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У селищі Кіровське 
Дніпропетровського ра-

йону відкрився після тривалої реконструкції та ка-
пітального ремонту дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) загального розвитку №17 «Орлятко». 
Адже дошкільна освіта надзвичайно важлива – тут 
малечу навчать писати, читати, рахувати. В пер-
ший клас діти підуть добре підготовленими. 

Задум вдалось вті-
лили в життя завдяки 
злагодженій роботі 
районної влади та те-
риторіальної грома-
ди. Для мешканців 
селища, які вихову-
ють маленьких дітей 
відкриття закладу 
– справжня щаслива 
подія. Дошкільний 
навчальний заклад 
«Орлятко» був збу-
дований ще в 1975 
році, а з 2008 року 
будівля стояла за-
критою. Після необ-
хідних ремонтних 
робіт, які за кошти 
місцевого бюджету 
провели за останні 2 
роки, дитсадок сьо-
годні відкриває свої 
двері для малечі. 

На урочисте свято 
завітали: Олег Куж-
ман, в.о. першого 
заступника голови 
облдержадміністрації, Олександр Демчик, директор 
департаменту освіти і науки ОДА, Роман Пруденко, в. 
о. голови райдержадміністрації, Віталій Жеганський, 
голова районної ради, Віра Джур, заступник голови 
районної ради, Тамара Молянова, в.о. Кіровського се-
лищного голови, депутати районної ради Вадим Коби-
ляцький та Володимир Кононов, Едуард Підлубний, 
Олександр Вольніков, військовий комісар Дніпропе-
тровського РВК, голови сільських та селищних рад, 
представники відділу освіти, культури, РБК, батьки.

Оновлений дитячий садок зустрічав гостей та сво-

їх маленьких вихованців. В українських костюмах 
радо вітали запашним сонячним короваєм Евеліна 
Дьоміна та Максим Баранець. Кульмінацією свя-
та стало урочисте перерізання стрічки та вручення 
символічного ключа.

Яке свято без музики, співів і танців? Поздоровити 
дошкільнят прийшли учні місцевої школи, які при-
вітали малят, побажали цікавих уроків та гарного 

дозвілля. Дітлахи ж, у свою чергу, подарували при-
сутнім запальний танок «Українські черевички», де-
кламували віршики, співали пісні. 

На базі дитсадка працюють 4 групи. Вихован-
цями оновленого «Орлятка» стали 75 дошкільнят. 
Завдяки новому обладнанню у закладі є всі зруч-
ності сучасних технологій: система доочистки води 
ОСМОС, збудована власна газова топочна, на 1-му 
поверсі для дітей молодшого віку здійснюється 
підігрів підлоги, завезені якісні меблі та іграшки, 
які відповідають віковим нормам кожної дити-

ни. Оснащені ігрові кімнати всім необхідним для 
творчого розвитку малюків. Харчоблок оснащений 
електроплитами та столами різного призначення з 
нержавіючої сталі, сучасним кухонним приладдям, 
коморою та холодильниками, у пральні знаходить-
ся нове обладнання. На подвір’ї «Орлятка» для ді-
точок змайстрували гральні майданчики. Тут вста-
новили гойдалки та гірки, а також тіньові навіси.

«Дитячий садок 
«Орлятко» відповідає 
європейським стан-
дартам, є своя авто-
номна котельня та 
чотирирівнева очи-
стка води. Сьогод-
ні це приклад того, 
що не дивлячись на 
складну ситуацію, 
робиться все мож-
ливе, щоб діти були 
забезпечені якісною 
дошкільною осві-
тою», – зазначив в.о. 
першого заступника 
голови облдержад-
міністрації Олег 
Кужман. 

«Я вдячний всім, 
хто доклав чима-
ло зусиль, щоб цей 
заклад нарешті від-
крився. Садок су-
часний, комфортний 
та затишний. Маю 
надію, що наше май-
бутнє покоління зро-

статиме в мирі та злагоді», – сказав Віталій Жеганський.   
Цього урочистого дня колективу ДНЗ «Орлятко» 

були  вручені  подарунки: мультимедійна система, му-
зичний центр, телевізори.

Відкриття дошкільного навчального закладу нового 
зразка – знакова подія не тільки для Кіровської терито-
ріальної громади, а й для всього Дніпропетровського 
району та області, адже вселяє у людей надію на до-
стойне життя.

Юлія ЧУМАК, сел. Кіровське. 
Фото автора.

ЗНАКОВА ПОДІЯ

«ОРЛЯТКО» – ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО

10 квітня під головуванням голови районної ради Віталія Жеганського відбулося пер-
ше засідання робочої групи з питань реалізації положень Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організації влади України.

У вступному слові Віталій Володимирович зазначив:
- 3 квітня в Мінрегіонбуді відбулася нарада-семінар для представників обласних та 

районних рад, на якій були 
розглянуті питання щодо по-
рядку підготовки та фінансу-
вання інвестиційних проектів 
у 2015-2016 роках Державним 
фондом регіонального розвит-
ку, і було гостро поставлене 
питання добровільного об’єд-
нання територіальних громад.

Всім відомо, що вже при-
йнятий Закон України «Про 
добровільне об’єднання тери-
торіальних громад», згідно з 
яким Уряд розробив Методи-
ку формування спроможних 
громад.

Відповідно до доручень на-
ради у районі створено робочу 
групу, до складу якої увійшли керівники галузевих управлінь та відділів районної дер-
жавної адміністрації та виконавчого апарату районної ради, голови місцевих рад району, 
депутати районної ради, активісти територіальних громад. 

Основне завдання робочої групи проаналізувати основні положення Закону «Про до-
бровільне об’єднання територіальних громад» та Методики формування спроможних 
громад і за підсумками проведеної роботи надати пропозиції від району до Перспек-
тивного плану об’єднання територіальних громад в обласну державну адміністрацію.

Олександр Мітьков, головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку та 
комунальної власності виконавчого апарату районної ради, провів презентацію Мето-
дики формування спроможних громад.

Після проведеного обговорення дано доручення фахівцям фінансового управління, 
сектору містобудування та архітектури, управління соцзахисту населення надати кон-
кретні обґрунтовані пропозиції щодо варіантів утворення спроможних територіальних 
громад.

15 квітня відбулося чергове засідання робочої групи  з питань реалізації положень 

Концепції реформування місцевого самоврядування. Пропозиції робочої групи щодо 
об’єднання територіальних громад презентував Олексій Невеселий, завідувач сектору 
містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури РДА. Фінансову характеристику спроможних об’єднаних територіаль-
них громад надала Наталія Левчук, начальник фінансового управління РДА. 

16 квітня в залі засідань районної ради за участі представників районної ради, рай-
держадміністрації, територіальних громад та депутатів райради відбулася презентація 
методики формування спроможних громад у рамках реалізації Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» та дискусія з даного питання.  Більш 
детальну інформацію читайте в наступному номері.                                            (Вл.інф.)

ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

РЕФОРМУВАННЯ  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ

20 квітня з 10.00 до 12.00 год. в 
приміщенні Кіровської селищної 
ради (сел. Кіровське, вул. Централь-
на, 35) відбудеться виїзний прийом 
громадян начальником Дніпропе-
тровського районного управління 
юстиції Огієнко О.О. та начальником 
реєстраційної служби Дніпропетров-
ського районного управління юстиції 
Ручкою В.В. із питань організації ро-

боти та діяльності управління юсти-
ції та реєстраційної служби. 

Під час проведення виїзного прийо-
му громадян буде здійснюватися пра-
вове інформування населення стосов-
но змін в законодавстві щодо здійс-
нення державної реєстрації речових 
прав, основних напрямів реформу-
вання системи органів юстиції та но-
вацій Міністерства юстиції України.

28 квітня о 10.30 в залі засідань 
Дніпропетровської районної ради 

відбудеться семінар щодо реформ 
в системі органів юстиції та новин в 
сфері здійснення державної реєстра-
ції за участю представників Управ-
ління державної реєстрації, відділу з 
питань нотаріату, відділу реєстрації 
нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного 
територіального управління юстиції 
у Дніпропетровській області, началь-
ника реєстраційної служби Дніпропе-
тровського районного управління юс-

тиції та головного спеціаліста відділу 
державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно реєстраційної служби 
управління юстиції. 

Запрошуємо всіх бажаючих взяти 
участь у зазначеному семінарі, яке 
буде проводитися в залі засідань 
Дніпропетровської районної ради 
за адресою: сел. Ювілейне, вул. Те-
плична, 5.

Дніпропетровське район-
не управління юстиції

ДО УВАГИ!
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УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ІНФОРМУЄ 

В УКРАЇНІ 683 ГРОМАДЯНИНА 
ЗАДЕКЛАРУВАЛИ ПОНАД 1 МЛН ГРИВЕНЬ 

Протягом перших трьох місяців поточного року громадянами 
України подано майже 194 тис. декларацій про майновий стан і до-
ходи. Загальна сума задекларованих доходів склала 13,8 млрд грн, 
визначено до сплати податку на доходи фізичних осіб – 289,8 млн 
грн. Порівняно з минулим роком ці показники збільшились на 18 % 
та 12 % відповідно. 

Найбільшу кількість декларацій подано у Запорізькій, Микола-
ївській, Дніпропетровській та Харківській областях. Суттєво під-
вищився рівень декларування доходів громадян у Кіровоградській, 
Сумській та Полтавській областях. 

За видами доходів найбільше громадянами декларувались дохо-
ди від заробітної плати (4,2 млрд грн), від успадкованого або отри-
маного в дарунок майна (3,7 млрд грн), інші доходи (3,5 млрд грн) та 
від продажу нерухомого (рухомого) майна (1,1 млрд грн). 

Станом на 1 квітня 2015 року дохід понад 1 млн грн задеклару-
вали 683 громадянина, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 
минулого року.  Правом на отримання податкової знижки скориста-
лися понад 53 тис. осіб, сума податку на доходи фізичних осіб, яка 
підлягає поверненню, складає 71,9 млн грн. 

ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ОФОРМИЛИ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
За перший квартал 2015 року співробітники Головного управ-

ління ДФС у Дніпропетровській області виявили у 1001 суб’єкта 
господарювання незаконне використання найманої праці 2262 осіб. 
Ці громадяни працювали у роботодавців без належного оформлен-
ня та, відповідно, без сплати податків і соціальних внесків. 

Легалізувавши трудові правовідносин з найманими особами, ро-
ботодавцями забезпечено додаткові надходження з податку на до-
ходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування на загальну суму 1 млн 405 тис.грн. 

Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

9 квітня в 
залі засідань 
Дніпропетров-
ської районної 
ради відбулася 
конференція 
«Кращі прак-
тики впрова-
дження енергозберігаючих технологій у Дніпро-
петровському районі: досвід і практика». 

До участі у заході були запрошені представ-
ники органів самоорганізації населення, ініціа-
тивних груп, громадських організацій та органів 
місцевого самоврядування.

Ігор Шаломаєв, який представляв громадську 
організацію «Спас», розповів про результати 
енергозбереження на прикладі козацького осе-
редку «Старий Кодак».

Василь Мордань, представник ініціативної гру-
пи с. Старі Кодаки, доповів присутнім про власні 
приклади енергозбереження.

В’ячеслав Подлебич, представник громадської 
організації «Эко-Днепр», розповів присутнім про 

впровадження енер-
гоефективних та 
енергозберігаючих 
технологій як від-
повідь на виклики 
сьогодення.

Олександр Міть-
ков, головний спе-

ціаліст Дніпропетровської районної ради, пред-
ставник Центру громадських і культурних іні-
ціатив «Тамариск», більш детально зупинився 
на програмі підтримки та розвитку енергоефек-
тивності та електрозбереження Дніпропетров-
ської області, зауваживши, що напрацювання 
громадських організацій, комунальних закладів 
та мешканців с. Старі Кодаки Новоолександрів-
ської сільської ради є досить актуальними і їх 
можна використовувати іншим територіальним 
громадам району як реальний приклад втілення 
енергозберігаючих технологій.

Олександр МІТЬКОВ, головний спеціаліст відділу 
соціально-економічного розвитку та комунальної 
власності виконавчого апарату районної ради.

КРАЩІ  ПРАКТИКИ  ВПРОВАДЖЕННЯ  ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

ПЕНСІЇ ПРАЦЮЮЧИМ  ПЕНСІОНЕРАМ З 1 
КВІТНЯ 2015 РОКУ

Верховною Радою України 02.03.2015 прийнято 
Закон України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо пенсійного забезпе-
чення». Відповідно до цього Закону працюючі пен-
сіонери (крім інвалідів І і ІІ групи, інвалідів війни 
ІІІ групи, учасників бойових дій, сімей загиблих 
військовослужбовців), які одержують пенсії згідно 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», тимчасово з 01.04.2015 по 
31.12.2015 будуть отримувати пенсію у розмірі 85% 
від загального розміру пенсії, але не менше 150% 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність (1423,50грн.). При цьому, якщо розмір 
пенсійної виплати працюючого пенсіонера стано-
вить менше ніж 1423,50 грн, то пенсія буде виплачу-
ватись в повному обсязі.

В управлінні Пенсійного фонду України в Дні-
пропетровському районі Дніпропетровської області 
перебуває на обліку 23254 одержувачів пенсій різних 
категорій, з яких 5284 осіб працюють. Із загальної 
кількості працюючих пенсіонерів, яким призначена 
пенсія на загальних підставах, одержують її у таких 
розмірах: до 1423,50 грн – 3755 чол.; від 1423,50 грн до 
1500,00 грн – 147 чол.; від 1501,00 грн до 2000,00 грн – 
660 чол.; від 2001,00 грн до  3000,00 грн – 476 чол.; від 
3001,00 грн до 4000,00 грн – 143 чол.;

від 4001,00 грн до 5000,00 грн – 49 чол.; від 5001,00 
грн та вище – 54 чол.

Звертаємо увагу на те, що постановою Пенсійно-
го фонду України  № 22-1 від 25.11.2005 затвердже-
но Порядок подання та оформлення документів для 

призначення (перерахунку) пенсій відповідно до 
Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування», до якої внесено 

зміни  07.07.2014.
Пунктом 2.21 цього Порядку  визначено, що у разі 

працевлаштування (початку діяльності, пов’язаної з 
отриманням доходу, що є базою нарахування єдино-
го внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування) після призначення пенсії або звільнен-
ня (припинення діяльності, пов’язаної з отриманням 
доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня) особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за 
місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, 
про дату працевлаштування (початок діяльності) та 
дату звільнення, шляхом подання заяви і документів, 
що засвідчують відповідні відомості (копію трудової 
книжки із записом про звільнення та/або копію ци-
вільно-правового договору).

Органи Пенсійного фонду України щомісячно 
здійснюють перевірку факту роботи пенсіонерів 
шляхом співставлення реєстру застрахованих осіб 
(електронної бази працюючих громадян України) з 
базою одержувачів пенсій, але факт звільнення гро-
мадян з роботи перевірити немає можливості, так як 
такі дані не вносяться до зазначеного реєстру. 

Шановні пенсіонери, з метою уникнення непорозу-
мінь з питань зміни розміру пенсійних виплат або їх 
припинення, просимо своєчасно повідомляти органи 
Пенсійного фонду України про працевлаштування 
або звільнення з роботи, тому що це, згідно чинного 
законодавства, обов’язок одержувача пенсії.

Вікторія САЛАБАЙ,
заступник начальника управління Пен-
сійного фонду України в Дніпропетров-
ському районі.

Керівник апарату райдержадміні-
страції Тетяна Сараб’єва 16 квітня 

провела День інформування Дніпропетровського району, де були 
розглянуті згідно методичних рекомендацій ОДА наступні питання: 
пасхальні традиції та історія православного свята  Великодня; щодо 
проведених процедур закупівель товарів, робіт і послуг за І квартал 
2015 року за 
кошти облас-
ного, місцевих 
бюджетів; про 
хід реалізації 
розпорядження 
голови облдер-
жадміністрації 
від 28.03.2014 
№ Р-174/0/3-14 «Про затвердження плану заходів щодо наповнення 
місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до 
місцевих бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджет-
них коштів у 2014 році» (зі змінами); про адміністративні послуги де-
партаменту економічного розвитку облдержадміністрації та порядок 
їх надання через Центр надання адміністративних послуг; про стан 
надання медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС по Дніпропетровській області. Доповідачем із данних 
питань виступив Євген Гессен, завідувач сектору інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громадськістю РДА.

(Вл. інф.)

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ

СЕМІНАР

ЗАХИСТ ДІТЕЙ СИРІТ

Днями в Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома», що в 
сел. Ювілейному  відбувся семінар для секретарів сільських та селищних рад 
із питань соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, які залишилися без 
піклування батьків або стосовно яких виникла загроза їх життю і 
здоров’ю. 

У відкритті семінару взяли 
участь Віталій Жеганський, голова 
райради, Віра Джур, заступник го-
лови райради, Любов Біла, заступ-
ник голови райради по виконавчій 
роботі – керуюча справами, Оксана 
Краснощок, начальник служби у 
справах дітей Дніпропетровської 
райдержадміністрації.

Про новини у сфері державної ре-
єстрації, які стосуються державної 
реєстрації речових прав, похідних 
від права власності, на земельні 
ділянки сільськогосподарського 
призначення присутніх ознайоми-
ла Олена Огієнко, начальник районного управління юстиції. Надія Татарчук, 
перший заступник директора Представництва благодійної організації «Надія 
і житло для дітей» в Україні  та  Валентина Сьоміна, юрист, експерт проекту 
«Добре вдома» проінформували про роль органів місцевого самоврядування 

у виявленні дітей, які залишилися без батьківського піклування або стосовно 
яких виникла загроза життю та здоров’ю. А також забезпечення прав дитини 
при прийнятті рішення про її відібрання від батьків й подальше влаштування 

та захист дітей, переміщених із тимчасово окупованої території 
або району проведення антитерористичної операції, які залиши-

лась без батьківського піклування. 
Олена Гуржій, директор Центру 
соціальної підтримки дітей та сі-

мей «Добре вдома» розповіла про 
Центр, як комплекс сімейно-орієн-
тованих послуг. Дар’я Дощук, регі-
ональний координатор ПБО «Надія 
і житло для дітей» в Україні  роз-
повіла присутнім про порядок на-
правлення дітей та сімей до Центру 
соціальної підтримки дітей та сімей 
«Добре вдома» й забезпечення на-
дання їм допомоги після вибуття з 
Центру. 

Мета семінару – залучення  орга-
нів місцевого самоврядування до виявлення дітей, які залишилися без бать-
ківського піклування або стосовно яких виникла загроза їхньому життю та 
здоров’ю та пошук шляхів, щоб прийти дитині на допомогу.

Віка ЗОРЯНА.

УПРАВЛІННЯ  ЮСТИЦІЇ  ІНФОРМУЄПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧУ
У Дніпропетровській області захистом прав 

споживачів займається Інспекція з питань захисту прав споживачів за адресою: 
пл. Шевченка, 7 (1 поверх), м. Дніпропетровськ, 49027, де можна отримати консуль-
тацію та звернутися із заявою щодо порушення прав споживача.  Телефон «гаря-
чої лінії» (056) 744-08-62. 

Ви можете повернути товар протягом 14 днів. Відповідно до статті 9 Закону України 
«За захист прав споживачів» (далі – Закон), споживач протягом 14 днів, не рахуючи дня 
купівлі, має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у 
продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габа-
ритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався, збережено 
його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий 
документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, іншими словами, чек.

Якщо товар неякісний. Стаття 8 Закону визначає права споживача у разі придбання 
товару неналежної якості. Так, при виявленні недоліків товару протягом встановле-
ного гарантійного строку споживач має право вимагати: пропорційного зменшення 
ціни; безоплатного усунення недоліків товару в межах розумного строку; відшкоду-

вання витрат на усунення недоліків товару. У разі виявлення істотних недолі-
ків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця) або фальсифі-

кації товару, тобто продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомір-
ним використанням знака для товарів і послуг, протягом встановленого гарантійного 
строку споживач має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 
розірвання договору та повернення сплачених за товар коштів; заміни товару на такий 
же або аналогічний. Ви маєте право на інформацію. Стаття 15 Закону встановлює, що 
споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної 
інформації про продукцію, що забезпечує можливість свідомого та компетентного ви-
бору. А щодо продуктів харчування – про склад, включаючи перелік використаної у 
процесі виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок, номінальна кількість 
(масу, об’єм тощо). Харчову та енергетичну цінність, умови використання та засте-
реження про використання окремими категоріями споживачів; відомості про вміст 
шкідливих для здоров’я речовин; позначку про наявність або відсутність у складі про-
дуктів харчування генетично модифікованих компонентів; дані про ціну (тариф), умови 
та правила придбання продукції. 

Анастасія КАСПАРОВА, 
головний спеціаліст Дніпропетровського районного управління юстиції.
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Житлово-комунальне господарство 
сел. Ювілейного є однією з найбільш 
важливих та пріоритетних галузей гос-
подарського комплексу, на яке покладено 
завдання задоволення соціальних по-
треб та забезпечення стабільного функ-
ціонування безперебійної життєдіяль-
ності населених пунктів на території 
громади. Це й підтримання належного 
рівня благоустрою прибудинкових те-
риторій, поліпшення його санітарного 
стану. Проте, щоб селище розквітало й 
«дихало» як живий організм чистотою 
й благоустроєм, воно не може обійтися 
без двірників, робітників, які вивозять 
побутові відходи, слідкують, щоб у на-
ших помешканнях були тепло й вода. 
Їхня праця важлива й необхідна. 

Територією селища Ювілейне охо-
плено 64 багатоквартирних будинків. 5 
будинків житлово-будівельних коопе-
ративів, у 12 будинках створено ОСББ. 
Комунальний житловий фонд налічує 43 
житлових будинки, 160,8 тис. кв. метрів 
житла, 3160 – квартир, які перебувають 
на балансі комунального підприємства 
«ЖЕК-1». Кореспондент нашої газети 
мала нагоду поспілкуватися з керівником 
житлово-експлуатаційної контори №1 
Аллою Ніколенко та дізнатися, якими 
справами та проблемами насичені  буд-
ні найбільшої соціально важливої сфери 
для мешканців селища Ювілейне.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
РОБОТИ ЖЕКУ-1

– Ми покликані робити все, щоб 
мешканцям Ювілейного жилося 
комфортно в нашому селищі, тому  
намагаємося охопити увагою всі 
будинки та прилеглу територію 
нашого господарства. 

ЖЕК-1 надає послуги населен-
ню з утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій. 
До цього переліку входить при-
бирання внутрішньобудинкових 
приміщень та прибудинкової те-
риторії, виконує санітарно-тех-
нічне обслуговування внутріш-
ньобудинкових мереж, дезінсек-
цію, здійснює поточний ремонт 
конструктивних елементів, ін-
женерних систем і технічних 
пристроїв будинків та елементів 
зовнішнього благоустрою, аби не ви-
никало аварійних ситуацій, займається 
освітленням місць загального користу-
вання та забезпеченням електроенергі-
єю ліфтів.

За графіком ТОВ «Комунальник» 
щодня збираються та вивозяться побу-
тові відходи, виробничий кооператив 
«Співдружність» згідно графіку прово-
дить чищення та перевірку вентиляці-
йних каналів, ТОВ «АВС Білд Сервіс» 
налагодив та забезпечує безперебійну 
роботу будинкових ліфтів, які йому нале-
жать. Були проведені роботи з оновлення 
обладнання ліфтів у житлових будинках, 
за адресою: вул. Совхозна, 50-а (1 під’їзд), 
вул. Фрунзе, 20 (4 під’їзд). З місцевого 
бюджету на капітальний ремонт виді-
лено 283,7 тис. грн. ПП «Сервісрембуд» 
займається ремонтом м’якої покрівлі 
будинків, ганків та зонтів над входами 
в будинки, поточним ремонтом тепло-
вої ізоляції трубопроводів, ремонтом по 
заміні труб та укріпленні водостічних 
труб, малих архітектурних форм.

З особливою відповідальністю 
проводиться робота з підготовки до 
опалювального сезону. Своєчасно го-
тується житловий фонд, акти із підго-
товки до сезону опалення приймають 
та підписують представники теплового 
господарства Індустріального району, 
спеціалісти Державної житлово-кому-
нальної інспекції в Дніпропетровській 
області та районної державної адміні-
страції. Здійснюється ретельна пере-
вірка системи центрального опалення. 
Для безпечної життєдіяльності наших 
мешканців проводяться роботи з від-
новлення вентиляційних каналів на 
технічних поверхах, ремонти оглядо-
вих колодязів та встановлення люків. А 
щоб взимку було тепліше,  виконують-
ся роботи з теплоізоляції приміщень та 
будинкових конструкцій. І це далеко не 
весь список поточних робіт, якими пе-
реймаються працівники ЖЕКу-1. 

– Наш колектив відкритий для спіл-
кування з мешканцями Ювілейного, пе-
реймаємося їхніми турботами. Цьогоріч 
із активом кожного будинку чи під’їзду 

були укладені детально розписані догово-
ри, в яких вписаний увесь спектр наших 
послуг. Враховуючи сьогоднішнє складне 
фінансове становище як підприємств, так 
і мешканців селища в рамках Протоколу 
розбіжностей до договорів «Про надання 
послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій» утримувачі 
послуг самостійно зробили вибір про на-
дання таких послуг, які входять до запро-
понованих. Аналізуючи  укладені догово-
ри, зрозуміло, що громадяни підтримали 
запропоновані їм роботи, відмови посту-
пили від прибирання сходових клітин та 
поточного ремонту конструктивних еле-
ментів, інженерних систем і технічних 
пристроїв будинків та елементів зовніш-
нього благоустрою. Всі інші складові та-
рифів були погоджені.

Хочу окремо зупини-
тися на питаннях, які 
мене як керівника ЖЕКу, 
хвилюють та виклика-
ють занепокоєння. На 
балансі Комунального 
підприємства «ЖЕК-1» 
знаходиться 67 ліфтів. За 
період трьох місяців від 
31.12.2014 по 21.03.2015 
року скоєні крадіжки 
ліфтових котушок. Без 
цієї складової системи 

рух ліфтів не можливий. Та ще в 7 випад-
ках завдяки пильності мешканців злочини 
були зупинені. Отримані збитки від скоє-
ного складають 68 тис. грн. Це відчутний 
удар по бюджету установи. 

СИСТЕМНІСТЬ ТА СВОЄЧАСНІСТЬ
– Станом на 1 січня 2015 року заборго-

ваність мешканців за надані житлові по-
слуги складає 760 тис. грн. Наполегливо 
просимо та вимагаємо, щоб наші меш-
канці з відповідальністю ставилися до 
своєчасного внесення оплати за послу-
ги, що надаються КП «ЖЕК-1». Від цьо-
го залежить спроможність виконувати 
колективом функціональні обов’язки та 
в цілому життєдіяльність підприємства.

Кількість працівників, які трудяться на 
благо територіальної громади та іміджу 
Ювілейного складає 46 чоловік. До її 
складу входять: управління підприємства, 
двірники, слюсарі-сантехніки, електрики, 
теслярі, газоелектрозварювальники.

Окремо хочеться відзначити роботу 
наших відповідальних двірників На-
дії Борисенко, Людмили Гончарової, 
Наталії Коваленко, Ольги Киричок та 
Олени Жадченко. По-господарськи до 
своєї справи підходить робітник із бла-
гоустрою молода та завзята Оксана Фе-
сенко. Вже зрання ці бджілки на своєму 
посту, озброєні знаряддям праці, тру-
дяться, щоб біля будинків був порядок 
та ідеальна чистота. Вони своєю натх-
ненною працею роблять селище зразко-
во чистим. Володимир Тарлецький  та 
Олесандр Таранов – професіонали своєї 
справи. Хлопці своєчасно виконують за-

явки з усунення аварійних ситуацій на 
території Ювілейного. Зі своїм завдан-
ням справляються зразково.

Саме від того, як працюють ліфти, як 
виглядають під’їзди, як прибрана при-
будинкова територія, люди складають 
враження про роботу, яка покладена на 
працівників ЖЕКу-1.

– З нашими шановними мешканцями 
намагаємося підтримувати чесні й відвер-
ті робочі відносини. Робимо все, щоб якіс-
но надавати всі послуги населенню. Так 
відбувається багато років, а саме, з 2008, 
коли було створено ЖЕК-1. Адже система-
тичність та своєчасність – принципи на-
шої роботи. Збоїв не повинно бути, інакше 
почнуться хворобливі симптоми. А цього 
допускати не можна ні в якому разі, – за-

значає Алла Павлівна. – Звичайно, про-
блем досить багато, вони потребують ви-
рішення. Але я впевнена, що працюючи 
злагоджено з мешканцями селища, ми 
зможемо достойно подолати всі труднощі, 
які стоять на нашому шляху.

Разом із депутатським корпусом та 
Ювілейною селищною радою ми об’єд-
нані однією спільною метою зробити 
наше селище квітучим та зразковим.

ПРАЦЮЄМО  НА  РЕЗУЛЬТАТ.  
МОВОЮ  ФАКТІВ

Запропонована Ювілейною селищною 
радою, головою Іваном Камінським, фор-
ма співпраці з населенням, а саме дольова 
участь (50/50%) у реалізації спільних іні-

ціатив із покращення умов проживання 
мешканців багатоквартирних будинків, 
дає позитивні результати. 

Іван Миколайович, як турботливий та 
сумлінний керівник, переймається бла-
гоустроєм Ювілейного та покращенням 
життя його мешканців.

Так у минулому році фінансування 
житлового фонду склало 857,9 тис. грн. 
Кошти були направлені на поточні ре-
монти ліфтів, будинкових газопроводів, 
покрівель, електрощитових, трубопрово-
дів, під’їздів, мощень тощо. За капіталь-
ний ремонт житлового фонду перера-
ховано 419,5 тис. грн. Надана фінансова 
підтримка КП «ЖЕК-1» 758,7 тис. грн.

На благоустрій Ювілейного витрачені 
значні кошти, а саме: оплата електрое-
нергії для вуличного освітлення – 161,4 
тис. грн; вивіз та утилізація сміття – 87,9 
тис. грн; спилювання аварійних та су-

хостійних дерев, санітарна обрізка де-
рев та погашення кредиторської забор-
гованості – 131, 2 тис. грн; прибирання 
та вивіз снігу – 14,% тис. грн. Погашена 
кредиторська заборгованість: утримання 
в належному стані доріг – 8,7 тис. грн; 
поточний ремонт пандусу та сходів біля 
будинку № 52 по вул. Совхозній – 25,7 
тис. грн та поточний ремонт огорожі – 
15,9 тис. грн; монтаж, демонтаж залізобе-
тонних конструкцій по вул. Совхозній, 
62, 64 – 3,8 тис. грн. На придбання нових 
дитячих ігрових майданчиків витрачені 
кошти в сумі 99 тис. грн: вул. Совхозна, 
54-а – 9,9 тис. грн, вул. Совхозна, 52 – 4,3 
тис. грн, вул. Октябрська, 29 – 7,2 тис. 
грн, вул. Київська, Соборна – 77,5 тис. грн 
(спортивний майданчик). Було сплачено 

кредиторську забор-
гованість за поточний 
ремонт асфальтобетон-
ного покриття по вул. 
Совхозній – 70,1 тис 
грн, поточний ремонт 
дороги по вул. Мічу-
ріна – з місцевогог бю-
джету витрачено – 17,3 
тис. грн, із державного 
– 82,4 тис. грн; поточ-
ний ремонт дороги від 
вул. Тепличної до вул. 
Совхозної, Фрунзе, 8 
Марта – 95,2 тис. грн  

(держ. бюджет); улаштування ямко-
вого ремонту, асфальтобетонного по-
криття вул. Мічуріної, Будьонного,  
Сонячної, Молодіжної – 68,5 тис. грн. 
Капітальний ремонт доріг: вул. Зоряна 
(субвенція з держ. бюджету) – 234,4 
тис. грн. Утримання в належному ста-
ні доріг у зимовий період (піщано-со-

ляна суміш) вулиць Ювілейного – 
8,7 тис. грн. Погашена кредиторська 
заборгованість за розмітку доріг по 
вул. Тепличній, Фрунзе, 8 Марта, 
Виробничій – 50,8 тис. грн.

Ювілейний селищний голова Іван 
Камінський разом із ініціативною 
групою мешканців здійснили комп-
лексний обхід будинків, провели ін-
спекцію колодязів із метою виявлен-
ня та подальшого усунення проблем 
із водопостачанням у селищі. Було 
замінено устаткування колодязів, 
усунений порив та здійснено запуск 

системи водопостачання. Працівниками 
ЖЕКу в серпні минулого року була від-
ремонтована та запущена система водо-
постачання на II відділенні Ювілейного. 

Особливу увагу керівництво Ювіле-
йної селищної ради приділяють дітям. 
На балансі знаходяться 2 дошкільні 
заклади ДНЗ №2 «Берізка» та ДНЗ №6 
«Червона шапочка». Протягом року на 
утримання закладів витрачено 4534,4 
тис. грн, із них: заробітна плата – 3116,6 
тис. грн, продукти харчування – 457,3 
тис. грн, енергоносії – 413, 8 тис. грн.

Під час проведення акції «за чисте 
довкілля» була прибрана територія 
біля житлових будинків по вулицях: 
Теплична 35, Фрунзе 16-18 та 18-20, 

Совхозна 44, 50, 52. Оновлений пі-
сок, пофарбовані та відремонтовані 
дитячі та спортивні майданчики, де 
підростаюче покоління Ювілейного 
проводить свій вільний час.

НАША МЕТА –  
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ГРОМАДИ

Про подальшу роботу команди од-
нодумців щодо розвитку селища Юві-
лейне розповів Валерій Осадчук, за-
ступник селищного голови, сповнений 
ідей та впевнений у реалізації можли-

востей: «Зупинятися на досягнутому ми 
не звикли. У цьому напрямку ведеться 
значна робота з планування, проектуван-
ня складання кошторисів, пошуку фінан-
сування усіх життєво важливих соціаль-
них сфер життя громади. Рухаючись до 
наближення головної мети – комфорт, 
гармонійний розвиток та стабільність, 
плануємо впроваджувати в життя захо-
ди для реалізації розвитку Ювілейної 
територіальної громади на найближчий 
час». Насамперед, Ювілейною селищною 
радою заплановано організувати систем-
ну роботу з населенням під гаслом «Я 
люблю своє селище», «Що я зробив для 
селища?». 

«Роль самоорганізації жителів Юві-
лейного в розвитку громади є важли-
вою та першочерговою», – перекона-
ний  Валерій Іванович.  

(Продовж. чит. на 6 стор.)

На фото: огляд системи управління ліфтів

На фото: колектив працівників ЖЕКу-1

На фото: чистота Ювілейного в надійних жіночих руках

АКТИВНІСТЬ КОЖНОГО –
ДОБРОБУТ ДЛЯ ВСІХ
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Нещодавно в дошкільному навчальному закладі «Чарівна казка» Любимів-
ської сільської ради відбувся семінар-практикум для вихователів ДНЗ Дні-
пропетровського району на тему: «Театралізована діяльність, як засіб роз-
витку креативної особистості дошкільника».

Вихователів біля воріт  радісно зустрічали ростові ляльки – казкові персонажі – Кінь 
та Коза, а на центральному вході в заклад  - яскраві ляльки бібабо – Петрушка, Лісо-
вичок та Клоун. Вони радо вітали гостей на території Любимівської громади привіт-
ними, добрими, душевними 
словами. Центральний вхід 
був святково прикрашений  
яскравими, різнокольоровими 
кульками.

Завідувачка ДНЗ Світла-
на Коваленко звернулася 
до гостей семінару слова-
ми вірша «Якщо робиш 
добро….», головною суттю 
якого було нагадати, що до-
брі діла людей є найдорож-
чим скарбом  держави. 

З вітальними словами до 
учасників семінару-практи-
куму звернулися Любимів-
ський сільський голова Кате-
рина Желяб’єва та екс-голова 
Ігор Желяб’єв. Вони розпо-
віли про тісну співпрацю органів місцевого 
самоврядування з дошкільним навчальним 
закладом, поділилися з гостями планами 
на майбутнє стосовно розвитку дошкільної 
освіти на території Любимівської територі-
альної громади та пообіцяли фінансову під-
тримку ДНЗ «Чарівна казка» в 2015 році. 

Візиткою садка став парад казок, в якому 
представники груп «Капітошка», «Золота риб-
ка», «Дюймовочка», «Теремок» у театральних костюмах представили свої групи та 
розповіли про свій найкращий у світі дитсадок, закінчилося дійство фінальною піс-
нею «Чарівна казка», слова і музику до якої написала вихователь групи раннього 
віку Майя Панасюк.

Родзинкою заходу 
стала театралізова-
на музична вистава 
«Марійка в країні 
квітів», яку майс-
терно зіграли  діти 
молодшого та стар-
шого дошкільного 
віку. Головну герої-
ню феєрично зіграла 
вихованка старшої 
групи Катерина  Лу-
зан. Не менш талано-
витими виявились виконавці ролі квітів Марина Миргородська – гвоздика, Віолетта 
Гай – троянда, Ганна Зерницька – кульбабка, Саміра Османова – ромашка, Даніл Ма-
лиш – дзвіночок, Вікторія Мороз – волошка, та в ролі сонечка – Марія Кудряшова. 
Не відставали від них і хлопчики-жуки: Микита Муленко, Денис Данилевський, Ми-
кита Бадіков, Максим Таранцов, Олексій Малахов, Ілля Єрмолаєв. Вони танцювали 
запальний танок Єнька-бум. Діти групи «Дюймовочка» представили кумедний танок 
жабенят. Справжнім відкриттям вистави був граціозний іспанський танок у виконанні 
Софії Теліциної, Віталія Журікова, Злати Атанелішвілі, Єгора Колесніка. 

Справжній вияв креативності було продемонстровано з допомогою ширми в 
вигляді яблука, з  якого під музичний супровід показувалися черв’ячки (роз-
шиті шкарпетки одягнуті на руку в вигляді рукавички). Змогли продемонстру-
вати свій талант і виконавці ролей чайок, мурашок, метеликів, морських зірок. 
У музичній виставі була розкрита тема патріотизму, любові до Батьківщини та 
до рідної природи. Діти емоційно виконували свої ролі, а найголовніше – проде-
монстрували разом із вихователями креативність та інновації в театралізованій 

діяльності. Підготували чудовий мюзикл та вклали всю свою душу й талант 
музичний керівник дитячого закладу Ірина Кошеутова, педагоги ДНЗ Інна Бу-
зіна, Оксана Малиш, директор БК Гульнара Шевченко, художній керівник БК 
Альберт Дерягін. Оформленням театральної зали керувала вихователь Тетяна 
Зерницька.

Після вистави всі гості мали змогу взяти автограф у акторів та сфотографува-
тися з ними на пам’ять. 

Далі для гостей радо відкрив свої 
двері Музей театру, де екскурсово-
ди-вихователі Валентина Крошка та 
Анастасія Алєксєєнко  представи-
ли  більше 20 видів традиційного та 

креативного театру, які були зроблені 
руками вихователів та батьків вихован-
ців ДНЗ. Особливо хочеться відзначити 
маму  Олену Корнілову (пальчиковий та 

театр пляшок, в’язані гачком). Вразили присутніх театр дисків, квітів, театр із 
природних матеріалів та театр повітряної кульки. 

Після демонстрації вихователі запросили всіх бажаючих на майстер-клас із виготов-
лення театру яєць (Оксана Малиш), театр квітів (Валентина Крошка), театр 
дисків (Анастасія Алєксєєнко), театр ляльки з ниток (Міхаела  Дусік). Гості 
мали змогу виготовити та залишити собі на пам’ять чудові іграшки для театру. 
Учасники семіна-
ру-практикуму ви-
соко оцінили робо-
ту, яка була прове-
дена в ДНЗ «Чарівна 
казка» стосовно теа-
тралізованої діяль-
ності як засобу роз-
витку креативності 
дошкільників. Ке-
рівник методичного 

об’єднання вихователів ДНЗ 
Дніпропетровського  району 
Олена Шевченко, підводячи 
підсумок семінару-практикуму сказала, що робота над науково методичним проектом  
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості: інноваційна практика та пе-
дагогічний досвід» задовольнила всі очікувані результати, й висловила велику вдяч-
ність завідувачці та колективу  «Чарівна казка» за проведену роботу. Співробітники 
ДНЗ вручили гостям на пам’ять квіти-семицвітики, виготовлені з бісеру. 

У своєму заключному слові Світлана Коваленко наголосила на важливо-
сті тісної співпраці в колективі для загального успіху ДНЗ та знайшла сло-
ва вдячності  кожному з 26-ти членів дружнього колективу. Також Світлана 
Миколаївна висловила велику вдячність батькам вихованців за чудових дітей, 
за допомогу та підтримку в підготовці семінару-практикуму, за розуміння та 
небайдужість до життя «Чарівної казки».

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

ЗАПРОСИЛА В ГОСТІ
«Чарівна казка»

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

На фото: кипить робота 
з ремонту доріг селища

(Закінч. поч. на 3 стор.)
Заплановано також провести конкурс на вико-

нання робіт із енергозбереження по житловому 
фонду разом із мешканцями житлових будинків за 
напрямком: утеплення стін під’їздів, заміна вікон, 
ремонт подвійного скління, надання можливості 
регулювання використання теплоенергії кожним 
будинком, під’їздом, меш-
канцем. 

Доцільним буде впровадити 
в життя виконання оптималь-
ного паркування автомобілів 
біля житлових будинків та ор-
ганізація автостоянок. Метою 
цих заходів є унеможливлен-
ня використання для парку-
вання газонів та пішохідних доріжок.  

Організація та забезпечення взаємодії 
мешканців житлових будинків з питань 
покращення та збереження об’єктів бла-
гоустрою. Сюди входить насадження кві-
тів та кущів, дерев, ремонт та встановлен-
ня нових лавок. Забезпечення та бережли-
ве утримання дитячих майданчиків – ре-
монт та фарбування. Огородження дитя-
чих майданчиків та прибудинкових тери-
торій. Забезпечення освітлення під’їздів 
разом із мешканцями – заміна ліхтарів та 
ламп. Продовження роботи щодо забезпе-
чення чистоти благоустрою території та 
під’їздів: сортування сміття, надання більшої уваги 
рекламі збереження чистоти, дотримання санітар-
них норм утримання  пісочних майданчиків для ма-
лечі селища. 

Продовження роботи з мешканцями щодо органі-
зації вигулу домашніх тварин та питання утриман-
ня бродячих тварин. Організація виїзних засідань 
виконкому з розгляду питань розвитку та бюджету 
громади. 

Важливим аспектом у подальшому розквіті нашо-
го рідного Ювілейного є покращення роботи  в на-
прямку «Влада-бізнес-громада». 

«Дуже стає прикро, коли бачиш знищеними об’єкти 
селища, які створювалися з любов’ю та бажанням покра-
щити зовнішній вигляд Ювілейного, навожу приклади: 
деякими неусвідомленими мешканцями по вул. 8 Марта, 

там де красується спортивний майданчик, украдено три 
полоси біля тенісних столів, розламаний електрощиток. 
Вул. Фрунзе, 16, постраждала від жахливих рук – спи-
ляний дитячий лабіринт на майданчику для дітей, а вул. 
Фрунзе, 18, залишилася без 30 метрів паркану. Не ламайте 
те, що ви не створювали», – наголосив Валерій Осадчук. 

На виконкомі Ювілейної селищної ради планується 
розглянути питання щодо розширення сфери послуг, 
які будуть надаватися надалі мешканцям Ювілейного  

ЖЕКом-1: отримання грошових коштів за житлово-ко-
мунальні послуги з населення та інших споживачів; 
налагоджувальні роботи електротехнічного, теплое-
нергетичного, водопровідного й каналізаційного об-
ладнання, Кіпа (включаючи засоби автоматичного 
управління технологічними процесами та засоби об-
ліку теплової енергії, води та стічних вод); будівниц-

тво будівель і споруд I і II рівня відпові-
дальності згідно державних стандартів; 
надання послуг з технічного обслуго-
вування, ремонту та належного викори-
стання об’єктів житлової сфери та інже-
нерної інфраструктури; документальне 
оформлення реєстраційного обліку 
громадян, які проживають на території 
селища Ювілейне; дії з реєстраційного 

обліку громадян, видача довідок.
«Ми всі разом прагнемо досягти спільної 

мети, створити селище, яким можна пиша-
тися, яке впевнено крокує до вершин гар-
монії», – зазначає заступник голови. 

Викликає велику повагу у мешканців сели-
ща озеленення та зовнішнє освітлення Юві-
лейного. Ліхтарі височать буквально скрізь. 
І, звісно, за цим стоїть кропітка робота, яка 
вимагає постійного догляду. Приємним є той 
факт, що без остраху можна вийти на вечірню 
прогулянку світлими, чистими та затишними 
вулицями. Увінчаний зеленими насадження-
ми красується «родзинка» Ювілейного – Зір-

ковий майданчик, на якому розміщені фонтан та безліч 
лавочок, а віднедавна гідне місце поряд зайняла жива 
красуня-ялинка. Вдихаючи  влітку аромат різнобарвних 
квітів, розумієш, що цей любий серцю куточок створе-
ний  із турботою про людей, які тут мешкають.

Тільки об’єднавши спільні зусилля можна досягти 
найвищих результатів. У наших руках розвиток рід-
ної серцю милої малої батьківщини.  

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

АКТИВНІСТЬ КОЖНОГО –
ДОБРОБУТ ДЛЯ ВСІХ
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ОВНИ. Присвятіть цей тиждень 
корисним справам. Якщо ви проявите 
рішучість то навіть найскладніша ру-
тинна робота зрушиться з місця й за-
вершиться успіхом. 

ТІЛЬЦІ. На роботі завдяки вашій 
відповідальності та зібраності на вас 
чекають прибутки та корисні ділові 
зв’язки, які в майбутньому обов’язково 
стануть у нагоді. 

БЛИЗНЮКИ. Цей період виявить-
ся для вас неспокійним. Краще нала-
штуйтеся поки на роботу. 

РАКИ. На цьому тижні вам дове-
деться присвятити свій час близьким 
та рідним. Тому спокій вам тільки 
сниться.

ЛЕВИ. Якщо ваші ділові починання 
виявляться не настільки прибуткови-
ми, намагайтеся не дуже переживати 
з цього приводу. В цілому ваші справи 
будуть йти непогано. 

ДІВИ. На цьому тижні очікується 
поліпшення з фінансового боку. Мож-

ливо у вас з’явиться нове джерело до-
ходів. 

ТЕРЕЗИ. У цей період вам не слід 
зволікати з ухваленням важливих рі-
шень, що стосуються роботи й кар’єри. 
Якщо вам запропонують нову, більш 
вигідну роботу, погоджуйтеся.

СКОРПІОНИ. Уникайте стресових 
ситуацій. Зараз навіть мінімальна про-
блема може вибити вас із колії та дове-
сти до нервового зриву. 

СТРІЛЬЦІ. Якщо вирішите зайня-
тися новою справою, у вас можуть від-
критися нові несподівані таланти. 

КОЗЕРОГИ. Якщо хочете,  щоб вас 
нарешті помітили й оцінили – вийдіть 
із тіні й намагайтеся весь час бути на 
виду. 

ВОДОЛІЇ. Почніть цей тиждень із 
рішучого кроку до власного щастя, і 
тоді птах удачі обов’язково прилетить 
до вас і зробить ваше життя  цікаві-
шим.

РИБИ. Несподівано й вдало можуть 
реалізуватися ваші плани. Ви можете 
отримати позитивний результат від за-
думаних проектів. 

Г О Р О С К О П

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯМ

ДСНС ІНФОРМУЄ

2 квітня виникла пожежа в сел. Кіров-
ському. Пожежа сталася у житловому 
будинку, загинула дитина 2013 року на-
родження. Ймовірна причина виникнен-
ня пожежі – коротке замкнення електро-
проводки. 

5 квітня виникла пожежа в м. Підго-
родному, від отруєння продуктами го-
ріння загинула господарка М., 1936 року 
народження. Ймовірна причина пожежі – 
порушення правил пожежної безпеки при 
експлуатації печі на твердому паливі. 

Щоб лихо не прийшло до вашої осе-
лі, зробіть своєчасні висновки й будьте 
уважними та обережними. Дніпропе-
тровський районний сектор вкотре 
звертається до мешканців району: до-
тримуйтесь правил пожежної безпеки 
в побуті, не залишайте дітей вдома без 
нагляду дорослих. Бережіть своє жит-
тя та життя своїх рідних.

Господарочка Коли ми 
прагнемо шу-
кати невідоме 
нам, то ста-
ємо кращими, 
мужнішими і 
діяльнішими за 
тих, хто вва-
жає, ніби неві-

доме не можна 
знайти й немає 
чого шукати.

Як каже 
мудрість... 

СМАЧНОГО!
КУРЯЧИЙ ХОЛОДЕЦЬ

Інгредієнти: 1 курка, 1 кг курячих лап, 1 морквина, 1 корінь пе-
трушки, 3 лаврових листочки, 1 цибулина, сіль, 3 зубчика часнику, 
6 горошин чорного перцю.

Приготування: промийте курку, розрубайте на 4-6 великих 
частин. З курячих лап обрубайте кігтики, промийте. Помістіть 
курку в каструлю й залийте холодною водою так, щоб вода пов-
ністю покривала м’ясо. Довести до кипіння, знімаючи піну. Тим 
часом очістіть та промийте моркву, цибулю й корінь петрушки, 
і додайте в каструлю. Зменшіть вогонь до мінімального й варіть 
3 години. Додайте лавровий лист і перець, посоліть за смаком і 
варіть ще півгодини. Часник очистіть, натріть на дрібній терці та 
додайте в бульйон. Дістаньте м’ясо з бульйону, зніміть із кісток 
та розкладіть по тарілках. Бульйон процідіть і залийте ним м’ясо. 
Остудіть курячий холодець при кімнатній температурі й перекла-
діть у холодильник до застигання.

СВИНЯЧЕ ФІЛЕ З АНАНАСОВИМ СОУСОМ
Інгредієнти: 450 г свинячого філе, 0,5 ч.л. меленого чорного пер-

цю, олія, 2 ст.л. цукру, 1 ст. л. соус соєвий.
Приготування м’яса: свиняче філе посипте чорним меленим пер-

цем. Розігрійте сковороду на середньому вогні й налийте трохи олії. 
Викладіть на сковороду свиняче філе, і готуйте до коричневого ко-
льору з усіх боків, близько 4 хв. Зменшіть вогонь, накрийте сковорід-
ку кришкою, готуйте ще 10 хв. Перекладіть смажене філе на обробну 
дошку, дайте охолонути, а потім наріжте скибочками – 0,5 см.

Приготування соусу: у мисці змішайте ананасовий сік, цукор, со-
євий соус. Перелийте цю суміш у сковороду, в якій смажилося м’ясо. 
Доведіть масу до кипіння, готуйте 5 хв., до залишкового об’єму при-
близно ¼ склянки. Полийте соусом свиняче філе й подавайте відразу. 

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
ДЕЯКІ СЕКРЕТИ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

• Щоб пельмені або вареники не злипалися, додайте у воду трохи 
рослинного масла й періодично помішуйте їх шумівкою.

• Щоб м’ясо було соковитим, його солять тільки в кінці приго-
тування. При варінні м’ясо кладуть у холодну воду, якщо хочуть 
отримати хороший бульйон, і в киплячу – якщо потрібно соковите 
варене м’ясо.

• У картопляне пюре можна додавати тільки тепле молоко, від 
холодного молока воно набуває неприємного сіруватого відтінку.

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ 
МИЄМО ЛЕГКО Й ПРОСТО

Накип у посуді можна видалити за допомогою розчину питної 
соди (2 ст.л. на 1 л води), оцтової есенції (0,5 ст. на 1 л води) або 
води зі шматочком лимона. Розчин доводиться до кипіння, а потім 
настоюється. Після цього накип легко видалити. Але потім не за-
будьте ретельно помити посуд!

Іржу можна вивести за допомогою перекису водню, змішаної з 10 % 
нашатирного спирту. Вироби з міді добре чистити сирою картоплею.

Плями на шпалерах можна стерти чистою сухою ганчіркою або 
канцелярським ластиком. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
НАРОДНА МЕДИЦИНА

Лікування мозолей за допомогою лимону. Перед сном розпарте 
ноги в гарячій воді протягом 10 хв. Потім витріть і на ніч прикріпіть 
лейкопластиром до мозоля скоринку лимона разом із м’якоттю. 
Повторюйте процедуру протягом трьох днів.

Сік сирої картоплі від легких опіків. Досить просочити свіжови-
чавленим соком картоплі марлеву пов’язку й накласти на деякий час 
на уражену ділянку шкіри. Робіть такі компреси два-три рази на день. 

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
ПОЖИВНА ДРІЖДЖОВА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Вам знадобляться: 2 ч.л. сухих дріжджів, 2 ч.л. молока, сметани, 
0,5 ч.л. вітамінів А і Е, 0,5 ч.л. меду, 0,5 ч.л. лляної олії. Розітріть 
дріжджі з молочним продуктом, додайте мед, масло та вітаміни. Все 
ретельно перемішайте й поставте в тепле місце. Нанесіть маску на об-
личчя й через 20 хв. зніміть косметичним диском, змоченим у молоці. 

ЧОЛОВІКАМ  НА ЗАМІТКУ
ЩО РОБОТИ НА ГОРОДІ

З 20 квітня у відкритий грунт висаджують селеру, цибулю-чорнушку, 
часник, редиску, кріп, пізню моркву, кабачки, патисони, горох, гарбузи. 
А з 25 квітня висаджують коренеплоди петрушки, моркви для одержан-
ня насіння, розсаду цвітної капусти, буряка, редиски у відкритий грунт.

Усі терміни посіву та висадки обов’язково пов’язуються з погодними 
умовами й можливістю укриття розсади від заморозків. Розсаду (на під-
віконні, в парнику, теплиці) поливають, підживлюють, при необхідно-
сті переносять із теплого місця на менш тепле й стежать за станом росту 
та здоров’я. При виявленні захворювання поодиноких рослин, їх вида-
ляють, а ті, що залишилися, обробляють препаратами. 

Відповідно до ст. 12 Закону 
України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції» Чумаків-
ський сільський голова Стець 
Валентина Іванівна подала 
декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією, за-
гальна сума сукупного доходу 
сільського голови становить 
130 808 грн, у тому числі 125 
741 грн – заробітна плата. До-
хід її родини становить 28 036 
грн.

Щодо нерухомості, у Стець 
В.І. є земельні ділянки загаль-
ною площею 3,51 га і 0,248 га 
та житловий будинок площею 
448,5 кв. м. Родині Стець В.І. 
належить  земельна ділянка 
загальною площею 3,53 га. Де-
кларанту належить автомобіль 
Mitsubishi Grandis, 2006 р. в.

Секретар Новомиколаївської сільської ради Цурик Раїса Михайлівна подала декларацію 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу секретаря сільської ради становить 69 
874 грн, у тому числі – 43 545 грн заробітна плата. 

Дохід її родини становить 19 489 грн. Щодо нерухомості, у Цурик Р. М. є земельна ділянка 
загальною площею 0,25 га.

Щодо нерухомості, у власності членів сім’ї Цурик Р.М. є автомобіль КІА Carnival, 2007 р. в., 
з об’ємом двигуна 2 656 куб. см  та Газ 2410, 1984 р.в., з об’ємом двигуна 2400 куб. см.

З метою попередження вибуху необхідно бути уважними та 
звертати увагу на покинуті речі (валізи, сумки, пакунки, парасоль-
ки тощо); звертати увагу на ділянки свіжоскопаної землі, свіжопо-

штукатуреної або свіжопофарбованої стіни будівлі; не приймати від сторонніх осіб подарунків, квітів, поштових 
посилань; користуючись громадським транспортом, не погоджуватись на пропозиції супроводжувати речі неві-
домої особи (у тому числі провідників, стюардів, контролерів).

При виявленні вибухового пристрою або підозрілої речі необхідно зберігати спокій. Негайно 
повідомити про знахідку представників міліції, охорони, аварійно-рятувальних служб або зате-
лефонувати за номерами 102, 101.

Дмитро  ІВАННІКОВ, завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та обо-
ронної роботи Дніпропетровської РДА.

Горьківська сільська 
рада повідомляє про змі-
ну електронної адреси: 
selogorkogo@yandex.ua

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до ст. 12 Закону 
України «Про засади запо-
бігання і протидії корупції» 
заступник Чумаківського 
сільського голови Данилова 
Людмила Борисівна подала 
декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією, за-
гальна сума сукупного доходу 
заступника сільського голови 
становить 127 104 грн, у тому 
числі 94 704 грн – заробітна 
плата. Дохід її родини стано-
вить 77 576 грн.

Щодо нерухомості, у Дани-
лової Л.Б. є земельна ділянка 
загальною площею 1,96 га. Ро-
дині Данилової Л.Б. належить  
земельна ділянка загальною 
площею 2,81 га, житловий 
будинок загальною площею 
76,0 кв. м. та  автомобіль ВАЗ 
21104, 2006 р.в., з об’ємом дви-
гуна 1596 куб. см.

Відповідно до законодав-
ства України секретар Чу-
маківської сільської ради 
Паранько Вікторія Вікто-
рівна подала декларацію 
про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового 
характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією, за-
гальна сума сукупного дохо-
ду секретаря сільської ради 
становить 87 367 грн, у тому 
числі заробітна плата – 87 
176 грн. Дохід її родини ста-
новить 89 919 грн.

Щодо нерухомості, у Па-
ранько В.В. є земельна ділян-
ка загальною площею 2450 
кв. м. Родині Паранько В.В. 
належить  житловий будинок 
загальною площею 86,8 кв. 
м., земельні ділянки загаль-
ною площею 38 637 кв. м., 
автомобіль ГАЗ 330232 ЗНГ 
2464, 2007 р. в. та автомобіль 
Hyundai Sonata, 2008 р. в.

НЕБЕЗПЕКА ПОЖЕЖ В ЕКОСИСТЕМАХ
За минулий місяць зафіксовано понад 3,1 тис. випадків за-

горянь, внаслідок яких були знищені значні лісові масиви, 
житлові та господарські будівлі. Пожежі у природних екоси-
стемах пов’язані не тільки з економічними збитками, завдан-
ню шкоди довкіллю, а й призводять до трагічних випадків.

Не випалюйте суху траву, не розводьте багаття в лісі, не 
створюйте смітники в лісі та на прилеглих територіях, тим 
більше, не підпалюйте їх. Адже це призводить до масштаб-
них пожеж та трагічних наслідків. Слід дуже пильно нагля-
дати за дітьми, адже, користуючись свободою, вони можуть 
підпалити чагарник чи сушняк. Їхні пустощі з вогнем – дуже 
небезпечні. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій за-
кликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки 
поблизу лісових масивів, на відкритих територіях та під час 
прибирання присадибних ділянок. Нагадуємо, що за само-
вільне спалювання сухої рослинності або її залишків перед-
бачено адміністративну та кримінальну відповідальність. 
Такі дії несуть загрозу навколишньому середовищу і станов-
лять небезпеку для життя людей. Пам’ятайте, що лише до-
тримання елементарних правил пожежної безпеки застереже 
від трагічних наслідків.

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, начальник Дніпропетровського РС ГУ ДСНС України у Дніпропетров-
ській області, полковник служби ЦЗ. 

Управління Держзема-
генства у Дніпропетров-
ському районі Дніпропе-
тровської області оголо-
шує конкурс на заміщення 
посади головного спеціа-
ліста сектору розгляду звер-
нень та прийому громадян. 
Вимоги до кандидатів: 
освіта вища за напрямком 
роботи, освітньо-кваліфі-
каційний рівень – магістр, 
спеціаліст, бакалавр, воло-
діння державною мовою, 
ПК, бажано стаж роботи за 
фахом. Документи нада-
ються протягом місяця з 
дня оголошення конкурсу 
за адресою: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Комсомоль-
ська, 58.

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: головного спе-
ціаліста відділу правового забезпечення райдержадміністрації ; головного спеціаліста із здійснення внутрішнього 
аудиту райдержадміністрації; головного спеціаліста – бухгалтера служби у справах дітей райдержадміністрації; 
головного спеціаліста служби у справах дітей райдержадміністрації (дві посади); заступника голови райдержад-
міністрації; головного спеціаліста відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації; 
головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації; завідувача сектору 
режимно-секретної роботи райдержадміністрації; головного спеціаліста сектору режимно-секретної роботи рай-
держадміністрації; головного спеціаліста сектору взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та 
оборонної роботи; головного спеціаліста забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації; 
головного спеціаліста архівного відділу райдержадміністрації; головного спеціаліста відділу економічного роз-
витку і торгівлі райдержадміністрації. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта за 
напрямком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональним комп’ютером в обсязі корис-
тувача програмного забезпечення.  Довідка за адресою: сел. Ювілейне , вул. Теплична,5, тел.27-10-17.
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БАСКЕТБОЛ. 
У м. Верхньодніпровську відбулися обласні 

фінальні пошукові змагання «Хто ти, майбут-
ній олімпієць?» з баскетболу серед команд юна-
ків і дівчат 1999-2000 років народження.

Збірну команду нашого району представляли 
учні селища Ювілейне, сіл Зоря та Степне. Пе-
реможцями серед дівчат і юнаків стали команди 
господарів. Це й не дивно, адже нашим баскетбо-
лістам довелося змагатися з вихованцями дитя-
чо-юнацької спортивної 
школи, тому друге міс-
це, яке завоювали наші 
збірні, можна вважати 
успішним. На третьому 
місці команда Апосто-
лівського району.

Кращими гравцями 
були: Юлія Пеня, Ма-
рина Кучура, Настя 
Копиткова, Ольга Ши-
шенко (всі з Зорі), Валентин Петухов і Богдан 
Кулік (с. Степне), Вадим Прядко та Богдан Шев-
ченко (сел. Ювілейне).

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС, ШАХИ Й ШАШКИ. 
Районна Організація «Колос» готується до 

обласних сільських спортивних ігор із даних 
видів спорту й провела в с. Партизанському 
свою першість. У спортивному залі змагалися 
тенісисти. Командні змагання виграли спортс-
мени с. Партизанського, призерами стали пред-
ставники Ювілейного та Балівки. В особистому 
заліку кращими гравцями стали Наталка Білич, 
Олександр Коломоєць із Партизанського, Мак-

сим Ігнатьєв із Ювілейного. Слід відмітити ве-
теранів Катерину Курилех (Ювілейний), Воло-
димира Головача, Миколу Чехлатого (Балівка), 
які склали гідну конкуренцію молоді. 

Паралельно проходили змагання з шахів і ша-
шок. Як і в минулому році, переможцями ігор ста-
ли бабуся й внук – Галина Пашковська та Максим 
Тимошенко з с. Балівки. Срібні медалі вибороли 
ювіляни (Марина Гладиш і Микола Петюренко), 
бронзові - степняни (Ірина Бондарь і Олександр 

Чайка). В особистому 
заліку кращими стали 
Микола Петюренко й 
Галина Пашковська, 
які не програли жод-
ної зустрічі.

Серед шашистів не 
було рівних господа-
рям Світлані Ібадду-
лаєвій і Олександру 
Скрягі. Срібні медалі 

в спортсменів із Зорі – Ксенії Вербицької та Михай-
ла Локтєва. На третє місця претендували команди 
Ювілейного й Балівки, які набрали однакову кіль-
кість очок. Згідно положнення, в такому разі, пере-
вага надається команді з кращим результатом у жі-
нок. Таким чином, Леся Бутенко й Віталій Гладиш 
із Ювілейного отримали бронзові нагороди.

З числа кращих складена збірна команда району, 
яка в квітні візьме участь у обласних змаганнях. 
Побажаємо їм успішних виступів.

Людмимла СТРЕЖНЬОВА, 
голова ДРО ВФСТ «Колос» АПК України.

На фото: володарі срібних медалей чемпіона-
ту області з баскетболу

На базі Зорянської СШ (ди-
ректор Людмила Кулак) про-
йшов шахово-шашковий турнір 
серед спортсменів КФК «Фаво-
рит». За призи від Чумаківської 
сільської ради боролися 24 лю-
бителів інтелектуальної гри. 

Шашки. Чоловіки. Особи-
стий залік: І місце – Михай-
ло Локтєв. ІІ місце – Сергій 
Вербицький. ІІІ місце – Ар-
тем Півторикопка. 

Чоловіки. Командний залік. 
І місце – «Зоря». ІІ місце – «Пе-
дагог». ІІІ місце – Зорянська 
СШ (2). ІV місце – Зорянська 
СШ (1). V місце – «Випускник». 
VІ місце – «Салют». Шашки. 

Жінки. Командний залік. І місце – «Зоря». 
ІІ місце – Зорянська СШ (1). ІІІ місце – «Випус-
кник». ІV місце – Зорянська СШ (2). Жінки. Осо-
бистий залік: І місце – Ксенія Вербицька. ІІ міс-
це – Марина Кучура. ІІІ місце – Тетяна Чехлата. 

Шахи. Чоловіки. Особистий залік: І місце 
– Олександр Наливайко. ІІ місце – Олександр 
Бусько. ІІІ місце – Денис Клімов. 

Чоловіки. Командний 
залік. І місце – «Зоря». ІІ 
місце – Зорянська СШ (1). 
ІІІ місце – Зорянська СШ (2). 
ІV місце – «Салют». V міс-
це – «Випускник». VІ місце 
– «Педагог». Жінки. 

Командний залік: І місце 
– Зорянська СШ (1). ІІ місце 
– Зорянська СШ (2). ІІІ міс-
це – «Випускник». 

Валентина Стець, Чумаків-
ський сільський голова: «Для 
нас стало несподіванкою, що 
в змаганнях візьме участь така 
велика кількість учасників. 
При чому спостерігаємо ве-
ликий віковий діапазон грав-

ців, від 10 до 60 років! Головні нагороди вибороли 
представники сільської команди «Зоря». Шаховим 
королем став Олександр Наливайко, а шашковим – 
Михайло Локтєв. Шаховою королевою визнано Ма-
рину Кучуру. Сподіваємося, що сільські чемпіони 
не будуть «хлопчаками для биття», на районному 
шахово-шашковому турнірі».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, голова КФК «Фаворит»

ШАХОВО-ШАШКОВИЙ 
ТУРНІР

СПОРТ

Вітаємо подружжя Тамару й Сергія 
МАРКІНИХ 

з подвійним ювілейним Днем народження, 
яке вони відсвяткували 11 та 12 квітня!

Шановні Тамаро Андріївно 
й Сергію Олексійовичу!

ЦІКАВІ НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ Днями в приміщенні ЦРБ сел. 
Ювілейного в рамках Всеукраїнсько-

го тижня дитячого читання пройшла година цікавих повідомлень 
«Книжкові іменини» для учнів 4-Є класу ЮПШ-2. 

Нещодавно в рамках програми «Бібліошкола толерантного спілкуван-
ня: «Я живу серед людей» для дітей Центру соціальної підтримки дітей та 
сімей «Добре вдома» провели бесіду «Правила дружби», яку організували 
бібліотекарі ЦРБ Баранова Л.В. і Бантюкова О.А., метою якої було навчити 
дітей правильно поводитись серед однолітків, жити між собою у дружбі.

Днями відсвяткував свій ювілей завідувач сектору місто-
будування та архітектури, житлово-комуналь-
ного господарства, будів-

ництва та інфраструктури 
районної державної адміністрації 

Олексій НЕВЕСЕЛИЙ 
Шановний Олексію Вікторовичу! 
Щиро вітаємо Вас із 40-річчям!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного ща-
стя та благополуччя, успіхів у професійній діяль-
ності. Хай Ваша невичерпна енергія буде джере-
лом для подальших звершень, а рішучість і на-
полегливість у досягненні мети – прикладом для 
наслідування всім, хто поряд!

З повагою
                  Роман ПРУДЕНКО, в.о.голови райдержадміністрації.
              Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

ЗАПРОШУЮТЬСЯ 
ВСІ БАЖАЮЧІ!

22 квітня о 17.00 годині в 
приміщенні Дніпропетров-
ського районного Будин-
ку культури відбудеться 
звітний концерт Дніпропе-
тровської районної школи 
естетичного виховання. 

Шановні жителі Дніпропетровського району, підприємці, депутати!
До дня Міжнародного Червоного Хреста «8 травня» проводиться акція Товариства «Здорова на-

ція – 2015». Приєднуйтеся до акції, мета якої привернути увагу суспільства до вкрай важких умов 
життя малозабезпечених, інвалідів, ветеранів війни та праці, сиріт та хронічно хворих людей. Ді-
тей, які в зонах конфліктів втратили одного або двох батьків, домівку, здоров’я, а також отримали 
психологічне та фізичне каліцтво – втратили дитинство! 

Звертаємося до вас! Перерахуйте будь ласка хоча б невеличку суму коштів, щоб мати можли-
вість допомогти тим, хто звертається за допомогою. Наші реквізити: код ЄДРПОУ 26460153, р/р 
26006000783015 АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське ОУ МФО 305482 Дніпропетровська 
районна організація товариства Червоного Хреста. Моб.тел. (097) 567-85-66 Ольга Іванівна Котенко.

Нещодавно ми закінчили роботу над проектом «Моє село – 
краплинка України». 

Спочатку обрали тему проекту, потім визначилися з терміном 
його виконання. Домовилися разом з нашою вчителькою Русла-

ною Коток, що результатом нашого проекту буде скрайб-пре-
зентація «Історія села», малюнки  улюблених куточків рідного 
краю, слайд-шоу зі світлин групи фотокореспондентів та карта 
Олександрівки. Після цього – дружно взялися до праці.

Під час цієї роботи ми багато дізналися нового про наше рід-
не село Олександрівку й ще більше закохалися в нього.

Нашому селу літ сто п’ятдесят. Засновано в 1861 році як ні-
мецька колонія Біллерфельд. Перейменовано в 1926 році. Шко-
лу, в якій ми зараз навчаємось, була збудована в 1978 році, про 
це нам розповів дідусь нашої однокласниці Григорій Гудзенко. 
А вчителі історії та біології доповнили наші знання ще багать-
ма цікавими новинками. Олександрівка зручно примостилася 
біля річки Самари. Дуже гарне село навесні, коли цвітуть сади, 
й влітку, коли будинки потопають у зелені й квітах.

Вважаємо, що зробили справу, яка принесе користь жителям 
нашого села. Це приємно відчувати! А коли бачиш результат 
такої плідної роботи, то відчуваєш ще й гордість.

Презентували й захищали свій проект ми в класі, запрошую-
чи учнів початкових класів і обов’язково батьків, які безпосе-
редньо допомагали нам у підготовці цього свята. Вийшло дуже 
цікаво! Адже, Олександрівка - це частина нашої рідної Вітчиз-
ни, село добрих і працьовитих людей, які прагнуть зробити 
його зручним і впорядкованим. У ньому ми народилися, піш-
ли до школи, тут наша рідня, друзі й знайомі, тут і доля наша. 
Ми  живемо й пишаємося своїм селом, воно в нас, бо це кра-
плина нашої величної держави. 

Аліна РАФАЛЬСЬКА
та учні 3-Б класу Олександрівської школи.

МОЄ СЕЛО – 

Відділ культури, туризму, націо-
нальностей та релігій, рідні та близь-
кі щиро вітають із чудовим святом – 
Днем народження 

Вікторію АНДРЕЄВУ!
Шановна 

Вікторіє Мирославівно!
У цей славний день ба-

жаємо тобі міцного здо-
ров’я, весняного настрою, 

сімейного затишку, неви-
черпної енергії, море радо-
сті, добра та невичерпно-

го оптимізму! 
Нехай таланить тобі в усьому, а доля стелить під 

ноги рушники любові, достатку, благополуччя!

З повагою до вас родина, свати, діти, близькі й друзі.

50 + 50 ваше життя – 
розкішний сад!

У сада цього є плоди:
Здобутки ваші й сини!

Нехай для вас 
квітує білий світ,

В серцях палають почуття високі,
Хай доля подарує здійснення всіх мрій
Щоб сад ваш цвів на довгі, довгі роки!

СПОРТИВНА ХРОНІКА БЕРЕЗНЯ

22 КВІТНЯ
з 9.00 до 15.00

купуємо

ВОЛОССЯ
22000до грн за 1 кг(оплата за прейскуранотом)

годинники механічні, наручні
у жовтому корпусі

на запчастини
За адресою: вул. Центральна, 125
БУДИНОК ПОБУТУ

ПАТРІОТИЧНА СТОРІНКА

краплинка України


