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Без поштових послуг.

Функції вчителя зумовлюються 
потребами суспільно-економічного 
розвитку нашого суспільства, а та-
кож особливостями розвитку загаль-
нолюдських і національних мораль-
но-духовних цінностей. Тому галузь 
освіти є важливою ланкою в переліку 
першочергових завдань, якими опіку-
ється районна влада.

Днями відбулася зустріч голови 
райдержадміністрації Артьома Фісу-
нова з директорами загальноосвітніх 
шкіл району. 

Звертаючись до працівників осві-
тянської ниви, Артьом Леонідович 
підкреслив значимість та неабияку 
роль вчителя в житті територіальних 
громад, їх соціальний, інформацій-
ний та лідерський потенціал. Адже 
метою професійної діяльності педа-
гога є створення умов для всебічного 
гармонійного розвитку особистості 
учня, його самореалізації, розкриття 
індивідуальності, творчого потенці-
алу.

У ході зустрічі було розглянуте пи-
тання про ефективну роботу госпо-
дарчої групи відділу освіти райдер-
жадміністрації, зокрема, щодо допомоги в підготовці проектно-кошторисної документації. Нагальними про-
блемами для навчальних закладів є встановлення пожежної сигналізації та забезпечення енергозберігаючих 
технологій: утеплення фасадів шкіл, безперебійна робота тепломережі, обслуговування каналізаційних систем.

Артьом Фісунов закликав директорів шкіл до діалогу та запевнив, що кожна проблема, яка буде доведена до 
відома голови райдержадміністрації, не залишиться без уваги. 

Зустріч стала черговим майданчиком для спілкування та обговоренням нагальних проблем освітянської га-
лузі району. 

Таміла ЖОРНЯК. На фото автора: учасники зустрічі.

Днями Артьом Фісунов, голова райдержадміністра-
ції, з робочим візитом відвідав реєстраційну службу 
Дніпропетровського районного управління юстиції. З 
очільником району поспілкувалася Вікторія Ручка, за-
ступник начальника юстиції, начальник реєстраційної 
служби управління, яка ознайомила з порядком надан-
ня реєстраційних послуг працівниками управління, 
порядком діловодства та зберігання архівних справ.

Голова РДА відзначив позитивні зрушення в роботі 
реєстраційної служби, які виражені в веденні Ручкою 
В.В. «електронної черги», що є не тільки формою опти-
мізації робочого процесу та прозорості надання послуг, 
а й наближенням до європейських стандартів. 

Начальник реєстраційної служби управління 
юстиції, в свою чергу, запевнила голову РДА в по-
дальшому продовженні позитивних зрушень у під-
контрольному їй відомстві та неприпустимості зво-
лікань із термінами надання реєстраційних послуг 
населенню.                                                  (Вл.інф.)

НАБЛИЖЕННЯ 
ДО  ЄВРОПЕЙСЬКИХ  

СТАНДАРТІВ

СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ
РОБОЧА НАРАДА

Депутатами  Дніпропетровської районної ради VII скликання створена нова 
постійна депутатська комісія з питань державної регіональної політики, децен-
тралізації, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування, яка активно 
розпочала свою роботу.

Мета створення комісії – визначити й розробити концепцію перспективного 
розвитку Дніпропетровського району до 2025 року. Поєднати інтереси держави, 
малого та середнього бізнесу з інтересами району, створити майданчик для вза-
ємодії в досягненні успіхів спільних планів, майданчик для інвесторів, для яких 
ми обов’язково ста-
немо цікавими та які 
неодмінно прийдуть 
до нас після стабілі-
зації ситуації на сході 
України.

Задіяти потенційні можливості та ба-
жання всього депутатського корпусу, 
дієво впливати на розвиток Дніпропе-
тровського району, об’єднатися навколо 
ідеї визначення території району – те-
риторією випереджаючого розвитку на 
Дніпропетровщині, а кожну громаду – 
Новим селом України.

Забезпечити рівні умови початку робіт 
зі стратегічного планування розвитку 
територій громад району шляхом фінан-
сування розробки проектно-кошторис-
ної документації із районного бюджету.

Сприяти створенню в районі особли-
вих економічних зон будівництва. 

Для досягнення мети постають 
завдання I етапу роботи комісії: 

Всі депутати-куратори закріплюються за існуючими територіями місцевого 
самоврядування Дніпропетровського району, на сьогоднішній день їх 14 оди-
ниць, але необхідно обов’язково врахувати перспективу об’єднання громад.

Куратори разом із головою місцевої ради та депутатським корпусом протягом 
грудня 2015 року – березня 2016 року визначають концепцію розвитку території 
громади та її соціально-економічні складові (програми). Розробляють пропози-
ції до генеральних планів розвитку територій населених пунктів громади та в 

передбаченому законодавством 
порядку затверджують їх.

На підставі генеральних пла-
нів: розробляють проекти зем-
леустрою щодо встановлення 
(змін) меж населених пунктів 
та проводять грошову оцінку 
всіх земель на території гро-
мади; визначаються з перелі-
ком об’єктів інфраструктури 
населених пунктів та встанов-
люють пріоритети в новому 
будівництві, капітальному або 

поточному ремонтах об’єктів та реконструкцій.
Беруть участь у розробці довгострокових програм соціально-економічного 

розвитку громад. Направляють на розгляд комісії пропозиції щодо розвитку 
кожної громади та обсяги фінансування першочергових заходів. 

У рамках роботи комісії з питань державної регіональної політики, децентра-
лізації, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування, на запрошення 
голови комісії Ігоря Желяб’єва та Любимівського сільського голови Катерини 
Желяб’євої, відбулася зустріч із делегацією Підгородненської міської ради з ме-

тою обміну досвідом роботи 
щодо розвитку громад та ба-
чення перспектив розвитку 
Підгородненської міської 
ради. У заході взяли участь 

депутати районної ради Михайло Галицький, 
Яна Синяська, Підгородненський міський го-
лова Галина Кузьменко, депутати міської ради, 
місцеві журналісти, представники громадських  
організацій. 

Зацікавлені сторони обговорили перспекти-
ви об’єднання Любимівської громади з Дібров-
ською громадою Синельниківського району та 
варіанти можливого об’єднання Підгороднен-
ської міської ради з іншими громадами.

На зустрічі було порушено багато актуальних і 
цікавих питань. Зокрема, Ігор Желяб’єв презенту-
вав Генеральний план розвитку території Люби-
мівської сільської ради, в основі якого – перспек-
тива створення Любимівської сільської об’єд-
наної територіальної громади. Головний акцент 
присутні зробили на актуальні проблеми процесу 
децентралізації, в тому числі, в місті Підгородне.

Про своє бачення децентралізації висловив власну думку також депутат ра-
йонної ради Михайло Галицький. Він наголосив, що децентралізація – основа 
успішного розвитку країни. Адже право вирішувати питання «на місцях» пере-
дається не просто голові або міській раді, а громаді. Відтепер жителі кожного 
населеного пункту мають можливість творити своє майбутнє. 

«Впроваджуючи децентралізацію в районі, налагоджуючи співпрацю між вла-
дою й жителями, ми робимо крок не до абстрактного «світлого майбутнього», 
а до ремонту доріг і об’єктів комунальної сфери, освітлених вулиць, до сучас-
них переоснащених лікарень і навчальних закладів. Головне тепер – налагодити 
співпрацю між владою й жителями», – наголосив Михайло Олександрович.

Ігор Желяб’єв, підсумовуючи результати зустрічі, зауважив: «Новостворена 
постійна депутатська комісія районної ради, яку я очолюю, говорячи прости-
ми словами, зрозумілими пересічним людям – жителям району – це маленький 
маневровий паравозик, який формує потяг із 14 вагонів – місцевих рад, які зна-
ходяться на різних коліях та на різній відстані від локомотива – керівництва ра-
йонної ради – для цілеспрямованого руху вперед і в одному напрямку».

Роман Пруденко, голова районної ради, схвалив зустріч, яка відбулася в селі 
Любимівка, та висловив надію, що подальше обговорення перспектив децентра-
лізації буде активно підтримане іншими громадами нашого району. 

Таміла ЖОРНЯК.

ПЕРШІ  КРОКИ  В  ПРОЦЕСІ  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

На фото: учасники зустрічі обговорюють 
актуальні питання розвитку громад.
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Нещодавно в Дніпропетровську відбувся навчальний семінар для аграріїв. 
Протягом трьох днів у рамках Всеукраїнської освітньої програми «Точка росту» 
під егідою представництва Світового банку експерти компанії BASF (одного зі 
світових лідерів із захисту рослин) та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) 
навчалися 20 представників великих 
і середніх агрогосподарств Дніпропе-
тровської та Запорізької областей, як 
за допомогою іновацій та додаткового 
фінансування більш ефективно управ-
ляти підприємством, підвищити його 
прибутковість. Від Дніпропетровського 
району в семінарі взяли участь пред-
ставники ТОВ «Любимівка».

Як зазначила координатор навчальної 
програми «Точка росту» компанії BASF 
в Україні Наталія Гаврилюк, подібний 
проект в Україні реалізується вперше, 
і його основне завдання – забезпечити 
стабільний розвиток сільського госпо-
дарства та зміцнити по-
зиції України-експорте-
ра на міжнародній арені. 

«Навчальна програма 
«Точка росту» стартува-
ла в листопаді минулого 
року. Дніпропетровськ 
– це вже п’яте місто, де наші експерти надають учасникам тренінгу додаткові 
знання й навички з управління сільським господарством. Загалом, проект пе-
редбачає охопити 250 аграріїв – представників великих та середніх агрогоспо-
дарств, які націлені на покращення своїх бізнес-результатів», – розповіла Ната-
лія Гаврилюк.

Освітньо-тренінгова програма включає в себе такі дисципліни як фінансовий 
менеджмент, маркетинг, бізнес-планування, управління ризиками та ефективне 
використання інноваційних технологій. Окрема увага приділяється практичним 
аспектам фінансування агробізнесу та успішній взаємодії між аграріями й бан-

ками, кредиторами, постачальниками та іншими партнерами. Навчання у так 
званому форматі відкритого майданчика, за словами організаторів, сприятиме 
налагодженню ефективної співпраці між аграріями та фінансовими партнерами.

«Протягом триденної інтенсивної роботи учасники тренінгу аналізуватимуть 
економічний стан свого господарства, розробля-
тимуть стратегії, визначатимуть цілі. Керівни-
ки господарств матимуть змогу також провести 
детальний SWOT-аналіз бізнесу, проаналізувати 
переваги різних джерел фінансування, а також 
визначити реальні потреби у залученні додатко-
вого фінансування», – додав Тарас Висоцький, 
модератор заходу, представник асоціації «Укра-
їнський клуб аграрного бізнесу».

Дніпропетровщина є стратегічно важливим 
регіоном у плані виробництва аграрної продук-
ції – близько 10% валового збору в Україні пше-
ниці, ячменю, насіння соняшнику припадає на 
регіон. Якщо враховувати всю аграрну продук-
цію загалом, то близько 8% виробляється у Дні-

пропетровській області. Цей 
показник є значно вищим за 
середній по Україні.

«Розробляючи навчальну 
програму «Точка росту», ми 
використали кращий між-
народний досвід та адапту-

вали його до потреб українського агробізнесу. Ми сподіваємось, що знання та 
навички, отримані в результаті тренінгу, допоможуть виробникам у стратегіч-
ному плануванні та залученні фінансування для подальшого розвитку їх бізне-
су», – наголосила Лія Сорока, керівник Програм IFC з розвитку фінансування 
аграрного сектору.

Організатори заходу запевнили, що в разі зацікавленості аграріїв та бажанні 
ефективно співпрацювати, вони готові забезпечити проведення й надалі таких 
освітніх програм.

Таміла ЖОРНЯК, м. Дніпропетровськ.

СЕМІНАР ДЛЯ АГРАРІЇВ

ВСЕУКРАЇНСЬКА  ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА  «ТОЧКА РОСТУ» 
ЗІБРАЛА ПРОВІДНИХ АГРОВИРОБНИКІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

ДЕКЛАРАЦІЙНА КАМПАНІЯ – 2016 
З 1 січня початку 2016 року стартувала кампанія декларування 

громадянами доходів, одержаних протягом 2015 року. 
За вибором платника податків декларації подаються за місцем 

своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; 
поштою або засобами електронного зв’язку. 

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з по-
відомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, 
ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо 
ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови 
щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не 
пізніше закінчення останньої години граничного строку подання. 

Для комфортного звітування громадян протягом січня-квітня 
2016 року центри обслуговування платників податків працювати-
муть за подовженим режимом роботи, при цьому подати деклара-
цію можна буде також й у вихідні дні. У разі необхідності платники 
зможуть отримати безкоштовні консультації та допомогу в заповне-
ні декларації. 

Також нагадуємо, що з 1 січня 2016 року запроваджується нова 
форма декларації про майновий стан і доходи, в якій об’єднано 
звітність по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору. 
Враховуючи це, за результатами 2015 року податкові зобов’язання 
з податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначати-
муться в одній податковій звітності. 

Детальніше про особливості деклараційної кампанії 2016 року 
можна дізнатися на субсайті офіційного веб-порталу ДФС України.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

ДОБРІ  СП РА ВИ
Висловлюється подяка небайдужим 

громадянам, які вкотре відгукнулися 
на прохання про допомогу україн-
ським бійцям та надали її. 

Олександр Вакуленко, начальник 
Підгородненської ділянки східних 
високовольтних електромереж ДТЕК 
«Дніпрообленерго», та Анатолій Кора-
бльов, начальник служби транспорту 
та механізації – відремонтували тех-
ніку ЗІЛ-5301 військових 53-ї окремої 
механізованої бригади. Віктор Шин-
кевич, депутат обласної ради, допоміг 
у придбанні запчастин для машини. 
Директор АФ «Дніпропетровська» 
Валерій Вакух та керівництво ПАТ 
«Комбінат «Придніпровський» нада-
ли продукцію своїх підприємств. Та-
кож підтримка воїнам АТО надійшла 
від Богдана Кулика, голови правління 
ВАТ ПМК-90. За участі Лариси Но-
вікової, директора «АТП-11231», від-
новлений старенький МАЗ-4370, який 
стане в нагоді нашим захисникам.

        (Вл. інф.)

ПІДТРИМКА ВОЇНІВ-ЗАХИСНИКІВ

Днями Євген Сидоренко, полковник, заступ-
ник начальника бронетанкової служби озброєн-
ня оперативного командування «Схід» отримав 
Орден «Честь. Пошана. Пам’ять.». Нагороду, за 
дорученням Всеукраїнської громадської орга-
нізації «Союз Чор-
нобиль України», 
вручив Василь Ски-
ба – почесний голова 
районної організації 
«Союз Чорнобиль 
України», член об-
ласної організації. 
Вручення відбулося 
в штабі оператив-
ного командування 
«Схід».

Танкіст Євген Си-
доренко – учасник 
АТО на сході України 
з перших днів, брав 
участь у боях під 
Іловайськом.

У серпні 2014-го 
року перебував на 
передовій, забезпе-
чуючи ремонт бро-
нетехніки, у тому числі й власноруч, так як ква-
ліфікованих фахівців не вистачало, а кожен танк 
і БМП були на рахунку. Вночі 24 серпня позиції 
українських частин під Іловайськом піддалися 
шквальному вогню артилерії противника. Але 
нашим героям вдалося підбити російський танк, 
екіпаж якого втік. Оглянувши трофей, Євген 
Сидоренко з’ясував, що техніка новітньої росій-
ської модифікації Т-72Б-3. Після невеликого ре-
монту танкові повернули робочий стан, і незаба-
ром він став у нагоді в бою. 

26 серпня надійшли відомості, що в напрямку 
позицій українських військових рухається коло-

на російської бронетехніки. Дізнавшись про це, 
полковник Сидоренко прийняв нестандартне 
рішення – самотужки відправитися на трофей-
ному Т-72 назустріч противнику, відволікаючи 
увагу на себе, поки наші артилеристи перезаря-

джали знаряддя.
Потім, коли українські частини 

проривалися з Многопілля на Ком-
сомольське, цей же танк під коман-
дуванням Сергія Ісаєва з Євгеном 
Мартинюком та Євгеном Сидорен-
ком в екіпажі йшов першим в одній 
із колон. Обороняючись і пригнічу-
ючи вогневі точки противника, їм 
вдалося просунутися на 22 кіломе-
три від початкових рубежів. Коли 
через попадання снаряда машина 
остаточно вийшла з ладу, поранені 
танкісти добиралися до своїх пози-
цій ще кілометрів 30 по пересіченій 
місцевості.

Герой нашого часу Єв-
ген Сидоренко розповів: 
«Після госпіталю я знову 
в строю – війна триває, 
роботи дуже багато. За 
підсумками битви за Іло-

вайськ можу сказати так: я бився серед героїв, 
і дуже вдячний всім, хто проявив мужність. 
Боягузів під Іловайськом я не бачив. Бачив як 
ми сміливо били ворога та як він розбігався 
в усі боки. Тож я впевнений, що ми можемо 
захистити нашу Батьківщину від російської 
агресії. Але для цього необхідний професіона-
лізм військових на всіх рівнях. Ми зобов’язані 
боротися й перемогти заради світлої пам’я-
ті тих хлопців, з якими ми ходили в бій під 
Іловайськом. Тих, хто вийшов, і тих, хто зали-
шився там назавжди». 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

АКЦІЯ ПОШАНИ

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ 
У зв’язку з прийняттям змін до Податкового кодексу (Закон 

№909) «Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб 
розраховуються платником податку самостійно, згідно з фак-
тичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, 
кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 
20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом 
(до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за 
четвертий календарний квартал не розраховується та не спла-
чується. 

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відпо-
відний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий 
платіж за такий період не сплачується».

Таким чином, для фізичних осіб – підприємців (ФОП) під час 
заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи 
у додатку Ф4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на 
доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих 
самозайнятою особою», не виникає обов’язку розрахунку квар-
тальних авансових платежів по податку на доходи фізичних 
осіб. Отже, ФОП не заповнюється рядок 6 розділу II додатку Ф4. 

До внесення змін до підпункту 12) пункту 5 розділу IV Ін-
струкції щодо заповнення податкової декларації про майно-
вий стан і доходи, яка затверджена наказом №859, Державною 
фіскальною службою України рекомендовано платникам подат-
ків не здійснювати розрахунок авансових платежів. 

Звертаємо увагу, що доходи, отримані самозайнятими осо-
бами після 01.01.2016, оподатковуються за ставкою у розмірі 18 
відсотків. 

Дніпропетровська ОДПІ.

ГЕРОЙ 
НАШОГО 

ЧАСУ

ВІТАННЯ

До редакції на-
шої газети завітала 
Наталія Бабаченко, 
заступник директо-
ра Департаменту ін-
формаційної діяль-
ності та комуніка-
цій з громадськістю 
Дніпропетровської 
обласної держав-
ної адміністрації. 
За дорученням Ва-
лентина Резніченка, 
голови облдержад-
міністрації, вона 
вручила Вітальний 
лист редактору Та-

мілі Жорняк та колективу Дніпропетровської районної газети 
«Дніпровська зоря» з нагоди 77-ої річниці з дня заснування 
газети. В листі зазначається: «Дніпровська зоря» – літопис 
здобутків та перемог мешканців Дніпропетровського району. 
Завдяки Вашому виданню стали відомі імена сотень земля-
ків, які своєю щоденною працею розвивають район. Газета 
по праву вважається народною. Заслуживши любов і повагу 
читачів, вона стала для них добрим другом і порадником.

Високо ціную професіоналізм, активну громадянську по-
зицію й вагомий внесок редакції газети в розвиток Дніпропе-
тровського району та Дніпропетровщини.

Бажаю творчої наснаги, професійних звершень та вдячних 
читачів». 

Наталія Володимирівна вручила також колективу газети 
цінний подарунок – фотоапарат та висловила впевненість у 
подальшому активному розвитку інформаційного видання на 
теренах Дніпропетровщини.

(Вл.інф.)

НАРОДНА  ГАЗЕТА
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Виконавчий комітет Ювілейної се-
лищної ради Дніпропетровського райо-
ну Дніпропетровської області повідом-
ляє про розпорядження селищного 
голови від 26 січня 2016 року № 17 
«Про перейменування вулиць в с. 
Степове»

Керуючись абзацом 2 пункту 6 стат-
ті 7 Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропа-
ганди їхньої символіки», пунктом 20 
частини 4 статті 42, частиною 8 статті 
59 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні»,

вважати за необхідне:
1. Перейменувати вулиці в с. Степо-

ве: вулицю Леніна  на вулицю Миру; 
вулицю 60 років Жовтня на вулицю 
Сонячну.

2. Виконавчому комітету Ювілейної 
селищної ради (заступник селищного 
голови Яремко Т.Я.) провести відпо-
відні роботи, пов’язані з переймену-
ванням вказаних вулиць села. 3. Вико-
навчому комітету Ювілейної селищної 

ради в десятиденний термін оприлюд-
нити це розпорядження.

4. Розпорядження набирає чинності з 
моменту його офіційного оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього 
розпорядження покласти на секретаря 
селищної ради (Лагода Л.В.) 

 Іван КАМІНСЬКИЙ, 
селищний голова.

ЮВІЛЕЙНА СЕЛИЩНА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО 
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  
«Про податок на майно на території Ювілейної  

селищної територіальної громади»
На підставі Податкового кодексу України № 

2755 від 02.12.2010 р. із змінами та доповненнями, 
Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», та з метою зміцнення бюджету місцево-
го самоврядування:

1. Ввести на території Ювілейної селищної терито-
ріальної громади  слідуючі види податку на майно з 
01.01.2016 року:

І. Податок на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки.

1. Платники податку 
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні 

особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками 
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. 

1.2. Визначення платників податку в разі перебування 
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спіль-
ній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухо-
мості перебуває у спільній частковій власності кіль-
кох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової неру-
хомості перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, платником 
податку є одна з таких осіб-власників, визначена за 
їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і по-
ділений між ними в натурі, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування 
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та не-

житлової нерухомості, в тому числі його частка. 
2.1.1. об’єкти житлової нерухомості - це будівлі, 

віднесені відповідно до законодавства до житлового 
фонду, дачні та садові будинки;

2.1.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, по-
діляються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, спо-
руджена з дотриманням вимог, встановлених законом, 
іншими нормативно-правовими актами, і призначена для 
постійного у ній проживання. Житлові будинки поділя-
ються на житлові будинки садибного типу та житлові бу-
динки квартирного типу різної поверховості. Житловий 
будинок садибного типу – житловий будинок, розташо-
ваний на окремій земельній ділянці, який складається із 
житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень; 

б) прибудова до житлового будинку – частина бу-
динку, розташована поза контуром його капітальних 
зовнішніх стін, і яка має з основною частиною бу-
динку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира – ізольоване помешкання в житловому 
будинку, призначене та придатне для постійного у 
ньому проживання; 

г) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невели-
кої житлової площі для постійного чи тимчасового про-
живання з присадибною ділянкою; 

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – 
ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє 
чи більше квартиронаймачів; 

д) садовий будинок – будинок для літнього (сезон-
ного) використання, який в питаннях нормування 
площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженер-
ного обладнання не відповідає нормативам, установ-
леним для житлових будинків; 

ж) дачний будинок – житловий будинок для викори-
стання протягом року з метою позаміського відпочинку;

2.1.2. Об’єкти нежитлова нерухомість це – будівлі, 
приміщення, що не віднесені відповідно до законо-
давства до житлового фонду: 

а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіо-
нати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські при-
тулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку; 

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслугову-
вання, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для 
конторських та адміністративних цілей; 

в) будівлі торговельні – торгові центри, універма-
ги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для 
ярмарків, станції технічного обслуговування ав-
томобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади 
підприємств торгівлі й громадського харчування, 
будівлі підприємств побутового обслуговування; 

г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті ав-
томобільні стоянки; 

ґ) будівлі промислові та склади; д) будівлі для пу-
блічних виступів (казино, ігорні будинки); 

е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (не-
житлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, га-
ражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, 
котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; 

є) інші будівлі;

2.2. Не є об’єктом оподаткування: 
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, а також органі-
зацій, створених ними в установленому порядку, що 
повністю утримуються за рахунок відповідного дер-
жавного бюджету чи місцевого бюджету і є непри-
бутковими (їх спільній власності); 

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, 
які розташовані в зонах відчуження та безумовно-
го (обов’язкового) відселення, визначені законом, в 
тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 
г) гуртожитки; 
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у 

тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою 
згідно з рішенням сільської, (селищної, міської ради або 
ради об’єднаної територіальної громади); 

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх 
частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавле-
ним батьківського піклування, та особам з їх числа, ви-
знаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, 
які виховуються одинокими матерями (батьками), але 
не більше одного такого об’єкта на дитину; 

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використо-
вуються суб’єктами господарювання малого та серед-
нього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих 
архітектурних формах та на ринках; 

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпу-
си, цехи, складські приміщення промислових підпри-
ємств; ж) будівлі, споруди сільськогосподарських това-
ровиробників, призначені для використання безпосе-
редньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які 
перебувають у власності громадських організацій 
інвалідів та їх підприємств; 

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності 
релігійних організацій, статути (положення) яких заре-
єстровано у встановленому законом порядку, та вико-
ристовуються виключно для забезпечення їхньої ста-
тутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють 
діяльність засновані такими релігійними організаці-
ями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні 
тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється 
виробнича та/або господарська діяльність.

3. База оподаткування 
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єк-

та житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі 
його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та не-
житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які 
перебувають у власності фізичних осі, обчислюєть-
ся Дніпропетровською ОДПІ на підставі даних Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 
безоплатно надаються органами державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів 
відповідних документів платника податків, зокрема 
документів на право власності. 

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитло-
вої нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають 
у власності юридичних осіб, обчислюється такими осо-
бами самостійно виходячи із загальної площі кожного 
окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, 
що підтверджують право власності на такий об’єкт. 

4. Пільги із сплати податку 
4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової неру-

хомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власно-
сті фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кілько-
сті – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від 
їх кількості – на 120 кв. метрів; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, 
в тому числі їх часток (у разі одночасного перебу-
вання у власності платника податку квартири/квар-
тир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх 
часток), – на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний ба-
зовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. встановити пільги з податку на нерухоме май-
но для фізичних осіб на господарські (присадибні) 
будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких 
належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, 
вбиральні, погреби, навіси, альтанки, теплиці, бой-
лерні, котельні, душові, комори, електрощитові, там-
бури, пральні тощо на 200 кв.метрів;

4.3. Селищна рада може надавати пільги з податку, 
що сплачується на відповідній території з об’єктів 
житлової нерухомості, для фізичних осіб виходячи з 
їх майнового стану та рівня доходів. 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній 
території з об’єктів житлової нерухомості, для фізич-
них осіб не надаються на: об’єкт/об’єкти оподаткування, 
якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’я-
тикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердже-
ної рішенням органів місцевого самоврядування; об’єкти 
оподаткування, що використовуються їх власниками з 

метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, по-
зичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Селищна рада (сільська, міська, ради об’єднаної 
територіальної громади) до 1 лютого поточного року 
подає до Дніпропетровської ОДПІ  відомості стосов-
но пільг, наданих нею відповідно до абзацу першого 
та другого цього підпункту.

5. Ставка податку. 
5.1. Встановити ставку податку для об’єктів житло-

вої нерухомості, що перебувають у власності фізич-
них осіб у розмірі 0,1% та юридичних осіб  у розмірі 
1% від розміру мінімальної заробітної плати, встанов-
леної законом на 1 січня звітного (податкового) року, 
за 1 квадратний метр бази оподаткування;

5.2. Встановити ставку податку для об’єктів нежитло-
вої нерухомості, що перебувають у власності фізичних 
та юридичних осіб у відсотках від розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітно-
го (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування а 
саме: будівлі фінансового обслуговування – 2 відсотки; 
адміністративні будівлі, будівлі для конторських та адмі-
ністративних цілей – 0,5 відсотка; побутові будівлі – 0,1 
відсотка; господарські (присадибні) будівлі, допоміжні 
(нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, 
гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, 
тощо – 0,1 відсоток; ресторани та бари, станції технічно-
го обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, 
бази та склади підприємств торгівлі й громадського хар-
чування, будівлі підприємств побутового обслуговуван-
ня – 1 відсоток; торгові центри, універмаги, магазини, 
криті ринки, павільйони та зали для ярмарків – 1,5 від-
сотки; концертні зали – 1 відсоток; котельні, бойлерні, 
трансформаторні підстанції – 0,1 відсотка; гаражі – 0,5 
відсотка; інші будівлі – 1 відсоток

6. Податковий період 
6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює 

календарному року. 
7. Порядок обчислення суми податку 
7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів 

оподаткування, які перебувають у власності фізич-
них осіб, здійснюється Дніпропетровською ОДПІ за 
місцем податкової адреси (місцем реєстрації) влас-
ника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного 
об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, 
податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, 
зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 
4.1 цього рішення  та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше 
одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому 
числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумар-
ної загальної площі таких об’єктів зменшеної відповідно 
до підпунктів «а» або «б»  пункту 4.1 цього рішення та 
відповідної ставки податку; 

в) за наявності у власності платника податку об’єк-
тів житлової нерухомості різних видів, у тому числі 
їх часток, податок обчислюється виходячи із сумар-
ної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відпо-
відно до підпункту «в» пункту 4.1 цього рішення та 
відповідної ставки податку; 

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунк-
тів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюю-
чим органом пропорційно до питомої ваги загальної 
площі кожного з об’єктів житлової нерухомості; 

ґ) за наявності у власності платника податку об’єк-
та (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його 
частки, що перебуває у власності фізичної чи юридич-
ної особи – платника податку, загальна площа якого пе-
ревищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 
500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, 
розрахована відповідно до підпунктів «а» – »г» цього 
підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за ко-
жен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)»;

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежит-
лової нерухомості, які перебувають у власності фі-
зичних осіб, здійснюється контролюючим органом за 
місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника 
такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного 
з об’єктів нежитлової нерухомості з урахуванням п.4.2 
цього рішення та відповідної ставки податку.

8. Порядок сплати податку 
8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єк-

та оподаткування і зараховується до відповідного бюдже-
ту згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 

Фізичні особи можуть сплачувати податок через касу 
Виконкому Ювілейної селищної ради (об’єднаної терито-
ріальної громади)  за квитанцією про прийняття податків.

9. Строки сплати податку 
9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з подат-

ку сплачується: 
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня 

вручення податкового повідомлення-рішення; 
б) юридичними особами – авансовими внесками 

щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звіт-
ним кварталом, які відображаються в річній подат-
ковій декларації. 

(Продовж. чит. на 6 стор.)
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ІІ. Транспортний податок
2.1. Платники податку
2.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні 

та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які ма-
ють зареєстровані в Україні згідно з чинним законо-
давством власні легкові автомобілі, що відповідно до 
пункту 2.2.1 цього рішення є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єкт оподаткування
2.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомо-

білі, з року випуску яких минуло не більше п’яти 
років (включно) та середньоринкова вартість яких 
становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику 
економічного розвитку, за методикою, затвердженою 
Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, мо-
делі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів 
двигуна, типу коробки переключення передач, про-
бігу легкового автомобіля, та розміщується на його 
офіційному веб-сайті.

2.3. База оподаткування
2.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, 

що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 
2.2.1 цього рішення.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку 
на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен 
легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування 
відповідно пункту 2.2.1 цього рішення.

2.5. Податковий період
2.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорів-

нює календарному року.
2.6. Порядок обчислення та сплати податку
2.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів 

оподаткування фізичних осіб здійснюється Дніпро-
петровською ОДПІ.

2.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про 
сплату суми/сум податку та відповідні платіжні рекві-
зити надсилаються (вручаються) платнику податку Дні-
пропетровської ОДПІ до 1 липня року базового податко-
вого (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом 
року, податок сплачується фізичною особою-платником 
починаючи з місяця, в якому виникло право власності 
на такий об’єкт. Дніпропетровська ОДПІ надсилає по-
даткове повідомлення-рішення новому власнику після 
отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) по-
даткових повідомлень-рішень про сплату податку фі-
зичним особам – нерезидентам здійснюють контролю-
ючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, 
що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.6.3. Платники податку – юридичні особи самостій-
но обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного 
року і до 20 лютого цього ж року подають Дніпропе-
тровській ОДПІ декларацію за формою, встановленою 
у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з 
розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом 
року, декларація юридичною особою - платником пода-
ється протягом місяця з дня виникнення права власності 
на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з мі-
сяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.6.4. У разі переходу права власності на об’єкт опо-
даткування від одного власника до іншого протягом 
звітного року податок обчислюється попереднім влас-
ником за період з 1 січня цього року до початку того мі-
сяця, в якому він втратив право власності на зазначений 
об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи 
з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Дніпропетровська ОДПІ надсилає податкове пові-
домлення-рішення новому власнику після отриман-
ня інформації про перехід права власності.

2.6.5. За об’єкти оподаткування, придбані протягом 
року, податок сплачується пропорційно кількості міся-
ців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в 
якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

2.6.6. У разі спливу п’ятирічного віку легкового 
автомобіля протягом звітного року податок сплачу-
ється за період з 1 січня цього року до початку міся-
ця, наступного за місяцем, в якому вік такого авто-
мобіля досяг (досягне) п’яти років.

2.6.7. У разі незаконного заволодіння третьою особою 
легковим автомобілем, який відповідно до пункту 2.2.1 
цього рішення є об’єктом оподаткування, транспортний 
податок за такий легковий автомобіль не сплачується з 
місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт 
незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо 
такий факт підтверджується відповідним документом 
про внесення відомостей про вчинення кримінального 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його 
власнику (законному володільцю) податок за такий 
легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому 
легковий автомобіль було повернено відповідно до 
постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. 
Платник податку зобов’язаний надати контролюю-
чому органу копію такої постанови (рішення) протя-
гом 10 днів з моменту отримання.

2.6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою 
легковим автомобілем, який відповідно до пункту 2.2.1 
цього рішення є об’єктом оподаткування, уточнююча 
декларація юридичною особою – платником податку 
подається протягом 30 календарних днів з дня внесен-

ня відомостей про вчинення кримінального правопору-
шення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його влас-
нику уточнююча декларація юридичною особою 
– платником податку подається протягом 30 кален-
дарних днів з дня складання постанови слідчого, 
прокурора чи винесення ухвали суду.

2.6.9. Фізичні особи – платники податку мають 
право звернутися з письмовою заявою до Дніпропе-
тровської ОДП (за місцем своєї реєстрації) для про-
ведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у влас-
ності платника податку;

б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контро-

люючого органу та даними, підтвердженими платником 
податку на підставі оригіналів відповідних документів 
(зокрема документів, що підтверджують право власно-
сті на об’єкт оподаткування, перехід права власності на 
об’єкт оподаткування, документів, що впливають на се-
редньоринкову вартість легкового автомобіля), Дніпро-
петровська ОДП проводить перерахунок суми податку 
і надсилає (вручає) платнику податку нове податкове 
повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідом-
лення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначено-
му цим пунктом, звертаються за проведенням звірки 
даних до контролюючих органів за місцем реєстра-
ції об’єктів оподаткування».

2.7. Порядок сплати податку
2.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації 

об’єктів оподаткування і зараховується до відповід-
ного бюджету згідно з положеннями Бюджетного 
кодексу України.

2.8. Строки сплати податку
2.8.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня 

вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками 

щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звіт-
ним кварталом, які відображаються в річній подат-
ковій декларації.

ІІІ. Плата за землю.
3.1. Платники земельного податку
Платниками податку є: 
3.1.1. власники земельних ділянок, земельних час-

ток (паїв); 
3.1.2. землекористувачі. 
3.2. Об’єкти оподаткування земельним податком 
3.2.1. Об’єктами оподаткування є: 
3.2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у влас-

ності або користуванні; 
3.2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у 

власності. 
3.3. База оподаткування земельним податком 
3.3.1. Базою оподаткування є: 
3.3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ді-

лянок з урахуванням коефіцієнта індексації. 
3.3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну гро-

шову оцінку яких не проведено.
3.3.2. Рішення рад щодо нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок розташованих у межах 
населених пунктів офіційно оприлюднюється від-
повідним органом місцевого самоврядування до 15 
липня року, що передує бюджетному періоду, в яко-
му планується застосування нормативної грошової 
оцінки земель або змін (плановий період). В іншому 
разі норми відповідних рішень застосовуються не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за 
плановим періодом.

3.4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на 
землях лісогосподарського призначення (незалежно 
від місцезнаходження) земельним податком встанов-
люється статтею 273 Податкового кодексу України.

3.5. Ставка земельного податку за земельні ділян-
ки, нормативну грошову оцінку яких проведено (не-
залежно від місцезнаходження).

3.5.1. Ставка податку за земельні ділянки, норма-
тивну грошову оцінку яких проведено, встановлю-
ється у розмірі 1,5 відсотка від їх нормативної гро-
шової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазна-
чених у пунктах 3.5.2. – 3.5.9. 

3.5.2. Ставка податку за 1 гектар сільськогосподар-
ських угідь  встановлюється у відсотках від їх норма-
тивної грошової оцінки  у таких розмірах:

3.5.2.1. – для ріллі, сіножатей, та пасовищ – 0,1 від-
сотка від їх нормативної грошової оцінки ;

3.5.2.2. – для багаторічних насаджень – 0,03 відсо-
тка  від їх нормативної грошової оцінки .

3.5.3. Податок за земельні ділянки, зайняті житло-
вим фондом, автостоянками для зберігання особистих 
транспортних засобів громадян, які використовують-
ся без отримання прибутку, гаражно-будівельними, 
дачно-будівельними та садівницькими товариствами, 
індивідуальними гаражами, садовими і дачними бу-
динками фізичних осіб справляється у розмірі 0,03 від-
сотка відсотках від їх нормативної грошової оцінки .

3.5.4 За земельні ділянки, надані для потреб сіль-
ськогосподарського виробництва, водного та лісово-
го господарства, які зайняті виробничими, культур-
но-побутовими, господарськими та іншими будівля-
ми і спорудами справляється у розмірі 0,03 відсотка 
відсотках   від їх нормативної грошової оцінки.

3.5.5. Ставка податку встановлюється у розмірі 1 від-
соток від їх нормативної грошової оцінки за земельні 
ділянки, які перебувають у постійному користуванні 

суб’єктів господарювання (крім державної та комуналь-
ної форми власності). 

3.5.6. Ставка податку встановлюється у розмірі 0,75 
відсотка від їх нормативної грошової оцінки за земель-
ні ділянки, які перебувають у постійному користуван-
ні суб’єктів господарювання державної та комунальної 
форми власності.

3.5.7. Ставка податку за користування земельними ді-
лянками, які використовуються юридичними і фізични-
ми особами, в тому числі у разі переходу права власності 
на будівлі, споруди (їх частини), але право власності або 
право оренди на земельні ділянки під цими будівлями, 
спорудами (їх частинами)  в установленому законодав-
ством порядку не оформлено, становить 3 відсотки від 
їх нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

3.5.8. Ставка податку за земельні ділянки, на які не 
оформлено в законодавчому порядку документи, за 
винятком платників, зазначених у пунктах 3.7., 3.8.

3.5.8.1. За земельні ділянки, зайняті житловим фон-
дом, садовими і дачними будинками фізичних осіб – 
0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки .

3.5.8.2. Інші – 3 відсотки від їх нормативної гро-
шової оцінки .

3.5.9. Податок за земельні ділянки на територіях 
та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та ре-
креаційного призначення становить 3 відсотки від їх 
нормативної грошової оцінки. 

3.6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, 
розташовані за межами населених пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких не проведено.

3.6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташо-
вані за межами населених пунктів, встановлюється у 
розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки 
одиниці площі ріллі по Дніпропетровській  області, 
крім: сільськогосподарських угідь на які встановити 
ставку податку – 1 відсоток від нормативної грошо-
вої оцінки одиниці площі ріллі по Дніпропетров-
ській  області.; за сільськогосподарські угіддя, а саме 
за земельні частки (паї), землі для ведення особисто-
го селянського господарства для фізичних осіб- 0,1 
відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці 
площі ріллі по Дніпропетровській  області.

3.6.2. Ставка податку за користування земельними 
ділянками, які використовуються юридичними і фі-
зичними особами, в тому числі у разі переходу права 
власності на будівлі, споруди (їх частини), але право 
власності або право оренди на земельні ділянки під 
цими будівлями, спорудами (їх частинами)  в установ-
леному законодавством порядку не оформлено, стано-
вить 5 відсотків від нормативної грошової оцінки зе-
мельної ділянки одиниці площі ріллі по Дніпропетров-
ської  області. 

3.6.3. За земельні ділянки, на які не оформлено в зако-
нодавчому порядку документи, за винятком платників 
5 відсотка. 

3.7. Пільги щодо сплати земельного податку для фі-
зичних осіб встановлюються статтею 281 Податкового 
кодексу України.

3.8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
3.8.1. Від сплати податку звільняються платники згід-

но статті 282 Податкового кодексу України.
3.8.2. Надати пільги по податку на землю та звільнити 

від сплати податку:
3.8.2.1. органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, органи прокуратури,  суди, підрозділи 
Збройних сил України, заклади, установи та організації, 
які повністю утримуються за рахунок коштів державно-
го або місцевих бюджетів;

3.9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуван-
ню земельним податком встановлюються статтею 283 
Податкового кодексу України.

3.10. Особливості оподаткування платою за землю 
встановлюються статтею 284 Податкового кодексу 
України.

3.11. Орендна плата.
3.11.1. Платником орендної плати є орендар зе-

мельної ділянки.
3.11.2. Об’єктом оподаткування є земельна ділян-

ка, надана в оренду.
3.11.3. Розмір та умови внесення орендної плати 

встановлюються у договорі оренди між орендодав-
цем (власником) і орендарем.

3.11.4. Розмір орендної плати встановлюється у до-
говорі оренди, але річна сума платежу:

3.11.4.1. не може бути меншою 3 відсотків норма-
тивної грошової оцінки;

3.11.4.2. не може перевищувати 12 відсотків нор-
мативної грошової оцінки;

3.11.4.3. може перевищувати граничний розмір 
орендної плати, встановлений у підпункті 3.11.4.2 у 
разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

3.11.5. Плата за суборенду земельних ділянок не 
може перевищувати орендної плати 

3.12. Податковий період для плати за землю 
3.12.1. Базовим податковим (звітним) періодом для 

плати за землю є календарний рік. 
3.12.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 

1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для ново-
створених підприємств та організацій, а також у зв’язку 
із набуттям права власності та/або користування на нові 
земельні ділянки може бути меншим 12 місяців)

3.13. Порядок обчислення плати за землю встанов-
люються статтею 286 Податкового кодексу України

3.14. Строк сплати плати за землю встановлюють-
ся статтею 287 Податкового кодексу України

Іван КАМІНСЬКИЙ, селищний  голова.
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СМАЧНОГО!
ГРИБНА ЮШКА

Інгредієнти: 100 гр сушених білих грибів, 1-2 цибулини, 1-2 морквини, 
5 картоплин, олія, 1 зубчик часнику, чорний мелений перець, сіль, 2 лав-
рових листка, зелень: петрушка, кріп.

Приготування: замочіть сушені гриби в холодній воді на кілька годин. 
Потім поставте варити в каструлі на маленькому вогні на 1 годину. Додай-
те почищену та порізану кубиками картоплю. Подрібніть цибулю, моркву 
– обсмажте на олії й додайте в юшку. Посоліть, поперчіть, покладіть лав-
ровий лист, варіть 10 хв. Додайте вичавлений часник та подрібнену зелень. 
Виключіть плиту й накрийте суп кришкою.

ПАСТА З ГРИБАМИ
Інгредієнти: макарони – 500 гр, гриби печериці – 700 гр, вершки (20% 

жирності) – 1 чашка, борошно – 2 ст. л., сир твердий – 50 гр, перець чорний 
мелений та сіль за смаком

Приготування: свіжі печериці ретельно промийте у воді, очистіть і знову 
промийте. Наріжте печериці тонкими пластинками й викладіть у сковороду з 
невеликою кількістю олії. На дуже повільному вогні обсмажте гриби. Як тільки 
в сковороді проявиться сік печериць, але самі гриби ще не потемніють, додайте 
просіяне борошно й ретельно змішайте інгредієнти. Залийте всю цю консистен-
цію вершками, посоліть і поперчіть. Накрийте  кришкою й готуйте 15-20 хв., 
періодично помішуючи. В каструлю наберіть воду, доведіть її до кипіння на се-
редньому вогні. Додайте кілька щіпок солі й варіть макарони 7-10 хв. Після чого 
висипте їх у друшляк, щоб стекла вода. Викладіть необхідну порцію пасти на 
тарілку. Зверху за допомогою ложки викладіть гриби й полийте все це соусом зі 
сковороди. Посипте зверху тертим сиром. Подавайте до столу в гарячому вигляді. 

РАВІОЛІ З М’ЯСОМ І СИРОМ
Інгредієнти для тіста: борошно – 2 ст., сіль – 1 ч. л., яйце – 3 шт., олив-

кова олія – 2 ст. л.
Інгредієнти для начинки: сир бринза – 300 гр, яйце – 1 шт., сіль, перець 

за смаком, суха суміш італійських трав – щіпка, лимонна цедра – 1/2 ч. л., 
яловичий фарш – 200 гр, томат у власному соку – 400 гр, цибулина – 1 шт., 
часник – 1 зубчик, оливкова олія.

Приготування: замішайте тісто для равіолі. Для цього просійте борошно й 
змішайте його із сіллю. У центрі борошняної гірки зробіть колодязь і вбийте 
в нього яйце, влийте олію й замішуйте густе, еластичне й гладке тісто. Загор-
ніть тісто харчовою плівкою й поставте відпочити в холодильник на 30 хв. 

Наступний крок – начинка. Розімніть бринзу виделкою й змішайте з яйцем, 
сіллю й перцем. Додайте в сир сухі італійські трави, лимонну цедру. Розка-
чайте тісто, виріжте з нього кружечки, в центр кожного з яких викладайте по 
чайній ложці сирної начинки. Накрийте начинку другим пластом тіста зверху 
й защипіть краї так, щоб усередині не виявилося повітря. На сковороді з олив-
ковою олією обсмажте дрібно нарізану ріпчасту цибулю й часник з м’ясним 
фаршем. Додайте до засмажки томати у власному соку і тушкуйте до м’якості. 
Змішайте равіолі з м’ясним соусом і відразу ж подавайте до столу.

КУРЯЧИЙ ШАШЛИК ІЗ КАРТОПЛЕЮ В ДУХОВЦІ
Інгредієнти: 1,5 кг курячого філе, 4 цибулини, сіль, перець чорний, 50 

мл оцту столового, 7 картоплин.
Приготування: наріжте куряче філе на невеликі шматочки, складіть в 

миску. Додайте перець, сіль, цибулю нарізану кільцями, оцет. Перемішай-
те і залиште маринуватися на 1-2 години. Почистіть картоплю, наріжте 
кільцями й викладіть на деко. Замариноване м’ясо нанизьте на дерев’яні 
шпажки, чергуючи з кільцями цибулі. Викладіть шашлики на деко, на шар 
картоплі. Поставте деко в розігріту духовку на 30 хв. Коли верхня частина 
шашликів підсмажиться, їх треба акуратно перевернути, щоб м’ясо було 
рум’яне з усіх боків. Картопля повинна просочитися соком від м’яса.

СИРНІ КОРЖИКИ З ЗЕЛЕНОЮ ЦИБУЛЕЮ
Інгредієнти для тіста: 100 мл. кефіру, 0,5 ч.л. соди, 50 гр тертого сиру, 1 

жовток, 1 ст.л. олії, щіпка цукру, солі, 1,5 склянки борошна.
Інгредієнти для начинки: пучок зеленої цибулі, 1 яйце, 1 ст.л. майонезу.
Приготування: замісіть тісто, розділити на кульки. Кожну кульку роз-

качайте, всередину покладіть 1 ст.л. начинки (наріжте цибулю, додайте си-
рий яєчний білок, майонез, і все добре перемішайте), защипніть (як біляш), 
потім за допомогою качалки акуратно розкачайте. Розігрійте сковороду, 
влийте олію й обсмажуйте з обох сторін.
ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ

ЯК ЗБЕРЕГТИ СМАК ЇЖІ ПІД ЧАС ЇЇ ПРИГОТУВАННІ
• Крупу необхідно перебирати й мити. Промивати під струменем води, 

поки вода не стане прозорою.
• Рис краще промивати холодною підсоленою водою.
• Овочі та фрукти після миття потрібно насухо витирати, а тільки потім 

піддавати їх тепловій обробці. 
• Посуд для приготування повинний бути сухим.
• Обов’язково знімати й видаляти: в м’ясі: плівку, сухожилля, фасції; в 

птиці: шкіру; в рибі: шкіру (у морської); в супах, відварах: піну.

П Р О Д А М 
Раундап Макс 9 каністр

по 2000 грн
Телефон для довідок:  

(066) 734-58-63.

ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 
ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ

 ОРГАНІЗАЦІЙ
Згідно рішення голови виконкому Ві-

зір О. О. № 41 від 23.12.2015 року «Про 
оголошення конкурсу на делегування 
послуги-благоустрій території сільської 
ради та створення умов для виховання 
дітей» Новоолександрівська територі-
альна громада запрошує до участі в кон-
курсі громадські організації, які мають 
статус неприбутковості та офіційно заре-
єстровані в Україні. 

Конкурс проводиться в рамках проек-
ту «Співробітництво адміністрацій та 
громадських організацій в сфері надання 
соціальних послуг». 

Реалізується проект за підтримки 
Польсько-Канадської Програми Під-
тримки демократії з метою залучення 

громади до вирішення суспільних про-
блем шляхом делегування повноважень.

За підсумками проведеного конкурсу 
громадській організації-переможцю буде 
делеговано послуги з благоустрою тери-
торії Новоолександрівської сільської ради 
та створення умов для виховання дітей.

Для участі в конкурсі необхідно до 
20 лютого 2016 року надати до Ново-
олександрівської сільської ради (в 1 
кабінет, тел. 712-33-86) наступну ін-
формацію: Статут організації, презента-
цію напрямів діяльності та практичних 
напрацювань; про участь у конкурсах 
проектів та програм різного рівня; про 
спроможність здійснювати діяльність із 
надання послуги «Благоустрій території 
сільської ради та створення умов для ви-
ховання дітей»; про спроможність звіту-
вання щодо надання зазначеної послуги.

29 січня 2016 року відбулась 3 сесія 7 скликання 
Любимівської сільської ради, на якій були прийняті 
рішення «Про встановлення на території Любимівської 
сільської ради місцевих податків та зборів на 2016 рік» 
№ 79-3/УІ та рішення «Про встановлення ставок єдино-
го податку для суб`єктів малого підприємництва-фізич-
них осіб на 2016 рік» № 78-3/УІІ. 

З текстами рішень  можна ознайомитись на дошці ого-
лошень Любимівської сільської ради, та отримати копію 
електронною адресою за запитом furmanlena@ukr.net.  

Балівська сільська рада 
повідомляє про прийнятий 
регуляторний акт: «Рішення 
про встановлення на терито-
рії Балівської сільської ради 
місцевих податків та зборів на 
2016 рік» (податок на нерухоме 
майно відмінне від земельної 
ділянки та транспортний по-
даток). 

Для ознайомлення документ 
розміщено на інформаційній 
дошці оголошень за адресою: с. 
Балівка, вул. Леніна, 47.

Сурсько-Литовська 
сільська рада 26 січня 
2016 року прийняла рі-
шення «Про податок на 
майно на території Сур-
сько-Литовської сіль-
ської ради». 

З рішенням можна 
ознайомитись у примі-
щенні сільської ради за 
адресою: Дніпропетров-
ський район, с. Сур-
сько-Литовське, вул. 
Польова, 58.

Організація продає 11/50 частин гуртожитку 
(магазин № 2, загальною площею 195,8 м2) у с. Лю-
бимівка Дніпропетровського району й області по 
вул. Садова, 1. Ціна продажу – 240 000,00 грн. 

За довідками звертатись за тел. (097) 104-54-06.

Колективи райдержадміністрації, районної ради, районного 
відділу освіти та всі працівники навчальних закладів району 
висловлюють щирі співчуття в. о. начальника відділу освіти 
Шеремету Миколі Олександровичу та вчителю Олександрів-
ської СШ Шеремет Тетяні Михайлівні з приводу тяжкої втра-
ти – смерті тестя та батька,

Втрачені: військовий квиток серії АМ № 350767, права ВАА 481719, техпаспорт  на 
автомобіль Славута АЕ 3245 СХ, АЕС № 311510, власник Гончаров Сергій Анато-
лійович, вважати недійсними. 

Партизанська сіль-
ська рада повідомляє, 
що 26.01.2016 року на 
4 сесії VII скликан-
ня прийнято рішення 
«Про податок на майно 
на території Партизан-
ської сільської ради». 

З рішенням можна 
ознайомитися в примі-
щенні  сільської ради за 
адресою: с. Партизан-
ське, вул. Чапаєва,  7.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІ-
НІСТРАЦІЇ оголошує конкурс на за-
міщення вакантних посад: головний 
державний соціальний інспектор, дер-
жавний соціальний інспектор, головний 
спеціаліст фінансово-господарського 
відділу, провідний спеціаліст відділу 
забезпечення державних допомог, го-
ловний спеціаліст відділу прийняття 
рішень та призначення соціальних до-
помог, провідний спеціаліст відділу з 
питань соціального захисту населення. 
Основні вимоги: громадянство Укра-
їни, вища освіта відповідного профе-

сійного спрямування, стаж роботи за 
фахом. До заяви про участь у конкурсі 
на ім’я голови конкурсної комісії дода-
ють такі документи: заповнену особову 
картку (форма № П-2ДС) з відповідними 
додатками; копії диплома про освіту і 
паспорта; відомості про доходи за 2015 
рік, дві фотокартки розміром 3х4 см. 

Додаткову інформацію про основ-
ні функціональні обов’язки, розмір 
та умови оплати праці буде надано за 
тел. 27-08-10, 753-78-10. 

Заяву подавати за адресою: 52005, 
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5 кім. 5. 

Документи приймають протягом місяця 
з дня опублікування оголошення.

Чумаківська сільська 
рада на 4 сесії VII скли-
кання від 29 січня 2016 
року прийняла рішення 
№ 1-4/VІІ «Про податок 
на майна на території Чу-
маківської сільської ради 
Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області 
на 2016 рік».

Щ а с л и в а 
людина ніколи 
не шкодує про 
минуле, не бо-
їться майбут-
нього, й не лізе 
в чуже життя.

Життєва мудрість
Михайла  Йосиповича  ЖУРЕНКА.

Поділяємо гіркий біль і скорботу разом із рідними 
та близькими покійного.

ПІДГОРОДНЕНСЬКА
 МІСЬКА РАДА 

оголошує конкурс на 
заміщення вакантних по-
сад державних службов-
ців: Провідний спеціаліст 
(кадастровий реєстра-
тор). Кваліфікаційні ви-
моги: повна вища освіта 
відповідного професій-
ного спрямування за ос-
вітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціа-
ліста (інженер-землевпо-
рядник). Стаж роботи за 
фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування 
або державній службі на 
посаді спеціаліста I чи II 

категорій не менше 1 року 
або стаж роботи за фахом в 
інших сферах управління 
не менше 2 років. 

Спеціаліст І категорії 
землевпорядник-еколог 
та спеціаліст І категорії 
землевпорядник (на час де-
кретної відпустки основ-
ного працівника). Квалі-
фікаційні вимоги: Вища 
освіта відповідного про-
фесійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціа-
ліста (землевпорядник, 
еколог). Стаж роботи за 
фахом у державній службі 
на посаді спеціаліста II ка-

тегорії чи в інших сферах 
управління за фахом не 
менше 1 року при необ-
хідності, виходячи із ви-
конання структурним під-
розділом основних завдань 
та функцій.

Термін прийняття до-
кументів тридцять днів 
із моменту опублікуван-
ня оголошення. Докумен-
ти приймаються за адре-
сою: вул. Центральна, 46, 
м. Підгородне, приміщен-
ня Підгородненської місь-
кої ради, каб.12, з 08.00 
до 12.00 години, з 13.00 до 
17.00 години, п’ятниця до 
15.45 години.
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На базі Степнянської СШ (директор Валентина 
Обух) пройшов районний турнір із гирьового спорту 
серед допризовної молоді. За медалі від районної ор-
ганізації Товариства сприяння обороні України боро-
лись 12 юнаків, які представляли 4 колективи.

Командний залік. 1 місце – Степнянська СШ 
(вчитель фізкультури Катерина Глущенко); 2 місце – 
Ювілейна СШ-1 (вчитель фізкультури Альона Бока-
рєва); 3 місце – Зорянська СШ (вчитель фізкультури 
Сергій Вербицький).

Особистий залік. 1 місце – Денис Галушков (Степ-
нянська СШ); 2 місце – Армен Манукян (Степнян-
ська СШ). 3 місце – Руслан Боркая (Ювілейна СШ-1) 
та Олександр Дьячков («Зоря»). 

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Змагання 
приурочені пам’яті героям Крут. Юні спортсмени 
хотіли бути схожими на славних ровесників, тому 

проявили патріотизм, силову витривалість та волю до перемоги. Якнайкраще 
ці якості проявили місцеві гирьовики. За відведений час (3 хвилини) вони в 
сумі зробили найбільше ривків шістнадцятикілограмовим снарядом. Усього на 
5 підйомів чемпіонам поступились силачі з Ювілейного, у зорянців – 3 призове 
місце».

Сергій В ЕРБИЦЬКИЙ.

За вікнами зима, а в старшокласників гаряча спортивна пора. В рамках ра-
йонної Спартакіади пройшли чемпіонати зі стрітболу, баскетболу, шахів та на-
стільного тенісу. В змаганнях взяли участь практично всі шкільні колективи. 
Після відбору, в фіналі своїх представників мають команди Зорянської, Юві-
лейної № 1, Партизанської, Кіровської, Олександрівської, Підгородненської, 
Балівської шкіл. 

Згідно календарного плану чемпіонів визначать спочатку тенісисти (20 люто-
го), стрітболісти (25 лютого). Баскетболісти та шахісти виявлять кращих на вес-
няних канікулах.

Анатолій ПОЛУПАНОВ, директор ДЮКФП .

ГАРЯ ЧА  СПОРТ ИВНА  ПОРА

СПОРТРІВНЯННЯ 
НА ГЕРОЇВ КРУТ

Якщо в селі є дитячий садок, 
то це радість для всіх жителів, 
а особливо для батьків та ма-
люків. Дуже добре, що в селі 
Партизанське не просто зберігся 
дошкільний заклад, а й став пред-
метом гордості. Батьки, які вперше 
приходять віддавати дитину до дит-
садка, дивуються затишним відре-
монтованим групам, сучасним ди-
тячим меблям, новому спортивному 
обладнанню, музичним інструмен-
там, яскравим іграшкам. Так, це все 
звичайний сільський дитячий садок. 
Спитаєте, у чому секрет? Скоріш за 
все,  в спільному бажанні творити 
для дітей. Сільська рада, на балансі 
якої знаходиться ДНЗ №19 «Івуш-
ка», багато коштів виділяє для пов-
ноцінного функціонування закладу. 
Завідуюча дитсадка Лариса Сумська 
вміє знаходити спільну мову зі спон-
сорами. Батьки теж допомагають, не 
стоять осторонь проблем дошкіль-
ного закладу.

Хочеться відзначити роботу всьо-
го колективу, який так добросовісно, 
з натхненням працює з дітьми. Думаємо, що прикладом для працівників ДНЗ є 
їхня завідуюча – мудра, працьовита, творча, досвідчена. Для Лариси Іванівни ди-
тячий садок – це не просто робота, а призначення в житті. Тому й поважають її 
колеги, батьки та діти. Колектив закладу, як велика, дружня сім’я, котра робить 

все для того, щоб діткам було в 
дитсадку не просто приємно, а й 
корисно. На жаль, не всі батьки 
розуміють складність роботи з 

дітьми, тому інколи виникають непо-
розуміння, в результаті яких завіду-
юча та педагоги час, призначений для 
дітей, витрачають на різні перевірки 
та пояснювальні записки. А так хо-
четься, щоб спільна справа громади 
мала лише позитивні результати.

Прикладом таких маленьких при-
ємностей стало святкування ново-
річних свят у нашому закладі. Депу-
тат обласної ради  Віктор Шинкевич 
подарував діткам солодощі до Дня 
святого Миколая. Сільська рада 
(сільський голова Іван Буряк) кожній 
дитині придбала великі пакунки со-
лодощів. Новорічні ранки пройшли 
весело, цікаво й казково. Тож ща-
стям сяяли дитячі оченята, а батьків 
переповнювало почуття вдячності.

Яким буде майбутнє нашого садка, 
школи, громади, села, України за-
лежить лише від нас самих. Головне 
– пам’ятати, що кожна людина народ-

жена для добра, а найкращий спосіб виховати дітей хорошими – це зробити їх ща-
сливими. Ми щиро вдячні всім, хто дбає про наших дітей, вчить їх своїм прикладом 
добру, справедливості, взаємоповаги. Бажаємо всім здоров’я, успіхів, миру. 

Батьки вихованців найкращого дитячого садка «Івушка».

ДОШКІЛЛЯ

У НАШОМУ САДКУ, ЯК У ВІНОЧКУ

Найдорожчу в світі матусю, бабусю та прабабусю 
Галину Антонівну ТОВСТИК 

вітаємо із 70-річним ювілеєм!
Рідна матусю, рідненька Ви ненько,

Вас із ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день, веселий і багатий,

Щастя й добро завітають до хати!
Щоб у достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожити без ліку.

І у вінок привітань, 
як зерно до зернини,

Низький Вам уклін 
від всієї родини!

З повагою син Юра, 
донька Лариса та вся 
дружна родина.

Вітаємо із славним 50-річним ювілеєм
Григорія Васильовича 

   МАХНО! 
Є ювілей і свята різні,

Та є одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні,

І Вам минає 50!
Бо 50 – це сила й мудрість,

Та й досвід, кажуть, немалий,
Повага вдома, серед друзів,
Любов і шана від дітей!

Прийміть від нас вітання щирі,
Хай обминає Вас журба,

Хай кожен день несе віднині
Для Вас мить щастя та добра!

З найкращими побажаннями рідні й близькі.

Днями відсвяткував свій юві-
лей начальник Дніпропетров-
ського відділення головного 
управління національної поліції 
в Дніпропетровській області пол-
ковник поліції 

Олександр ЧІПЕЦЬ. 
Шановний Олександре Івановичу! 
Щиро вітаємо Вас із 40-річчям!
Велика подяка Вам за працю, за 

мужність і за відданість справі слу-
жіння народові України.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
родинного щастя й благополуччя, 
успіхів у професійній діяльності. 
Хай Ваша невичерпна енергія буде 
джерелом для подальших звершень, 
а рішучість і наполегливість у досягненні мети – прикладом для наслі-
дування всім, хто поряд!

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

вітаємо із 70-річним ювілеєм!

І у вінок привітань, 

Низький Вам уклін 

донька Лариса та вся 
дружна родина.

Депутатський корпус та 
виконавчий комітет Чу-
маківської сільської ради 
від імені всіх жителів 
Чумаківської територі-
альної громади вітають із 
Днем народження добру, 
чуйну, джерельно чистої 
душі жінку, надійного й 
комунікабельного лідера 
територіальної громади, 
професіонала своєї спра-
ви – Чумаківського сіль-
ського голову 

Валентину СТЕЦЬ
Шановна Валентино 

Іванівно!
З цієї приємної нагоди шлемо Вам найщи-

ріші та сердечні вітання. Відрадно, що Ваш 
багатий життєвий і професійний досвід, 
почуття відповідальності, вболівання за 
територіальну громаду принесли заслу-

жений авторитет се-
ред колег та жителів 
села. Ми високо цінуємо 
Вашу активну лідер-
ську позицію й вдячні за 
ті рішення, які Ви вті-
люєте в життя з ме-
тою покращення жит-
тя нашої Чумаківської 
громади. 
На струнах лютий

 пісню підбирає,
А ми сьогодні 

з щирістю й любов’ю
Бажаєм довгих 

років і добра,
Багато радості 

та доброго здоров’я.
На довгий вік, на многії літа,

На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.


