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Дорогі ветерани Другої світової війни, воїни-визволителі, 
працівники фронту й тилу, вдови та діти війни, жителі району! 

28 жовтня ми відзначаємо пам’ятну дату – 72-у річницю 
звільнення України від нацистських окупантів.

У цей знаменний день для всіх жителів країни ми вшановуємо світлу пам’ять про по-
леглих, низько вклоняємося всім, для кого Друга світова війна стала глибокою сутністю.

Ми в неоплатному боргу перед мільйонами тих українців, хто стояв до останнього на пе-
редовій і за лінією фронту, для кого шлях на війні завершився під скромними обелісками й 
кому судилося повернутися з неї живим. Перед трудівниками тилу, для яких вищий сенс тих 
голодних і холодних років сконцентрувався під гаслом «Все для фронту, все для Перемоги!». 
Перед святою самопожертвою солдатських вдів, які несли до кінця разом із похоронками 
свій непідйомний хрест. Перед дітьми війни, у яких вона відібрала найкращу пору життя.

Бажаємо кожній родині здоров’я, добробуту, тепла й затишку, оптимізму й непохитної 
віри в те, що завтрашній день буде світлим і щасливим. 

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

Шановні ветерани, жителі Дніпровського району !
Від щирого серця вітаю вас із 72-ю річницею визволення 

України від нацистських окупантів!
В цей день ми низько вклоняємося й висловлюємо слова 

глибокої вдячності всім ветеранам, учасникам Другої світової 
війни, партизанам. Уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою 
працею наближав розгром ворога та складаємо глибоку шану 
солдатським вдовам, дітям війни, які піднімали Україну з руїн, 
згадуємо всіх, чиє життя забрала війна.

Шановні ветерани! Приміть щиру вдячність за сумлінну пра-
цю, неоціненний досвід, який ви передаєте дітям і внукам, патрі-
отичне виховання молоді, за активну громадську позицію. Ви – 
наша опора та наші порадники у нинішній непростий для країни 
час. Бажаю вам міцного здоров’я, добра, радості, любові та уваги 
рідних, оптимізму, миру та ще багато років залишатися такими ж активними й діяльними.

З повагою Каміль ПРИМАКОВ, заступник голови облдержадміністрації.

КОЛЕГІЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Відповідно до планів основних системних заходів у 
середу відбулось засідання колегії райдержадміністра-
ції під головуванням Артьома Фісунова, голови РДА.

У засіданні колегії взяли участь: Каміль Прима-
ков, заступник голови облдержадміністрації, Віта-
лій Маласай, директор департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, Ро-
ман Пруденко, голова районної ради, Віктор Шин-
кевич, депутат обласної ради, Олександр Дейнека, 
перший заступник голови райдержадміністрації, 
керівники установ і організацій району, керівники 
правоохоронних та контролюючих органів.

Про підготовку житлово-комунального господар-
ства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осін-
ньо-зимовий період 2016-2017 років доповів Олексій 
Невеселий, начальник відділу містобудування, архітек-
тури, житлово-комунального господарства, будівниц-
тва та інфраструктури райдержадміністрації. 

Він наголосив, що робота райдержадміністрації, го-
лів виконкомів місцевих рад, підприємств житлово-ко-
мунального, установ, організацій району була спрямо-
вана на виконання заходів з підготовки житлово-ко-
мунального господарства та об’єктів соціальної сфери 
району до опалювального сезону 2016-2017 років, які 
були заплановані на початку року та на даний час ви-
конані на 100%. Підписано паспорти готовності на 69 
житлових будинків комунальної форми власності.

В житловому фонді району проведено промивку 
43 опалювальних систем. Підготовлено 107 під’їздів, 
37 горищ, 43 підвали. Спеціалізованими підприєм-
ствами відповідно до графіку проведено прочистку 
та перевірку 6002 вентиляційних каналів в житло-
вих будинках району.Підготовлено 33 котельні, що 
складає 100 % та підписано паспорти готовності. 

Станом на 24.10.2016 року за кошти місцевих бю-
джетів виконано 247,4 тис. кв. м доріг на суму 35581,5 
млн грн, що складає 108,2 % від запланованого.

З обласного бюджету на капітальний та поточний  
ремонт доріг надано 20 млн грн. Підготовлена спе-
цтехніка в кількості 42 одиниці, з них: 4 – комуналь-
на, 39 – райавтодорів. Заготовлено 6,7 тис. тонн по-
сипкового матеріалу.

У Дніпровському районі всього 32 школи та 19 ди-
тячих садочків. По закладам освіти району:  проведе-
но гідрохімічну очистку систем опалення в 8-ми шко-
лах на загальну суму – 1,1 млн грн; виділені кошти 
на встановлення комерційних вузлів обліку газу для 
8-ми шкіл. Всі заклади відділу освіти до опалюваль-
ного сезону готові крім Олександрівської школи (за-
плановано пуск котельні 14 листопада 2016 року).

У Комунальному закладі «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» розпочато опалювальний  
період. Газове опалення мають 6 медамбулаторій та 
1 ФАП. У 6-ти котельнях виконано повірку сигналі-
заторів загазованості та газових лічильників. Також 
проведена перевірка димо-вентиляційних каналів, 
ревізія запірної арматури, обстеження теплової ізо-
ляції. Всі відповідальні за технічний стан та експлу-
атацію системи газопостачання пройшли навчання.

В Старокодацькой амбулаторії (електрична ко-
тельня) до зимового періоду проведено ремонт та 
утеплення даху, виділені кошти на поточний ремонт, 
у тому числі на утеплення стін. Акт готовності те-

плового господарства до роботи в опалювальний пе-
ріод 2016-2017 рр. – підписаний.

Із 48 установ культури опалюються – 29, частково 
опалюються – 11, не опалюються – 8.

На балансі відділу культури знаходиться лише 2 
приміщення: районний Будинок культури та Район-
на дитяча бібліотека (що у м. Підгородне). Примі-
щення сільських клубних установ, бібліотек та музе-
їв знаходяться на балансі місцевих рад.

По районному Будинку культури проведено на-
ступні заходи: поточний ремонт мінітопочної; повір-
ку сигналізатора газу; отримано проектно-кошто-
рисну документацію на будівництво теплогенера-
торної; укладено договір на постачання природного 
газу з ВАТ «Дніпрогаз» та на транспортування газу 
з ВАТ «Дніпропетровськгаз Збут» на опалювальний 
період 2016-2017 років. 01.11.2016р розпочато опален-
ня районного будинку культури.

По Центральній районній бібліотеці. Опалення цен-
тралізоване, зроблено косметичний ремонт в абонент-
ному відділі. У районній дитячій бібліотеці (м.Підго-
родне) проведено капітальний ремонт будівлі: заміна 
даху, утеплення стін, укріплення фундаменту, заміна 
вікон. Встановлено електричне опалення.

Основні заходи з підготовки житлово-комунально-
го господарства та об’єктів соціальної сфери райо-
ну до роботи в осінньо-зимовому періоді виконані. 
Впевнений, що завдяки спільним зусиллям райдер-
жадміністрації, районної ради, місцевих рад, керів-
ників відділів та комунальних закладів соціальної 
сфери опалювальний сезон 2016-2017 років у районі  
пройде без надзвичайних ситуацій.

Співдоповідачами були: Лариса Сафронова, на-
чальник відділу освіти, молоді та спорту райдержад-
міністрації, Оксана Руденко, в. о. начальника управ-
ління соціального захисту населення РДА. 

Щодо забезпечення соціального захисту населення 
в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні по-
слуги, враховуючи важливість соціальної підтримки 
сімей у період підвищення цін і тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги та енергоносії, урядом прийнято ряд 
змін до законодавства з питань призначення житлової 
субсидії. Так, лише протягом 2015 року до Положен-
ня про порядок призначення та надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату житло-
во-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива зміни 
вносилися 6 раз і 3 рази в поточному році.

Завдяки цьому суттєво спрощений порядок от-
римання житлової субсидії, зокрема, скасовано об-
меження щодо майнового стану сім’ї, подовжено 
термін призначення субсидії до 12 місяців, а також 
встановлено, що субсидія на наступний період при-
значається без звернення громадян. Виключення 
становить лише субсидія на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
яка призначається лише за зверненням.

Відповідно до п.1 Положення про порядок призна-
чення та надання населенню субсидій, субсидія є 
безповоротною і її отримання не пов’язане і не тягне 
за собою зміни форми власності житла.

Каміль Примаков наголосив, що роз’яснювальна ро-
бота щодо призначення субсидій повинна проводитись 

систематично, тому треба забезпечити донесен-
ня інформації про пільги до всіх жителів району, 
щоб вони неодмінно використали своє право на 
субсидію. 

Про погодження проекту районної цільової 
Програми захисту населення й територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру, забезпечення пожежної без-
пеки Дніпровського району на 2016-2017 роки 
проінформував Іван Катриченко, завідувач 
сектору режимно-секретної роботи, взаємодії 
з правоохоронними органами, цивільного захи-
сту, оборонної та мобілізаційної роботи РДА. 
Він зазначив, що враховуючи рішення облас-
ної ради від 25 березня 2016 року № 29-03/VII 
розроблено проект районної програми «Про ра-

йонну цільову програму захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, забезпечення пожежної безпеки у Дніпров-
ському районі на 2017 – 2021 роки». Метою Програми є: 
1. Забезпечення захисту населення і територій від над-
звичайних ситуацій техногенного та природного харак-
теру, пожежної безпеки району; реалізація завдань та 
заходів, спрямованих на підвищення рівня готовності 
органів управління та сил територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту ланки 

Дніпровського району до захисту населення, терито-
рій, навколишнього природного середовища та майна 
від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таких 
ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання допомоги по-
страждалим у мирний час та в особливий період.

Реалізація Програми дасть можливість вирішити 
комплекс питань, пов’язаних із запобіганням виник-
нення надзвичайних ситуацій на території району та 
пожежною безпекою, сприятиме матеріально-техніч-
ному переоснащенню й внаслідок цього – підвищенню 
ефективності дій органів управління й сил територі-
альної підсистеми єдиної державної системи цивіль-
ного захисту ланки Дніпровського району, удоскона-
ленню системи централізованого оповіщення органів 
місцевого самоврядування й населення про загрозу 
та виникнення надзвичайних ситуацій, відновленню 
діяльності підрозділів місцевої пожежної охорони, ви-
рішенню інших завдань розвитку цивільного захисту.

Про роз’яснення нормативно-правових актів у сфе-
рі екології та природних ресурсів ознайомила Тетяна 
Лампіка, радник з питань екологічної безпеки та по-
водження з відходами.

Про проведення призову громадян України на 
строкову військову службу в Дніпровському районі 
восени 2016 року розповів Олександр Вольніков, вій-
ськовий комісар районного військового комісаріату.

З питаннь галузі освіти виступила Лариса Сафро-
нова, начальник відділу освіти молоді та спорту РДА.

З бюджетних питань району прозвітувала Наталія 
Левчук, начальник фінансового управління РДА.

Всі питання, винесенні на розгляд засідання ко-
легії, були детально розглянуті, відповідні розпоря-
дження надіслані виконавцям. 

На засіданні колегії Каміль Примаков та очільники 
району привітали Наталію Левчук, начальника фі-
нансового управління райдержадміністрації, з Днем 
народження та побажали подальших успіхів у роботі, 
міцного здоров’я та щастя.                                  (Вл.інф.)

У РАЙОНІ СТАРТУВАВ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН



2 «Дніпровська зоря» О ФІ ЦІ Й НО28 жовтня 2016 року № 42 (7962) 

Соціально незахищені верстви населення як ніхто ін-
ший потребують допомоги та підтримки з боку держа-
ви. Саме ця категорія громадян найбільш часто зверта-
ється до місцевих центрів з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги та до бюро правової допомоги. 

Однак, незважаючи на активну суспільну діяльність 
та поширення інформації про функціонування системи 
безоплатної правової допомоги та точки доступу до неї, 
не всі мають можливість звернутися до центрів та бюро 
особисто. Тому невід’ємною частиною нашої повсякден-
ної роботи є саме виїзні прийоми громадян та розши-
рення мережі мобільних консультативних пунктів. І в 
цьому допомагають органи місцевого самоврядування, 
надаючи можливість проводити прийом громадян на 
базі місцевих рад, а також розповсюджуючи інформа-
тивні матеріали серед місцевих жителів.

Так, протягом першої половини жовтня Першим 
дніпропетровським місцевим центром з надання 
БВПД та Слобожанським бюро правової допомоги 
проведено ряд виїзних заходів, спрямованих на роз-
ширення доступу громадян до правової допомоги та 
підвищення рівня правової обізнаності. 

Були проведені особисті прийоми громадян в та-

ких населених пунктах: Партизан-
ське, Підгородне, Новоолександрів-
ка, Чумаки, Сурсько-Литовське, Лю-
бимівка, Обухівка, Новотаромське. 

Ведеться й правопросвітницька 
робота, зокрема в середніх та до-
шкільних навчальних закладах про-
ведені зустрічі з вчителями, вихова-
телями та їх учнями, на яких були 
роз’яснені основні права й свободи 
громадян, надана інформація про 
діяльність системи безоплатної правової допомоги, 
точки доступу до неї, обговорені шляхи взаємодії та 
співпраці.

І це тільки початок. Важливість такої роботи вба-
чається вже при особистому спілкуванні з клієн-
тами, які, отримавши вичерпну та кваліфіковану 
консультацію, залишаються задоволеними й впев-
нюються в тому, що наша країна зробила важливий 
крок назустріч громадянам щодо доступу до безоп-
латної правової допомоги. 

До Першого дніпропетровського місцевого центру з 
надання БВПД можна звернутися за адресою: м. Дні-

про, вул. Старокозацька, буд. 52, тел. (056)742-82-30.
Слобожанське бюро правової допомоги відкрито 

за адресою: смт. Слобожанське,  вул. В. Сухомлин-
ського 42/оф.1, тел (056)753-72-32, (068)259-20-17, 
(050)624-50-17. 

Контакти місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та бюро правової до-
помоги по України можна дізнатися на сайті legalaid.
gov.ua та за телефоном безкоштовної гарячої лінії 
0-800-21-31-03.

Владислав КОЛЕСНИКОВ, начальник Слобо-
жанського бюро правової допомоги.

ВИЇЗНІ  КОНСУЛЬТАЦІЙНІ  ЗАХОДИ 

ДОСТУП ГРОМАДЯН ДО БЕЗОПЛАТН

ителям невеликого села Маївка 
Чумаківської сільської ради, в 

якому проживає 650 людей, місцева 
влада приготувала надзвичайний по-
дарунок. Прямо в центрі села на місці 
колишнього звалища, ніби за помахом чарівної палички, з’явився сучасний яскравий 
дитячо-юнацький спортивно-ігровий майданчик із зоною для сімейного відпочинку. 

Крім різноманітних гірок, гойдалок, каруселей, гімнастичної стінки та навчаль-
ного місточка для найменших дітей, тут роз-
міщене поле для гри у волейбол та футболь-
не поле з величезними воротами, гідне гри 
справжньої футбольної команди. Поряд – алея з 
ліхтарями та лавки для відпочинку. Не забули й 
про озеленення. Навколо майданчика й на ньо-
му зеленіють, поки що невисокі, стрункі молоді 
деревця сосен і туї, декоративні кущі. Радують 
око букети яскравих осінніх квітів.

Валентина Стець, Чумаківський сільський 
голова, повідомила, що на втілення в життя 
даного проекту витрачено 1 млн 300 тис. грн 
із сільського бюджету.  

«У всіх населених пунктах Чумаківської 
сільської ради вже є сучасні зони для відпо-
чинку, – пояснила Валентина Іванівна, – а от 
діточок із села Маївка батькам доводилось во-
зити в Чумаки, щоб весело й пізнавально про-
вести вільний час. Віднині в Маївці найсучасніша, найбільша за площею спор-
тивно-ігрова зона для проведення активного дозвілля, яка задовольнить запити 
всіх найвимогливіших категорій населення села. Цей майданчик покликаний 
відволікати підлітків від негативного впливу вулиці, гуртувати їх у бажанні роз-
виватися фізично, вміти дружити й відчувати командний дух». 

Отже, в Маївці в п’ятницю було справжнє загальносільське свято, яке, до 
речі, з радістю розділили з винуватцями також і жителі сіл Чумаки та Зоря.

За доброю традицією на свято завітали почесні гості: Каміль Примаков, 
заступник голови облдержадміністрації, Артьом Фісунов, голова райдер-
жадміністрації, Любов Біла, заступник голови районної ради. І саме їм ра-
зом із Валентиною Стець випала честь перерізати символічну стрічку та 
відкрити спортивний ігровий майданчик.

Ось і настала щаслива мить – червоні стрічечки затріпотіли в руках 
керівників, а на майданчик поспішила радісна дітвора, їхні батьки та 
представники старшого покоління. Для всіх знайдеться тут заняття для 
душі та місце, щоб відпочити спокійно й з користю.

Каміль Примаков сердечно привітав маївчан з відкриттям такої чу-
дової зони дозвілля. Каміль Юрійович був щиро вражений високим 
рівнем проведення заходу й запевнив, що вже в наступному році цей 
спортивно-ігровий майданчик стане ще сучаснішим, бо за кошти з об-
ласного бюджету на футбольному полі з’явиться штучне покриття, тож 
воно відповідатиме стандартам УЄФА.

Користуючись нагодою, Валентина Стець попросила у Каміля Юрійовича під-
тримки в вирішенні питання про відкриття в Маївці дитячого садка в приміщен-
ні колишньої початкової школи.

До щирих привітань жителів Маївки приєднався Артьом Фісунов, який наго-
лосив: «Найважливіше те, що не тільки влада робить сьогодні людям цей пода-
рунок, а й люди своєю активністю, небайдужістю, ініціативністю, зробили це 
свято й дарують його нам».

Любов Біла привітала всіх жителів села з таким чудовим здобутком у громаді 
та побажала Чумаківській сільській раді й надалі дивувати жителів новими про-
ектами, направленими на покращення життя, а в центрі всіх змін щоб неодмінно 
були діти – майбутнє нашої держави.  

Подяками та подарунками були відзначені жителі громади, які активно долу-

чились до робіт зі створення зони відпочинку.
Подякою сільського голови за організаторський талант, активну життєву й грома-

дянську позицію та з нагоди відкриття дитячо-юнацького спортивно-ігрового комп-
лексу нагороджений приватний підприємець, 
член виконкому сільської ради Віктор Жулін, 
Подякою сільського голови за активну грома-
дянську позицію, за посильну допомогу у ство-
ренні зони відпочинку нагороджені активісти 
села Маївка: Олександри Киріченко та Лагут-
кін, Віталій Жулін, Олександр Зябко; працівни-
ки ЖКП «Комунальник»: Ольга Візанті, Тетяна 
Валікова, Олена Мешкова, Ганна Кириленко, 
Оксана Таргоній; учні Чумаківської середньої 
школи: Дмитро Синяков, Євфимій Бойко, Єв-
ген Лагуткін, Данило Коваль, Денис Мєшков, 
Максим Славець, Максим Мужичук.

Малеча не забарилась подякувати дорослим 
за чудовий сюрприз. Дівчатка та хлопчики 
декламували вірші, співали пісні. Вихованці 
дитячого садка «Буратіно» виконали веселий 
танок із парасольками. Маленька зірочка с. 

Маївки Мілена Демченко розповіла вірш «Моя бабуся». Про любов до рідного 
села співав ансамбль «Сузір’я». Мама й доня, Анастасія й Маша Свистун, врази-
ли присутніх виконанням пісні «Намалюй мені небо».

Від усієї батьківської громади зі словами вдячності виступила Олена Павло-

вич, бабуся двох онуків. 
Ніщо так не тішить серце, як наші діти, особливо, коли вони здорові, щасливі,  

веселі й дарують нам свою радість. На знак неодмінного здійснення всіх мрій і 
бажань, юні маївчани випустили в небесну блакить повітряні кульки. А потім 
цю щасливу мить всі присутні відобразили в спільному святковому фото!       

Казкові герої: Кіт Базиліо, Лисиця Аліса, Тигрюля, Пес Барбос та Дракончик, 
влаштували для дітвори розважальну програму: цікаві конкурси та різні зма-
гання з призами, і кожна дитина отримала солодкий подарунок. А ще, всіх при-
сутніх  безкоштовно пригощали чаєм та печивом. Музика та дитяче щебетання 
лунали в центрі села аж до самого вечора…

Серця дорослих в ці миті раділи, адже дитячий сміх – найкраща окраса кожного села.
Таміла ЖОРНЯК, с. Маївка. Фото автора.

ГЕКТАР ДО
СПОРТ ДЛЯ ВСІХ

ЗВІЛЛЯ ДЛЯ МАЇВЧАНЖ

ОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
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елу Сурсько-Литовське в цьому 
році виповнилось 222 роки. Сур-

сько-литовці впевнені, що це магічне 
число принесе розквіт і нові здобутки 
Сурсько-Литовській об’єднаній територіальній 
громаді, оберігатиме від зла та потрясінь, притя-
гуватиме любов та добробут.

222 роки тому село Сурсько-Литовське розташувалося 
вздовж берегів річки Мокра Сура на півдні Дніпровсько-
го району Дніпропетровської області. Його поява тісно 
пов’язана з історією нинішньої Дніпропетровщини. 

Часом заснування є 1794 рік, коли після росій-
сько-турецької війни 1787-1791 рр. почалось інтен-
сивне заселення земель південної України та Криму. 
З травня 1793 року, згідно царського указу, селяни ка-
зенної суконної мануфактури з містечка Дібровного 
Могилівської губернії переводись до Катеринослава. 
В 1794 році для роботи на фабриках прибуло 285 сі-
мей. Їх розмістили по навколишніх казенних селах. У 
перші роки заснування поселення не мало офіційної 
назви, але вже в 1798 році в документах воно згаду-
ється як казенне село Дубровинське, або як слобода 
Сурська. На початку ХІХ сторіччя за селом закріпи-
лась назва фабричної слободи Сурсько-Литовської, 
тому що місцева річка – Сура, а оселились на ній 
люди – вихідці з Великого Князівства Литовського. 

На цій території археологи відкрили 9 історичних 

пам’яток – курганні могильники скіфських часів. З 
давніх давен тут плекають свою історію, пам’ятають 
коріння, цінують сьогодення та прагнуть будувати 
красиве майбутнє.

Братська могила воїнів, загиблих у боях за село 
Сурсько-Литовське в серпні 1941 та в жовтні-листо-
паді 1943 років, яка дбайливо доглянута місцевими 
жителями, свідчить про святу пам’ять вдячних на-
щадків за врятовану землю.

За давньою традицією свято рідного села відкриваєть-
ся покладанням квітів до монументу воїнові-захиснику, 
якого всі тут з любов’ю називають Альоша. Пам’ятник 
височіє в центрі села, й у дні державних свят, і родин-
них, як то весілля, чи зустріч випускників, і в хвилини 

скорботи, течуть людські струмочки до Альоші, щоб 
низько вклонитись героям страшних лихоліть Другої 
світової та вшанувати подвиг наших захисників, які сьо-
годні захищають мирний сон і спокій на сході України. 

Григорій Андрєєв, Сурсько-Литовський сільський 
голова, вітаючи свою громаду з такою приємною да-
тою, наголосив: «Дозвольте мені щиро привітати вас 
всіх із Днем нашого села, яке завжди славилося щири-
ми та працьовитими людьми. Саме нашими спільними 

зусиллями створюється неповторний образ села Сур-
сько-Литовське, зберігається його героїчна історія та за-
кладається майбутнє. Адже успіхи села – це перш за все 
успіхи його жителів. Але часом буває прикро за те, що 

одні будують і творять красу, 
а знаходяться інші, які лама-
ють і крадуть. Біля памятника 
цьогоріч викопали 40 кущів 
троянд, зламали  обладнання 
дитячого ігрового майданчи-
ка, а за кошти, витрачені на 
ремонти, ми могли б збудувати 
ще два дитячі майданчики. 

Тож закликаю всіх робити 
все задля того, щоб процвіта-
ло наше село, народжувались 
і підростали діти, спокійно й 
захищено почувалися люди 

похилого віку. Адже саме покращення якості життя 
та добробуту людей – основний орієнтир соціальних 
ініціатив, проголошених державою».

Валентина Приймаченко, представник обласної 
асоціації органів місцевого самоврядування, поміч-
ник депутата обласної ради Євгенія Жадана, привіта-
ла жителів зі святом: «Село – це колиска нашої Укра-
їни. Де б не бував, але завжди з радістю заїжджаю до 
сіл, де дивишся в щирі очі людей, спілкуєшся з ними, 
розділяєш як тяжкі, так і радісні хвилини життя. І 
найголовнішим для мене зараз, як для помічника об-
ласного депутата, піклуватись про підростаюче поко-
ління Сурсько-Литовської об’єднаної територіальної 
громади та про здоров’я всіх її жителів. Тож особисто 

від себе хочу побажати, щоб 
ваші домівки наповнювались 
радістю, щоб кожна родина 
жила в достатку, а здоров’я 
тільки покращувалося».

Дарина Панасевич, поміч-
ник депутата обласної ради 
Євгенія Жадана, сказала: 
«Дуже рада побувати на та-
кому душевному, сімейно-
му святі, де всі, взявшись за 
руки, роблять добрі справи 
для процвітання села та всієї 
України!»

На святі Грамотами були 
відзначені жителі с. Сур-

сько-Литовського, люди, які своєю невтомною пра-
цею роблять значний внесок у процвітання улюбле-
ного села: учасники ансамблю  художньої самоді-
яльності «Здравушка»; Олена Оборіна – сімейний 
лікар Сурсько-Литовської АЗПСМ; Любов Бугир 
– депутат Сурсько-Литовської сільської ради; Лідія 
Баскакова – медична сестра Сурсько-Литовської 
АЗПСМ; Олена Ткачук – заступник директора з на-
вчальної роботи Сурсько-Литовської СЗШ; Наталія 

Тарабукіна – головний бухгалтер Сурсько-Литов-
ської СЗШ; Галина Іванова – вчитель початкових 
класів Сурсько-Литовської СЗШ; Лариса Дмитренко 
– кухар Сурсько-Литовської СЗШ.

Добрими словами згадували всіх, хто був причет-
ний до цього свята.

Біля місцевого Будинку культури працювала агі-
таційна група Дніпровського конвойного батальйо-
ну та Дніпровського полку з охорони громадського 
порядку. Увагу юнаків та дівчат привертали до себе 
гвардійці в формі, які транслювали соціальні роли-
ки та роз’яснювали громадянам умови проходження 
військової служби за контрактом і соціальні гарантії. 
Заступник командира 1-ї роти по роботі з особовим 
складом Дніпровського полку з охорони громадсько-
го порядку старший лейтенант Руслан Гопка відпові-
дав усім бажаючим на питання, які цікавили місце-
вих жителів. Представниця конвойного батальйону, 
старший солдат Світлана Галайчук не тільки дуже 
активно про-
водила агіта-
ційну роботу, 
але й поздо-
ровила при-
сутніх зі свя-
том і з вели-
кої сцени за-
просила всіх 
б а ж а ю ч и х 
на службу за 
конт рактом 
до лав На-
ц і о н а л ь н о ї 
гвардії. Люди 
з цікавістю 
підходили самі й розпитували про службу, та про ро-
боту у лавах Національної гвардії України. Керівник 
ветеранскої організації Центрального територіаль-
ного управління Національної гвардії України Євген 
Скалозуб наголосив: «Саме сьогодні гартується ко-
зацький дух молодих українців, яких не лякають ні 
ворожі голоси, ні ворожі гармати, ані смерть на полі 
бою заради волі та свободи України. Тожє бажаю 
всім стійкості та віри у нашу святу Перемогу!».

Протягом всієї концертної програми для жителів 
села та його гостей виступали творчі колективи, які 
майстерно демонстрували свої здібності та таланти. 
Приємним сюрпризом став подарунок від Євгенія 
Жадана – концерт музичного гурту «Нові сережки». 

Святкування відбулося на славу, бо зібрались най-
рідніші люди, ті, які працюють заради добробуту 
села, які народились, живуть і своїми справами укві-
тчують маленьку батьківщину. Отож, залишається 
побажати громаді й надалі такої згуртованості, яку 
вони проявили під час святкування Дня села. 

Таміла ЖОРНЯК, с. Сурсько-Литовське. 
Фото автора.

КВІТАЙ У ВІКАХ, СЕЛО МОЄ РІДНЕ

ХАЙ ЖИВЕ ВІЛЬНА УКРАЇНА – ХАЙ ЖИВУТЬ СЛАВНІ НАЩАДКИ
Виникнення козацтва сягає сивої давнини. Уперше слово «козак» з’явилося в 

монгольській країні ще в 1240 році, що означає – «вільний», а перша згадка про 
українських козаків зустрічається в Генуезькій хроніці за 1474 рік, коли україн-
ські плодючі землі намагались захопити чужинці з Польщі, Литви, російських 
князівств, а також татари й монголи. Українцям під час таких завоювань жилось 
дуже тяжко: постійне приниження, гноблення населення, продаж молодих людей 
у рабство й викликало в XIV столітті виникнення козацтва. Українці змушені 
були тікати з рідних місць на південь у степи, по-народному «Дике поле». В степу 
не було ані селищ, ані міст і ніякої влади – лише неозорий степовий простір із 
буйними травами та дикими тваринами та птахами. Саме тут втікачі й знаходили 
собі притулок. Щоб вижити, вони змушені були гуртуватись в окремі загони й озброюватись. Зброєю служили списи, луки, шаблі та сокири. Об’єднавшись, вільні 
люди влаштовували житло, вели спільне господарство, вирощували перші культури, збирали мед диких бджіл, вичиняли шкури тварин, в’ялили м’ясо, рибу. Так, 
найперша ватага таких відчайдухів, які об’єднались, стали називати себе козаками. Козацтво виникало у різних краях України: на Дніпрі, на Південному Поділлі, 
на Чернігівщині – поширювалась козаччина, тому з’явилось прислів’я: «Степ та воля – козацька доля».

Так, у сільському Будинку культури села Старі Кодаки зібралися «Козачата» – нащадки сміливих козаків і дружно провели історично-театральне свято «Козацькі 
розваги», присвячене Дню українського козацтва. У цьому дійстві брали участь школярі старшої та молодшої школи, які облаштували козацьку січ, вибрали гетьмана, 
курінного отамана та головного писаря. Ведучими на цьому заході були: Тамара Ясинецька завідуюча бібліотеки с. Старі Кодаки та Антоніна Саєнко, музичний керів-
ник. Вони і познайомили присутніх із історією виникнення козацтва та святом Покрови. Присутні розділились на дві команди бажаючих, які були одягнені в українські 
вишиванки та козацькі шаровари, й змагались між собою, хто спритніший і розумніший. Провели естафету «на конях», підготували все необхідне для козацького ку-
лішу, а потім танцювали гопак, співали козацькі браві пісні й годували суперників козацькою кашею. І найспритніших отаман зачислив до Козацької Січі.

Свято пройшло весело, школярі та присутні доповняли свої знання про історію рідного краю та козацтва, про козацькі сміливі походи, завоювання, перемоги й 
звитяги. Отже, молоде покоління буде зростати гідними громадянами нашої вільної України й будуть зберігати народні свята та традиції.

Тамара ЯСИНЕЦЬКА, завідуюча бібліотеки с. Старі Кодаки.

С

КОЗАЦЬКІ РОЗВАГИ
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У цьому році Євдокії Таран, яка з 1937 по 1969 рр була 
незмінним головою виконкому селищної ради Підгород-
ного, виповнилося б 105 років від дня народження. 

Тож працівники районної дитячої бібліотеки організу-
вали та провели родинне свято «Людина з легенди» для 
учнів дев’ятих класів ЗСОШ-2. Під час свята підлітки по-
знайомилися не тільки з біографією Євдокії Василівни, а 
й дізналися багато цікавих фактів із життя Підгородно-
го тих далеких років. Дихання історії відчувалося при 
перегляді відеопрезентації (підготовленої бібліотекарем 
РДБ Юлією Равшановою) зі старих фотографій, на яких 
застигли миті подій минулого століття. 

14 березня 1911 року в багатодітній сім’ї Василя Тарана на-
родилася сьома дитина, яка отримала ім’я Євдокія – на честь 
святої, бо народилася якраз на свято Явдохи… 

В 1937 р. відбулися перші вибори до Верховної Ради. А 
оскільки виборів до місцевих рад ще не було, то місцеву 
владу не обирали, а призначали. В тому ж році 26-річна 
Євдокія Таран була призначена головою Підгороднян-
ської сільської ради. Її кандидатуру на цю посаду вису-
нули голови колгоспів «Червоний лан», «ім. Ульянова» й 
«Червоний жовтень». 

26-го червня 1938 року були проведені перші вибори до 
місцевих рад, і Євдокію Таран обрали головою Підгород-
нянської сільської ради депутатів трудящих. 

Коли цю новину почув батько Євдокії Василівни, то його 
перша реакція була такою: «Ну, це вже Підгороднє піде у 
прірву, якщо нашу Дуньку вибрали головою! Бабу вибра-
ли!.. Та коли люди так захотіли, іди». 

Однією з перших важливих подій, пов’язаних із іменем 
голови, було надання селу Підгородному статусу селища 
міського типу. Підгороднянам це було не байдуже, бо зміна 
статусу населеного пункту несла звільнення від сплати по-
датків у вигляді яєць, м’яса, молока. 

На початку війни, влітку 1941 року, голова селищної 
ради, Євдокія Таран взяла на себе тягар евакуації колгосп-
ного майна. Вона слідкувала за вивезенням тракторів, ху-
доби, сама ж ледве встигла втекти в село Кулебівку, коли 
німецькі війська увійшли в Підгородне. Звідти вдалося 

евакуюватися в Сталінградську область. Там, із листопада 
1941 року по листопад 1943 року Євдокія Василівна була 
головою Кравцовської сільської ради Нижньо-Добрин-
ського району Сталінградської області. 

Земляки, що перебували разом із головою в евакуації, 
розповідали потім, що українська жінка, з діда-прадіда 
селянка, навчила російських колгоспників простого спо-
собу вигодовування худоби. Раніше лушпайки проса ра-
зом із дрібним насінням вони викидали, а нова головиха 
запропонувала не викидати, а запарювати кип’ятком для 
свиней. 

Восени 1943 року звільнено Дніпропетровщину від на-
цистів, і Євдокія Таран приїжджає в рідне Підгородне. 
На першій січневій сесії нового 1944 року депутати знову 
обрали її головою виконкому Підгородненської селищної 
ради. 

Виконком на чолі з Є. Таран надавав односельцям, осо-
бливо вдовам, допомогу в відбудові зруйнованих осель. 
З цією метою вона дала дозвіл на вирубку дерев у лісі 
пана Мизка. Як писала газета «Дніпровська зоря» 25 ве-
ресня 1969 року: «Дружніми зусиллями підгороднянців 
було швидко ліквідовано наслідки нацистської окупації. 
Глибоко вникає у виробничу діяльність господарств під-
городнянська селищна рада, яка багато уваги приділяє 
будівництву культурно-побутових закладів, благоустрою 
селища. За роки, що пройшли після закінчення війни, на 
місці згарищ виросли нові, красиві будинки. Багато вулиць 
забруковано, декілька кілометрів тротуару заасфальтова-
но. Селище повністю електрифіковане і радіофіковане. В 
Підгородному нині функціоную близько 20 магазинів, є 
їдальня, чайна, електромлин, крупорушка, дві олійниці, 
взуттєва, швацька майстерні та інші побутові заклади… 
Є лікарня на декілька десятків ліжок, аптека, 8 ясел та 
дитячих садків, споруджено стадіон». Ось так жило тоді 
Підгородне під опікою голови Євдокії Василівни Таран.

Вона любила та високо цінувала людей, захищала їхні інте-

реси. Говорила 
своїй племінни-
ці: «Запам’ятай, 
люди – це фонд 
золота. Дружи з 
простими людь-
ми. Нехай 99 
чоловік одвер-
неться, а сотий 
обов’язково допо-
може». 

Ось такою за-
лишилась вона 
у спогадах од-
носельців: не-
байдужою, хоч, 
занадто прямо-
лінійною. Але й 
понині добрим 
словом згадують старі люди її багатолітню роботу. Євдо-
кія Таран працювала в селищній раді з лютого 1937 року 
по березень 1969 року, тобто віддала справі місцевого са-
моврядування аж 32 роки. Звичайно ж вона була людиною 
своєї епохи, але й сьогодні ми, підгородняни, з теплотою 
та деяким смутком згадуємо «головиху» та мріємо про 
таку ж «господиню» для нашого Підгородного. 

Дізнатися більше про цю людину можна, завітавши до 
Районної дитячої бібліотеки та познайомитись із напра-
цюваннями бібліотечних працівників: «Людина з леген-
ди» буклет до 100-річчя Євдокії Таран; ретроспективний 
біобібліографічний покажчик «Відомі люди» випуск 1. А 
також  погортати старі підшивки газет, які розкажуть вам 
про Є. Таран. Ці замітки були написані свого часу краєз-
навцями Федором Бабенком та Ларисою Омельченко. 

Тетяна РУХЛІНСЬКА, 
заступник директора по роботі з дітьми, 

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇЛЮДИНА З ЛЕГЕНДИ

Децентралізаційний ма-
рафон триває. Стратегія 
розвитку Слобожанської 
об’єднаної територіальної громади постійно вдосконалюється. Актив громади 
успішно працює над розвитком і чітким визначенням напрямків своєї діяльно-
сті. Днями тут відбувся семінар-тренінг на тему: «Досвід Польщі в питаннях 
децентралізації влади та взаємодії влади з громадою».

У заході взяли участь представники засобів масової інформації, громадські 
активісти, працівники органів місцевого самоврядування. З вітальним словом 
до присутніх звернувся Кирило Баталов, заступник директора Агенції місцевої 
демократії Дніпропетровської області.

Представник Федерації неурядових організацій Нижньої Силезії (Польща) 
Вальдемар Вайхс ознайомив учасників з практичним досвідом Польщі в питан-
нях децентралізації влади та взаємодії влади й громади. Спікер детально зупи-

нився на реаліях, можливостях та перспективах 
процесу реформи місцевого самоврядування. 
Зокрема, ознайомив із Законом про гміни (гро-
мади), що вступив в силу в Польщі в 1990 році. 
Сьогодні держава налічує 2478 гмін, 16 воє-
водств (областей), 314 повітів (районів) та 66 
міських повітів.

Гмінам підпорядковуються початкові школи 
(до 6 класу), культура, спорт, соціальна сфера, 
дороги, комунальне господарство. Пан Вальде-
мар детально зупинився на організації прото-
типів наших ОСББ, наголосив, що тільки люди 
можуть самі подбати про своє житло, тому в 
Польщі ця модель працює дуже ефективно.

Основи децентралізації в Польщі: унітарність, що значить повне дотримання 
законів держави (на відміну від германських ланд, де кожна територіальна оди-
ниця має право приймати свої закони); субсидіарність – принцип вибору ефек-
тивних заходів, один із основоположних принципів Європейського Союзу та, 
безперечно, демократія.

Були розглянуті організаційно-правові способи контролю діяльності місцевих 
органів влади. Пан Вальдемар, зокрема, зазначив, що немає великої різниці між 
представниками влади в Польщі та Україні, й задав питання присутнім: «Від 
чого залежить, як буде виконувати свої обіцянки той чи інший представник вла-
ди»? У слухачів семінару було багато версій: від моральних якостей, партійної 
приналежності аж до професійності чиновника.

Та відповідь була набагато простіша. Пан Вальдемар наголосив: успіх зале-
жить виключно від наявності грошей у бюджеті громади. Якщо вони є, обіцянки 
будуть виконані, якщо ж коштів немає, той змін ніяких не буде. А от уміння, як 
і де гроші заробити, це вже залежить і від професійності, і від організаторських 
та лідерських якостей людини, яка займає посаду.

Як приклад, пан Вальдемар, навів відношення людей до результатів роботи 
чиновників, яке вони продемонстрували на минулих виборах. Влада міста Вро-
цлав ледь-ледь набрала більше 50 відсотків голосів, хоча здобутки міста просто 
беззаперечні. У 2016 році Вроцлав виборов звання «Культурна столиця Європи» 
(КСЄ). Це вже вруге в історії польське місто, після Кракова, отримало таку відпо-

відальну місію. Мер Вроцлава Рафал Дуткєвич не раз повторював, що нинішній 
статус КСЄ – це одна з найголовніших подій у післявоєнній історії міста. З цієї 
нагоди в місті відбулась ціла низка заходів – понад сто культурних подій. Багата 
мистецька програма КСЄ включала заходи в сфері архітектури, кіно, літератури, 
музики, візуального мистецтва, театру, перформансу та опери. 

Здавалось, жителі міста повинні були пишатися цим, але ж, бюджету Вроцлава 
це коштувало 300 млн злотих, тобто 70 млн євро. Багато поляків вважали такі 
витрати недоцільними, бо їх більше цікавлять парки, місця відпочинку, інфра-
структура, дороги, якість комунальних послуг. 

А от мер міста Валбжих отримав підтримку біля 85 відсотків голосів виборців. 
Це місто, звідки родом і сам пан Вальдемар, теж відоме в Європі, але завдяки 

цьому не витрачає, а заробляє кошти. Легенда про золотий поїзд нацистів стала 
джерелом прибутків валбжихської громади.

Поділилася своїми враженнями про польський досвід децентралізації, та роз-
повіла про особливості розвитку міста Валбжих та інших гмін Польщі редактор 
Дніпровської районної газети «Дніпровська зоря» Таміла Жорняк, яка нещодав-
но відвідала Польщу у складі делегації українських журналістів. Вона, зокрема, 
зауважила: «Проблеми в українців та поляків однакові, хоч Польща й відірва-
лась далеко вперед у своєму розвитку, але є дещо, що дуже різнить самих лю-
дей. Поляки мають проблему, чітко її визначають, шукають шляхи подолання 
й вирішують, а ми, українці, чекаємо, що хтось за нас вирішить ті питання, які 
нас турбують, не проявляємо ні власної ініціативи та не підтримуємо активістів, 
які намагаються організувати людей на добрі справи. У Польщі дуже активно 
працюють і багато роблять саме громадські організації, їх підтримує держава та 
самі люди, які можуть 1% своїх прибутків перерахувати на конкретну громад-
ську організацію, яка, на їх думку, найбільш дієва».

Проект «Розвиток демократії в територіальних громадах Дніпропетровської 
області», в якому бере участь територіальна громада Слобожанського, реалі-
зується Агенцією місцевої демократії Дніпропетровської області за підтримки 
Фонду сприяння демократії (NED) та Дніпропетровської обласної ради.

Таміла ЖОРНЯК, сел Слобожанське.

УКРАЇНЦІВ ТА ПОЛЯКІВ ТУРБУЮТЬ СХОЖІ ПРОБЛЕМИ

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Управління Пенсійного фонду Украї-
ни в Дніпропетровському районі щомі-
сяця здійснює детальний аналіз відомо-
стей з реєстру застрахованих осіб Дер-
жавного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, 
що надсилаються Пенсійним фондом 
України для спільних дій по виявленню 
фактів використання праці неоформ-
лених працівників та надає територі-
альним органам Державної фіскальної 
служби (далі – органи ДФС) та органам 
Державної служби України з питань 
праці (далі – органами Держпраці) ін-
формацію про виявлені порушення.

На підставі такого аналізу управлін-
ням Пенсійного фонду встановлено, 
що причиною помилок є некоректне 

заповнення даних звіту головними бух-
галтерами (таблиці 5–9 Звіту про суми 
нарахованої заробітної плати (дохо-
ду, грошового забезпечення, допомо-
ги, компенсації) застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування до органів доходів і збо-
рів (Додаток 4 до Порядку формування 
та подання страхувальниками звіту 
щодо сум нарахованого єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування).

За результатами моніторингу, прове-
деного Пенсійним фондом, встановлені 
випадки виплати заробітної плати ниж-
че мінімального розміру, сплата єди-
ного соціального внеску не в повному 

обсязі, надання застрахованим особам 
відпусток без збереження заробітної 
плати більше 15 днів, що є порушенням 
Закону України «Про відпустки». 

Крім цього, є факти, коли відображе-
ні дані про початок трудової діяльності 
працівника, але відсутнє повідомлення 
про прийняття на роботу або навпаки. 
Наприклад, у травні поточного року 
страхувальником подано повідомлення 
про прийняття на роботу застрахованої 
особи, в табл. 5 додатку 4 за травень 
застрахована особа відображена, проте 
дата початку трудових відносин не про-
ставлена. 

Пенсійний фонд України вважає за до-
цільне інформувати органи Держпраці 
про страхувальників, у яких протягом 
року не підвищувалась заробітна плата 
або сума підвищення становить менше 
суми нарахованої індексації у зв̀ язку з 
тим, що на таких підприємствах плану-

ватимуться перевірки, за результатами 
яких будуть застосовуватись фінансові 
санкції.

Шановні керівники підприємств! Для 
уникнення проблем, які виникають при 
з̀ ясуванні причин розбіжностей між 
фактичними даними та Звітами, які 
надаються головними бухгалтерами, 
зверніть увагу на вищезазначену інфор-
мацію, бо на підставі даних Пенсійного 
фонду органи ДФС донараховують вне-
ски платникам та застосують фінансові 
санкції. Крім цього, перелік керівників 
підприємств, які не дотримуються за-
конодавчих актів, у подальшому буде 
надаватись для заслуховування на комі-
сіях спільно з органами місцевої вико-
навчої влади.

Людмила ІСАЄВА, 
начальник відділу платежів та кон-

трольно-перевірочної роботи управлін-
ня ПФУ в Дніпропетровському районі.

ЯК УНИКНУТИ ПОМИЛОК ПРИ НАДАННІ ЗВІТУ
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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. Ви сповнені рішучості й активності, що 
дозволить легко реалізувати намічені плани. Помітно 
зростає ваша працездатність, до вас притягуються нові 
люди й партнери. Ви здатні з розумом уникати кон-
фліктних ситуацій. Сімейний затишок та спілкування 
з друзями все, що вам потрібно для відпочинку.

ТІЛЬЦІ. На цьому тижні ви відчуєте енергію, яка вас 
буде штовхати на божевільні вчин-
ки. У вас прокинеться прагнення до 
новаторства. Можливе несподіване 
везіння й зміни в справах. Вдалий 
період для підвищення кваліфікації 
та отримання нового досвіду роботи. 

БЛИЗНЮКИ. Дуже скоро 
з’явиться чудова можливiсть вирi-
шити справи, якi ви все вiдкладали 
на потiм. А тут, як кажуть, треба 
брати бика за роги. Вихiднi – час 
втiлити давню романтичну мрiю.

РАКИ. Миролюбні, привабливі й 
симпатичні для оточуючих ви бу-
дете протягом усього наступного 
тижня. До вас тягнуться колеги на 
роботі та члени сім’ї вдома. Не про-
пустіть шанс на цій позитивній хвилі набути нових ді-
лових зв’язків і контактів. 

ЛЕВИ. На цьому тижні вам буде властиво величезне 
прагнення до незалежності. Відносини з друзями ста-
нуть більш довірливими, ви відчуєте надійну опору. У 
кінці тижня на вас чекає цікаве знайомство. 

ДІВИ. Сприятливий період для налагодження справ, 
що стосуються як роботи, так і сім’ї. Фортуна буде на 

вашому боці, тому можливий великий успіх у вашій 
кар’єрі. За що ви будете непогано винагороджені.

ТЕРЕЗИ. Ситуація сприятлива, скористайтеся вда-
лим перiодом для здiйснення своїх планiв – пiдвищен-
ня квалiфiкацiї або реалiзацiї давньої мрiї. На вихід-
них вам слід добре відпочити та набратися позитиву.

СКОРПІОНИ. Для вас починається активний період у 
діловому житті. Ви працелюбні, смі-
ливі й товариські, легко йдете на кон-
такт і знаходите нові ділові зв’язки. 
Це позначиться на вашому професій-
ному зростанні й приведе до успіху  
як на роботі, так і в особистому житті. 

СТРІЛЬЦІ. Сприятливий і багато-
обіцяючий тиждень чекає на вас. Ви от-
римаєте цінну інформацію, друзі й ро-
дичі вас підтримають. Друга половина 
тижня запам’ятається різними подіями, 
зустрічами й приємними сюрпризами.

КОЗЕРОГИ. Зараз ви можете за-
хопитися чимось новим – вiд iмiджу 
до хобi. Внесiть у свої плани на життя 
пункт про форс–мажор, адже сюрп-
ризи бувають не лише приємними.

ВОДОЛІЙ. Цей тиждень підходить для відпочинку, 
розваг і зустрічей з друзями. Особливу увагу слід при-
ділити суспільному життю, стосункам на роботі. Мож-
ливий несуттєвий матеріальний подарунок. 

РИБИ. На вас чекає шалений ритм життя. Вам захо-
четься тепла та затишку. Тиждень пройде в спокійній і 
розміреній обстановці. Можете розраховувати на допо-
могу друзів при вирішенні поточних питань.

МУЗИКА ДУШІ
Лунає гучний звук – 
Це музика душі.
У кращий світ відкритий люк,
А тонкі ноти – це вірші.
Яскрава атмосфера поглинає,
І змінює вчорашній день.
Зі мною поруч, не минає
Та світла тінь моїх натхнень.
А блиск в очах не загасити
І не прикрити глибину душі.
Слова ці сильні не спинити,
Вони живуть давно в мені.

Лілія ЗВАДА.

ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ, НАЧАЛЬНИКИ 
ОХОРОНИ (ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ). ВАХТА. 
ТЕЛ. (066)840-39-33; (097)612-96-11.

ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ ГУ ДСНС 

Втрачене свідоцтво на право власності на житло 
видане 13.12.1993 р. на ім’я  Білей Михайло Михай-
лович, вважати недійсним.

4.11.2016 року буде здійснено виїзд геодезиста 
геодезичної організації ПП Айлант, щодо встанов-
лення, відновлення меж земельної ділянки № 32 від-
повідно до Державного акту серія ДП Дн № 031972 
зареєстрований за № 3064 08.06.1998 р.

Суміжні землекористувачі Яшину Олену Мико-
лаївну і голову садового товариства «Івушка» Оси-
пенко Олександра Анатолійовича прошу з’явитися 
04.11.2016 р. о 14.00 год. за адресою: Дніпровський 
район, садове товариство «Івушка». 

ЯЛОВИЧИЙ ЯЗИК, ЗАПЕЧЕНИЙ ПІД СОУСОМ
Інгредієнти: яловичий язик – 100 г, печериці – 60 г, цибу-

ля – 40 г, помідори – 70 г, вершки молочні (33%) – 15 г, сир 
(твердий) – 15 г, олія, сіль та перець за смаком.

Приготування: Яловичий язик відваріть, видаліть 
під’язичник. Цибулю, гриби та помідори тонко наріжте. Сир 
натріть на дрібній тертці. На сковороді з рослинною олією 
злегка обсмажте цибулю. Додайте гриби та помідори. Влий-
те вершки, перемішайте та уваріть до загустіння. Посоліть і 
поперчіть за смаком. Яловичий язик обсмажте на розігрітій 
сковороді з маслом. Викладіть в жароміцні порційні тарілки. 
Зверху викладіть вершково-грибний соус. Посипте тертим 
сиром і відправте в розігріту духовку. Запікайте до утворен-
ня рум’яної скоринки. Смачного!

ГРИБНИЙ ЖУЛЬЄН В БАКЛАЖАНАХ
Інгредієнти: 5 маленьких баклажанів, 10 невеликих пе-

чериць, 2 невеликі цибулини, 3 ст. л. сметани, сіль, перець 
чорний та червоний солодкий перець за смаком, оливкова 
олія. 

Приготування: Баклажани добре помийте. Наріжте 
уздовж, разом із плодоніжкою (хвостик теж постарайтеся 
залишити). Форму для запікання змастіть оливковою олією, 
баклажани посоліть і теж змастіть із усіх боків оливковою 
олією, поставте запікатися в духовку на 15 хв при темпера-
турі 200 оС (не забувайте, що духовки у всіх різні, так що 
час запікання може варіюватися). Печериці поріжте й злег-
ка обсмажте на сковороді, потім додайте цибулю, нарізану 
тонкими півкільцями й смажте до прозорості цибулі, посо-
літь, поперчіть, додайте трохи червоного солодкого перцю. 
Коли баклажани готові, дістаньте й чайною ложкою вида-
літь м’якоть, яку подрібніть і додайте до грибів, обсмажте 
декілька хвилин, вимкніть вогонь під сковорідкою, додайте 
сметану й все добре перемішайте. Цією начинкою фарши-
руйте баклажани-човники. Зверху посипте тертим сиром. І 
відправте на 7 хв під гриль. Якщо немає гриля, то потрібно 
навпаки поставити в духовку на самий верх при температу-
рі близько 200 оС і чекати коли сир підрум’яниться.

ДОМАШНІ КОТЛЕТИ
Інгредієнти: м’ясний фарш (свинина та яловичина – 1:1) 

– 600 г, ріпчаста цибуля (подрібнена) – 1 шт., м’якиш білого 
хліба – 100 г, куряче яйце – 1 шт., молоко – 150 мл, пшенич-
не борошно – 150 г, картопля – 10 шт., вершкове масло – 50 
г, рослинна олія – 5 ст. л., сіль і спеції – за смаком.

Приготування: жовток відокремте від білка. М’якиш хліба 
наріжте великими кубиками й залийте молоком. Обсмажте 
цибулю до готовності на рослинній олії й додайте у фарш, по-
тім – жовток, віджатий від молока м’якиш, сіль і перець. Бі-
лок злегка збийте, введіть у фарш і перемішайте. Сформуйте 
котлети й обваляйте в борошні. Надлишки борошна струсіть. 
Обсмажте котлети на рослинній олії з обох боків до утворення 
рум’яної скоринки. Доведіть котлети до готовності в духовці, 
розігрітій до 180 °C (приблизно 15–20 хв.). Картоплю очистіть, 
ретельно промийте та висушіть. За допомогою овочечистки 
надайте кожній бульбі форму барильця (картопля повинна 
бути приблизно одного розміру). Відваріть картоплю до го-
товності, злийте воду й дайте обсохнути. Розжарте вершкове 
масло з додаванням рослинної олії. Обсмажте картоплю з усіх 
боків до появи золотистої скоринки, посоліть і приправте спе-
ціями. Подавайте котлетки з картоплею і улюбленим соусом.

ШАКШУКА
Інгредієнти: цибуля ріпчаста (100 г) – 1 шт., рослинна 

олія – 30 мл, перець солодкий червоний – 1 шт., зубочки 
часника – 2 шт., помідори червоні – 400 г, сіль морська – 1 
ч.л., куркума мелена – ½ ч.л., зіра (кумін) – ½ ч.л., перець 
чілі мелений – ¼ ч.л., яйце куряче – 4 шт., перець чорний 
мелений – ¼ ч.л., петрушка – 20 г.

Приготування: злегка обсмажте дрібно нарізану цибулю. 
Додайте нарізаний кубиками болгарський перець. Коли пе-
рець стане м’яким, додайте подрібнений часник. Помідори 
очистіть від шкірки, попередньо опустивши в окріп на 30 
секунд, наріжте кубиками й додайте в сковорідку. Посоліть, 
додайте спеції. Коли суміш закипить, зробіть у ній 4 погли-
блення й у кожне акуратно вилийте по одному яйцю. Го-
туйте на невеликому вогні до тих пір, поки яйця не будуть 
готові (ступінь прожарювання вибирайте на свій розсуд). 
Кожне яйце трохи посоліть і посипте свіжомеленим чорним 
перцем. Подавайте, посипавши подрібненою петрушкою.

ГА З О Б Л О К И , РА К У Ш Н Я К , К И Р П И Ч ! 
(067)654-05-59, (093)170-05-58.

ПОПЕРЕДЖАЄМО ОТРУЄННЯ 
ДИКОРОСЛИМИ ГРИБАМИ

Восени збільшується кількість випадків отруєнь 
населення дикорослими грибами. Основними при-
чинами отруєнь дикоростучими грибами є недо-
статній рівень знань у населення щодо безпечних 
видів грибів, недостатні навички й знання щодо 
збору грибів, правил і вимог їх приготування, збе-
рігання після збору, а також несвоєчасне звернення 
за медичною допомогою. На Дніпропетровщині з 
початку цього року зафіксований один летальний 
випадок від отруєння грибами. 

Головне управління ДСНС України у Дніпропетров-
ській області пропонує поради, як вберегтися від небез-
пеки: збирайте гриби далеко від доріг, магістралей, поза 
населених місць, в екологічно чистих районах. Збирай-
те тільки добре знайомі види грибів. Зрізуйте кожен 
гриб з цілою ніжкою. Не вживайте сирих грибів. Дітям і 
навіть підліткам не варто дозволяти їсти гриби взагалі, 
оскільки це висококонцентрований білковий продукт, 
він може викликати розлад у роботі кишково-шлунко-
вого тракту. Також у жодному разі не можна вживати 
гриби вагітним та жінкам, які годують грудьми. 

Перші ознаки отруєння можуть виникнути у 
проміжку від кількох годин до 3 діб після вживан-
ня грибів у їжу. При перших симптомах отруєння 
– нудоті, блювоті, запамороченні, розладу кишко-
во-шлункового тракту тощо, негайно потрібно звер-
нутися до медичного закладу за телефоном «103». 
Самолікування у випадках отруєння грибами ніко-
ли не дає позитивного результату. З’ясуйте, хто ще 
вживав страву з грибів, яка призвела до отруєння, та 
проведіть профілактичні заходи.

Під час прогулянок з дітьми, особливо в парках, 
скверах і в лісі, уважно стежте за їх поведінкою. 
Важливо попередити ситуації, коли дитина може 
з’їсти сирий гриб. Для цього треба ще заздалегідь, 
перед прогулянкою, оглянути місце, де дитина гуля-
тиме. Також треба оглядати територію дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладів.

Споживче товариство Дніпропетровського ра-
йону продає нежитлове приміщення – об’єкт: сарай 
Н Торгівельного комплексу, площею 62,2 кв. м, роз-
ташований за адресою: Дніпропетровська область,   
Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. 
Паркова, буд. 4а. Телефон для довідок: (095)144-46-36.

Життя за великим рахунком складається не з фактів і випад-ків. Воно скла-дається в основ-ному з тієї бурі думок, яка по-стійно про-носиться в голові.

КП«РГ«Дніпровська зоря» оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад: заступника редактора, 
відповідального секретаря. Вимоги до претендентів: 
громадянство України; повна вища освіта за напрям-
ком роботи; стаж роботи за фахом не менше 3-ох років; 
володіння персональним комп’ютером в обсязі корис-
тувача програмного забезпечення. Довідки за адре-
сою: смт Слобожанське, вул. Теплична 23, кімн. 22. 
Телефони для довідок: 753-61-02; 753-70-53.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ

ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ 
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Дніпропетровська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропе-
тровській області нагадує, що відповідно до При-
кінцевих положень Закону України від 14.10.2014 
№1700-VII «Про запобігання корупції зі змінами 
та доповненнями (далі Закон №1700) у 2016 році 
службові особи, які на день початку роботи систе-
ми подання та оприлюднення декларацій займають 
згідно зі статтею 50 цього Закону відповідальне та 
особливо відповідальне становище, до яких у тому 
числі віднесено посади державної служби категорії 
«А» та «Б», зобов’язані подати щорічні декларації 
за минулий рік у порядку, встановленому цим За-
коном, протягом 60 календарних днів після початку 
роботи системи. Звертаємо увагу, що термін пода-
чі електронних декларацій відповідно до Закону 
№1700 за 2015 рік посад державної служби зазначе-
них категорій спливає 30 жовтня 2016 року.
ДО УВАГИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ!

Дніпропетровська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетров-
ській області нагадує, що 16 липня 2016 року набула 
чинності постанова Кабміну України від 13 липня 
2016 року №440 «Про затвердження Порядку веден-
ня Реєстру неприбуткових установ та організацій, 
включення неприбуткових підприємств, установ та 
організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».

Неприбуткові підприємства, установи та організа-
ції, які до 1 січня 2017 року не привели свої статутні 
документи у відповідність до вимог, встановлених 
пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу Украї-
ни, та не надали копії таких документів контролюю-
чому органу, виключаються після 1 січня 2017 року з 
Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Сергій МУНТЯН, завідувач сектору організації ро-
боти Дніпропетровської ОДПІ 

Нехай всі діти 
будуть щасливими!
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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

На базі Зорянської СШ (дирек-
тор Людмила Кулак) відбулись 
змагання з кульової стрільби 
серед загальноосвітніх шкіл Дні-
провського району. За нагороди 
Дніпровського райвійськкомату 
та районної організації Товари-
ства сприяння обороні України 
боролись 23 учнівські колективи.

П’ятірка кращих (максимум 
– 100 очок): 1м. – Любимівська 
СШ – 89 очок. Вчитель предмету 
Захист Вітчизни – Данило Уван-
таєв. Склад чемпіонів: Юрій 
Масалов, Владислав Чумак; 2 м. 
– Зорянська СШ – 87 очок. Вчи-
тель предмету Захист Вітчизни 

– Сергій Вербицький. Віце-чемпіони: 
Владислав Чехлатий, Владистав Вєлієв; 3 
м. – Шевченківська СШ – 86 очок. Вчи-
тель предмету Захист Вітчизни – Ірина 
Чуб-Швець. Склад команди: Олександр 
Грезент, Владислав Усенко. 4 м. – ПСШ  
№ 3 – 84 очки. Вчитель предмету Захист 
Вітчизни – Анатолій Щитовський. Склад 
команди: Артур Махно, Владислав Овсі-
єнко; 5 м. – Партизанська СШ – 82 очки. 
Вчитель предмету Захист Вітчизни – Ва-
лентин Щербатюк. Склад команди: Сер-
гій Стрєкалов, Костянтин Зирянов.

Олександр Вольніков, військовий комі-
сар райвійськкомату: «Турнір із кульової 
стрільби вилився в повноцінний чемпіонат 
району серед допризовників. Ми побачили, 
з яким задоволенням та ентузіазмом стар-
шокласники змагались стрілецьким видом 
спорту. Тому, головне завдання керівників 
навчальних закладів разом із місцевими 
органами самоврядування: сприяти забез-
печенню спортсменів навчальною зброєю. 
Наприклад, дякуючи Іванові Каменсько-
му, Слобожанському селищному голові, 

профінансовано придбання 5-ти пневма-
тичних рушниць, завдяки чому будуть 
тренуватися учні Слобожанської та Степ-
нянської шкіл. Незабаром будуть придбані 
рушниці для Зорянської та Чумаківської 
шкіл. Це питання стоїть під контролем 
Валентини Стець, Чумаківського сільсько-
го голови. Тільки спільними зусиллями 
можна розвивати цей популярний, до речі, 
олімпійський вид спорту».

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: 
«Слід відзначити високі результати 
снайперів із Любимівської та Шевченків-
ської шкіл. Вони склали гідний супротив 
спортсменам із Зорі, Підгородного, Пар-
тизанського та Слобожанського. Ці зма-
гання пройшли в рамках місячника, при-
уроченого Дню захисника України. Цьо-
го року ми вперше відзначаємо чоловіче 
свято, але турнір буде проводитися сис-
тематично. Так, що любителям військо-
во-прикладних видів спорту, необхідно 
ввести в календар жовтневий чемпіонат 
району з кульової стрільби».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

СПОРТ

НОВЕ СВЯТО – 

ВИХОДЬТЕ ЗІ СВОЇХ ШАБЛОНІВ І ТВОРІТЬ КРАСУ
Ханс Людгер Леуфен – 

австрійський експерт пе-
рукарського мистецтва, 
власник мережі шкіл, 
де навчають тонкощам 
цієї професії. Навчання в 
його школах – на платній 
основі, триває всього 15 
календарних тижнів по 8 
годин на день і дає право 
займатися індивідуаль-
ною перукарні діяльніс-
тю. В рамках нового про-
екту міжнародного спів-
робітництва UA-Dnefriz 
за програмою «Служби 
старших експертів» («SES») Ханс ділився досвідом з викладачами і майстрами 
«Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти туристичного сервісу».

Як розповідає директор Центру Інна Войтович, тут 4 роки чекали згоди Майстри 
на цей навчальний курс. Подібні комунікаційні семінари-тренінги Ханс проводить 
у багатьох країнах світу, його графік роботи розписаний на рік уперед.

Хансу 69 років. Але у нього можна повчитися бути сучасним і молодим. 
Перш, ніж зробити клієнту зачіску, Майстер запитує, як той себе почуває, 
який у людини настрій, просить розповісти про найщасливіший і нещасний 
дні в його житті. На основі цього маленького оповідання й приймається рі-
шення про те, який стиль зачіски підходить людині.

Свій перший навчальний семінар Ханс провів у 13 років. «Переходьте свої 
кордони, виходьте зі своїх шаблонів, йдіть і творіть красу», – каже Майстер.

У Центі відбулися практичні заняття під керівництвом австрійського 
професіонала, майбутні перукарі разом із викладачами й майстрами вико-
ристовуватимуть його методологію щодо вдосконалення стилю моделей. 
Також спеціалісти Центру отримають знання щодо сучасних і інноваційних 
освітніх методик, техніки презентацій, спеціальних знань, поєднання теорії 
з практикою, методів оцінки, проведення занять тощо.

– Це вже третій проект, що реалізований у нашому Центрі в напрямку 
підвищення кваліфікації спеціалістів, – говорить Інна Войтович. Відповідні 
знання вже отримали учні та викладачі з таких спеціальностей: квітникар- 
декоратор, флорист, ресторатор, кухар, адміністратор.

Віра КАСЬЯНОВА. 
На фото: під час занять у «Дніпропетровському центрі професійно-техніч-

ної освіти туристичного сервісу», викладач спецдисциплін Наталя Вишняко-
ва та майбутні перукарі з Дніпровського району: Анастасія Галюта та Аліна 

Булах із м. Підгородного, Владислава Будько, жителька смт Слобожанського. 

Актуальним питанням сучасності в до-
шкільних навчальних закладах освіти є за-
лучення нових поколінь до національної 
культури, оскільки кожен народ прагне 
зберегти свої традиції, щоб не втратити 
національну особистість і самобутність. 
Саме тому, в дошкільному закладі № 10 
«Світлячок» Новоолександрівської сіль-
ської ради напередодні Дня Захисника 
України й Покрови Пресвятої Богородиці 
– покровительки українських козаків, тра-
диційно відбулося спортивно-музичне, 
національно-патріотичне свято «Як коза-
ки по сіль ходили», в якому взяли участь 
діти середньої (вихователь Переяслав Н.Г.) 
та старшої груп (вихователь Свиридова 
І.М.). Метою свята було сприяти форму-
ванню національної самосвідомості та особистості кожної дитини, сформувати в них 
дітей знання про традиції й звичаї українського народу, прищепити в дошкільнят 
любов до рідного краю, поваги до національної культури. Організацію заходу забез-
печили інструктор із фізичної культури закладу Надія Онойченко та музичний керів-
ник Людмила  Лобода. На святі були присутні: Гульнара Чалкарова, методист відділу 
освіти, молоді та спорту Новоолександрівської об є̀днаної територіальної громади, 
Марина Нестерук, бухгалтер Новоолександрівської сільської ради.

З вітальним словом до батьків та дітей звернулася завідуюча дошкільним за-
кладом Любов Візир: «Щиросердно зичу всім козакам та їх родинам щастя, здо-
ров’я, наснаги у відродженні кращих національних традицій, плідної праці на 
благо народу, задля світової слави України».

До музичної зали під козацький марш завітали маленькі козачата, одягнені у 
національні українські костюми. Приємною несподіванкою став прихід госпо-
дині-тітоньки Оксани (вихователь Зубач Л.О.) та розбійника (помічник вихова-
теля Онушко М.М.), який забрав у неї найдорожче, те, без чого страви не смачні 
– сіль. Діти пообіцяли допомогти, віднайти вкрадене, вирушивши в дорогу. Сво-
єю патріотичною піснею «Навчи мене, матусенько!» привітала всіх присутніх 
вихованка середньої групи «Чебурашка» Даша Соколенко. Об`єднав увесь зал 
у патріотичному піднесеному настрої український танок у виконанні дівчаток 
старшої групи «Буратіно», під керівництвом керівника гуртка Аліси Троцько.

Під час розваги хлопчики, долаючи перешкоди в естафетах – «Козацькі коні», «Дні-
провські пороги», «Солоні гори», показали свою фізичну підготовку, силу та сприт-

ність, продемонстрували почуття дружби 
та взаємодопомоги. Дівчатка підтримували 

учасників команд українськими пісня-
ми, таночками, дотепним українським 
гумором. Діти відчули себе нащадками 
славетного козацького роду – відважни-
ми, волелюбними, кмітливими, відчай-
душними і веселими, підтверджуючи, 
що у «Світлячку» зростають справжні 
козачата. Кожна з команд-учасниць пока-
зала себе гідно, що порадувало присутніх 
гостей, які охоче підтримували підроста-
юче покоління. Поки діти ходили по сіль, 
вправна господиня Оксана приготува-
ла частування – напекла картопельки, її 
підсолила та всіх присутніх пригостила. 
Кульмінацією заходу було урочисте пле-

тіння «Ланцюга єдності» дорослих та дітей, як символ священної згоди єднання 
українського народу. Проведене свято сприяло не тільки розвитку у дітей фізичної 
вправності, кмітливості, а також збереженню українських традицій та самобутності. 

Ми висловлюємо вдячність героям сьогодення – українським солдатам, які мужньо 
захищають 
ціл існість 
к о р д о н і в 
рідної нень-
ки-України. 
Вшановує-
мо пам’ять 
тих, хто 
віддав своє 
життя, за-
х и щ а ю ч и 
Б а т ь к і в -
щину. Для 
козаків По-
крова завжди була заступницею. Оберігає Пресвята Богородиця й нинішніх воїнів-за-
хисників, які боронять східні кордони нашої держави. Нехай ворожі кулі вас минають. 
Здоров’я, віри у перемогу, нескореного, незламного духу та миру в Україні.

Любов ВІЗИР, завідуюча ДНЗ «Світлячок».

ВІДЛУННЯ СВЯТА

ПЛЕКАЄМО ПАТРІОТІВ

У зв’язку з плановими ремонтними роботами відбудуться пере-
бої електропостачання в листопаді місяці  в період з 8-00 до 18-00 
годин у наступних населених пунктах Дніпровського району: 

ТП-985 смт Обухівка( Кіровське) пр-к. Кільцевий, Кіровський ча-
стково, вул. Харьківська – 09 – 10.11.2016 р.

Л-40 м. Дніпро – 8.11.16 р.
Л-66 с. Горького, с. Долинське – 7, 8, 9.11.16 р.
ТП-1206 с. Волоське, вул. Сонячна – 08.11.16 р.
ТП-1250 с. Новоолександрівка, вул.Шевченко – 09.11.16 р.
ТП-1253 с. Старі-Кодаки, с/т Дніпровська ревєра – 21.11.16 р.
Л-132 с. Перше Травня – 01.11.16 – 11.11.16 р.
Л-39 смт Обухівка( Кіровське), Школа № 2, вул.Моторна – 07.11.16 р.

Л-106 с.Балівка, вул. Українська частково – 07.11.16 р.
Л-108 с. Балівка – 08.11.16 р.
Л-173 м. Підгородне, вул. Поштова, Перемога, Первомай-

ська, пр-к. Первомайський, вул. Піонер Майдан – 07-09.11.16 р.
ТП-138 м. Підгородне, вул. Красноармійська, Нагорна – 10, 11, 14, 15, 16, 17, 

18.11.16 р.
ТП-258 с. Виноградне, вул. Виноградна – 21.11.16 р.
ТП-468 смт Слобожанське (Ювілейне), Катеринославська, Зіркова – 22.11.16 р.
Адміністрація ДРЕМ застерігає про небезпечність електричного стру-

му при виявлені пошкоджень повітряних і кабельних ліній електропере-
дач, трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів, відчинених і по-

шкоджених дверей у них, спроб проникнення до приміщення з електричним 
обладнанням сторонніх осіб просимо сповіщати колцентер ПАТ «ДТЕК» « 
Дніпрообленерго за тел. 0-800-500-444 або районний відділ поліції.

З повагою до вас адміністрація ДРЕМ.

НОВІ ТРАДИЦІЇ


