рада (селищний голова Іван Камінський). Богдан Кулик, 
директор ТОВ «СПМК № 90», надав необхідне обладнання для побуту. Із м. Підгородного 
Олег Киричок надав камеру для заморозки м’яса, родина Рогових – редуктор та газовий ба-
лон, а Юрій Бойцов заправив газовий балон газом.

За організацію святкового й бадьорого настрою військовослужбовцями Збройних сил Укра-
їни були висловлені слова щирої подяки за підтримку та небайдужість.

Волонтери закликають громадян і далі активно підтримувати військових у зоні АТО. З на-
станням холодів особливо актуальною є потреба у термобілизні та теплому одязі. Також не-
обхідні продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти.                                                (Вл. інф.)

Шановні жителі Дніпровського району!
Повідомляємо вас, що 21 вересня 2016 року, в середу, буде проводити прийом помічник-кон-

сультант народного депутата України Віталія Купрія, обраного в 29 виборчому окрузі (Петри-
ківський, Дніпровський райони Дніпропетровської області, а також частина АНД району м. 
Дніпро) Яна Синявська.

Прийом буде здійснюватись за адресою: Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. Те-
плична, 5, (у приміщенні Дніпровської районної ради, другий поверх, каб. № 20).

Графік прийому: з 12:30 по 14:30. 

БОЯЗНЬ ДЕЦЕНТРАЛ ІЗАЦ ІЇ ПОЗБАВЛЯЄ ЛЮДЕЙ КРАЩОГО ЖИТТЯ 
Міста та села, які не поспішають із впровадженням реформи децентралізації, втрачають 

час і втрачають можливості для розвитку своєї громади. 
Що реформа місцевого самоврядування дає містам і селам?
Більше грошей в сільському, міському бюджеті. Завдяки змінам до Податкового Кодексу, 

на місцях залишається 60% податку на доходи фізичних осіб, 25% екологічного податку, 5% 
акцизного податку, 100% єдиного податку, 100% податку на прибуток підприємств і установ 
комунальної власності, 100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт).

Держава надає активним, готовим до змін селам і містам додаткові повноваження і фінанси 
під інфраструктурні проекти. Отримати таку допомогу можуть тільки об’єднані громади – 
населені пункти, які укрупнюються навколо найбільш розвиненого центру. 

Громадам, які визнані спроможними, передається 14 основних і 7 додаткових повноважень, 
основні з яких – управління медичними та освітніми установами.

До реформи школами і лікарнями в громадах керували райони, які на їх утримання от-
римували фінансування з державного бюджету. З 2016 об’єднані громади беруть соціальні 
установи на свій баланс і, відповідно, вони й отримують державне фінансування на охорону 
здоров’я та освіту.

Таким чином, нові громади виходять на прямі міжбюджетні відносини з державою і в своє-
му статусі прирівнюються до міст обласного значення.

Ради об’єднаних громад очікують, мабуть, найбажаніше право – розпоряджатися землями 
за межами населених пунктів. І в перспективі вони їх отримають, відповідний законопроект 
вже схвалений Верховною Радою в першому читанні.

Держава також виділяє адресну субвенцію на розвиток 
інфраструктури новостворених територіальних одиниць.
 Села і міста також можуть отримати фінансування на свої проекти з Державного фонду 

регіонального розвитку. Для цього потрібно правильно оформити проект, вчасно його подати 
і закласти фінансування хоча б 10% від його вартості за рахунок свого бюджету.

Деякі місцеві ради зайняли вичікувальну позицію, вони з цікавістю спостерігають за успі-
хами і невдачами першопрохідців. 

Очевидно, що реформа має недоліки і пов’язані з ними ризики. Та й рішення центральної 
влади не завжди відрізнялися виваженістю. Однак, зміни неминучі, й держава докладає ве-
ликі зусилля для зміни неефективної системи управління. А позитивний досвід об’єднаних 
громад має стати стимулом для тих громад, які ще не побороли страху змін та не зважились 
на рішучі дії задля того, щоб взяти владу та відповідальність у свої руки. 

Публікація створена на основі досвіду та інформації, отриманих у проекті «Інституційна під-
тримка – активізація місцевих засобів масової інформації в місії інформування про реформу де-
централізації в Україні».
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Вже мабуть ні для кого не секрет, що Люби-
мівська територіальна громада 10 років пра-
цює над досягненням високої мети – реалізації 
стратегічної програми: «Любимівська терито-
ріальна громада – Нове село України», пере-
творюючи Любимівську територіальну громаду в територію з динамічним 
випереджаючим розвитком економіки, культури, освіти, європейським рів-
нем життя, надією на стабільність та впевненість у завтрашньому дні. 

Запорукою успіху громади є співпраця  органів місцевого самоврядування, де-
путатського корпусу, організацій, громадськості та постійна підтримка та допо-
мога депутатів, зокрема, Дніпропетровської обласної ради Олександра Широких 
та Дніпровської районної ради Ігоря Желяб’єва.

Одним із прикладів неймовірної дружби, взаємодопомоги, патріотизму, взає-
моповаги та єд-
ності стало за-
гальносільське 
свято «Виши-
ванковий фес-
тиваль», при-
свячене Дню 
Прапора та 
Дню Незалеж-
ності України. 
Свято відбуло-
ся на святково 
прикрашеній 
це н т р а л ьн і й 
площі села 
Любимівка. 

Ф а н ф а р и 
с п о в і с т и л и 
всіх про поча-
ток урочистої 
частини. Ве-
дучі продекла-
мували патрі-
отичні  вірші 
про Україну  та 
оголосили про 
внесення 25-
ти метрового 
прапора. Вели-

ка честь внесення прапора була покладена на кращих представників громади, а 
очолили ходу депутати Олександр Широких та Ігор Желяб’єв.

Відкрила свято Катерина Желяб’єва, Любимівський сільський голова, яка 
привітала жителів та гостей із 25-ою річницею Незалежності України, побажала 
всім миру та щастя й закликала всіх єднатися, бо в єдності наша сила. Олександр 
Широких у своєму привітанні вказав на роль особистості кожного в житті та 
розвитку громади, наголосивши: «Нехай єднає всіх нас любов до рідної України 
та турбота про її майбутнє». Ігор Желяб’єв у своїй промові порівняв Україну з 
жінкою й підкреслив роль жінки в історії  України. Закликав берегти й цінувати 
жінок, як джерело любові й щастя.

На урочистостях грамо-
ти та подяки були вручені 
кращим представникам 
громади, які натхненно 
працюють на благо та роз-
виток Любимівської гро-
мади.

Гостей свята зустрічали 
народні майстри, які під-
готували виставку-ярма-
рок своїх робіт. Вражали 
неймовірною красою ви-
шиванки, поробки з бісе-
ру, картини в різних сти-
лях, в’язані речі, жіночі 
прикраси з природних ма-
теріалів, вишиті рушники 
та килими ручної роботи, 
обіцяли бадьорість, здо-
ров’я та довголіття трав’я-
ні збори з неповторної міс-
цевої фауни та багато-багато іншого. 

Ігровий парк «Сонячна карусель» цього дня перетворився на справжнє містечко 
майстрів. Тут для всіх бажаючих були організовані майстер-класи з гончарства, 
бодіарту, плетіння кос, віражу. У вирі свята також відбулась  презентація автор-
ських кондитерських виробів, до речі, всіх малюків безкоштовно пригощали ав-
торськими пряниками, виготовленими з елементами української символіки. 

Родзинкою свята стала квіткова карта Любимівської територіальної громади, 
яку власноруч викладали жителі та гості урочистостей.

Надзвичайним і неперевершеним видалось дефіле вишиванок, представлене 
місцевими красунями – однолітками нашої незалежної України. Їх підтримали 
діти дошкільного та шкільного віку та всі бажаючі. Кожен із учасників міг про-
демонструвати своє модне вбрання з елементами вишивки та української симво-
ліки. Дефіле супроводжувалося святковим  концертом, кожна з пісень прослав-
ляла Україну та її трудолюбивий мужній народ. Вразили всіх маленькі козачата, 
які не дивлячись на свій вік, продемонстрували в своєму таночку високий рівень 
фізичної підготовки та майстерності.

Концертна програма, підготовлена директором будинку культури с. Любимів-
ки Гульнарою Шевченко та її колективом художньої самодіяльності,  перейшла 
в загальносільську запальну дискотеку. 

«Свята в Любимівці завжди проходять на високому рівні й кожного разу зда-
ється, що перевершити дане свято неможливо, але сьогоднішнє свято вражає 
своєю неповторністю, креативністю, кількістю гостей», – поділилась з нами 
Світлана Коваленко, завідувачка ДНЗ «Чарівна казка», вона виразила великі 
слова вдячності від всієї громади за підтримку та фінансову допомогу сіль-
ському голові Катерині Желяб’євій, депутату Дніпропетровської обласної ради 
Олександру Широких.

Віка ЗОРЯНА, с. Любимівка.

НОВЕ СЕЛО УКРАЇНИ

ЄДНАННЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

Днями Дніпровський район відвідали пред-
ставники Одещини. Керівни-
ки департаментів та управлінь 
Одеської облдержадміністрації, 
Білгород-Дністровської міської 
ради Одеської області та пред-
ставники громадських організа-
цій Одещини завітали до Центру 
соціальної підтримки дітей та сі-
мей «Добре вдома». Їх зацікавив 
наш досвід проведення рефор-
ми системи захисту дітей. Адже 
саме Дніпровський район один із 
перших в Україні закрив дитячий 
будинок та створив Центр «Добре 
вдома», який працює із кризовими сім’ями, попереджаючи вилучення 
дітей із сімей. Трапляються ситуації, коли батьків все ж таки позбав-
ляють батьківських прав, тоді робота спрямована на влаштування цих 
дітей у прийомні сім’ї або до Малого групового будиночку, де умови 
проживання для таких дітей максимально наближені до сімейних. На 
сьогоднішній день жодна дитина нашого району, яка залишилися без 
батьківського піклування, не влаштовується до інтернату.

У ході візиту відбулася зустріч членів делегації з представниками 
райдержадміністрації: Олександром Дейнекою, першим заступни-
ком голови райдержадміністрації, Оксаною Краснощок, начальником 
служби у справах дітей, Тетяною Сотулою, директором районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Вони поділилися 
професійним досвідом та консультували членів делегації щодо прове-
дення подібної реформи на рівні Одеської області.

Звичайно, сьогодні, як противників, так і прихильників реформи 
дуже багато. Та Олена Гуржій, директор закладу «Добре вдома», навела 
переконливі цифри: «Із 74 дітей, які стали випускниками дитячого бу-
динку нашого району, 10 засуджені за тяжкі злочини, 3 дітей померли, 
34 – ведуть асоціальний спосіб життя, а про долю двох так і не вдалось 
взагалі нічого з’ясувати. Зробивши такий аналіз, ми зрозуміли, що ми 
самі виховали дітей, які зовсім не пристосовані до життя. І, беручи пов-
ну відповідальність за долю тих, хто потрапляє в складні життєві об-
ставини, вирішили знайти інший шлях, не сліпої любові до цих дітей, а 
навчити їх захищати себе й будувати своє життя за власним бажанням». 

Представники Одещини побачили в роботі Центр соціальної підтрим-
ки дітей та сімей «Добре вдома» як комплекс сімейно-орієнтованих по-
слуг у громаді. Центр «Добре вдома» є закладом районної комунальної 
власності й створений відповідно до потреб жителів Дніпровського ра-
йону. Основна мета роботи Центру – попередити влаштування дітей у 
інтренатні установи, зберігаючи дитині біологічну сім’ю, або влашто-
вуючи її у сімейні форми виховання. На даний час в Центрі працюють 
відділення термінового влаштування для дітей, відділення для матері та 
дитини, служба підтримки сімей та служба раннього втручання.

Крім того, учасники делегації Одеської області відвідали Малий 
груповий будиночок «Мій дім», в якому проживають діти в умовах, 
максимально наближених до сімейних. Сьогодні в Будиночку знахо-
дяться 10 підлітків, які залишилися без батьківської турботи.

НАШ ДОСВІД РЕФОРМ ПОЇХАВ В ОДЕСУ

УПЕВНЕНО – В САМОСТІЙНЕ ЖИТТЯ

МАЛИЙ БУДИНОЧОК, ЯК РІДНИЙ ДІМ

На базі КЗ 
«Малий групо-
вий будиночок 
«Мій дім» від-
булися урочисті 
привітання ви-
пускників Буди-
ночку Богдана 
Белевича та Іло-
ни Михайлюти.

Дітей, які в 
цьому році ви-
пускаються із 
закладу й від-
правляються в 
доросле життя, 
привітали ша-
новні гості та 
вручили пода-
рунки: представ-
ники райдер-
жадміністрації, 
районної ради, 
Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, Підгородненської місь-
кої ради, Горьківської сільської ради, БО «Надія і житло для дітей», БО «Родина. Здоров’я. Духовне 
відродження», БО «Шлях в життя», «Дніпропетровська обласна організація профспілки працівни-
ків охорони здоров’я України», «Міжнародний фонд соціальних інновацій «Вір. Надійся. Живи». 

З вітаннями до випускників звернувся директор Будиночку Олександр Дядюсь: «У цей чудовий 
день я хочу від усього серця привітати вас із закінченням закладу. Ви пройшли надзвичайно важ-
ливий етап підготовки до самостійного життя й сьогодні символічно прощаєтеся з безтурботним 
життям. Попереду у вас самостійний шлях, здобуття професії, побудова власної сім’ї. Вірю, що по 
дорозі життя ви пройдете достойно. Ви – майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить, якою 
стане наша Україна в майбутньому. Бажаю вам побільше оптимізму, натхнення та наполегливості 
й запам’ятайте на завжди, що двері нашого Будиночку завжди відчинені для вас». 

Дар’я ДОЩУК.
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На узвишші при самому в’їзді в Старі Кодаки стоїть 
чепурний Будинок культури. Через дорогу будівля від-
критої в 1914 році земської школи, магазин і сільська 
амбулаторія. Далі вниз спускається старовинне кладо-
вище. На самому березі Дніпра залишки колись могут-
ньої фортеці Кодак на першому Кодацькому порозі. 

З крутого правого берега відкриваються захоплюючі 
краєвиди. Вітер п’янить історією. Наповнена легенда-
ми земля наполегливо чекала свого літописця, звала 
зібрати й зберегти для прийдешніх поколінь вцілілі 
рештки народної пам’яті та історичних артефактів. По-
трібен був лише подвижник, щоб взятися за цю тита-
нічну працю. І час знайшов невтомного працівника.

В 1964 році в Старі Кодаки перевели працювати керу-
ючим відділом Олексія Біленка. Сільський інтелігент, 
передовик виробництва, він постійно перевиконував 
взяті трудові зобов’язання. Його працьовитість і ціле-
спрямованість передалися дочці Ніні, слугували най-
кращим наочним прикладом відношення до праці. В 
кожному колективі, де їй доводилося працювати, Ніна 
Протопопенко була лідером, вела за собою людей. На 
енергійного кіномеханіка звернули увагу й призначили 
директором Старокодацького Будинку культури. Ніна 
Олексіївна взялась за справу з запалом. Працювала з 
повною віддачею сил, присвячуючи всю себе сповна 
обраній справі. Вчилася премудрості керівника на ходу, 
створюючи себе як особистість. Вміння спілкуватися з 
людьми їй було не позичати. І це значно полегшувало 
виконання насичених робочих планів на квартал і на 
рік. Вони охоплюють всі сфери духовного життя, всі ві-
кові категорії й соціальні групи: організаційно-масова 
робота, національно-патріотичне, естетичне й трудове 
виховання, морально-благодійна діяльність, робота 
з дітьми, організація дозвілля різновікових категорій 
жителів села, розвиток самодіяльної народної творчос-
ті та пропаганда народної спадщини.

Ніна Олексіївна допомагає сільській владі проводити 
масові заходи до всіх важливих подій і ювілеїв із життя 
України: до Дня Соборності, пам’яті захисників Крут, 
8-го Березня, Кобзарева струна не вмирає, Попіл Чор-
нобиля в наших серцях, Голодомору 1932-1933 років, 
мітинг-реквієм до Дня Перемоги «Наша пам’ять не згас-
ла», до Дня Конституції України, визволення Дніпра від 
німецько-фашистських окупантів. Директор готовить 
сценарії та проводить заходи із пропагування україн-
ської національної культури: народні обрядові гуляння 
новорічно-різдвяного циклу з колядками, щедрівками, 
Масляну, Великдень, Трійцю, Івана Купала, Спас.

Скільки ж потрібно часу, енергії та наснаги, щоб все 
це придумати, підготувати та виконати ці масові захо-
ди, залучити до них людей, щоб здійснювати програму. 
Ми лише згадували невеличку частину із планів робо-
ти Старокодацького Будинку культури. Та це ще не все. 
2007 рік виявився дуже щедрим на творчі замисли й вті-
лення їх у життя невтомної на добрі справи Ніни Про-
топопенко. Вона засновує й керує донині краєзнавчим 
клубом «Відлуння минулих літ» та «Господарочка», в 
2010 році стала діяти «Берегиня». В 2016 році створено 
гурток «Стежками рідної землі». При Будинку культу-
ри діє дитячий вокальний гурт «Соняшник», та дитяче 
вокальне тріо «Мрія», яким керує Антоніна Саєнко.

Ніна Олексіївна згуртувала й захопила односельців-ко-
дачан ідеєю створити на високому професіональному рів-
ні художню самодіяльність. У 1991 році було створено ан-
самбль української народної пісні «Кодачанка», керівник 
Станіслав Фесюра. Скоро він завойовує любов і визнання 
слухачів рідного села та далеко за його межами. В 1992 
році ансамбль «Кодачанка» є переможцем районного ог-
ляду-конкурсу вокальних та хорових колективів.

В 2007 році «Кодачанка успішно виступила на Між-
народному фестивалі «Барвистий віночок», у 2008 році 
– Сорочинському національному ярмарку, в 2006 році 
й сьогодні «Кодачанка» виступає на музейному святі 
«Чисті джерела». В 2010 році ансамбль народної пісні 
був запрошений на Петриківський фестиваль-ярмарок 
«Петриківський дивосвіт». У цьому ж році «Кодачанка» 
одержала звання народного. В 2010-2011 рр «Кодачанка» 
бере участь у Всеукраїнській виставці-ярмарку сільсько-
го туризму під назвою «Українське село запрошує». В 
2012 році ансамбль запрошують на виступи до Білорусії. 
«Кодачанка» 2009-2016 рр виступає на фестивалях ду-
ховних піснеспівів «Від Різдва до Різдва», де нагородже-
на дипломами. В 2013 році були тріумфальні виступи на 
Міжнародному фестивалі-конкурсі народної творчості 
«Барвистий віночок», де була нагороджена дипломом ІІ 
ступеня. Ансамбль брав участь у міжнародному істори-
ко-культурологічному святі «Мамай-1’est»

«Кодачанка» завоювала багато дипломів на міжна-

родних всеукраїнських, обласних, міських, районних 
та місцевих фестивалях та святах. Без ансамблю не об-
ходиться жодне проведення сільських свят. 

Ніна Протопопенко бере активну участь у роботі 
ансамблю, шиє костюми, підбирає репертуар, співає 
в хорі. Дивуєшся, як при такому завантаженні вона 
всюди встигає. Адже Ніна Олексіївна живе в селі, має 

сім’ю, внуків, присадибне господарство, шиє, вишиває, 
співає, малює фарбами.

Та чи не найвеличнішим і найважливішим із всіх 
добрих справ Н. О. Протопопенко став задум, який 
не давав їй спокою – створити в Старих Кодаках му-
зей. Для цього не було ні грошей ні приміщення. Були 
тільки ідея й гаряче бажання здійснити задумане. Вона 
береться за справу з великим ентузіазмом. Розпочався 
довгий і тернистий пошук, виявлення й збирання екс-
понатів. Не завжди їх власники легко з ними розлуча-
лися. І не дивно. Із старовинними речами були пов’яза-
ні спогади про дорогих людей, як пам’ять про сімейні 
реліквії переконливі докази про необхідність передачі 
цих реліквій до сільського музею для загального блага 
й можливості знайомитися з ними, й вивчати їх шко-
лярам та широким колам односельців, відвідувачам, 
журналістам і науковцям.

Відкриття відбулося в 1996 році в своєму робочому 
кабінеті директора Будинку культури. Це стало епі-
логом багаторічних пошуків вцілілих артефактів гос-
подарського, побутового, культурного, культового та 
військового призначення. Одночасно йшло зібрання лі-
тератури та джерел із історії поселення та фортеці. Н.О. 
Протопопенко вивчає цю тему. Згодом вона стає квалі-
фікованим екскурсоводом у своєму музеї-кабінеті.

Музей оформляв український патріот, поет, худож-
ник і краєзнавець, нині покійний Володимир Панчен-
ко. Інженер за фахом, він глибоко перейнявся історією 
краю, оспівуючи його красу пером і пензлем. Його кар-
тини «Кодацька фортеця», «Кодацький поріг», «Кодак 
зі сторони Дніпра», «Козак Мамай», «Іван Сулима», 
«Козацький прапор» яскраво ілюструють всю славетну 
сторінку історії Придніпров’я.

До нас дійшли тільки залишки другого Кодака, збу-
дованого в 1636-643 рр, який мав офіційний статус не 
фортеці, а міста (центру майбутньої польської колоні-
зації Придніпров’я). У збудованому на цьому місці на 
схід першого замку взятого І.М. Сулимою. Фортецями 
були військова школа, костел, монастир, комендант для 
військових і губернатор для майбутнього цивільного 
населення. На березі Дніпра був базар. Втричі більший 
за перший, другий Кодак мав чітке планування. В цен-
трі була площа, від якої розходилися вулиці. Одна з них 
вела до єдиних західних, так званих Кролівських воріт. 
Місто Кодак ставало військовим, адміністративним, 
релігійним, ремісничим, торговим центром, розміще-
ним на перехресні сухопутних і водних шляхів.

Експозиція розпочинається манефіалами про засну-
вання Кодака 1 1635 р., Кодака ІІ 1636-1648 рр та ко-
зачого періоду 1648-1709 рр – карта України. Г. Л. де 
Боплана 1648 р., плани Кодака 1639 р. Ф. Сектанта, Бо-
денера 1687 р., Д.І. Яворницького 1887 р., карта Воль-
ностей Війська Запорозького Низового, портрети І.М. 
Сулими, Б. Хмельницького, І. Д. Сірка, Д. І. Яворниць-
кого печатки Кодацької паланки, «Запорожець» пензля 
Н.О. Протопопенко, кольорове зображення церкви Ар-
хистратига Михаїла А.І. Білоконя в Старих Кодаках і 
фотографії 1912 р. широко показані про життя запороз-
ьких козаків, фото дніпрових порогів.

Цінними й цікавими являються експонати з історії ло-

цманства, які вже уявно відійшли в небуття. Вид трудо-
вої діяльності бере початок на Дніпрі взагалі, й Кодаках, 
зокрема з 1656 року. Тоді сюди перевели бригаду запо-
рожців берегової сторожі із обов’язком проводити судна 
через пороги. Лоцмани перебували в селі до їх ліквідації 
в роки революції. Майже 100 років (1656-1750 рр) вони 
були єдиними на порогах. Лише в 1750 році лоцмани 

з’явилися в Кам’янці, згодом 
Лоцманській Кам’янці. На вид-
ному місці висить присяга лоц-
манів, фотографії Василя Олій-
ника, династії Шрамів: Григо-
рій, Савелій, Сидір, Христяни: 
Сидір, Микола, Іван Заплава і 
Мефодій, Гурій Павловський, 
Трохим Обдула. Платон Гай-
дар. Багато лоцманів служили 
на військовому флоті дорево-
люційної Росії і СРСР.

Кодацькі лоцмани були учас-
никами російсько-японської 
війни 1904-1905 рр, Першої 
світової 1914-1918 рр, та Дру-
гої світової війн. У результаті 
довгої та кропіткої пошукової 
роботи Ніна Олексіївна встано-
вила багато прізвищ кодацьких 
лоцманів і повернула із забуття 

імена славних земляків.
Етнографічна колекція Старокодацького сільського 

музею зробила б честь чи не кожному великому держав-
ному. Виставлені експонати відображають усі сторони 
наших земляків із давніх-давен: побутові речі дерев’яні 
лопати, граблі, коси, пилки, коромисла, ночви, колиска, 
праски, й мало зрозумілі сучасним глядачам і такі важ-
ливі й поширені до недавнього предмети домашнього 
вжитку – праник для прання білизни, рубель – своєрід-
ний предмет для прасування білизни й одягу, ручні мли-
ни-жорна, гасові лампи. Рідкісним експонатом є волове 
ярмо. В музеї виставлено великий набір глиняного по-
суду найрізноманітнішого призначення: глечики, кухлі, 
тарілки, миски і т. д. Широко представлена народна ви-
шивка – рушники, жіночі та чоловічі сорочки.

У різний час у Кодаках побувало багато видатних та 
відомих осіб: французький військовий інженер-фор-
тифікатор та картограф Г. Л. де Боплан, запорозький 
гетьман I. М. Сулима. У складі польського гарнізону 
перебували майбутні сподвижники Б. Хмельницький, 
І. Богун та С. Подобайло. Біля року тут (1639-1640 рр) 
ніс службу в рядах Чигиринського полку сотник Б. 
Хмельницький. Кодак відвідували кошові отамани, 
згодом гетьмани України Іван Брюховсцький та Ми-
хайло Ханенко, Іван Мазепа та Данило Апостол. Зна-
менитий Іван Сірко очолював гарнізон Кодака в час 
походу турків на Поділля й загрози нападу на Запоріж-
жя й Україну. В Кодаку побували перший історик Но-
вої Січі Аполон Скальковський, Микита Корж, Олекса 
Стороженко, Олександр Афанасьєв-Чубинський, Ілля 
Репін, Валентин Серов, Григорій Надхін, Олена Пчіл-
ка з делегатами XІІІ археологічного з’їзду 1905 року в 
Катеринославі, Дмитро Яворницький, Василь Біднов, 
Анатолій Луначарський, Микола Скрипник та багато 
інших видатних осіб.

У 1998 році журналісти-телевізійники із творчої гру-
пи відомого польського режисера Єжі Гофмана, який 
зняв документальний фільм за романом І. Сенкевича 
«Огнем і мечем» присвячений подіям Національної 
революції 1648-1676 рр, оглянули залишки Кодацької 
фортеці й, звичайно, завітали до музею, який тільки 
зароджувався. 

Зовсім недавно в Кодаках і музеї побував із дружи-
ною відомий канадський історик українського похо-
дження, директор Канадського інституту українських 
студій Університету Ляберти, почесний доктор Харків-
ського університету Зенан Когут. Фігура знакова, до-
бре відома на Заході й у нас на Україні. Знають працю 
гостя «Російський централізм і українська автономія. 
Ліквідація гетьманщини 1760-1830 рр», виданої в 1996 
році київським видавництвом «Основи».

2016 рік – рік 20-річчя музею. За цей час він значно 
збагатив свої фонди, завоював популярність серед жи-
телів Старих Кодак і далеко за його межами.

А ще 2016 рік – це й рік ювілею його засновниці й 
берегині. 

Побажаємо їм обом добра й процвітання.

Володимир МОРОЗ, заслужений працівник 
культури України.

БЕРЕГИНЯ КОДАЦЬКОГО КРАЮ
20-РІЧЧЯ КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Зустріч із поетесою Ларисою Омельченко, за участі бібліотекарів шкільної та 
селищної бібліотек (Дишук Р.І., Юдіної В.В., Антоненко О.), у Кіровській школі 
для учнів 7-х, 2-А та 4-А класів (класні керівники Солдатенко Н.А., Ткаченко 
О.І., Міщенко Г.В.) перетворилася не просто на свято, не просто на жвавий діалог 
дітей із авторкою, а в справжній епіцентр уваги та взаємної поваги.

Лариса Павлівна – одна з найпомітніших творчих особистостей україн-
ського літературного процесу на Дніпропетровщині. Кожна її книжка – це 
сповідь сучасної жінки-митця, яка живе в епіцентрі нашого суспільно-по-
літичного буття. Вона завжди буде оберегом і берегинею найвищих люд-
ських, національних і родинних цінностей.

Діти були дуже захоплені  мелодійним голосом, живою промовою, м’якістю 
й добротою цієї жінки. На зустрічі кожен із учнів навіть не ворухнувся, слу-
хали кожне промовлене слово та аплодували кожному прочитаному віршу.

Ні бібліотекарі, ні вчителі, ні сама Лариса Павлівна навіть не очікували та-
кої уваги та зацікавленості школярів, що ще раз підтверджує правильність та 
необхідність проведення творчих зустрічей учнів із відомими особистостями.

Діти – це не просто майбутнє нашої країни, це її життя. І наша мета – зро-
бити її красивою, світлою, насиченою високими духовними ідеалами. Мож-

ливим це стане лише тоді, коли кожен із нас на своєму особистому прикладі й 
досвіді покаже підростаючому поколінню справжні культурні цінності та істин-
ний сенс правильно обраного шляху.

Руслана ДИШУК, бібліотекар Кіровської СЗШ.

КУЛЬТУРНІ  ЦІННОСТІ

НЕЗАБУТНЯ ЗУСТРІЧ ІЗ ПОЕТЕСОЮ
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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.

ДО УВАГИ!

Господарочка

СМАЧНОГО!

ОВНИ. Боротися з обставинами цього тижня – да-
ремна витрата часу та нервів. Просто пливіть за те-
чією й не плануйте поки що довгострокових справ. 
У вихідні знайдіть порозуміння з родичами.

ТІЛЬЦІ. Налаштуйтеся на зміни в житті, підго-
туйте себе до сюрпризів та несподіванок. У суботу 
давні мрії нарешті почнуть здійс-
нюватися завдяки вашому терпін-
ню й працездатності. 

БЛИЗНЮКИ. Будьте реаліста-
ми в своїх мріях і бажаннях, тіль-
ки тоді вони мають реальний шанс 
здійснитися найближчим часом. 
Не сумнівайтеся – успіх прийде 
зовсім скоро. 

РАКИ. Можливі несподіванки, 
які можна було передбачити. Будь-
те до них морально готові, але да-
ремно не метушіться й не робіть 
зайвих кроків, поки не розберете-
ся, що до чого. 

ЛЕВИ. Ймовірно доведеться 
повертатися до незавершених справ, розбирати 
проблеми, які нагромадилися раніше. Щось може 
сплутати вам карти, зіпсувати ваші плани, але до 
п’ятниці все стане на свої місця.

ДІВИ. Ситуація на роботі – на вашу користь. Одер-
жите непоганий шанс зміцнити свій авторитет і на-
віть змінити долю. Але для цього треба прийняти 

важливе рішення. Вихідні вдалі для торгівлі-купівлі.
ТЕРЕЗИ. Час серйозно замислитися про майбутнє, 

багато задумів почнуть перетворюватися на реаль-
ність. Не давайте нікому поки що жодних обіцянок, бо 
виконати їх вчасно й у повному обсязі буде непросто. 

СКОРПІОНИ. Сприятливий тиждень. Імовірні 
успіхи в діловій кар’єрі, позитивні 
зрушення в професійній і особистій 
сферах. У вихідні уникайте метушні 
та сторонніх людей. 

СТРІЛЬЦІ. Будьте уважніші та 
обережніші до нової інформації, пе-
ревіряйте її. Перш ніж вирішувати 
якусь нову проблему, порадьтеся з 
близькими людьми, і все у вас вийде. 

КОЗЕРОГИ. Сприятливий час 
для зміни стереотипів і побудови 
планів на майбутнє, але вони по-
винні бути більш-менш реальни-
ми. Друзі й однодумці будуть по-
руч, і ви допоможете одне одному.

ВОДОЛІЇ. Необхідно впорядко-
вувати все, що давно вимагає вашої уваги. Щоб уник-
нути можливих конфліктів та халеп, даремно не ризи-
куйте, не нервуйте з кожного дріб’язкового приводу.

РИБИ. Досить спокійний й одночасно продуктив-
ний тиждень. Гарний період для ділових зустрічей і 
важливих справ. Домашні проблеми краще вирішу-
вати відразу, інакше загрузнете в дрібних клопотах.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ

РВК ПОВІДОМЛЯЄ

30.08.2016 року співробітниками Головного управ-
ління внутрішньої безпеки та управління внутріш-
ньої безпеки ГУ ДФС у Київській області спільно 
з Генеральною прокуратурою України та ГУ БКОЗ 
СБУ викрито службових осіб ГУ ДФС у Київській 
області, які, обіймаючи керівні посади, систематич-
но здійснювали здирництво, побори для власного 
збагачення від суб’єктів господарювання, що пору-
шували податкове законодавство, а також прикри-
вали діяльність конвертаційного центру.

У ході досудового розслідування у кримінально-
му провадженні за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України 
(зловживання владою або службовим становищем), 
встановлено, що вказані посадові особи системно 
отримують неправомірну вигоду в особливо вели-
ких розмірах від представників суб’єктів реального 

сектору економіки, а також від осіб, які реалізову-
ють протиправні схеми, спрямовані на отримання 
надприбутків із використанням суб’єктів господа-
рювання з ознаками фіктивності.

29.08.2016 року проведено обшуки в робочих ка-
бінетах керівництва ГУ ДФС у Київській області, 
керівників підпорядкованих податкових інспекцій, 
а також за місцями реєстрації та проживання цих 
посадових осіб.

За їх результатами вилучено готівку на загальну 
суму понад 4,5 млн грн (68 000 доларів США, 100 
252 євро, 1000 000 грн, 855 фунтівстерлінгів).

Наразі проводиться комплекс слідчих та розшуко-
вих дій з метою встановлення всіх обставин вчине-
ного кримінального правопорушення, притягнення 
всіх винних осіб до відповідальності та забезпечен-
ня відшкодування завданих державі збитків.

Сергій МУНТЯН, завідувач сектору організації 
роботи Дніпропетровської ОДПІ.

ПРОСТИЙ КВАСОЛЕВИЙ СУП
Інгредієнти: 1 склянка квасолі, 4-5 картоплин, 2 

моркви, 2 цибулини, 1 ст. ложка томатної пасти (або 0, 
5 склянки томатного соку), олія, хмелі-сунелі, чорний 
мелений перець, сіль за смаком.

Приготування: квасолю потрібно заздалегідь про-
мити й залити холодною водою на 8-10 год. Ще раз 
промити й варити квасолю протягом 1 год. Додати 
картоплю й варити її до готовності. Натерту на круп-
ну терку моркву обсмажте на олії, додайте томат і від-
правте зажарку в суп. Посоліть і додайте спеції. Ок-
ремо обсмажте до золотистого стану дрібно нарізану 
цибулю й розкладіть її по тарілках у готовий суп.

Птах, який си-дить на дереві, ніко-ли не боїться, що гілка під ним зламається, бо він довіряє не гілці, а влас-ним крилам. Завжди вірте в себе.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
Нагадуємо вам, що згідно Закону України №1602- 

VII від 22.07.2014 року про внесення змін до статті 
28 Закону України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» в частині збільшення терміну знахо-
дження військовозобов’язаних в запасі до 60 років.

У зв’язку з прийняттям змін до закону граничний вік 
перебування військовозобов’язаних в запасі становить: 

рядовий (сержантський та старшинський) склад – 
до 60 років;

молодший офіцерський склад – до 45 років;
старший офіцерський склад – до 50 років;
вищий офіцерський склад – до 65 років;
Жінки військовозобов’язані запасу – до 50 років.
Громадяни України, яким не виповнилося 60 ро-

ків, проте були зняті з військового обліку раніше 
до внесення змін, просимо в найкоротший термін 
з’явитися до районних військових комісаріатів, в 
яких перебували на обліку, для поновлення на вій-
ськовому обліку та реалізації свого конституційно-
го права із захисту Батьківщини.

З повагою Олександр ВОЛЬНІКОВ, військо-
вий комісар Дніпропетровського районного вій-

ськового комісаріату, підполковник.

Уважаемые члены с/о «Мелиоратор», код 
26458328: Макаров Борис Борисович (уч.39), 
Яковенко Виктор Михайлович (уч.84), Кихта 
Наталья Леонидовна (уч.91), Орлянский Олег 
Вячеславович (уч.93), Полянский Виктор Ефи-
мович (уч.99), Самохин Николай Андреевич 
(уч.107), вы приглашаетесь 24 сентября в 10.30 ч. 
на собрание правления с/о «Мелиоратор», которое 
состоится на территории с/о «Мелиоратор» возле 
сторожки. Тема собрания: рассмотрение ваших 
нарушений Устава садового общества (п. 2.2; 3.4; 
3.5) и Земельного Кодекса Украины ст. 141; 143; 211 
и вынос на общее собрание (02.11.16 г. в 11.00 ч.) 
решения о вашей дальнейшей деятельности в роли 
члена с/о «Мелиоратор». Явка обязательна.

В случае неявки – данный вопрос будет рассма-
триваться без вашего участия.

Председатель с/о «Мелиоратор» 
Санжаровский Г.Н.

СПІВРОБІТНИКАМИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕ-
КИ ДФС ПРИПИНЕНО ЗЛОЧИННІ ДІЇ З БОКУ 
КЕРІВНИКІВ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Чумаківська сільська рада повідомляє про прийняті регулятор-
ні акти: 7 вересня 2016 року рішеннями 11 сесії VІІ скликання сіль-
ської ради затверджені Положення про порядок справляння податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Чу-
маківської сільської ради (рішення № 6-11/ VІІ) та Положення про 
розмір ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяль-
ності на території Чумаківської сільської ради (рішення № 6-11/ VІІ).

З документами можна ознайомитися в приміщенні Чумаківської 
сільської ради за адресою: Дніпровський район, с. Чумаки, вул. 
Шкільна, буд. 13.

Втрачене свідоцтво про право при-
ватної власності на квартиру за адре-
сою: смт Ювілейне, вул. Фрунзе, буд 
28, кв. 37, Дніпропетровський район, 
Дніпропетровська обл. на ім’я Піяв-
ська Галина Георгіївна, виданого на 
підставі розпорядження Дніпропетров-
ської районної ради від 13.09.1995 р. № 
1052, зареєстрованого в БТІ 14.09.1995р. 
за № 418-3, вважати недійсним. 

Втрачений сту-
дентський квиток 
Д н і п р о п е т р о в -
ського індустрі-
ального коледжу 
на ім’я Дяченко 
Дмитро Євгено-
вич, вважати не-
дійсним.

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
Дорога до школи завжди є справжньою пригодою, але інколи 

вона може містити небезпеку, про яку школяр має знати для того, щоб бути в без-
пеці. Знати й дотримуватися правил дорожнього руху повинна кожна дитина ще до 
того, як вона самостійне вийде на вулицю – це допоможе їй безпечно ходити вули-
цями й переходити дороги. 

Запам’ятайте ці правила дорожнього руху
1.Пішоходи ходять лише тротуарами, тримаючись лише 

правого боку, щоб не заважати зустрічним пішоходам.
2. Дорогу треба переходили в тих місцях, які позначені 

лініями розмітки або дорожніми знаками.
3. До того, як переходити вулицю, спершу треба поди-

витися ліворуч. Якщо проїжджа частина вулиці вільна 
– можна йти.

4. Коли ти дістався середини вулиці, подивися право-
руч. Якщо проїжджа частина вільна – переходь.

5. Під час переходу вулиці уважно стеж за сигналами світлофора.
6. Червоний колір світлофора означає: «Стій! Зупинися!», жовтий колір попереджає: «Ува-

га! Приготуйся!», зелений колір світлофора подає команду: «Шлях вільний! Можна йти!».

У зв’язку з встановленням (відновленням) меж зе-
мельної ділянки за адресою: вул. Центральна, 28, 
смт Обухівка (Кіровське), Обухівська селищна 
рада 23.09.16 о 13-00 запрошує суміжних землеко-
ристувачів для погодження меж. Тел. (056) 761 16 45.

ГАРБУЗОВІ ОЛАДКИ З КОРИЦЕЮ
Інгредієнти: гарбуз – 300-350 г, яйця – 2 шт., пшенич-

не борошно – 200 г, молоко – 100 мл, цукор – 50 г (або за 
смаком), кориця – 0,5 ч. л. (або за смаком), ванільний цу-
кор – 0,5 ч. л., розпушувач для тіста – 1 ч. л., дрібка солі, 
соняшникова рафінована олія – для смаження.

Приготування: такі оладки ще можна урізноманіт-
нити такими додатковими інгредієнтами, як апельси-
нова чи лимонна цедра, сушена журавлина, родзинки 
й інше. Гарбуз очистіть від шкірки, поріжте кубиками 
й подрібніть у блендері до пюреподібного стану. Збий-
те яйця вінчиком. Змішуйте. До яєць додайте гарбузове 
пюре й молоко. Все ретельно перемішайте. Змішайте 
сухі інгредієнти. В окрему посудину просійте борошно, 
додайте всі сухі інгредієнти (цукор, корицю, ванільний 
цукор, дрібку солі й розпушувач). Перемішайте. Додай-
те борошно до гарбузової маси. Борошно частинами 
додайте до гарбузової суміші, щоразу все ретельно пе-
ремішуючи. В результаті має вийти доволі густа суміш. 
На сковорідці розігрійте зовсім трішки олії й столовою 
ложкою викладіть оладки. Смажити оладки на малому 
вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Теплі оладки 
при подачі полийте медом чи сиропом і посипте грець-
кими горіхами. Також можна подавати їх зі сметаною. 

ТУШКОВАНІ КАБАЧКИ З МАКАРОНАМИ
Інгредієнти: кабачки (молоді) – 800 г, помідори – 250 г, 

ріпчаста цибуля – 200 г, морква – 150 г, часник – 5-6 зуб-
чиків, зелень кропу – 1 пучок, сир «Пармезан», оливкова 
або соняшникова олія для смаження, сіль, чорний мелений 
перець, макарони (з твердих сортів пшениці) – 300-400 г.

Приготування: тушковані кабачки можна подавати не 
лише з макароном, але й як гарнір до м’ясних чи рибних 
страв, або як основну страву до варених каш, картоплі. 
Із вказаної кількості інгредієнтів виходить приблизно 
6 порцій. Цибулю й моркву почистіть. Цибулю поріжте 
кубиками, моркву – кружальцями. Нарізані овочі злегка 
засмажте на рослинній олії до прозорого стану цибулі. 
Тим часом кабачки добре помийте й наріжте невеликими 
шматками. Кабачки додайте до цибулі з морквою, пере-
мішайте й на середньому вогні, періодично помішуючи, 
тушкуйте приблизно 15 хв. Помідори опустіть в окріп на 
20 с., зніміть шкірку й поріжте кубиками. Потім томати 
додайте до кабачків, добре посоліть, перемішайте й, час 
від часу помішуючи, тушкуйте приблизно ще 15 хв. Зе-
лень кропу помийте й дрібно поріжте. В кінці приготу-
вання до страви додайте зелень кропу, вичавлений через 
часникодавку часник і чорний мелений перець. Все ре-
тельно перемішайте й відставте з вогню. Потім до овочів 
додайте щойно зварені в підсоленій воді гарячі макарони, 
знову все перемішайте. Страву розкладіть у порційні та-
рілки й щедро присипте тертим пармезаном.

ЦУКЕРКИ
Інгрідієнти: мак – 3 ст. л., кунжут – 3 ст. л., фініки – 

стакан. Кількість залежить від того, скільки , цукерок 
ти збираєшся приготувати.

Приготування: спершу розмоліть у блендері мак, по-
тім кунжут, після фініки без кісточок. Можливо, на ос-
танньому етапі до фініків потрібно додати трохи води, 
все залежить від потужності блендера. Всі розмелені 
продукти змішайте в глибокій тарілці до стану густої 
пасти. З неї сформуйте цукерки й кожну обваляйте в 
кунжутному насінні або залишках маку. Цукерки готові.

Втрачене по-
свідчення дити-
ни з багатодітної 
родини серії ДБ, 
номер 025022 на 
ім’я Кирпи Ки-
рила Анатолійо-
вича, вважати не-
дійсним.
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ЕКСКУРСІЯ ДО БІБЛІОТЕКИ

ЛІТЕРАТУРНА   МАНДРІВКА
Традиційно, учні шкіл 

ідуть у гості до Район-
ної дитячої бібліотеки. 
Бібліотечні фахівці зу-
стріли багато діток, за-
здалегідь готувалися, 
щоб їм було цікаво та 
запам’яталося надовго. 

Діти взяли участь у 
засіданні літературної 
кав’ярні «Дні народжен-
ня книг та літературних 
героїв». Під час спілку-
вання ми поговорили 
про цікаві моменти з 
біографії дитячого пись-
менника Миколи Носова 
та провели літературну вікторину до 45-річчя виходу в світ трилогії «Незнайко та його 
друзі». Обрамленням літературного свята став буктрейлер «Читаймо книги Миколи 
Носова» та мультфільм «Бобик в гостях у Барбоса». Після цього дітлахи з цікавістю та 
запалом вибирали книги додому, ділилися враженнями.

Разом із малечею бібліотекарі розглянули казкову мозаїку від Корнія Чуковського 
«Чаювання у Федори». Всі ми любимо святкувати дні народження, в книг теж є цей 
день – у цьому році виповнюється 90 років із дня написання таких гарних казок Корнія 
Чуковського як «Телефон», «Федорине горе», «Путаниця» та інші. Дітки із задоволен-
ням відгадували питання літературної вікторини, із запалом переглянули буктрейлери 
«Про Муху Цокотуху» та «Читаємо разом книги К. Чуковського». Не залишила малечу 
байдужими розповідь про життя та творчий шлях письменника, а наостанок ми всі пе-
реглянули мультфільми за казками Корнія Чуковського «Федорино горе» та «Айболит». 

Цікаво пройшли голосні читання до 90-річчя з дня написання казки «Багаж» Са-
муїла Маршака. Дітлахи насолоджувалися цікавим буктрейлером за казкою «Ба-
гаж», який був створений шестикласниками та переглянули мультфільм «Человек 
рассеяный». Потім всі разом пішли до історико-краєзнавчого музею ім. О.С. Коваля, 
де працівниками бібліотеки були проведені оглядові екскурсії. 

Також до дитячої бібліотеки завітали учасники гуртка образотворчого мистецтва 
«Палітра» Будинку дитячої творчості (керівник гуртка Марія Собчинська). Юні ху-
дожники презентували свої роботи «Україні є що берегти, Україну є кому оберіга-
ти». Бібліотечні фахівці провели з відвідувачами голосні читання по книзі-ювіляра 
С. Михалкова «Дядя Степа» (80 років). Діти познайомились із життєвим та творчим 
шляхом письменника, відгадували героїв віршів, переглянули мультфільми. А ще в 
бібліотеці відбувся день інформації «Книжкові новинки для Владика та Маринки», 
під час якого діти познайомилися з новими надходженнями до бібліотечного фонду. 
Ці книги свого часу були подаровані читачами в ході акції «Подаруй бібліотеці кни-
гу» та «Книзі друге життя – прочитав, подаруй бібліотеці».

Відбулася літературна мандрівка книгою Еліни Заржицької «Пригоди Рожевого 
Динозаврика». Діти з захопленням спостерігали за пригодами Тошки – Рожевого 
Динозаврика. До речі, у фонді Районної дитячої бібліотеки є багато книг цього ав-
тора: «Про Черепаху Наталку», «Як черепаха Наталка до школи збиралася» та п’ять 
книг про різні пригоди китеняти Тимка. В ігровій формі дітлахи познайомились із 
класикою світової літератури – за казкою Гофмана «Лускунчик і мишачий король». 
Пройшов краєзнавчий урок «Щоб нам дізнатися про край, легенди чарівні читай». 

Наше Підгородне має багату фольклорну спадщину, й бібліотекарі намагаються 
донести до підростаючого покоління ці народні скарби. Ми завжди пропонуємо на-
шим маленьким користувачам познайомитися з підбіркою «Історія Підгородного в 
легендах та переказах», яка зібрана та упорядкована бібліотечними фахівцями РДБ.

Юлія РАВШАНОВА, бібліотекар РДБ.

Д н і п р оп е т р ов с ь к и й  Р Е М 
п ов і д ом л я є

У зв’язку з плановими 
ремонтними роботами 
відбудуться перебої елек-
тропостачання в вересні 
місяці в період із 8-00 до 
18-00 години в наступ-
ному населеному пункті 
Дніпровського району: 

ВЛ-6 кВ Л-1 м. Підгородне, 
вул. Межова, Литвишка, Се-
вастопольська, Яворницького – 
27.09.16 р.

Пісенна, Харківська, Енергети-
ків, Жукова, Сагайдачного, Пошто-
ва, Перемоги, Низова, Зарічна, І. 

Франка, Дніпровська, 
Коротка – 28.09.16 р.

А д м і н і с т р а ц і я 
ДРЕМ застерігає про небезпеч-

ність електричного струму.
При виявленні пошко-

джень повітряних і ка-
бельних ліній електропе-
редач, трансформаторних 
підстанцій і розподіль-
них пунктів, відчинених 

і пошкоджених дверей у 
них, спроб проникнення до 

приміщення з електронним 
обладнанням сторонніх осіб, 

просимо сповіщати колцентер 
ПАТ «ДТЕК» «Дніпрообленер-

го» за тел. 0-800-500-444 або ра-
йонний відділ поліції.

З повагою адміністрація ДРЕМ.

КНИГИ - КОРАБЛІ ДУМОК
Днями колектив працівників КЗ «Дніпровська центральна районна бібліоте-

ка» на чолі з директором Гавриловою Г.І. були активними учасниками облас-
ного свята, присвяченого Дню міста Дніпро та напередодні Всеукраїнського 
Дня бібліотек, яке відбулося на території міського парку Лазаря Глоби.

Метою цього заходу було представлення широкій громадськості сучасних 
можливостей бібліотек, їх унікальних фондів, інноваційних послуг, які бі-
бліотеки надають місцевим громадам.

Наша бібліотека представила виставку-інсталяцію «Книги-кораблі думок» 
(автори Бантюкова О.А., Голик А.О.), тематичну виставку «Наші таланти» та 
майстер класи «Кольорові стрічки» та «Незвичайне плетіння з газет», виши-
ванки, картини, поробки з бісеру (автори: майстрині Довганіч Н.П., Шапа А.В., 
Семенюк В.В., Кисельова Т.І., члени гуртка бібліотеки – учні 3-А класу Обу-
хівської СШ та бібліотекарі селищної бібліотеки Юдіна В.О., Антоненко О.Д. 
Степової сільської бібліотеки Бородавка С.В.) та відеопрезентацію «Знайом-
тесь: бібліотеки Дніпровського району» (автор Баранова Л.В.).

Ця презентація не змогла б відбутися без активної участі начальника відді-
лу культури, туризму,  національностей та релігій Чередніченко В.І., началь-
ника відділу культури Слобожанської об’єднаної територіальної громади  
Гамасенко О.І., директора РБК Лимарь Т.П., які допомогли і словом і ділом, і 
матеріальною підтримкою.

Галина ГАВРИЛОВА, директор Центральної районної бібліотеки.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ-БЕНЕФІС 

СПОРТ

ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНЕ ЧОТИРИБОРСТВО
На базі Зорянської СШ (директор Людмила Кулак) відбулись районні змагання 

з військово-спортивного чотириборства, приурочені Дню фізкультурника. За на-
городи від районної організації «Колос» та районної організації Товариства спри-
яння обороні України боролись 5 шкільних колективів. 

Загальнокомандний залік. І місце – Партизанська СШ (вчитель фізичної 
культури Валентин Щербатюк) – 8 очок. ІІ місце – Зорянська СШ (вчитель 
фізичної культури Сергій Вербицький) – 9 очок. ІІІ місце – Чумаківська СШ 
(вчитель фізичної культури Нелла Шевчик) – 10 очок. ІV місце – Балівська 
СШ (вчитель фізичної культури Олександр Погрібний) – 15 очок. V місце – 
Кіровська СШ-1 (вчитель фізичної культури Євген Ткаченко) – 17 очок.

На параді-відкритті Людмила Стрежньова, голова ДРО ВФСТ «Колос», 
привітала юних спортсменів зі святом фізкультурника й побажала, щоб пе-
ремога дісталась сильнішому.

П’єдестал пошани. Міні – футбол. І місце – Зорянська СШ. ІІ місце – Чу-
маківська СШ. ІІІ місце – Партизанська СШ. Волейбол (дівчата). І місце – 
Партизанська СШ. ІІ місце – Зорянська СШ. ІІІ місце – Чумаківська СШ. 

Гирьовий спорт (юнаки). І місце – Балівська СШ. ІІ місце – Чумаківська 
СШ. ІІІ місце – Партизанська СШ. Кульова стрільба (збірна). І місце – Пар-
тизанська СШ. ІІ місце – Зорянська СШ. ІІІ місце – Чумаківська СШ.

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Неперевершено виступили снайпери з 
Партизанського. Юнаки, як один, вибили більше сорока балів. Дівчата – більше 
тридцяти. В підсумку квінтет партизан залишили далеко позаду конкурентів».

Слід відзначити високу організованість та підготовленість учасників спортив-
ного свята. Звичайно в цьому велика заслуга вчителів фізкультури. Наставники не 
тільки оздоровлюють та тренують молодь, а й є для них прикладом вихованості, 
порядності та професійності. Щиро вітаю всіх працівників фізичної культури та 
спорту нашого району зі святом і зичу подальших успіхів їм та їхнім вихованцям.

Людмила Стрежньова, голова ДРО ВФСТ «Колос».

Днями відсвяткував свій ювілейний День народження депутат районної 
ради Анатолій ПЛОХИЙ.

Анатолій Іванович 20 років працював на різних посадах у радгоспі ім. XXV 
з’їзду КПРС (ВАТ «Чумаки»). І майже 15 років свого життя присвятив місцево-
му самоврядуванню. Обирався Чумаківським сільським головою, й вже 10 років 
працює на посаді заступника Обухівського селищного голови. Уважний до лю-
дей, завжди вислухає й допоможе, відповідальний і компетентний. За ці якості в 
2015 році виборці Чумаківської громади висловили йому довіру, обравши депу-
татом районної ради.

Шановний Анатолію Івановичу! 
Прийміть наші щирі вітання з нагоди Вашого 55-річчя!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-
яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях. Хай Вас під-
тримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги. Нехай 
добром і любов’ю наповнюється кожен Ваш день, а праця на благо людей прино-

сить задоволення й радість.
З повагою Роман Пруденко – голова районної ради, депутати районної ради, 
                  Артьом Фісунов – голова райдержадміністрації.

Від щирого серця вітаємо з знаменним ювілеєм 
Анатолія ПЛОХОГО, 

заступника Обухівського селищного голови.
Шановний Анатолію Івановичу! 

Ваш оптимізм і життєва невичерпна енергія 
завжди надихають нашу громаду на нові ідеї та 
досягнення. А ваші відповідальність та професі-
оналізм додають впевненності в здійсненні всіх 
задумів щодо подальшого розвитку Обухівської 
громади. З нагоди Вашого ювілейного Дня на-
родження прийміть найкращі поздоровлення!

Хай огортають вас літа теплом таким, 
Що з серця вашого струмує. 
Хай доля вас ощедрує добром, 
З яким людина в серці радість чує. 
Живіть, творіть під сонечком осяйним, 
Хай вашим другом буде кожна днина, 

                                   І будьте вічно молодим, як в колоску зернина. 
Весиль Гезь, Обухівський селищний голова від іменя колективу селищної ради.


