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Дніпровська зоря

инулої суботи жителі Любимівської об’єд-
наної територіальної громади відсвяткува-

ли 226 річницю від дня заснування села Любимів-
ка. Лідер громади Катерина Желяб’єва наголосила: 
«День народження села – це спільне свято всієї на-
шої громади. Нам пощастило жити в чудовому селі 
зі славною історією. Творять історію люди, й головна 
заслуга в цьому всіх, хто працює на підприємствах, 
будує, ремонтує, прибирає, годує, вчить та виховує 
наших дітей, хто лікує нас і залучає до культурних 
цінностей». 

Святковий захід під назвою 
«Єднаймося, бо в єдності наша 
сила» символізував курс на ре-
форму децентралізації, в рам-
ках якої Любимівська сільська 
рада ініціювала приєднання 
Дібровської сільської ради Си-
нельниковського району. Цей 
рік став нелегким випробову-
ванням у житті громад, адже за-
конодавство досі не передбачає 
об’єднання територій за межа-
ми районів. Але й заборонити 
жителям громад рухатися в на-
прямку змін, проявляти свою 
волю в рішенні про об’єднання, 
юридичних важелів не існує. 
Тому де-юре Любимівська гро-
мада вже об’єднана, а де-факто 
Центральна виборча комісія не 
має підстав призначити в ній ви-
бори, й громада вступає в новий 
2017 рік зі старим бюджетом. 

Та незважаючи на ці законо-
давчі негаразди, Любимівська 
об’єднана громада впевнено дивиться в майбутнє й 
розвивається. Тепер зусилля покращити громаду бу-
дуть вдвічі потужніші. А покращення кожної грома-
ди означає розвиток усієї нашої країни. 

На святі села були присутні поважні гості, які розді-
лили радість свята з любимівцями: Роман Пруденко, 

голова Дніпровської районної ради, Олександр Ши-
роких, депутат обласної ради, В’ячеслав Лінський, 
директор ТОВ «Любимівка», Олександр Вольніков, 
військовий комісар Дніпровського райвійськкомату, 
Григорій Думинський, директор державного підпри-
ємства «Дніпровське лісне господарство» Сергій Мі-
кунов, Дібровський сільський голова, Ігор Желяб’єв, 
депутат Дніпровської районної ради. 

Любимівський сільський голова Катерина Же-
ляб’єва виступила з вітальним словом та підвела під-
сумок року, що минув: «Не дивлячись на складну си-
туацію з бюджетом сільської ради, ми продовжували 
роботи, заплановані на 2016 рік: до 9 травня відкритий 
меморіальний комплекс; відремонтовані  дорога та 
протиерозійна споруда по вулиці Пушкіна; побудува-

на каналізаційна система для Любимівської школи та 
гуртожитку; продовжуються роботи із реконструкції 
стадіону; розпочаті та ведуться роботи з будівництва 
зони відпочинку на березі річки Дніпро; упорядковані 
місця для зупинок та встановлені нові зупинки. Зміни 
на краще, які відбуваються в нашій громаді, я думаю, 
важко не помітити. Впевнена, що кожен із нас хоче 
бачити наше село й громаду в цілому сильними та 
процвітаючими, а громадян – щасливими й забезпе-
ченими. І саме шляхом об’єднання всіх наших зусиль 
під ідеєю розвитку сіл Любимівської об’єднаної тери-

торіальної громади ми зможемо відстояти своє право 
на майбутнє й змінити на краще сьогодення».

Кульмінацією урочистої частини свята стала цере-
монія нагородження «Людини року-2016». Цій події 
передував процес обрання кращих людей у кожному 
колективі Любимівської громади, що стартував ще 

на початку року. Люди, які своїми добрими намірами, 
працею доводили свою причетність до благополуччя 
та розвитку рідного краю, отримали це почесне зван-
ня: Тетяна Орлова – депутат Любимівської сільради 
в селі Перше Травня; Валентина Кравець – завідуюча 
аптекою с. Любимівки, Ніна Литвинська – вихователь 
групи «Дюймовочка» ДНЗ «Чарівна казка»; Валентина 
Коваленко, Тетяна Зерницька, Ніна Блошко– учасниці 
художньої самодіяльності сільського Будинку культу-
ри; Олександр Широких – депутат обласної ради; Тетя-
на Богданова – сімейна медична сестра Любимівської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 
Сергій Чучула – помічник сільського голови з госпо-
дарських питань; Олег Орсік – депутат VI скликання 
Любимівської сільради, юрист; Катерина Желяб’єва – 

Любимівський сільський голова; Олена 
Смирнова – продавець-кондитер тор-
гового комплексу «5 віраж»; Вікторія 
Солдатенко – депутат Любимівської 
сільради; Людмила Масалова – дирек-
тор Любимівської загальноосвітньої 
середньої школи; Валерій Потапов – де-
путат Любимівської сільради в с. Прид-
ніпрянське; Сергій Грищук  – газое-
лектрозварювальник КП «Господар»; 
В’ячеслав Лінський – директор ТОВ 
«Любимівка»; Сергій Чепченко – за-
сновник ДП «Нива»; Надія Воловицька 
– спеціаліст служби субсидій; Анас-
тасія Алексеєнко – вихователь ДНЗ 
«Чарівна казка»; Василь Присяжнюк 
– оператор насосної станції КП «Госпо-
дар»; Тетяна Румянцева – пенсіонерка, 
жителька с. Придніпрянського. Кожен 
номінований почув 

слова вдячності на свою адресу та 
отримав портрет у подарунок. 

На головній площі села Люби-
мівка відбувся фестиваль пиріжків 
«Українські смаколики» та благо-
дійна акція «Допоможи захиснику 
України», метою якої було зібрати 
кошти для жителів громади, які за-
хищають кордони нашої держави 

в зоні АТО. 
Всього було 
зібрано й 
відправлено 
захисникам 6 
тис. грн.

Односельчани привітали гуч-
ними оплесками та теплими 
словами подяки тих захисників, 
хто вже повернувся до рідної до-
мівки та мали можливість бути 
присутніми на святі: Павла Сан-
тоцького, Василя Карпінського, 
Максима Богданова, Володимира 
Іванова, Сергія Гармаша, Анато-
лія Борисова, Анатолія Терпіць-
кого, Олексія Авраменка, Віталія 
Савченка, Романа Солованюка, 
Дмитра Даценка, Володимира 
Висоцького, Миколу Щурова, а 
також  Олексія Білова, Олексан-
дра Шамея, Антона Колтакова, 
Петра Бабійчука, Костянтина 
Томарова, Олександра Снопен-
ка, Сергія Костельникова, Петра 
Малиша, Андрія Бірюкова. Вої-

нів радо вітали на головній сцені заходу. Вихованці ди-
тячого садка «Чарівна казка» вручили подарунки, зро-
блені власноруч разом із вихователями  та подякували 
захисникам за мирне небо. 

Насичена святкова розважальна програма була 
підготовлена для маленьких жителів села. Вона за-

пам’ятається неза-
бутніми пригодами, 
веселими конкурса-
ми та іграми з ані-
маторами – Свинкою 
Пепою, Джорджем та 
Фіксиками. Малеча 
мала змогу проїзди-
ти на поні, почасту-
ватися безкоштов-
ною солодкою ватою 
та поп-корном.

Артисти концерт-
ної програми «Ме-
лодія двох сердець» 
радували своїми ви-
ступами: ансамблі 
«Веснянка» та «Лю-

бисток», дуети Майя Панасюк та Олександр Кор-
нілов, Світлана Павлова та Леонід Дяченко, Інна й 
Валерій Бузіни, Наталія й Михайло Мороз, Гульнара 
Шевченко та Альберт Дерягін.

Прикрасою вечора став виступ директора Любимів-
ського будинку культури Гульнари Шевченко в дуеті з 
донькою Катериною з піснею «Ти моя». Гості з села Ді-
брова Марина Мікунова та Андрій Ліник емоційно вико-
нала пісню «Червона рута». Вікторія Солдатенко та Віра 
Мороз розсмішили глядачів сценкою «Сільський кіборг».

Завершення вечора відбулось у стилі рок-н-рол у 
виконані легендарної групи «The Time», усі бажаючи 
могли насолодитися гарною музикою.

Таміла ЖОРНЯК, Олександра ЛИСЕНКО, 
с. Любимівка. 

ЛЮБИМІВКА - СКАРБ МОЄЇ ДОЛІ 
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НОВІ УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ 
ЗА ВИСЛУГОЮ РОКІВ З 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ

Верховною Радою України 24.12.2015 № 911-VIII прийнято Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким передба-
чено зокрема, зміни в призначенні пенсій за вислугу років з 01.01.2016 року 
працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення.

Для зазначених працівників з 01.04.2015 року було передбачено збіль-
шення спеціального стажу, який дає право на призначення пенсій по вислу-
зі років. Таке збільшення відбувається поступово – на 6 місяців кожного 
року починаючи з 1 квітня 2015 року до 1 квітня 2024 року, тобто:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;
з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;
з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;
з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;
з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;
з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;
з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років;
Пенсії по вислузі років призначались незалежно від віку за наявності пев-

ного спеціального стажу. З 1 січня 2016 року змінено вимоги до пенсійного 
віку, а саме право на пенсію за вислугу років за наявності спеціального ста-
жу роботи після досягнення 55 років. Але ж при цьому, до досягнення 55-
ти річного віку, право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, 
охорони здоров’я та соціального забезпечення:

– які станом на 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних по-
садах не менше 25,6 років; – 1971 року народження і старші за наявності 
вислуги років від 25,6 до 30 років (залежно від року виходу на пенсію) на 
цих посадах та після досягнення ними такого віку:

50 років – які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;
50 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;
51 рік – які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;
51 рік 6 місяців – які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;
52 роки – які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;
52 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;
53 роки – які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;
53 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;
54 роки – які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;
54 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;
55 років – які народилися з 1 січня 1971 року.
Приклад № 1: станом на 01.01.2016 року особа 1972 року народження мала 

спеціальний стаж 25,6 років, право на пенсію вона набуде незалежно від 
пенсійного віку, тобто з дня звернення.

Приклад № 2: станом на 01.02.2016 особа 02.01.1968 року народження 
буде мати спеціальний стаж 25,6 років, право на пенсію вона набуде в 52 
роки (2020 рік) за наявності спеціального стажу не менше 27,6 років. 

Вікторія САЛАБАЙ, заступник начальника управління Пенсійного 
фонду України в Дніпропетровському районі.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

У вівторок відбулась оперативна нарада під головуванням голови райдержадміні-
страції Артьома Фісунова та голови районної ради Романа Пруденка спільно з заступ-
никами голови райдержадміністрації, працівниками апарату, керівниками структурних 
підрозділів райдержадміністрації, представниками установ району.

Про заходи, що пройшли у районі за участю виконавчої влади за минулий тиждень 
доповіла Руслана Пікінер, провідний інспектор з питань інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю.

Про заходи, що пройшли у районі за участю органів місцевого самоврядування розпо-
вів Роман Пруденко, голова районної ради. Про подання суб’єктами декларування елек-
тронних декларацій проінформувала Світлана Колесник, начальник відділу персоналу 
та  організаційної роботи райдержадміністрації, зазначивши, що  відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції», рішень Національного агентства з питань запобі-
гання корупції від 10 червня 2016 року № 2 «Про початок роботи системи подання та 
оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування» та від 10 червня 2016 року № 3 «Про функціонування Єдино-
го державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування», на виконання доручення голови облдержадміністрації 
«Щодо вжиття заходів з метою забезпечення заповнення та подання електронних декла-
рацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня» особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б» до 
30 жовтня 2016 року повинні подати електронну декларацію за 2015 рік. Неподання чи 
несвоєчасне подання декларації, а також подання декларації з недостовірними даними 
має наслідком притягнення особи до адміністративної чи кримінальної відповідальності. 
Зверніть увагу! У першій декларації наводиться лише опис цінностей рухомого майна 
(крім транспорту), без вартості й дати набуття, але із зазначенням чи було його набуто 
під час перебування на посаді. Нематеріальні активи: об’єкти інтелектуальної власності, 
ліцензії; подарунки від одного джерела – від 6 090 грн для 2015 року); грошові активи: 
готівкою кошти, кошти на рахунках, якщо сукупно сума складає від 60 900 грн для 2015 
року; видатки суб’єкта декларування – якщо розмір видатку від 60 090 для 2015 року; 
робота суб’єкта декларування за сумісництвом; членство суб’єкта декларування в органі-
заціях та їх органах. Стосовно декларування членів сім’ї: майно членів сім’ї декларується 
лише у разі спільного проживання: дітей, батьків, інших родичів чи осіб; якщо шлюб не 
розірвано, майно має декларуватися незалежно від спільного чи окремого проживання; 
якщо член сім’ї відмовився надати інформацію для заповнення декларації, ви повинні 
зазначити це в декларації. В такому випадку НАЗК проводить повну перевірку декларації.

Особливу увагу приділяйте правильності інформації щодо вартості об’єктів декларуван-
ня, які вказуєте. Вони є критерієм для визначення виду та міри відповідальності у випадку 
встановлення факту подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Адміністра-
тивна відповідальність настає у випадку розбіжності на суму 138-344 тис. грн. Кримінальна 
відповідальність – у випадку розбіжності на суму більш ніж 344 тис. грн. Пам’ятайте, ви 
маєте право подати виправлену декларацію один раз упродовж 7 календарних днів, почина-
ючи з наступного дня за днем подачі декларації. Після цього терміну виправлення можливе 
лише з дозволу НАЗК і може також передбачати притягнення до відповідальності. Публіч-
но не оприлюднюються такі дані з декларації: податковий номер; серія та номер паспорта; 
дата народження; місце проживання або реєстрації; адреса об’єктів нерухомості (вказується 
лише область, район, населений пункт. У випадку встановлення факту неподання чи не-
своєчасного подання декларацій – буде повідомлене Національне агентство з питань запо-
бігання корупції та облдержадміністрація у 3-денний строк.

Про криміногенну ситуацію в районі за минулий тиждень (з 10 до 16 жовтня 2016 
року) прозвітував Юрій Антонюк, в. о. начальника патрульної поліції Дніпровського 
відділення поліції, зазначивши, що оперативна обстановка протягом минулого тижня 
на території Дніпровського району характеризувалася зменшенням зареєстрованих 
заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події до ЄО з 310 до 257, 
та зменшенням зареєстрованих до ЄРДР – з 53 до 48. Із 257 зареєстрованих заяв та по-
відомлень 44 – кримінальні правопорушення, з яких: 1 
вбивство (розкрито); 1 ТТУ (не розкрито); 2 грабежі (1 
розкрито); 25 крадіжок (7 розкрито); 1 незаконне заво-
лодіння АМТ (не розкрито); 3 факти незаконного обігу 
наркотичних речовин. Протягом тижня розкрито 2 ра-
ніше вчинених злочини (доповнення до зведення). Із 44 
кримінальних правопорушень встановлено осіб за 20 
(п.в. розкриття – 45,5%; область – 28,9%).

12.10.2016 на території Дніпровського району в с. 
Олександрівці було скоєно вбивство гр. Дерев’ян-
ка О.Г. (к.п. № 12016040440002510 за п. 6 ч. 2 ст. 115 
КК України). Наступного дня за скоєння даного зло-
чину були встановлені та затримані брати Новицькі. 
Останнім обрано запобіжний захід у вигляду арешту. 
Також з даного кримінального провадження було ви-
ділено матеріали за фактом розбійного нападу (к.п. № 
12016040440002523 за ч. 4 ст. 187 КК України), за яким 
також повідомлено про підозру братам Новицьким.

Протягом жовтня п. р. пред’явлено підозру за 10 про-
вадженнями поточного року. Питома вага становить 
11,0% (область – 15,7%). Питома вага розкриття зло-
чинів поточного року – 13,5% проти 23,4 по області. 
Направлено до суду 5 проваджень. Закрито 6 прова-
джень. На профілактичному обліку в Дніпровському 
РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області станом 
на 17.10.2016 року перебуває 442 осіб. 

(Вл. інф.)

ОПЕРАТИВНА НАРАДА
РЕДАКЦІЙНА ПОШТАПОДЯКА ЗА НЕБАЙДУЖІСТЬ

До редакції газети «Дніпровська зоря» надійшов лист від наших постій-
них читачів із села Чумаки, далі читаємо в листі: «Мешканці будинку № 1 
по житловому масиву Новий, що в с. Чумаки висловлюють щиру вдячність 
Романові Вікторовичу Пруденкові, голові Дніпровської районної ради за 
оперативне вирішення питання з відновлення електропостачання до бу-
динку, яке було відсутнє через несправність трансформатора, що направ-
ляє електроенергію до будинку.

Тоді як керівництво місцевого сільськогосподарського підприємства та 
енергослужба виясняли, кому належить цей трансформатор та хто його 
повинен ремонтувати, Роман Вікторович посприяв тому, щоб приїхала 
бригада з Дніпропетровського РЕМ та відремонтувала трансформатор.

У період холодів, коли за відсутності електропостачання в квартирах,  
де є маленькі діти та люди похилого віку, холодно, така допомога  є дуже 
вчасною та неоціненною».

З повагою вдячні мешканці будинку № 1 по житловому масиву Новий 
с. Чумаки: Світлана Містюкович, Людмила Морару, Віктор Татаров, Раїса  
Хромова, Ольга Савчук, Віктор Гедегушев.

Напередодні Дня захисника України мені зателе-
фонували з ЗОШ №2 Слобожанської селищної ради 
Дніпровського району й повідомили, що учні, вчи-
телі та батьки зібрали подарунки нашим військовим 
до Дня Захисника й просять, щоби я їх забрала. Через 
дві години ми з Віктором Кондратюком були в школі. 
Кількість подарунків від наших маленьких патріотів, 
яку ми побачили, просто вразила. 

Відразу ж у моїй голові пронеслося багато нехо-
роших слів на адресу наших ворогів, недругів і тих, 
хто зловтішається й зовсім не радіє нашим позитив-
ним змінам, і, найперше, змінам у свідомості. А потім 
мене переповнило відчуття великої радості й гордо-
сті. З якою ж любов’ю зібрані ці подарунки, не абияк, 
а все продумано до дрібниць: засоби особистої гігіє-
ни, шкарпетки, теплі светри, консерви, чай, кава, до-

машня консервація, крупи, печиво, 
цукерки, дитячі малюнки й листи. 

Розчулив до сліз подарунок хлопчика, який зібрав 
усіх своїх іграшкових солдатиків, додав улюблені 
м’які іграшки, книжечку й оберіг для захисника – 
дельфінчика на шнурочку. Окрім того, нам передали 
на закупівлю для воїнів найнеобхіднішого 1500 грн. 

Усе це відбувалося на високому емоційному підйомі. 
Дітки навперебій хапали пакунки й несли до машини. 
Справжню причетність до дуже важливої справи від-
чував кожен із нас: і дітки, й педагоги, й волонтери. 

Всі ці подарунки ми вже передали воїнам на пере-
дову. Від їх імені щиро дякую натхненному педаго-
гічному колективу школи під керівництвом дирек-
тора Валентини Полупанової, всім батькам і учням, 
таким безпосереднім і чистим, маленьким і вірним 
громадянам України. 

Надія ТАРШИН, волонтер, смт Слобожанське.

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ

ДИТЯЧІ ПОДАРУНКИ ЗАХИСНИКАМ

Наш індекс: 61707

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ НА 2017 РІК
Вартість: на рік – 122,04 грн, на 6 міся-
ці – 61,02 грн, на 3 місяці – 30,51 грн, на 1 
місяць – 10,17 грн. Без поштових послуг. 

Передплата на електронну версію: 3 місяці 
– 25 грн, 6 місяців – 40 грн, 1 рік – 60 грн.
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До нашої редакції на електрону 
сторінку Facebook надійшов лист від 
Євгена Скалозуба, депутата Олек-
сандрівської сільської ради. До нього 
звернулися його виборці з проханням 
про допомогу в наданні юридичної 
консультації з питання щодо механіз-
мів оподаткування нерухомого май-
на. Друкуємо відповідь на цей лист 
Владислава Колесникова, керівника 
Слобожанського Бюро правової допо-
моги: 

«Земельний податок є обов’язковим 
платежем, що справляється з власників 
земельних ділянок та земельних часток 
(паїв), а також постійних землекорис-
тувачів, при чому фізичними особами 
він сплачується протягом 60 днів з дня 
вручення податкового повідомлення-рі-

шення, яке видається платникові до 1 
липня поточного року контролюючими 
органами. Фізичними особами податок 
повинен бути сплачений протягом 60 
днів з дня вручення податкового пові-
домлення-рішення. У сільській та се-
лищній місцевості даний вид податку 
може сплачуватися через каси місцевих 
рад, що створені згідно із законом та 
перспективним планом формування те-
риторій громад, за квитанцією про при-
ймання податкових платежів.

Що стосується розміру ставок земельно-
го податку, то тут слід акцентувати увагу 
на такому. Ставка податку за земельні ді-
лянки, нормативну грошову оцінку яких 
проведено, встановлюється у розмірі не 
більше 3 відсотків від їх нормативної гро-
шової оцінки, а для сільськогосподарських 

угідь та земель загального користування 
– не більше 1 відсотка від їх нормативної 
грошової оцінки. Нагадаємо, що норма-
тивна грошова оцінка земельних ділянок 
незалежно від їх цільового призначення 
проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 
років. Таким чином, розмір земельного по-
датку є прямо пропорційним розміру нор-
мативної грошової оцінки. При здійсненні 
нарахування сум земельного податку кон-
тролюючий орган за своїм запитом отри-
мує від центральних органів виконавчої 
влади, що реалізують державну політику 
у сфері земельних відносин та у сфері дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно у сфері будівництва необхідні 
дані, які є вихідними для обчислення і 
справляння плати за землю.

Говорячи про податки, не слід забува-

ти й про пільги щодо їх сплати, від якої 
звільняються наступні категорії грома-
дян: інваліди першої і другої групи; фі-
зичні особи, які виховують трьох і біль-
ше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за 
віком); ветерани війни та особи, на яких 
поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту»; фізичні особи, визнані 
законом особами, які постраждали внас-
лідок Чорнобильської катастрофи.

Таким чином, законодавець чітко вста-
новив граничну суму податку на землю, 
яка залежить від розміру нормативної 
грошової оцінки об’єкта оподаткування. 
Особи, які не підпадають під вказані вище 
пільги, сплачують земельний податок ви-
ходячи з розрахунку, що направляється їм 
контролюючим органом до 1 липня поточ-
ного року і має бути сплачений упродовж 
60 днів з дня його отримання».

СЕЛО, ОВІЯНЕ ЛЕГЕНДАМИ

а правому березі могучого Дніпра розкинуло-
ся мальовниче село Волоське. Засноване воно 

в 1769 році й розташоване в легендарних місцях. Тут 
ревіли дніпрові пороги Сурський та Лоханський, 
знаходилася знаменита скеля Богатир, а біля півден-
ної околиці, де село межує зі своєю фактично філією 
– Майоркою – була легендарна Змієва Печера, з якою 
пов’язані народні перекази. На цих землях люди осе-
лялися з первісних часів, про що свідчать численні 
археологічні пам’ятки. Ці благословенні місця дуже 
цінувалися запорожцями, які ще з 1539 року захища-
ли їх від королівських урядовців. 

За переказами Волоське виникло за особливих 
історичних обставин. У 1768 р. у ході російсько-ту-
рецької війни в полон потрапила група з 673 волохів, 
тобто молдаван, яких ординці полонили під тодіш-
ньою столицею Молдавії – Яссами. Та ще – понад со-
тня євреїв із м. Янова та деяких інших міст Правобе-
режної України. Через певний час євреїв звільнили 
за викуп, а волохам було дозволено Кошевим Війська 
Запорізького оселитися на його землях. Так поселен-
ці з часом і прикипіли до вже рідної волоської землі. 

На свято Дня села до Волоського завітали поваж-
ні гості: Євгеній Жадан, депутат Дніпропетровської 
обласної ради, Олександр Вольніков, комісар район-
ного військового комісаріату; Тетяна Ткач, началь-
ник управління агропромис-
лового розвитку райдержад-
міністрації; Олександр Візір, 
голова Новоолександрівської 
об’єднаної територіальної гро-
мади; Сократіс Кесов та Андрій 
Асатрян – депутати Дніпров-
ської районної ради, Олександр 
Сущенко, заступник із вироб-
ництва ТОВ «Стіл-Агро».

 З вітальним словом виступив 
Євгеній Жадан. Він наголосив, 
що докладає максимум зусиль 
для того, щоб виправдати до-
віру своїх виборців. Цьогоріч 
з обласного бюджету виділено 
3 млн грн на ремонт Волоської 
середньої школи, роботи на 
цьому об’єкті ще ведуться, та 
школа на очах змінюється й 
стає суперсучасною. Також 3 
млн виділені на ремонт дитя-
чого садка «Ромашка», роботи 
вже розпочаті. 7 млн грн виділені на водозабезпе-
чення жителів Волоської громади та 560 тис. грн на 
дорогу в с. Майорка по вул. Красна. Євгеній Володи-
мирович вручив громаді з нагоди свята символічний 
подарунок – сертифікат на встановлення дитячого 
майданчика в селі Ракшівка , щоб село відроджува-
лось, розвивалось, в ньому народжувались діти. Де-
путат щиро подякував своїм виборцям за співпрацю 
та активну життєву позицію. Почесними грамотами 
Дніпропетровської обласної ради нагороджені: 

Інна Ісат – одна з найактивніших мешканок та волон-
терок села Волоське. Ініціювала проведення до 1-го від-
ділення села Волоське газу та питної води. Інна Мико-
лаївна, завдяки її ентузіазму та позитивному прикладу 
громадської активності, є взірцем для молодих людей; 

Тамара Попова – ця жінка пережила в дитячі роки 
блокаду Ленінгаду. Вона теж є ініціатором багатьох 
добрих справ у селі;

Сергій Сущенко – керівник ТОВ «Стіл-Агро», най-
потужнішого сільськогосподарського соціально від-
повідального підприємства на території Волоської 
громади. Один з ініціаторів створення Благодійного 
фонду Волоської громади «Борисфен». 

Почесними грамотами голови районної ради Ро-
мана Пруденка також нагороджені: Сократіс Кесов 
та Сергій Сущенко. Грамотами голови районної 
ради нагороджені: Юлія Кривенченко, медична се-
стра Волоської амбулаторії загальної практики сі-
мейної медицини, Віктор Шмалько, квартальний с. 
Волоське; Ніна Ткачева, вчитель історії Волоської 
загальноосвітньої школи; Андрій Столяренко, при-
ватний підприємець, член виконкому Новоолексан-
дрівської об’єднаної територіальної громади.

Щиро привітав усіх жителів Волоського з нагоди Дня 
села Олександр Візір. Він виступив перед людьми зі 
звітом про роботу сільради за минулий рік: «Рівно рік 

пройшов з того часу, як дві громади, Волоська та Но-
воолександрівська, об’єдналися в єдину територіальну 
громаду. З самого початку це об’єднання передбачало, 
в першу чергу, покращення соціально-побутових умов 
жителів наших громад. Цього вдалося досягти за ко-
роткий термін. Багато питань на сьогоднішній день 
вже вирішені: 2 млн були виділені з бюджету об’єдна-
ної громади на капітальний ремонт та 180 тис. грн – на 
поточний ремонт доріг на території Волоської грома-
ди; 800 тис. грн виділені на підтримку комунального 

закладу «Волоські мережі», 
200 тис. грн витрачені на 
освітлення вулиць Вишневої 
та Центральної в с. Ракшівці, 
480 тис. грн – на ремонт ад-
міністративної будівлі. По-
стійно надається матеріальна 
підтримка соціально-незахи-
щеним категоріям населення 
та учасникам АТО. Звичайно, 
є ще багато невирішених пи-
тань, є над чим працювати, 
тому хочу висловити слова 
подяки за значний вклад у 
розвиток громади старості 
Волоського Андрієві Пінчу-
кові та керівникам сільсько-
господарських підприємств 

та фермерських господарств, що знаходяться на терито-
рії громади. ТОВ «Стіл-Агро» є лідером сільськогоспо-
дарського виробництва не тільки на території села, а 
також у районі та області,  Сергій Су-
щенко піклується про розвиток гро-
мади, має активну життєву позицію.

Сократіс Кесов очолює ТОВ 
«Агробізнес», дане підприємство 
взяло на себе відповідальність від-
родити молочне скотарство на те-
риторії села. Колектив цього госпо-
дарства успішно справляється з 
взятими зобов’язаннями. 

Фермерське господарство «Січ» 
(Юрій Семенов), відроджує тради-
ції села щодо розвитку садівництва, 
а ФГ «Волоські горіхи» (Олег Ва-
силенко) – прославляє рідний край 
найсмачнішими горіхами. Небай-
дужий до життя громади й приват-
ний підприємець Віктор Данилюк». 

Олександр Олексійович відзна-
чив кращих представників громади Почесними 
Грамотами Новоолександрівської сільської ради за 
активну громадську позицію, за відданість справі та 
розвиток Волоської громади: Наталію Чумак, Світ-
лану Іванову, Сергія Слєпцова, Наталію Руду.

З нагоди Дня захисника України Олександр Воль-
ніков привітав учасників бойових дій у зоні АТО та 
разом із сільським старостою Андрієм Пінчуком 
вручили героям подарунки. До привітань приєд-
нався Леонід Назаренко, голова ради ветеранів Во-
лоської громади. 

Саме в День села всі православні віряни святкували 
свято Покрови Пресвятої Богородиці, одне з 12-ти вели-
ких православних свят. Тож з вітальним словом до сво-

їх односельців та побажаннями й надалі творити добрі 
справи на благо громади звернувся Андрій Пінчук. 

Поважні люди є в кожному селі. До них звертають-
ся за порадою, прислуховуються до їхньої думки. З 
гордістю можна сказати: у Волоському є такі люди. 
Це – Ганна Павлівна Наливайко, вчитель української 
мови, відмінник народної освіти,  нагороджена ме-
даллю «За доблесний труд». Марія Пименівна Тара-
нова – ветеран праці, вчителька математики. Олена 
Петрівна Явдошляр – почесний житель села. А та-

кож старожили села Во-
лоське – Іван Григорович 
Кучеренко, якому вже ви-
повнилось 96 років, Єве-
лина Актавіанівна Ракша, 

Василь Трохимович Волошин, Ганна Олексіївна Во-
лошина, яким виповнився 91 рік, та Ольга Павлівна 
Папук, вже відзначила 90 років.

Народна мудрість твердить: якщо в селі народжу-
ються діти, то в цьому селі є майбутнє. В селі Во-
лоському всього 1630 мешканців, із них 1409 чоловік 
дорослого населення, а дітей – 231. 13 липня народив-
ся наймолодший мешканець села Матвій Пащенко. 
Він отримав разом із батьками подарунок на згадку. 

Вся основна соціально-культурна інфраструкту-
ра села Волоське була створена в пострадянські часи 
працівниками колгоспів та радгоспу. Тож особлива 
пошана належить ветеранам праці села, а це водії, 
трактористи, доярки, овочівники, полеводи: Олексій 
Григорович Кучеренко, Іван Григорович Ткач, Володи-
мир Пантелейович Богдан, Микола Гаврилович Бонда-
ренко, Павло Іванович Носенко, Ольга Григорівна Яхи-
мович, Євдокія Олександрівна Гаржа, Надія Павлівна 
Рожко, Олена Петрівна Дегтярьова, Клавдія Михайлів-
на Демуш, Катерина Іванівна Бабчинська, Євгенія Ми-
хайлівна Процюк, Тетяна Миколаївна Сукманюк, Віра 

Дмитрівна Гуслиста. 
У кожному селі є такі люди, 

що їм випало щастя народити-
ся у великі свята. В цей день, 
на Покрову Пресвятої Богоро-
диці, народився Іван Григоро-
вич Ткач. Голова прекрасної 
дружньої родини святкував 
свій 81 рік народження. До 
привітань та подарунків ша-
нованій у селі людині приєд-
нались і лідери громади.

Музичні вітання прозву-
чали від Станіслава, Тараса 
та Олександра Махно. За-
чарував виступ танцюваль-
ного колективу  «Х-ДЕНС», 
керівник Олена Гром. Фоль-
клорний ансамбль «Ромаш-

ка» радував усіх односельчан своїми піснями. 
На святі за традицією була розіграна лотерея. 

Цього разу для розіграшу був зібраний своєрідний 
«сільський натюрморт», що складався з поросятка, 
кролика, кізоньки, курки, двох мішків, пшениці та 
ячменю, ящика яблук, олії, молока та інших сіль-
ськогосподарських продуктів.

Частування та розваги не забарились. Участь 
можна було взяти в різних  змаганнях, які проводив 
спортивний клуб «Штурм» із села Старі Кодаки, а 
також у конкурсі для дорослих з призами на стовпі. 
Маленьких мешканців села чекала цікава весела роз-
важальна програма.

Таміла ЖОРНЯК, с. Волоське. Фото автора. 

МЕХАНІЗМИ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Н
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ДОПОМОГА БІЙЦЯМ АТО

З 2004 року в Україні 1 жовтня відзнача-
ють Міжнародний день людей похилого 
віку, впроваджений Генеральною асамблеєю 
ООН. З цієї нагоди, у селі Партизанському, 
завдяки клопотанню голови ради ветеранів 
Неллі Романенко та допомозі обласного де-
путата, генерального директора ПРаТ «Бу-
діндустрія» Віктора Шинкевича, сільського 
голови Івана Буряка та небайдужих людей, 
у затишному кафе «Міраж» відбувся вечір 
відпочинку та святковий концерт. 

Запрошених гостей прийшли привітати 
Іван Буряк і заступник генерального дирек-
тора ПРаТ «Будіндустрія» Ольга Поповська, 
які щиро дякували ветеранам за багаторіч-
ну працю, побажали всім міцного здоров’я, 
тепла та затишку в домівках, пошани близь-
ких, та ще багато років життя. 

З великим задоволенням літні люди 

сприйняли святковий концерт, підготовле-
ний працівниками сільського клубу. Відкри-
ли його найменші учасники дитячого колек-
тиву «Родзинки» з танком «Чунга-чанга». 
Гурт «Браво» привітав зал веселою піснею 
«Вишенька-черешенька», а Валерій Супрун 
чудово розповів гумореску «Як з кумом ва-
реники готували», чим дуже потішив вдяч-
них глядачів. Колективи «Партизаночка» 
та «Смерека» порадували піснями «Лише у 
нас на Україні» та «Ішов козак потайком». 

Солісти Катерина Городецька, Людмила Во-
лошина, Олена Демченко також душевно вико-
нали гарні пісні. Учасникам концерту глядачі 
щиро дякували гучними оплесками. Закінчив-
ся вечір, лишаючи на згадку задушевні розмо-
ви, святковий настрій і тепло дружніх сердець.

Ганна ГОНЧАРЕНКО, 
директор Партизанського СБК.

СВЯТКОВИЙ ВЕЧІР 

ПОСПІШАЙМО ТВОРИТИ ДОБРО

У цьому році Зорянській середній загальноосвітній школі виповнилося 20 ро-
ків. Ювілей школи – це не тільки свого роду історична віха, але й рубіж, який дає 
можливість оцінити пройдений шлях. Ювілей – це усмішки та квіти, вітання й 
побажання, приємні спогади. Спогади про незабутні шкільні роки дитинства та 
юності, про першу вчительку, перші успіхи й невдачі, перше кохання.

Ювілейний вечір розпочався святковою лінійкою. Вишикувалися випускники різ-
них років. Пролунав шкільний дзвоник, який покликав не на уроки. Він запросив 
на душевне спілкування про шкільні роки, насичені цікавими незабутніми подіями. 

Зворушливим був виступ першого директора школи Сергія Вербицького, який 
високо підняв великий ключ від школи, як і 20 років тому назад, як символ міц-
них знань та дружньої шкільної родини. І велика, щира радість ожила в кожному 
серці в цей святковий вечір. І всі присутні прислухались до мелодії свого серця, 
до своєї душі, поринувши у світ прекрасних спогадів дитинства.

Всіх присутніх щиро привітала теперішній директор школи Людмила Кулак: 
забута мелодія дитинства… Для кожного вона звучить по-різному. Для одних – 

вона весела та безтурботна, для інших – трепетна й ніжна. 
Але для всіх – рідна та неповторна, й неодмінно пов’язана зі 
школою. Сьогодні школа гостинно відчинила двері, запро-
шуючи випускників у рідні стіни на вечір- зустріч. Пиша-
ється наша школа своїми випускниками. Роки летять, але 
наша школа не старіє й пам’ятає всіх своїх випускників».

З двадцятирічним ювілеєм вітали школу гості – пред-
ставники Чумаківської сільської ради. Від імені Валентини 
Стець, Чумаківського сільського голови, заступник Люд-
мила Данилова не шкодувала теплих вдячних слів тим, 
хто присвятив своє життя, свій педагогічний талант рідній 
школі – вчителям. З гордістю згадувались випускники, які 
не осоромили школу, а віддано примножують багатство на-
шої України, сумлінно працюючи в різних галузях.
Протягом вечора звучали пісні про школу. Ці прекрасні 

мелодії було чути на все село. І 
так було святково та радісно в цей привітний, тихий мі-
сячний вечір. І кожен думав: «Як добре, що пощастило 
зустрітися!». На цій зустрічі всі відчули радість і сму-
ток, стали мудрішими й добрішими. Як нова важлива 
сторінка життєвої повісті став цей ювілейний вечір.

Дитинство – маленька, безтурботна країна. Кажуть, 
що в цій країні можна побувати лише один раз. Але 
Людмила Вербицька, випускниця 2010 року, медаліст-
ка, ведуча на цьому вечорі, зуміла організувати екс-
курсію до країни дитинства, на зупинці під назвою 
«Школа». Людмила весь вечір проводила цікаві кон-
курси, змагання, розіграші. Було весело, цікаво, неза-
бутньо. Час пролетів дуже швидко, яскраво, залишив-
ши незабутні спогади.

Тетяна ПІДТИКАНА, вчитель Зорянської СЗШ. 

20-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ

У ШКОЛУ, ЯК У ДИТИНСТВО

Днями в Старокодацькому будинку 
культури відбулося свято, присвячене 
Дню захисника України. На заході були 
присутні: командир військової частини № 
3054 Національної гвардії України Сергій 
Сербіновський, Євгеній Скалозуб, Мико-
ла Беляков, Віктор Кривий, депутати сіль-
ської ради, та винуватці свята – воїни-за-
хисники військової частини.

Жартівливими, патріотичними та козаць-
кими піснями присутніх вітали учасники 
художньої самодіяльності Старокодацького 
Будинку культури, народний ансамбль «Ко-
дачанка» та дитячий ансамбль «Соняшник». 
Пісню «П’є журавка воду» виконала Кристи-
на Філічова, яка пройняла всіх до сліз. 

День захисника України – свято, що увібрало  в 
себе багаті й славні козацькі традиції, уособлює муж-
ність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі 
впродовж усієї багатовікової української історії. Адже 
наші сьогоднішні герої – це дійсно справжні нащадки 
запорожців, це наша віра й приклад для нас, приклад 
мужності, хоробрості, величі духу, патріотизму. 

На завершення заходу діти подарували воїнам ма-
люнки з пабажаннями здоров’я, успіхів, мирного неба 

над головою. 
Олександр Ві-
зір, Новоолек-
сандрівській 
сільський голова, передав подарунки воїнам-захис-
никам. Завітав на свято з подарунками для воїнів-захис-
ників генерал-лейтенант Віктор Бутківський, житель 
села Старі Кодаки. 

Гості побували в краєзнавчому музеї Старокода-
цького СБК, де кожен із цікавістю слухав розповідь 

про історію фортеці «Кодак», їм сподобалися цінні 
й цікаві експонати з історії козацтва та лоцманства 
Старого Кодака. Бійці були щиро вдячні за теплий 
прийом Старокодацькій сільській громаді.

Ніна ПРОТОПОПЕНКО, 
в.о. директора Старокодацького СБК.

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

РАЙОННИЙ СЕМІНАР КЛУБНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ВАСИЛЬКОВІ БАРВИ ОЛЕКСАНДРІВКИ
В Олександрівсько-

му сільському Будин-
ку культури (директор 
Галина Балильченко) 
на минулому тижні 
проходив районний 
семінар клубних пра-
цівників на чолі з на-
чальником відділу 
культури, туризму, на-
ціональностей та релі-
гій Дніпровської РДА 
Вікторією Череднічен-
ко. Щиро та гостинно, 
з запашним короваєм, 
гостей зустрічав на-
родний хор «Василь-
ки», керівник Костян-
тин Бєляєв. Присутні 

відвідали Олександрівську СШ, де проходила виставка робіт учнів 
під назвою «Осінній вернісаж». У церкві села отець Василь провів 
панихиду за загиблими у Бабиному Яру та Другій світовій війні. Про 
трагічні моменти війни біля меморіалу загиблим воїнам розповіла 
бібліотекар села Ольга Івлева. А концерт на оновленій після ремонту 
сцені подарував присутнім справжню насолоду, приніс задоволення 
глядачам від спілкування з різними видами мистецтва. Справжньою 
родзинкою концерту став виступ Євгенії Дан та Костянтина Біляєва. 
Прикметним є те, що ця молода пара продемонструвала глядачам ви-
соку виконавську майстерність, це та перлина, якою може пишатися 
будь-який аматорський колектив.

Підтверджуючи мудрість: «Один у полі не воїн», колектив Олек-
сандрівського сільського Будинку культури налагодив надійні сто-
сунки зі школою та дитячим садочком. Спільно з ними вони органі-
зовують та проводять усі заходи на селі. Щасливе життя та змістов-
не дозвілля у великої дружної родини села Олександрівка.  

Підтримка культури, відродженні її на селі – одна з прекрасних рис 
Павла Прокоф’єва, Олександрівського сільського голови. Він всіляко 
допомогає колективу у пошитті костюмів та проведенні заходів.

Насамкінець Вікторія Іванівна подякувала учасникам за змістов-
ну концертну програму та наголосила, що відродження наших на-
ціональних духовних джерел, національної культури – тільки одне 
крило того лайнера, на якому має злетіти Україна. Друге крило – це 
її активна участь у творенні нової світової культури. 

Лідія ЛЄНЬ, організатор культурно-дозвіллєвої роботи.

, ЗАВІТАЙ

ПОЗАШЛЯХОВИК – НА ПЕРЕДОВУ
Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (почесний президент, го-

лова ради Леонід Костюченко) закупила три мотори ЯМЗ-238 і автомобіль Джип Nissan 
та передала на передову бійцям 93-ї окремої механізованої бригади. 

Воїни, в свою чергу, шлють подяку за підтримку та щирі вітання всім працівникам тран-
спортної галузі з наступаючим Днем автомобіліста та членам Асоціації міжнародних ав-
томобільних перевізників України поздоровлення з 25-річним ювілеєм від дня створення.

Також найщиріші поздоровлення з Днем автомобіліста українські воїни передають Ларисі 
Новіковій, Заслуженому працівнику транспорту, директору АТП 11231, яка завжди відгуку-
ється на проблеми наших захисників.
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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. Ваш авторитет і популярність помітно 
зростуть. А особиста чарівність і працездатність 
збільшать ймовірність успішного вирішення фінан-
сових питань. Вихідні – для дому та сім’ї.

ТІЛЬЦІ. Тиждень обіцяє бути насиченим подія-
ми, тож краще все планувати. Приділіть час зала-
годженню старих проблем та че-
кайте на значні прибутки. Можете 
покластися на допомогу друзів.

БЛИЗНЮКИ. Гарний період 
для кар’єрного росту. Ваша рішу-
чість, активність і діловитість не 
залишаться непоміченими. Але по-
старайтеся не розпорошувати час і 
сили даремно. Не поспішайте.

РАКИ. Не зупиняйтеся на до-
сягнутому – сміливо підкорюйте 
чергову вершину й у кар’єрі, й у ко-
ханні. Хтось поруч із вами здатен 
легко вийти з рівноваги, але самі 
не давайте для цього приводу. 

ЛЕВИ. Не варто сумніватися у 
власних силах, недовірливість вже 
не раз підводила вас. Ви все зможе-
те, якщо захочете. Можете сміливо розраховувати 
на допомогу друзів і близьких родичів. 

ДІВИ. Тиждень може виявитися насиченим та 
напруженим, але це не повинно лякати вас. Не со-
ромтеся проявити свої організаторські та лідерські 

якості. Але не давайте волі негативним емоціям. 
ТЕРЕЗИ. З’явиться можливість змінити умови ро-

боти чи проживання, тільки вчасно проявіть ініціати-
ву. У більшості питань можете розраховувати на під-
тримку друзів. У вихідні бажано уникати конфліктів. 

СКОРПІОНИ. Не варто розраховувати на миттєві ре-
зультати та прибутки, однак ви точно 
не залишитеся в мінусі, ще й з’явить-
ся можливість додатково заробити. 

СТРІЛЬЦІ. працездатність і 
впевненість у собі можуть виявити-
ся предметом заздрості оточуючих. 
Вас помітить і гідно оцінить керів-
ництво і ще хтось небайдужий вам.

КОЗЕРОГИ. Ви зумієте зміни-
ти на краще відносини з колегами 
та близькими людьми. Не всту-
пайте в гострі суперечки, вони не 
принесуть нічого корисного. 

ВОДОЛІЇ. Будьте відкриті для 
нових пропозицій, і вони почнуть 
надходити до вас у великій кіль-
кості. Але поки що не підписуйте 
жодних паперів без гострої потре-

би. У вихідні спокійно відпочиньте.
РИБИ. Плануючи що-небудь, не розголошуйте 

свої задуми. Є шанс налагодити корисні ділові зв’яз-
ки, що сприятливо відіб’ється на вашому соціально-
му статусі. Вихідні – для особистих справ.

Втрачений тимчасовий військовий квиток на ім’я 
Шийка Михайло Анатолійович, вважати недійсним.

ТОРТ ІЗ ПРЯНИКІВ З БАНАНАМИ
Інгредієнти: пряники шоколадні – 600 гр, сметана – 600 

гр (20-30%), цукрова пудра – 100 гр, банани – 2 шт., волоські 
горіхи, кокосова стружка, шоколад.

Приготування: розріжте пряники уздовж навпіл, банани 
наріжте кружальцями, сметану змішайте з цукровою пу-
дрою, горіхи покришіть не дуже дрібно. Миску вистеліть 
харчовою плівкою, щоб краї звисали. Скибочки пряника за-
нурююйте в сметану і укладайте на дно миски, прогалини 
заповнюйте уламками пряників. Наступним шаром викла-
діть банан, на нього знову шар пряників, далі знову шар ба-
нанів, посипте горіхами. Останнім викладіть шар пряників. 
Шарів може бути більше, в залежності від розмірів форми й 
кількості інгредієнтів. Можна використовувати інші фрук-
ти. Горіхів можна класти більше, на кожен шар або не класти 
зовсім (за смаком). При такому викладенні пряники схожі 
на звичайні шоколадні коржі з ароматним банановим про-
шарком. Якщо пряник густо вкритий сметаною – торт вийде 
ніжний по консистенції. Витримайте при кімнатній темпе-
ратурі кілька годин, потім поставте в холодильник не мен-
ше ніж на 3 години., Переверніть на тарілку, зніміть плівку. 
При подачі пряниковий торт з бананами можна прикрасити 
тертим шоколадом, какао, або полити чорним розтопленим 
шоколадом чи посипати кокосовою стружкою ...

ПИРІГ З МАКОМ
Інгредієнти: 4 яйця, 1 ст. цукру, 125 гр. вершкового мас-

ла, 1 ст. маку, 1 ст.л. розпушувача, 1 ст. борошна.
Приготування. Мак проварити хвилин 5 і дати набрякнути 

в окропі під кришкою хвилин 20, процідити через сито. Жовтки 
збиваємо з цукром і маслом, додаємо мак і борошно з розпушу-
вачем, за бажанням можна додати горіхи й родзинки. Окремо 
збити білки до м’яких піків і дуже акуратно ввести їх в тісто. 
Викласти тісто в змащену форму й випікати маковник 30-40 
хвилин при 180 градусах. Дати охолонути й пригощатися.

СИРНИЙ ЧИЗКЕЙК БЕЗ ВИПІЧКИ
Інгредієнти lля основи: 140 г шоколадного 

печива з шоколадною начинкою, 30 г 
розтопленого вершкового масла.

Для сирної начинки: 400 г 
домашнього сиру, 200 г розто-
пленого білого шоколаду, 150 
г вершків (33%), 2 шт. дрібно ра-
скрошенного печива, 1 ст. л. швидкорозчинного желатину, 
збиті вершки й полуниця для прикраси.

Приготування: печиво з маслом подрібнити в блендері, 
поки маса не стане схожою на мокрий пісок. Утрамбувати 
нею дно роз’ємної форми або кондитерського кільця. Поста-
вити в холодильник на 20 хвилин. Желатин замочити в 4 ст. 
л. холодної кип’яченої води на час, вказаний на упаковці. У 
чашу блендера викласти сир, вершки й розтоплений шоко-
лад. У пульсуючому режимі довести масу до однорідності і 
гладкості. Желатин прогріти в мікрохвильовці до розчинен-
ня і додати до сиру. Ще раз добре збити. Всипати крихти з 
печива, перемішати і викласти масу поверх основи. Поста-
вити в холодильник на кілька годин, щоб чізкейк повністю 
застиг. Перед подачею обережно витягти з форми, прикра-
сити збитими вершками й полуницею. Смачного!

СИРНА ШАРЛОТКА
Інгрідієнти: cир – 200 г, сметана – 2-3 ст. л., яйце – 4 шт., 

цукор – 1,5 скл., борошно – 1 скл., сіль – 1 щіпка, яблука – за 
смаком.

Приготування: розтираємо цукор з яйцями, потім дода-
ємо сир, сметану й борошно з содою, все перемішуємо мік-
сером. Ріжемо яблука на шматочки. Викладаємо у форму, 
заливаємо тістом і випікаємо 35-40 хвилин у розігрітій до 
180-200°C духовці.

ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ, НАЧАЛЬНИКИ 
ОХОРОНИ (ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ). ВАХТА. 
ТЕЛ. 0668403933; 0976129611.

Згідно рішень сесії Олександрівської сільської 
ради № 55-05-VII та 56-05- VII від 30.03.2016 р. роз-
почато розроблення генеральних планів с. Олексан-
дрівка та с. Василівка. Прийом пропозицій щодня в 
робочий час до 05.11.2016 р. за адресою: с. Олексан-
дрівка, вул. Центральна,1. Тел. 712-60-88.

Виконавчий комітет Слобожанської селищної 
ради оголошує конкурс на заміщення вакантної по-
сади головного спеціаліста з питань житлово-кому-
нального господарства відділу з питань комунальної 
власності, земельних відносин, житлово-комуналь-
ного господарства, благоустрою, інфраструктури та 
охорони навколишнього природного середовища.

Заяви про участь у конкурсі приймаються з наступ-
ного дня після опублікування оголошення у газеті 
«Дніпровська зоря» протягом 30 календарних днів.

На заміщення вакантної посади у конкурсі можуть 
брати участь громадяни України, які вільно володі-
ють державною мовою, мають вищу освіту, стаж ро-
боти за фахом на державній службі не менше як 2 
роки або стаж роботи за фахом в органах місцевого 
самоврядування не менше 1 року, або стаж роботи за 
фахом в інших сферах не менше 3 років.

Для здачі іспиту необхідні знання Конституції 
України, Законів України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про запобігання корупції», 
а також законодавства з урахуванням специфіки 
функціональних повноважень державного реєстра-
тора. Учасники конкурсу повинні мати навики робо-
ти з персональним комп’ютером.

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

За довідками звертатись за адресою: вул. В. Сухомлин-
ського, 56 б, смт Слобожанське, тел. (056) 753-88-24.

Шановні жителі Дніпровського району!
Повідомляємо вас, що 28 жовтня 2016 року у п’ят-

ницю, буде проводити прийом помічник-консультант 
народного депутата України Віталія Купрія, обрано-
го в 29 виборчому окрузі (Петриківський, Дніпров-
ський райони Дніпропетровської області, а також ча-
стина АНД району м. Дніпро) Яна Синівська.

Прийом буде здійснюватись за адресою: Дніпров-
ський р-н, смт Слобожанське, вул. Теплична, 5 (у 
приміщенні РДА Дніпровського району, каб. № 
20). Графік прийому: з 11:30 год. до 13:00 год.  

ПРАВО НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ 
Дніпропетровська ОДПІ нагадує, що податкова знижка 

для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, 
– це документально підтверджена сума (вартість) витрат 
платника податку – резидента у зв’язку з придбанням 
товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юри-
дичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється 
зменшення його загального річного оподатковуваного 
доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у 
вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Подат-
ковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI зі зміна-
ми та доповненнями (далі – Кодекс). Перелік витрат, доз-
волених до включення до податкової знижки, визначено 
підпунктом 166.3 статті 166 Кодексу.

До податкової знижки включаються фактично здійс-
нені протягом звітного податкового року платником по-
датку витрати, підтверджені відповідними платіжними 
та розрахунковими документами, зокрема: квитанціями; 
платіжними дорученнями; фіскальними або товарними 
чеками; прибутковими касовими ордерами; меморіаль-
ними ордерами тощо.

Крім того, понесені витрати підтверджується копіями 
договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, по-
слуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах 
обов’язково повинно бути відображено вартість таких то-
варів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надан-
ня). Для реалізації права на податкову знижку платнику 
податку необхідно заповнити та подати до податкової ін-
спекції за своєю податковою адресою (місцем проживання 
фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник 
податку у контролюючому органі) податкову декларацію 
про майновий стан і доходи за  2015 рік у термін по 31 
грудня включно 2016 року.

Звертаємо увагу, якщо платник податку до кінця 2016 
року, не скористається правом на нарахування податко-
вої знижки за наслідками 2015 року, таке право на на-
ступні податкові роки не переноситься (підпункт 166.4.3 
пункту 166.4 статті 166 Кодексу). 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ

 Нещодавно на території Степової сільської ради в 
селі Благовіщенка в приміщенні Благовіщенського 
СБК відзначили свято «Слава-Героям!», приурочене 
Дню Захисника України та Покрови Божої Матері.

На свято були запрошені воїни-герої АТО, які нещо-
давно повернулися до власних домівок: Сівеня С.М, 
Бармін В.В., Шкрабовський Д.С, Бармін О.В, Невмер-
жицький О.А., Москалюк С.М, Соглаїв І.Л, Романов 
С.О., Завадський С.М., Кравченко В.А., Рожко С.Г., Кі-
бальний М.Г., СамандаровС., Бубирь А.В., Сологуб І.В. 
Організатори заходу мали за мету вшанувати пам’ять 
загиблих героїв, привітати мужніх чоловіків із Днем 

захисника України, 
які вже повернули-
ся зі сходу країни 
та підтримати на-
ших побратимів, 
односельців, які на 
даний час перебува-
ють у зоні АТО: Сі-
веню А.М, Леміше-
ва С.М., Безценного 
О.П., Міхно О.П.

Присутні вшану-
вали пам’ять заги-
блого воїна АТО 
– Юліана Гунько, 

який відійшов у вічність 4 лютого 2015 року.
На свято завітали Юрій Світличний, Степовий 

сільський голова, Анатолій Гричина, директор ТОВ 
«Ранет», які привітали присутніх Героїв АТО та по-
бажали їм здоров’я, добра, миру та спокою на землі 
рідної неньки-України.

Чудову концертну програму подарували: хорео-
графічні колективи «Веснянка» та «Юна», солістка 
Каріна Синящока, дует «Два серця».

Висловлюємо слова вдячності за підтримку у прове-
денні заходу Юрію Світличному та Анатолію Гричині.

Юлія СИНЯЩОКА, 
директор Благовіщенського СБК. 

ВІДЛУННЯ СВЯТА

ОСОБИСТИЙ  ПРИЙОМ 

Правда життяСекрет успіху в житті пов’язаний із чесністю й по-рядністю.
Якщо у люди-ни немає цих якостей – успіх г а р а н т о в а -ний... 

Управління агропромислового розвитку Дніпровської 
райдержадміністрації Дніпропетровської області оголо-
шує конкурс на заміщення вакантної посади інспектора І ка-
тегорії з інженерно-технічного забезпечення, безпеки праці та 
автомобільного транспорту відділу організації виробництва, 
переробки та маркетингу сільськогосподарської продукції.

Вимоги до претендентів: громадянство України; повна 
вища освіта; стаж роботи за фахом не менше 3-х років; во-
лодіння персональним комп’ютером в обсязі користувача 
програмним забезпеченням. Термін прийняття документів 
– протягом 30 днів із дня публікації оголошення. 

Довідки за адресою: смт Слобожанське, вул. Теплич-
на,5, каб. №44, тел. 27-90-06.
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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 передостанні жовтневі дні свій День народження відзначає 
Віктор МІЩЕНКО, депутат районної ради, голова Дніпровської 
районної організації ВО «Батьківщина»

Шановний Вікторе Івановичу!
Не один рік поспіль ми знаємо Вас 

як людину з великим чуйним серцем, 
уважну до оточуючих. Нехай все зро-
блене Вами з душею й натхненням 
сторицею повертається до Вас. Щиро 
бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, 
благополуччя, подальших успіхів у 
щоденних справах. Нехай Вас завжди 
надихають рідні люди, підтримують 
колеги й друзі. Нехай кожен Ваш день 
буде наповнений добром і любов’ю.

З повагою колектив районної організації ВО «Батьківщина».

Вітаємо голову Громадської спіл-
ки «Дніпропетровський обласний 
центр «Землеустрій та нерухо-
мість» та просто чудову людину 

Ігоря ОСАДЧОГО.
Шановний Ігоре Михайловичу!
З Днем народження вітаєм,
Від усього серця Вам бажаєм 
Щастя, радості, добра, 
Здоров’я, успіхів, тепла, 
Благополуччя та достатку, 
Щоб справи всі були в порядку. 
Хай посміхається життя, 
Та буде кращим майбуття.

З повагою активісти села Партизанське.

ультура кожного народу починається з уміння жити в чистоті, охороняти навколишнє 
середовище. І які б визначні історичні пам’ятки та сучасні новобудови не прикрашали мі-

сто, селище чи село, проте засмічені вулиці говорять красномовніше за найкрасивіші споруди.
А от переглядаючи теленовини, де повідомляють про те, як подорожує по країні львів-

ське сміття, як бороняться від нього кияни та дніпряни, вінничани та полтавчани, взагалі 
ловиш себе на думці: «Та невже ж ми такі безпорадні?..» 

Ні для кого не секрет, що переробка сміття – прибутко-
вий бізнес. У цьому ми ще раз переконалися під час візи-
ту групи українських журналістів до Польщі.

Завод із сортування сміття знаходиться на околиці мі-
ста Любін. Збудував його «з нуля» приватний підприє-
мець, залучивши польські інвестиції. Весь процес, від 
зважування сміття на в’їзді в завод до кінцевого продук-
ту, поетапно прокоментував пан Міхаель, який відпові-
дає за організацію праці. 

Сміття для сортування на завод привозять із гмін 
(польських територіальних громад). До речі, за словами 
пана Міхаеля, одні гміни привозять вже відсортоване 
сміття, бо на їх територіях ухвалене рішення про його 
роздільний збір, а інші везуть несортоване сміття, тож 
доводиться сортувати його прямо на заводі. Цей процес нескладний, але досить непри-
ємний. Сміття потрапляє на стрічку конвеєра, по обидва боки якого стоять люди та від-
сортовують відходи: окремо пластик, метал, папір, скло і т. д. На заводі працює до сотні 
людей. Їхня кількість змінюється посезонно.

Насправді, сміття проходить кілька етапів сортування аж до кінцевого продукту – ре-
човин, які далі не розкладаються і не піддаються подальшій переробці. Відсортоване 

для переробки сміття 
пакують і продають пе-
реробникам.

Після відвідин заводу 
ми побували на сміттє-
звалищі. Це підприєм-
ство належить власне 
гміні, і є досить прибут-
ковим. На ньому видо-
бувають… електроенер-
гію! Зі слів директора 
підприємства, газ, що утворюється від гниття сміттєпродуктів та їх розпаду, надзвичайно 
шкідливий для атмосфери Землі. Адже, саме він, скупчуючись, утворює озонові діри. Тому, 
не допускаючи його потрапляння в повітря, по всій території сміттєзвалища встановлені 
вловлювачі газу, які направляють його в спеціально влаштовані труби та перекачують на 
спалювання для видобутку електроенергії. Цим займається окрема фірма, з якою гмінне 
підприємство уклало договір. Насьогодні видобутим зі сміття газом опалюють біля сорока 
будинків. Гміна, в свою чергу, отримує відсоток від проданої електроенергії. 

Пік виробництва газу припав на 2010 рік. Зараз кількість його поступово знижується. 
Коли газ більше не вироблятиметься, площу сміттєзвалища розрівняють, засиплять зем-

лею й засіють травою.
На 11 га сміттєзвалища лежить біля 2,2 мільйони тонн 

сміття. А зараз детально пояснимо його структуру. Сміттє-
звалище знаходиться на 1,3-метровій подушці, від якої від-
ведені всі грунтові води. Пласти ізоляції від нижнього до 

верхнього: 40 см пласт речовини, що не дає надзвичайно шкідливій рідині зі сміття про-
сочуватися в грунт, далі 0,5 м глини, за нею – бентомат, плівка, геоволокно, потім дренаж 
стоків, дрібний пісок і фракція грунту. 

Отже, як переконав нас пан директор, навколишнє середовище надійно захищене від потра-
пляння в нього продуктів гниття та розпаду відходів. А коли ми запитали чому він вибрав таку 

непристижну професію, директор сміттєєзвалища 
відповів коротко: «Гроші не пахнуть».

Контролює діяльність підприємства щодо 
природоохоронних заходів спеціальний воєвод-
ський інспектор. 

Найважливіше: штрафи за забруднення ат-
мосфери за польським законодавством склада-
ють мільйони. Проте, за 19 років, що працює тут 
пан директор, «нічого подібного не траплялося 
навіть у всій Польщі» – запевнив він україн-
ських журналістів. 

І навряд чи може трапитись в країні, де закони 
неухильно дотримуються.

Таміла ЖОРНЯК, м. Любін, Польща.
Публікація створена на основі досвіду та ін-

формації, отриманих у проекті «Інституційна підтримка – активізація місцевих засобів 
масової інформації в місії інформування про реформу децентралізації в Україні».

Проект реалізується у рамках Польсько-Канадської Програми Підтримки Демокра-
тії співфінансованої з програми польської співпраці на користь розвитку Міністерства 
закордонних справ РП та канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі та роз-
витку (DFATD).

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ТА ГРОШІ, ЯКІ НЕ ПАХНУТЬ

У зв’язку з плановими ремонтними роботами від-
будуться перебої електропостачання в жовтні та 
листопаді місяці в період з 8-00 до 18-00 годин у на-
ступних населених пунктах Дніпровського району: 

Л-76 смт Обухівка (Кіровське), вул. Широка, Воло-
шина, частково Дзержинського, Білякова – 25.10.16 р.

ТП-451А м. Дніпро, вул. Моторна 261 – 26-28.10.16 р.
Л-24; Л-26 с. Виноградне, вул. Виноградна – 

31.10.16-01.11.16 р.
Л-28 с. Верхня Маївка, вул.Севастопільська – 02.11.16 р.
Л-29 с. Верхня Маївка, вул. Первомайська, Київ-

ська, Молодіжна, Севастопольська, пр-к. 
Мирний – 3.11.16 р.

Л-15 с. Чумаки, вул. Косіора, Дніпро-
петровська, Шевченко, 8 Березня, Садова, 
Центральна, ж/м Новий – 01.11.16 р.

Л-16 с. Чумаки, вул. Щорса, Совхозна, – 
01.11.16 р.

Л-20 с. Степове – 01.11.16 р.
Л-17 с. Степове, вул. Степова, Первомай-

ська, Продольна, 60 років Жовтня, Леніна, 

Центральна, Робоча, Ювілейна – 02.11.16 р.
Л-21 с. Степове, вул. Робоча, Центральна, 

Тиха, 30 років Перемоги – 02.11.16 р.
Л-89 с. Чаплі, вул. Акаційна – 31.10.16 р.
При виявленні пошкоджень повітряних і 

кабельних ліній електропередач, трансфор-
маторних підстанцій і розподільних пунктів, 

відчинених і пошкоджених дверей у них, спроб 
проникнення до приміщення з електронним 

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

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ. 

Колектив управління агропромислового роз-
витку, всі аграрії Дніпровського району від щиро-
го серця вітають із 55-річним ювілеєм директора 

ТОВ «Універсалзернопродукт» 
Костянтина КУПРІЯНОВА

Шановний Костянтине Володимировичу!
Святкуєте Ви свій 55-річний ювілей з вагомими 

життєвими досягненнями, як на виробництві, так і в 
особистому житті. Тож нехай доля посилає Вам багато 
років щасливого життя для втілення всіх Ваших смі-
ливих, передових та прогресивних планів та задумів. 
Міцного Вам здоров’я, натхнення, витримки, наснаги 
та перемоги в досягненні поставленої мети. Хай поряд 
із Вами завжди будуть вірні друзі, колеги та однодумці.

Хай здоров’я й достаток буде,
Милосердна доля Вас не забуде,
Хай Вам світить довго зіронька щаслива,
Хай із Вами буде доля незрадлива!
З повагою, Тетяна ТКАЧ, начальник управління АПР.

Сьогодні святкує свій ювілей 
директор ТОВ «Універсалзернопродукт» 

Костянтин КУПРІЯНОВ 
Костянтин Во-

лодимирович у 
Дніпровському ра-
йоні працює з 1986 
року, відразу після 
закінчення Дні-
пропетровського 
сільськогосподар-
ського інституту. 
Має вчену сту-
пінь кандидата 
сільськогосподар-
ських наук. Кос-
тянтин Володими-

рович, як дбайливий господар, керівник нової 
формації, піклується не тільки про врожаї та 
розвиток тваринництва, а й переймається про-
блемами мешканців Сурсько-Литовської об’єд-
наної територіальної громади.

Жителі с. Новомиколаївки неодноразово ви-
словлювали довіру Костянтину Володимиро-
вичу представляти їх інтереси в районній раді. 

Шановний Костянтине Володимировичу!
Щиро вітаємо Вас із 55 – річчям! Нехай 

Ваші добрі справи будуть і надалі надійними 
порадниками, запорукою успіхів у сільсько-
господарській справі. 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного 
затишку, професійних успіхів, добра й щастя.

Добрих Вам засівів, рясних сходів та ще-
дрих ужинків.

З повагою, 
Роман ПРУДЕНКО – голова районної ради,
Артьом ФІСУНОВ – голова райдержадмі-

ністрації, 
депутати районної ради.

Пан Міхаєль проводить екскурсію для українських 
журналістів на сміттєсортувальному підприємстві.

Польський сміттєсортувальний завод.

Перший етап сортування сміття 
проходить ще в офісних приміщеннях.

Сурсько-Литовська об’єднана територіальна 
громада від щирого серця вітає з ювілейним 
Днем народження Костянтина КУПРІЯНОВА 
– керівника ТОВ «Універсалзернопродукт» – 
одного із найбільших сільськогосподарських 

підприємств у Дніпровському районі. 
Шановний Костянтине Володимировичу!
Завдяки Вашій наполегливій праці та умілому 

господарюванню досягнення в сільському госпо-
дарстві останніх років залишаються взірцем для 
багатьох. Ви займаєте активну життєву позицію 
й ніколи не були байдужими до проблем громади. 
Жителі сіл Сурсько-Литовське та Новомиколаївка 
завжди відчувають Вашу підтримку та турботу. 

Тож зичимо вам міцного карпатського здоров’я, 
миру й злагоди, родинного благополуччя, щастя, 
добра й достатку, натхнення до нових вагомих 
здобутків у праці в ім’я процвітання рідного краю. 

З повагою Григорій АНДРЄЄВ, 
Сурсько-Литовський сільський голова 

від імені жителів громади.

Вітаємо чудову жінку з активною життєвою позиці-
єю Ніну Павлівну БІЛУ – депутата районної ради 
кількох скликань – із почесним званням прабабусі! 

Нехай Марк зростає розумним, веселим і щасли-
вим на радість всій Вашій великій дружній родині.

З любов’ю щирі друзі.

К


