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Днями в приміщенні райдержадміністрації відбулася нарада 
під головуванням Артьома Фісунова, голови райдержадміністра-
ції, за участі керівників служб району, голів та депутатів міської, 
селищних, сільських рад. 

Під час наради відбулося урочисте нагородження. Указом Пре-
зидента України від 25 грудня 2015 року № 722/2015 Орденом 
Богдана Хмельницького III ступеня нагороджений Василь Мі-
щук, капітан запасу, учасник АТО, призваний до лав Збройних 
сил України в липні 2014 року. 

Василь Міщук не на словах знає, що таке війна: «Мир і сильна 
Україна – мета кожного патріота нашої країни. Україна пережила 
багато трагічних моментів на шляху свого утвердження, – зазна-
чив Герой нашого часу. – Сьогодні як ніколи ми маємо об’єднати-
ся в один міцний кулак для збереження консолідації суспільства, 
щоб не допустити розколу та протистоянь, про які так мріє во-
рог. Адже його головною метою на шляху занедбання держави 
було знищення військової потужності та національної свідомості 
її громадян. Але ми не зда-
мося, Україна обов’язково 
вийде переможницею з цьо-
го безбожного військового 
конфлікту. Бо за нами – 
правда, за нами пліч-о-пліч 
– мільйони патріотів, які свято вірять у розквіт і щасливе майбутнє. Вони готові 
мужньо відстоювати цілісність держави заради того, щоб вирувало життя та лу-

нав дитячий щасливий сміх».
Василь Петрович поділився вра-

женнями від побаченого й пережито-
го в пеклі  Іловайського котла: «Важ-
ко описати та передати словами жах-
ливі моменти, коли смерть дивиться 
в обличчя й перевіряє тебе на міць. 
Те випробування вогнем, яке ми пе-
режили,закарбувалося в пам’яті на-
завжди. Нехай увіковічиться нащад-
ками світла пам’ять про товаришів, 
які ніколи вже не повернуться в рідні 
домівки... Я глибоко переконаний, 
що наші жертви не марні, адже сини 
неньки-України покликані сьогодні 
зі зброєю в руках відстоювати рідну 
землю, щоб не дати ворогам зруйну-
вати її майбутнє. Заради дітей, своїх 
сімей ми на передовій даємо різку 

відсіч російській агресії. Адже місія чоловіка на землі – бути батьком у родині та 
захисником для Батьківщини». 

Слова великої вдячності прозвучали від Василя Міщука волонтерському рухові, 
тим людям, які нехтуючи своїм домашнім комфортом, забезпечують військових 
на передовій необхідними речами, словами підтримки. А також зворушливими 
моментами, від яких у бійців на очах бринять сльози – це дитячі малюнки та лис-
тівки. З побажаннями витримки, міцного здоров’я, миру й добра, малеча підбадьо-
рює та надихає захисників у зоні АТО.

З приводу 7-ї  хвилі мобілізації виступили представники районного військового 
комісаріату. Олександр Вольніков, військовий комісар, акцентував увагу присут-
ніх на участі депутатів у роботі комісаріату. Також детально зупинився на лан-
цюговій взаємодії між різними структурами: Міноборони України з військовим 
комісаром та головою РДА, у спільній співпраці з депутатами, які в свою чергу ма-
ють безпосередній зв’язок із жителями Дніпропетровського району. На заході роз-
глядалися переваги 
служби в Збройних 
силах України за 
контрактом.

Питання припис-
ки та призову на 
строкову військову 
службу, яка вклю-
чає в себе приписку 
до РВК, медогляд 
та отримання пер-
шого військового 
документа, огляд їх 
морально-ділових 
якостей та випадки 
відстрочки від при-
зову, окреслив лей-
тенант Вадим Євіч.

НАРАДА

НАМ ПОТРІБЕН МИР  І  СИЛЬНА  УКРАЇНА

Шановні земляки, ветерани афганської війни! 
15 лютого – пам’ятна дата в історії нашої країни. Цього року ми 

відзначаємо 27-му річницю виведення радянських військ із Афга-
ністану. Війна в Афганістані – особлива сторінка в нашій історії. 

Після Другої світової війни війська СРСР брали участь у 24-х ло-
кальних війнах і збройних конфліктах на території 16-ти іноземних 
держав. Найбільш масштабною та трагічною була війна в Республіці 
Афганістан. 10 років – з 25 грудня 1979 року по 15 лютого 1989 року 
тривала війна. Через афганське пекло пройшли десятки тисяч солдат. 
Ця війна зламала життя багатьом молодим хлопцям. Незважаючи ні 
на що, вони чесно виконували свій військовий обов’язок, залишалися 
вірними присязі до кінця.

Цього дня ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю полеглих 
наших земляків-побратимів, вшановуємо тих, кому довелося воювати 
в чужих країнах.

Дмитро ЧАЛИЙ, голова Дніпропетровської районної 
організації Української спілки ветеранів Афганістану.

Щодо військового обліку та мобілізації проінформував старший солдат Сер-
гій Бабенко, зазначивши загальні засади ведення військового обліку, на підставі 
чого проводиться мобілізація, оповіщення в зв’язку мобілізації, проходження 
медичного огляду, відстрочка від мобілізації тощо.

Звертаючись до присутніх у залі Артьом Фісунов зазначив, що як представни-
ки громади, депутати мають налагодити зв’язок із людьми, донести достовірну 
інформацію щодо мобілізації для підбору військовозобов’язаних до лав Зброй-
них сил України. 

В умовах децентралізації в квітні місяці цього року набирає чинність Закон 
України від 10.12.2015 № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядуван-
ня та оптимізації надання адміністративних послуг».  Щодо передачі функцій 
реєстрації громадян за місцем проживання, перед присутніми виступила Тетяна 
Ступак, начальник міграційної служби району, яка зазначила, що місцевим гро-
мадам необхідно обдумати та призначити відповідальну особу, вибрати примі-
щення для обслуговування та збереження картотеки. 

З даного питання було вирішено створити робочу групу на рівні району для 
налагодження безперебійної роботи.   

Про адміністративні послуги, які надаються жителям Дніпропетровського ра-
йону через Центр надання адміністративних послуг населенню, проінформува-
ла Наталія Плющій, адміністратор Центру.

З доповіддю на нараді виступив Сергій Рашевський, головний інспектор Дні-
пропетровського районного сектору ГУ ДСНС України у Дніпропетровській 
області, щодо стану пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти, які зна-
ходяться на території району. Було доведено основні недоліки, виявлені під час 
проведення перевірок шкіл та дошкільних навчальних закладів району. Підні-
мались питання щодо шляхів вирішення виявлених порушень, на усунення яких 
потрібні значні матеріальні кошти. 

З боку голови райдержадміністрації були висловлені порозуміння та підтрим-
ка для надання в подальшому допомоги в вирішенні нагальних питань.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото автора: обговорення порядку денного; Василь Міщук, капітан за-

пасу Збройних сил України, з Галиною Кузьменко, Підгородненським місь-
ким головою, для якої кожен воїн, хто вижив у Іловайському котлі – ніби 
вісточка від сина-патріота, що віддав своє життя за неньку-Україну; учас-

ники наради.

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
15 лютого в цьому році відзначається 27-ма річниця виведення радянських військ із 

Афганістану. Водночас сумна та радісна дата для тих, хто пропустив через своє серце 
ті буремно-вогняні події. Це привід вшанувати загиблих і померлих, згадати про часи 
служби та більш ширше поглянути як саме живуть ветерани тієї війни.

Щорічно український народ віддає глибоку шану всім без винятку солдатам і офіцерам, 
рядовим і генералам, робітникам та службовцям, яким судилося пройти горнило бойових 
дій у Республіці Афганістан та інших «гарячих» точках планети.

Приємно відзначити, що колишні воїни, зберігаючи бойове братерство, займають активну 
життєву позицію, спрямовують зусилля на розвиток Української держави, досягнення єдності 
та консолідації суспільства. Саме ваша відданість інтересам Батьківщини, військова доблесть 
та патріотизм є взірцем для нинішнього покоління українських військовослужбовців.

Щиро вдячні всім учасникам бойових дій на території інших держав за мужність і геро-
їзм, професіоналізм і високу відповідальність.

Бажаємо всім вам міцного здоров’я, благополуччя, успіхів, добра, щастя, миру й достатку.
Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації. 
Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.



Днями в Дніпропетровській центральній районній лікарні відбулася медична 
нарада під головуванням головного лікаря Лариси Гардецької, на якій були роз-
глянуті підсумки діяльності КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ» ДОР» за 2015 рік та 
пріоритетні напрямки діяльності на 2016 рік.

У заході взяли участь: Любов Біла, заступник голови районної ради; Олександр 
Степанський, представник РДА, Людмила Побігай, головний лікар Центру пер-
винної медико-санітарної допомоги Дні-
пропетровського району.

Із доповіддю про основні напрямки ро-
боти лікарні за минулий рік та завдання 
на 2016 виступила Лариса Гардецька: «Рік, 
що минув, був дуже непростим і наше го-
ловне досягнення – це те, що в умовах хро-
нічного недофінансування ми працюємо 
та надаємо допомогу нашим хворим, роби-
мо ремонти, закупаємо нове обладнання та 
впроваджуємо сучасні технології. 

Статистичні дані про підсумки діяль-
ності КЗ «Дніпропетровська 
ЦРЛ» ДОР»: збільшилась кіль-
кість пролікованих хворих в 
стаціонарних відділеннях на 
1,3%, серед них найпошире-
нішими залишаються захво-
рювання системи кровообігу, 
органів дихання і травлення. 
Зменшилась летальність на 20% і складає 0,5%, відсутня післяопераційна ле-
тальність, перинатальна смертність знизилась до 9,3 на тисячу народжених жи-
вими. Розвивається ендоскопічна хірургія. 

Завдяки консолідованості медичної субвенції та районного бюджету ми 
змогли придбати діагностичне та лікувальне обладнання: багатофункціональ-
ний діагностичний спірометричний комплекс, який дає можливість діагнос-
тики захворювань органів дихання, лікування та профілактику; рентгенівську 
трубку, для хірургічного відділення та операційних – малий хірургічний на-
бір, ультразвуковий апарат для механічної очистки медичного інструментарію, 
кардіомонітор, електрокардіограф, електровідсмоктувач. Для терапевтичного 

відділення – пульсоксиметр, кисневий концентратор, електрокардіограф; для 
приймального відділення – монітор пацієнта. Крім того, придбано лабораторне 
медичне обладнання та інше.

Проведений поточний ремонт (заміна вікон, склопакетів, ремонт ганку лікар-
ні). Капітально відремонтована покрівля, для попередження крадіжок встанов-
лені металеві двері та грати. 

Але медична галузь – це не лише дорого вартісне сучасне обладнання а пере-
дусім – грамотні кадри. В ЦРЛ працює 87 лікарів та 206 молодших медичних 

спеціалістів, які мають високий рівень кваліфікації й професійної підготовки. 
Атестовано лікарів 95%,  із них 80% мають вищу та першу кваліфікаційну кате-
горію, молодших медичних спеціалістів  – 89%. 

Фінансування нашої лікарні в 2015 році здійснювалось за рахунок коштів ме-
дичної субвенції та районного бюджету. Було заплановано 34 млн  37 тис. грн, 
профінансовано 99,99%. Фінансування на душу населення для надання медич-

ної допомоги в ЦРЛ склало 396 грн, або 15 
доларів на рік. На захищені статті витраче-
но 94% бюджету, в тому числі на заробітну 
плату – 76%, середня заробітна плата лікаря 
складає 2 874 грн, молодших медичних спе-
ціалістів – 1 856 грн; на енергоносії – 6,7%, 
медикаменти й перев’язувальний матеріал 
– 2 млн 85 тис. грн (6,1%), фінансування на 
один ліжко-день, становить 9,20 грн, для 
інвалідів Другої світової війни – 40 грн; 
харчування – 1 млн 518 тис. грн (4,5%), що 
становить 9,35 грн на один ліжко-день, для 

інвалідів війни – 35 грн.  
У 2015 році ми працювали над ви-

рішенням основних завдань, постав-
лених перед лікувальним закладом, 
які скореговані відповідно до облас-
ної програми «Здоров’я населення 
Дніпропетровщини на період 2015-
2019 рр». 

Загальна захворюваність населення району виросла на 33,7%, значне місце за-
ймають захворювання серцево-судинної системи, органів дихання та травлення. 
Стабільно високим упродовж багатьох років залишається показник онкологічної 
захворюваності в районі. В 2015 році зареєстровано вперше 273 випадки, висока 
питома вага візуальних форм – 36,2%, у тому числі занедбаних – 19,5%. 

Всі програми та інші захворювання, які потребують постійного лікування та 
фінансування, об’єднані в програму «Здоров’я населення Дніпропетровщини на 
2015-2019 роки», на основі якої розроблена та працює програма «Здоров’я населен-
ня Дніпропетровського району», в якій визначені кількісні показники виконання 
та відповідне фінансування з державного, обласного та місцевих бюджетів. За 2015 

рік на реалізацію цієї програми використано 7 млн 804 тис. грн.
З 1 липня 2015 року ми вступили в перехідний період реформування сис-

теми охорони здоров’я. Вводяться  організаційно-правові форми, які при-
ймаються відповідними органами місцевого самоврядування, що відпові-
дає принципам  децентралізації. Наступний крок – це зміна в сфері орга-
нізації охорони здоров’я, розподіл на замовника й постачальника медичних 
послуг. Органи місцевого самоврядування будуть замовляти в лікувальних 
закладах необхідні медичні послуги для місцевого населення, вартість яких 
буде розроблятись на основі клінічних протоколів лікування». 

Людмила Побігай доповіла про роботу в 2015 році Центру первинної 
медико-санітарної допомоги Дніпропетровського району, про проблеми 
сільських медичних закладів та здобутки в справі охорони здоров’я.

В ході обговорення доповідей учасники зустрічі почули питання, які 
хвилюють медичних працівників, були порушені проблеми запроваджен-
ня профілактичних заходів та вчасного виявлення захворювань у сіль-
ських жителів, які нерідко пізно звертаються за медичною допомогою.

У підсумку наради Лариса Гардецька зазначила, що ЦРЛ у вирішенні всіх на-
гальних питань співпрацює з місцевою владою, головою райдержадміністрації 
Артьомом Фісуновим та головою районної ради Романом Пруденком. Лариса 
Володимирівна подякувала всім медичним працівникам лікувальних закладів 
району за наполегливу відповідальну працю, за проведену роботу з поліпшення 
якості медичного обслуговування, й побажала всім здоров’я, терпіння та мудро-
сті в виконанні поставлених задач в удосконаленні системи охорони здоров’я.

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.
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ПІДСУМКИ МИНУЛОГО РОКУ – 
НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2016 РІК

Голова Дніпропетровської районної ради 
Роман Пруденко днями зустрівся з депу-
татами Підгородненської міської ради та 
лідером громади - Підгородненським місь-
ким головою Галиною Кузьменко. Розмова 
носила конструктивний характер. 

Роман Вікторович наголосив, що Під-
городненська міська рада, яка налічує 
біля 20 тисяч населення, є однією з най-
більш активних територіальних громад, 
яка має вже вагомі здобутки та болючі 
проблеми, що потребують вирішення. В 
умовах розпочатих у місцевих громадах 
району процесів децетралізації, перед 
депутатами місцевих рад, яким люди до-
вірили право представляти їх інтереси та 
планувати й втілювати в життя завдан-
ня щодо розвитку громади, стоять дуже 
відповідальні задачі. І тільки в умовах 
концентрації зусиль всіх депутатів, ак-
тивістів громадських організацій у співпраці з виконавчою владою міста, можливо впевнено рухатися вперед та будувати краще майбутнє.

Присутні торкнулися важливих питань життєдіяльності громади, обговорили шляхи активізації плідної роботи депутатського корпусу міської ради, поділилися 
досвідом, висловили конкретні пропозиції.            Таміла ЖОРНЯК.   Фото автора.

КОНЦЕНТРАЦІЯ  ЗУСИЛЬ  ДЛЯ  ПЛІДНОЇ  РОБОТИ

РОБОЧА ЗУСТРІЧ

МЕДИЧНА НАРАДА

Учора під головуванням голови ра-
йонної ради Романа Пруденка відбувся 
семінар для депутатів районної ради на 
тему: «Практичні питання щодо вико-
нання повноважень депутатів місцевих 
рад».

У вступному слові Роман Вікторович 
зазначив:

– Це перший семінар, який прово-
диться відповідно до плану роботи ра-
йонної ради на 2016 рік. Метою семі-
нару є зменшення проблемних питань, 
що виникають у ході виконання повно-
важень депутатами  районної ради, які 
обрані вперше. 

Про порядок оформлення пакетів документів на 
надання матеріальної допомоги мешканцям району 
з депутатського фонду депутатів проінформувала за-
ступник начальника управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації Оксана Руденко.

Про порядок надання безоплатної правової до-

СЕМІНАР

помоги населенню доповідали Олена Огієнко – на-
чальник районного управління юстиції, та Вікторія 
Дубовенко – представник Першого Дніпропетров-
ського місцевого Центру з надання вторинної  пра-
вової допомоги.

Інформація щодо забезпечення населення безоп-
латною правовою допомогою активно обговорюва-

лась депутатами, було озвучено ряд пропози-
цій щодо її надання. 

З питання «Роз’яснення питань, що стосу-
ються виконання депутатами своїх повнова-
жень:

депутатський запит, депутатське звернен-
ня, депутатське запитання;

оформлення помічників-консультантів;
декларування доходів за 2015 рік» 
доповів начальник юридичного відділу ви-

конавчого апарату районної ради Ілля Бондар.  
Щодо передплати районної газети «Дні-

провська зоря» на 2016 рік до депутатів звер-
нулася редактор районної газети «Дніпров-

ська зоря» Таміла Жорняк.
Підсумовуючи, Роман Вікторович зазначив, що 

такі зустрічі є корисними і районна рада продовжу-
ватиме цикл семінарів з питань, які виникають у ході 
виконання повноважень депутатами районної ради, 
з метою надання методичних роз’яснень та ознайом-
лення з новинами законодавства.           (Вл. інф.)
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Днями своє 50-ти річчя з дня створення відзна-
чило ФМУВГ. Фрунзенське управління зрошу-
вальних систем було створено згідно наказу по 
Обласному управлінню меліорації і водного госпо-
дарства № 26 від 9 лютого 1966 року на виконання 
наказу №43 від 30 листопада 1965 року по Мініс-
терству меліорації і водного господарства УРСР.

Першим начальником управління був призначе-
ний Яків Якович Яковенко, який пропрацював на 
цій посаді до 1990 р. – 24 року.

На час створення управління велось будівництво 
Фрунзенської та Баглійської зрошувальних систем.

Назву Фрунзенська зрошувальна система отри-
мала від селища Фрунзенське, де за першим варі-
антом проекту повинен був бути водозабір із річки 
Дніпро. В зв’язку з тим, що цей варіант був невигід-
ним, водозабір перенесли до селища Підгородне до 
озера ім. Леніна через підвідний канал, який  прори-
ли по старому руслу р. Кільчень довжиною 4,2 км.

Будівництво І-ої черги Фрунзенської зро-
шувальної системи  завершене в 1970 році. 
Площа зрошуваних земель становила 20,4 
тис. га. Зрошувальна мережа – відкриті ка-
нали, виконані в бетоні, з/б плитах, лотках, 
під полив дощувальними машинами ДДА-
100М та ДДН-45.

Будівництво 2-гої черги системи велось із 
1970 по 1975 рр. Площа зрошення – 15,1 тис. 
га. Внутрішньогосподарська зрошуваль-
на мережа закрита, виконана в стальних та 
чавунних трубах під полив дощувальними 
машинами «Фрегат», «Волжанка» та ДДА-
100М. Система подає воду на полив сіль-
ськогосподарських культур господарствам 
в чотири райони області. Продуктивність 
головної насосної станції №1 становить 14,15 
м³/с. Всього на системі було збудовано 29 на-
сосних станцій, в тому числі: 4 – головних, 
23 – підкачок, 2 – дренажних.

У процесі часткової реконструкції вну-
трішньогосподарської мережі було збудовано 
ще 4 насосних станції підкачки: НСП – 1а, 
НСП – 5а, НСП – 3, НСП – 22.

Баглійська зрошувальна система будува-
лась у 1965-68 рр. Площа зрошення 
– 1983 га в 2-х господарствах Дні-
пропетровського району. Внутріш-
ньогосподарська мережа відкрита, 
виконана в з/б плитах і лотках під 
полив дощувальними машинами 
ДДА-100М і ДДН-45.

У 80-х роках проведена рекон-
струкція зрошувальної системи. 
Всі відкриті канали замінені на 
труби. Побудовано ще дві станції.

Полив проводиться машинами «Фрегат» і 
«Дніпро».

З 1971 року, крім державних зрошувальних сис-
тем, в управління переходить «мале» зрошення 
десяти районів лівобережної частини Дніпропе-
тровської області.

В 70-х роках будуються й приймаються в екс-
плуатацію Сухачівська, Іванівська, Синельни-
ковська та Царичанська зрошувальні системи. На 
кінець 1977 року наявність зрошуваних земель в 
управлінні становить 96,4 тис. га, в тому числі на 
держсистемах – 49,1 тис. га. 

В 1978 році від управління відділяється Маг-
далинівський, Царичанський і Павлоградський 
райони – створюється Магдалинівське управління 
зрошувальних систем. 

В 80-х роках приймається в експлуатацію Мико-
лаївська ЗС, зрошувальні системи в навчгоспі «Са-
марський», в радгоспі ім. Котовського, в радгоспах 
ім. Орджонікідзе і «Жовтнева революція».

В 1987 році від управління відділяються ще 4 
райони – створюється Павлоградське УЗС.

В 90-х роках приймається  в експлуатацію зро-
шувальна система в НВО по кукурудзі «Дніпро», 
НСП «Рассвет», «Першотравневий» і зрошувальна 

система в КСП і НВО по кукурудзі «Дніпро».
З 1995 року після створення Синельниковського 

управління в зоні діяльності Фрунзенського УЗС 
залишились два райони: Дніпропетровський і Но-
вомосковський.

Зрошувальні системи виконували своє призна-
чення до 1995 року – початку реформування АПК. 
Після реформування АПК, коли зрошувані землі 
були розпайовані, а всі меліоративні фонди зали-
шилися в так званих «залишкових» господарствах 
без охорони зі штатом одного директора, полив 
зрошуваних земель різко знизився.

На сьогоднішній день на балансі управління 
знаходиться 9 державних зрошувальних систем: 
Фрунзенська ЗС; Сухачівська ЗС; ЗС в навчгоспі 
«Самарський»; ЗС в ЗАТ ім. Котовського; ЗС в АФ 
«Наукова»; Баглійська ЗС; ЗС «Сура»; ЗС в дослід-
ному господарстві «Дніпро»; Миколаївська ЗС.

Системи забезпечують поливною водою зрошу-

вані землі Дніпропетровського, Новомосковського, 
Магдалинівського, Царичанського районів та садо-
ві товариства.

На балансі управління знаходиться: 41 насосних 
станції загальною потужністю 51,5 тис. кВт; кіль-
кість насосно-силових агрегатів – 166 шт.; 61 км 
відкритих магістральних і розподільчих каналів; 
114 км закритих трубопроводів і сотні гідротехніч-
них споруд.

Всі міжгосподарські мережі знаходяться в робо-
чому стані (за винятком трубопроводів, які вико-
пали) і можуть подавати воду за заявками госпо-
дарств.

У 2003 році на занедбаній земельній дільниці 
площею 1,95 га було розпочато будівництво ін-
формаційно-дорадчої дільниці. Перш за все було 
вирішено питання підвищення родючості ґрунту, 
посадці плодово-ягідних культур змішаного саду, 
яблуневого саду по технології КНІП – БАУМ , ви-
ноградика, показових ділянок для висадки овоче-
вих культур, розарій, оформлення декоративного 
ландшафту та реконструкція будівлі, яка стала 
у 2007 році однією з перших на Україні в системі 
водних ресурсів осередком маркетингових техно-
логій зрошувального землеробства та пропаганди 
краплинного та інших видів поливу.

З 2007 по 2015 рік на базі інформаційно-дорадчої 
дільниці відбулось 11 республіканських нарад, 16 
обласних, 25 районних. Проведені 24 екскурсії для 
школярів Дніпропетровського району. За цей пе-
ріод навчальну практику пройшли студенти  еко-
лого-меліоративного факультету ДДЕАУ в кіль-
кості 138 чоловік, а також студенти агрономічного 
факультету ДДАЕУ пройшли практичне навчання 
68 чоловік. На базі інформаційно-дорадчої дільни-
ці з 2015 року розпочата наукова робота співробіт-
никами ДДАЕУ з дослідження на плодово-ягідних 
культурах впливу біогумату в умовах краплинного 
зрошення. 

Інформаційно-дорадчу дільницю за період 2007-
2015 років відвідали 1 950 людей. ІДД є гордістю 
нашого управління.

Служба головного механіка налічує 14 автомо-
білів та 13 механізмів, що дає змогу виконувати 
комплекс оглядових, ремонтних та будівельних 

робіт на міжгосподарській мережі та роботи за до-
говорами спецрахунку. 

В 2015 році на спецрахунок управління від ді-
яльності служби головного механіка надійшло ко-
штів на суму 152 тис. грн.

Внутрішньогосподарська мережа майже вся роз-
крадена, дощувальні машини залишились тільки в 
фермерських господарствах.

З метою стабілізації та нарощування обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції, от-
римання проектних та гарантованих врожаїв с/г 
культур затверджено рішенням Дніпропетровської 
обласної ради програму «Відновлення системи 
зрошувального землеробства у Дніпропетровській 
області на 2013-2021 роки» від 20.12.2012 р. № 390 
– 17/VI, що дало змогу виконати капремонт магі-
стрального трубопроводу – МТ Миколаївської ЗС 
Новомосковського району довжиною 17 км.

На сьогоднішній день налічується 39,114 тис. га 
зрошуваних земель, в т. ч. по Дніпропетровському 
району – 29,130 тис. га, по Новомосковському – 
9,984 тис. га.

В 2015 році площа зрошення збільшилась на 210 
га відповідно до площі 2014 року, складено 12 дого-
ворів на подачу води господарствам, у тому числі 
два договори на подачу води  Царичанському та 

Магдалинівському управлінням. 
Фрунзенським МУВГ у 2015 році забрано з 

джерел зрошення 12 495 тис. м³ води, з них пода-
но господарствам: Дніпропетровського району – 
449,2 тис. м³, Новомосковського району – 499,3 тис. 
м³, Царичанськогму МУВГ та Магдалинівському 
МУВГ – 8 млн 473 тис. м³, крім того, садовим това-
риствам – 221 тис. м³. Полито фізичної площі 3580 
га. По Дніпропетровському району – 1047 га, крім 
того «мале» зрошення – 489,4 га, садоводи – 100 га. 
По Новомосковському району – 1909 га, «мале» 
зрошення – 35 га. 

В 2016 році Фрунзенське МУВГ, згідно протоко-
лів-намірів, планує забезпечити полив культур с/г 
виробників на площі 3400 тис. га та подачу води на 
зрошувальні землі Магдалинівського МУВГ і Ца-
ричанського МУВГ відповідно їх заявкам.

Сьогодні в управлінні працює 254 робітників (у 
т. ч. 57 жінок), із них 52 ІТР та 202 робітника. Вищу 

освіту має 31 працівник, середньо-спеціальну – 
88. В зоні АТО знаходиться 3 чоловіка: Ігор Фе-
дорович, Ігор Крутий, Володимир Ставицький. 
Відзначені відзнаками «Почесний працівник 
Держводгоспу України»: Михайло Кабаненко, 
начальник ЕД № 2; Віра Кабаненко, начальник 
ЕД № 3. Почесними Грамотами Держводагент-
ства відзначені: Іван Муха, Олександр Довбань; 
Сергій Тішков. Грамотами Дніпропетровського 
облводресурсів: Володимир Касай, Людмила 
Швайковська, Василь Смиковський та багато 
інших.

За роки роботи в управлінні утворилися трудо-
ві династії, в яких досвід батьків передається ді-
тям. Це сім’ї: Раїса Коваленко, Валентина Бриль, 
Володимир Січкаренко, Михайло Кабаненко, Ва-
лерій Окулов, Віктор Довбань,  Костянтин Д’яч-
ков, Володимир Ткачук, Володимир Штих.

В управлінні працює багато здібної моло-
ді: Лариса Самсонюк, Альона Риженко, Сергій 
Омелян, Юрій Нагорський, Сергій Кошарський, 
Олександр Д’ячков, Віктор Шейко, Вадим Сахно, 
Олександр Тур, Роман Штих.

Всі ці люди – золотий фонд нашого управлін-
ня. Завдяки їхній праці вдається зберегти в робо-

чому стані всі міжгосподарські системи, 
які знаходяться на балансі Фрунзенського 
МУВГ. Професіоналізм, знання справи, 
вміння володіти ситуацією та приймати 
оперативні та дієві заходи вже давно від-
значені за фахівцями нашого управління. 

Керівники Фрунзенського МУВГ: Яков 
Яковенко, з 1966 по 1992 рік, В’ячеслав 
Хандога очолював управління в 1992 році, 
Віктор Тверітніков із 1992 по 1996 рік, Во-

лодимир Брагін – 1996-2011 роки, Бодня Анатолій 
Федорович 2011 – 2014 роки, Степан Головченко з 
2014 року.

З нагоди ювілейної дати хочеться відзначити 
відповідальну багаторічну працю пенсіонерів 
управління: Ніна Яковенко; Марія Чернявська; 
Раїса Коваленко; Людмила Голубнича; Лідія Со-
фійченко; Тетяна Сідорова; Ольга Манейло; Лідія 
Борщ; Тамара Зайченко; Тетяна Макаренко; Інеса 
Тішкова; Наталія Сафонова; Олена Голуб; Тамара 
Ґава; Віра Даниленко; Євгенія Некрасова; Ніна Же-
нило; Михайло Зіза; Наталія Дєрягіна; Віра Кугук; 
Володимир Брагін; Валерій Татауров; Володимир 
Нестеренко; Анатолій та Володимир Шевченки; 
Микола Попов; Віктор Красношапка; Сергій Со-
кол; Анатолій Макаренко; Володимир Шестопа-
лов, Вікторія Ткачук. 

Керівництво Фрунзенського МУВГ з найкращи-
ми побажаннями вітає всіх працівникам з нагоди 
50-ти річного ювілею з Дня заснування управління, 
бажає здоров’я, щастя, благополуччя, оптимізму, 
творчого натхнення та успіхів на професійній ниві.

Степан ГОЛОВЧЕНКО, 
керівник Фрунзенського МУВГ.

Петро ЯРИНА, 
голова профкому. 

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

ФРУНЗЕНСЬКОМУ  УПРАВЛІННЮ 
З Р О Ш У В А Л Ь Н И Х   С И С Т Е М 50 РОКІВ

В Дніпропетровському районі нагальною є про-
блема функціонування дитячого оздоровчого табору 
«Ювілейний». Це питання вже детально вивчалось 
депутатами обласної ради Євгенієм Жаданом, Олек-
сандром Широких, Віктором Шинкевичем, Олек-
сандром Юнкевичем та депутатами районної ради. 
У вівторок представники зацікавлених сторін зібра-
лись у районному центрі для дітей та сімей «Добре 

вдома» на нараду з метою обговорити конкретні 
завдання щодо забезпечення якісної роботи дитячо-
го табору відпочинку, в якому під час літніх канікул 
мали змогу оздоровитися діти пільгових категорій за 
кошти з районного бюджету. Нарада відбулась під 
головуванням Романа Пруденка, в ній взяли участь 
Артьом Фісунов, голова райдержадміністрації, 
Олександр Широких, Віталій Жеганський, заступ-
ник голови районної ради по виконавчій роботі – ке-
руючий справами, Світлана Чернета, заступник на-
чальника служби у справах дітей Дніпропетровської 
облдержадміністрації, Оксана Краснощок, началь-

ник служби в справах дітей райдержадміністрації, 
Олена Гуржій, директор Центру соціальної підтрим-
ки дітей та сімей «Добре вдома», Олександр Дядюсь, 
директор Малого групового будиночка «Мій дім» 
та представники благодійних фондів «Вір. Надійся. 
Живи.» та «Надія та житло для дітей в Україні».

Учасники зустрічі також здійснили робочу поїздку 
в с. Хащове Новомосковського району в табір «Юві-
лейний», щоб наочно визначити пріоритетні пробле-
ми, й на їх основі розробити план конкретних дій. 

Це питання знаходиться на особистому контролі 
голови районної ради.                              (Вл. інф.)

Минулого понеділка 
Артьом Фісунов провів 
нараду за участю пред-
ставників прокуратури, 
поліції, податкової служ-
би, громадської екологіч-
ної ради та ЗМІ з метою 
розгляду заяви жителів 
Самарського району, які 
звернулись зі скаргою на 
порушення в роботі ТОВ 
«Любимівський кар’єр», 
що, на їх думку, мають 
місце, а саме: недотри-
мання норм звукового 
режиму видобувних та переробних робіт і перевищення допустимого рівня за-
бруднення навколишнього середовища, що загрожує екології даної території.

Присутні заслухали думку автора заяви Ірини Черниш, яка також акцентувала 
увагу на тому, що просить допомоги у влади щодо перевірки діяльності підприєм-
ства з метою захисту прав людей, які живуть на прилеглих до кар’єру територіях. 
Під зверненням підписалися 100 чоловік, їх хвилює вплив гранітного пилу на здо-
ров’я людини, розбиті дороги, по яких щоденно курсують багатотонні вантажівки 
та шум у нічний час, що не дає змоги повноцінно відпочити. 

Любимівський кар’єр працює в нашому районі з 1954 року. Представник підприєм-
ства Максим Красношапка, у свою чергу, надав усі відповідні дозвільні документи та за-
певнив, що підприємство працює в рамках чинного законодавства, що підтверджують 
також результати перевірок, що проводились у 2015 році. Природоохоронні та екологіч-

ні заходи з метою мінімізації 
негативного впливу на навко-
лишнє середовище постійно 
проводяться, до того ж колек-
тив Любимівського кар’єру 
бере на себе соціальну відпо-
відальність та відгукується на 
всі звернення місцевих громад 
у наданні допомоги та вирі-
шенні різних проблем.

На зустрічі з авторами 
скарги напередодні директор 
запевнив, що разом зі спеціа-
лістами ще раз детально роз-
глянуть комплекс заходів та 
передбачать можливі додат-
кові природоохоронні дії.  

Голова громадської екологічної ради при Дніпропетровській ОДА Олексій Ан-
гурець зазначив, що громадська екологічна рада має право ініціювати перевірку 
даного підприємства. Необхідно зробити заміри ГДК (гранично допустимої кон-
центрації) шкідливих викидів на території підприємства та в жилій зоні. Також 
необхідно заміряти рівень шуму, щоб визначити відповідність нормам. 

Артьом Фісунов зауважив, що районна влада несе відповідальність за те, щоб ко-
жен житель району почував себе захищеним. Він висловив упевненість у тому, що 
результатами зустрічі стануть позитивні зрушення в роботі підприємства щодо за-
хисту навколишнього середовища та  налагодження відкритого діалогу між підпри-
ємством та жителями, в якому кожна зі сторін  матиме змогу отримувати правдиву 
достовірну інформацію, й що унеможливить загострення конфліктих ситуацій.

Таміла ЖОРНЯК.   Фото автора.

ЗВЕРНЕННЯ  ГРОМАДЯН

РОБОЧА   ПОЇЗДКА

ПИТАННЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ 
НА КОНТРОЛІ

ВЛАДА ДІЄ
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На районному активі.

У листопаді 1977 року директором радгоспу «Зоря» 
був призначений Геннадій Латушко. Це було найменше 
господарство нашого району, землі – 2 279 га, в т. ч. за-
безпеченої зрошенням – 1 645 га. Раніше, ще до створен-
ня Дніпропетровського району в 1965 р., радгосп «Зоря» 
належав до території сусіднього 
Петриківського району. Перші 
згадки про радгосп «Зоря», тоді 
колгосп «Батрак», відносяться 
до 20-х років минулого сторіччя, 
саме тоді відхідні робітники заво-
дів м. Дніпропетровська, виявив-
ши бажання працювати на селі, 
створили господарство. 

Після проведення радянською 
владою адміністративно-тери-
торіальної реформи в 1923 році 
в Петриківському районі було 
створено 14 сільських рад. У 
Балівську сільську раду ввійш-
ли села Балівка, Миколаївка-2, 
Попівка, на базі них і був ство-
рений радгосп «Батрак». До 
складу Петриківського району 
пізніше також входили і радгосп 
«Петриківський», (потім рад-
госп «імені XXV з’їзду КПРС», 
держплемзавод «Чумаки»), 
відзначений на той час, як еко-
номічно сильне господарство. 
У книзі авторського колективу 
під керівництвом доктора істо-
ричних наук професора К. Є. 
Богомаза «Петриківський край» 
сказано, що в другій полови-
ні 1930 року в Петриківському 
краї працювали кол-
госпи: «Батрак», «ім. 
Шевченка», «Правда», 
«Чаплинський» та ін.

Загальна пло-
ща землі колгоспу 
«Батрак» у 1931 році 
становила 6 500 га. Але в 1934 році в ре-
зультаті впорядкування землекористу-
вання частина земельного фонду (4 470 
га) була передана колгоспу «Більшовик», 
що пізніше став радгоспом «Більшовик».

Першими поселенцями радгоспу, 
крім робітників м. Дніпропетровська, 
були батраки сіл Петриківка, Хутірське, 
Лобойківка, Балівка та інші. Саме на 
честь перших поселенців радгоспу, робо-
чі виступили з клопотанням про присво-
єння господарству назви «Батрак».

У 1931 році був великий наплив робо-
чої сили, й керівництво господарства було 
змушене будувати примітивне житло, у 
вигляді напівземлянок, у районі ниніш-
ньої центральної садиби. 

Поступово створювалися й виробничі приміщення: 
ферми № 1, № 2, № 3. Спочатку господарство мало зер-
новий напрямок, та поступово розвивало тваринництво, 
основний напрям – свинарство. Вже в 1940 році радгосп 
мав близько 6 000 голів свиней, 200 голів великої рогатої 
худоби. 

Основною тяговою силою в 1931-1934 рр в госпо-
дарствах були коні та воли. 
Основний сільськогосподар-
ський інвентар – саковські 
плуги, залізні та дерев’яні 
борони, дерев’яні ковзанки, 
парокінні сівалки та інший 
інвентар. Радгосп мав для 
збирання зернових збиральні 
агрегати, молотильну уста-
новку, кілька віялок. Посту-
пово держава підкріплювала 
селян технікою. У 1931 році 
в радгоспі вже було 2 трак-
тори марки «Фордзон». У 
1937-1940 рр у радгоспі було 6 
тракторів радянських марок і 
відповідний інвентар. У 1938 
році радгосп мав 2 вантажних 
автомобіля радянських ма-
рок. У 1941 році радгосп був 
уже економічно міцним і прибутковим господарством.

У літній період 1941 року під час Другої світової війни, 
керівництво радгоспу вжило заходів щодо збереження 
тваринництва, все поголів’я великої рогатої худоби було 
евакуйоване в глибокий тил – Волгоградську й Астрахан-
ську область.

Протягом 1941-1943 рр частина робітників змушена 
була працювати в радгоспі під час евакуації. У березні 
1943 року радгосп «Батрак» був звільнений радянськими 
воїнами від фашистських окупантів. Абсолютно спусто-
шеному господарству уряд країни надав допомогу в тя-
гловій силі та техніці з братніх республік, які не підлягали 
окупації, а також надіслали тварин.

Завдяки наполегливій праці робітників і спеціалістів 
уже в 1953 році радгосп став передовим господарством 
області, в зв’язку з цим у 1954 році радгосп «Батрак» був 
перейменований в радгосп «Зоря». На цей час він мав 295 

ГОРТАЄМО СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ПЕРША СХОДИНКА ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ
РАДГОСП  «ЗОРЯ» – 

Вчителі Зорянської школи біля 
пам’ятника загиблим воїнам.

Обговорення підсумків збирання врожаю.

голів великої рогатої худоби, 1 669 свиней, 132 коней, 1 
171 птицю. Удій на фуражну корову становив тоді вже 3 
340 кг молока, за рік становив 373 тн молока, план був ви-
конаний на 105%. Вироблено м’яса й продано державі 278 
тн. Виробництво зерна перевищило 1 тис. тн при середній 
урожайності – 14,5 цн /га.

У 1953 році в машинно-тракторному парку радгоспу 

було 6 гусеничних тракторів, 3 зернозбиральних комбай-
ни, 5 автомобілів.

А вже в 1963 році врожайність склала 32,4 ц/га, валовий 
збір – 3 235 тн. Трудівники радгоспу докладали всіх зу-
силь для виконання поставлених завдань, забезпечуючи 
безумовне виконання державних планів.

Відзначаючи ювілейні дати, колектив радгоспу продов-
жує наполегливо працювати над виконанням планів, не-

зважаючи на складні економічні та політичні умови.
За підсумками 1990 року радгосп отримав 989 тис. руб. 

прибутку, рентабельність радгоспного виробництва – 
30,3%. Цим була забезпечена рентабельність усіх галузей 
виробництва. Були виконані всі плани заготівлі кормів, за-
безпечені планові прирости тварин: прирости молодняку 
ВРХ склали 430 грам. Виконані планові показники з вико-
ристанням машинно-тракторного та автомобільного парку.

Все це історія розвитку нашого господарства, в світле 
майбутнє розвитку якого вірили трудівники нашого села, 
віддаючи свої сили, досвід і знання.

Хочеться по можливості відновити прізвища керівників 
господарства, спираючись на спогади наших старожилів 
– це Різенко В. К., Сидоров П.А., Сакун Н. І., Задорожній 
П.П., Випран В. І., Ханена В.П., Чорний М. Г., Латушко Г. 
В., Скрипченко В. Л., Гаполенко С. Н., Зубченко В.В.

Люди, які брали участь у заснуванні, розвитку та після-

воєнному відновленні радгоспу «Батрак», десятиліттями 
брали посильну участь у подальшому розвитку радгоспу: 
Плакотя А. А, Потьомкіна М.І., Сепа О. А., Козин А. А., 
Бедана К. А., Ткаченко А. А., Булашенко Є. П., Петренко 
М. Ф., Куриленко М. А., Куриленко Ф. І., Литвин І. Л., Го-
ловач А. П., Коновал Т. С., Коваленко М. С., Коваленко П. 
А., Малахов А.В., Малахова М. М., Овчаренко П. І., Пе-

тренко А. С., Романець Т.І., Самарська 
П. І., Саєнко М. І., Романина Е. Т., Кор-
шевнюк А. Ф., Ромаз М. І., Головаха А. 
О., Нестерова Е. А., Мазур В. М., Ли-
суненко Є. І., Гогуля М.

Багато хороших людей зросло й 
виховалося в колективі радгоспу. На-
городжені орденами й медалями кра-
їни: Бабич Ф. Г., Звенигородський В. 
С., Різно І. А., Ісаєв Г. С., Шишенко В. 
Т, Чехлатий В. Є., Чернявський В. А., 
Федорова Е. І., Серга А. М., Рудик А. 
Л., Плітченко В. Г., Плітченко Г. І., Па-
ламарчук Н. Є., Маслаковская Є. П., 
Копко В. О., Чехлатий Н. Є., Діденко 
О. П., Аршінец П. А., Аршінец К. С., 
Грищенко І. І.

Протягом 1990 року на сесіях сіль-
ських рад колишнього Петриківського 
району приймалися рішення, збира-
лися підписи жителів з клопотанням 
перед Верховною Радою УРСР щодо 
відновлення району в старих терито-
ріях. Спочатку деякі села, у тому чис-
лі й жителі Дніпропетровського ра-
йону (колишні петриківці): с. Парти-
занське, с. Балівка, с. Зоря, с. Чумаки, 
виступили проти поновлення району. 
Протягом 1991 року на території да-
них сіл так і не змогла ініціативна 
група с. Петриківки зібрати підписи 

жителів. Тому в рішенні 
сесії Дніпропетровської 
обласної ради народних 
депутатів 16 жовтня 1991 
р. було прийнято рішення 
з проханням не включати 
села: Балівка, Зоря, Пар-

тизанське, Чумаки до складу Петриківського райо-
ну. Так був створений ще один сусідній з Дніпропе-
тровським районом – Петриківський, який існував 
з початку 1923 по 1963 рік, оновлений 13 грудня 
1991 рішенням Верховної Ради УРСР.

Слід зауважити, що до Другої світової війни с. 
Зоря і радгосп «Батрак» перебували в іншому міс-
ці, ніж зараз. Від «Брильового шляху» (дорога, що 
йде від сел. Ювілейного до смт. Петриківки) на 
повороті на с. Зоря – вправо й вниз мало не до с. 
Улянівка (раніше Хрущево). Село було розташо-
ване в низині, після дощів і весняного бездоріжжя 
пройти по селу було неможливо. Жителі села піс-
ля закінчення війни вирішили переселитися на ви-
сочину й тоді визначилися на тому місці, де зараз 
знаходиться село. До 70-х років минулого сторіччя 

на старому місці були ще споруди, за якими можна було 
визначити колишнє поселення. Там же біля села під час 
Другої світової війни були поховані бійці Червоної Ар-
мії, потім перепоховані на нове місце в с. Зоря, і за третім 
разом перепоховані в 1980 році біля пам’ятника – у цен-
трі села.

Є ще один цікавий факт. Потрібно згадати. Після за-
вершення війни в радгосп на посаду директора призна-

чили відставного генерала, учасника Другої світової вій-
ни – Задорожнього П. П. 

У радгоспі абсолютно не було не тільки техніки, ро-
бочої сили, а й поголів’я худоби. Починали все спочатку. 
Директор звернувся до Міністерства оборони країни, 
щоб допомогли з технікою. Направляли демобілізованих 
солдатів на роботу. Робітники з сім’ями та прибуваючі 
солдати жили в землянках. Почали зводити будівлю, як 
казарму для солдат. Пізніше, більше 50 років, там була Зо-
рянська восьмирічна школа. На прохання голови виділи-
ли техніку – танк Т-34 без башти. Так на бойовій машині 
почав їздити директор і люди радгоспу по бездоріжжю. 
Їздили до тих пір, поки Брильовий шлях не перетворився 
на протитанкові траншеї. Так практично закінчилася тан-
кова епопея й генеральське правління радгоспом «Зоря».

(Продовж. чит. у наступному номері газети).
Геннадій ЛАТУШКО.



ЖИТТЄВА МУДРІСТЬ
Любов – це світ все-

редині себе самого, чи-
стоту якого може визна-
чити тільки розум.
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Уже не раз говорилося про 
небезпеку, яку таїть у собі 
лід, та любителі риболовлі 
нехтують усілякими попе-
редженнями й правилами 
безпеки. В багатьох випад-
ках це закінчується трагіч-
но. Трагедією обертається 
й зусилля тих, хто поспішає 
рятувати, якщо останні не 
мають при собі елементар-
них засобів порятунку.

З метою попередження 
нещасних випадків на водних об’єктах у зимовий період, 

співробітники 60-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини провели рейд на льоду р. Са-
мари в м. Підгородному. Любителям зимової 
риболовлі нагадали про суворе дотримання 
правил поведінки: не пробивати поруч багато 
лунок та на переправах; не збиратися велики-
ми групами на одному місці; не ловити рибу 
поблизу вимоїн та занадто далеко від бере-
га, яке б клювання там не було; завжди мати 
під рукою міцну мотузку 12-15 м із петлею на 
одному кінці та вантажем вагою 400-500 г на 
другому; тримати поруч із лункою дошку або 
велику гілку.

Андрій ЄГОРОВ, начальник 60 ДПРЧ.

СВЯТКОВЕ
МЕНЮ 

ДО ДНЯ 
СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА

САЛАТ «ПІКАНТНИЙ»
Інгредієнти: квасоля червона 

у власному соку – 1 банка, шинка – 250 гр, 
часник – 2-3 зубчики, цибуля – 1 шт., зе-
лень петрушки, майонез, сіль. 

Приготування: наріжте цибулю, шинку кубика-
ми. Дрібно наріжте часник. Відкрийте банку з кон-
сервованою квасолею, обережно злийте сік. Пере-
кладіть усі інгредієнти в глибоку миску. Посоліть, 
заправте майонезом і все добре перемішайте. Перед 
подачею салату до столу, додайте ще трохи майоне-
зу й знову перемішайте. Прикрасьте   дрібно нашат-
кованою зеленню петрушки. 

САЛАТ «НІЖНИЙ»
Інгредієнти: 200 гр шинки, 3 свіжих огірка, 0,5 

банки маслин, 4 яйця, 100 гр маринованих пече-
риць, 50 гр зеленої цибулі, майонез.

Приготування: наріжте шинку, огірок, печериці 
та варені яйця кубиками. Цибулю тонко нашаткуй-
те. Всі інгредієнти заправте майонезом.

ЖЕЛЕЙНИЙ ТОРТ
Інгредієнти: 1 л сметани, 400 гр солодкого крекеру, 

1 склянка цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 1 пачка 
желатину, 3 пачки желе, 2 банани, 2 ківі, 2 мандарини.

Приготування: приготуйте желе відповідно до ін-
струкції, зазначеної на упаковці. Розчиніть желатин у 
гарячій воді, але до кипіння не доводьте й дайте йому 
настоятися – 20 хв. Тим часом збийте сметану з цу-
кром і ванільним цукром. Коли крем добре зіб’ється, 
тоненькою цівкою влийте остиглий желатин. Подріб-
ніть крекер і висипте в крем. Візьміть високу форму, 
викладіть у неї нарізані кубиками фрукти й застигле 
желе, залийте їх сметанним кремом. Готовий торт за-
лиште на ніч у холодильнику для застигання. Перед 
подачею на стіл переверніть торт на блюдо.

РУЛЕТ ІЗ ВАРЕННЯМ
Інгредієнти: будь-яке варення на ваш смак – 600 

гр, цукор – 600 гр, мелені волоські горіхи – 2 склян-
ки, борошно пшеничне – 500 гр, чай (заварка) – 0,5 
склянки, масло рослинне – 2 ст. л., цукрова пудра – 
для прикраси.

Приготування: приготуйте круту чайну заварку, 
процідіть через чайне ситечко й дайте трохи охоло-
нути. Просійте борошно й зробіть лунку, налийте 
туди теплу заварку, рослинну олію й трохи присо-
літь. Замісіть туге еластичне тісто. Змажте ретельно 
тісто олією та вкрийте рушником. Дайте накритому 
тісту настоятися 40 хв. 

Переходимо до приготування начинки. Подріб-
ніть волоські горіхи, трохи підсушіть на сковороді. 
Змішайте варення з горіхами. На чистій серветці, 
посипаній борошном, розкачайте тісто. Корж має 
вийти тонким і приблизно 25-30 см у діаметрі. На ті-
сто рівним шаром викладіть начинку й скрутіть його 
в рулет. Випікайте рулет на пергаменті до рум’яної 
скоринки в духовці, розігрітій до 190 градусів, при-
близно 35-40 хв. Гарячий рулет злегка промастіть 
вершковим маслом, накрийте пергаментом і рушни-
ком, і залиште трохи охолонути. При подачі на стіл 
прикрасьте цукровою пудрою.

Управління Державної казначейської служби України в Індустріальному районі м. Дніпропетров-
ська Дніпропетровської області оголошує конкурс на заміщення вакантних та тимчасово вакантних посад: 
головного спеціаліста відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та 
інших клієнтів (постійна  посада), спеціаліста відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування 
розпорядників коштів та інших клієнтів (постійна посада) та головного спеціаліста відділу звітності та бух-
галтерського обліку операцій з виконання бюджетів (дві вакансії, постійні посади). Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем спеціаліста, магістра, досвід роботи та стаж роботи за фахом не менше 3 років, достатній рівень 
володіння комп’ютерною технікою та державною мовою. Для участі в конкурсі надаються такі документи: 
1. Заява; 2. Заповнена особова картка з автобіографією; 3. Ксерокопії документів про освіту, паспорта, довідки 
з ІНН, трудової книжки, військового квитка; 4. Декларація про доходи та зобов’язання фінансового характеру 
за 2013 рік; 5. медичну довідку про стан здоров’я; 6.Фотокартки розм. 4x6 – 2 шт. Документи приймаються 
упродовж місяця (30 днів) з дня опублікування оголошення. Довідки за телефоном 728-22-10. Звертатися за 
адресою: м. Дніпропетровськ (ж/м Придніпровськ), вул. 20-річчя Перемоги, буд. 51, кім. 120.

У зв’язку з 
п і дписанн ями 
технічної доку-
ментації по вул. 
Балтійська, 12, 
у м. Підгородне, 
всіх зацікавле-
них прошу звер-
татися до Під-
городненської 
міської ради до 
22.02.2016 р.

Степова сільська рада повідомляє, що 28 січня 
2016 року на 3-й сесії VII скликання прийнято рі-
шення «Про податок на майно на території Степової 
сільської ради». З рішенням можна ознайомитися в 
приміщенні сільської ради за адресою: с. Степове, 
провулок Шкільний, 2.

Миколаївська сільська рада Дніпропетровського 
району, Дніпропетровської області повідомляє про 
прийняття регуляторних актів, а саме: «Про вста-
новлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки на 2016 рік», «Про транспортний 
збір у 2016 році» від 29.01.2016 №25-4/VII, рішення «Про 
ставки земельного податку та розмір орендної плати за 
земельні ділянки на 2016 рік»  від 29.01.2016 №26-4/VII.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Любимівського сільського голови 

Про перейменування вулиць в с. Любимівка
Керуючись абзацом 2 пункту 6 статті 7 Закону України 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки», пунктом 20 частини 
4 статті 42, частиною 8 статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», вважати за необхідне: 

Перейменувати вулиці в с. Любимівка:
• вулицю «Радгоспна» на вулицю «Зоряна»;
• вулицю «Будьонного» на вулицю «Тиха»;
• вулицю «Кіровоградська» на вулицю «Східна»;
• вулицю «Жовтневу» на вулицю «Ялинкова»

Виконавчому комітету Любимівської сільської ради (се-
кретарю сільської ради Фурман О. Б.) провести відповідні 
роботи, пов’язані з перейменуванням вказаних вулиць села.

Виконавчому комітету Любимівської сільської ради в деся-
тиденний термін оприлюднити це розпорядження.

Розпорядження набирає чинності з моменту його офіцій-
ного оприлюднення.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за 
собою.

Сільський голова К.П.Желяб’єва
с. Любимівка 08.02.2016 № 02

Постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфе-
рі енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП), Комунальному підприємству 
«Новомосковськ водоканал» установлені 
єдині для всіх категорій водокористувачів 
(населення, бюджетні установи, інші водо-
користувачі) тарифи: 

1. З 01.01.2016 року Постановою НКРЕКП 
№ 2717 від 05.11.2015 року:

• на централізоване водопостачання – 
7,332 грн за 1 м. куб. (з ПДВ);

• на централізоване водовідведення – 
5,064 грн за 1 м. куб. (з ПДВ).

2. З 29.01.2016 року Постановою НКРЕКП 
№ 2868 від 26.11.2015 року:

• на послугу з централізованого поста-
чання холодної води (з використанням 
внутрішньо будинкових систем – 7,97 грн 
за 1 м. куб. (з ПДВ);

• на послугу з централізованого водовідве-
дення (з використанням внутрішньо будин-
кових систем) – 5,50 грн за 1 м. куб. (з ПДВ).

Адміністрація КП «Новомосковськ 
водоканал».

Орджонікідзевська сільська рада повідомляє 
про прийняті рішення сільської ради: № 26-4-7 
від 28.01.2016 року «Про внесення змін до Поло-
ження про податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, затвердженого рішенням сесії 
сільської ради від 28.12.2012 року № 106-16-6 (зі 
змінами)»; № 27-4-7 від 28.01.2016 року «Про внесен-
ня змін до Положення про плату за землю, затвер-
дженого рішенням сесії сільської ради від 13.07.2015 
року № 213-31-6»; № 28-4-7 від 28.01.2016 року «Про 
внесення змін до Положення про транспортний по-
даток, затвердженого рішенням сесії сільської ради 
від 30.01.2015 року № 192-28-6». Для ознайомлення 
можна звертатись в сільську раду за адресою: с. Ми-
колаївка, вул. Дніпропетровська, 18.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

від 04 лютого 2016 року № 20 
«Про перейменування вулиць 

в сел. Ювілейне»
Керуючись абзацом 2 пункту 6 

статті 7 Закону України «Про за-
судження комуністичного та на-
ціонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки», пунктом 20 

частини 4 статті 42, частиною 8 
статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Украї-
ні»: вважаю за необхідне:

1. Перейменувати в сел. Ювіле-
йне: вулицю Совхозна на вулицю 
Василя Сухомлинського; вулицю 
Октябрську на вулицю Паркову; 
вулицю Фрунзе на вулицю Буді-
вельників; вулицю Будьоного на 
вулицю Лесі Українки; вулицю 
Дніпропетровську на вулицю Сі-

мейну; вулицю Російську на вули-
цю Кленову.

Перейменування провести без 
зміни поштових номерів житло-
вих будинків, установ та споруд.

2. Розпорядження набирає чин-
ності з моменту оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цьо-
го розпорядження залишаю за со-
бою.

Селищний голова 
І. Камінський.

Ювілейна селищна рада оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад виконавчого комітету 
селищної ради: головний спеціаліст з кадрової ро-
боти відділу загально-організаційного забезпечен-
ня; головний спеціаліст з виконавчої роботи відділу 
загально-організаційного забезпечення в кількості 2 
штатні одиниці; головний спеціаліст з діловодства, 
звітності та контролю відділу загально-організацій-
ного забезпечення; спеціаліст відділу загально-ор-
ганізаційного забезпечення; начальник відділу з 
питань комунальної власності, земельних відносин, 
архітектури та житлово-комунального господарства, 
благоустрою, інфраструктури та охорони навколиш-
нього природного середовища; головний спеціаліст 
з питань архітектури та містобудування відділу з 
питань комунальної власності, земельних відносин, 
архітектури та житлово-комунального господарства, 
благоустрою, інфраструктури та охорони навколиш-
нього природного середовища; головний спеціаліст з 
питань житлово-комунального господарства відділу 
з питань комунальної власності, земельних відносин, 
архітектури та житлово-комунального господарства, 
благоустрою, інфраструктури та охорони навко-
лишнього природного середовища; головний спеці-
аліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільно-
го захисту населення відділу з питань комунальної 

власності, земельних відносин, архітектури та жит-
лово-комунального господарства, благоустрою, інф-
раструктури та охорони навколишнього природного 
середовища; головний спеціаліст з питань плануван-
ня бюджету фінансово-економічного відділу; голов-
ний спеціаліст з питань бухгалтерського обліку та 
звітності фінансово-економічного відділу в кількості 
2 штатні одиниці; головний спеціаліст з питань еко-
номічного розвитку інвестицій фінансово-економіч-
ного відділу в кількості 2 штатні одиниці; головний 
спеціаліст з питань соціального захисту населення 
відділу соціально-гуманітарної політики в кількості 
2 штатні одиниці; спеціаліст відділу соціально-гу-
манітарної політики; начальник відділу освіти; го-
ловний спеціаліст відділу освіти; начальник центру 
надання адміністративних послуг; адміністратор 
центру надання адміністративних послуг в кількості 
3 штатні одиниці.

Вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта за фахом, досвід роботи за спеці-
альністю не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача програмного за-
безпечення. 

Довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. Ва-
силя Сухомлинського (Совхозна), 56-б, буд. 5, 
тел. (056) 753-88-24.
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ЕРУДОВАНІ «АНГЛІЙЦІ»

Англійська мова – це 
неповторний засіб спіл-
кування між людьми різ-
них національностей. А 
знання її в XXI ст. є по-
требою часу.

У Кіровській СЗШ від-
бувся тиждень англійської 
мови. Учні початкової, се-
редньої та старшої шкіл 
взяли активну участь у 
різних конкурсах.

Школярі 2 класу змог-
ли перевірити свої сили 
в конкурсі «В гостях у 
пір року». Дві коман-
ди «Windy» та 
«Sunny» змага-
лися за звання 
найрозумніших, крок за кроком виконуючи 
захоплюючі завдання, розв’язуючи кросвор-
ди та демонструючи можливості запам’ято-
вування визначеної кількості слів. Цікавим 
закінченням уроку стала фотосесія для най-
активніших.

Не менш вражаючий конкурс був проведе-
ний для учнів 3 класу під назвою «Модники 
й модниці». Діти виконували різні типи за-
вдань: «Утвори слово», «Знайди слово», «Пік 
моди», «Мода майбутнього». У кінці заходу 

переможці отримали со-
лодкі призи та гарні оцінки 
за активну участь.

У 4-му класі була прове-
дена конкурсна програма 
«Найкращий знавець анг-
лійської мови». Діти отри-
мали телепрограму від Сні-
гової Королеви, яка заховала 
весну за сімома королівства-
ми, куди й попрямували 
групи дітей: «Читайлик», 
«Пізнайко», «Знавці іно-
земних мов» та «Чарівний 
пензлик». Учні виконували 
завдання різних типів, а в 

якості перепочинку пе-
реглядали англійські 
мультфільми.

Учні 5-8 класів виступили ініціатора-
ми прикрашання холу школи та проявили 
справжню мистецьку майстерність: безліч 
плакатів та малюнків різної тематики при-
красили стіни рідної школи.

У рамках тижня англійської мови учні от-
римали естетичне задоволення та поглибили 
свої знання з предмету.

Наталія СУРЖИК, Павло ЧЕБОТАРЬОВ 
та Ольга ЧЕРНІЄНКО,

 вчителі англійської мови Кіровської СЗШ.
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РІК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

Днями відсвяткував свій ювілей військовий ко-
місар Дніпропетровського районного військового 
комісаріату 

Олександр ВОЛЬНІКОВ.
Шановний Олександре Олександровичу! 

Щиро вітаємо Вас із 40-річчям з Дня народження!
Повсякденна діяльність на відповідальній посаді 

вимагає від Вас повної відданості справі, 
наполегливості, високого професіоналіз-

му. Із честю виконуючи свою роботу, Ви за-
служили глибоку повагу серед людей і колег. 

Бажаємо Вам незламної волі в подо-
ланні труднощів, надійного родинного 

тилу, богатирського здоров’я та звер-
шення всіх Ваших мрій і бажань.

Добра Вам у родині, миру й спо-
кою на всій українській 
землі!

З повагою
Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.
Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації.
Депутати районної ради. Голови місцевих рад району.

СПОРТИВНА ХРОНІКА СІЧНЯ

РЕЄСТР ЧИННИХ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ЮВІЛЕЙНОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  У 2016 РОЦІ
№ 

з/ п Назва регуляторних актів Дата та номер 
регуляторних актів 

Орган, що видав 
регуляторні

 акти

1 Про затвердження Положення про порядок відчудження  майна, що належить до 
комунальної власності Ювілейної селищної територіальної громади 

25.11. 2010 
№  25-2/VІ

Ювілейна се-
лищна рада

2 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 28.04. 2011 
№  234-6/VІ

Ювілейна се-
лищна рада

3
Про  затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення на терито-
рії Ювілейної селищної об’єднаної територіальної громади об’єктів благоустрою будівель 
і споруд побутового, торговельного  призначення чи сфери послуг  

24 грудня 2015 року 
№ 78-4/VІІ

Ювілейна се-
лищна рада

4 Про затвердження ставок  єдиного податку 22.12.2011 
№ 473-10/VІ

Ювілейна се-
лищна рада

5 Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та 
пропорції її розподілу

22.12.2011 
№ 474-10/VІ

Ювілейна се-
лищна рада

6 Про доповнення до ставок єдиного податку 28.02.2012 
№ 523  

Ювілейна се-
лищна рада

7 «Про затвердження Положення  про порядок розміщення реклами»  24 грудня 2015 року
№ 79-4/VІІ

Ювілейна се-
лищна рада

8 Про ставки єдиного податку на 2013 рік 24.05.2012 
№ 592 

Ювілейна се-
лищна рада

9 Про затвердження нормативної грошової оцінки земель сел. Ювілейне 26.12.2012 
№ 856

Ювілейна се-
лищна рада

10 Про продовження дії рішення «Про ставки єдиного  податку на 2013 рік» 25.06.2013 
№1027-25/6

Ювілейна се-
лищна рада

11 Про податок на майно на території Ювілейної селищної територіальної громади 28.01.2016 
№ 88-6/VII

Ювілейна се-
лищна рада

12
Про акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів (в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих 
податків і зборів не застосовуються вимоги, встановлені Законом України» Про заса-
ди державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності») див примітку

22.01.2015 
№ 1582-38 /VI

Ювілейна се-
лищна рада

ЗУ « Про внесення  змін до ПКУ 
та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової рефор-
ми» від 28.12.2014 № 71-VIІІ

13
«Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженер-
но-транспортної та соціальної інфраструктури Ювілейної селищної об’єднаної 
територіальної громади 

24.12. 2015
№ 74-4/VІІ

Ювілейна се-
лищна рада

14 Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни  поштових  адрес об’єктам 
нерухомого майна у Ювілейній селищній об’єднаній територіальній громаді»  

24.12. 2015
№ 75-4/VІІ

Ювілейна се-
лищна рада

15
Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження під-
приємницької діяльності на території Ювілейної селищної об’єднаної територі-
альної громади» 

24.12. 2015
№ 76-4/VІІ

Ювілейна се-
лищна рада

16
Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд для провадження під-
приємницької діяльності на території Ювілейної селищної об’єднаної територі-
альної громади»  

24.12. 2015
№ 77-4/VІІ

Ювілейна се-
лищна рада

17 «Про затвердження Положення  про порядок розміщення реклами» 24.12. 2015
№ 79-4/VІІ

Ювілейна се-
лищна рада

У середині січня юнаки Олек-
сандрівської ЗОСШ 2002-2003 

років народження взяли участь в обласних зональних змаганнях 
із футзалу на кубок «Золотий колос України» команд сільських і 
селищних рад Дніпропетровщини, які відбулися в м. Верхньодні-
провську. Програвши лише одну зустріч – команді ДЮСШ П’яти-
хатського району – наші юнаки залишилися на другому місці, але 
згідно положення, не потрапили до фінальної частини змагань.

Кращими гравцями команди були Микола Дзьобан та брати – 
Владислав Бородій і Денис Кузнецов. До складу збірної команди 
районної Організації «Колос» також увійшли Валерій Гетьман, Да-
вид Даниленко, Микита Кас’яненко, Богдан Бабенко, Данило Ци-
ган, Олександр Штефан, Дмитро Світцов, Олександр Легкий,  Олек-
сандр Чеховський, Олександр Гриневич.

Районна Організація «Колос» вдячна сільському голові с. Олек-
сандрівки Павлові Прокофє’ву, голові первинного осередку «Ко-
лос» Миколі Бородію, вчителю фізкультури Олександрові Репешку 
та громадському тренеру Миколі Найдюку за підготовку команди 
та сприяння в організації поїздки на обласні змагання.

Побажаємо нашим юним футболістам міцного здоров’я та подаль-
ших спортивних успіхів.

   Людмила СТРЕЖНЬОВА, голова Організації «Колос».

Свій ювілейний День народження відзначає 
Олександр ЛОЗОВИЙ

Олександр Костянтинович розпочав свою сільськогосподарську 
діяльність відразу після закінчення інституту.

З 1972 по 1983 рік працював на різних посадах – від  головного 
агронома до голови колгоспу в Криничанському районі.

З 1983 по 2003 рік працював у Дніпропетровському районі на 
посадах директора совхозів «Долинський», «ім. КПСС», «Кіров-
ський», КСП «Нижньодніпровський». Обирався головою районного 
управління сільського господарства та головою спілки «Дніпропе-
тровськплодоовочпром».

За високі досягнення в сільськогосподарському виробництві на-
городжений Орденом «Знак Пошани».

Олександр Костянтинович – депутат  обласної ради 1-го скликан-
ня, районної  ради 3-ьох скликань. 

З 2006 року знаходиться на заслуженому відпочинку. Та завжди 
займає активну громадянську позицію, вболіває за розвиток Дні-
пропетровського  району.

Зростив разом із дружиною двох прекрасних 
синів, має чотирьох онуків. 

Шановний Олександре Костянтиновичу!
Щиро вітаємо Вас із нагоди 

70-ти річного ювілею!
Міцного Вам здоров’я, довгих років жит-

тя, добра, щастя й благополуччя в рідному 
домі.

Тетяна ТКАЧ, 
начальник управління 
АПР РДА від імені 
аграріїв Дніпропе-
тровського району.


