
Громадська інформаційно-політична газета

П’ятниця, 4 грудня 2015 року, № 48 (7917)

заснована у січні 1939 року
Дніпровська зоря

РАЙОННИЙ КОНКУРС

Шановні працівники місцевого самоврядування та депутати місцевих рад! 
Від імені всіх працівників Дніпропетровської районної державної адміністрації й 

від себе особисто вітаю всіх вас із Днем місцевого самоврядування!
Місцеве самоврядування є одним із найважливіших принципів функціонування влади в 

суспільстві, невід’ємною складовою демократії.
У час реформ, які переживає наша країна, актуальним залишається велика роль місце-

вого самоврядування, яка дає можливості проводити ефективну політику в інтересах лю-
дей, надаючи їм високоякісні доступні послуги. Переконаний, що від ваших багатих знань, 
професіоналізму, відповідальності, компетентності, наполегливої праці залежить розвиток 
Дніпропетровського району. Роблячи колосальну справу, розвиваючи своє село, селище, 
місто, ви розбудовуєте демократичну державу, вносите якісні зміни в життя суспільства. 

Бажаю вам нових досягнень та здобутків, міцного здоров’я, добра, миру й злагоди, ду-
шевної рівноваги й комфорту, життєвої мудрості, впевненості в майбутньому, успіхів і на-
тхнення в добрих справах на благо Дніпропетровського району. 

З повагою Артьом ФІСУНОВ, голова Дніпропетровської райдержадміністрації.

Дорогі захисники Вітчизни!
Сердечно вітаємо вас із Днем Збройних сил України! 

На наших військових покладена священна місія – боронити рідну 
землю, забезпечувати мирне життя свого народу. Історія Української 
держави та її Збройних сил свідчить про те, що вони з честю викону-
ють свій обов’язок, а народ відповідає за це повагою та шаною. Бажає-
мо вам усім незламної волі в подоланні труднощів військового буття, 
богатирського здоров’я, надійного родинного тилу, звершення всіх 
ваших мрій і побажань. 

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

Шановні працівники статистики!
Від щирого серця вітаємо вас із професійним святом! 

Сьогодні статистичними спостереженнями охоплені практично всі соціально-економічні процеси, що 
відбуваються в суспільстві. Статистика вивчає життєвий рівень населення, демографічну та економічну 
ситуації, оцінює розвиток підприємництва та його фінансові результати. 

Без всебічної, достовірної та прозорої статистичної інформації неможливі ні ефективне державне 
управління, ні побудова відкритого громадянського суспільства. 

У цей святковий день прийміть слова подяки й шани за вашу сумлінну й самовіддану працю.
Міцного вам здоров’я, особистого та сімейного щастя, благополуччя й нових успіхів на благо розквіту 

нашого району. 
Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації.   Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.

Відповідно до розпорядження Президента України Петра Порошенка від 
23 листопада 2015 року № 769/2015-рп, головою Дніпропетровської районної 
державної адміністрації призначений Артьом Леонідович Фісунов. 

Днями в залі засідання районної ради відбулося офіційне представлення нового голови Дні-
пропетровської райдержадміністрації Артьома Фісунова. У заході взяли участь: Гліб Пригунов, 
заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, Віталій Маласай, директор департа-
менту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Роман Пруденко, голова районної 
ради, депутати обласної та районної рад, голови місцевих рад, керівники промислових, будівель-
них та сільськогосподарських підприємств, представники правоохоронних та контролюючих орга-
нізацій, структурних підрозділів райдержадміністрації та громадськості, духовенства.

Артьом Леонідович зазначив: «Висловлюю подяку за надану мені високу довіру представля-
ти інтереси Дніпропетровського району та його жителів. Впевнений, що всі важливі рішення 
Президента України Петра Порошенка, покликані змінити життя кожного українця на краще, 
неодмінно будуть втілені в життя в Дніпропетровському районі. Налаштований працювати 
сумлінно, також закликаю всіх брати активну участь у розбудові району та нової європейської 
країни. Я відкритий до діалогу та співпраці з громадськістю».

На фото (зліва направо): Артьом Фісунов, голова райдержадміністрації, Гліб Пригунов, 
заступник голови облдержадміністрації, Роман Пруденко, голова районної ради.

ПРО СКЛИКАННЯ ДРУГОЇ СЕСІЇ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

VІI СКЛИКАННЯ
Відповідно до частини 4, 9 статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» голова Дніпропетровської 
районної ради Роман Вікторович Пруденко  підписав розпоря-
дження № 66-р від 02 грудня 2015 року «Про скликання другої 
сесії Дніпропетровської районної ради VІІ скликання».

Згідно із зазначеним розпорядженням, друга сесія Дніпропе-
тровської районної ради VІІ скликання відбудеться 15 грудня 
2015 року о 10.00 годині в приміщенні районної ради за адре-
сою: вул. Теплична, 5, перший поверх, зала засідань.

На розгляд ради виносяться питання: 
Про Регламент Дніпропетровської районної ради VІІ скли-

кання.
Про затвердження складу постійних комісій районної ради.
Про затвердження складу Президії районної ради.
Різне.
Порядок проведення сесії:
Реєстрація депутатів районної ради – з 09.30 год.
Початок пленарного засідання районної ради – о 10.00 год.

Шановні колеги!
Від щирого серця хочу привітати з Днем місцевого самоврядування всіх, хто при-

четний до місцевої демократії: новообраних депутатів районної та інших місцевих 
рад, міського, сільських та селищних голів, секретарів, службовців місцевих рад, 
працівників виконавчого апарату районної ради, членів виконавчих комітетів та 
жителів усіх територіальних громад сіл і селищ Дніпропетровського району. 

Впевнений у тому, що подальший розвиток та вдосконалення місцевого самовряду-
вання буде запорукою збереження миру й злагоди в суспільстві, суттєвим стимулом 
для економічного зростання, досягненням нових здобутків на ниві зміцнення Україн-
ської державності. 

Сердечно бажаю всім, хто працює на благо територіальних громад, кожній родині, 
кожному жителю району міцного здоров’я, миру, достатку й благополуччя.        

Нехай усі життєві негаразди обходять вас стороною, а непохитна віра в щасливе май-
бутнє рідного району додають сили й наснаги. Зі святом!

З повагою Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради. 

Напередодні Дня місцевого самоврядування вже тради-
ційно проводиться районний конкурс у номінаціях: «Кра-

щий голова місцевої ради», «Кращий колектив органу місцевого самоврядування». 
У цьому році за рішенням конкурсної комісії визначено 7 переможців. 
Звання «Кращий селищний голова Дніпропетровського району» отримав Іван Миколайович 

Камінський – Ювілейний селищний голова.
Звання «Кращий сільський голова Дніпропетровського району» отримали: Катерина Яківна Же-

ляб’єва – Любимівський сільський голова; Валентина Іванівна Стець – Чумаківський сільський голова.
Кращими колективами органів місцевого самоврядування в 2015 році визначено: колектив 

Новоолександрівської сільської ради – голова Олександр Олексійович Візір; колектив Балів-
ської сільської ради – голова Валерій Петрович Рижак; колектив Сурсько-Литовської сільської 
ради – голова Григорій Дмитрович Андрєєв.

Нагороду «За волю до перемоги» отримала Орджонікідзевська сільська рада.

НОВООБРАНЕ КЕРІВНИЦТВО РАЙОННОЇ РАДИ
27 листопада на першій організаційній сесії визнано 

повноваження 36 новообраних депутатів. Головою Дні-
пропетровської районної ради VII скликання обраний 
Роман Вікторович Пруденко, його заступником – Любов 
Олексіївна Біла.

Пруденко Роман Вікторович народився 15 квітня 1976 року 
в м. Дніпропетровську. Освіта – повна вища, в 1998 році закін-
чив Придніпровську державну академію будівництва та архі-
тектури за фахом «Інженер-будівельник», в 2013 році – Дні-
пропетровський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президенто-
ві України за фахом «Магістр державного управління».

Трудова діяльність: після отримання першої вищої освіти 
працював на посадах спеціаліста‚  та начальника відділу кому-
нального господарства виконавчого комітету Амур-Нижньод-
ніпровської районної у м. Дніпропетровську ради, а з 2006 року 
– на посадах заступника та першого заступника голови Дніпро-
петровської райдержадміністрації.

Має стаж депутатської роботи. З 2002 по 2006 роки був депу-
татом Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетров-
ську ради, у 2015 році обраний депутатом Дніпропетровської 
районної ради.

За свою багаторічну діяльність Роман Вікторович нагородже-
ний Відзнаками голови Дніпропетровської облдержадміністра-
ції «За розвиток регіону», «За вагомий внесок у розвиток Дні-
пропетровської області», Подякою прем’єр-міністра України.

Біла Любов Олексіївна свою трудову діяльність розпочала в 
1968 році у районному фінансовому відділі м. Шахтарська До-
нецької області.

В 1971 році закінчила Одеський фінансовий технікум. З ве-
ресня 1972 року по червень 1977 року навчалася в Дніпропе-
тровському державному університеті за спеціальністю «Фінан-
си та кредит».

З грудня 1971 року працює в районі: у фінансовому відділі та  
райвиконкомі. 

З квітня 2006 року по теперішній час працює на керівних по-
садах в районній раді.

Любов Олексіївна – депутат Дніпропетровської районної 
ради третього скликання поспіль, нагороджена Відзнакою го-
лови Дніпропетровської обласної ради, неодноразово відзнача-
лась Грамотами та Подяками керівництва району та області.

Шановна громадо! Шановні колеги!
Довіра до влади починається з людини, яка вирішує свої 

повсякденні проблеми. Саме тому суспільство покладає 
на працівників органів місцевого самоврядування особли-
во відповідальні завдання, чекає від них компетентності, 
ініціативи й творчого ставлення до справи. Упевнений, що 
запорукою успішного виконання намічених цілей є про-
фесіоналізм, старанність, завзяття, й великий практичний 
досвід, які й надалі будуть слугувати на користь людям.

Багатотисячна громада Ювілейного ні в якому разі не зу-
пинятиметься на досягнутому, й з притаманним їй завзяттям 
буде долати всі труднощі та продовжувати створювати сели-
ще нашої мрії! Селище нашого життя! Адже з цеглин, якими 
є громади, складається наша власна домівка – Україна!

Нехай кожен день вашого життя буде щасливим і радіс-
ним, а родинне тепло й затишок допомагають у виконанні 

почесного й відповідального професійного обов’язку. Сердечно зичу вам і вашим родинам світ-
лих життєвих обріїв, добра та миру, здоров’я та задоволення від почесної праці на користь Дні-
пропетровського району, Дніпропетровщини та всієї України!

З повагою Іван КАМІНСЬКИЙ, Ювілейний селищний голова!

ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗА  РЕЗУЛЬТАТАМИ  СЕСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ
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Нещодавно в селі Балівка відбулося засідання першої сесії 
Балівської сільської ради 7-го скликання. Людмила Матвієн-
ко, голова виборчої комісії, доповіла присутнім про резуль-
тати виборів до органів місцевого самоврядування й оголо-
сила, що Балівським сільським головою обрано Валерія Ри-
жака. На засідання сесії були запрошені депутати попередніх 
скликань: Валентина Міленко, Валентин Півнєв, Інна Рижак, 
Любов Кордонова, Олена Легеза, Сергій Булавін та інші. Всі 
разом, і екс-депутати, й новообрані представники громади, 
визнали повноваження сільського голови та щиро привітали 
його з цією подією. Новообраний голова в свою чергу подяку-
вав за довіру, за співпрацю з депутатським складом минулого 
скликання, а також привітав новий склад обраних депутатів 
та висловив надію на плідну  діяльність разом із депутат-
ським корпусом та активом села.

Вже втретє балівчани підтверджують свою довіру Валері-
єві Петровичу Рижаку й обирають його сільським вожаком. 
Ось і цього разу майже 80 % виборців віддали свої голоси за 
його кандидатуру.

Сьогодні мало хто може згадати, що майже 30 років тому, ще 
молодим юнаком, Валерій, разом із дружиною Інною, після за-
кінчення інституту приїхав у Балівку. Тут народилися їхні діти, 
а тепер вже й онуки. Зараз Балівка стала для  нього  малою бать-
ківщиною. Він тут свій, корінний, він вболіває за людей, які жи-
вуть поруч із ним.  Валерій Петрович займає активну життєву 
позицію, живе життям села, прагне зробити його кращим. Вже 
10 років він  очолює Балівську сільську раду, є лідером сільської 
громади, користується серед односельців повагою та авторите-
том. Та і як же не поважати балівчанам свого голову? Простий 
у спілкуванні, привітний та доброзичливий, він відгукується на 
всі проблеми, на всі запити, з якими звертаються до нього жи-
телі села. Жодна людина, що звернеться до нашого сільського  
голови, не залишиться без його уваги. Всіх він вислухає, всім 
допоможе – кому справою, кому порадою, кому добрим словом. 
А вже як його любить сільська молодь! Адже без Валерія Петро-
вича  не проходить жодне спортивне свято в селі. Його можна 
побачити й на футбольному полі, і на спортивних тренажерах,  
у змаганнях із перетягування  канату, й з дітками на новорічній 
ялинці. Його легкий характер, манера спілкуватися «на рівних» 
дуже до вподоби  людям. А  вони не будуть довіряти тому, кого не 
поважають. А Влерія Рижака поважають! Тому й довірили йому 
односельці в черговий раз  очолити  Балівську громаду. Адже 
ще не все зроблено з того, що задумано. Багато планів, багато 
мрій, багато сподівань. На першому плані – ремонт сільського 
Будинку культури, відновлення роботи спортивного залу шко-
ли, благоустрій та освітлення вулиць села. Отже, в добру путь! 
Від імені жителів села Балівка хочу побажати нашому новообра-
ному сільському голові Валерієві Петровичу Рижаку здоров’я та 
наснаги, нових звершень, нових здобутків, нових досягнень.

Любов ШИРШОВА, депутат Балівської сільської ради. 

ВІСТІ З МІСЦЕВИХ РАД

У ДОБРУ ПУТЬ

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ 
СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Сімейні відносини регулюються цілою системою нормативно-право-
вих актів, а саме: Конституція України, Сімейний кодекс України, Ци-
вільний кодекс України, Цивільно-процесуальний кодекс України, Закон 
України «Про охорону дитинства», Закон України «Про міжнародне 
приватне право», Конвенція про права дитини, Конвенція про правову 
допомогу й правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних 
справах, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного ста-
ну», велика кількість правил і інструкцій, наказів та розпоряджень.

Стаття 3 Сімейного кодексу України визначає: «Сім’я є первинним 
та основним осередком суспільства».

Основні засади та принципи сімейного права, закріплюючи право-
ву політику України, виражають зміст відносин у сфері забезпечення 
прав та інтересів сім’ї, материнства, батьківства, дитинства. Сімей-
ний Кодекс України закріплює основні принципи сімейного права: 
зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб; 
утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими 
членами сім’ї; побудови сімейних відносин на паритетних засадах, 
на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги й підтримки; 
забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю ду-
ховного та фізичного розвитку.

Загальні засади (або принципи) сімейного права − це основополож-
ні ідеї, на яких ґрунтується правове регулювання сімейних відносин. 
Загальні засади лежать в основі правового регулювання, на них ма-
ють спиратися та їм мають відповідати всі норми, що регулюють кон-
кретні сімейні відносини.

Не будь-які сімейні відносини підлягають правовому регулюванню. 
Законодавчо регулюються лише найважливіші юридичні моменти сі-
мейного життя, пов’язані із виникненням, реалізацією та припинен-
ням найбільш значних прав та обов’язків членів сім’ї, які вимагають 
чіткого законодавчого забезпечення. 

Регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням права 
на таємницю особистого життя їх учасників, їхнього права на особисту 
свободу та недопустимості свавільного втручання у сімейне життя.

 Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи обмежень за 
ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших 
переконань, етнічного та соціального походження, матеріального стану, 
місця проживання, за мовними та іншими ознаками. Жінка та чоловік 
мають рівні права й обов’язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім’ї. 
Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав. Регулю-
вання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим 
урахуванням інтересів дитини, непрацездатних членів сім’ї. Отже, сі-
мейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовіс-
ності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства.

Яна ІЛЬЇНА, спеціаліст І-ої категорії відділу державної реє-
страції актів цивільного стану Дніпропетровського районно-
го управління юстиції у Дніпропетровській області.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ НА ДОБРОВІЛЬНУ УЧАСТЬ
У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО 

ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОДПІ

На початку заходу начальник Дні-
пропетровської ОДПІ Павло Сидо-
ров розповів про те, що починаючи з 
1 січня 2004 року, замість трудового 
стажу для обчислення розміру пен-
сій визначається страховий стаж лю-
дини. Це період, протягом якого гро-
мадянин підлягав загальнообов’яз-
ковому державному соці-
альному страхуванню та 
за який щомісяця сплачені 
страхові внески.

Павло Володимирович 
розповів, що страховий стаж обчис-
люється помісячно, і той місяць, за 
який внески не сплачені, не вклю-
чається до страхового стажу. Особа, 
яка не сплачує внески не набуває 
страхового стажу. Тобто, за ці періо-
ди життя в її персональній обліковій 
картці в системі персоніфікованого 
обліку буде відсутня інформація для 
обчислення пенсії. Працюючи без 
оформлення трудових відносин із 
роботодавцем, та отримуючи всю чи 
частину заробітної плати в «конвер-
ті», з якої єдиний соціальний внесок 
роботодавцем не сплачуються, гро-
мадяни втрачають страховий стаж 
та в майбутньому отримають пенсію 
меншу, ніж вона могла бути. 

Громадяни, що виявили бажання 
брати участь в одному з чотирьох ви-
дів загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування, повинні 
подати заяву та копії документів до 

фіскального органу 
за місцем прожи-
вання. Зокрема, не-

обхідно подати: копію довідки про 
присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків; 
копію трудової книжки; копію доку-
мента, що посвідчує особу. Фізичні 
особи-підприємці та особи, які забез-
печують себе роботою самостійно 

крім згаданих вище документів на-
дають також копію виписки з Єдино-
го державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних  осіб-підприємців 
або іншого документа, що підтвер-
джує право  на  зайняття  відповід-
ною діяльністю. Члени фермерсько-
го господарства, особистого селян-
ського господарства – документ, що 
підтверджує їх членство у такому 
господарстві. 

Після того, як була подана заява 
про добровільну участь та всі необ-
хідні документи, працівник фіскаль-
ного органу перевіряє викладені у 
них відомості та не пізніше, ніж 30 
календарних днів з дня отримання 
заяви, укладає договір. Договір про 
добровільну участь набирає чинно-
сті з дня його підписання, та може 
бути укладений на період не менше 
одного року. При цьому сума спла-
ченого внеску за кожен місяць та-

кого періоду не може бути меншою 
за мінімальний страховий внесок 
та більшою за суму єдиного внеску, 
обчисленого, виходячи з макси-
мальної величини бази нарахуван-
ня єдиного внеску, встановлених на 
дату укладення договору.

Павло Володимирович зазна-
чив, що договором про добровільну 
участь може бути передбачена одно-

разова сплата застра-
хованою особою стра-
хових внесків за по-
передні періоди. При 
цьому сума сплачених 

страхових внесків за кожний місяць 
не може бути меншою мінімального 
страхового внеску (з 1 травня 2014 
року – 34,3% мінімального розміру 
заробітної плати, який був встанов-
лений на день укладання договору).

«З початку поточного року Дніпро-
петровською ОДПІ укладено 52 дого-
вори на добровільну участь у системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, за якими 
сплачено понад 313 тис. грн внесків. 
Таким чином, громадяни, які не під-
лягають загальнообов’язковому дер-
жавному соціальному страхуванню, 
можуть укласти договір з Дніпропе-
тровською ОДПІ (адреса: сел. Юві-
лейне, вул. Теплична, 13, к. 119, тел. 
(056) 374-88-16) та добровільно спла-
чувати  страхові внески, і тим самим 
подбати про свою майбутню пенсію», 
– повідомив очильник інспекції.       

Дніпропетровська ОДПІ.

Управління Пенсійного 
фонду України в Дніпро-
петровському районі надає 
роз’яснення про пенсійне 
забезпечення осіб, визна-
них інвалідами різних груп, 
згідно Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня».

Відповідно до статті 32 вказаного Зако-
ну обов’язковою умовою для призначення 
пенсій по інвалідності є наявність страхо-
вого стажу роботи від одного до 15 років 
– залежно від віку інваліда та групи інва-
лідності. Особи, визнані інвалідами після 
досягнення пенсійного віку (чоловіки – 60 
років, жінки – від 55,6 до 60 років), мають 
право на пенсію за наявності 15 років стра-
хового стажу. 

Законодавством передбачено, що непра-
цюючі інваліди за їх вибором мають пра-
во на призначення пенсії по інвалідності в 
розмірі пенсії за віком, за наявності стра-
хового стажу для чоловіків 35 років, а для 
жінок – 30 років, визначеного законодав-
ством. 

Якщо інвалід не має достатньої кількості 
страхового стажу, він може звернутися до 
управління соціального захисту населен-
ня за місцем проживання із заявою про 
призначення допомоги за нормами Закону 
України «Про державну соціальну допомо-
гу особам, які не мають права на пенсію, та 
інвалідам».

Пенсія по інвалідності залежно від групи 
інвалідності призначається в таких розмі-
рах: 1 група – 100% пенсії за віком, 2 група 
– 90% пенсії за віком, 3 група – 50% пенсії 
за віком. При цьому до необхідного страхо-
вого стажу для обчислення розміру пенсії 
за віком, із якого обчислюється розмір пен-
сії по інвалідності, крім наявного страхо-
вого стажу, зараховується також на загаль-
них підставах період від дня встановлення 
інвалідності до досягнення особою пенсій-
ного віку.

Щоб пенсія по інвалідності була призна-
чена від дня встановлення інвалідності, за-
яву на призначення пенсії необхідно нада-

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ІНФОРМУЄ

ПЕНСІЙНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 ІНВАЛІДІВ

ДО УВАГИ 
РОБОТОДАВЦІВ! 

Відділення Фонду від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань в м.Дніпропетров-
ську нагадує, що згідно пункту 3.10 Постанови правлін-
ня Фонду від 30.11.2010 року № 30, Відомість розподілу 
працівників, річного фактичного обсягу реалізованої 
продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяль-
ності за 2015 рік подається один раз на рік до 25 січня 
року, наступного за звітним, тобто з 01 по 25 січня 2016р.  

Звіти приймаються за адресою: вул. Ленінградська, 
68, корпус 9, поверх 3, кімнати 312, 321 

За результатами наданого звіту відділення Фонду ви-
значає на 2016 рік клас професійного ризику виробни-
цтва за видами економічної діяльності, від якого зале-
жить розмір єдиного внеску страхувальника.   

У разі, якщо страхувальник проводить свою діяль-
ність за декількома видами економічної діяльності, 
віднесення його до класу професійного ризику ви-
робництва здійснюється за основним видом еконо-
мічної діяльності. 

Зміна класу професійного ризику здійснюється 

один раз на рік за результатами роботи  страхуваль-
ника за минулий календарний рік. 

Новий клас професійного ризику встановлюється  з 
початку поточного року. 

Також страхувальникам, які мають заборгованість 
зі сплати страхових внесків до Фонду (яка утвори-
лась станом на 01.01.2011 року), необхідно  надавати 
звітність, до повного погашення боргу у термін до 20 
квітня, 20 липня, 20 жовтня, 25 січня. Для забезпечен-
ня своєчасного фінансування витрат по відшкодуван-
ню шкоди потерпілим від нещасних випадків, необ-
хідно сплатити заборгованість по страхових внесках 
минулих років до Фонду.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно ст. 165-4 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення 
несвоєчасне подання або неподання встановленої 
звітності тягне за собою накладання штрафу від вось-
ми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян на посадову особу страхувальника.   
За довідками звертатись за тел. 733-95-55; 733-95-53 

Ярослав РАДІВІЛОВ, 
начальник відділення в м. Дніпропетровську.

ФССНВУ ІНФОРМУЄ

ти до територіального управління Пен-
сійного фонду України не пізніше трьох 

місяців із дня встановлення 
інвалідності.

Щодо розміру пенсії інвалі-
дам за нормами чинного зако-
нодавства пояснюємо, що роз-
мір пенсії завжди визначався 

індивідуально залежно від стажу роботи та за-
робітної плати кожної особи. При цьому розмір 
пенсії не може бути меншим, ніж прожитковий 
мінімум для осіб, які втратили працездатність. 
Тобто, якщо обчислений розмір пенсії нижчий 
за прожитковий мінімум, то інвалідам I та II 
груп встановлюється доплата до прожиткового 
мінімуму для непрацездатних громадян.

З 1 вересня 2015 року згідно Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік» 
підвищено прожитковий мінімум для осіб, які 
втратили працездатність і його розмір стано-
вить 1 074,00 грн. Відповідно до цих змін ав-
томатизованим способом проведено масовий 
перерахунок всіх видів пенсій, крім інвалідів 
третьої групи, тобто їх розмір пенсії залишив-
ся на рівні попереднього розміру прожитково-
го мінімуму – 949,00 грн. Постановою Кабі-
нету Міністрів України внесено зміни, згідно 
яких підвищено мінімальний розмір пенсій-
ної виплати до рівня прожиткового мінімуму 
інвалідам III групи з 01.12.2015 р.

На обліку в управлінні перебуває 2 279 
одержувачів пенсій по інвалідності, середній 
розмір пенсій яких становить 1 211,00 грн. Із 
загальної кількості таких одержувачів: ін-
валіди I групи – 171 особа, II групи – 709, III 
групи – 1 399.

Крім того, в управлінні перебуває на обліку 
61 особа, пенсії яким призначено згідно Зако-
ну України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб», тобто інваліди війни та армії, з 
яких інваліди I групи – 14 осіб, II групи – 18, 
III групи – 29. Середній розмір пенсії цієї ка-
тегорії одержувачів становить 2 824,00 грн.   

Управлінням Пенсійного фонду України в 
Дніпропетровському районі своєчасно при-
значаються й перераховуються пенсії особам, 
які є інвалідами, та щомісячно без порушень 
термінів здійснюється виплата пенсій.

Відділ інформаційно-роз’ясню-
вальної роботи.
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МІЛІЦІОНЕРИ  НА  ПЕНСІЇ
02.07.2015р. Верховною Радою Укра-

їни було прийнято Закон України 
«Про національну поліцію». Відпо-
відно до пунктів 1 та 5 Прикінцевих 
та перехідних положень ЗУ «Про на-
ціональну поліцію» втратив чинність 
Закон України «Про міліцію».

На підставі вищезазначеного, врахо-
вуючи лист Міністерства соціальної 
політики України від 18.11.2015р. № 
1907/5/75-15, управління соціального 
захисту населення Дніпропетровської 
райдержадміністрації повідомляє, що 
з 07.11.2015р., особи, які мали право 
на пільги  згідно із статтею 22 Закону 
України «Про міліцію» втратили таке 
право.

Якщо особа, яка отримувала пільги 
з вищезазначеним законом має пра-
во на пільги відповідно іншого зако-
ну, просимо терміново звернутись до 
управління з відповідними докумен-
тами, які підтверджують право на 
пільги. 

Телефон для довідок 753-64-62.
Оксана РЯБОВА, 

начальник відділу персоніфікова-
ного обліку пільгових категорій 
громадян УСЗН ДРДА.

а площі біля Меморіалу жертвам політичних репресій та Голодомо-
ру на 9-му км Запорізького шосе минулої суботи було людно. Тра-

диційно тут зібралися жителі Дніпропетровщини, сини й доньки України, з 
метою вшанувати пам’ять жертв голодомору в страшні 1932-1933 роки. 

У траурному мітингу взяв участь Гліб Пригунов, заступник голови Дніпропе-
тровської ОДА, Борис Філатов, міський голова Дніпропетровська, представники 
громадських організацій, політичних партій, духовенства. Делегацію Дніпро-
петровського району очолили Артьом Фісунов, голова райдержадміністрації та 
Роман Пруденко, голова районної ради. Були присутні Вікторія Чередніченко, 
начальник відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадмі-

ністрації, представники Новоо-
лександрівської та Сурсько-Ли-
товської об’єднаних територі-
альних громад, культпрацівни-
ки ДРБК, жителі району. 

Керуючий Дніпропетровською 
єпархією Української Православ-
ної церкви Київського Патріарха-
ту Єпископ Дніпропетровський і 
Криворізький Симеон провів жа-

лобну панахиду по мільйонним 
жертвам українців, які пішли в 
вічність від стражденного голо-
ду. «Будьте благословенні. Нехай 
Господь укріпляє в вірі, – звер-
нувся святий отець до присутніх 
на мітингу-реквіємі. – Зберігайте 
в серцях добро, особливо в такий 
непростий для України час. Із ві-
рою та надією молимося за краї-
ну, щоб на нашій благословенній 
землі запанували злагода й поро-
зуміння та настав довгоочікува-
ний мир і спокій». 

Удари метронома сповістили 
про хвилину мовчання. Серце кожного з учасників заходу завмерло в жалю, 
вшановуючи світлу пам’ять жертв голодомору в Україні. Скорботна печаль і 
тиха молитва злетіли в ясну блакить осіннього неба. 

До підніжжя Меморіалу жертвам політичних репресій та Голодомору цього 
дня були покладені квіти, композиції з калини та пшениці, запалені лампадки. 
Зворушливо було спостерігати, як дітки піднімалися сходами, тримаючи в ма-

МІТИНГ-РЕКВІЄМ 

ТРАГІЧНА СПОВІДЬ УКРАЇНИ
леньких рученятах хризантеми, щоб 
покласти їх до пам’ятника вбитої го-
рем матері, яка тримає на руках поме-
рле немовля.  

Передаючи молодому поколінню 
трагічні випробування, які випали на 
долю українського народу, ми збері-
гаємо нашу історію, щоб це лихоліття 
ніколи не постукало в жодну домівку. 
Адже наш народ має право на збере-
ження самобутньої культури, тради-
цій, свого коріння, бути щасливими 
та заможними, й вільно дихати в лю-
бій серцю незалежній Україні.

Український народ шанує День 
пам’яті жертв голодомору 1932-1933 
років як національну трагедією, дату 
великої скорботи. В кожній оселі цього дня була запалена свічка пам’яті по заги-
блим землякам під час геноциду. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото автора: захід із ушанування пам’яті жертв голодомору. 

Останній тиждень осені 
в Зорянській СЗШ (дирек-
тор Людмила Кулак) був 
присвячений трагічним 
подіям 1932-1933 років, які 
відбулися на Україні. Орга-
нізатором заходу були учні 
8 класу на чолі з класним 
керівником Тетяною Підти-
каною.

Тиждень почався кропіт-
кою роботою класних керів-
ників, ними була проведена 
велика дослідницька робота. 
Учні ознайомилися з копі-
ями офіційних документів 
того часу, які довго зберіга-
лися під грифом «Таємно» в 
архівах КДБ, зі  свідченнями очевидців тих подій. 

Викладачем української мови Ніною Білою був 
проведений конкурс творів «Голодомор – лихоліття  
українського народу», бібліотекарем Тетяною Вер-
бицькою організовано тематичну виставку книжок 
та ілюстрацій – «Голодомор 1932-1933 років в історії 
нашого краю», де учні школи могли ознайомитися з 
історичними фактами самостійно.

ПОДІЇ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

МОЛОДЬ ПАМ’ЯТАЄ ПРО СТРАШНЕ ЛИХОЛІТТЯ
Результатом цієї роботи  стала виставка  матеріалів, 

які засвідчували, що Голодомор – це спланована  ак-
ція, завдання якої – знищення української національ-
ної ідеї.

Завершився тиждень уроком-реквіємом на тему: 
«Голодомор – не підлягає забуттю: молодь пам’ятає», 
який був побудований  на протиставленні офіційної 
інформації та спогадів очевидців тих подій. Особливо 

вразили слухачів перегляд тематичного відеофільму, 
який дав  змогу дітям краще зрозуміти події тих жах-
ливих років.    

Маємо надію, що фото жертв голодомору, музика Мо-
царта, відеофільми та трагічні слова українських поетів 
не залишили в залі байдужих.

Ольга МАЛА,
педагог-організатор Зорянської СШ.

ДО УВАГИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ!

Н

У кожного своє сприйняття цієї не-
щадної війни, – говорить новообра-
ний мер міста Підгородне Галина Савчук, – але ми всі 
повинні визнати подвиг високої людської гідності, який 
здійснили наші хлопці на сході України, де вони й досі 
боронять цілісність кордонів нашої держави».

Минулого тижня 
в приміщенні Підго-
родненської міської 
ради відбулася зустріч 
«Громадська віталь-
ня», присвячена пре-
зентації книги Євгена 
Положія «Іловайськ» 
і фільму, що був знятий за мотивами однойменної книги.

«Про війну треба писати по живому», – стверджує пое-
теса Лариса Омельченко. У своєму виступі вона розповіла 
про автора книги Євгена Положія, який родом із Сумщини. 
Лариса Павлівна поділилася своїми міркуваннями про те, 
що автор книги не прагне знайти винних у Іловайському 
котлі, він просто розповідає читачам про ті страшні події, 
намагаючись донести правдиву інформацію з перших вуст. 

Війна спонукала багатьох митців слова до створення лі-
тературних шедеврів, тому Лариса Омельченко розповіла 
й про свою збірку «Парубоча колискова». Пакунок із бага-
точисельними екземплярами цієї книги через волонтерів 
був доставлений батальйону «Карпатська Січ». Літературу 
такого плану можна знайти у районній дитячий бібліотеці 
м. Підгородне. 

Фільм «Іловайськ» про звичайних людей – бійців добро-
вольчого батальйону «Дніпро-1». В його основі − спогади 
очевидців, думки й переживання рідних та друзів загиблих 

захисників України, серед яких і наш земляк 
Андрій Савчук.

Немає таких слів, які б описали біль матерів, дружин, які 
втратили своїх синів та чоловіків – свою опору та підтрим-
ку, біль дітей, які більше ніколи не побачать свої татусів. 
Щоб зрозуміти цих людей, потрібно відчувати їх біду сер-

цем. Фільм «Іловайськ» руйнує кордон між 
розумінням та відчуттям і допомагає осяг-
нути весь жах, який довелось пережити 
українським захисникам.

Фільм знятий рівно через рік після Іло-
вайських подій, які сколихнули всю краї-
ну. Сьогодні ми багато дізнаємось про Іло-
вайськ, ми багато про це питаємо у бійців, 

яким вдалося вийти із смертельної пастки живими. Проте 
чомусь поза увагою цих розповідей завжди залишається 
життя тих хлопців, яким вижити не вдалося, кого таки заче-
пила зрадлива куля смерті. 

Саме напередодні Дня Гідності та Свободи перегляд філь-
му «Іловайськ» став найдоречнішим, він ще раз нагадав про 
те, що ми не маємо права забувати подвиг наших захисни-
ків. Ті, кого сьогодні ми називаємо героями, мали насичене 
життя, мали люблячу сім`ю, вірних друзів, мрії. І вони зали-
шили це все, йдучи на смерть, заради майбутнього кожного 
з нас. Ми зобов̀ язані нести пам`ять про них у своєму серці 
крізь усе життя. 

Наша «Громадська вітальня» знову відкрита. Вже ста-
ла доброю традицією в Підгородному проводити зустрічі 
небайдужих людей та обговорювати нагальні проблеми.  
Запрошуємо вас до сесійної зали міської ради кожного мі-
сяця в другу п’ятницю о 19 год.

Юлія МЕХЕДА.

ГРОМАДСЬКА ВІТАЛЬНЯ

П Р О  В І Й Н У  Т Р Е Б А 
ПИСАТИ  ПО  ЖИВОМУ
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МИНУЛЕ  Й  МАЙБУТНЄ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ГАЛУЗІ 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

ДО 50-РІЧЧЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

(Закінчення. Початок у № 47)
Треба берегти свою історичну спадщину, добрим 

взірцем прикладу може служити ім’я нашого ви-
датного всесвітнього відомого письменника Олеся 
Терентійовича Гончара. Він не 
просто жив у наших краях, а з 
величезною любов’ю описував 
у своїх творах наш край, у тому 
ж таки романі «Собор», ось хоча 
б отут, де згадується вулиця 
Широка. 

«Широка головна вулиця» (яка 
починається від вулиці Передо-
вої) – так називає її автор «Со-
бору». І це про неї пише Олесь 
Гончар: «З невидимих завулків, 
стежок, дворів вилітають вело-
сипедисти, котять у бік заводів 
– тільки шини шелестять. Нічна 
зміна йде!».

«А он там, –  продовжує Олесь 
Терентійович, напроти вули-
ці Широкої через Дніпро – вже 
зовсім інша картина: там 
протилежний берег. Це 
бастіони заводів, чорні, в 
димах, та сірі шлакові гори 
над самим Дніпром, ті, що 
цілу ніч текучою лавою па-
лахкотять, а зараз темніють, 
мов пригаслі вулкани».

І саме там: «Буяє сила 
життя, димлять заводи, та-
ємничі гуркоти, доносить-
ся з протилежного берегу, 
з цитаделі металургів, сонце сідає за повиті млою 
пагорби, за далекі димарі, дніпрова гладінь бузковіє, 
рожевим береться, хвиля, вигинаючись, колишеться 
під гаснучим промінням важкими перевалами-окса-
митами». Ось такі вони могутні два береги.  Тепло 
й з приємністю говорить Олесь Гончар і про те, що 
хоч Кам’янка (Березанівка) далеко від заводів, але й 
землі тут люди не цуралися, не відривалися від неї. І 
як тільки наш великий земляк високо оцінює людей: 
«Гудок – то була пісня заводська» – свідчить Олесь 
Гончар у своєму романі «Собор». І дійс-
но так було: без гудка заводу імені Пе-
тровського не уявляли свого життя. В 
народі говорили: «Гудок Петровського 
– це символ сили, мужності, гордості».

«Ото були люди, оті, що відборонили 
наш край, та передали тобі, як вічний по-
саг, і це небо, і шир степів, і сяйво Дні-
пра».

Тож згадаємо хоча б декого з тих, 
кого шанувало й шанує Березанівка. Є 
тут і по-справжньому гідні імена вої-
нів, що брали участь у Другій світовій 
війні. Є і своєрідна вершина народно-
го героїзму – троє з них стали героями 
Радянського Союзу – Микола Григоро-
вич Невгодовський, Іван Миколайович 
Пеня, Мефодій Данилович Волошин.

Кожен із трьох героїв мав свій жит-
тєвий шлях, свої на ньому здобутки й 
труднощі, а от об’єднував їх – високий 
дух патріотизму й найвищої любові до 
своєї Вітчизни.

Окрім промислових підприємств, як 
у довоєнний, так і післявоєнний період, 
місцем роботи для багатьох був колгосп «Україна», а 
згодом радгосп «Дніпро». У цього господарства ве-
лика й славна історія. На його полях та фермах пра-
цювали талановиті люди, які дійсно понад усе люби-
ли та цінували землю, і вона їм щедро віддячувала 
за їхні зусилля.

Мудрим і по-справжньому авторитетним органі-
затором сільськогосподарського виробництва був 
голова колгоспу (навіть під час окупації), а згодом 
директор радгоспу Олексій Петрович Неживий. Він 
був професіоналом своєї нелегкої справи, надзвичай-
но скромною людиною. Його поважали та шанували 
не лише в нашій області, але й на республіканському 
та всесоюзному рівнях. За свою багаторічну працю 
він був нагороджений чотирма орденами Леніна, ви-
ховав не одну тисячу високопрофесійних спеціаліс-
тів та організаторів сільськогосподарського вироб-
ництва, які прославили себе не лише на Дніпропе-
тровщині. Високим авторитетом користувався його 

наступник Володимир Чорний, який був нагородже-
ний двома орденами Трудового Червоного Прапора, 
всього мав 12 нагород, Почесний громадянин Дні-
пропетровського району. Успіхи цього сільського 
господарського підприємства були широко відомі. 
Досить у зв’язку з цим, згадати, що тут працювали 

шість Героїв Соціалістичної праці, серед яких була 
Марія Юхимівна Кальмус, вона отримала це високе 
звання ще в 1949 році, у свої 22 роки. У числі Героїв 
Соціалістичної Праці були: Ксенія Іванівна Кирнос, 
Кузьма Малофійович Ситник, Володимир Іванович 
Кальмус та Марфа Іванівна Половинка.

Велика гордість наповнювала серця мешканців Бе-
резанівки, Кам’янки та Ломівки від того, що за під-
сумками Всесоюзного змагання радгосп «Дніпро» 
займав одне з перших місць у такому важливому по-

казникові, як культура землеробства та вирощуван-
ня високих урожаїв зернових, овочевих та технічних 
культур у зоні ризикового землеробства.

Радгосп «Дніпро» був одним із найкрупніших гос-
подарств Дніпропетровського району, мав 5 200 га 
землі. Працювали в господарстві 1 тисяча робітни-
ків, щорічно вироблялось продукції на суму 6 млн 
крб по об’єму виробництва овочів – це 20 500 тн. 
Господарство було другим по кількості вирощеної 
сільськогосподарської продукції та молочному на-
прямку в нашому районі. Воно мало до 10 млн крб 
основних фондів. Урожайність основних сільсько-
господарських культур – озима пшениця більше 40 
ц/га, з інтенсивної технології досягла 80 ц/га, куку-
рудза до 90 ц/га, овочів – вище 220 ц/га, плани вико-
нувалися в асортименті.

Валове виробництво продукції тваринництва – 
молока більше ніж 4 200 тн, м’яса 220 тн/рік. Виро-
блялось на 100 га сільгосппродукції – 1 120 цн мо-

лока, це третій показник по господарствах району, 
м’яса більше ніж як 60 цн.

Клопітлива робота затрачувалася для виробництва 
кормів, забезпечуючи нормальне утримання тварин.

Вихідне поголів’я 3 100 голів великої рогатої худо-
би, з них 1 350 корів – 47 % від загального поголів’я. 

У 1985 році продуктивність 
корів складала більше 3 200 
літрів молока на рік, це 109 % 
від показників тресту радгос-
пів.

За фінансовими результа-
тами радгосп забезпечував 
рентабельне ведення вироб-
ництва. Щорічно в розвиток 
радгоспну вкладались більш 
як 350 тис. крб капітальних 
вкладів. 

У господарстві було 55 авто-
машин, більше 105 тракторів, 6 
зернових комбайнів. Рівень ме-
ханізації на фермах КРС складав 
78 %. П’ятирічні плани продажу 
сільськогосподарської продукції 
виконувались. Такі досягнення 

були можливими за умови 
високопрофесійної роботи 
агрономічної служби, яку 
очолювала Емілія Іванівна 
Шевченко. Це справді ви-
датна жінка, яка чимало ро-
ків пропрацювала тут голов-
ним агрономом, з певною 
віддачею сил, за що завжди 
мала високий авторитет та 
повагу серед людей, була на-
городжена орденом Леніна.

Таку ж повагу робітників здобула й головний зоо-
технік Тамара Миколаївна Кислиця, делегат XXV з’їз-
ду партії, нагороджена орденом Трудового Червоного 
Прапора. Помітними були високі професійні якості 
керівництва спеціалістів – головного інженера Олега 
Олексійовича Гладиря, Марії Петрівни Почтової, Лі-
дії Григорівни Лозової, Григорія Тимофійовича Поло-
винки, Івана Трохимовича Тимка, Тетяни Григорівни 
Дірявко, Євгена Григоровича Лазутова, Юлії Михай-
лівни Хворостини, Марії Семенівни Шоріної, Раїси 

Лашкай, Анни Родоман, Віктора Дмитро-
вича Губи, Надії Степанівни Варушко, 
Ганни Олексіївни Клименко, Олександра 
Захаровича Сидоренка, Пахома Микола-
йовича Бурименка та багато інших.

Для добрих справ у наших радгоспів 
доклали свої зусилля справжні патріоти 
Амурської землі – керівники: Гергель О.І., 
Овчаренко П.П., Калічевський В.С., Пар-
хоменко І.С., Яцуба В.Г., Прокопенко Г.М., 
Кравченко Т.М., Палій М.В., Блоха Л.І. 
Керівники провідних підприємств райо-
ну, шефи також госплемзаводу «Чумаки»: 
Заспенко Я.П., Герасюта С.С., Рубчин-
ський А.М., Проненко Е.Я., Колесников 
О.М. У цьому радгоспі я також отримав 
нагороду – медаль «За трудову відзнаку».

Досвідченим організатором сільсько-
господарського виробництва був і зали-
шається авторитетний аграрій, почесний 
громадянин нашого Дніпропетровського 
району – Володимир Іванович Климен-
ко, який більше як п’ять десятиліть ви-
ховував не одне покоління хліборобів. 
За свою багаторічну працю він був від-

значений вісьмома державними нагородами. Але 
найдорожчою для нього нагородою є те, що його 
син Анатолій Володимирович – державний діяч 
України, народний депутат України – нині успіш-
но продовжує батьківську справу. Використовуючи 
сучасні технології, нові світові стандарти й підходи 
до ведення сільськогосподарських робіт, він плідно 
працює над створенням нових виробництв, нових 
робочих місць, за що йому щиро вдячні Березанівці, 
Чумачани, Зорянці та інші мешканці наших сіл.

Геннадій ЛАТУШКО. 
Матеріали з книги «Ми і роки».

На фото: конкурс орачів на День сільського пра-
цівника в радгоспі «Дніпро»: Хворостина М. – трак-
торист; Шевченко Е.І. – головний агроном; Латушко 
Г.В. – секретар парткому; Заплюйсвічка В. – голова 
профкому; свято тваринництва в радгоспі «Дніпро» 
1975 рік: Кислиця Т.Н. – головний зоотехнік; Литвин 
Е.Г. – бібліотекар; Чорний В.Г. – директор радгоспу.

Всім відомо, що Конституцією України гарантовано чимало прав і 
свобод, які жодним чином не можуть бути ігноровані і повинні знаходи-
ти своє відображення та підтримку безпосередньо в діяльності органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Одним із таких 
принципів є право кожного без винятку громадянина на правову допо-
могу. Яка, слід звернути увагу: надається безкоштовно. Безоплатна пер-
винна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інфор-
муванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення 
у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи безді-
яльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. Безоплатна первинна правова допомога 
включає такі види правових послуг: надання правової інформації; надання кон-

сультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг 
та інших документів правового характеру; надання допомоги 
в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги 
та медіації. Право на безоплатну первинну правову допомогу 
мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

На сьогоднішній день спільними зусиллями спеціалістів у 
галузі права робиться все можливе для надання громадянам 
кваліфікованої та якісної правової допомоги, яка, маємо на 
меті: підвищить обізнаність наших земляків та зміцнить пра-
вовий імунітет регіону.

Владислав КОЛЕСНИКОВ, 
головний спеціаліст сектору правового забезпечення.

ЮРИДИЧНА СЛУЖБА ДРДА ІНФОРМУЄ ГАРАНТОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ
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ОВНИ. На цьому тижні вам вдасться 
стати переможцем у будь-якій ситуації, в 
будь-яких суперечках. Більше думайте про 
інших, ніж про себе. 

ТІЛЬЦІ. Ви можете отримати привабливу 
пропозицію від ділових партнерів чи друзів. 
Крім того, подібні пропозиції подарують на-
дію на розвиток нових партнерських відно-
син. Серед усіх змін у житті потрібно виділи-
ти ті, які зможуть привести вас до успіху.

БЛИЗНЮКИ. Ваше завдання на цьому 
тижні – не створювати конфліктних ситу-
ацій на роботі. Компроміс і співпережи-
вання – два способи уникнути будь-яких 
складнощів для вас. 

РАКИ. Цього тижня життя буде носити 
вас із боку в бік. Колеги й близькі змушені 
будуть підлаштовувати свої плани під нові 
обставини. В цей період, на відміну від попе-
редніх, вам не доведеться скаржитися. 

ЛЕВИ. На цьому тижні вам варто подумати, 
перш ніж перекласти свої обов’язки на колег. 
Обов’язково роз’ясніть причини такого рішен-
ня, щоб додаткове навантаження не викликало 
в колег роздратування. 

ДІВИ. Початок тижня змусить вас терміново 
завершити всі розпочаті раніше справи, адже 
попереду на вас чекає новий проект, реалізація 
якого допоможе не тільки вирішити проблеми, 
а й втілити в життя найсміливіші мрії. 

ТЕРЕЗИ. Новий тиждень – це час карди-
нальних змін, але не варто думати, що всі 
проблеми подолані. У першій половині тиж-
ня проблеми минулого періоду потягнуться 
немов шлейф, вимагаючи свого вирішення.

СКОРПІОНИ. Бажання змін, немов ла-
вина, з головою накриє вас на цьому тижні. 
У професійній сфері можна не панькатися, 
але, в будь-якому разі, не потрібно зопалу 
робити вчинки, про які потім доведеться 
пошкодувати. 

СТРІЛЬЦІ. Якими б не були життєві 
пріоритети, значного напруження сил за-
лежить від вас. Придивіться до свого ото-
чення, можливо слід щось змінити у своєму 
колі спілкування. Знайдіть компроміс, який 
буде влаштовувати всі сторони.

КОЗЕРОГИ. Вам доведеться прийняти 
одне з найскладніших рішень, адже вибір стоїть 
між кар’єрою й особистими відносинами. Голов-
не, правильно оцінити свої пріоритети. Розвиток 
проектів відкриє перед вами нові перспективи.

ВОДОЛІЇ. Новий тиждень принесе з собою 
нові турботи, в які вам доведеться зануритися 
з головою. Справи будуть розвиватися добре, у 
відповідності з поставленими планами. 

РИБИ. Цього тижня вас буде супроводжува-
ти успіх у вирішенні фінансових питань, мож-
ливе підвищення по службі. Ваша популярність 
серед ділових партнерів зросте в кілька разів. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про розгляд містобудівної документації
Для ознайомлення громадськості з наміра-

ми забудови території, в приміщенні відділу 
містобудування, архітектури, житлово-ко-
мунального господарства будівництва та 
інфраструктури Дніпропетровської РДА за 
адресою: сет. Ювілейне, вул. Фрунзе, 18, оп-
рилюднено проект «Детальний план комп-
лексу придорожнього сервісу вздовж авто-
дороги Н-08 Бориспіль-Запоріжжя в межах 
Новоолександрівської сільської ради Дні-
пропетровського району Дніпропетровської 
області».

Проект розроблений на підставі роз-
порядження Дніпропетровської РДА № 
р-273/0/291-15 від 08.05.15 р. та №225/0/291-
15 від 10.04.15р. Головною метою проекту 
є: визначення планувальної структури й 
функціонального призначення просторо-
вої композиції території зони придорож-
нього сервісу, визначення всіх плануваль-
них обмежень використання території 
згідно з ДБН, обґрунтування потреб та 
містобудівний розрахунок утворення но-
вої з/д для зони придорожнього сервісу і 
визначення її цільового призначення, ви-
значення містобудівних умов та обмежень 
забудови ділянок І черги освоєння.

Основні положення та ДПТ представле-
ні для ознайомлення в робочі дні з 04.12.15 
р. по 04.01.16р. Пропозиції та зауваження 
надаються в письмовій формі на адре-
су відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства бу-
дівництва та інфраструктури Дніпропе-
тровської РДА до 04.01.16 р.. 

Телефон для довідок  (056) 753-69-39.

Втрачений військовий квиток, виданий 
на особу Легкий Сергій Анатолійович, 
вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Комунальне підприємство «Мрія» Олексан-

дрівської сільської ради Дніпропетровського 
району пропонує для обговорення тарифи на 
послуги водовідведення для населення та інших 
установ і організацій, які розташовані на тери-
торії Олександрівської сільської ради та обслу-
говуються КП «Мрія» у розмірі: для населення: 
водовідведення – 8,00 грн/м. куб. за наявності 
лічильника та 25,00 грн/у місяць із кожного за-
реєстрованого без наявності лічильника. Заува-
ження та пропозиції приймаються  КП «Мрія» 
до 20 грудня 2015 року за адресою: Дніпропе-
тровський район, с. Олександрівка, вул. Кол-
госпна, буд. 1.

За 4 роки існування комунального підприєм-
ства «Мрія», підвищення тарифів жодного разу 
не проводилось. У зв’язку з підвищенням усіх 
тарифів на енерго- та паливо-мастильні мате-
ріали, та з неможливістю вести господарство 
діяльність підприємства в таких умовах, було 
проведено економічний аналіз (розрахунки 
надаються): затрати на місяць: електроенер-
гія – 1000,00 грн; зар. плата та податки – 7500, 
00 грн; гідроденамічна прочистка каналізації 
– 1000, 00 грн; засоби захисту та дезінфекції – 
300,00 грн; запасні частини для ремонту насо-
су – 300,00 грн. Разом затрат: 10100,00 грн.

Надходження від населення за послуги во-
довідведення складають 7000,00 грн, а саме: з 
лічильником 171 чол., з урахуванням 4,00 грн 
за 1м. куб. = 684,00 грн у місяць. Без лічильни-
ка 391 чол., з урахуванням 15.00 грн із одного 
зареєстрованого = 5865,00 грн у місяць. Разом 
надходження складають 6549,00 грн.

На базі цих розрахунків підприємство про-
понує підвищити тарифи на водовідведення 
для населення до таких норм:  водовідведення 
з наявністю лічильника в помешканні – 8,00 
грн/м. куб.; водовідведення без наявності лі-
чильника в помешканні – 25,00 грн/з одного 
зареєстрованого в місяць.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

16 днів проти насильства – що-
річна всесвітня акція, яка триває 
з 25 листопада по 10 грудня. Мета 
її проведення – привернення ува-
ги суспільства до проблеми на-
сильства, поширення принципів 
ненасильницького спілкування та 
дотримання прав людини, активі-
зація громадського та волонтер-
ського руху у даному напрямку.

Україна теж долучилася до про-
ведення акції. На жаль, для нашої 
країни питання насильства залиша-
ється актуальним, і тому заходи з 
питання попередження насильства 
у сім’ї щороку включені у діяль-
ність районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді.

Ще один визначний день, який 
відзначаємо 1 грудня – Всесвітній 
день боротьби зі СНІДом. 

У рамках даних акцій спеціаліс-
тами центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді проведені гру-
пові тематичні заняття у навчаль-

них закладах для учнів та батьків. 
Учасникам наголошено на важли-
вості формування навичок безкон-
фліктної поведінки, розвитку емпа-
тійності та взаємоповаги у стосун-
ках. Принципи ненасильницького 
спілкування тісно пов’язані з про-
блемою порушення прав людей, 
що живуть із ВІЛ, тому протягом 
занять учасників ознайомлено з 
сучасними підходами до правового 
захисту людей, що живуть із ВІЛ, із 
важливою інформацією щодо шля-
хів інфікування ВІЛ, лікувальними 
заходами та навичками зменшення 
ризикованої небезпечної поведінки 
щодо інфікування. Найефективні-
ше така інформація сприймається 
під час проведення рольових ігор, 
які використовувалися протягом 
групових занять.  

Також проведена індивідуаль-
на робота з членами сімей району 
різних категорій – консультації, 
бесіди та тематичні інформування. 
Зокрема, щодо відповідальності 
за вчинення насильства згідно з 
чинним законодавством. Під на-
сильством багато з нас розуміють 
в основному фізичне та сексуальне 

насильство, але нормативно-пра-
вовими актами визначені також 
такі його види як психологічне та 
економічне насильство, за скоєння 
якого теж настає правова відпові-
дальність. Стигматизацію та дис-
кримінацію людей, які живуть із 
ВІЛ, теж можна роздивлятися як 
вид насильства, тому під час бесід 
із членами сімей наголошено на 
важливості уникання негативного 
ставлення та формування толе-
рантності до цих людей. 

Для більш повного інформуван-
ня населення в сім’ях та установах 
розповсюджені інформаційні лис-
тівки та буклети з профілактичних 
питань. 

Формування ненасильницьких 
стосунків між людьми, захист прав 
людини як найвищої цінності – 
цього прагне будь-яка цивілізова-
на країна. Нам необхідно постійно 
пам’ятати про це кожного разу зу-
стрічаючись із людьми. 

Яніна РУДЕНКО, 
начальник відділу соціальної ро-
боти Дніпропетровського район-
ного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. 

ВСЕСВІТНЯ АКЦІЯ

Прагни не до 
того, щоб до-
сягти успі-
ху, а до того, 

щоб твоє 
ж и т т я 

мало сенс.

як каже мудрість

СМАЧНОГО! ПІСНІ СТРАВИ
БОРЩ 

Інгредієнти: 1 кг буряка, 500 гр картоплі, 200 гр капусти, 250 гр 
моркви, 150 гр цибулі, 3 ст. л. оцту, 1 лавровий лист, 3 горошини за-
пашного перцю, 1 ч. л. меленої солодкої паприки, пучок кропу, сіль, 
чорний мелений перець.

Приготування: овочі почистіть, капусту тонко нашаткуйте, мор-
кву, картоплю й буряк наріжте тонкими брусочками, цибулю залиште 
цілою. Влийте в каструлю 2,5 л води, покладіть прянощі й цілу цибу-
лину, посоліть, доведіть до кипіння. Закладайте компоненти по черзі: 
спочатку буряк, через 10 хв. картоплю й моркву, через 5 хв. капусту. 
Через 5 хв. влийте оцет, додайте дрібно нарізану зелень, дайте закипі-
ти та вимикайте. При подачі цибулю видаліть. В борщ можна додати 
відвареної квасолі.

ЮШКА З КАРАСЯ 
Інгредієнти: 1 кг карасів, 2 л. води, 2 цибулини, 2-3 картоплини, 1 

морквина, 100 гр пшона, 3 зубки часнику, 20 гр сала, 2 шт. лаврового 
листа, суміш перців – чорний мелений за смаком, духмяний і горо-
шком по 5 шт, 1-2 ч.л. солі, кріп і петрушка.

Приготування: почистіть рибу, видаліть нутрощі та добре промийте 
водою. З голови видаліть зябра. Залийте рибу водою, доведіть до кипіння 
на невеликому вогні. Зніміть піну що утворилася й варіть рибу до готовно-
сті приблизно 20 хв., потім вийміть із каструлі. Поки варилась уха з риби, 
підготуйте картоплю та цибулю. Картоплю почистіть, наріжте кубиками. 
Цибулю теж очистіть і наріжте невеликими кубиками. Помийте моркву, 
натріть на середній тертці. Пшоно добре промийте (можна обдати кип’ят-
ком). Сало поріжте дрібними кубиками, часник дрібно нарубайте. В юшку 
без риби покладіть картоплю, моркву, цибулю – доведіть до кипіння. До-
дайте пшоно й варіть 20-30 хв. до готовності картоплі. За декілька хвилин 
до закінчення покладіть в юшку карасів, часник із салом, рубану зелень, 
перець, лавровий лист. Посоліть і дайте докипіти 5-7 хв.

ПЛОВ ІЗ ГРИБАМИ 
Інгредієнти: 4 склянки води, 2 склянки рису, 500 гр свіжих грибів,  

2 зубці часнику, 1 цибулина, 1 морквина, зелень, сіль, перець за сма-
ком, 50 мл олії.

Приготування: свіжі гриби вимийте й наріжте невеликими шматками. 
Цибулю очистіть, наріжте кубиками. Моркву очистіть, натріть на крупній 
тертці. Налийте в сковорідку олії, викладіть цибулю, смажте 2 хв. Потім до-
дайте моркву й смажте ще 3 хвилини. Додайте в сковорідку гриби й протуш-
куйте все разом, посипавши сіллю й перцем, 5 хв. Рис промийте ретельно та 
всипте до овочів і просмажте 2 хв. усе разом. Перекладіть смажені овочі з ри-
сом у каструлю з товстим днищем, залийте окропом. Додайте цілі очищені 
зубчики часнику та досоліть за смаком. Доведіть плов до кипіння, накрийте 
кришкою й варіть пісний плов 20 хв. на повільному вогні. Готовий пісний 
плов із грибами посипте зеленню перед подачею до столу.

ЛОКШИНА З ГРИБАМИ ТА ШПИНАТОМ
Інгредієнти: 300 гр локшини, 400 гр свіжих печериць, 300 гр свіжо-

мороженого шпинату, 3 зубчики часнику, 5 ст. л. олії, 0,5 ч. л. сушено-
го базиліка, сіль, чорний мелений перець.

Приготування: гриби почистіть і наріжте четвертинками. Шпинат 
обдайте окропом, відіжміть від зайвої рідини. Часник наріжте плас-
тинками. Розігрійте в сковороді олію на середньому вогні. Викладай-
те часник, трохи потримайте, щоб часник не горів, але проявився його 
яскравий аромат. Потім додайте гриби, збільшіть вогонь і обсмажуй-
те, помішуючи, до золотистої скоринки, близько 7-10 хв. Зменшіть во-
гонь, додайте шпинат, посоліть і поперчіть, тушкуйте пару хвилин. 
Відваріть локшину та викладіть у грибний соус. Перемішайте.

САЛАТ З ОЛИВКАМИ ТА КОНСЕРВОВАНИМИ ГРИБАМИ
Інгредієнти: 4 картоплини, 2 маринованих огірка, 2 морквини, 200 

гр консервованих печериць, 1/2 банки оливок, пісний майонез, сіль, 
чорний мелений перець.

Приготування: помийте та відваріть до готовності моркву та кар-
топлю. Почистіть шкірку, наріжте невеликими кубиками. Мариновані 
огірки та консервовані гриби поріжте кубиками, 10 оливок поріжте на 
4 частини. Перемішайте всі овочі, поперчіть, посоліть салат та заправ-
те пісним майонезом. Прикрасьте салат порізаними оливками.

ЗАПЕЧЕНІ ФАРШИРОВАНІ ЯБЛУКА
Інгредієнти: 150 гр яблук, 15 гр мигдалю, 20 гр ізюму, 20 гр цукру, 

1 гр кориці.
Приготування: видаліть з яблук серцевину й заповніть родзинка-

ми змішаними з цукром, очищеним нарубаним і підсмаженим мигда-
лем. Потім запечіть їх в духовій шафі при невисокій температурі, щоб 
яблука не розвалилися. Подаючи до столу, посипте яблука цукровою 
пудрою, змішаною з корицею.

Втрачений державний акт на право приватної власності на землю серії  III ДП  № 005897, 
зареєстрований за № 6280 від 22.08.2000 р. на території м. Підгородне, вул. Тополина, 37, на 
особу Ілюхін Юрій Вячеславович, вважати  недійсним.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади першого заступника голови райдержадміністрації. Вимоги до претенден-
тів: громадянство України, повна вища освіта за напрямком роботи, стаж роботи за фахом 
не менше 3 років, володіння персональним комп’ютером на рівні користувача програмного 
забезпечення. Довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, тел.27-10-17.
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На базі Зорянської СШ (директор Людмила 
Кулак) відбулись турніри з кульової стрільби та 
дартсу в рамках місячника військово-патріотич-
ного виховання молоді, приуроченого 24-й річни-
ці ЗСУ. Під прапором Дніпропетровської районної 
організації Товариства сприяння обороні України 
змагалися шість команд, які представляли три ко-
лективи.

Кульова стрільба. Пневматична рушниця 
(максимум 50 очок): І місце – Віктор Жулін («Від-
родження») – 41 очко; ІІ місце – Ігор Ратушний 
(Зорянська СШ) – 40 очок; ІІІ місце – Олександр 
Тєрєх («Відродження») – 39 очок.

Дартс: І місце – Євген Войстрик (Зорянська 
СШ); ІІ місце – Данило Варава («Відродження»); 
ІІІ місце – Владислав Суров (Зорняська СШ) та 
Євген Лагуткін («Відродження»).

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «На вогне-
вий рубіж вийшли 42 учасники. Старші спортсмени сперечалися у влучності з пневматичної рушниці, 
молодші – розвивали прицільність в дартсі. Цікаво, що в загальному заліку перемогу святкували зорянці, 
а в особистому – найбільше призових місць посіли юнаки з Маївки. Без нагород не залишилися снайпери 
з Чумаків та Балівки».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.                         На фото: момент змагання.

ЮНАКАМ – РУШНИЦІ,  ХЛОПЧАКАМ – ДАРТС

КОЛЕКТИВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ШКОЛИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ЛЮДЕЙ!

Погожого осіннього дня в 
районній дитячій бібліотеці 
відбулася презентація поетич-
ної збірки Лариси Омель-
ченко «Парубоча колиско-
ва». Видання побачило світ 
завдяки спонсорській допо-
мозі Віталія Маласая – ди-
ректора департаменту ін-
формаційної діяльності та 
комунікацій з громадсь-
кістю Дніпропетровської 
облдержадміністрації. 

Книга «Парубоча ко-
лискова» присвячена всім 
захисникам України, які на 
сході країни протистоять агресії «старшого брата».

На свято народження книги зібралися не тільки 
користувачі бібліотеки, а й наші воїни-земляки: Сер-
гій Волошко, Станіслав Жулковський, Олександр 
Барабан. Ця збірка – синтез патріотизму й болю за 
хлопців, які проливають кров у зоні АТО. Емоційне 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ 

ПАРУБОЧА  КОЛИСКОВА

Нещодавно працівники 
ЦРБ сел. Ювілейного в центрі 
соціальної підтримки дітей 
та сімей «Добре 
вдома» за програ-
мою «Бібліошко-
ла толерантного 
спілкування: «Я живу 
серед людей» провели  
для  дітей бібліотечний 
урок  «Храм мудрості й 
добра – бібліотека». В 
ігровій формі бібліоте-
карі провели конкурси 
та літературні віктори-
ни: «Книжкове лото», 
«Казки й казкарі», ре-
зультатом чого відбу-
лося закріплення попе-
реднього бібліотечного 
заходу. 

Діти були поділені 
на дві групи: «Читайлики» й 
«Всезнайки». Знання про бі-
бліотеку, книгу в іграх спри-
яли розвитку допитливості, 
інтересу до книжок, до пошу-
ку відповідей на запитання.

ЗАХОДИ В БІБЛІОТЕЦІ

ХРАМ  МУДРОСТІ  Й  ДОБРА

Шановні  жителі району!
Дніпропетровський РЕМ повідомляє, що в зв’яз-

ку з плановою обрізкою дерев будуть відбуваться 
відключення ліній електропередач у грудні місяці 
в наступних населених пунктах:

1. ПЛ-0,4кВ ТП-1022 с. Братське, вул. Садова 
07.12.15 р.;

2. ПЛ-0,4кВ ТП-506 с. Любимівка, вул. Молодіжна 
08.12.15 р.;

3. ПЛ-0,4кВ ТП-1089 с. Новомиколаївка, вул. За-
лізнична 09.12.15 р.;

4. ПЛ-0,4кВ ТП-714 с. Пашена Балка, вул. Цен-
тральна, Північна 7, 8, 9.12.15 р.;

5. ПЛ-0,4кВ ТП-390 с. Горянівка, вул. Буденого, 
Радянська 8,9.12.15 р.;

6. ПЛ-0,4 кВ ТП-910 с. Баловка, вул. Шевченко, 
Жовтнева 15.16.12.15 р.;

7. ПЛ-0,4кВ ТП-291 сел. Кіровське, вул. Леніна, 
Журавлина 22,23.12.15 р.;

8. ПЛ-0,4кВ ТП-1038 с. Новомиколаївка, вул. За-
річна, Гоголя 10.12.15 р.;

9. ПЛ-0,4кВ ТП-1029 с. Сурсько-Литовське, вул.  
Ізвіліста, Мостова, Слободська 15.12.15 р.;

10. ПЛ-10 кВ Л-95 с. Ордженікідзе, с. Миколаївка,  
вул.Центральна 10.11.12.15 р.

Керівництво Дніпропетровського РЕМ. 

Терміново потрібна допомога Купченку Павлові Пе-
тровичу, викладачеві школи по класу гітари, 1965 року 
народження.

На початку листо-
пада цього року він 
звернувся в лікарню з 
сильними головними 
болями та слабкістю. 
Упродовж двох тиж-
нів він проходив об-
стеження, його стан 
погіршувався з кож-
ним днем. У резуль-
таті лікарі поставили 
діагноз – «Диффузная 
б-клеточная крупно-
клеточная лимфома, 
центробластный ва-
риант с высокой про-
лиферативной актив-
ностью с поражением 
лимфатических узлов печени, селезенки, костного мозга». 
Це було страшним ударом для сім’ї, друзів, колег.

На сьогодні стан здоров’я чоловіка дуже важкий, у відді-
ленні гематології 4-ої міської лікарні медики борються за 
його життя, хвороба прогресує з кожним днем.

Лікування вимагає коштів у розмірі 10 000 доларів,  яких 
сім’я не має. Павло Петрович дуже хоче жити, працювати й 
творити прекрасне. Є багато творчих ідей, але без вашої та 
Божої допомоги йому не впоратися.

Як справжній чоловік, він хоче  виростити та поставити 
на ноги синів, яким зараз 12 і 5 років, дивитися як вони 
ростуть і радіти за них. 

У нього велике добре серце й золоті руки.  
Просимо про допомогу всіх небайдужих людей, віримо, 

що їх багато в цьому світі. 
Навіть мінімальна допомога з вашого боку дасть шанс 

Купченку Павлові Петровичу й сили боротися зі страшною 
недугою.

Контакти: моб. тел. дружини (098) 646-67-95 
 Купченко Олена Петрівна.  

Реквізити для надання допомоги: 
ПриватБанк, Карта 5168 7423 1520 8490.

ПОТРІБНА НАША ДОПОМОГА Малеча з інтересом перегля-
нула книги, які бібліотекарі 
принесли до них. Наприкін-
ці уроку всім були вручені 
призи. А також провели  для 

дітлахів  бібліотечний урок 
«Найкраща в світі моя Украї-
на, її обереги – верба й кали-
на». Були переглянуті книги 
з ілюстраціями. Діти взяли 
участь у дидактичних іграх 

«Назви», «Склади з частин». 
Метою заходу було в процесі 
гри формувати стійкий інте-
рес і дбайливе ставлення до 
рідної Батьківщини.

А в приміщенні ЦРБ 
до Дня української пи-
семності та мови для 
учнів 4-Г класу ЮПШ-
2 була організована 
інформаційна бесіда 
«Кращої ніж рідна, 
мови не буває». Бібліо-
текарі читального залу 
відділу обслуговування 
розповіли дітям істо-
рію походження укра-
їнської мови, алфавіту 
з переглядом відеопре-
зентації «Як виникла 

книга». 
Під час заходу школярі 

брали активну участь у кон-
курсах, вікторинах, відгаду-
вали загадки та ребуси про 
українську мову.

авторське читання віршів залишило щемли-
вий біль у серцях присутніх. На очах багатьох 
гостей бриніли сльози, тому що в деяких там 
воюють діти, в когось кохані...

Окрасою презентації став виступ гурту 
«Криниця», який подарував гостям свята 
свій неповторний спів. 

Увагу учасників презентації книги також 
привернула оформлена книжково-ілюстра-
тивна виставка «Україна в очікуванні миру».

Автор збірки подарувала свою книгу при-
сутнім, а також передала певну кількість 
примірників воїнам на передову. 
І хочеться довести до відома всіх жителів 

Дніпропетровського району, що Лариса Омель-
ченко подарувала цю збірку в кожну сільську 
бібліотеку. Тож всі бажаючі можуть ознайоми-
тись з новою книгою в своїй рідній бібліотеці. 

Тетяна РУХЛІНСЬКА.

 

Передплатіть газету «Дніпровська зоря», і ви не пошко-
дуєте. Тільки в інформаційному віснику Дніпропетров-
ського району ви дізнаєтесь про життя сільських громад, 
отримаєте юридичну консультацію та роз’яснення змін 
у законодавстві, знайдете корисні поради для господинь.

Тільки на сторінках нашої газети ви зможете висло-
вити власну думку з хвилюючого вас питання. На фото 
зі шпальт газети щоп’ятниці на вас дивляться жителі 
району – керівники, прості люди, усміхнені діти.

Доторкніться до живої історії Дніпропетровського ра-
йону, станьте її активними небайдужими учасниками.

Візьміть свого надійного друга – 
газету «Дніпровська зоря» – з собою в 2016 рік

Наш індекс: 61707 
Вартість: 

• на рік – 122,04 грн,
• на 1 місяць – 10,17 грн,
• на 3 місяці – 30,51 грн,
• на 6 місяців – 61,02 грн.

Без поштових послуг.


