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Дорогі земляки, ветерани, батьки!
Від усієї душі вітаємо вас із теплим і сердечним 

святом – Міжнародним днем 
людей похилого віку!

Цей день – символ єдності й спадкоємності по-
колінь, прекрасна можливість сказати теплі слова 
подяки батькам, матерям, ветеранам війни й пра-
ці, пенсіонерам і, взагалі, всім літнім людям за 
вклад у розвиток країни, за багаторічну самовід-
дану працю, доброту й мудрість. 

Дорогі батьки, матері, бабусі й дідусі! Ваші стій-
кість і самопожертва завжди будуть для всіх яскра-
вим прикладом мужності й любові до Вітчизни. 

На схилі років, що приховувати, й здоров’я слаб-
шає, й побутові негаразди тиснуть сильніше, тому 
дбайливе, уважне ставлення до літніх людей, які 
пройшли довгу й важку дорогу життя, має бути 
одним із основних державних пріоритетів. 

Незважаючи ні на що, нехай осіння пора, в яку 
ви вступили, буде світлою й ласкавою, наповне-
ною душевним теплом, увагою й турботою близь-
ких. Живіть довго й щасливо, будьте здорові, ра-
дійте успіхам дітей та онуків. Миру вам, оптиміз-
му й благополуччя!

Жовті барви за вікном і витончений 
аромат хризантем щороку нагаду-
ють про наближення свята мудрих, 
творчих, талановитих, завзятих, са-

мовідданих людей – освітян.
Шановні педагоги, прийміть найщи-
ріші вітання та найкращі побажання 
з нагоди вашого професійного свята 

–  Дня працівників освіти!
Щоденно у невтомній, клопіткій 

наполегливій праці ви формуєте ін-
телект нації, відроджуєте духовність, 
плекаєте доброту, прокладаєте стеж-
ку з країни дитинства до дорослого життя кожній особистості.

Повсякчас не знає спокою серце педагога, а думки про своїх 
вихованців не залишають ні на мить. Тож бажаю, щоб доля 
щедро обдаровувала кожного з вас здоров’ям, натхненням, 
вдячністю вихованців, визнанням влади й батьківської гро-
мади, а родинна злагода та добробут нехай забезпечать ваш 
душевний спокій і гарний настрій.

Упевнений, що справа, якій віддаєте всі свої сили, знання та 
енергію, примножить славу Дніпровського району, а ваші учні 
є й будуть гордістю України!

З повагою Каміль ПРИМАКОВ, заступник голови 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Шановні працівники освіти!
Прийміть щирі вітання з нагоди вашого профе-

сійного свята!
День працівника освіти, можна сказати без пе-

ребільшення – це загальнонаціональне свято. У 
пам’яті кожного одразу ж виникає образ улюбле-
ного вчителя, який був порадником, другом, вихо-
вателем, прикладом у житті.

Педагоги нашого району завоювали заслужену 
пошану й вдячність, розкрили красу рідного краю, 
велич його історії, навчили чесно жити й самовід-
дано працювати.

Низький вам уклін за вашу творчу, самовіддану 
та подвижницьку працю, за вміння запалювати 
вогонь у дитячих серцях, за відданість професії, 
відповідальне, а іноді жертовне ставлення до свого 
покликання.

Щиро зичимо вам доброго здоров’я, великого 
задоволення від плодів своєї праці, щоб вас зігрі-
вало тепло людської подяки за добрі справи, а учні 
завжди оточували увагою й турботою.

Нехай вас і ваших дітей завжди об’єднує одна 
мета – зведення величного храму науки, а життя 
виставляє лише найвищі оцінки!

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

На базі Зорянської школи для учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Дніпровського району пройшло військо-
во-спортивне свято «Ігри патріотів». 

Команди, по 6 школярів із кожної школи, 
змагались в естафеті, яка включала випро-
бування зі розбирання – збирання АК-74 (ав-
томата Калашнікова), віджимання від землі 
– 10 разів, подолання перешкоди по-пластун-
ськи та бігу. А також мали змогу засвідчити 
власний рекорд в індивідуальних змаганнях.

У дуже складній напруженій боротьбі пер-
шість здобула команда юних патріотів Підго-
родненської середньої загальноосвітньої школи 
№2 (директор Світлана Каліберда), яка й отри-
мала головний приз змагань – 1000 грн. Капітан 
команди-переможниці – Дмитро Лопушняк, 
члени команди: Костянтин Білуха, Михайло 
Сотула, Віталій Модліцький, Дмитро Покоти-
ло, Джамал Ага. Підготував найкращу коман-
ду до спортивних змагань вчитель предмету 
«Захист Вітчизни» Володимир Філатов.

Друге місце посіла команда Слобожанської СЗШ №1, третє – Балівської СЗШ, чет-
верте – Кіровської СЗШ №1, а п’яте – Партизанської СЗШ. Ці команди теж отримали 

грошові нагороди за ініці-
ативи депутатів Дніпров-
ської районної ради.

Роман Пруденко, голова 
районної ради, звернув-
ся до учасників змагань 
зі словами: «Саме в таких 
спортивних іграх, коли мо-
лодь стоїть плечем до пле-
ча, і всіх єднає бажання по-
казати найкращий резуль-
тат, гартується мужність і 
сила духу, міцніють почут-
тя патріотизму й честі».

Вболівали за юних патрі-
отів не тільки їхні педагоги, 
а й перший заступник го-
лови райдержадміністрації 

Олександр Дейнека, депутат обласної ради Олександр Широких, депутати районної 
ради Віктор Міщенко, Едуард Підлубний, Сократіс Кесов, Ігор Шаповалов, начальник 
Дніпровського районного сектору Головного управління державної служби України з 
надзвичайних ситуацій Сергій Бедрань та начальник районного відділення національ-
ної поліції Олександр Кудрявцев. Нікого не залишили байдужими енергійність, запал 
юнаків та дівчат, відмінна спортивна підготовка кращих представників шкіл.

В особистому заліку результати змагань «Ігри патріотів» такі. Стрільба по мі-
шені: 1 м. – Юрій Масалов, Любимівська СЗШ – 47 балів; 2 м. – Артур Махно, 
Підгородненська СЗШ №3 – 46 балів; 3 м. – Владислав Чехлатий, Зорянська СЗШ 
– 45 балів. Підтягування на перекладині: 1 м. – Яковлєв І.Е., Підгородненська 
СЗШ №4 – 25 раз; 2 м. – Абдулаєв О. В., Підгородненська СЗШ №1 – 23 рази; 3 

м. – Шаповалов К., Горьківська СЗШ – 22 рази. 
Розборка – зборка АК-74. Дівчата: 1 м. – Іващенко 

О., Партизанська СЗШ – 44 сек., 2 м. – Терещенко А., 
Підгородненська СЗШ №4 – 48сек.; 3 м. – Савчук В., 
Підгородненська СЗШ №4 – 49 сек. Хлопці: 1 м. – 
Ростислав Степанець, Новоолександрівська СЗШ – 38 
сек.; 2 м. – Денис Боднер, Балівська СЗШ – 41сек.; 3 
м. – Біблій О., Підгородненська СЗШ №4 та Жерак О. 
Слобожанська СЗШ №1 – по 44 сек. Метання гранати 
на дальність: 1 м. – Максим Рожко, Волоська СЗШ – 
60 м; 2 м. – Завалипіч В., Чумаківська СЗШ – 58 м; 3 
м. – Лапін А., Олександрівська СЗШ – 52 м.

Олександр Вольніков, підводячи підсумки змагань, 
наголосив на важливості патріотично-масових захо-
дів у вихованні підростаючого покоління, подякував 
всім директорам шкіл та педагогам за хорошу підго-

товку команд та учасників.
На час масового заходу на спор-

тивному стадіоні школи стояла 
військова техніка, пожежна маши-
на. Екіпаж патрульних поліцей-
ських оберігав порядок. Та на диво 
один із них, юнак, був вже надто 
люб’язний зі шкільною дітворою, 
фотографувався, демонстрував об-

мундирування та засоби захи-
сту. Як виявилось, Денис Шуль-
га, так звали поліцейського 
– випускник Зорянської школи, 
а сьогодні, як бачимо, стоїть на 
захисті порядку й справедливо-
сті. Добрий приклад для наслі-
дування нашій дітворі.

Особлива подяка від керів-
ництва району та учасників 
заходу військовій частині 3036 

Національної гвардії України, командир полковник Андрій Димихін, начальнику 
Головного управління ДСНС Україна в Дніпропетровській області Андрієві Куль-
бачу, начальнику управління патрульної поліції в м. Дніпро Департаменту па-
трульної поліції України старшому лейтенанту Володимирові Богоносу.

Таміла ЖОРНЯК, с. Зоря. Фото автора.

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ ЗАХІД

РІВНЯЙМОСЯ НА ЮНИХ ПАТРІОТІВ
Військовому комісару райвійськкомату Олександрові Вольнікову рапортує Сергій Вербицький, учитель 

предмету «Захист Вітчизни»: «Школи до проведення військово-спортивних змагань вишикувані й готові!» 

Команда Підгородненської 
СЗШ-2 – переможець 
естафетних змагань.

Тендітні учениці Балівської СЗШ Влада Ялен-
ко (11 кл.) та Оксана Сокуренко (10 кл.) вправно 
володіють технікою розбирання-збирання АК-74.

Тарас Когуна (Підгородненська СЗШ-3) вста-
новив особистий рекорд – 23 підтягування на 
перекладині, та всеж перемога дісталась іншим.

Лариса Сафронова, начальник відділу освіти райдержадміністрації: «Директори шкіл району та 
вчителі предмету «Захист Вітчизни» забезпечують високий рівень патріотичної роботи».
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КОЛЕГІЯ

Дитячий садочок – це диво-
вижний, неповторний світ ди-
тинства. Світ, в якому так ба-
гато яскравих кольорів, світ, в 
якому завжди радість і посміш-
ки. Адже день кожної дитини 
наповнений забавами й весе-
лощами. Граючись, малюки 
постійно навчаються чомусь 
новому, роблять відкриття.

Днями в смт Обухівка до до-
шкільного навчального закладу 
(ясла-садок) загального розвит-
ку № 17 «Орлятко» на свято 
завітали поважні гості: Артьом 
Фісунов, голова райдержадмі-
ністрації, Олександр Дейнека, 
перший заступник голови рай-
держадміністрації, Василь Гезь, 
Обухівський селищний голова. 

В затишній музичній залі 
дошкільного закладу гостей зустрічали запашним короваєм Інна 
Баранець, завідуюча ДНЗ «Орлятко» та вихованці в українських 
костюмах старшої групи «Бджілка» (вихователь Наталія Коваль), 

УРОЧИСТА МИТЬ

які підготували та представили візитівку садка ра-
зом із своїм музичним керівником Павлом Шевчен-
ком. Діти радували присутніх чудовим танком, спі-
вали пісні, декламували вірші. На концерт завітали 
вихованці груп «Капітошка», «Сонечко» разом із 
своїми батьками, які підтримували малечу опле-
сками. Присутні від святкового концерту отримали 
багато позитивних емоцій та чудовий настрій.

Артьом Фісунов подякував за такий чудовий кон-
церт та разом із Олександром Дейнекою вручив дітла-
хам приємні подарунки для творчого розвитку дітей.

Після завершення свята завідуюча Інна Баранець 

провела екскурсію по дитсадку та розповіла про 
його роботу. Гості оглянули ігрові та спальні кім-
нати різних вікових груп, медичний та методичний 
кабінети, котельню, познайомилися з творчістю 
малечі, були представлені виставки з природничо-
го матеріалу вихованців закладу та їх батьків. 

Тож очільники району переконалися, що в цьо-
му дитячому садку дружній колектив виховате-
лів під керівництвом завідуючої Інни Іванівни, 
працює творчо та натхненно й докладає всіх зу-
силь, щоб діткам тут було комфортно та затишно.

Юлія ЧУМАК, смт Обухівка. Фото автора.

"ОРЛЯТКО" ЗУСТРІЧАЄ ГОСТЕЙ

Відповідно до плану ос-
новних системних заходів 
у середу відбулось засі-
дання колегії райдержад-
міністрації під головуван-
ням Артьома Фісунова, 
голови РДА. 

Про організацію роботи 
із посіву озимих культур 
та готовності сільсько-
господарських підпри-
ємств до збирання пізніх 
сільськогосподарських культур доповіла Тетяна 
Ткач, начальник управління агропромислового роз-
витку райдержадміністрації: 

Сільськогосподарський рік підходить до свого ло-
гічного завершення. Весь комплекс осінньо-польових 
робіт буде про-
ведено на площі 
72 тис. га – це 
збирання пізніх 
зернових культур 
із площі 21,5 тис. 
га (кукурудза, 
сорго), технічних 
культур понад 25 
тис. га (соняшник, 
соя). Посів ози-
мих культур під 
урожай 2017 року 
більше 26 тис. га.

На сьогоднішній день роботи динамічно продов-
жуються. Підготовка грунту під посів озимих куль-
тур практично закінчилася. Посівна компанія три-
ває. На сьогоднішній день посіяно: озимої  пшениці 
при плані 19,5 тис. га, майже 12 тис. га або 60 % від 
площі; озимого ячменю з площі 2,3 тис. га близько 1 
тис. га або 43 % від площі. 

За останні 10 років обсяг посівів озимих зернових 
культур складає в межах 22 тис. га. В 2016 році через 
складні погодні умови посіяно було лише 17,5 тис. 
га, найменша площа за останні 10 років, але урожай-
ність озимих культур, зокрема озимої пшениці, най-
більша за останні 15 років – 42 ц/га (2001 рік – уро-
жайність озимої пшениці склала 46,7 ц/га).

Площа посіву озимого ріпаку через погодні умови 
зменшилася, адже за останні 2,5 місяці випало всьо-
го 15 мм опадів. Із запланованих 2,5 тис. га озимого 
ріпаку посіяно лише 500 га. Агротехнічні терміни 
посіву озимого ріпака вже пройшли. Недосіяну рі-
паком площу плануємо засіяти озимою пшеницею.

За останні 5 років у районі висівається озимий клин 

тільки високоякісним, конденційним посівним мате-
ріалом. На всю посівну площу господарства району 
заготовили  більше 5 тис. тонн високоякісного конди-
ційного насіння озимої пшениці, 500 тонн озимого яч-
меню, 120 тонн озимого жита. Із необхідних 1650 тонн 

мінеральних добрив у фізичній вазі, закупле-
но 1600 тонн, або 99% від по-
треби. Проведена відповідна 
робота господарствами ра-
йону щодо підготовки сіль-
ськогосподарської техніки до 
комплексу осінньо-польових 
робіт. Згідно робочого плану 
на посіві задіяно 80 посівних 
агрегатів. Забезпеченість па-
ливно-мастильними матері-
алами складає 100%, а саме 
дизельне паливо – 1600 тонн, 
бензин – 690 тонн, дизельне 
масло – 60 тонн.

Одним із важливих питань у роботі агропромис-
лового розвитку є дотримання вимог з питань охо-
рони праці та протипожежної безпеки. Перед почат-
ком проведення комплексу осінньо-польових робіт у 
сільськогосподарських підприємствах проводяться 
заходи з цих питань.

З метою недопущення випалювання сухої рос-
линності, стерні, пожнивних залишків та сміття ке-
рівникам сільськогосподарських підприємств усіх 
форм власності, фермерських господарств та одно-
осібників прийняті дієві заходи щодо проведення 
профілактичних робіт, а саме, оборювання або дис-
кування полів, охоронних зон, повітряних електро-
мереж, прилеглих до них територій лісосмуг та лісів.

У підприємствах району створені комісії із пере-
вірки на відповідність правилам техніки безпеки, 
безпеки руху й пожежної безпеки. До проведення 
збиральних робіт допускається техніка, яка повні-
стю відповідає правилам безпеки та охорони праці.

Тривають роботи зі збирання пізніх зернових куль-

тур. На сьогоднішній день зібрано 
більше 50% кукурудзи з урожайні-
стю 32,7 ц/га. Найбільшу врожай-
ність отримали такі підприємства, як 
ТОВ «Агроінвест» (Рубль О.А.) – 56 
цн/га; ТОВ «Любимівка» (Лінський 
В.Я.) – 47 цн/га; ТОВ «Стіл Агро» 
(Ніколенко М.П.) – 30 цн/га.

ТОВ «Агро Стар» приступає до 
збирання сорго з площі 6,6 тис. га, очі-
кувана урожайність складає 35 цн/га. 

На збиранні пізніх культур задіяно 40 зернозбиральних 
агрегатів. Навантаження на комбайн складає 280 га.

Закінчуються роботи зі збирання технічно-масля-
ничних культур. Так, на сьогоднішній день скошено со-
няшника з площі 16,5 тис. га, накошено 32,7 тис. тонн, 

при врожайності 19,8 ц/
га. Найкращий врожай 
соняшнику зібрали такі 
підприємства, як ТОВ 
«Агроінвест» (Рубль 
О.А.) – 34 цн/га; ТОВ 
«Агрос» (Лопадін М.П.) – 
30 цн/га; ТОВ «Любимів-
ка» (Лінський В.Я.) – 28 
цн/га; ТОВ АФ «Дніпро» 
(Рибакова І.Ю) – 25 цн/га.

Зібрано урожай кар-
топлі, вал складає 62,5 
тис. тонн. Тривають 

роботи із заготівлі  овочів, а саме: моркви, буряка, 
капусти. Вже заготовлено біля 50 тис. тонн овочів.

Хочу завірити членів колегії та всіх присутніх, що 
весь комплекс осінньо-польових  робіт аграрії  Дні-
провського району завершать якісно й своєчасно.

Щодо стану реалізації Програми розвитку культу-
ри в Дніпропетровському районі на 2015-2020 роки» 
присутніх проінформувала Вікторія Чередніченко, 
начальник відділу культури, туризму, національнос-
тей та релігій райдержадміністрації.

Про стан реалізації Програми «Здоров’я насе-
лення Дніпропетровського району» на 2015-2019 
роки інформацію підготовила Олена Громцева, ви-
конуючий обов’язки головного лікаря комуналь-
ного закладу «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Дніпропетровського району Дніпропе-
тровської області».

З усіз розглянутих питань, були прийняті відповід-
ні розпорядження. Інформація щодо реалізації Про-
грами «Питна вода» у Дніпропетровському районі на 
2006-2020 роки взята до відома.                        (Вл.інф.)

ОСІННЬО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ ТРИВАЮТЬ

Дорогі бібліотекарі Дніпровського району! 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди

Всеукраїнського дня бібліотек! 
Це свято свідчить про глибоку повагу народу до 

своєї духовної спадщини, освіти, науки й культури, 
а також про визнання історичної ролі бібліотеки в 
житті суспільства. Сьогодні книгозбірні – це інфор-
маційні, культурні, освітні заклади, які роблять ваго-
мий внесок у розвиток українського державотворен-
ня, сприяють розбудові громадянського суспільства. 

Бажаємо вам, шановні бібліотекарі, творчої наснаги, 
міцного здоров’я, натхнення, радості, щастя, добра та 
нових успіхів у вашій благородній справі.

Вікторія ЧЕРЕДНІЧЕНКО, начальник відділу 
культури, туризму, національностей та релігій.
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Яскравим святкуван-
ням та незабутніми вра-
женнями увінчалось 
відзначення Дня рідно-
го села Чумаківської те-
риторіальної громади. 

На святково прикра-
шеній сцені лунали 
українські пісні, ліричні 
мелодії. Гості свята та 
односельці мали змогу 
відвідати виставку-яр-
марок, підготовлену та-
лановитими жителями 
Чумаківської громади. 
Для найменших сельчан 
працював ігровий май-

данчик із розвагами та конкурсами в супроводі казкових героїв. При бажанні 
малеча могла покататися на поні, а дорослі спробувати себе у верховій їзді. Всіх 
охочих пригощали справжньою польовою кашею. На азартних громадян чекав 
розіграш святкової лотереї. 

СВЯТО НЕ БУВАЄ БЕЗ ГОСТЕЙ
Традиційно поважних гостей зустрічали запашним короваєм найменші пред-

ставники громади в національних костюмах. 
Щиро дякували за теплу атмосферу та гостинність шановні гості урочисто-

стей Каміль Примаков, заступник голови облдержадміністрації, Олександр Ши-
роких, депутат обласної ради. Також у святкуванні взяли участь представники 
районної влади, депутати, керівники районних установ та служб, керівники під-
приємств та організацій, які знаходяться на території сільради, духовенство. 

Від Дніпровської райдержадміністра-
ції поздоровлення з Днем села прозвуча-
ли від Тетяни Сараб’євої, керівника апа-
рату райдержадміністрації. Грамотою 
районної державної адміністрації були 
відзначені члени виконавчого комітету 
Чумаківської сільської ради Ярослав 
Ляпін, Віктор Жулін, Людмила Кулак, 
Олексій Покась. Любов Біла, заступник 
голови районної ради, привітала дружну 
чумаківську громаду зі святом, переда-
ла вітання від депутатського корпусу ра-
йону й нагородила Грамотою Дніпров-
ської райради депутатів Чумаківської 
сільської ради Анатолія Кошля, Василя 
Завалипіча, Віру Шляхтіну, Олександра 
Булашенка, радника сільського голови 
Артура Саркісова. 

ВІТАЛИ АКТИВ ГРОМАДИ
На адресу своєї великої чумаківської родини – жителів сіл Зоря, Чумаки, Маїв-

ка, Виноградне – адресувала щирі привітання з нагоди свята села Валентина 
Стець, Чумаківський сільський голова. Валентина Іванівна виступила перед 
людьми зі звітом про роботу сільської ради за минулий рік, та запевнила, що й 
надалі докладатиме максимум зусиль для розвитку й процвітання  рідної грома-
ди. За плідну працю на користь Чумаківської територіальної громади, значний 
особистий внесок у справу навчання й виховання підростаючого покоління, ви-
сокий професіоналізм, активну жит-
тєву позицію та з нагоди Дня рідного 
села Грамотами сільського голови  
були нагороджені: працівники ДНЗ 
№ 3 «Буратіно» Катерина Карась та 
Євген Скомороха; працівники ДНЗ 
«Сонечко» Тамара Кіндякова та Алі-
на Когут; вчителі Чумаківської СШ 
Раїса Скрипник, Юлія Староконь, 
Оксана Островна, Альона Лещенко, 
Оксана Лимарєва; вчителі Зорянської 
СШ Людмила Єфіменко, Тетяна Вер-
бицька, Сергій Коваленко; медичні 
працівники Чумаківської амбулаторії 
Ірина Вільхова, Наталія Готвянська, Валентина Іванченко, Світлана Безсмерт-
на, медична сестра Зорянської амбулаторії Тетяна Фірман; начальник поштового 
відділення Чумаки Марина Кувікова; кращі працівники ЖКП «Комунальник».

Подякою сільського голови за вагомий особистий внесок у процвітання те-
риторіальної громади, активну громадянську позицію й громадську діяльність, 
невичерпну енергію та з нагоди Дня рідного села Чумаківської територіальної 
громади нагороджені депутати Чумаківської сільської ради Анатолій Старо-
конь, Валентина Харченко, Тетяна Денісова, Олександр Покась, Віталій Щерби-
на, Наталія Сачевічік;  члени виконавчого комітету Чумаківської сільської ради 
Ольга Будак, Микола Іванченко, Євгенія Серьогіна, Микола Шарнін; начальник 
ЖКП «Комунальник», член виконкому сільської ради Вячеслав Попов; завідувач 
Чумаківської та Зорянської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини 
Валентин Пушнов; віце-президент гро-
мадської організації «Асоціація розвит-
ку місцевих громад» Алла Ситенко; го-
лова колективу фізичної культури «Фа-
ворит» Сергій Вербицький; голова ФГ 
«Горизонт» Павло Жадан;  голова ФГ 
«Водолій» Антон Водолазський; завід-
увач сільської ритуальної служби ЖКП 
«Комунальник» Наталія Кас’яненко; 
сумлінні працівники ДНЗ № 3 «Бураті-
но», ДНЗ «Сонечко» та Зорянської СШ.

Грамоти відділу освіти, молоді і 
спорту райдержадміністрації вручила 
начальник Лариса Сафронова. За професійність, активну громадянську пози-
цію й громадську діяльність, вагомий внесок у розвиток Чумаківської тери-
торіальної громади та з нагоди свята були нагороджені: Наталія Моісєєнко, 
директор Чумаківської СЗШ, Алла Притула, завідувач ДНЗ № 3 «Буратіно», 
Ольга Ткачук, завідувач ДНЗ «Сонечко».

Цього святкового дня відзначені подарунками й словами вдячності за вклад 
у духовний розвиток громади, за терпіння й за підтримку настоятелі храмів – 
отець Георгій, настоятель Храму Свято-Преображенської парафії, та отець Ві-

талій, настоятель Храму святих цар-
ственних мучеників – страстотерпців.

НАША ГОРДІСТЬ – ПОВАЖНІ ЛЮДИ
Валентина Іванівна з пошаною назвала людей поважного віку, на чию долю випав 

непосильний тягар Другої світової війни, які захищали рідну землю в боях, набли-
жали велику Перемогу – гордістю громади, а це Михайло Ілліч Масюк, Михайло 
Іванович Окатий, Іван Степанович Ясенчук. 

Українська земля завжди славилася сво-
їми довгожителями. Пишається своїми 
старійшинами Чумаківська громада, тими 
людьми, хто найстарший за віком, чиї скро-
ні вкрила сивина, чиї руки в мозолях, чия 
мудрість життєва є повчальною книгою для 
молодшого покоління. Нещодавно відсвят-
кувала свій 103-й День народження найстар-
ша жителька громади, надзвичайно добра й 
працьовита жінка,  яка в свої роки іскриться 
оптимізмом і надією – Ніла Олександрівна 
Лисенко. Найстаршим старожилом малень-
кого села Виноградне є Олена Гаврилівна 
Кучугурна, якій цього року виповнилося 93 
роки. Найстаршим жителем села Зоря є ветеран Михайло Ілліч Масюк, якому 
в цьому році виповнилося 92 роки. Найстаршою жителькою с. Маївка є Олена 
Іванівна Дем’яненко, їй 90 років. 

Великої поваги й шани заслуговують багатодітні родини. Приймали вітання мате-
рі, яким Президентом України присвоєно високе й почесне звання «Мати – героїня»: 
Валентина Сухорукова; Катерина Зеленкевич; Любов Рогальська; Наталія Бомбир. 

Слова подяки звучали на адресу всіх, хто працював на фермах, полях, в 
тракторних і овочевих бригадах, хто ніс на собі тягар нелегкої селянської праці, 
кого було нагороджено високими відзнаками держави – орденами. 

Напередодні відзначення Дня села в Чумаках проходив конкурс, за підсумка-
ми якого відзначили найактивніших 
мешканців багатоповерхових будин-
ків, які завдяки своєму ентузіазму й 
бажанню творити прекрасне зробили 
для себе та своїх дітей найзатишніше 
подвір’я: будинок № 8 по вул. Шкіль-
ній, с. Чумаки, будинок № 11 по про-
вулку Мирний, с. Маївка, будинок № 
15 по вул. Центральній, с. Зоря. На-
городою зразковим господарям стали 
зелені насадження. 

Привітання та подарунки від сіль-
ського голови не минули ювілярів та 
найменших жителів громади, ново-
створених подружніх пар, та тих, які 
в шлюбі вже багато років, соціальних 
працівників, учасників вокального 
ансамблю «Сузір’я», які продовжують 

зберігати українську пісню й, звичайно, талановитих майстрів і умільців.
ГЕРОЯМ – СЛАВА

Вшановані були цього дня афганці та воїни-інтернаціоналісти, хто у мирний час 
виконував місію миротворців – жителі Чумаківської громади. Згадали й земля-
ків-чорнобильців, які вели боротьбу з невидимим ворогом – атомом під час ліквіда-
ції аварії на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року.

На урочистостях з нагоди Дня села привітали героїв нашого часу, які брали 
участь в антитерористичній операції на сході України й уже демобілізували-
ся. Ще 10 захисників – жителів Чумаківської територіальної громади сьогодні 
проходять службу в Збройних силах України й перебувають у зоні АТО.

Не могла громада не згадати  теплими, добрими словами вдячності земля-
ка Сергія Ткаченка, який загинув при виконанні службово-бойових завдань у 
зоні проведення антитерористичної операції на сході України 10 квітня 2015 
року. Були запрошені на захід дружина Наталія й діти Андрій та Поліна, а 
також мама Валентина Миколаївна. Адже не повинні забувати українці, яку 
високу ціну заплатив і продовжує платити український народ за право жити на 
рідній землі. Чумаківці пишаються тим, що у сьогочасну боротьбу за незалеж-
ність свій вклад внесли та продовжують вносити представники територіальної 
громади. На жаль, безжальні війни забирають найкращих. Вічна пам’ять тим, 
хто поліг у боях за свободу й незалежність нашої держави. Скорботною хвили-
ною мовчання під удари метронома були пом’януті всі полеглі.

РОДЗИНКИ СВЯТА
Цікавою й насиченою різножанровими виступами видалась концертна програ-

ма до Дня рідного села Чумаківської територіальної громади. Віктор Остроух 
декламував вірша, Дар’я Готвянська зачарувала східним танком, ансамбль «Су-
зір’я» радував присутніх народною піснею; лунали музичні вітання від вчителів 
Чумаківської СШ, Тетяни Білоград, Дар’ї Шляхтіної, Анастасії Свистун. Бурх-
ливими оплесками супроводжувався жвавий виступ найменших жителів гро-
мади – вихованців ДНЗ «Буратіно». Також порадували всіх студенти Дніпропе-
тровського театрально-художнього коледжу.

Родзинкою заходу та справжнім приємним сюрпризом для чамаківців став при-
їзд української зірки естради Віталія Козловського. 
Відомий молодий виконавець своєю енергетикою 

підкорив серця присутніх. З його вуст 
можна було почути як запальні сучас-
ні пісні, так і ліричні, а ще чудові укра-
їнські, знайомі кожному з дитинства.

Тож зарядившись позитивною 
енергією від співу та танців у Чума-
ках розпочався розіграш святкової 
лотереї. Тут розігрувалось безліч 
різноманітних побутових речей, се-
ред яких цінними були мікрохвильо-
ва піч, мультиварка, планшет та ба-
гато іншого. Майже кожен власник 
лотерейного квитка отримав свою 
винагороду. А інтригою вечора став 
супер-приз – пральна машина Indes-

it. Щасливим володарем надійної помічниці в гос-
подарстві став Віктор Хомутов. Родина хлопця стрибала від задоволення та 
дякувала організаторам свята за чудовий подарунок.

Наприкінці урочистостей на всіх чекав виступ жителя села Чумаки Русла-
на Моні з феєричною програмою та дискотекою. Запущений у небо феєрверк 
освітив вечірнє небо, символізуючи про те, що у квітучої дружної Чумаківської 
родини попереду тільки ясні, веселково-різнобарвні та щасливі роки.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, с. Чумаки. Фото автора.

ЩАСЛИВА ГРОМАДА – КВІТУЧА КРАЇНА
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В приміщенні райдержадміністрації відбувся День інформування, під час якого 
були розглянуті теми згідно методичних матеріалів ОДА: 150-річчя від дня народ-
ження Михайла Грушевського; Міжнародний день громадян похилого віку та День 
ветерана; до Всесвітнього дня серця; про небезпеку спалювання осінньої листви.

Присутні ознайомились із відео-презентацією про Михайла Грушевського. 
Видатний історик, визначний державний і громадсько-політичний діяч, літера-
турознавець, письменник, публіцист, організатор української науки, академік 
Всеукраїнської академії наук і Академії наук СРСР. Народився в м. Холм (нині 
Хелм, Польща) в сім’ї вчителя гімназії, організатора народної освіти, автора 
«Первой учебной книги церковно-славянского язика». Рід батька походив від ко-
заків Грушів, рід матері – греко-католицьких священиків Опуцкевичів. 

Закінчив 1-шу Тифліську гімназію, історико-філологічний факультет Університе-
ту святого Володимира, наукову працю розпочав під керівництвом відомого історика 
Д. Антоновича. За монографію «Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до 
кінця ХІV століття» (1890 рік) нагороджений золотою медаллю, залишений в універ-
ситеті для подальшої наукової та викладацької роботи як професорський стипендіат.

В 1894 році захистив магістерську роботу. За рекомендацією Антоновича при-
значений на посаду ординарного професора кафедри «Всесвітньої історії з окре-
мим узагальненням історії Східної Європи» Львівського університету.

Цікаві факти про Михайла Грушевського. 1. Дотепер ніхто не знає справжньої 
адреси проживання родини Грушевських у Холмі, де народився Михайло Сергі-
йович. Житловий особняк, на якому красується бронзова дошка з написом україн-
ською та польською мовами: «У цьому домі 17. ІХ. 1866 року народився найвизнач-
ніший український історик і перший Президент Української Республіки Михайло 
Грушевський» виявляється, було обрано наздогад, оскільки жодних даних, свідчень 
чи спогадів щодо адреси немає. 2. Діду Михайла Грушевського по материнській 
лінії (Захарій Оппоков) за життя було подаровано дворянство, нагороджено двома 
орденами Святої Анни, бронзовим хрестом, орденом святого рівноапостольського 

Володимира. 3. Батько Михайла Грушевського – Сергій Федорович – був знаний 
як автор одного з кращих підручників з церковнослов’янської мови для шкіл, книга 
витримала понад 30 перевидань. Це дало змогу набути чималий капітал і жити без-
бідно ще багато років. 4. Початкову освіту здобув удома, а до Тифліської гімназі був 
зарахований одразу до третього класу. Навчання давалось легко, тому мав час пра-
цювати бібліотекарем і «плавати у книжковому морі і впиватися ним…». 5. Перше 
кохання – оперна співачка Олена Марковська. Зачаровувався її співом, запрошував 
на традиційні щорічні концерти у гімназію, декламував їй свої вірші. Олена відпові-
дала взаємністю. Але кохання не мало продовження. На початку 1886 року гастролі 
оперної трупи у Тифлісі скінчилися, і співачка поїхала. Молоді люди розлучилися. 
6. Михайло Грушевський починав творчий шлях саме як письменник. Однак чи-
мало літературних текстів дотепер не друкувалися. Значний їх масив уперше було 
надруковано у виданні «Михайло Грушевський: Із літературної спадщини» – Нью-
Йорк – Київ. – 2000. 7. Основна частина поезії українською і російською мовою Ми-
хайла Грушевського збереглася у двох рукописних зошитах. Перший з них датова-
ний 1882-1883 роками, містить також драматичні проби. Авторська назва другого 
«Зібрані кращі вірші Михайла Сергієнка Заволоки. 1883–1884 роки». 8. У січні 1918 
року під час штурму Києва більшовики цілеспрямовано спалили фамільний маєток 
Грушевських на вулиці Паньківській, 9. Операцією командував Михайло Муравйов. 
Бронепотяг із загонами матросів на чолі з Андрієм Полупановим кілька годин роз-
стрілював запальним снарядами будинок. Ущент згоріли цінні рукописи, бібліоте-
ка, унікальні колекції рушників, вишивок, килимів, порцеляни та прикрас. Згодом 
Муравйов вихвалявся «цим подвигом»: «Я велел артеллерии бить по самым высо-
ким и красивым дворцам и домам Киева, по церквям и попам… Я зажег снарядами 
огромный дом Грушевского, и он в течении трех суток горел как яркий костер…». 9. 
29 квітня 1918 року на Михайла Грушевського в Луцьких казармах Січових стріль-
ців у Києві здійснено замах. Нападник, за однією з версій – російський офіцер, на-
магався заколоти голову Центральної Ради багнетом. Та промахнувся, поранивши 
дружину Марію Іванівну. Нападника затримали, а згодом він загинув за загадкових 
обставин… при спробі втечі. 10. У Головному управлінні держбезпеки НКВД справа 
Грушевського носила кодову назву «Старец”. 11. За спогадами сучасників, Грушев-
ський мав надзвичайну працездатність. Спав 4 години на добу, увесь свій час при-
свячував роботі. Творчий доробок складає понад 2000 праць. 10-томну монографію 
«Історія України – Руси» Михайло Сергійович писав 38 років (з 1895 по 1933 рік). 
12. Один із найбільш суперечливих фактів із життя Михайла Грушевського – це 
дата його смерті. Мова йде про 24 та 25 листопада 1934 року. Відповідно до історії 
хвороби Михайла Сергійовича 24 листопада датується останній запис: «Сердечная 
слабость нарастает... В 2 ч[аса] дня смерть при нарастании сердечной слабости». То 
звідки ж взялось 25 листопада? 27 листопада 1934 року в українських газетах «Ко-
муніст» та «Вісті ВУЦВК» з’явився некролог Грушевського, де й зазначалась дата 
смерті – 25 листопада. Очевидно, мав місце технічний хибодрук або плутанина з 
радянським календарем. Саме на основі цього тексту писались некрологи за кордо-
ном. Це призвело до тиражування неточності, адже нікому не спадало на думку, що 
в офіційному некролозі може бути хиба такого типу.                                         (Вл.інф.)

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ ВИДАТНА  ПОСТАТЬ

НАЙПОВАЖНІША ЧАСТИНА СУСПІЛЬСТВА

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзнача-

ється Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблею 
ООН, а в Україні це також і День ветерана.

Цей день є визначним і особливим, щоб кожна людина, кожен громадянин пам’ятав 
про свою історію, вшановував і надавав підтримку людям похилого віку, ветеранам, 
пенсіонерам, адже вони найбільше потребують нашої допомоги, нашої уваги. Турбота 
про людей похилого віку – справа всього суспільства, адже саме старші люди зберегли 
для нас найкращі національні традиції, навчили долати труднощі та бути гідними гро-
мадянами своєї держави. Ми можемо лише здогадуватися, скільки випробувань, болю 
й втрат довелося їм пережити й при цьому зберегти гідність, віру, любов, які вони про-
несли через все своє життя. Це люди, найбільшим багатством яких є досвід, знання, 
уміння, мудрість. Нинішні «літні люди» є останніми носіями класичної культури межі 
ХІХ-ХХ століть, того часу, в якому понад усе були честь, вихованість, толерантність 
– ті духовні якості, завдяки яким вони гідно пройшли крізь всі жахи тоталітаризму, 
голодоморів, репресій та війн.

У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Дніпровського району з початку року на обліку та обслуговуванні знаходиться 470 
громадян похилого віку, які отримують соціальні послуги в структурних підрозділах 
терцентру. Наш обов’язок  бути турботливими та милосердними до найповажнішої 
частини суспільства. 

Від усього серця хочеться побажати усім громадянам похилого віку, ветеранам  
миру, добра й щастя, міцного здоров’я, радості, довголіття та злагоди в душах.

Наталія ШЕВЕЛЬ, директор терцентру.

ЕКОПРОДУКЦІЯ В УКРАЇНІ
Днями в приміщенні райдержадміністрації відбувся семінар 

на тему «Питання розвитку ринку органічної та екопродукції в 
Україні та в світі, ціновій політиці, сертифікації та інвестуванню 
в виробництво органічної та екопродукції». Захід відбувся під 
патронатом обласної державної адміністрації в рамках реаліза-
ції «Програми розвитку малого та середнього підприємництва в 
Дніпропетровській області на 2015-2016 роки». Учасниками роз-
глядались 
п и т а н н я 
щодо тен-
денції роз-

витку ринку органік- та екопродук-
ції в Україні та в світі; потенційні 
країни-імпортери та умови прода-
жу продукції; переваги екологічно 
сертифікованих харчових продук-
тів; особливості вирощування та 
сертифікації сільськогосподарської 
продукції; вимоги до сировини та 
особливості технології виробни-
цтва харчових продуктів та інше. 

(Вл. інф.)

НОВОЮ ПОШТОЮ – В ЗОНУ АТО
Надто складно добиратися щоразу з подарунками для військових на-

шим волонтерам у зону антитерористичної операції, тож вони випробу-
вали новий спосіб доставки продуктів – нову пошту. Посилка цього разу 
складалась із 80 кг протипростудної вітамінної суміші із імбиру, лимону 
та меду, овочів – моркви, часнику та цибулі – 300 кг, а також яблук – біля 
100 кг. Долучилися до підтримки військових Лариса Новикова, Валентина 
Стець, Людмила Лагода, Богдан Кулик, Євген Шемет, Наталія Дітуна.

Постійно продовжуються роботи з ремонту військової техніки. Фінан-
сову та технічну допомогу в цій справі надають чорнобильці та небайдужі 
жителі м. Підгородного. А саме, Володимир Роговий та його син Олег, 
Олександр Погрібний, Станіслав Лоян, Микола Ладутько, Леонід Золоту-
хін, Олександр Ковальчук, Михайло Муха, Володимир Очеретяний. 

Щира подяка всім, хто в важкий для країни час допомагає вистояти.

ДО УВАГИ!П А Т Р О Н А Т Н І  В И Х О В А Т Е Л І
Законом України № 936-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтрим-
ки сімей з дітьми» передбачено здійснення заходів щодо запровадження 
послуги патронату над дитиною як альтернативи притулкам, центрам 
соціально-психологічної реабілітації та інтернатним закладам для дітей.

Послуга патронату над дитиною передбачає тимчасовий догляд та вихо-
вання дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дити-
ною, її батьками складних життєвих обставин, що спричинили вилучен-
ня/влаштування дитини. Протягом 2016–2018 років, за рахунок субвенції 
з державного бюджету заплановано створення сімей патронатних вихова-
телів в районах, містах, об’єднаних територіальних громадах.

Патронатні вихователі за надання послуги патронату над дитиною от-
римуватимуть гідний рівень грошової винагороди/забезпечення: у період 
перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя становить 5 прожит-
кових мінімумів для працездатних осіб на місяць, а в період між влашту-
ванням дітей − 1,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Крім того на кожну дитину, влаштовану в сім’ю патронатного вихова-
теля виплачується соціальна допомога, розмір якої становить 2 прожитко-
вих мінімуми для дітей відповідного віку на місяць. 

Патронатним вихователем може бути громадянин України віком від 35 до: 
жінка − 60 років, чоловік − 65 років; з добровільним помічником, який прожи-
ває разом з патронатним вихователем та є повнолітнім; має власне або орендо-
ване житло, позитивний досвід виховання дітей, базову або вищу освіту.

Патронатні вихователі працюватимуть у складі міждисциплінарної ко-
манди з ведення випадку (спеціалістів служби у справах дітей та центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної робо-
ти, соціальних працівників, педагогів, психологів, медиків, юристів та 
інших), які підтримають та забезпечать необхідну допомогу у допомогу 
у догляді, вихованні і розвитку влаштованої під патронат дитини та взає-
модіятимуть з біологічною сім’єю влаштованої дитини.

Патронатні вихователі пройдуть тренінгове навчання за рахунок бю-
джетних коштів вже в найближчий час.

Бажаючих стати кандидатами в патронатні вихователі запрошуємо звертатися 
за тел. (056) 753-68-41 або за адресою: смт Слобожанське, вул. Теплична, 5, каб. 
41, Дніпровський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
      ПРИГУНОВ Гліб Олександрович голова обласної ради перший вівторок місяця
      ОЛІЙНИК Святослав Васильович перший заступник голови обласної ради другий вівторок місяця
      КУЮМЧЯН Мгер Санасарович заступник голови обласної ради третій вівторок місяця
      Прийом громадян з юридичних питань кожна п’ятниця

Час прийому громадян: з 10.00 до 13.00. Місце проведення прийому: проспект Олександра Поля, 2, громадська приймальня. Контактні телефони: 742-84-97; 744-87-84.
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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.

Господарочка

СМАЧНОГО!

ОВНИ. Відчуєте смак до нових вражень, а з ними 
у вашому житті з’являться й нові знайомі. Пере-
борюючи тиск обставин, ви досягнете позитивних 
змін відразу в декількох сферах. 

ТІЛЬЦІ. Робота може зайняти більшу частину 
вашого часу, але дасть реальні плоди. У вихідні вам 
доведеться розриватися між про-
фесійними обов’язками й домаш-
німи проблемами. 

БЛИЗНЮКИ. Будьте на пози-
тиві. Найкращими ліками від жит-
тєвих розчарувань буде занурення 
в улюблену роботу чи хобі при на-
явності таких. Порадує спілкуван-
ня з близькими людьми.

РАКИ. Від результатів вашої пра-
ці залежатиме настрій і матеріальне 
становище. Деякі плани доведеть-
ся змінити, бо життя «перепише» 
їх по-своєму. У вихідні не демон-
струйте амбіцій, і тоді вас оцінять.

ЛЕВИ. Від того, у якому настрої 
та стані ви будете перебувати цього тижня, зале-
жить атмосфера навколо вас. Імовірні несподівані 
зустрічі та нові знайомства. У неділю ваші бажання 
стануть реальністю.

ДІВИ. Робота, побутові клопоти чи навчання заби-
ратимуть дуже багато часу, й із цією думкою доведеть-
ся змиритися. У вихідні приділіть більше уваги близь-
ким людям і не звертайте увагу на чужі прохання.

ТЕРЕЗИ. Сміливо будуйте з колегами та одно-
думцями плани на майбутнє. Опирайтеся на старі 
зв’язки й перевірених часом друзів. У суботу в жод-
ному випадку не полишайте своїх починань. 

СКОРПІОНИ. Ваша ділова активність буде на 
висоті. Фортуна цілком прихильна, тож можна че-

кати просування кар’єрними схо-
динками. У вихідні прислухайте-
ся до порад старших.

СТРІЛЬЦІ. Уважно перевір-
те, чи виконали ви взяті на себе 
зобов’язання й постарайтеся за-
кінчити все розпочате. Ваші пра-
цездатність, заповзятливість і 
впевненість можуть навіть спри-
чинити заздрощі. 

КОЗЕРОГИ. Цього тижня ви 
легкі на підйом, активні, та надто 
нетерплячі. Справи можуть піти не 
так, як ви їх планували, тому треба 
буде спочатку виправляти минулі 
помилки. Вихідні – для відпочинку. 

ВОДОЛІЇ. Вам доведеться трудитися більше, ніж 
вам цього б хотілося. Без жалю розлучайтеся з усім 
старим і неактуальним і рухайтеся вперед. Може зна-
добитися допомога близькій людині, не відмовляйте.

РИБИ. Настав сприятливий час для змін, подумай-
те про плани на майбутнє. На роботі все нормально, 
декому навіть «світить» підвищення по службі. У сі-
мейному житті будьте терплячими та спокійними.

СУП-ПЮРЕ З ГАРБУЗА
Інгредієнти на 1 л води: гарбуз – 1 кг, ріпчаста цибуля 

– 150 г, цибуля порей (біла частина) – 150 г, помідори – 
300 г, часник – 2 зубчика, корінь імбиру – 2 см., вершкове 
масло – 70 г, вершки (10-20%) – 200 г, гарбузове насіння 
– півсклянки, сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Приготування: якщо вам до вподоби смак гарбуза, 
– обов’язково приготуйте цей смачний осінній суп. Він 
гарно смакує зі смаженим гарбузовим насінням. Також 
цей суп можна подавати з твердим тертим сиром, зі сма-
женою шинкою чи беконом, або (як і будь-який суп-пю-
ре) з хрумкими сухариками.

Запікаємо гарбуз: гарбуз очистіть від насіння, по-
містіть його зрізом вверх у розігріту до 200 °С духову 
шафу на 40-45 хв. Цибулю порей та ріпчасту очистіть і 
наріжте півкільцями. Помідори очистіть від шкірки та 
поріжте кубиками. Щоб легко зняти шкірку, помідори на 
20 сек. опустіть в киплячу воду. Часник подрібніть ножем. 
Імбир очистіть від шкірки й натріть на дрібній тертці. Пе-
чений гарбуз очистіть від шкірки та наріжте невеликими 
шматками. В каструлі розтопіть вершкове масло, додайте 
цибулю порей і ріпчасту. Смажте на середньому вогні до 
прозорого стану. Потім додайте часник і імбир, помішую-
чи, смажте 1 хв. Додайте нарізані помідори, смажте 10-15 
хв., періодично помішуючи. Потім у каструлю викладіть 
нарізаний гарбуз, додайте 1 л. води, швидко доведіть до 
кипіння, накрийте кришкою й варіть на малому вогні 20 
хв. Тим часом на середньому вогні обсмажте на сухій ско-
вороді гарбузове насіння. Насіння слід постійно помішу-
вати, щоб воно не підгоріло. Зварений гарбуз із овочами 
подрібніть блендером до стану пюре. Додайте вершки. 
Поперчіть, добре посоліть, помішуючи, доведіть до кипін-
ня й відставте з вогню. Суп розлити в порційні тарілки й  
посипати смаженим гарбузовим насінням. 

Живи, зберіга-ючи спокій. При-йде весна, й квіти розпустяться самі.
Якщо ти зап-нувся й упав, це не означає, що ти йдеш не в тому напрямку.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Втрачене пенсійне посвідчення № 604321 серії 
ААГ-030377 від 22.02.2016 року на ім’я Данильчен-
ко Юрій Олександрович, вважати недійсним.

БУРЯКОВІ КОТЛЕТИ
Інгредієнти: буряк 500 гр, манка 2ст. л., курячі яйця 1 

шт., сіль за смаком, рослинна олія 1 ст. л., панірувальні 
сухарі 20 гр.

Приготування: відваріть буряк, очистіть, натріть на 
крупній тертці, відіжміть сік. Покладіть в попередньо зма-
щену олією каструлю, додайте манку, яйце, сіль. Поставте 
на вогонь розігріватися до тих пір, поки маса не загустіє. 
Потім остудіть її й сформуйте котлети. Кожну котлету об-
валяйте в сухарях і піджарте в рослинній олії до готовності.

ДОБРОВІЛЬНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ СЬОГОДНІ – 
ПЕНСІЯ В МАЙБУТНЬОМУ

Для багатьох вже зрозуміло, що для того щоб отримувати пенсію в майбутньому необхідно мати пев-
ний страховий стаж. Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування» до страхового стажу, що враховується при призначенні пенсії зараховуються лише ті 
періоди, за які сплачені страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Виникає питання, а що робити тій людині, яка з тих чи інших причин не працює і тому не підлягає 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню? В такому випадку єдиною можливістю 
здобути страховий стаж є добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування. Статтею 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» ви-
значено категорії осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування, а саме: особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, 
які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 За-
кону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у тому числі іноземці та особи 
без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України; громадяни України, 
які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну 
участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Для добровільної участі в обов’язковій системі пенсійного страхування необхідно укласти відповід-
ний договір із органом доходів і зборів за місцем проживання особи, яка має бажання взяти добровільну 
участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та сплатити єдиний внесок, 
відповідно до типового договору, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фон-
дом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Договір укладається на термін не менше одного року і відповідно до Статті 10 Закону України «Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає порядок 
сплати внесків, умови набуття застрахованою особою права на пенсійні виплати, обов’язки, права, відпо-
відальність сторін, строк дії Договору та порядок його розірвання.

Навіть, якщо людині ще далеко до пенсійного віку, вона повинна замислитися про те, який розмір пенсії 
в неї буде в майбутньому. Потрібно вже зараз подбати про набуття страхового стажу.

Важливо також, відмітити те, що деякі люди не замислюються над своєю майбутньою пенсією, працюють без 
оформлення своїх трудових відносин із роботодавцем та отримують заробітну плату в «конверті», або отриму-
ють у «конверті» частину свого заробітку, з якого внески до Пенсійного фонду України роботодавцем не сплачу-
ються. У таких осіб у персональних облікових картках персоніфікованого обліку дані щодо цих заробітків також 
будуть відсутні. У майбутньому цей період не буде врахований до їх страхового стажу та, відповідно, під час 
призначення пенсії вплине на її розмір, через що пенсійна виплата буде меншою, ніж могла б бути.

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що в даний час держава надає можливість осо-
бам, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно 
сплачують страхові внески, подбати про свою майбутню пенсію та й про своє майбутнє в цілому.

Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області.

Споживче товариство Дніпропетровського ра-
йону продає об’єкти, не задіяні у господарській ді-
яльності, в селах Миколаївка, Волоське, Новоолек-
сандрівка, Балівка, Партизанське, Сурсько-Литов-
ське. Телефон для довідок 0951444636.

Волоська середня школа запрошує ви-
пускників минулих років на святкування 
80-річчя від Дня народження закладу.

Свято відбудеться 13.10.2016 року, початок 
о 10 годині в приміщенні школи.

З повагою адміністрація Волоської СШ.

Вважати недійсним втрачений державний акт на право 
приватної власності на землю за №5004, виданий 27 липня 
1999 р. на ім’я ЧЕРКАС Ольга Іванівна, головою Новоо-
лександрівської ради народних депутатів В. Приймаченко.

Районний центр соціальних служб для сім’ї , дітей та мо-
лоді оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провід-
ного спеціаліста відділу соціальної роботи, провідного спеці-
аліста-юрисконсульта відділу соціальної роботи, спеціаліста І 
категорії відділу соціальної роботи, вакантних посад фахівців 
із соціальної роботи (м. Підгородне, с. Партизанське на період 
відпустки по догляду за дитиною по досягненню нею трьох ро-
ків, с. Олександрівка, с. Чумаки). Документи на конкурс при-
ймаються протягом 30 календарних днів після публікації.

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта за фахом педагога, психолога, соціального педа-
гога, соціального працівника, медичного працівника, стаж 
роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечен-
ня. Довідки за адресою: вул. Теплична, буд. 5, каб. 41, смт 
Слобожанське, тел. 753-68-41. 

БОРЩ ПО-ПОЛЬСЬКИ
Інгредієнти: вода – 3 л, буряк 1шт., яловичина на кіст-

ці – 300 гр, цибуля ріпчаста – 1 шт., крупна морква 2 шт., 
селера – 1 шт., петрушка, сушені гриби – 10 гр, лавровий 
лист – 1 шт., часник – 1шт., перець чорний мелений за 
смаком, сіль за смаком, хліб – 50 гр.

Приготування: візьміть півкіло свіжого буряка, очи-
стіть його від шкірки й поріжте. Покладіть у скляний по-
суд і залийте 1 л води, додайте хлібець, можна залежаний 
сухий, накрийте посуд зверху марлею й поставте в тепле 
місце, щоб почалося бродіння. Через кілька днів проці-
діть, вийшов квас.

Приготування бульйону: м’ясо, кістки й сушені гриби 
варіть у 1 л води. Коли бульйон вже майже готовий, до-
дайте цибулину, яку потрібно попередньо пасерувати до 
золотистого кольору, нарізану моркву та прянощі. Окремо 
зваріть буряк, очистіть його від шкірки й натріть на тертці. 
Потім додайте його в бульйон і доведіть його до кипіння. 
Зубчик часнику розітріть із сіллю й покладіть у супчик 
для аромату. Потім додайте квас і прокип’ятіть. Борщ по-
трібно подавати, попередньо процідивши, щоб залишився 
тільки бульйон. Можна прикрасити зеленню. До цієї стра-
ви замість хліба в Польщі прийнято подавати пиріг або 
вушка з різною начинкою. Крім м’яса, можна додати різні 
м’ясні копченості, щоб надати супу пікантності.

КП«РГ«Дніпровська зоря» оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад: відповідального секре-
таря; фотокореспондента. Вимоги до претендентів: 
громадянство України; повна вища освіта за напрям-
ком роботи; стаж роботи за фахом не менше 3-ох ро-
ків; володіння персональним комп’ютером в обсязі 
користувача програмного забезпечення. Довідки за 
адресою: смт Слобожанське, вул. Теплична, буд. 23, 
кімн. 22. Телефони для довідок: 753 61 02; 753 70 53.

Виконавчий комітет Слобожанської селищної 
ради оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади державного реєстратора. 

Заяви про участь у конкурсі приймаються з на-
ступного дня після опублікування оголошення. На 
заміщення вакантної посади у конкурсі можуть бра-
ти участь громадяни України, які вільно володіють 
державною мовою, мають вищу освіту, стаж роботи 
за фахом на державній службі не менше як 2 роки 
або стаж роботи за фахом в органах місцевого са-
моврядування не менше 1 року, або стаж роботи за 
фахом в інших сферах не менше 3 років. Для зда-
чі іспиту необхідні знання Конституції України, 
Законів України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про запобігання корупції», «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», а також законодавства з урахуванням 
специфіки функціональних повноважень держав-
ного реєстратора. Учасники конкурсу повинні мати 
навики роботи з персональним комп’ютером.

До заяви про участь у конкурсі додаються: особо-
ва картка (форма П-2 ДС); копія 1, 2 та 11 сторінок 
паспорта громадянина України; копія військового 
квитка; копії документів про освіту; декларація 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру за минулий рік за формою, перед-
баченою Законом України «Про засади запобігання 
і протидії корупції»; 2 фотокартки розміром 5х6; 
копія трудової книжки.

За довідками звертатись за адресою: вул. 
В.Сухомлинського, 56 б, смт Слобожанське; 
тел. (056) 753-88-24.
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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
Дніпропетровський РЕМ повідомляє, що в зв’язку з плановими ремонт-

ними роботами відбудуться перебої електропостачання в жовтні місяці в 
період з 8-00 до 18-00 години в наступних населених пунктах Дніпровського 
району: 

Л-63 с. Шевченко, вул. Грушова, Кобзаря, Українська, Дніпровська, 
Шкільна – 11-12.10.16 р.

Л-64 с. Таромське, вул. Павлова, Іванова, Калінова, Академічна, 
Научна, Інститутська, Дарвіна – 18-19.10.16 р.

ТП-827 с. Миколаївка, вул. Центральна, Первомайська – 13-14; 
20-21;24.10.16 р.

ТП-938 с. Балівка, вул. Мисливська, Партизанська, Клубна – 
11-12.10.16 р.

ТП-935 с. Зоря, вул. Передова, Леніна, Гагаріна, Шкільна – 18-
19.10.16 р.

ТП-195 м. Підгородне, вул. Леніна, 2й Мостовий пров-к., вул. 
Мостова, Горького – 10-12.10.16 р.

ТП-198 м. Підгородне, д/с Енергетик – 17.10.16 р.
ТП-209 м. Підгородне, вул. Кірова, 1й залізничний пров-к. – 18-

19.10.16 р.
Л-1 м. Підгородне, вул. Криворіжська, Ульянова, Островського, 

Кооперативна, Партизанська, Мира, Калініна, Коротка, Нова, Ко-
валя, Лугова, Райдужна, Низова, Зарічна, І. Франка, Комсомоль-
ска, Фадєєва, Харківська, Колхозна, пров-к. Зарічний, Поштова, 
Перемоги, пров-к. Харківський, Енергетиків, Жукова, 1-й, 2-й 
Комсомольський пров-к., Тюменська, пров-к. Колхозний, Межова, 

Мирна, Полтавська, Литвишка, Жукова, пров-к. Канальний, 
Вишнева, Підгородненська школа №3 – 26.10.16 р.

Л-5 с. Перемога, м. Підгородне, вул. Калініна, Партизанська, 
Радянська, Нагорна, Рабоча, пров-к. Рабочий, Нова, 3 пров-к. Ульянівський, Ки-
ївська, Комплексна, Комунарів, Ясенева, Тиха, Підгородненська школа №4, вій-
ськова частина – 27.10.2016 р.

Л-6 м. Підгородне, вул. Антона Вусика, Матросова, Щорса, Пушкіна, На-
горна, Українська, пров-к. Щорса, Зелена, Радянська, Шкільна, Дзержин-

ського, Шосейна, пров-к. Шкільний, Квіткова, Зоряна, Шевченка, Запо-
ріжська, Янтарна, Молодіжна, Степова, Крайня, Філіпова – 27.10.16 р.

Л-13 м. Підгородне, вул. Ювілейна, Чапаєва, Кірова, 1 пров-к. За-
лізничний, Геологів, Залізнична, Жовтнева, Горького, 1,2-Кільчен-
ский, Грушева, Садова, пров-к. Садовий, Новомосковська, Балтій-
ська, Образцова, Леніна, Мостова, 2-Мостовий – 28.10.16 р.

Л-2 м. Підгородне, Будинок побуту, вул. Грушева, Джерельна, 
Дорожників, Кооперативна, Комсомольска, Лесі Українки, Ленін-
градська, Лісна, Лимонна, Набережна, пров-к. Набережний 1, На-

бережний 2, Набережний 3, вул. Перемоги, Поштова, Партизанська, 
Тополина, Центральна, Широка, пров-к. Широкий 1 – 26.10.16 р.
 Л-174 м. Підгородне, вул. Фадєєва, Литвишка, Колгоспна, Севасто-

польська, Харківська, Ленінградська, Комсомольська, смт Слобожанське, 
вул. 8 Березня, буд. № 13, 19, 15, 17, Золоті ключі – 28.10.16 р.
При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електропере-

дач, трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів, відчинених і по-
шкоджених дверей у них, спроб проникнення до приміщення з електронним 

обладнанням сторонніх осіб, просимо сповіщати колцентер ПАТ «ДТЕК» 
«Дніпрообленерго» за тел. 0-800-500-444 або районний відділ поліції.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ. 

Активні учасники проекту «Інституцій-
на підтримка – активізація місцевих ЗМІ 
в місії інформування про реформу децен-
тралізації в Україні» – група журналістів 
із 8 областей України – побували з візитом 
у Польщі, де вивчали успішний досвід ре-
форми децентралізації.

Найпереконливішим прикладом позитив-
них наслідків реформи децентралізації, коли 
громада бере відповідальність за розвиток 
своєї території та сама вирішує як витрачати 
зароблені кошти, в Польщі є міська гміна Лю-
бін. На жаль, поспілкуватися з президентом 
Любінської громади нам не вдалося. Тож про 
особливості місцевого самоврядування роз-
повідав наш колега, прес-секретар пан Яцек. 

Місту вже 700 років. Населення його скла-
дає біля 75 тис. жителів. Кошти для розвитку 
міста надходять до бюджету завдяки знайде-
ним тут покладам міді. Отже, це шахтарське 
містечко, де переважна більшість жителів так 
чи інакше задіяні в мідному виробництві. 

– Доходи громади за рік складають понад 
300 млн злотих. Половину з них ми витра-
чаємо на освітню сферу, решта – це ремонт 
доріг, утримання комунальної сфери, реа-
лізація інвестиційних проектів, – розповів 
пан Яцек. – 1 млн злотих щорічно обов’яз-
ково виділяється на реалізацію проектів не-

урядових організацій, яких всього в 
місті функціонує біля сотні, це пере-
важно спортивні клуби. Окрім того, 
плануємо створити додаткову про-
мислову зону для альтернативних ро-
бочих місць, адже виробництво міді 
має здатність знижуватися. 

Отже, в місті є навчальний заклад 
вищого рівня, початкова школа, гім-
назія, дитячі садки, центр культури 
та дозвілля. Медичні заклади є, але 
вони приватні, тож влада ними прак-
тично не опікується, в Польщі вже 
давно запроваджена загальнообов’яз-
кова система медичного страхування.  

Міська гміна Любін однією з перших 
в Польщі вирішила, що її жителі мо-
жуть у громадському транспорті їздити безкоштовно. До речі, в інших містах Польщі 
проїзд у трамваї або автобусі зовсім не дешевий – 3 злотих, а це біля 20 грн. Але ж 
і транспорт відповідного рівня, комфортабельний, сучасний. Ще через деякий час у 
місті порахували, що можуть дозволити своїм жителям не сплачувати податок на не-
рухоме майно. На це теж вистачає коштів гміни. Водночас було вирішено скоротити 
штат працівників апарату місцевої адміністрації, які контролювали пасажиропотік та 
нараховувала податки на нерухомість, тож він скоротився на 25 % (зі ста осіб до 70). 

Незважаючи на свій достаток та благополуччя, (гміна Любіна одна з найбагатших 
в Польщі, місто входить в першу двадцятку по наповнюваності бюджету), місто ак-
тивно залучає інвестиції з Євросоюзу. За рахунок коштів ЄС тут прокладені систе-

ма каналізації й 
водопровід. На 
цей проект ви-
трачено 60 млн 
злотих. Близько 
40% цієї суми 
– внесок гміни. 
Ще 6 млн злотих 
від Євросоюзу 
пішло на рекон-
струкцію місь-
кого сучасного 

парку відпочинку зі спеціально облаш-
тованими майданчиками для дозвілля 
дітей, міні-зоопарком та комфортною 
зоною відпочинку. Звичайно, теж на умо-
вах співфінансування. В Любіні також 
знайшли можливість забезпечити горо-
дян безкоштовним доступом до Wi-Fi. 

За останні п’ять років гміна Любіна 
привернула інвестицій від ЄС на суму 20 
млн злотих на реалізацію ряду соціаль-
них проектів. Це досить вагома допомога.

При цьому в Любіні переконані, що 
можуть зробити більше, якщо до їх-
ньої міської гміни приєднаються ще 
дві сільські, з якими вони межують. 
Там проживає 15 тисяч населення. 
У такому разі, при об’єднанні, місь-
ко-сільська гміна може розраховувати 
на найближчі 10 років на 500 млн до-
даткової дотації від держави на свій 
розвиток. Проте далі перемовин спра-
ви не зайшли, адже сільчани своєї згоди не дали. Запитуємо у нашого співроз-
мовника чому, та чуємо дуже знайомі з українських реалій причини. 

– Природно, що звичайні люди не хочуть ніяких змін, ми це розуміємо. А от чи-
новники протестують, бо бояться втратити свої посади та доходи на місцях, а де-
путати пільгу – відшкодування робочого часу. Та ми всеж зможемо довести грома-
дам розумність цього рішення – переконаний пан Яцек – Адже для людей це штуч-
ний поділ, бо більшість із них працюють в місті, їхні діти тут навчаються. Щороку 
біля 1000 жителів міста будують будинки в селах навколо міста, переїжджають 

туди жити, відповідно кількість 
сільського населення зростає, а 
міста – падає. Вже в найближчій 
перспективі ми будемо реалізо-
вувати спільний проект облаш-
тування каналізаційно-очисних 
споруд, тож вирішимо питання з 
логістикою. Співпраця у нас вже 
налагоджена, співфінансування 
є, важелі для переконання лю-
дей теж. Наприклад, сільським 
жителям необхідно заповнити 
декларацію, щоб їхня дитина 
ходила до міської школи, а в разі 
об’єднання ця бюрократична 
тяганина зникне. Що думають 
самі жителі найближчих сіль-

ських гмін – невідомо, на жаль, поспілкуватися ми не мали можливості.
До речі, безпосередньо в будівлі мерії знаходиться міська поліція, каса і центр 

надання адміністративних послуг. Отже в Любині насправді, як і акцентується 
в реформі, послуги максимально наближені до людини. Прийшов громадянин у 
міську адміністрацію й вирішив всі питання, що його хвилюють, а не витрачає 
час на біганину з будівлі в будівлю, та пошуки потрібного кабінету.

Дуже сподобалась нам зала для проведення сесій. 21 депутат, до речі, полови-
на з яких – жінки, сидять за довгим столом, дивлячись в очі один одному, тож 
рішення, ймовірно, приймаються в живому обговоренні.  

Представники Любінської громади отримали подарунки від співзвучної за наз-
вою Любимівської громади Дніпровського району, яка теж активно намагається 
впровадити реформу децентралізації на своїй території, прагнучи докласти мак-
симум зусиль для створення красивої заможної громади добра й достатку, яка в 
майбутньому теж зможе конкурувати з успішними об’єднаними громадами не 
тільки в Україні, а й за її межами, та ділитися своїм досвідом розвитку та розквіту.

Щирі вітання передаю всім нашим громадам, з перших уст, прямо з Польщі, з найкра-
щими побажаннями миру й добра. В Польщі вболівають за Україну, з радістю діляться 
досвідом, щоб ми швидше подолали всі негаразди та стали на шлях євроінтеграції. 

Таміла ЖОРНЯК, м. Любін, Польща. Фото автора. 
Проект реалізується у рамках Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії спів-

фінансованої з програми польської співпраці на користь розвитку Міністерствo закордонних 
справ РП та канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD)».

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: УСПІШНИЙ ДОСВІД ПОЛЬСЬКОЇ ГМІНИ ЛЮБІН

Любимівський пряник для Любіна.

Уявляємо себе Любінськими депутатами, в цій залі вони приймають важливі рішення.

У зоопарку «мешкають» навіть такі екзотичні тварини.


