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

Шановні земляки!
Сердечно вітаємо вас із Днем захисника України, Днем Українсько-

го козацтва та святом Покрови Пресвятої Богородиці!
День захисника України – це справжнє свято мужності й самовіддано-

сті, свято лицарства й благородства, якими володіють справжні оборон-
ці, визволителі й захисники України. Найцінніше, що є в нашому житті 
– це мир, спокій і стабільність, а тому не випадково це свято має багату 
й славну історію. Це день перемог і мужності, день твердості та сили. 

Від часів Хрещення Київської Русі й до наших днів Пресвята Богоро-
диця є покровителькою славного війська козацького та всього україн-
ського народу. Цій традиції ми вірні й понині, так як вірні козацькому 
духу відваги й відданості Вітчизні. Це свято духовно об’єднує наш на-
род, живить його вірою в повсякчасне заступництво Божої Матері за 
людській рід, за мир і добро на землі.

Козацтво завжди було символом невмирущої слави нашого народу, 
уособленням національного характеру, сили та мужності. 

Бажаємо міцного здоров’я, добра, щастя, злагоди, мирного неба над 
головою вам та вашим родинам. У цей світлий святковий день бажаємо 
всім здоров’я, завзяття та єдності, непереможного духу.

Любимівський сільський голова Катерина ЖЕ-
ЛЯБ’ЄВА від щирого серця вітає всіх жителів Лю-
бимівської територіальної громади та Дніпровського 
району зі світлими та радісними святами – Днем за-
хисника України, Днем Українського козацтва та свя-

том Покрови Пресвятої Богородиці!
Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінно-

сті, що передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято 
знайшло своє продовження й у часи Запорізької Січі. Наші 
козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступни-
цею. Звертаючись до неї, вони казали: «Покрий нас чес-
ним своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!»

Тож вітаю всіх воїнів української армії, нащадків ко-
заків, із цими радісними святами, й бажаю міцного здо-
ров’я, щастя, здоров’я, наснаги у відродженні найкращих 
національних традицій, плідної праці на благо народу, 
задля слави нашої рідної України!

Шановні жителі Чумаківської територіальної громади!
Приміть щирі вітання зі святами – Днем захисника України, 
Днем Українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці! 

Ці знаменні дати нерозривно пов’язані між собою, символі-
зують зв’язок поколінь, давню історичну традицію, а тому осо-
бливо шануються українцями.

Пресвята Богородиця вважалася покровителькою й заступни-
цею славного війська козацького та всього українського люду. І 
сьогодні ми звертаємось до Матері Божої з проханням про мир, 
добро, благополуччя, про гідне й щасливе майбутнє нашого 
народу. Аби на на наших воїнів-захисників, що боронять нашу 
країні на східних її кордонах, зійшла благодать, а душі наповни-
лися любов’ю, щирістю й всепрощенням.

Сердечно бажаю вам щастя, радості, добра та наснаги на 
успішні починання на користь нашої неньки-України. Нехай 
єднає нас незгасне світло віри й допомагає високе покровитель-
ство Пресвятої Богородиці.

З повагою Валентина СТЕЦЬ, Чумаківський сільський голова.

Слобожанський селищний го-
лова Іван КАМІНСЬКИЙ від 
усього серця вітає всіх жителів 
Слобожанської об’єднаної терито-
ріальної громади та Дніпровсько-
го району, гідних нащадків вели-
ких прадідів, у чиїх жилах тече 
гаряча козацька кров і живе дух 
наших героїчних попередників із 
знаменними святами – Днем за-
хисника України, Днем Україн-
ського козацтва й святом Покро-

ви Пресвятої Богородиці!
Ці свята нерозривно пов’язані 

між собою, адже Божа Матір – це 
заступниця й покровителька наших 
козаків, воїнів-захисників.

Історія українського козацтва – 
це одна з найвизначніших сторінок 
життя нашого народу. В найтяжчі 
часи іноземного поневолення коза-
цтво було справжнім захисником 
рідної України, оборонцем віри, 
моралі та державницьких тради-
цій нашої Вітчизни. Впродовж 
століть могутнє козацьке братство 
здійснювало вплив на європейську 
історію. Саме з козацького роду 
вийшли відомі всьому світу діячі 
національного відродження та ви-
звольного руху України. Й донині 
нащадки козаків розвивають най-
кращі традиції наших предків, що 
є для нас зразком доблесті й відда-
ності Україні.

Бажаю всім вам міцного здоров’я, 
душевного тепла. Нехай труднощі, 
що зустрічаються на вашому шля-
ху, будуть завжди легко переборні. 

Новоолександровський сільський голова Олександр 
ВІЗІР від щирого серця вітає жителів Новоолексан-
дрівської об’єднаної територіальної громади з Днем 
захисника України, День Українського козацтва та 

Покрови Пресвятої Богородиці! 
Світ змінний. У минуле відходять старі дати, звички, ми 

повертаємося до наших витоків та створюємо нові традиції. 
Вся країна відзначає День захисника України, яке відтепер 
нерозривно пов’язано з Покровою Пресвятої Богородиці – од-
ним із найдавніших і найшанованіших християнських свят! 
Але День захисника України – це свято не лише військовос-
лужбовців Збройних сил України. Це свято наших близьких і 
рідних, чия підтримка й впевненість допомагають долати всі 
перешкоди, це свято наших друзів та побратимів, чия надій-
ність тримає нас по життю, це свято мільйонів українців, які 
кожен на своєму місці захищають Україну, бережуть її мир, 
вірять та наближають перемогу. Це свято людей незламної 
волі, нездоланної відваги й нескореного духу.

Тож від усього серця маю честь привітати всіх зі свята-
ми й побажати кожному з нас щастя, здоров’я, наснаги, а 
Україні – миру, успіхів та процвітання.

Шановні жителі селища Обухівка, села Горянівка та всього 
Дніпровського району! Приміть щирі вітання зі святами – Днем 

захисника України, Днем Українського козацтва та святом 
Покрови Пресвятої Богородиці!

У світлий день Покрови Пречистої Богородиці, відзначають-
ся свята, що увібрали в себе багаті й славні козацькі традиції, 
уособлюють мужність і героїзм оборонців та визволителів рід-
ної землі впродовж усієї багатовікової української історії.

Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок 
української історії, на славних прикладах якої виховувалося по-
чуття національної самоповаги багатьох поколінь українців.

Національно-культурне відродження наших днів великою мі-
рою живиться традиціями славної козацької доби. Саме пред-
ставникам козацьких громадських об’єднань належить велика 
роль в утвердженні національної свідомості, подоланні комп-
лексу меншовартості.

Тож щиросердно зичимо всім вам щастя, здоров’я, наснаги у 
відродженні кращих національних традицій, плідної праці на 
благо народу, задля світової слави України.

З повагою Василь ГЕЗЬ, Обухівський селищний голова.

Шановні жителі Дніпровського району !
Ми відзначаємо свято – День захисника України, яким 
вшановуємо мужність та героїзм захисників незалежності 
й територіальної цілісності України, військові традиції й 

звитяги українського народу. 
14 жовтня ми також відзначаємо величне християнське свято 

Покрови Пресвятої Богородиці. Упродовж століть воно набуло 
особливо важливого змісту, оскільки пов’язане із боротьбою 
за свободу та порятунок від ворогів. Волелюбні козаки, які зі 
зброєю в руках боронили свою Вітчизну та віру, були переко-
нані, що Свята Покрова охороняє їх, а Божу Матір вважали 
своєю заступницею. Тому у часи незалежності свято Покрови 
почало відзначатися ще й як День Українського козацтва.

Це свято стало національним. Воно єднає країну, закликає 
всіх до згуртованості перед сучасними викликами та загрозами. Нині, коли на сході України 
ведеться боротьба за незалежність і суверенітет держави, ми маємо бути гідними спадко-
ємцями духовних цінностей та продовжувачами багатих традицій і славних справ предків.

Щиро вітаю вас із Днем захисника України – святом, яке уособлює мужність і героїзм 
оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії. Бажаю вам миру, здоров’я 
й довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості й добра!

З повагою Каміль ПРИМАКОВ, заступник голови обласної державної адміністрації.

УСВІДОМ ЛЕННЯ ДУХОВНОЇ ЄДНОСТІ
День захисника України – свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день 

святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас із Днем Українського козацтва. 
У цей знаменний день ми прославляємо наших дорогих військових, які ціною 
свого здоров̀ я й життя стоять на варті миру й служать справі посилення безпеки 
та зміцнення обороноздатності нашої держави.

З нагоди святкування Дня захисника України в районному Будинку культури відбу-
лися урочистості. На свято були запрошені воїни-захисники – учасники бойових дій на 
сході України та члени сімей загиблих наших співвітчизників.

До винуватців свята звернувся Каміль Примаков, заступник голови Дніпропетров-
ської обласної державної адміністрації: «День захисника України – це свято всіх, 

хто покликаний захищати свою 
Батьківщину, а також нагода 
згадати звитяги предків, які 
своїми ратними звершення-
ми здобули та відстояли нашу 
свободу й незалежність. Бажаю 
міцного здоров’я, миру та бла-
гополуччя, віри в розквіт та ве-
лич Української Держави».  

Вітальними листами голови 
Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації за ви-
сокий патріотизм, проявлену 
мужність, безмежну любов до 
Вітчизни та з нагоди Дня захис-
ника України були нагородже-
ні: Олександр Вольніков, вій-
ськовий комісар Дніпровського 

районного військового комісарі-
ату, підполковник, та учасники 
антитерористичної операції: Ро-
ман Бурлака, Станіслав Іваниця, 

Костянтин Коваленко, Юрій Погорілий, Андрій Черноус. 
Артьом Фісунов, голова Дніпровської райдержадміністрації привітав 

мужніх захисників зі святом: «Не випадково 14 жовтня ми відзначаємо День 
захисника України, бо саме цього дня ми святкуємо Покрову Пресвятої Бо-
городиці – День Українського козацтва. Оберегом кожної нації є її культура, 
духовність, що передається з покоління в покоління. І сьогодні зовсім іншого 
значення набуває слово «захисник», бо саме ви заявили про себе всьому сві-
ту, що ви патріоти своєї країни, та показали національну гідність і єдність, а 
також те, що ви можете й готові захищати свою рідну Батьківщину. Бажаю 
вам миру, добробуту й злагоди».

(Продовження на 2 стор)

РАЙОННІ УРОЧИСТОСТІ
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ЛІНІЙКА-РЕКВІЄМ

РЕПОРТАЖ ІЗ ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ

Зо два місяці тому я писав про 
цього старенького вчителя музи-
ки, колись керівника хорів у сот-
ню й більше душ, музиканта-вір-

туоза, настройщика інструментів, 
котрий у свої 80 по вихідних долає 
велосипедом під 40 км на могилу 
до сина, що загинув торік.

Днями я таки вирвався у звіль-
нення й поїхав до нього в село N 
під Донецьком.

Вразила бідність, у якій змуше-
ний доживати віку самотній сіль-
ський інтелігент-пенсіонер. Та ще 
більше здивувало, з яким стоїциз-
мом, ба навіть оптимізмом Анато-
лій Павлович витримує усі випро-
бування, що їх «дарує» діду його 
немилосердна планида...

Аскетизм рівня Григорія Сково-
роди – випивши зранку півкухля 
козиного молока від своєї Маньки, 
та ще щось покуштувавши «неза-
мисловате», він іде поратися на го-
род, а потім на пасіку. Ну, а після 
трудів тих праведних там-таки, на 

невеличкій пасіці, сідає й читає книжки, щось виписує, думки якісь 
свої записує до сокровенного щоденника...

Не зламався, не опустився, не спився! Від сусідів-куркулів сепар-
ських зазнаючи усіляких утисків, погроз і навіть побиття й постріли по 
вікнах, України не зрадив – на референдум отой не ходив, як його туди 
не затягували...

Пригадую, данець Стеффенс, а за ним і наш Липинський вживали та-
кий термін – аристократ духу. Так оце точно про діда Толька! Ну, а ще, 
певно, й порода зробила його таким, як він є: в розмові нашій виявилося, 
що він правнук славетного українця, художника-передвижника, одного 
з найчесніших і найпорядніших людей свого часу Миколи Ярошенка...

ЩОБ СЯЯВ, ЯК ЗІРКА
Онукові Анатолія Павловича Ярошенка, 

Андрійкові 
Андрійчику любий, Андрійку миленький,
Будь чемним, слухняним, навчайся гарненько.
Щоб всі говорили і вдома і в школі:
«Красивий, розумний, як дід Анатолій».
Дорослим отримаєш все, що бажаєш.
Як зірка, на синьому небі засяєш.
Це легко зробити, і мудрість тут вся,
Як братимеш приклад з свого дідуся.
Учив діточок на баяні він грати,
Вмів досвід і розум другим передати.
Навчилися грати – в світ божий пішли,
Високу культуру суспільству дали.
І мама красива, як сонечко в небі.
Матусю рідненьку теж слухатись треба,
Як мовив мудрець золотими словами:
Немає рідніших від тата і мами.
Батьки вірним шляхом тебе поведуть,
І все до останку тобі віддадуть.
Шануй вчителів, як святі люблять Бога.
Вони в світ науки покажуть дорогу,
Прикрасять знаннями твоє майбуття.
Без цього не буде щасливим життя.
І ще нагадаю вам, любі, як жити -
Добро для людей нам належить творити.
Відтак, наостанок, я вам побажаю:
Хай Янгол-Хранитель вас скрізь захищає!
І хай цей надійний посланець від Бога
У справах дарує лише перемоги.
А ще закликаю вас Бога любити,
До церкви свідомо молитись ходити.

Петро ДІНЕЦЬ, 25 вересня 2016 р.

Є ПАМ’ЯТЬ, ЯКІЙ НЕ БУДЕ КІНЦЯ 
Нещодавно в м. Підгородному біля брат-

ських могил та пам’ятнику невідомому сол-
дату, який розташований поблизу Підго-
родненської СШ- 4, відбулася лінійка-рек-
вієм присвячена 73-й річниці визволення м. 
Підгородного від нацистських окупантів. 

На заході були присутні почесний голова 
Дніпропетровської організації «Союз Чор-
нобиль», ліквідатор аварії на ЧАЕС Василь 
Скиба, протоієрей, настоятель храму Іоана 
Хреститиля отець Євгеній та учні, вчите-
лі, небайдужі жителі м. Підгородного.

73 рік відділяє нас від буремних воєн-
них років. Для історії це небагато, а для 
людини – це майже все життя. Кожного 
року, в честь невмирущих пам`яті й слави, 
увіковічених мужністю й героїзмом на-
ших воїнів-визволителів, ми відзначаємо 
в школі День пам’яті про ті страшні роки. 
Щороку учні з вдячністю та смутком не-
суть квіти до обелісків та згадують у піс-
нях страшні роки минулого. 

Присутні вшанували пам’ять полеглих 
у боях хвилиною мовчання та поклали 
квіти до підніжжя невідомому солдату та 
меморіальних дошок.

Висловлюємо вдячність ветеранам за 
героїзм і відвагу у боях за звільнення на-
шого міста від нацистських окупантів та 
зичимо терпіння й витримки  нинішнім 
захисникам, які боронять цілісність кор-
донів нашої держави на сході країни.

Марина НЕСТЕРУК, педагог-органі-
затор КЗ Підгородненської ЗОШ №4.

НЕЗЛАМНИЙ ДУХ УКРАЇНЦЯ

У вівторок відбулась оперативна нарада під головуванням 
голови райдержадміністрації Артьома Фісунова спільно з 
заступниками голови райдержадміністрації, працівниками 
апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадмі-
ністрації, представниками установ району.

Про заходи, що пройшли у районі за участю виконавчої вла-
ди з 04.10.2016 по 10.10.2016 року доповіла Руслана Пікінер, 
провідний інспектор (з питань інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю).  

Про заходи, що пройшли у районі за участю органів міс-
цевого самоврядування розповів Роман Пруденко, голова 
районної ради.

Про криміногенну ситуацію в районі за минулий тиждень (з 
03 жовтня до 09 жовтня 2016 року) повідомив Юрій Антонюк, 
в. о. начальника патрульної поліції Дніпровського відділення 
поліції, який повідомив, що оперативна обстановка протягом 
минулого тижня на території Дніпровського району характе-
ризувалася збільшенням зареєстрованих заяв і повідомлень 
про кримінальні правопорушення та інші події до ЄО з 291 до 

310, та збільшенням зареєстрованих до ЄРДР 
– з 52 до 53. Із 310 зареєстрованої заяви та 
повідомлення 50 – кримінальних правопору-
шень, з яких: 2 грабежі (не розкрито); 30 кра-
діжок (7 розкрито); 1 незаконне заволодіння 
АМТ (не розкрито); 3 факти незаконного обі-
гу зброї та боєприпасів; 2 факти незаконного 
обігу наркотичних речовин. 

Протягом тижня розкрито 5 раніше вчине-
них злочинів. Із 50 кримінальних правопору-
шень встановлено осіб за 17 (п. в. розкриття 
– 34%, область– 
28,9 %.

Протягом жовтня п. р. пред’яв-
лено підозру за 2 впроваджен-
нями поточного року. Питома 
вага становить 10,8 % (область 
– 15,8%). Питома вага розкриття 
злочинів поточного року – 13,4% 
проти 24 по області. Закрито 5 
впроваджень. Протягом жовтня 
п. р. до СВ передано 16 матері-
алів з особами, з яких 10 – СКП 
та 2 – СПП. За тиждень (03.10.2016 по 10.10.2016рр) складе-
но 20 протоколів про адміністративне правопорушення. На 
профілактичному обліку в Дніпровському РВП ДВП ГУНП у 
Дніпровській області станом на 10.10.2016 року перебуває 438 
осіб, з них: раніше судимі – 239; формально підпадають під 
амін. нагляд – 33, піднаглядні – 11 та інші.

Про суворе дотримання фінансової дисципліни проінформу-
вала Наталія Левчук, начальник фінансового управління РДА.

УСВІДОМ ЛЕННЯ ДУХОВНОЇ ЄДНОСТІ
Герої-захисники були відзначені Грамо-

тами голови райдержадміністрації. Ме-
даллю «Захиснику Вітчизни» були нагоро-
дженні Віктор Шворак та Іван Ковальов-
ський. Медаль «10 років сумлінної служ-
би» отримав Андрій Спирідонов.

Нагрудним знаком «За взірцевість у вій-
ськовій службі» ІІ ступеня був нагородже-
ний Олег Дрантус. Богдан Ільченко отри-
мав Нагрудний знак  «За взірцевість у вій-
ськовій службі» ІІІ ступеня. 

Хвилюючим моментом свята стало от-
римання Григорієм Заярним Нагрудного  знаку «За досягнення у військовій 
службі» ІІ ступеня, яким нагородили посмертно його загиблого сина – Вадима 
Заярного.

До поздоровлень приєдналися Любов Біла, заступник голови районної ради, та 
Олександр Вольніков, комісар райвійськкомату Дніпровського району, які зазначи-
ли, що нам є ким пишатися. Військо-
вослужбовці та весь народ України 
продемонстрував усьому світові, що ми 
здатні себе захистити та дати гідну від-
січ російському агресору. 

У день захисника України наш свя-
тий обов̀ язок віддати належну вдяч-
ність бійцям, які не шкодуючи свого 
здоров̀ я, ризикуючи життям, героїч-
но боронять кордони нашої держави 
на сході України. В знак глибокої по-
ваги, присутні хвилиною мовчання 
вшанували світлу пам`ять воїнів – ге-
роїв, які віддали своє життя за нашу 
вільну й незалежну Батьківщину. 

Захисник, воїн – це слова, з 
яких вимальовується образ силь-
ної та могутньої людини. І в та-
ких справжніх чоловіків починає 
швидше битися серце, і навіть 
з̀ являються на очах сльози, коли 
вони, за багато кілометрів від 
дому, на фоні гуркоту автоматів 
та бойової техніки відкривають 
дитячі листи з щирими словами 
про перемогу та малюнками...

Своїми виступами присутніх 
вітали вихованці дитячого садка 
«Червона шапочка», малята по-
дарували чудовий танок та про-
никливі слова дитячих віршиків. 

Також виступили з творчими подарунками: Ольга Мельничук з піснею «Ти 
солдат України», Еліна Цодікова заспівала «Повертайся живим», Любов По-

ліщук виконала пісню «Чорна квітка», а Тетяна 
Лимарь проникливо продекламувала баладу «Дві 
душі». Українськими піснями радували народ-
ний ансамбль «Чумацький шлях», керівник Петро 
Ціхач. А справжнім драйвом заряджали глядачів 
учасники рок-гурту «Лабіринт». Пісня «Україна в 
нас одна» об’єднала весь зал у патріотичному під-
несеному настрої.

Завершились урочистості традиційно спілкування 
бойових побратимів та смачною польовою кашею. 

Час не стоїть на місці, одна година змінює іншу, 
покоління українців змінюється й росте, своїм ді-
тям ми показуємо приклад того, як потрібно лю-
бити свою Батьківщину, й бути їй вірними.

Юлія ЧУМАК. Фото автора.

ОПЕРАТИВНА НАРАДА ВОЛОНТЕРИ ПРИВІТАЛИ ЗАХИСНИКІВ
Щирі вітання нашим мужнім захисни-

кам, волонтерам, усім землякам із нагоди 
Дня захисника України!

Волонтери Дніпровського району та 
наші друзі з м. Дніпра підготувалися до 
свята по-своєму. Костянтин Гаренко, ди-
ректор ТОВ «Білтекс» придбав комплекти 
форми для жінок. Подружжя Махонько, 
Ігор та Олена, придбали для ремонту даху 
в медичній роті 93-ї окремої механізованої 
бригади металеві коники та вітрозахисні 
деталі. Залишається нагальна потреба в 
медроті в заміні вікон та придбанні нової 
пральної машини.

У ремонті техніки  надають вагому до-
помогу працівники Дніпровських висо-
ковольтних мереж (директор Олексій Ва-
куленко та Анатолій Корабльов, Дмитро 
Ткаченко, Віктор Гриненко).

Анатолій Река (ФГ «Вперед Агро») пе-
редав у подарунок захисникам біля 500 кг 
овочів та яблук.

Волонтерська організація «Дніпров-
ський павучок» (Тетяна Фоміна, Ольга Пе-
ретяка) почала виготовлення маскуваль-
них сіток для ракетно-артилерійського 
дивізіону, дві вже передані бійцям. 

Спільно з подарунками від волонтерів 
Магдалинівки, вони вчасно будуть достав-
лені до свята нашим захисникам. 

(Продовження. Початок на 1 стор.)
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З нагоди Дня захисника України 
та Дня козацької Слави в Балівській 
середній школі відбулося національ-
но-патріотичне свято «Балівська Січ», 
яке мало на меті вшанування мужно-
сті й героїзму захисників незалежності 
та територіальної цілісності України, 
військових традицій і звитяги укра-
їнського народу, сприяння зміцненню 
патріотичного духу в підростаючого 
покоління. 

На свято завітали почесні гості: Ка-
міль Примаков, заступник голови Дні-
пропетровської облдержадміністрації, 
Любов Біла, заступник голови районної 
ради, Віктор Шинкевич, депутат облас-
ної ради, Віра Джур, депутат районної 

ради, Лариса 
Сафронова, 
н а ч а л ь н и к 
відділу осві-
ти, молоді 

та спорту РДА, директори 
навчальних закладів Дні-
провського району, актив 
Балівської територіальної 
громади, учасники АТО – 
випускники школи.

Символізуючи варту 
Балівської Січі, учні школи, одягнені у костюми 
українських козаків, разом із «кошовим отаманом» 
(Михайло Книжник, учень 6-го класу), зустрічали  
поважних гостей та перевіряли, чи козацького вони 
роду, чи часом не іншої віри. Тож довелося чоловікам 
та жінкам навіть перехреститися, пройти сувору пе-
ревірку, і тільки потім їх привітно запросили до Січі. 

У святково прикрашеному фойє під звуки Гімну 
Балівської шкільної республіки по обидва боки ви-
шикувались учні в вишиванках із синьо-жовтими 
прапорцями в руках. За давньою традицією, зустрі-

чали гостей за-
пашним коро-
ваєм.

Зі слова-
ми привітань 
до присутніх 
звернувся Ка-
міль Прима-
ков: «Сердеч-
но вітаю вас із 
Днем захисника 
України – свя-
том, яке увібра-
ло в себе багаті 
й славні тради-
ції, уособлює 
мужність і ге-

роїзм 
оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах 
її історії. Бажаю вам миру, здоров’я й довголіття, ба-
дьорості духу та родинної злагоди, радості й добра. 
Та, зважаючи на те, що в Балівській школі зростають 
справжні козачата, обласна влада попіклується про 
їхній спортивний розвиток. У наступному році буде 
відремонтований спортивний зал, а стадіон школи 
стане надсучасним, зі штучним покриттям, і на його 
відкриття приїде футбольна збірна України». 

Діти привітали мужніх захисників, справжніх ге-
роїв зворушливими віршами, проникливими пісня-

ми та щирими посмішками. 
Пам’ять загиблих воїнів України вшанували 

хвилиною мовчання. На знак пошани та вічної 
вдячності поклали квіти до меморіальної дошки 
героям-землякам. 

Гостей запросили до Історичного Музею школи, 
де зібрана вся історія села Балівки. Валентин Пів-
нєв, директор школи, оглядово ознайомив присут-
ніх із історією створення та основними експозиці-
ями музею, виставкою студії української вишивки. 
Також гості відвідали інсталяційну композицію 
«Козацька республіка».

Кожен охочий мав змогу взяти участь у май-
стер-класі Петриківського розпису від учасників 
шкільного художнього гуртка «Петриківський ди-
воцвіт» під керівництвом народного майстра петри-
ківського розпису Валентини Міленко. 

А ще був організований благо-
дійний ярмарок і всі зібрані кошти 
передадуть на закупівлю ліків для 
бійців АТО. Подорож продовжилась 
до шкільного етнографічного му-

зею. 
Д л я 

учасників 
АТО, ви-
пускників 
Балівської 
ш к о л и , 
які з пер-
ших днів 
антитеро-
ристичної 
о п е р а -
ції взяли 
участь у 
б о й о в и х 
діях, учні 

10-11 класів підготували мультимедійну компози-
цію «Пишаємося Вами, хлопці!». 

Учасникам АТО вручили вітальні листи з нагоди 
Дня захисника України: Андрієві Шатраві, Ігореві 
Єфименко, Віталієві Однорогу, Дмитрові Жиляку. 

Учні Балівської школи прагнуть рівнятись на вої-
нів-захисників, стати справжніми патріотами своєї 
держави. Діти щиро бажали воїнам-захисникам як-
найшвидше повернутися до своїх домівок здорови-
ми й живими, й з перемогою. 

Юлія ЧУМАК, с. Балівка. 
Фото Таміли Жорняк.

ПАТРІОТИЧНИЙ ЗАХІД

БАЛІВСЬКА СІЧ ГУДЕ

1 жовтня – Міжнародний день 
людей похилого віку. Мудрість ро-
ків безцінна. Людина, яка дожила 
до похилого віку, гідна поваги вже 
тільки тому, що їй це по милості Бо-
жій вдалося. Далеко не всім дано ве-
личезне досягнення й благовоління 
відчути мудрість своїх років. Літній 
вік людини зовсім не означає, що ба-
гато чого їй вже не під силу, а якраз 
навпаки, те, що може літня людина, 
рідко зможе зробити молода. І мова 
зовсім не про силу й енергію, які 
властиві молодому поколінню, а про 
досвід і терпіння, наполегливість та 
здатність досягати поставлених за-
вдань, ментальної гнучкості й толе-
рантності, яка в достатку присутня 
в більшості літніх людей. 

Село Новомиколаївка Сурсько-Ли-
товської об’єднаної територіальної громади порівняно 
невелике, віддалене від міста, проте дуже дружнє, де 
проживають працьовиті добрі душею люди, таланови-
ті розумні діточки. Ще раз я мала змогу переконатись 
у цьому, коли побувала на сільському святі з нагоди 
Дня людини похилого віку, яке було організоване за 
підтримки Євгенія Жадана, депутата обласної ради, 
Олександра Кушнікова, 
старости села Новоми-
колаївка, та Костянтина 
Купріянова, керівника 
сільськогосподарського 
підприємства «Універ-
салзернопродукт». 

Аби участь у свя-
ті взяли всі бажаючі, 
до сільського Будинку 
культури стареньких 
підвозили спеціально 
організованим тран-
спортом, де на них че-
кав чудовий концерт. 
Подарувати хвилинки 
радості людям старшого 
покоління долучилися 
найменші жителі громади – вихованці місцевого дитя-
чого садка «Веселка» (завідувачка Антоніна Шихиріна). 
Дітки радували своїх односельців таночками та віршами. 
Учні Новомиколаївської середньої школи (директор Оле-
на Піщана) теж підготували яскраві життєстверджуючі 
творчі виступи. Душевними народними композиціями ві-
тали зі святом поважних односельчан учасники співочого 
колективу «Червона калина» (директор Будинку культу-
ри Лариса Грачова). 

Як повідомила голова Новомиколаївської ветеранської 
організації Антоніна Балаш, у селі Новомиколаївка всього 
проживає 85 бабусь та дідусів, старших за 75 років.

 Серед найстарших та наймудріших  – Григорій Пе-
трович Чемекоз (1923 р. н.), токар за професією, працю-

вав свого часу й на кар’єрі, й у радгоспі, вважався до-
брим фахівцем своєї справи, користується авторитетом 
серед односельчан і до сьогодні.

Ганна Павлівна Мануйленко, якій нещодавно випов-
нилося 80 років, змолоду працювала в рад-
госпі «Світанок» дояркою. Здоров’я сьогодні 
вже трішки підводить, натружені ніжки та 
руки часом не слухаються, але тримається 
бабуся Ганна, не здається хворобам та не-
приємностям. Ніні Андріївні Іванченко теж 
уже 80 років, вона мати трьох чудових дітей. 
Ніколи в житті не боялась жіночка важкої 
роботи, все життя пропрацювала свинар-
кою, її сумлінна робота відзначена Грамота-
ми та повагою людей. 

Зіна Григорівна Калініченко (1931 р.н.) 
працювала на кар’єрі, трудилася на славу, 
тож є чим пишатися й що згадати. 

Марія Іванівна Лисенко завзято працювала 
поштарем. Навіть важко уявити скільки тон 
свіжих газет та журналів переносила вона на 
плечі в своїй поштарській сумці! Не перелі-

чити й сотень кілометрів доріг, які прокрокували її ноги, 
поспішаючи зі свіжими новинами в кожен дім.

40 років пропрацювала з дітками в дитячому садочку 
Лідія Іванівна Федоренко, а сьогодні, побачивши юних 
артистів, навіть просльозилася: «Які чудові талановиті 
наші дітки, пишаємось ними, нехай ростуть на радість 
своїм батькам здоровими й щасливими» 

Валентина Миколаївна Хлус, колишній бухгалтер рад-
госпу «Світанок», та Віра Григорівна Тіщенко, за про-
фесією касир, подякували за свято організаторам та ви-
словили побажання: «Частіше б нам організовували такі 
зустрічі, бо так приємно відчувати себе потрібними. А ще 
ми так рідко бачимось, тож раді зустрічі один із одним».

Раїса Цурик, фахівець із загальних питань, зауважила: 

«Цей захід мав за мету не тільки висловити ветеранам 
нашу повагу, любов і вдячність, а також виявився чудовою 
можливістю для людей, які через вік не так часто виходять 
на вулицю поспілкуватися один з одним, згадати своє ми-
нуле й від щирого серця посміятися». 

Спілкування з дітками дитсадка й школи, а також 
виставка виробів дітей-учасників гуртка «Умілі руки» 
(керівник Олена Зубкова) до сліз розчулила літніх лю-
дей. Вони відчули справжнє тепло, якого так не виста-
чає прохолодними осінніми днями. Організатори захо-
ду подбали не лише про настрій й атмосферу свята, а 
також і про подарунки. Євгеній Жадан та Костянтин 
Купріянов подарували літнім людям теплі пледи. При-
ємною несподіванкою став для бабусь та дідусів бан-
кет, вони не приховували свого здивування й щиро по-
сміхалися й раділи. 

Цей настрій не закінчився за дверима Будинку куль-
тури. Дорогою додому старенькі продовжували об-
мінюватися спогадами, думками та враженнями від 
свята, і тепер вони впевнилися, що рада ветеранів села 
ніколи не залишить їх наодинці з проблемами. 

Подібні заходи, на жаль, не є обов’язковими державни-
ми святами насьогодні, але зусиллями меценатів і органів 
самоуправління ми долучаємося  до програми ООН «Цілі 
сталого розвитку». Ці рішення спрямовані на подолання 
бідності, вирішення проблем голоду, підтримання здо-
ров’я, захист навколишнього середовища, забезпечення 
життя й миру. Все це стосується кожного з нас, особливо 
в такий складний період історії нашої держави.

Наше суспільство – суспільство для людей різних ві-
кових категорій. Спільними зусиллями цілком можли-
во забезпечити, не тільки довше життя, але й домогтися 
того, щоб його рівень став більш якісним, а саме жит-
тя – повноцінним і різноманітним, а головне, щоб воно 
приносило винятково задоволення.

Таміла ЖОРНЯК, с. Новомиколаївка. Фото автора.  

1 ЖОВТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

МУДРІСТЬ РОКІВ БЕЗЦІННА
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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Система Пенсійного забезпечення в 

Україні складається з трьох рівнів. Пер-
ший рівень – солідарна система загально-
обов’язкового державного пенсійного стра-
хування (солідарна система), що базується 
на засадах солідарності і субсидування та 
здійснення виплати пенсій і надання соці-
альних послуг за рахунок коштів Пенсійно-
го фонду на умовах та в порядку, передба-
чених чинним законодовством.

Другий рівень – накопичувальна си-
стема загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування (накопичуваль-
на система пенсійного страхування), що 
базується на засадах накопичення коштів 
застрахованих осіб у Накопичувальному 
фонді або у відповідних недержавних пен-
сійних фондах – суб’єктах другого рівня 
системи пенсійного забезпечення та здійс-
нення фінансування витрат на оплату 
договорів страхування довічних пенсій  і 
одноразових виплат на умовах та в поряд-
ку, передбачених законом.

Третій рівень – система недержавного 
пенсійного забезпечення, що базується 
на засадах добровільної участі грома-
дян, роботодавців та їх об’єднань у фор-
муванні пенсійних накопичень з метою 
отримання громадянами пенсійних ви-
плат в умовах та порядку, передбачених 
законодавством про недержавне пенсійне 
страхування.

Перший та другий рівні системи пен-
сійного забезпечення в Україні станов-
лять систему загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсій-
ного забезпечення в Україні становлять 
ситему накопичувального пенсійного за-
безпечення.

Учасниками накопичувальної системи за-
гальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування є особи, які підлягають загаль-
нообов’язковому державному пенсійному 
страхуванню та які сплачують внески /за 
яких сплачуються внески/ до накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування.

Отже, для осіб до 35 років накопичуваль-
на система буде обов’язковою, а для людей 
від 35 років – це буде добровільне страху-
вання (людина цього віку сама вибиратиме 
який спосіб їй потрібен та зручніший).

Джерелами формування накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
є: 1) страхові внески до накопичувальної 
системи пенсійного страхування (крім 
суми, передбаченої у частині четвертій 
статті 64 цього Закону); 2) інвестиційний 
дохід, що утворюється в результаті розмі-
щення та інвестування коштів накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
у порядку, встановленому законом; 3) 
суми пені, сплаченої страхувальником за 
несвоєчасне перерахування сум страхо-
вих внесків на рахунок для другого рівня 
системи пенсійного забезпечення на ко-

ристь учасників накопичувальної систе-
ми пенсійного страхування.

Страхові внески до Накопичувального 
пенсійного фонду є складовою частиною 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування і підля-
гають спрямуванню до Накопичуваль-
ного пенсійного фонду в таких розмі-
рах: у рік запровадження перерахування 
– 2 відсотки бази нарахування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, встановленого 
для таких учасників, кожного наступно-
го року – у розмірі, збільшеному на 1 від-
соток, до досягнення 7 відсотків і подаль-
шої сплати у зазначеному розмірі.

Страхові внески до Накопичувально-
го пенсійного фонду для осіб, які беруть 
добровільну участь у системі загально-
обов’язкового державного пенсійного стра-
хування, нараховуються на суму, передба-
чену договором про добровільну участь.

Пенсійний фонд України спрямовує 
страхові внески до Накопичувального 
пенсійного фонду на відповідні рахунки 
на підставі відомостей, поданих платни-
ками єдиного внеску до Державного ре-
єстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування. 

Накопичувальна система – це додат-
ковий ресурс для економіки та принцип 
соціальної справедливості. Урядом за-
пропоновано введення даної системи в 
дію з 2017 року.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄБАТЬКІВСЬКА ПОДЯКА
До редакції газети «Дні-

провська зоря» надійшов 
лист від нашого постій-
ного читача з смт Слобо-
жанського, далі читаємо у 
листі: «Шановна редакція, 
незабаром ми всі будемо 
відзначати День захисника 

України. В нашій родині 
два захисника – син Ві-

талій, учасник АТО, який пішов захищати цілісність 
кордонів нашої держави під час 5-ї хвилі мобілізації та 
онук Валерій, який зараз служить у Збройних силах 
України. Хочемо поздоровити всіх захисників зі свя-
том, кому довелося боронити наш спокій від агресора, 
висловити щиру батьківську подяку як нашім хлоп-
цям, що на передовій, так і тим, хто зараз у резерві. Ок-
ремо висловлюємо слова щирої вдячності волонтерам 
Людмилі Оніщенко, Надії Таршин та всім  іншим, кого 
ми не знаємо, за їхню нелегку працю з організації й до-
ставки гуманітарної допомоги, як на передову бійцям, 
так і жителям, де розташовані наші військові підрозді-
ли. Про те, як чекають приїзду волонтерів у зону АТО, 
нам розказували наш син Віталій та онук Валерій. 
Бійці вдячні всім небайдужим за турботу та допомо-
гу, яка вкрай необхідна та важлива на передовій. Тож 
побажаємо всім нашим захисникам мирного неба, щоб 
усі повернулися до своїх родин живими й здоровими».

З повагою Любов Олександрівна та Віктор 
Миколайович Пазії, батьки учасника АТО, 

смт Слобожанського.

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

Децентралізаційний марафон триває. Багато гро-
мад активно включилися в процес змін. 

На прикладі Слобожанської об’єднаної терито-
ріальної громади, яка однією з перших розпочала 
процес реформування місцевого самоврядування 
на Дніпропетровщині, хочемо показати наскільки 
змінює життя громад можливість самим приймати 
рішення та визначати напрямки й шляхи розвитку.

 Адже мета децентралізаційної реформи – спро-
можні громади, які вміють заробляти кошти та змо-
жуть віднайти золоту родзинку, що вирізнятиме їх 
з-поміж величезної кількості досі дуже схожих між 
собою українських громад. 

Отже, Слобожанська об’єднана територіальна грома-
да вже відзначила рік від дня свого утворення. За цей 
час дуже багато зроблено й робиться: побудований но-
вий дитячий садок, відремонтовані й оснащені школи, 
зведені дитячо-спортивні майданчики, оновлені доро-
ги, утеплені будинки та інші соціально важливі обєкти.

Днями відбулося чергове третє засідання робочої 
групи з підготовки Стратегії розвитку Слобожан-
ської об’єднаної територіальної громади за спри-
яння Міжнародного фонду «Відродження» та фон-
ду громади «Джерело». Протягом року спеціально 
створена робоча група Слобожанської об’єднаної 
територіальної громади працювала над підготовкою 
Стратегії перспективного розвитку своєї громади. 
Активісти проводили опитування серед людей, ви-
вчали проблеми, визначали цілі.

Тема зустрічі, яка проходила в форматі тре-
нінг-майстерні – «Обговорення й узгодження проек-
ту Стратегічних і Оперативних Цілей. Рейтингуван-
ня Оперативних цілей».

Про технологію та основні етапи стратегічного пла-
нування розповів консультант Володимир Проскурін, 
який наголосив, що основні завдання стратегії поля-
гають у тому, щоб ефективно використати всі власні 
ресурси та отримати доступ до зовнішніх ресурсів.

Учасники зустрічі зробили індивідуальні практич-
ні завдання – рей-
тингування опера-
тивних цілей.

Серед них, вже 
раніше деталь-
но обговорених, 
особливо виріз-
нялась думка про 
розвиток науки 
та будівництво на 
території громади 
Центру передової 
наукової думки – 
Наукограду.

На перший по-
гляд ця пропозиція 
викликала тільки подив. Та відношення присутніх 
різко змінилося після презентації ідеї цього проекту 
науковцями.

Сергій Фатеєв, голова ради ГО «Джерело влади» 
, наголосив: «Якщо вітрильник не має конкретної 
цілі, жоден вітер не буде йому попутнім». Тому дуже 
важливо визначити шлях розвитку та зрозуміти, що 
країна, яка не розвиває науку, залишається на узбіччі 
історії та науково-технічного прогресу».

Віктор Воробйов, доцент кафедри архітектури 
Придніпровської державної академії будівництва 
та архітектури, повідомив, що ідеальне місце для 
будівництва Дніпрограду – в дельті річки Самара. 
Адже назва Самара утворене від «сома», що значить 
місце, обране богами, й науково доведено, що саме 

тут відбувається надзвичайна активізація розумової 
діяльності людини. Ймовірно, це місце може стати 
центром генерації світових наукових ідей.

Отже, сподіваюсь, мені вдалось зацікавити нашо-
го читача, тож коротко про цю ідею, яка стала най-
більш обговорюваною в робочій групі. 

Наукоград – сучасне поселення представництв на-
укової еліти найрозвиненіших країн світу, виконаних 
у стилі цих країн, з властивою їм архітектурою, со-
ціальною інфраструктурою, 
банківською мережею, Кон-
салтинговою мережею, бан-
ківських, туристичних послуг. 

Поселення складається з 
трьох цілісних комплексів, 
об’єднаних межами генераль-
ного плану селища Слобо-
жанське. Сам Наукоград роз-
ташовується на півострові, 
що примикає до розливу річ-
ки Самара площею 640 га. 

Види діяльності, архітек-
турні форми будуть виконані 
з урахуванням вимог епо-
хи третього тисячоліття для 
об’єктів загального користу-
вання наукового міста. 

Давайте разом уявляти, що 
на території площею 3-5 га 
землі оселяться та принесуть 
свою культуру, науку пред-
ставники народів Германії, 
Франції, Іспанії, Італії, Греції, Португалії, Бельгії, 
Норвегії, Англії, Канади, Японії, Китаю, Росії, Індії, 
США, Терції, Польщі, Аргентини, Бразилії, Мекси-
ки, Індонезії, Філіппін. Уявляєте, яке архітектурне 
різноманіття з’явиться в Слобожанській громаді!

Правовий статус Наукограда визначаєтиметься спе-
ціальними нормами права, які стимулюють розвиток і 

впровадження перспективних інноваційних технологій.
На території Наукограду буде розташований вели-

кий постійно діючий виставковий комплекс передових 
сучасних технологій, що включає в себе мережу міжна-
родних науково-технологічних центрів, телекомуніка-
ційних модулів, конференц-залів, лабораторій, готелів, 
бальнеологічних, освітніх, розважальних та ін. модулів. 

Окремим комплексом стане Центр світової куль-
тури планети Земля. Представництво кожної краї-
ни-учасника наукового міста підготує свої архітек-
турні форми, що відображають колорит і історичне 
обличчя країни, яку вона представляє.

Для обслуговування поселення створюються єди-
ні: комунальна інфраструктура, інфраструктура 
зв’язку, транспорту. 

З півострова будуть виходити дві ав-
тотранспортні магістралі. Одна - пер-
пендикулярно в сторону траси на м. До-
нецьк, інша - на набережну м. Дніпра. 

До наукового міста примкне аеропорт для малогаба-
ритних літаків і вертольотів, причал для пасажирських 
катерів, яхт і судів (адже з річки Самара через Дніпро 
відкритий навіть морський шлях у Чорне море).

Окремі офісні будівлі кампаній матимуть верто-
літні майданчики.

У районі колишньої військової частини (гора Під-
городного) можна розташувати аеромайданчик для 
нетрадиційних літальних апаратів (дирижаблі та ін.)

Пропонується також бальнеоло-
гічний комплекс відновлення гармо-
нії тіла людини.

Комплекс розташується на терито-
рії вздовж річки Кільчень, в межах 
нинішнього місцевого заповідни-
ка, тягнучись на територію навколо 
колишньої військової частини ППО 
загальною площею близько 800 га. 
Ця територія має перспективу пере-
творитися в козацьку станицю для 
виховання й загартування молоді в 
дусі козацького народу. 

Ландшафтний рельєф гористої  
місцевості підходить для розміщен-
ня спортивно-оздоровчого комплек-
су для літніх і зимових видів спорту. 
Заплава річки Кільчень перетво-
риться в лісопаркову зону, окреслю-
ючи озерну зону для сімейного від-
починку, включаючи Бальнеологічні 
модулі прискореної реабілітації й 

відновлення здоров’я.
Віктор Воробйов щодо доцільності розгляду цієї 

ідеї саме зараз, у не найкращий для держави тривож-
ний час, зауважив:

Без таких проектів у України не може бути добро-
го майбутнього. Найважливішим для нашої держави 
є приклад діяльності територіальної громади. Я пе-

реконаний, наше майбутнє – у побудові 
громадського суспільства на підставі на-
родовладдя саме на базі територіальних 
громад. Сподіваюсь, якщо ми разом реа-
лізуємо вже напрацьований в Дніпропе-
тровській області досвід регіонального 
самоврядування, та врахуємо подібний  
світовий досвід, ми здобудемо першими 
у світі  цілісну концепцію державотво-
рення в нових умовах, та з радістю через 
наш міжнародний Наукоград будемо всі 
набуті знання  передавати всьому світові. 

Слобожанський селищний голова 
Іван Камінський на зустрічах з науков-
цями позитивно оцінив ідею створення 
Наукограду та визначив необхідність 
включення його в Стратегічний план 

розвитку громади:
«Вирішення глобальних проблем та задач повинне 

базуватись на науковому підході. Розвиток науки – 
завдання не з легких, але час вимагає від нас постій-
ного руху вперед».

Дуже хочемо вірити, що втілення передових ідей 
та проектів на території Слобожанської об’єднаної 
територіальної громади розпочне новий відлік часу, 
стане унікальним не тільки  на Україні, а й  прикла-
дом для всього світу.

Таміла ЖОРНЯК, сел. Слобожанське. Фото автора.
Публікація створена на основі досвіду та інформації, 

отриманих у проекті «Інституційна підтримка – ак-
тивізація місцевих засобів масової інформації в місії 
інформування про реформу децентралізації в Україні». 

ОБ’ЄДНАНА ГРОМАДА РОБИТЬ СТАВКУ НА НАУКУ

У членів робочої групи «вибух мозку» – реакція на презентацію ідеї будівництва Наукограду.

Віктор Воробйов: «Наші наукові 
ідеї зацікавили фахівців багатьох 
країн, та ми хочемо втілити їх в 
життя в Україні».
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Закупівля  МЕДУ,  ВОСКУ,  МЕРВИ. 
Обмін вощини. Продаж ветпрепа-

ратів та інвентаря для бджо-
лярства. 

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

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Господарочка

СМАЧНОГО!

Сенс життя не в тому, щоб чекати, коли з а к і н ч и т ь -ся гроза, а в тому, щоб в ч и т и с я танцювати під дощем. 

КП«РГ«Дніпровська зоря» оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад: заступника ре-
дактора, відповідального секретаря; фотокорес-
пондента. Вимоги до претендентів: громадянство 
України; повна вища освіта за напрямком роботи; 
стаж роботи за фахом не менше 3-ох років; володін-
ня персональним комп’ютером в обсязі користува-
ча програмного забезпечення. Довідки за адресою: 
смт Слобожанське, вул. Теплична, буд. 23, кімн. 
22. Телефони для довідок: 753-61-02; 753-70-53.

КАРТОПЛЯ «ГРИЛЬ»
Інгредієнти: 600 г очищеної картоплі, 6 дерев’яних 

шпажок, 3 ст. л. приправи до м’яса, 2 ст. л. оливкової олії.
Приготування: наріжте картоплю кубиками по 3 см. 

Нанижіть на шпажки, залишаючи трохи місця між кож-
ним кубиком картоплі.

Викладіть на решітку гриль та готуйте на середньому 
вогні від 15 до 20 хв або доки картопля не стане м’якою 
та золотисто-коричневого кольору, періодично перевер-
таючи та змащуючи олією.

Втрачений військовий квиток серії АВ № 338281 на ім’я 
Євген Олександрович ТАРАН, вважати недійсним.

продаж (обмін) об’єкт ів нерухомого майна 
Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) 

об’єктів нерухомого майна регламентується статтею 172 
Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі 
змінами та доповненнями (далі – Кодекс).

Відповідно до пункту 172.1 статті 172 Кодексу не 
оподатковується дохід, отриманий платником податку 
від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом 
звітного податкового року житлового будинку, кварти-
ри або їх частини, кімнати, садового (дачного) будин-
ку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані 
такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди 
та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а 
також земельної ділянки, що не перевищує норми бе-
зоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного 
кодексу України (далі – ЗКУ) залежно від її призначен-
ня, та за умови перебування такого майна у власності 

платника податку понад три роки. Умова щодо перебу-
вання такого майна у власності платника податку по-
над три роки не розповсюджується на майно, отримане 
таким платником у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, 
що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим 
(дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей 
оподаткування окремо не визначається.

Згідно з пунктом 1 статті 121 ЗКУ від 25.10.2001 №2768-
III із змінами та доповненнями громадяни України мають 
право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із 
земель державної або комунальної власності у таких роз-
мірах: для ведення особистого селянського господарства 
– не більше 2,0 га; для ведення садівництва – не більше 
0,12 га; для будівництва і обслуговування жилого будин-
ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
у селах – не більше 0,25 га, у селищах – не більше 0,15 га, 
у містах – не більше 0,10 га; для індивідуального дачного 
будівництва – не більше 0,10 га.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ

З початком опалювального сезону частішають пожежі через 
порушення правил експлуатації печей. Особливого занепоко-
єння при використанні пічного опалення викликають люди 
похилого віку, самотні пенсіонери та інваліди. Саме у помеш-
каннях таких жителів вони стаються найчастіше, адже утри-
мання такого виду опалення в належному стані дуже клопітка 
та тяжка праця, що вимагає багато пильності та уваги.

Під час використання пічного опалення не допускаєть-
ся: залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати 
нагляд за ними малолітнім дітям; користуватися печами, 
які мають тріщини; розміщувати паливо, інші горючі ре-
човини та матеріали безпосередньо перед топковим отво-
ром; зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому 
посуді, встановленому на дерев’яній підлозі або горючій 

підставці; сушити й складати на печах одяг, дрова, інші го-
рючі предмети та матеріали; застосовувати для розпалю-
вання печей легкозаймисті та горючі рідини; використову-
вати для топлення дрова, довжина яких перевищує розмі-
ри топки; здійснювати топлення печей із відкритими двер-
цятами топки; закріплювати на димових трубах антени 
телевізорів, радіоприймачів тощо; зберігати у приміщенні 
запас палива, який перевищує добову потребу. Забороня-
ється користуватися відкритим вогнем для освітлення, на-
приклад, коли вимкнено електроенергію. 

Статистика стверджує, що кожна друга пожежа вини-
кає через людський фактор. Недотримання елементарних 
вимог пожежної безпеки може коштувати втрати майна, 
чи, що найстрашніше, спричинити загибель людини.

Іван КАТРИЧЕНКО, завідувач сектору режимно-се-
кретної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, ци-
вільного захисту,  оборонної та мобілізаційної роботи РДА.

К О Р И С Т У В А Н Н Я  П І Ч Н ИМ О П АЛ Е Н Н ЯМ

ГАРБУЗОВО-ШОКОЛАДНІ БРУСОЧКИ
Інгредієнти: ½ склянки розтопленого масла, 1 яйце, 

¾ склянки гарбузового пюре, 1 склянка цукру, 1 паке-
тик ванільного цукру, 2 ч. л. прянощів, 1 ч.л. кориці, 1¼ 
склянки борошна, 1¼ склянки шоколадних пластівців

Приготуваня: Розігрійте духовку до 175 градусів, фор-
му для випічки застеліть пергаментом. Розтопіть масло у 
мікрохвильовці або на паровій бані. Дайте маслу трішки 
охолонути, перш ніж додати яйце. Додайте яйце, гарбузове 
пюре, цукор, ваніль, прянощі, корицю та збийте міксером 
до однорідної маси. Додайте борошно та добре перемішай-
те. Вмішайте шоколадні пластівці (але залишіть жменьку 
для посипки). Викладіть масу у форму, злегка розрівняйте 
лопаткою. Посипте масу рештою шоколадних пластівців 
та відправляйте її в духовку. Випікайте 25-30 хв.

Втрачений державний акт на право приватної 
власності на землю серія ДП ДН № 001060 заре-
єстрований в Книзі записів державних актів на 
право приватної власності на землю за № 9561 від 
27.11.1996 р., виданий на підставі рішення XV сесії 
XXI скликання Новоолександрівської сільської ради 
народних депутатів від 30.11.1993 року, за адресою: 
с. Новоолександрівка, вул. Балкова, 86 на ім’я Рябо-
тяга Віктора Федоровича, вважати недійсним. 

Втрачений дублікат свідоцтва про право власності 
на нерухоме майно серія САА № 253904 від 23.07.2004 
року, виданий Дніпропетровською районною радою, 
за адресою с. Новоолександрівка, вул. Балкова, 86 на 
ім’я Ряботяга Віктора Федоровича, та втрачений Витяг 
про реєстрацію права власності на нерухоме майно се-
рія СВА № 412617 від 23.07.2004 року, номер витягу: 
4238797, реєстраційний номер: 6743875, виданий ко-
мунальним підприємством «Новомосковське міжра-
йонне бюро технічної інвентаризації», за адресою: с. 
Новоолександрівка, вул. Балкова, 86 на ім’я Віктора 
Федоровича РЯБОТЯГА, вважати недійсними. 

Споживче товариство Дніпропетровського ра-
йону продає нежитлове приміщення – об’єкт: ча-
стина магазину літера «К» Торгівельного комплек-
су (приміщення № 8, № 9, № 10, № 11) площею 248,1 
кв. м, розташований за адресою: Дніпропетровська 
область, Дніпропетровський район, с. Новоолек-
сандрівка, вул. Паркова, буд. 4а. Ціна продажу 
350000 грн. Телефон для довідок: (095)-144-46-36.

Втрачене посвідчення батьків багатодітної 
сім’ї серії БС № 033231 на ім’я Попова Галина 
Євгенівна, вважати недійсним.ШАРЛОТКА

Інгредієнти: яйця курячі – 4 шт., цукор – 1 склянка, 
борошно пшеничне – 1 склянка, яблука – 2 шт., ваніль та 
кориця за смаком.

Приготування: білки відділіть від жовтків. Білки збий-
те з половиною склянки цукру до густоти. Жовтки збийте 
з половиною склянки цукру. Білки додайте до жовтків, 
розмішуючи в один бік. (Залишіть 3 ст. л. збитих білків.) 
Додайте борошно, обережно перемішайте до однорідної 
маси. Яблука очистіть від шкірки та видаліть серцевину, 
наріжте тоненькими скибочками. Форму для випікання 
застеліть  пекарським папером, вилийте тісто, рівномірно 
розподіліть по формі. Зверху викладіть білки, що залиши-
лись. Прикрасьте яблуками, посипте корицею та ваніллю. 
Випікайте в духовці (180 градусів) близько 45 хв.

РІЗОТТО З ЦИБУЛЕЮ ПОРЕЙ, 
ЯБЛУКАМИ ТА ГОРІХАМИ

Інгредієнти: 200 г рису для різотто, ½ стебла цибулі 
порей, 1 – 1,5 середнього яблука, 1 ст. л. лимонного соку, 
8 горіхів, овочевий бульйон (1 цибулина, 1 морквина, 2 
картоплини, корінь селери, 2 зубчики часника, перець 
горошок, лавровий лист), ½ склянки білого сухого вина, 
оливкова олія, 30 г вершкового масла, 50 г сиру «Горгон-
зола», 40 г тертого сиру «Пармезан».

Приготування: помийте та очистіть овочі для бульйо-
ну. Залийте їх холодною водою, додайте перець та лавро-
вий лист, прикрийте кришкою, доведіть до кипіння. Змен-
шіть вогонь, підсоліть і варіть протягом години. Помийте 
цибулю порей та наріжте її тонкими слай сами (вздовж). 
Очистіть горіхи та подрібніть у блендері. Помийте яблу-
ка, від шкірки їх чистити не потрібно. Розріжте навпіл та 
видаліть кісточки. Опісля – наріжте тоненькими скибоч-
ками. Яблука покладіть у окрему миску та залийте во-
дою. У воду додайте 1 ст. л. лимонного соку, аби яблука 
не потемнішали. Розігрійте пательню, додайте оливкову 
олію та готуйте на слабкому вогні цибулю порей про-
тягом 5 хв. Збільшіть вогонь, додайте рис, перемішайте 
та готуйте його, постійно помішуючи протягом 1-2 хв. 
Додайте до рису вино, перемішайте, дайте йому випару-
ватись. Додайте до рису овочевий бульйон (так аби той 
вкривав рис на 2 см). Посоліть. Готуйте протягом 15 хв, 
постійно помішуючи та додаючи бульйон, якщо потріб-
но. За 4 хв. до завершення готування страви, додайте до 
рису половину горіхів та горгонзолу, порізану на кубики. 
Коли рис приготується до стану «аль-денте», вимикайте 
вогонь. Додайте масло та пармезан, перемішайте. Злийте 
воду з яблук і додайте їх до рису. Акуратно перемішайте 
страву та накрийте кришкою на 1 хв. Спробуйте чи не 
потрібно додати ще солі до нашого різотто. Розкладіть 
страву по тарілках і прикрасьте залишками горіхів.

На 76-ому році життя, після хвороби, пішов у вічність 
Володимир Максимович ЯРОВИЙ – голова виконкому 

Олександрівської сільської ради (з 1975 по 1982 рр), Олек-
сандрівський сільський голова (з 1994 по 2001 рр).
Володимир Максимович 15 років працював на посадах головно-

го інженера та заступника директора учгоспу «Самарський», 13 років 
очолював Олександрівську сільську раду і був надзвичайно працьовитою, 
наполегливою, енергійною, порядною та щирою людиною. Він був компе-
тентним керівником, який розумів необхідність допомоги молоді та лю-
дям похилого віку, й своїм прикладом, і цінною порадою.

Завдяки людським якостям, професійному досвіду та знанням 
Володимир Максимович користувався великою повагою серед 
жителів Олександрівської сільської ради та своїх колег.

Колективи Дніпровської районної ради та районної держав-
ної адміністрації висловлюють щире співчуття близьким і рід-
ним Володимира Максимовича Ярового й поділяють із ними 
біль і скорботу непоправної втрати.                         Світла пам’ять.

Колектив Олександрівської 
сільської ради глибоко су-
мує із приводу смерті коли-
шнього сільського голови, 

Володимира 
Максимовича ЯРОВОГО.

Відданий своїй справі, 
він тривалий час пропра-
цював в органах місцево-
го самоврядування, кори-
стувався авторитетом та 
довірою односельчан.

В и с л о в л ю є м о 
щирі співчуття 
рідним та близь-
ким покійного.
Вічна пам’ять.

Дніпровська райдержадміністрація оголошує 
конкурс на зайняття посад державної служби: за-
ступник голови райдержадміністрації; головний 
спеціаліст відділу ведення Державного реєстру ви-
борців райдержадміністрації (2 вакантні посади); 
провідний спеціаліст відділу ведення Державного 
реєстру виборців райдержадміністрації; державний 
реєстратор державної реєстраційної служби речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень райдер-
жадміністрації (2 вакантні посади). 

Строк подання документів до 27 жовтня 2016 
року. Документи приймаються за адресою: вул. Те-
плична, 5, смт Слобожанське, каб. 37-в.

Інформація про проведення конкурсу розміщена 
на офіційних сайтах Національного агентства Укра-
їни з питань державної служби та Дніпровської ра-
йонної державної адміністрації.

А також, запрошуємо на вакантні посади праців-
ників райдержадміністрації, які виконують функції з 
обслуговування: провідний інспектор відділу фінансо-
во-господарського забезпечення райдержадміністрації; 
провідний інспектор сектору по роботі зі зверненнями 
громадян райдержадміністрації; провідний інспектор 
відділу економічного розвитку і торгівлі райдержад-
міністрації (2 вакантні посади); провідний інспектор 
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Для ознайомлення територіальної громади з наміра-

ми забудови частини території, відповідно до частини 
третьої статті 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» та «Порядку розроблення 
містобудівної документації», затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України від 
16.11.2011 року № 290, в приміщенні Обухівської (Кі-
ровської) селищної ради за адресою: вул. Центральна, 
35  смт. Обухівка (Кіровське), Дніпровський р-н, Дні-
пропетровська обл., оприлюднено проект:

«ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЧАСТИНИ ТЕРИТО-
РІЇ КВАРТАЛУ в районі вул. Ворошилова та вул. 
Щорса, с. Горянівське на території Кіровської се-
лищної ради Дніпропетровського району Дніпро-
петровської області» 

Детальний план частини території розроблений 
на підставі рішення Кіровської селищної ради від 
17.07.2015 №715-35/VI «Про надання дозволу на роз-
робку проекту Детального плану частини території 
кварталу в районі вул. Ворошилова та вул. Щорса, с. 
Горянівське на території Кіровської селищної ради Дні-
пропетровського району Дніпропетровської області».

Головною метою проекту є визначення умов та об-
межень щодо можливості розміщення земельних ді-
лянок під будівництво жилої присадибної забудови.

Матеріали проекту (креслення та пояснювальна 
записка) представлені для ознайомлення в робочі 
дні з 17.10.2016 по 17.11.2016. Пропозиції та заува-
ження надаються в письмовій формі на адресу: 
вул. Центральна, 35 смт. Обухівка до 17.11.2016.

Телефон для довідок: (056) 761-16-45.
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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
У зв’язку з плановими ремонтними роботами відбудуться пере-

бої електропостачання в жовтні місяці в період з 8-00 до 18-00 
годин у наступних населених пунктах Дніпровського району: 

КТП-451А м. Дніпро, вул. Моторна 261 – 17.10.16
ТП-316 с. Обухівське (Кіровське), вул. Харківська, Солов’ї-

на – 24.10.16 р.
Л-72 с. Обухівське ( Кіровське), вул. Орільська – 20.10.16 р.
Л-121 с. Новоолександрівка частково – 19-20.10.16 р.
Л-31 с. Олександрівка  частково – 26-27.10.16 р.
Л-89 с. Чаплі, вул. Зелена (Акаційова) – 24.10.16 р.
Л-63 с. Шевченко, с. Пашена Балка частково 18 – 19.10.16 р.
Л-153 с. Самарівка – 27.10.16 р.
Л-1(м. Підгородне, вул. Криворізька, Ульянова, Островського, Ко-

оперативна, Партизанська, Мира, Калініна, Коротка, Нова, Коваля, 
Лугова, Райдужна, Низова, Заречна,  І. Франка, Комсомольска, Фа-
деева, Харьковска, Колхозна, пр-к.Заречний, Почтова, Перемога, пр-
к. Харківський, Енергетиків, Жукова, 1-й,2-й Комсомольский пр-к, 
Тюменська, пр-к. Колхозний, Межова, Мирна, Полтавська, Литвиш-
ка, Жукова, пр-к. Канальний, Вишнева, Підгородненська школа №3) 
– 26.10.16 р.

Л-5 (с. Перемога, м. Підгородне, вул. Калініна, Партизанська, 
Радянська, Нагорна, Робоча, пр-к. Робочий, Нова, 3 пр-к. Улья-

новський, Київська, Комплексна, Комунарів, Ясенева, Тиха, 
Підгородненська школа №4, військова частина) – 27.10.2016 р.

Л-6 (м. Підгородне, вул. Антона Вусика, Матросова, Щорса, 
Пушкіна, Нагорна, Украинська, пр-к. Щорса, Зелена, Радянська, Шкільна, 

Дзержинського, Шосейна, пр-к. Шкільний, Цвіточна, Зоряна, Шевченка, 
Запорізька, Янтарна, Молодіжна, Степова, Крайня, Филипова-27.10.16 р.

Л-13 м. Підгородне, вул.Ювілейна, Чапаева, Кірова, 1-й пр-к. Заліз-
ничний, Геологів, Залізнична, Жовтнева, Горького, 1-й,2-й пр-к. Кіль-
ченський, Грушева, Садова, пр-к. Садовий, Новомосковська, Балтій-
ська, Образцова, Леніна, Мостова. 2-й пр-к. Мостовий – 28.10.16 р.

Л-2 м. Підгородне  Будинок побуту, вул. Грушева, Джерельна, До-
рожників, Кооперативна, Комсомольска, Лесі Українки, Ленінград-

ська, Лісна, Лимона, Набережна, пр-к. Набережний 1, пр-к. Набереж-
ний 2, пр-к. Набережний 3, вул. Перемоги, Почтова, Партизанська, То-

полина, Центральна, Широка, пр-к. Широкий 1 – 26.10.16 р.
 Л-174 м.Підгородне вул.Фадеева, Литвишка, Колгоспна,Севастополь-

ська, Харківська,Ленінградська,Комсомольська, смт Слобожанське (Юві-
лейне) вул.8 Березня, буд. № 13,19,15,17, Золоті ключі 18.10.16 р.

При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електро-
передач, трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів, відчи-
нених і пошкоджених дверей у них, спроб проникнення до приміщен-
ня з електронним обладнанням сторонніх осіб, просимо сповіщати 
колцентер ПАТ « ДТЕК» «Дніпрообленерго» за тел. 0-800-500-444 або 

районний відділ поліції.
Із повагою адміністрація ДРЕМ. 

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД УСПІШНОГО РОЗВИТКУ

МІСТО

В умовах реформи місцевого самоврядування 
(децентралізації) кожна об’єднана громада має 
право самостійно вибудовувати свою стратегію, 
визначати першочергові завдання та пріоритетні 
напрями в роботі, наприклад, визначати обличчя 
інфраструктурної складової своєї громади.

Своєю зовнішньою неповторністю змогло не 
тільки здивувати, а й приголомшити навіть бу-
валих журналістів – учасників проекту «Інсти-
туційна підтримка – активізація місцевих ЗМІ в 
місії інформування про реформу децентралізації в 
Україні», польське місто Катовіце. 

Отже, офіційна інформація. Місто Катовіце (пол. 
Katowice, нім. Kattowitz; у 1953 –1956 р.р. Сталіно-
груд) – з населенням насьогодні близько 320 тис. 
осіб, знаходиться на півдні Польщі, в історичному 
регіоні Сілезія, на річках Клодниця та Рава та є 
центром не тільки Сілезького воєводства, а й цен-
тром агломерації (територіального об’єднання) з 
14 міст із загальним населенням біля 3,5 млн осіб. 
Слід зауважити, що агломерація міст Верхньої 
Сілезії — центр найбільшої міської агломерації в 
Польщі та одна із найбільших у Євросоюзі за чи-
сельністю населення, що тут проживає. Створена 
агломерація за місцевою ініціативою.

У 1953 році комуністи перейменували Катовіце в 
Сталіногруд) — «місто Сталіна», але назва не прижи-
лася, й у 1956 році місту повернули історичну назву. 

Землі Сілезії (Верхньої Сілезії) за останні 200 
років декілька разів переходили від німців до 
поляків, тому тут часто можна почути не тільки 
польську, а й німецьку мову. Саме місто досить 
«молоде», засноване у 1865 році. 

Катовіце – центр вугільної та металургійної про-
мисловості країни, а ще – територія фонтанів, зелені, 
квітів та навіть наймен-
ших цікавинок-зручно-
стей для кожної людини, 
часом зовсім неочікуваних для пересічного українця.

Місто просто потопає в зелені. Здається, кожен  
клаптик вільної землі засаджений різноманітними 
квітами, чудернацькими кущами та декоративною 
зеленню. Квіти буяють на клумбах, на східцях, що 
ведуть до будівель, на балконах будинків і на підві-
коннях, та навіть на ліхтарних стовпах! До речі, чу-
дова ідея для збереження «квіткової» краси наших 
українських міст, де так полюбляють «нічиї» квіти 

викопати та відвезти на «свої дачі» псевдопропаган-
дисти озеленення вулиць.

Якщо клаптика землі для клумби не так багато, по-
ряд з місцем для відпочинку перехожих «збудовані» 
цілі живі рослинні стіни, від яких утворюється тінь, 
віє прохолодою та чистим повітрям. 

Прямо серед однієї з центральних площ міста ро-
стуть… пальми. Саме так: південні пальми! Та й це 
не вся дивина – повз них тече штучна річка, досить 
широка та довга. А вздовж берега зручно розмісти-

лися дерев’яні лежаки, на яких можна відпочити, і 
навіть попрацювати, адже вільний доступ до Wi-Fi 
– це не розкіш, а звичайна повсякденна необхідність. 

 Поряд з архітектурними шедеврами минулого гар-
монійно поєднуються сучасні будівлі, що надають 
особливої неповторності вулицям міста. 

По-справжньому незабутні враження залишає вечір-
ня прогулянка, бо місто перетворюється на територію 
вогнів, яскравих різнобарвних мерехтінь. І, зауважте, 
навіть освітлення зроблене не тільки для краси, а дуже 
практично й продумано, з метою комфорту й безпеки 

людей. Наприклад, трамвайна лінія викладена бруків-
кою, ще й помережена поперечними смугами, які го-
рять зеленим кольором із світлодіодних вогнів. Та ось 
через деякий час вони вже палають червоним! Стало 
все зрозуміло, коли ми побачили прожектор та почули 
характерний стукіт трамвайних коліс. Варто було трам-
ваю від’їхати, й вогні знову горять зеленим світлом. Пе-
рехожому не треба підіймати очі та шукати світлофор, 
бо навіть ненароком добре видно, чи не підстерігає тебе 
небезпека на дорозі.

Поляки надзвичайно привітні й за-
конослухняні. На червоне світло світ-
лофора ніхто вулицю не переходить, 
незважаючи на вільну від машин до-
рогу. Пішоходи стоять і терпляче че-
кають. Для тих, хто дійсно поспішає, 
на стовпі світлофора є жовта кнопка 
для зміни кольору. Можна її натис-
нути й перейти дорогу.

Та хочу зазначити, що і в Україні 
цього досягти неважко. Поляки теж 
довго боролися з цими порушення-
ми, аж поки не встановили дуже ви-
сокі штрафи (близько 50 €) за пору-
шення правил дорожнього руху, або, 
наприклад, паркування на місцях, 
призначених для транспорту інвалі-
дів, тож зараз ніхто й думки не має поставити туди своє 
авто. У місті надзвичайно багато велодоріжок, і ходити 
по них пішоходам теж заборонено.

До речі, слід зауважити, що вагома частина бю-
джету, біля 50%, в більшості гмін Польщі, витрача-
ється на громадський транспорт та утримання доріг, 
які, до речі, в ідеальному стані. 

Вартість проїзду в трамваї й автобусі становить 3 
злотих (біля 20 грн). Такий вид транспорту, як маршрут-
ки,взагалі відсутній. Замість них курсують швидкісні 

автобуси, проїзд в яких вартує 
на 50 грошів (копійок) дорож-
че. На перший погляд ціна зда-
ється космічною, але з огляду 
на європейські доходи, це нор-
мально. Мінімальна заробітна 
плата в Польщі становить 1850 
злотих (близько 13 000 грн).

За безквитковий проїзд по-
рушника чекає штраф роз-
міром в 100 злотих (700 грн), 

плюс ціна квитка. 
Якщо пасажир таксі 

або автобуса не при-
стебнув ремінь безпеки, 
штраф платить не водій, 
а конкретний пасажир, 
тому ніхто не ризикує потрапити під перевірку 
та викласти досить значну суму зі свого сімей-
ного бюджету за недотримання правил безпеки.

У Польщі дуже популярний такий засіб пере-
сування, як велосипед. У містах практично всі 
тротуари діляться на дві частини: права, яка 
позначена червоним кольором, для велосипеди-
стів, та ліва – для пішоходів.

Для тих громадян, які не мають власного вело-
сипеда, існують міські ровери. На кожному розі 
облаштовано спеціальні велосипедні парковки з 
терміналами для оплати.

Послуга цілком демократична. Перші півгодини 
безкоштовно, потім два злотих (14 грн) на годину. 
Деякі поляки примудряються протягом півгодини 
пересуватися від парковки до парковки безкоштовно.

Пішоходи й велосипедисти дотримуються 
правил і користуються виключно своєю части-

ною тротуару. Наша 
українська група жур-
налістів не звикла до 

такого поділу, й широко крокувала червоною до-
ріжкою, чим щиро здивувала літнього поляка, який 
кілька разів скористався дзвоником, але лише почув-
ши зауваження стрічних перехожих, порушники зі-
йшли з його визначеного правилами шляху.

У місті можна побачити й солідного чоловіка з портфе-
лем (навіть представника влади), й молоду жінку на ви-
соченних підборах, які крутять педалі велосипеда, або ж 
парафіянок на велопарковці біля костелу, які ставлять ве-

лосипеди й поспішають на месу.
Біля торгових центрів для 

зручності людей облаштова-
ні спеціальні міні-сервіси для 
ремонту велосипедів з набо-
ром інструментів і насосом. 

Загалом у м. Катовіце наша 
група журналістів перебувала 
всього добу, мали час на зу-
стріч з представниками Цен-
тру Громадських Організацій 
та журналістами (про що піде 
мова в одній із наступних пу-
блікацій), тож багато чого, 
ймовірно, залишилось поза на-
шою увагою. Та навіть те, що 
ми побачили, залишило неза-
бутнє враження. Катовіце – мі-

сто, куди хочеться повертатися знову й знову.
Таміла ЖОРНЯК, м. Катовіце.

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

Проект реалізуєтья у рамках Польсько-Канадської 
Програми Підтримки Демократії співфінансованої з 
програми польської співпраці на користь розвитку Мініс-
терства закордонних справ РП та канадського Міністер-
ства закордонних справ, торгілві та розвитку(DFATD).

КАТОВІЦЕ ВМІЄ ЗДИВУВАТИ


