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Шановні жінки Балівки!
Щиро й сердечно вітаю вас 

із весняним святом – 
         8 Березня! 

Нехай кожен ваш 
день буде соняч-

ним і радісним, 
нехай довкола вас 
панують любов і 
гармонія, а на вашу 

честь розквітають 
квіти й звучить 

музика.
Будьте завж-

ди усміхнені, 
сповнені надій 
та оптимізму. 

Бажаю вам щастя й 
вдачі, міцного здоров’я, здійс-
нення всіх мрій та бажань. Хай 
у ваших оселях завжди буде 
мир і добробут.

Єдності, згоди та благополуч-
чя вашим родинам! 

З повагою 
Наталія ЧЕХЛАТА,  

депутат районної ради. 

                 Любі жінки Дніпропетровщини! 
                       Вітаю вас зі святом весни! 

Добрі й ласкаві, мужні й ранимі, хоробрі й тендітні, ви 
– найдорожчий скарб у житті чоловіків.  

Бажаю, щоб кожен ваш день був сповнений передчут-
тям радості й упевненості. Хай у душі завжди квітне вес-
на, в оселі панують злагода, тепло та затишок. Нехай 
вас загріває весняне сонце, а нас – ваша присутність 
поруч. Миру вам, гарного настрою, оптимізму, благо-
получчя, віри у себе та своїх близьких. Хай здійсняться 
найзаповітніші бажання! 

З повагою 
Валентин РЕЗНІЧЕНКО,  голова облдержадміністрації. 

Шановні чарівні жінки Дніпропетровського району! 
Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового свята – Весни, Любові та Краси – 8 Березня! 

Жінки – це зміст нашого життя. Своєю мудрістю ви, наші милі, обминаєте гострі 
кути, терплячістю зберігаєте мир і спокій вдома й на роботі, любов’ю до людей і 
до праці будуєте майбутнє. А інакше й не може бути, адже що є сильнішим і мудрі-

шим за жіночу дипломатію? Ми пишаємось вашою духовною силою, вродою й 
талановитою вдачею, якими щедро наділила вас природа. 

Бажаємо вам, щоб те тепло, яке ви так щедро даруєте не лише своїм рідним та 
близьким, але й усім, хто вас оточує, повернулося до вас сторицею й зігріло осо-

бливим душевним теплом у ці перші весняні дні. 
Зі святом вас, дорогі жінки!  

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

Шановні жінки Дніпропетровського району!
Прийміть щирі вітання з нагоди свята

 весни, краси й любові – 8 Березня!
З ледь відчутним весня-

ним подихом приходить 
до нас чудове жіноче свя-
то. Цей день несе в світ 
ніжність і красу, адже все 
найдорожче, що є в нашо-
му житті – щастя, радість, 
надія, кохання, пов’язане 
з жінкою. Ви завжди го-
тові прийти на допомогу 
й захистити цілий світ. 

Спасибі за вашу добро-
ту й увагу, за мудрість і 
ангельське терпіння, і за 
те, що ви є для нас джере-
лом натхнення й піднесених почуттів. 

Зі святом весни вас, прекрасні наші музи! 
З повагою Віктор ШИНКЕВИЧ, 

депутат Дніпропетровської обласної ради.

Любі жінки Дніпропетровського 
району! Сердечно вітаю вас із радіс-
ним святом весни – Міжнародним 
жіночим днем 8 Березня!

Ваша без-
межна ніж-
ність і доброта 
несуть у світ 
злагоду, тепло 
та любов. Ба-
жаю вам завж-
ди бути щасли-
вими, здорови-
ми, оточеними 
ніжністю та 
до б р о бу т ом. 
Нехай здійс-

няться всі життєві плани, надії й мрії, 
а кожен день вашого життя буде світ-
лим і сонячним, дарує радість твор-
чого натхнення, теплоту близьких 
сердець, море кохання, відчуття ро-
динного затишку та щирості почут-
тів, приємних несподіванок і душев-
ного комфорту!

З повагою Володимир ТКАЧЕНКО, 
депутат районної ради.

Дорогі жінки Дніпропетровського району!
Прийміть поздоровлення зі святом
 світла, любові, надії – 8 Березня!

У наших серцях 
прихід весни, все 
найкраще й найдо-
рожче – родинне те-
пло й затишок, без-
межна душевна ще-
дрість – усе пов’язане 
з матерями, сестра-
ми, доньками.

У ці святкові дні 
хочеться побажати 
вам, вашим сім’ям 
міцного здоров’я, 
благополуччя, миру 
й надії. 

Зичу вам родинно-
го тепла, достатку, добра, краси й любові!

З повагою Олександр ШИРОКИХ,
депутат Дніпропетровської обласної ради.

Милі жінки Дніпропетровського району!
У цей чудовий весняний день від усього серця вітаю вас 

з прекрасним святом весни й краси – 8 Березня!
З-поміж усіх свят 8 

Березня виділяється 
своєю особливою ве-
личчю, життєдайним 
весняним теплом, гли-
бокою духовністю й 
високою моральністю. 
Бо це – День жінок, 
День наших берегинь!

Тож прийміть з цієї 
нагоди мої найщирі-
ші вітання і доземний 
уклін, побажання до-
бра й здоров’я, щастя 
й миру, родинної бла-
годаті й всіх земних 
гараздів!

З повагою Євгеній ЖАДАН, 
депутат Дніпропетровської обласної ради.

Шановні милі жінки, ніжні матері, 
турботливі бабусі селища Ювілей-

не та всього району! 
Від усієї душі вітаю вас із най-

прекраснішим радісним 
днем весни – 8 Березня!

Все, що уособлює со-
бою жінка – любов, 
краса, ніжність, 
доброта, гармонія – 
розквітає в цей чудовий 
день, зігрітий усмішками, пода-
рунками та квітами. Ви – початок усіх 
початків: життя, любові, весни. Ви 
завжди різні – мудрі, терплячі й дбай-
ливі мами, надійні дружини, дорогі 
бабусі, дочки, сестри. Промінчиками 
весняного сонця зігрівають нас по-
смішки милих жінок, як щебет птахів 
звучить їх ніжний сміх. 

Нехай у цей святковий день усі 
фарби нової весни розквітнуть у ва-
шому житті. Щастя вам особистого, 
настрою відмінного, краси та успіхів 
у всьому! Нехай у вашій душі завжди 
буяє весна, а щастя, любов й удача не 
залишають вас ніколи!

З повагою Іван КАМІНСЬКИЙ,
Ювілейний селищний голова.

Шановне жіноцтво 
Чумаківської територі-

альної громади! 
Щиросердечно вітаю 
вас із першим весня-
ним святом краси та 

любові  – 8 Березня!
Весна – найпрекрасні-

ша пора року. Її приходу 
ми очікуємо з особливим 
почуттям. Пробудження 

природи символізує собою 
початок нового періоду, до 
якого всі ми пов’язуємо надії 
на позитивні зміни в житті. В 
цей день всі без винятку чоло-
віки, незалежно від віку, поспі-
шають привітати своїх єдиних, 
неповторних коханих із чудо-
вим і світлим святом весни. 

Бажаю вам родинного за-
тишку, кохання та гармонії в 
житті. Щоб ваша життєва сте-
жина була встелена квітами, а 
доля дарувала вам багато при-
ємних несподіванок!

З повагою 
Валентина СТЕЦЬ, 

Чумаківський сільський голова.

Прекрасних жінок-чарівниць Лю-
бимівської територіальної громади та 
Дніпропетровського району щиро ві-
тають із святом весни, любові та краси 
– 8 Березня Катерина Желяб’єва, Лю-
бимівський сільський голова, та Ігор 
Желяб’єв, депутат Дніпропетровської 
районної ради: 

«За доброю традицією разом 
зі святом 8 Березня приходить 

на землю весна. І в цьому є пев-
на закономірність. Бо жінка, як 

і весна, несе в світ особливу 
й велику місію природи – жит-

тя й любов, ніжність і тур-
боту, натхнення й непов-
торність. З прадавніх віків 

жінку в Україні величали 
Берегинею. 
Тож нехай лагідне сонце і 
легкий весняний вітерець 
принесуть у ваші серця ра-

дість і спокій, діти складуть 
глибоку шану й вдячність за що-
денну турботу, а поруч будуть чо-
ловіки, здатні за вашу ніжність, 
самовідданість і доброту оточити 
вас теплом і любов’ю, здійсни-
ти ваші мрії й сподівання. Будьте 
завжди усміхнені, сповнені надій 
та оптимізму. Бажаємо вам щастя й 
удачі, міцного здоров’я, здійснення 
всіх мрій та бажань. Хай у ваших 

оселях завжди панують мир, зла-
года та добробут!»

Дорогі наші берегині українського роду: 
матері, дружини, сестри. Від імені депутатів 
Радикальної партії України й себе особисто 
вітаю вас зі святом весни та бажаю соціаль-
ного благополуччя, доброго здоров’я, родин-
ної злагоди, оптимізму в щоденних клопотах. 

А щоб оптимізм і 
справді був із вами не 
лишень цього святко-
вого дня, депутати від 
Радикальної партії Під-
городненської міської, 
районної та обласної 
рад взялися за  побудо-
ву нової котельні в ди-
тячому садку «Івушка», 
на що буде виділено 
кошти з обласного бю-
джету. Також активно 
й конструктивно ви-

вчаємо ситуацію із перебудовою приміщення 
колишньої Підгородненської школи №3 під 
навчально-виховний дитячий комплекс. Там 
зможуть займатися майже двісті малят-до-
шкільнят мікрорайону Зарічка. Сьогодні своїх 
малюків матері та їхні бабусі вимушені возити 
до дитсадочків у селищі Ювілейне та обласно-
му центрі. То ж даваймо всією територіальною 
громадою постараємося принести справжню 
радість у серця жіноцтва, обігріємо їх любов’ю 
й вірою, щоб щастя частіше всміхалося їм на 
непростих життєвих шляхах!

З повагою Олександр ЮНКЕВИЧ,
депутат обласної ради від Радикаль-
ної партії України.

Любі, милі, найчарівніші жінки Кіровської 
територіальної громади та Дніпропетров-
ського району! Прийміть сердечні та щирі 
поздоровлення з нагоди першого весняного 
свята – 8 Березня!

Недарма це свято відзначається навесні, 
адже саме ви, прекрасні чарівниці, несете в 

собі її частинку. Красиві й сяючі, ніжні й 
яскраві, квітучі й пахучі, як перші кві-
ти, ви незмінно викликаєте трепет чо-
ловічих сердець. 

Бажаю весняної повені щастя, на-
тхнення, любові, оновлення, процві-
тання, віри в краще майбутнє. Ща-
сливої вам жіночої долі, надійного 
чоловічого крила, квітів – ніжних і 
духмяних. Нехай завжди рушником 

стелиться ваша доля, а дім буде бага-
тим на любов і ласку. Кращого вам майбут-
нього – Віри, Надії й Любові!

З повагою Василь ГЕЗЬ, 
Кіровський селищний голова.

Шановні жінки Новоолександрівської 
громади та району! Від щирого серця ві-
таю вас із нагоди чудового весняного свя-
та –  8 Березня! 

У цей святковий день прийміть від нас, 
чоловіків, слова уклінної вдячності за 
вашу прихильність, за вашу невтомну 
працю, за щирість, високе натхнен-
ня, яким ви наповнюєте щоден-
не життя й працю. Нехай доля 
постійно буде до вас доброю, 
нехай усюди вас супроводжу-
ють радість і удача, підтрим-
ка, розуміння й любов близь-
ких людей. 

Бажаю вам міцного здоров’я, 
особистого щастя, поваги та 
злагоди в сім’ях. Веселого вам 
настрою, милосердної долі, невичерп-
ного достатку, добра та благополуччя.

З повагою Олександр ВІЗІР, 
Новоолександрівський сільський голова.
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Днями для сільгоспвиробників району відбулась нарада на 
тему: «Прогресивні технології сільськогосподарських куль-
тур, особливості природно-кліматичних умов та їх вплив на 
комплекс весняно-польових робіт 2016 року».

З вітальним словом до аграріїв звернувся Артьом Фісунов, 
голова Дніпропетровської райдержадміністрації, він наголо-
сив: «Ви, натхненні працівники, сьогодні є опорою Дніпропе-
тровського району, наповнювачами бюджету. Тож саме завдя-
ки вам здійснюються заходи Програм соціально-економічно-
го й культурного розвитку». Артьом Леонідович подякував 
працівникам аграрної сфери за активну громадянську пози-
цію, участь у житті громади району, за відповідальну роботу 
в надскладних економічних умовах.

Підсумки минулого року та прогнозовано-планові завдан-
ня на 2016 рік висвітлила в своїй доповіді Тетяна Ткач, началь-
ник управління агропромислового розвитку ДРДА: 

Валовий збір зернових за 2015 рік  фактично склав 176,7 
тис. тн, соняшника 54,1 тис. тн. 
І це стало можливим завдяки 
щоденній наполегливій само-
відданій праці аграріїв району, 
а також сприятливим погод-
но-кліматичним умовам.

Найвища урожайність: ози-
ма пшениця 20,2 тис. га, по сільгосп-
підприємствах: ТОВ «Агроінвест» 
– 53,5 ц/га; СПП «Чумаки» – 52,1 ц/
га; ПП «Перемога АВК» 52,7 ц/га; ФГ 
«Мрія Агро» 59,5 ц/га;  Кукурудза на 
зерно 4,8 тис. га. По сільгосппідприєм-
ствах: ПП «Перемога АВК» 72 ц/га; 

ТОВ « Агроінвест» 70,9 ц/га; ФГ 
«Оріль» 83,7 ц/га. Соняшник 21,7 
тис. га; ТОВ АФ «Агрос» – 48,4 ц/
га; ТОВ «Любимівка» – 41,7 ц/га; 
ТОВ «Агроінвест» – 35,2 ц/га; ФГ 
«Вперед Агро» – 32,6 ц/га.

Тетяна Іванівна висловила подяку 
всім трудовим колективам названих 
господарств, яких по праву можна назвати передовиками в галузі рослинництва.

Виступаюча зосередила увагу на ще одній культурі, завдяки якій район зміг показати 
такий вал зернових: «Сорго було посіяне в ТОВ «Агро Стар» на площі 5,6 тис. га, уро-
жайність склала 44,7 ц/га».

Продовольча безпека району 
та регіону – це першочергове 
завдання всіх аграріїв. І тому в 
2016 році заплановано отримати 
вал зерна не менше 151 тис. тн.

Осінь 2015 року внесла свої 
корективи у виконанні пла-
ну посіву озимих під урожай 
2016 року.

Замість запланованих 22 тис. 
га посіяно: озимої пшениці – 16 
тис. га, озимого ячменю – 1200 
га, озимого ріпаку – 3500 га.

Зменшення посіву озимого 
клину – це причина затяжної 
посушливої осені.

Майже 3 місяці, а точніше, протягом 89 днів, не було жодного дощу.
Сьогодні перед кожним сільгоспвиробником стоїть завдання якісно і вчасно 

провести підживлення азотними добривами посіви озимих зернових згідно нау-
ково-обґрунтованих норм внесення NPK.

Щоб забезпечити продовольчу безпеку району в продовольчій групі та фуражному 
зерні плануємо збільшити посіви ярових культур, а саме: ярового ячменю – 4270 га; яро-

вої пшениці – 625 га; зернобобових – 770 га; кукурудзи – 6300 га.
Комплекс весняно-польових робіт буде напруженим та відпові-

дальним, адже необхідно провести посів ярових культур на площі 
52 тис. га, із них ярових зернових 28 тис. га, технічних 23,7 тис. га. 
Весь комплекс робіт необхідно провести в оптимальні та стислі тер-
міни при високій якості робіт.

Район повністю забезпечений насіннєвим матеріалом. Технічна 
потреба в нафтопродуктах для комплексу весняно-польових робіт 
складає: 1900 тонн дизельного палива, 100 тонн бензину, 60 тонн 
дизельного масла. На 80% господарства району забезпечені пали-
во-мастильними матеріалами. Готовність сільськогосподарської 
техніки складає 96% від потреби.

Залишається дуже важливим питання охорони праці. Основними 
показниками стабільності від нещасних випадків, як показала бага-
торічна практика являється проведення навчання з охорони праці з 
керівниками підприємств та спеціалістами середньої ланки.

Хочу зауважити, що тільки за останні три роки збільшилися 
витрати на охорону праці в 
цілому по району, майже в 
2 рази, а в таких господар-
ствах як ТОВ «Любимівка», 
СПП «Чумаки», ТОВ «Дзер-
жинець», ТОВ «АгроСтар», 
ТОВ АФ «Дніпропетров-

ська» в декілька разів. На охорону 
праці в 2015 році витрачено майже 
600 тис. грн. Для збирання врожаю 
2015 року господарствами району 
було закуплено 238 вогнегасників, 
191 аптечка, 17 іскрогасників та 
інше.

Сьогодні в повному обсязі прово-
диться переатестація трактористів 
– машиністів, затверджені графіки 
і розпочалися навчання спеціаліс-
тів по напрямках, тому прошу всіх 
активно включаться в цю роботу. 
Дуже відповідально необхідно від-
нестися до проведення медоглядів.

За 2015 рік проведено медичний огляд 1107 чол. Навчання з охорони праці про-
йшли 50 чол.

Ще в 2012 році в районі прийнята Програма «Відновлення зрошення», яка пе-
редбачала збільшення площ зрошувальних земель на 1 тис. 250 га. На сьо-
годнi  в районi фактично зрошується 1680 га  iз 29 тис. га. В минулому році 
прийнята обласна програма зі зрошення, згідно якої  району виділено біль-
ше 8 млн грн.

На семінар були запрошені науковці. З питання «Технологічні основи збе-
реження високої продуктивності озимих культур різного стану розвитку» 
виступив Микола Солодушко, зав. лабораторії агробіологічних ресурсів 
озимих культур, кандидат сільськогосподарських наук. Про підвищення 
ефективності використання агробіологічних ресурсів кукурудзи на основі 
вологозберігаючих технологій розповів Микола Дудка, завідуючий лабора-
торії агробіологічних ресурсів кукурудзи, кандидат сільськогосподарських 
наук. Із значення ярих зернових і зернобобових культур в балансі зернової 
продукції за умов реструктуризації посівних площ проінформував Анато-
лій Гирка, завідуючий лабораторії ярих зернових і зернобобових культур, 
кандидат сільськогосподарських наук.

Присутні аграрії мали змогу задати питання представникам податкової 
інспекції Дніпропетровського району. 

Поділилися своїм досвідом із колегами головний агроном ТОВ «Любимівка» Генна-
дій Загубигорілка та керівник ФГ «Вперед Агро» Анатолій Река.

У заключному слові Тетяна Ткач сказала: «Сподіваюсь, що ваш професіоналізм, дос-
від, своєчасне й якісне проведення комплексу весняно-польових робіт сприятиме і в 
майбутньому виконанню планових показників 2016 року в галузі рослинництва».

Таміла ЖОРНЯК.  На фото автора: учасники семінару- наради  для аграріїв.

СЕМІНАР-НАРАДА

ПРОГНОЗИ АГРАРІЇВ НА 2016 РІК

Милі жінки Горьківської сільської 
ради та району! Вітаю вас із 

жіночим днем – 8 Березня! 
Це красиве свято на по-

чатку весни. Промінчиками вес-
няного сонця зігрівають 
нас посмішки жінок, як 

щебет птахів звучить їх 
ніжний сміх. Нехай сьогодні 

всі кольори нової весни яскра-
вим салютом розквітнуть у вашо-

му серці. Нехай у житті буде вічна 
весна, яскраво світить сонце, співають 

птахи, й навіть  будні дні наповняться світлими та 
безхмарними митями. 

Від щирого серця бажаю всім представницям 
прекрасної половини людства посмішок, гарного 
настрою, радості й щастя!

З повагою Леонід БАЄВ, 
Горьківський сільський голова.

Перше тепло весняного сонця по-
волі повертає собі владу, сувора 
зима відступає і приходить най-
ніжніше свято – 8 Березня. 

Навесні, коли прокидається 
природа, пробуджується й життя. 
І вам, шановні жінки, у ньому на-
лежить особливе місце, бо саме 
жінка несе в собі продовження 
життя, любов і надію. Цей день 
освячений високим іменем Бере-
гині – джерела відродження духо-
вності народу та примноження кращих національних 
традицій.

Щиро зичу всім жінкам Партизанської сільської 
ради гарного настрою, міцного здоров’я, вічної мо-
лодості, наснаги, впевненості у завтрашньому дні 
нових професійних успіхів і життєвих перемог.

З повагою Іван БУРЯК, 
Партизанський сільський голова.

Чарівною мелоді-
єю весни зачаровує 
найпрекрасніше жі-
ноче свято 8 Березня. 

З вітальним сло-
вом на районному 
заході до представ-
ниць прекрасної 
статі звернувся Ар-
тьом Фісунов, голо-
ва райдержадміні-
страції: «Ваша праця 
– запорука миру й 
духовності. Жін-
ки нашого району 
сповна проявляють 
свої здібності в усіх 
сферах – медицині, 
освіті, культурі, біз-

несі… Цей перелік можна продовжувати безкінечно. Бо немає такої справи, до якої б жінка не доклала свого 
уміння, свого досвіду». 

«Милі жінки, ви несете в світ справжню красу, любов, і що найголовніше – життя, – зазначив у поздоровленні 
Віталій Жеганський, заступник голови районної ради по виконавчій роботі – керуючий справами. – Весь світ 
тримається на ваших тендітних плечах. Тож щиро бажаю, щоб у серце кожної жінки прийшли радість та щастя».

Почесними грамотами районної державної адміністрації та районної ради було відзначено кращих пред-
ставниць жіноцтва Дніпропетровського району.

Свої музичні вітання з нагоди Міжнародного жіночого дня присутнім у залі дарували працівники куль-
тури та художні колективи нашого району. Приємним сюрпризом став виступ учнів початкової школи сел. 
Ювілейного. Під акорди легкої музики демонструвалися фото-слайди жінок Дніпропетровського району.

Квітами й посмішками увінчалось свято 8 Березня. Цього дня зі святково прикрашеної сцени на адресу 
чарівної половини людства лунали слова поздоровлень із побажаннями сонячного настрою, ніжності, добро-
ти, натхнення й здійснення бажань. Тож нехай на вашому шляху, шановні жінки, завжди розквітають квіти 
життєвого щастя, а в серці назавжди оселиться кохання, душевний спокій та віра в краще майбутнє. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.    На фото Юлії Чумак: Артьом Фісунов нагородив грамотою Антоніну Чорну, 
Миколаївського сільського голову; Віталій Жеганський вітає Вікторію Вельган, головного бухгалтера 
КЗ Дніпропетровська центральна районна лікарня.

ОВІЯНЕ  ВЕСНОЮ  СВЯТО

РАЙОННІ УРОЧИСТОСТІ
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БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА 
ЖИТЕЛЯМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

НЕРУХОМІСТЬ, ВІДМІННА 
ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, 

В 2016 РОЦІ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ 
ПО-НОВОМУ 

1. З 2016 року збільшена ставка по-
датку на нерухоме майно та встанов-
люється місцевими радами у розмірі, 
що не перевищує 3% розміру міні-
мальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року 
(в 2016 році – 41,34 грн) за 1 квадратний метр 
бази оподаткування для об’єктів житлової та/
або нежитлової нерухомості, що перебувають у 
власності фізичних та юридичних осіб. Базою 
оподаткування, як і раніше, є загальна площа 
об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в 
тому числі його часток. 

Нагадаємо, що за 2015 рік ставка податку на 
нерухоме майно для об’єктів нежитлової нерухо-
мості, що перебувають у власності фізичних та 
юридичних осіб, не могла перевищувати 1% мі-
німальної заробітної плати за 1 квадратний метр 
(12,18 грн). Що стосується житлової нерухомості, 
то ставка податку складала не більше 2% міні-
мальної заробітної плати за 1 квадратний метр 
(24,36 грн). 

2. Сільські, селищні, міські ради позбавляють-
ся права збільшувати граничну межу житлової 
нерухомості, на яку зменшується база її оподат-
кування.  

Таким чином, у 2016 році пільгова площа для 
оподаткування житла залишилася виключно: 60 

м квадратних – для квартир; 120 м квадратних 
– для будинків; 180 м квадратних – для бу-

динків і квартир одночасно. 
3. Запроваджено додаткове опо-

даткування квартир та житлових 
будинків, які перебувають у власно-

сті фізичних чи юридичних осіб, якщо 
загальна площа перевищує: для квартир 

– 300 м квадратних; для будинку – 500 м ква-
дратних. 

Власники такої нерухомості додатково до роз-
рахованої на загальних підставах суми податку 
на нерухоме майно будуть сплачувати ще 25 
тисяч гривень на рік за кожен такий об’єкт жит-
лової нерухомості (підпункт ґ) підпункту 266.7.1 
пункту 266.7 статті 266 Кодексу). 

Звертаємо увагу, що в 2016 році фізичні особи 
будуть сплачувати податок на нерухоме майно 
за звітний 2015 рік за ставками, встановленими 
місцевими радами на 2015 рік, тобто не вище: 
12,18 грн за 1 квадратний метр загальної площі 
об’єктів нежитлової нерухомості; 24,36 грн за 1 
квадратний метр загальної площі об’єктів жит-
лової нерухомості, що перевищує пільгові розмі-
ри житла. 

Що стосується юридичних осіб – платників 
податку, то вони в 2016 році сплачують податок 
на нерухоме майно за звітний 2016 рік за новою 
ставкою, тобто не більше 41,34 грн за 1 квадрат-
ний метр загальної площі об’єктів житлової та 
нежитлової нерухомості. 

Дніпропетровська ОДПІ.

Динамічного розвитку набула робота сіль-
ської влади із залучення інвестицій у розвиток 
соціальної інфраструктури Чумаківської сіль-
ської ради. 

Нещодавно в приміщенні Дніпропетровської 
облдержадміністрації Чумаківський сільський 
голова Валентина Стець підписала Рамкову угоду 
про співпрацю з Українським фондом соціальних 
інвестицій з метою реалізації проекту «Сприян-
ня розвитку соціальної інфраструктури».

Захід проходив під керівництвом першого за-
ступника голови облдержадміністрації Олега 
Кужмана. У ньому брали участь позаштатний 
радник голови Дніпропетровської обласної ради 
Володимир Тюрін, директор регіонального пред-
ставництва Українського фонду соціальних ін-
вестицій Володимир Крищук, представники ін-
ших регіонів, а також члени Дніпропетровської 
обласної наглядової ради.

Переможцями проекту, крім нашої сільської 
ради, стали всього 4 міста Дніпропетровщини: 
Дніпродзержинськ, Павлоград, Вільногірськ, 
Верхньодніпровськ, у яких також готуватимуть-
ся приміщення під  житло для переселенців.

Реалізація даного проекту буде здійснюватися 
за фінансової підтримки Німецького банку роз-

витку KFW і передбачає реконструкцію 1 об’єкту 
в селі Чумаки під соціальне житло. Це колишній 
гуртожиток філії СПТУ № 65  по вулиці Меліо-
ративна.

«Кожному приміщенню по житлу для тимчасо-
во переміщених осіб бонусом для громади буде 

зроблений об’єкт соці-
альної інфраструктури: 
або дитячий садок, або 
школа, або медичний за-

клад»,  – розповіла Ганна Аладжальян, консуль-
тант із соціальних питань Українського фонду 
соціальних інвестицій.

Чумаківською сільською радою разом із Фон-
дом було вирішено, що таким об’єктом буде уте-
плений фасад приміщення Чумаківської загаль-
ноосвітньої школи. 

Після церемонії підписання угоди сторони об-
говорили питання подальшої співпраці, узгодили 
технічні й організаційні моменти, а також отри-
мали необхідні консультації в сфері оформлення 
документації.

«Ми робили все можливе для того, щоб у на-
шого міста з’явився шанс реалізувати програму 
вкладення іноземних інвестицій. І сьогодні у нас 
є можливість поетапно відновлювати соціальні 
об’єкти, паралельно вирішуючи при цьому пи-
тання розвитку міської інфраструктури», – зазна-
чив Андрій Білоусов – Дніпродзержинськ

Алла СИТЕНКО, віце-президент громадської 
організації «Асоціація розвитку місцевих гро-
мад» Чумаківської сільської ради.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

ЯК ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ 
ПРО МАЙНОВИЙ СТАН 
ТА ДОХОДИ ЗАСОБАМИ 

ЕЛЕКТРОННОГО ЗВ’ЯЗКУ?
За допомогою сервісу «Декларуван-

ня он-лайн», платники подають 
податкову декларацію до контролюю-

чого органу засобами електронного зв’язку через Інформа-
ційний портал ДФС.

Щоб подавати декларацію в електронній формі, платник 
податків має отримати безкоштовний електронний циф-
ровий підпис, що видається Акредитованим центром сер-
тифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту 
ДФС. Платники податків Дніпропетровського району мо-
жуть отримати електронні ключі за лічені хвилини у ЦОП 
Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська (пр. Газети Прав-
да, 95).

Після того, як ключ буде отриманий, платник може за-
вантажити із сайту Акредитованого центру сертифікації 
ключів програмне забезпечення під назвою «Програмний 
комплекс користувача ЦСК». Потім потрібно буде встано-
вити його на свій власний комп’ютер, авторизуватися через 
особистий електронний ключ та за лічені хвилини відпра-
вити декларацію до контролюючого органу.

І не потрібно витрачати такий дорогоцінний час на похід 
до Центру обслуговування платників, чекати своєї черги і 
заповнювати декларацію в паперовому вигляді. Адже ком-
форт у роботі з платниками податків є запорукою їх успіш-
ного бізнесу і сприяє своєчасному наповненню державного 
бюджету.

РАМКОВА УГОДА

ЧУМАКИ ЗНОВУ В ПРОЕКТІ

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
Нехтування правилами безпеки під час підльодного 

лову риби, знову спричинило загибель людей. Тому ще раз нагадуємо про необ-
хідність бути обачливими й обережними. 

Під час руху по льоду звертайте увагу на його поверхню: обходьте небезпечні 
місця й ділянки, покриті товстим шаром снігу. Особливу обережність слід про-
являти в місцях зі швидкою течією, джерелами, струмками та теплими стічними 
водами промислових підприємств, які впадають у водойму. Ні в якому разі не 
перевіряйте міцність льоду ударом ноги.

Запам’ятайте: вирушати на водойми поодинці небезпечно; не можна виходити 
на лід у період льодоходу та льодоставу, а також під час тривалих відлиг; не 

збирайтесь на льоду великими групами; якщо лід почав тріщати, не біжіть, а 
відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду.

Підлідний лов риби потребує особливої безпеки: ополонки для ловлі риби посла-
блюють льодове поле, тому відстань між ними повинна бути не менше 5-6 м; не ловіть 
рибу поблизу місць із швидкою течією, далеко від берега; завжди тримайте під рукою 
міцну мотузку довжиною 15-20 м; тримайте біля ополонки дошку або велику гілку.

Категорично забороняється вживати до та під час відпочинку на льоду 
алкогольні напої чи інші наркотичні або психотропні речовини.

Сектор режимно-секретної роботи, взаємодії з правоохоронними 
органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи 
Дніпропетровської райдержадміністрації.

ДО УВАГИ

2 березня 2016 року відповідно до ча-
стини 7 статті 55 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
та  розпорядження № 82-р від 15 січня  
2016 року «Про оголошення конкурсу 
для громадських організацій району»,  
Дніпропетровською районною радою 
в рамках проекту «Співробітництво 
адміністрацій та громадських організа-
цій в сфері надання соціальних послуг» 
проводився конкурс серед громадських 
організацій району з метою визначен-
ня  громадської організації, що реалізує 
делеговану їй послугу від органу міс-
цевого самоврядування, а 
саме: проведення форуму 
«Взаємодія громадських 
організацій і органів міс-
цевого самоврядування. 
Досвід і перспективи».  
Реалізує проект асоціація «Час Простір Ідентичність» за фінансової підтримки 
Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії з метою залучення грома-
ди до вирішення суспільних проблем шляхом делегування повноважень.

Це дасть змогу залучити громаду не лише до процесу споживання послуг, а 
й до їх надання. Модель делегування послуг – це нова ідея щодо формування 
співпраці органів самоврядування з неурядовими організаціями (НУО) з осо-
бливим акцентом на інноваційних формах делегувань публічних завдань.

Брати участь у конкурсі заявили бажання: Громадська організація «Агенція 

регіонального розвитку «Партнерство 
Дніпропетровщини» в особі голови 
правління Олександра Кондратинського 
та Благодійна організація «Волоський 
фонд розвитку громади» в особі голови 
Марії Немцовой.

Конкурсна комісія з питань підведен-
ня підсумків та визначення переможців 
районного конкурсу серед громадських 
організацій претендентів із надання по-
слуги «Проведення форуму для громад-
ських організацій», уважно вислухавши 
та проаналізувавши доповіді та бачення 
майбутнього заходу визначила та оголо-

сила переможцем гро-
мадську організацію 
«Агенція регіонально-
го розвитку «Партнер-
ство Дніпропетровщи-
ни».

«Це стало важливим кроком в апробації  новітнього механізму взаємодії між 
органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями через деле-
гування послуги громадській організації. З досвіду Європейських країн можна 
констатувати про дієвість даного підходу в контексті будівництва ефективної 
демократичної країни», – підвів підсумок роботи конкурсної комісії голова Дні-
пропетровської районної ради Роман Пруденко.

Олександр МІТЬКОВ, 
головний спеціаліст відділу соціально-економічного  розвитку територій 

КОНКУРСНА  КОМІСІЯ

СПІВРОБІТНИЦТВО АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

За державною програмою щодо вільного доступу до пра-
восуддя соціально незахищених верств населення, в місті 
Дніпропетровську діє Перший дніпропетровський місце-
вий центр з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги, який розпочав свою роботу з 1 липня 2015 року.

Представники соціально незахищених верств населення 
мають право на представництво інтересів у суді та допомо-
гу в складанні процесуальних документів з боку адвокатів 
системи безоплатної вторинної правової допомоги. 

Категорії осіб, що мають право на безоплатну правову 
допомогу за рахунок держави, визначені статтею 14 Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу». Це малоза-
безпечені, інваліди, діти-сироти, біженці, ветерани війни, 
учасники бойових дій та інші.

Особа, яка потребує представництва своїх інтересів 
у суді та не має достатніх фінансових можливостей для 
здійснення цього представництва, має право звернутися 
до Центрів та отримати безкоштовну допомогу кваліфі-
кованого захисника – адвоката. Оплата послуг адвокатів 
здійснюється Центром за рахунок держави.

З початку діяльності до Першого дніпропетровського міс-
цевого центру звернулося понад 1 200 громадян, призначено 
136 адвокатів для представництва їх інтересів у судах, біль-
ше 1000 осіб отримали консультативну допомогу.

Звернутися до Центру можна з понеділка по 
п’ятницю з 9.00 до 18.00 години за адресою: м. Дні-
пропетровськ, вул. Старокозацька (вул. Комсомоль-
ська), 52. Контактні телефони: (056) 742-82-30(33);  
(099) 232-77-89.



УКРАЇНО!
Ти заснула, Україно? 

Досить тобі спати. 
Проспиш волю 
й все, що маєш, 

Ти ж нам рідна мати.
Проснись, Ненько, подивися, 

Ти повинна знати...
Як для нас в складну годину 

В цю мить виживати.
Ми хочемо працювати, 

Щоб не дарма жити.
Те, що після нас лишиться 

Зможуть оцінити.
Не зачерствіли наші душі,

Все зробим, здолаєм...
Для блага рідної країни
Ще й пісню заспіваєм.
А заспіваємо за землю, 

Ліси, води, й поля.
За всі протоптані стежинки, 
Й за те, що нам дає земля.

Просіть Господа про захист, 
Він нам допоможе. 

Захистить від зла країну, 
Не відмов нам, Боже!

А якщо не маєш часу –
То знайди людину, 

Яка б змогла захистити 
Нас і Батьківщину.

РОСТИ, УКРАЇНО!
Тебе, Україно, я б дубом назвала,
Щоб тисячі років ти горя не знала.

Нехай твої корені глибше ростуть,
Щоб сильний буран їх не зміг зворухнуть.

Вершиною своєю впирайся до неба,
До Бога поближче карабкатись треба.

Щоб жолуді кріпко на гілках держались,
І кожного року нові появлялись.

Листочки на зиму щоб корені вкрили,
І з вітром на сторони менше летіли,

Щоб дуб розростався поглибше і в шир,
І всім став на славу наш дуб-богатир.
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РЯТІВНИКИ ЖИТТЯ
Присвячую своїй доньці, Гардецькій Ларисі Володи-

мирівні, головному лікареві Дніпропетровської ЦРЛ, 
Заслуженому лікареві України, та всім лікарям і мед-
сестрам, які присвятили себе цій благородній професії.

Я щиро вдячна Богу й лікарям,
Бо жити нам вони допомагають.
Змагаються із смертю за життя,

І навіть за свій спокій забувають.
Люди в білих халатах, ви на землі, мов Боги.

Батьки дали нам тіло, розум, душу.
Щоб народитись, ви допомогли.

Але ви не Боги всемогутні,
Ви – Янголи – рятівники життя.
Господь Вам дав цілющі сили,

З хворобами боротись до пуття.
І не тільки цілющі сили,

Але й знання різносторонні і глибокі.
Винахідливість, дотепність і обов’язок,

Щоб якості душі були у вас високі.
Вас нагороджують за героїзм і мужність,

А вдячне слово пацієнта вам найбільш важливе.
Бо розум, руки, серце лікаря – 
Вони все роблять неможливе.

Є гасло в медицині: «Не нашкодить!
Вірний діагноз – щоб урятувать життя».

Бо лікареві людина довіря себе, 
І вірить у здоров’я вороття.

Ви повертаєте людині найдорожче,
Здоров’я, радість, мир у цілім світі.
Дай, Господи, здоров’я вам, удачу,

Мудрість, хоробрість, завзяття.
Віру в свої сили й терпіння,

Достатку й сімейного щастя!

СОН
Сьогодні бачила я сон,

Він пригадав мені немало:
Що я у полі колоски,

Як у дитинстві збирала.
Але сьогодні не те поле,

Як шість десятків було тому:
Зайдеш у жито,

і тоді
Дороги 
не знайдеш додому.
Як очерет була солома,
Від роси стебла намокали,

А колоски набиті житом,
На відеречку просихали.

А навкруги – високі трави
З волошками переливають,
Та бджоли, коники, пташки

Пісні веселії співають.
А коли вийдуть косарі,

Щоб покосити в полі жито,
Рядів немає, як тепер – 

Все поле, як водою, злито.
І кожен сніп у зріст людини,
Жінки кладуть їх у півкопи,

Потім змолотять, і зерно
Вже повезуть у млин молоти.
Солому в скирди покладуть,
Щоб корів, коней годувати.

А ми у поле ідемо
Колосочки збирати.

І так пройшло багато літ…
Сон допоміг мені згадати

Те поле, де ходила я,
Той дім, де ждала мене мати.

МАТЕРИНСЬКЕ НАВЧАННЯ
Народилось на світ Божий немовля – 

Рідна мати, як з дорослим, розмовля:
«Рости доню, 

ріднесенька ти моя,
Здоровенька і красива, як Земля.
Щоб усі тебе любили так, як я,

Щоб щасливою 
була доленька твоя»

Гарні мати промовляла їй слова
І ростила свою доньку, як могла,
Берегла від злих очей і злих ідей,

І навчала розпізнати всіх людей:

Де хороший, де поганий чоловік – 
«Пам’ятай, не переплутай їх облік».

А іще навчала з книгою дружить,
Шанувати кожну працю і любить

Кожна праця – це твоє життя завжди
І ніколи не зазнаєш ти біди.

Ступай твердо ти по матері-землі,
Різні люди ще зустрінуться тобі.

Знай, життя прожить – 
не поле перейти,

Тому треба свою гідність берегти.
А якщо зустрінеш нелюда в путі

Не спіши робить помилку ти в житті.

інка – мати, дружина, берегиня сімейного 
вогнища. Вона – втілення доброти й ніж-

ності, краси та самовідданості. Саме такими якостя-
ми наділила особу слабкої статі Матінка-природа.

Та часом ми навіть і не здогадуємось на що здат-
на сильна духом жінка заради життя, заради своїх 
дітей: вийти з надскладних життєвих обставин із 
достоїнством і гордістю, не зламатись перед виклика-
ми долі та навчитися заново посміхатися, стиснувши 
зуби від болю, ховаючи від оточуючих підступні сльози, 
і при цьому зберегти любов у серці й душевне тепло...

Саме такою, сміливою й впевненою в собі, люди-
ною-борцем із надзвичайно ніжною душею, постає пе-
ред нами Раїса Гольченко.

Раїсі Григорівні вже виповнилось 80 років. Переваж-
ну частину свого життя вона провела в інвалідному 
візку. Трагедія сталась у 1965 році на підприємстві – 
Дніпропетровському агрегатному заводі, де вона пра-
цювала диспетчером цеху пластмаси й гуми. Раїсу, за 
роковим збігом обставин, збила вантажна машина, 
в лікарню вона потрапила в тяжкому стані з пошко-
дженим хребтом… 

Біль тіла й душі розділив у одну мить життя на «до» і «після» та намагався зламати дух молодої жінки.

СИЛЬНА  ДУХОМ

Але вона не впала в розпач. Раїса на той час вже мала двох дітей: чо-
тирирічну Світланку та другокласницю Ларису. Тож жити, дарувати 
радість найдорожчим у світі людям, рідним кровинкам стало для неї не 
буденною справою, а випробуванням, головним сенсом життя. 

Недієздатна через важку травму, вона разом із своїм чоловіком Во-
лодимиром, який ні на мить не подумав про зраду своєї коханої, вихо-
вали доньок достойними людьми, вклавши всю свою батьківську любов 
і турботу, наповнюючи їхні юні серця добром і вірою в прекрасне май-
бутнє. 

Роки Раїси Григорівні повернули на осінь, та душа ніби й не чує співу 
зозулі, все така ж мрійлива й юна. Радують старійшину родини свої-
ми успіхами й досягненнями її найкращі на землі діти, онуки, правнуки 
та найбільше – найменшенька щебетушечка з добрим сердечком – пра-
правнучка Вєроніка.

Частково обмежена в спілкуванні з людьми, свої роздуми й мрії Ра-
їса Гольченко викладала у віршах. Дві поетичні збірки – це своєрідна 
сповідь людини, що волею долі фізично знаходилась в обмеженому про-
сторі, та її внутрішній світ, мов птах, виривався з клітки, і йому став 
підвладний весь різнобарвний світ із його радостями й тривогами, в 
якому  вона – яскрава особистість, за яку тримається, як за вісь, весь 
великий рід. А це ж надзвичайно почесна місія й величезна відповідаль-
ність. І по плечу вона тільки сильній духом жінці, в грудях якої – серце, 
зігріте любов’ю. 

СИЛЬНА ДУХОМ ЖІНКА
Кожна жінка – ненька, 

Дружина, кохана. 
Дуже сильна духом, 
Сила ж Богом дана!

Неначе сонячна весна 
З дивною красою, 

Ніжна, щира й осяйна, 
Як квітка з росою.

Рішуча й безстрашна, 
Все може зробити, 
Має дар цілющий, 

В сім’ї прагне жити.
Вона – сильний оберіг. 

Пізніше всіх лягає, 
Перемагаючи утому, 
В домі за все дбає.

Коли підходить старість, 
І покидають сили, 

Чим зможе – допоможе, 
Якщо ви попросили.

Тож про її долю
Треба пам’ятати, 

Зігрівать любов’ю, 
Всюди захищати.

Часи своє відстукують, 
Пролітають роки.
І тоді не захистять 
Навіть і пророки.

ПТАШКА В РАЮ
Зловили діти пташку,

Принесли додому,
Посадили в клітку,

Як в царстві золотому.
Їй дали цукерки, жвачки,

Й плитку шоколаду,
Щоб не пила прісну воду – 

Пляшку лимонаду.
Постелити їй постіль,

Викупали птицю,
Положили і укрили,
Немов ту царицю.

Бідна пташка прибилася,
Сіла у куточок

І боялась, щоб не чули
Її голосочок.

– Чому, пташко, не співаєш?
Чим тобі огидно?

Ти забула, як жила
Холодно і бідно?

Пташка ледве пропищала:
– Відпустіть на волю!
Я у вас, мов у в’язниці

Проклинаю долю!

ТАК ДИКТУЄ ДОЛЯ
Я прожила із долею у згоді,

Їй підкорялась, як могла.
Хоч доля мене майже не жаліла,

Усе-таки я вдячна їй була.
Я вірила і вічно буду вірить,

Що доля кожного веде.
Хоча душа керує тілом,

Але від долі не сховаєшся ніде.
Вона слідкує – дні рахує,
Прекрасні, радісні, сумні.

Душа – місток 
тіла із духом

Ця трійка 
і живе в мені.

В нашім житті 
доріг багато

І кожна з них 
є таємниця.

Дороги – це одні тривоги,
Тож треба Господу молиться.

В мене, на жаль, трагічна доля,
З нею судилося прожити.

Зазнала страшні муки, сльози,
Другої долі не створити.

ЛАГІДНІ СЛОВА
Жалій свою матусю 

для поради,
Жалій поки вона жива.
Їй не потрібні золото і клади,
Їй лиш потрібні лагідні слова.
Погане слово душу убиває,
Як ножем ріже серце на шматки,

Як той вогонь все тіло 
пропікає,

І сльози, сльози від журби...
Лагідне слово – як весна

З теплим дощем і ясним сонцем,
Коли на дворі все цвіте

І діти грають під віконцем.
А мати згадує тебе,

Коли в садочок проводжала,
Коли зі школи по сніжку

Себе в саночки запрягала.
Як в тебе пальчик заболів,
То серце в матері боліло,
Коли із дому від’їжджав,
То мати майже посивіла. 
І кожну мить, все пам’ята,

І просить в Бога щохвилини,
Щоб рятував твоє життя,
І люди гарні прихистили.

І поки житиме вона
Ти знай, що ти – її дитина!

І скільки б років не прожив – 
В душі – ти молода людина.
Де б ти не жив, її тепло
На всіх дорогах зігріває,
Бо материнськая любов

Кордонів, ані меж не знає. 
А от якщо вона помре,

То ти відразу постарієш
І ті слова, що їй казав,
Ти їх забути не зумієш.
А особливо вся ганьба,

Вона, як цвях, скородить душу,
 Та вже не вернеш. 

Думай сам, що я сказати тобі мушу.

В житті усе 
не передбачиш,

Мабуть так 
диктує доля,

Від болю й суму 
часто плачеш.

Спасибі Господу 
й святим,

Які мене ніколи 
не кидали.

В нещасні роки, 
страшні дні

Завжди мені 
допомагали.

СЛОВА-ПОСВЯТА АВТОРУ

ЖІНКА,ЖІНКА,

Ж
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Святкове меню до 8 Березня!
САЛАТ «8 БЕРЕЗНЯ»

Інгредієнти: тунець консервова-
ний – 300 гр, сир – 150 гр, яйця – 4-5 
шт., салатні листя, майонез.

Приготування: відокремте 
білки від жовтків і натріть на 
тертці в різні ємності. Сир 
крупно натріть на тертці. Ро-
зімніть тунець виделкою. На 
велику плоску тарілку викла-
діть промите листя салату, зверху 
встановіть дві склянки різних роз-
мірів дном. Викладайте салат шарами навколо склянок 
так, щоб у результаті  він виглядав, як цифра «8». Пер-
шим шаром викладіть терті білки, потім шар майонезу, 
шар тертого сиру й майонез, далі шар тунця й майонез. 
Потім усе акуратно посипте тертим яєчним жовтком. 
Обережно вийміть склянки з салату. Прикрасьте зелен-
ню та поставте на 1 годину до холодильника.

САЛАТ ІЗ КУКУРУДЗОЮ, СИРОМ І ЯЙЦЕМ
Інгредієнти: сир твердий – 200 гр, кукурудза – ½ бан-

ки, яйця – 4 шт., сіль, перець чорний мелений, майонез.
Приготування: натріть яйця, сир та змішайте ці ін-

гредієнти з кукурудзою. Посоліть, поперчіть за смаком 
та заправте майонезом.

САЛАТ «ПРЕКРАСНИЙ»
Інгредієнти: куряче філе – 200 гр, мариновані огір-

ки – 4 шт., картопля – 4 шт., яйця – 4 шт., цибуля – 2 
шт., сир – 200 гр, майонез – 200 гр.

Приготування: відваріть овочі та філе. Натріть кар-
топлю на крупній тертці; дрібно поріжте цибулю; куря-
че філе наріжте невеликими шматочками; огірки на-
ріжте кубиками; натріть на дрібній тертці яйця; натріть 
на крупній тертці сир. Починаємо робити салат. Кожен 
шар змащуйте майонезом. Перший шар – викладіть кар-
топлю; другий – цибуля; третій – куряче філе; четвер-
тий – огірки; п’ятий – знову куряче філе; шостий – яйце; 
й останній шар – сир. Прикрасьте салат кропом. 

КУРЯЧІ ВІДБИВНІ
Інгредієнти: куряче філе – 600 гр, яйця – 2 шт., сме-

тана – 1 ст. л., борошно – 2 ст. л. з гіркою, сіль, чорний 
мелений перець, олія.

Приготування: поріжте куряче філе на порційні шмат-
ки. Замочіть філе в воді й помістіть у чистий поліетиленовий 
пакет, після чого злегка відбийте філе. Посоліть та попер-
чіть відбиті шматки філе з обох боків. У посудину розбий-
те яйця, додайте сметану, посоліть, поперчіть. Збийте яйця 
вінчиком до однорідної маси. На окрему тарілку висипте 
трохи борошна. Кожен шматок відбивної добре запаніруй-
те в борошні, після чого обмакуйте в яйці. Викладайте на 
сковорідку з добре розігрітою олією. Смажте на середньому 
вогні до рум’яної скоринки, приблизно 5 хв. із кожного боку.

БЕЗЕ
Інгредієнти: яйця – 4 шт., цукор – 200 гр, дрібка солі.
Приготування: акуратно відділіть білки від жовт-

ків. Білки викладіть у чисту й суху посудину, додайте 
дрібку солі і збийте в густу піну. Потім поступово (по 
1-2 ст. л.) до білків додавайте цукор, постійно збиваю-
чи міксером. Повинна вийти густа маса. Застеліть деко 
пергаментним папером і, використовуючи кулінарний 
мішок, видавіть білки на деко. Виставте деко з білками 
в доховку при мінімальній температурі (100 °С) протя-
гом 1,5 год. 

Господарочка
Справжня жіноча кра-

са подібна бутону тро-
янд – вона свіжа, коли 

починає роз-
криватися й 
чарівна, коли 
повністю 
розквітає.

Підгородненська міська рада оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад державних службов-
ців: спеціаліст І категорії (дві посади). Кваліфіка-
ційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи 
за фахом у державній службі на посаді спеціаліста 
II категорії чи в інших сферах управління за фахом 
не менше 1 року при необхідності, виходячи із вико-
нання структурним підрозділом основних завдань 
та функцій. Термін прийняття документів – трид-
цять днів із моменту опублікування оголошення. 

Документи приймаються за адресою: вул. Цен-
тральна, 46, м. Підгородне, приміщення Підго-
родненської міської ради, каб.12, з 08.00 до 12.00 
год., з 13.00 до 17.00 год., п’ятниця – до 15.45 год.

Втрачений військовий квиток на ім’я Єхлакова Арте-
ма Геннадійовича, вважати недійсним.

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, 
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади провідного спеціаліста відділу соціальної роботи на період 
відпустки по догляду за дитиною визначений медичною довідкою, 
провідного спеціаліста-юрисконсульта відділу соціальної роботи, 
спеціаліста І категорії відділу соціальної роботи, вакантних посад  
фахівців із соціальної роботи (м. Підгородне на період відпустки 
по догляду за дитиною по досягненню нею трьох років, с. Ново-
олександрівка, сел. Ювілейне, с. Новомиколаївка). Документи на 
конкурс приймаються протягом 30 календарних днів після пу-
блікації. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта за фахом педагога, психолога, соціального педагога, 
соціальний працівник, медичного працівника, стаж роботи за фа-
хом не менше 3 років, володіння персональним комп’ютером в об-
сязі користувача програмного забезпечення. Довідки за адресою: 
вул. Теплична, буд. 5, каб. 41, сел. Ювілейне, тел. 753-68-41. 

Гороскоп  подарунків  
до  8  Березня

Що подарувати на 8 березня жінці, щоб пора-
дувати її в цей чудовий день і зробити приємно. 
На допомогу чоловікам поспішає астрологія. 

ОВНИ. Яскраві, завжди виділя-
ються із загальної маси представни-
ці цього знаку, надзвичайно люблять 
сюрпризи. Навіть якщо ви вирішите 
подарувати цілком пересічний і сим-
волічний подарунок, обов’язково 
красиво упакуйте його. Момент не-
сподіванки завжди хвилююче чіпає 
представниць цього знаку й змушує 
знову й знову вірити в чарівну казку. 
Представниці цього знаку зрадіють 
аксесуарам для улюбленого хобі.

ТІЛЬЦІ. Представниці цього  
знаку неймовірно цінують комфорт 
і функціональність навколишніх 
предметів. Також Тільці – знатні 
цінителі розкоші. Ніколи не поми-
литесь, якщо подаруєте прекрасній 
представниці цього знаку сертифі-
кат в ювелірний магазин, стильний 
телефон, красивий шарф або зручну 
й містку шкіряну сумку.

БЛИЗНЮКИ. Дотепним, допит-
ливим представницям цього знаку 
зірки рекомендують дарувати по-
дарунки, які дозволять постійно 
черпати, обробляти й накопичувати 
інформацію, а також бути ще більш 
мобільною й незалежною. Близню-
ків приємно порадує подарунок у ви-
гляді книжкової новинки, або квит-
ків у кіно.

РАКИ. Ніжні та чутливі представ-
ниці цього знаку неймовірно лю-
блять подарунки, але варто пам’ята-
ти, що вони повинні бути практич-
ними, корисними й значно спрощу-
вати повсякденне життя. Справжні 
берегині домашнього вогнища оці-
нять подарунок у вигляді сертифі-
кату в магазин косметики або набір 
для чайної церемонії.

ЛЕВИ. Яскраві та феєричні пред-
ставниці цього знаку цінують не-
ординарні подарунки, що запам’я-
товуються. Жінкам-Левам припаде 
до смаку подарунок у вигляді пода-
рункового сертифікату на покупку 
ювелірних прикрас, косметики 
або парфумерії, квитки на концерт 
улюбленого виконавця, недорогі й 
практичні аксесуари, які неодмінно 
підкреслять бездоганність образу.

ДІВИ. Представниці цього знаку 
неймовірно цінують практичність, 
тому задаровувати їх марними ста-
туетками, скриньками та картинка-
ми не варто. Прекрасним подарун-
ком для представниць цього знаку 
стане кавовий сервіз, мультиварка, 
блендер, набір улюбленої косметики 
по догляду за тілом.

ТЕРЕЗИ. Витончені представ-
ниці цього знаку, напевно, більше 
за всіх інших люблять отримувати 
подарунки. Тому якщо ви вирішите 
здивувати жінку-Терези, подаруйте 
подарунковий сертифікат у парфу-
мерний магазин, красиві аксесуари, 
які доповнять і без того бездоганний 
образ, квиток на відвідування твор-
чого майстер-класу.

СКОРПІОНИ. Містичні, загад-
кові й неймовірно привабливі пред-
ставниці цього знаку люблять сюрп-
ризи. Порадувати Скорпіона можна, 
подарувавши квитки на хороший 
фільм, підписку на улюблений глян-
цевий журнал, шкіряні аксесуари.

СТРІЛЬЦІ. Невтомні дослідниці 
та допитливі особистості. Чарівні 
представниці цього знаку ніколи не 
втомлюються черпати щось нове. 
Їм імпонує все, що здатне розвива-

ти кругозір і постійно підвищувати 
свій інтелектуальний рівень. Смі-
ливо можете дарувати Стрільцю но-
винки літератури, невеликі екскур-
сійні тури, абонемент у спорт-клуб, 
сертифікат на відвідування уроків 
танцю.

КОЗЕРОГИ. Якщо ви підбираєте 
подарунок для жінки Козерога, вам 
пощастило. Адже напевно прекрасна 
представниця цього знаку має улю-
блене хобі або захоплення. Це стане 
для вас відмінною підказкою в вибо-
рі подарунку. Зупиніть свій вибір на 
квитках в театр, або подаруйте чор-
ний шоколад чи срібний аксесуар. 

ВОДОЛІЇ. Неординарні представ-
ниці цього знаку цінують все екс-
клюзивне та неординарне, а значить, 
доречним подарунком може бути но-
винка косметики, модний аксесуар, 
новий парфумерний аромат.

РИБИ. Загадкові, творчі та емо-
ційні представниці цього знаку – 
справжні творці. Вони гідно оцінять 
усе, щоб ви не подарували, адже 
головне для Риб не матеріальні цін-
ності, а ваша увага. І все ж, щоб по-
дарунок був не тільки приємним, але 
й корисним, подаруйте представниці 
цього знаку набір із аромомаслами, 
красиві свічки для інтер’єру, квитки 
на балет або концерт симфонічного 
оркестру.

Втрачений державний акт ДП ДН №025653 на земель-
ну ділянку площею 0,0468 га с/г «Будівельник» Ювіле-
йної селищної ради, реєстраційний номер № 2245 від 08 
грудня 1997 року, вважати недійсним.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 08 лютого 2016року №07-р
Про перейменування вулиць та провулків

в селі Сурсько-Литовське, 
Новомиколаївка та Зелений Гай.

Відповідно до ст.1, п.1 ст.4 Закону України «Про за-
судження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та за-
борону пропаганди їхньої символіки», п.1 ст.37 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сіль-
ська рада ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати вулиці та провулки в селі Сур-
сько-Литовське, Новомиколаївка та Зелений Гай Дніпро-
петровського району Дніпропетровської області, а саме:

До перейменування  Після перейменування
Село Сурсько-Литовське
вулиця Леніна вулиця Центральна
вулиця Ленінградська   вулиця Білоруська
вулиця Куйбишева        вулиця Сонячна
вулиця Октябрьська      вулиця Березова
вулиця Комсомольська вулиця Енергетична
вулиця Совхозна           вулиця Паркова
вулиця Кірова                вулиця Сурська
вулиця Калініна             вулиця Джерельна 
вулиця Колхозна           вулиця Підгірна
провулок Леніна           провулок Центральний
провулок Ленінградський провулок Білоруський
провулок Куйбишева   провулок Сонячний
провулок Совхозний    провулок Парковий
провулок Калініна        провулок Джерельний

Село Новомиколаївка
вулиця Радгоспна вулиця Українська

Село: Зелений Гай
вулиця Петровського   вулиця  Зелена
Перейменування провести без зміни поштових номе-

рів житлових будинків, установ та споруд.
2. Розпорядження набирає чинності з моменту опри-

люднення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження зали-

шаю за собою.
Г. Д. АНДРЄЄВ, сільський голова.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД
 МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Для ознайомлення громадськості з намірами за-
будови території оприлюднений «План детального 
планування території вул. Центральна, 24а в селі 
Миколаївка-1 щодо розміщення підприємства тор-
гівлі та обслуговування». ПДП розроблений на під-
ставі рішення виконавчого комітету Миколаївської 
с/р № 06 від 24.02.2016 року. Для ознайомлення з 
ПДП звертатись у Миколаївську с/р в робочі дні з 
04.03.2016 р. по 04.04.2016 р., пропозиції та заува-
ження надаються в письмовій формі на адресу 
сільської ради. Тел. 711-55-42.

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
повідомляє про видане розпорядження сільського 
голови від 15.02.2016 року № 04-р «Про перейме-
нування вулиць в населених пунктах Орджонікід-
зевської сільської ради», а саме:

• вулицю Дніпропетровська на вулицю ім. Юлі-
ана Гунька;

• вулицю Ленінградська на вулицю Дружби;
• вулицю Червоноармійська на вулицю Василівська;
• провулок Комсомольський на провулок Сонячний.
Для ознайомлення можна звертатись у сіль-

ську раду за адресою: с. Миколаївка, вул. Дні-
пропетровська, 18.

Степова сільська рада оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади  юриста. Вимоги до пре-
тендента: громадянство України, повна вища освіта 
за напрямком роботи, стаж роботи за фахом не мен-
ше 3 років, володіння основними навиками роботи 
на комп’ютері з відповідними програмними засоба-
ми. Термін прийому документів протягом 30 кален-
дарних днів із дня опублікування оголошення. До-
відки за адресою: с. Степове, пров. Шкільний, 2. 

Любимівська сільська рада оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади  юриста. Вимоги до 
претендента: громадянство України, повна вища 
освіта за напрямком роботи, стаж роботи за фахом 
не менше 3 років, володіння основними навиками 
роботи на комп’ютері з відповідними програмними 
засобами. Термін прийому документів протягом 30 
календарних днів із дня опублікування оголошення. 
Довідки за адресою: с. Любимівка, вул. Садова, 1.
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Легенда про кохання передається із поко-
ління в покоління. Ось про що розповідає 
легенда: ще в IV столітті священик на ім’я 
Валентин, порушивши імператорський на-
каз, що забороняв одружуватися, таємно з’єд-
нав шлюбними узами двох закоханих. За цей 
злочин перед законом 
Імператор наказав кину-
ти молодого Єпископа 
до в’язниці. Як не дивно, але 
саме тут він закохується в 
сліпу дочку наглядача. І ста-
ло диво – дівчина прозріла й 
побачила свого коханого. Пе-
ред стратою Валентин встиг 
передати своїй коханій запис-
ку – освідчення, яку підписав 
«Від вашого Валентина». Так 
і мандрують із того часу сві-
том валентинки – послання 
закоханих. 

В Підгородненській СШ-2 також пройшов 
вечір, присвячений дню закоханих. Органі-
затором свята став 7-В клас на чолі з Ніною 
Михайленко. Лунали пісні про кохання у 
виконанні Олександри Кожушної та Ольги 
Чещихіної. Танцювальне соло у виконанні 

Тимофія Канівця подарувало гостям захо-
ду море позитиву. Романтична Ольга Гужва 
танцювала на пуантах, дивуючи присутніх 
грацією та невимовною легкістю. Родзинкою 
заходу стала сценка, яка відображала любов 
у її народженні та шлях із юних років і до 

старості. Не обійшлося й 
без цікавих позитивних 
конкурсів для закоханих, 

які зірвали шквал емоцій та 
аплодисментів у залі. 

Виступи талантів переси-
палися крилатими вислова-
ми відомих людей. Їх декла-
мували зі сцени ведучі Рос-
тислав Чорний та Елеонора 
Фомічова. Лев Толстой го-
ворив: «Найрозумніше, чого 
досягла людина – це вміння 
любити іншу, поклонятися 

її красі. Від любові до жінки народилося все 
прекрасне в світі». А от відомий рок-музи-
кант Віктор Цой сказав так: «Кохання варте, 
щоб чекати, життя варте, щоб жити». 

Юлія РАВШАНОВА, бібліотекар юнаць-
кого абонементу відділу обслуговування 
м. Підгородного.

Багата земля наша 
українська таланови-
тими людьми. На на-
шій Дніпропетровщині 
проживають люди, які 
мають великий талант 
від Бога. Вони з виду 
звичайні, працьовиті та 
дуже скромні. 

Я хочу розповісти 
читачам районної газе-
ти «Дніпровська зоря» 
про користувача на-
шої бібліотеки Надію 
Пінчук. Зустрівши її 
на вулиці, подумаєш – 
звичайна жінка, що 
в ній особливого? 
Часто приходить до 
бібліотеки, бере чита-
ти книжки, полюбляє 
українську поезію. За-
любки читала тиху лірику Анатолія Талалая, 
Ліни Костенко. Ми й подумати не могли, що ця 
жінка настільки талановита. Вона вишиває кар-
тини хрестиком. Побачивши її роботи, ми так і 
назвали виставку «Хрестики душі на полотні», 
яка неодноразово проходила в нашій бібліотеці.  

Народилася Надія Іванівна в 1954 році в місті 
Павлоград Дніпропетровської області. Закінчи-
ла Дніпропетровський державний університет, 
отримала спеціальність біолога. І на все подаль-
ше життя пов’язала свою долю з Всесоюзним 
науково-дослідним інститутом кукурудзи.

Все своє життя Надія Пінчук віддала рідній 
українській землі. Не один світанок зустріла в 

полі. Село Дослідне ста-
ло для неї маленькою 
батьківщиною. Пройшла 
шлях від лаборанта до 
старшого наукового 
співробітника відділу 
захисту рослин. Під ке-
рівництвом академіка 
Петра Сусідки захистила 
в Московській сільсько-
господарській академії 
кандидатську дисерта-
цію. Є автором 48 науко-
вих статей, 18 рекоменда-
цій, 2 брошур. Та основне 
захоплення – вишивка 

картин. Кажуть, якщо 
людина талановита, 
то вона талановита в 

усьому. Це – про Надію 
Пінчук.

Надія Іванівна романтик 
у душі, тому й вишиті картини її не просто гар-
ні, а чудові. В кожну свою роботу вона вкладає 
краплинку своєї душі. Бібліотека с. Дослідного 
в 2016 році бере участь у регіональному проекті 
бібліотек Дніпропетровщини «Читаємо разом», 
присвяченому Дмитру Яворницькому «Дмитро 
Яворницький – ім’я, овіяне легендами». В на-
шій бібліотеці протягом  квітня – травня пройде 
виставка робіт Пінчук Н.І. «Безцінна спадщина 
мого народу». Всіх бажаючих запрошуємо від-
відати бібліотеку та подивитись на роботи Надії 
Іванівни.

Ірина САФОНОВА, 
завідуюча бібліотеки с. Дослідного. 

ВИШИВАННЯ КАРТИН

«Хрестики  душі»
НА  ПОЛОТНІ

На базі Ювілейної СЗШ-1 (дирек-
тор Світлана Голендяєва) та Ювіле-
йної ПСШ-2 (директор Валентина 
Полупанова) відбулися районні зма-
гання з настільного тенісу, в рамках 
шкільної Спартакіади. Після відбір-
кових турнірів до фіналу потрапили 
10 шкільних колективів. Згідно же-
ребкування, команди розподілились 
на 3 групи, де за коловою системою 
визначали переможців. У результа-
ті, за головний трофей боролись ми-
нулорічні тріумфатори.

Трійка призерів. І місце – Юві-
лейна СЗШ (тренер Світлана Жид-
ченко). Склад чемпіонів: Олександр 
Жирак, Артем Пісоцький, Єлизавета 
Аршинець. ІІ місце – Балівська СЗШ 
(вчитель фізичної культури Олек-
сандр Погрібний). Віце-чемпіони: 
Аліна Шатрава, Денис Боднар, Євген 

Омелян. ІІІ місце – Сурсько-Литов-
ська СЗШ (вчитель фізичної культу-
ри Микола Височин). Склад бронзо-
вих призерів: Дмитро Давидов, Алла 
Дорда, Максим Гнилицький.

Слід відзначити, що настільний 
теніс не тільки «прижився» в уч-
бових закладах, а й став одним 
із найулюбленіших видів спорту. 
Особливо, очевидний прогрес роз-
витку тенісу, в маленьких школах. 
Наприклад, команда Зорянської 
СЗШ (вчитель фізкультури Сергій 
Вербицький) піднялась у рейтингу 
з дев’ятого на четверте місце.

Вітаємо чемпіонів 2016 року й 
зичимо вдалого успіху на обласній 
першості серед майстрів малої ра-
кетки в місті Дніпропетровськ.

Анатолій ПОЛУПАНОВ, 
директор ДЮКФП.

СПОРТ

НА ТЕНІСНОМУ ПОДІУМІ БЕЗ ЗМІН 

У це повірили не тільки діти, а й дорослі. 
В нашій Новоолександрівській бібліотеці за-
вершився капітальний ремонт. Тепер будівля 
милує око не тільки зовні, а й у середині. Але 
важливіше те, що читачі більше не будуть пере-
йматися незадовільним станом бібліотеки: по-
тріскана стеля, опадаючі шпалери, тріщини в 
стінах, несправна проводка й таке інше. Читачі 
навіть пропонували допомогти наклеїти шпа-
лери, пофарбувати. Однак приміщення потре-
бувало серйозного ремонту. Завдяки тому, що 
наша місцева влада насправді дбає про громаду 
та її розвиток, було прийняте рішення депутата-
ми на сесії відремонтувати 
бібліотеку. Особливі слова 
вдячності хочемо вислови-
ти Новоолександрівському 
сільському голові Олександрові Візіру, заступнику Валентині Бохан, працівни-
кам бухгалтерії, всьому депутатському корпусу, В’ячеславові Візіру. Протягом 
усього часу, що відбувався ремонт, бібліотека працювала. Було вкрай важко де-
кілька разів переносити всі меблі та фонд бібліотеки із кімнати в кімнату, а це 
майже 9000 примірників книг, періодичних видань, актуальних тек. Саме в них 
ми збираємо матеріали з різних галузей, тому що не маємо Інтернету. І як було 
зачинитися?  Навіть тоді, коли була зірвана стара, гнила  підлога, ми ходили 

як по канату, по тоненькій дошці, та обслуговували читачів, які 
до нас приходили. Інколи доводилось просити людей прийти на 
наступний день, щоб ми встигли знайти потрібну книгу. Часом 
зверталися також і до інших бібліотек, знаходили там книги та 
задовольняли потреби користувачів. Поки тривав ремонт, читачі  
висловлювали побоювання, що відремонтовану бібліотеку у нас 
можуть забрати. Ми їх заспокоювали й доводили, якщо читають 
книжки працівники сільради, їх діти, депутати, то бібліотека на 
селі буде! Для багатьох із нас «...Книги – то й світло дня, й зорі 
ночі... Моя сім’я, моя рідня, мій розум, серце моє, очі!»

Зараз у нас багато роботи. Ми приводимо книги до ладу: про-
сушуємо їх, витираємо від пилу, ремонтуємо стелажі. Раніше 
приміщення бібліотеки було сирим, холодним, навіть повітря 

було несвіже. А тепер у приміщенні  
стало тепліше. І це помітили не тільки 
ми. Тепер до бібліотеки частіше забіга-
ють дітлахи. А дівчатка взагалі прихо-

дять після уроків почитати та розважитися в бібліотеці.
Спілкуємося з ними й відчуваємо, що дітям крім навчання в школі, ще потріб-

ні різні гуртки. Хочеться їм і малювати, й співати, й кататися на ковзанці.
 Але головне, що ми віримо в нашу місцеву владу, віримо, що й надалі вона 

буде робите все можливе для своєї громади. Мрії здійснюються.
Олена СТОРЧАК, 

завідуюча Новоолександрівської бібліотеки.

МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ

ПОДАРОВАНЕ  ДРУГЕ  ЖИТТЯ

2 березня свій поважний 
90-річний ювілей відзначив ве-
теран Другої світової війни, 
інвалід війни 2 групи – 

Ві ктор 
Володи мирович 

ПЛИШЕВСЬК ИЙ 
Зовсім у юному віці Віктор 

Володимирович був призваний 
до лав армії, і був відправлений 
на фронт. У 1943 році був пора-
нений і довгий час знаходився в 
госпіталі, після чого повернувся 
знову на фронт. Пройшов всю 
Другу світову війну й дійшов 
до Берліна. Після перемоги над 
фашистами повернувся додому 

й продовжив службу в армії.
У 1952 році одружився, в щасливій родині з’явилося двоє ді-

точок. Дуже рано овдовів, втратив сина. Але поруч 
завжди знаходяться донька, внуки й правнуки.

З наймолодших років був завзятим голуб’ятником, 
і це була його пристрасть на все життя. Працював 
модельником на заводі, має більше 50-ти років 
робочого стажу.

Дорогий наш батьку, любий дідусю й найкра-
щий у світі прадідусю, в твій ювілей бажає-
мо тобі дожити до 100 років!

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я 

і щастя без ліку.
З повагою рідні та 

близькі.

повідомляє, що в зв’язку з реконструкцією КЛ-0,4 кВ від ТП-
785 відбудуться перебої електропостачання у березні місяці в 
період з 8.00 до 18.00 годин по КНС сел. Ювілейного: вул. 8 Бе-
резня, 30; 8 Березня, 28; Теплична, 37; Теплична, 32; Теплична, 33; Теплична 36а; 
Теплична, 36; Теплична, 35 під. 4; Теплична, 32; Теплична, 31; Теплична, 34; Те-
плична, 37 – 15.03.2016р.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ 

СВЯТКОВИЙ ВЕЧІР

КОХАННЯ – ВІЧНЕ

Дніпропетровський РЕМ


