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26 К ВІТН Я – Д ЕН Ь ЧОРНОБИ Л ЬСЬКОЇ ТРА ГЕД І Ї
Шановні герої, які ціною власного життя та здоров’я без вагань та роздумів ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, дозвольте 

висловити вам велику вдячність та засвідчити свою шану й повагу. Усвідомлюючи всю складність ситуації, ви, нехтуючи власною безпекою, 
ступили назустріч неприборкуваному смертоносному лиху, щоб зберегти життя мільйонів людей не лише у нашій державі, а й на всій планеті.

Ми низько схиляємо голови перед неоціненним людським подвигом, мужністю, героїзмом, відвагою ліквідаторів, які не думали 
про нагороди, відзнаки, не ховалися за спини товаришів, навіть часто не усвідомлюючи, на яку особисту небезпеку наражалися. Вічна 
вдячність живим і світла пам’ять загиблим! Чорнобильські дзвони лунають над нами – і того відлуння вистачить ще не на одне поко-
ління. Будемо пильними, милосердними, вдячними!

Шановні учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, бажаємо вам і вашим близьким міцного здоров’я, терпіння, простого щастя й великої 
удачі, шани й щирої поваги від людей. Нехай сонце зігріває вас своїм теплом ще багато-багато років!

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

ШАНОВНІ  МЕШКАНЦІ!
Повідомляємо вас, що 30 квітня 2015 року, у четвер, буде 

проводити прийом помічник-консультант народного 
депутата України Купрія Віталія Миколайовича, обра-
ного в 29 виборчому окрузі (Петриківський, Дніпропетров-
ський райони Дніпропетровської області, а також частина 
АНД району м. Дніпропетровська) Синявська Я.В.

Прийом буде здійснюватись за адресою: м. Дні-
пропетровськ, житловий масив Фрунзенський, вул. В.
Висоцького, 2 (у приміщенні ради ветеранів). Графік 
прийому: з 13.00 до 17.00 год.

Днями в приміщенні Дніпропетровського Будинку 
культури відбулися урочистості, присвячені 50-ти 
річчю з дня створення Дніпропетровського районного 
військового комісаріату.

З вітальним словом до присутніх у залі звернувся 
військовий комісар Дніпропетровського районного 
військового комісаріату, майор Олександр Вольніков: 
«Наш комісаріат був створений наказом командувача 
Київським військовим округом від 22 березня 1965 року. 
Головними завданнями стало забезпечення виконання 
законодавства з питань військового обов’язку й військо-
вої служби, мобіліза-
ційної підготовки та 
мобілізації. 

Фактично, військо-
вий комісаріат відкри-
вав шлях для того, щоб 
юнаки могли стати 
справжніми чоловіка-
ми. І саме на чоловіка 
завжди покладався 
обов’язок захищати 
свою землю, своїх рід-
них, своєї оселі. Муж-
ність, відвага, високий рівень володіння військовим 
мистецтвом вирізняв воїна-українця. І, на превели-
кий жаль, їм часто доводилось за-
стосовувати свої навички та вміння 
в реальних боях і походах. 

Наші діди зробили все для миру 
та кращої долі в ході Великої Ві-
тчизняної війни. Нашим батькам випали випробування 
горами Афганістану. Але доля знову випробовувала нас 
на міцність – весь світ був вражений подвигами ліквіда-
торів наслідків аварії на ЧАЕС. 

Наше покоління вступило у війну вже в 21 столітті, 
коли кордони держави порушені агресором. І знову ги-
нуть кращі українці. І знову постають Герої на захист 
своєї землі й своїх родин. Їхні подвиги ніколи не будуть 
забуті. Їх завжди будуть пам’ятати нащадки. 
Низько вклоняюсь рідним і близьким усіх, хто 
поклав свої голови в боротьбі за свободу й неза-
лежність України. 

Сьогодні країна пережила три черги часткової 
мобілізації, а з початком 2015 року Указом Пре-
зидента України була розпочата 4-та хвиля, яка, 
до речі, надала можливість розпочати демобілі-
зацію військовослужбовців 1 черги мобілізації 
та звільняти в запас військовослужбовців стро-
кової служби. З початку першої хвилі часткової 
мобілізації по сьогодні Дніпропетровським РВК 
було мобілізовано до лав Збройних сил України 
62 офіцера, 481 особу солдат-сержантів, автотранспорт-
ної техніки – 27 одиниць. 

Хочу як військовий комісар подякувати моєму попе-
редникові, підполковнику Валерію Леню та службов-
цям Дніпропетровського РВК за професійно підібраний 
склад команди № 378, яка, в свою чергу, гідно, про-
фесійно та якісно протягом року виконувала свою 
роботу, в зв’язку з чим наш район є одним із кращих. 
Налагоджена тісна взаємодія з місцевими органами 
влади, депутатавми всіх рівнів, державними й при-
ватними установами та організаціями. Ефективною 
була й є співпраця з міліцією та прокуратурою райо-
ну. Окремі теплі слова вдячності хотілось би висло-
вити нашим військовим обліковцям на місцях. Це в 
основному жінки. Вони проявили надзвичайну ви-
тримку та відповідальність, змогли налагодити опо-
віщення належним чином – яке, в основному, лягло 
саме на їхні тендітні плечі. 

І найголовніше – це наші військовозобов’язані. 
Вони свідомо, відповідально та мужньо пішли за-
хищати Україну від ворога. Велика кількість серед 
них добровольців! Військовослужбовці нашого РВК 
також брали участь у бойових діях у зоні АТО: капітан 
Анатолій Швороб, Євген Шевцов. Велика кількість 
жителів району проходять службу в добровольчих ба-
тальйонах, які були сформовані на території Дніпропе-
тровської області, найбільш патріотично налаштованій 
області України. 

Хочу подякувати всім, хто відповідально виконує 
покладені на нього завдання державного рівня. Ми всі 
разом вміємо працювати, хочемо це робити і, дякува-
ти Богу, досягаємо ефективних результатів! З такими 

людьми, як у нас, ми переможемо. І, напередодні 70-річ-
чя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, впевнено 
стверджуємо – ми покоління, яке достойне слави своїх 
предків. Слава Україні!» 

Також на заході до слова були запрошені військовий  
комісар Дніпропетровського ОВК, полковник Сергій 
Калашніков та Тетяна Романовська, заступник дирек-
тора департаменту взаємодії з правоохоронними орга-
нами, цивільного захисту та оборонної роботи ОДА. 
Цінними подарунками та Почесними грамотами голо-
ви ОДА за сумлінність, відповідальність, фахову ком-

петентність та високі показники в своїй службовій ді-
яльності та з нагоди 50-річчя нагороджені: Микола Лу-
говський, лейтенант; Сергій Бабенко, старший солдат; 
Світлана Забережна та Ольга Потьомкіна, головні спе-
ціалісти РВК. Почесною грамотою райвійськкомату за 
активне сприяння в роботі РВК був відзначений Роман 
Пруденко, в.о голови РДА. За професійні та чіткі дії під 
час проведення часткової мобілізації, призову на стро-

кову військову службу нагороджена Людмила Сінчук, 
голова військово-лікарської комісії; за активну участь у 
бойовій підготовці Роти охорони та Загону самооборони  
району на військових полігонах – Володимир Біляков, 
керівник штабу громадського формування з охорони 

громадського порядку та державного кордону України 
«Територіальна оборона Дніпропетровської області». 
За мудрість та вміння вірно діяти у будь-якій ситуації 
– майор Андрій Спиридонов, заступник військового 
комісара; за чітке виконання поставлених завдань – під-
полковник Олександр Ситенко, начальник відділення 
офіцерів запасу і кадрів ДРВК; за сумлінне виконання 
службових обов’язків, патріотизм, високу бойову підго-
товку – капітан Анатолій Швороб; за професіоналізм і 
компетентність – старший лейтенант Євгеній Лещен-

ко; за проявлену ініціативу, добросовісне виконання 
службових обов’язків – старшина  Микола Скубченко, 
начальник відділення зв’язку та інформації; за чітке ви-
конання поставлених завдань в службовій діяльності – 
старший солдат Олександр Коваль.

З поздоровленнями та щирими словами вітань до ви-
нуватців свята звернувся Роман Пруденко, в.о. голови 
ДРДА. Почесні грамоти за особистий внесок у розвиток 
Збройних сил України, високий професіоналізм, компе-
тентність, та з нагоди 50-річчя отримали: Анатолій Кли-
менко, МПК «Катеринославський», Володимир Кононов, 

депутат райради; Армен 
Мартіросов, командир 
«Придніпров’я»; Павло 
Кримчак. 

Віра Джур, заступник 
голови райради, зачи-
тала вітальну адресу та 
нагородила Почесними 
грамотами від голови 
райради за проявлену 
розумну ініціативу та 
сумлінне виконання 
службових обов’язків 

при проведенні часткової мобілізації Юрія Світлично-
го, Степового сільського голову; Валерія Рижака, Балів-

ського сільського голову; Григо-
рія Андрєєва, Сурсько-Литов-
ського сільського голову, Кате-
рину Желяб’єву, Любимівського 
сільського голову.

Привітати райвійськкомат із ювілеєм та потиснути 
руку Олександрові Вольникову завітали на свято Ан-
дрій Дермін, полковник, начальник штабу оперативного 
командування «Південь», Армен Мартіросов, командир  
батальйону територіального захисту «Придніпров’я», 
який на згадку подарував картину «Захисник рідної 
України», написану бійцем АТО. 

50 років військкомату – важлива дата в житті всього 

району. Це лише початок важливих здобутків, життєво-
го досвіду, мудрості та прояву справжнього чоловічого 
характеру. Сьогодні, як ніколи, саме від мужніх чолові-
ків залежить мирне життя наших дітей. В пам’ять за за-
гиблими героями, які відстоювали вільну та незалежну 

Україну була оголошена хвилина мовчання. 
Трагічним і хвилюючим моментом на заході стало 

виконання Любов’ю Поліщук, художнім керівником 
РБК, пісні «Мальви», під час якої курсанти Криворізь-
кого ліцею посиленої фізичної підготовки винесли на 
сцену портрети загиблих героїв-земляків, які полягли 
в Афганській війні та під час АТО. 

Справжньою родзинкою свята був військовий оркестр 
194-го понтонно-мостового загону Державної спеціаль-
ної служби транспорту Міністерства інфраструктури 
України під керівництвом військового диригента під-
полковника Богдана Задорожного із м. Новомосковська.

Своїми виступами працівників РВК вітали: вихо-
ванці дитсадка «Червона шапочка», дитячий танцю-
вальний ансамбль «Восторг», Яна Троцька з піснею 
«Не  відбирайте сонце у дітей», Максим Солоділов 
«Бойові офіцери», Ольга Мельничук із піснею «Ти 

солдат України», Оксана Маркіна «Хочу жити без вій-
ни», рок-гурт «Лабіринт», керівник Ігор Стародубцев.

Завершився урочистий захід церемонією покладан-
ня квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам Великої 
Вітчизняної війни, куштуванням солдатської польової 
каші та оглядом військової техніки, яку демонстрували 
військові РВК та батальйону «Придніпров’я». 

Таким насиченим було відзначення золотого ювілею 
Дніпропетровського районного військового комісаріату. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ. Фото автора. 

ЗОЛОТИЙ ЮВІЛЕЙ

50 років
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Першочергове завдан-
ня сучасного вчите-
ля – допомогти дитині 
виявити й реалізувати 
дані природою здібно-
сті з великою користю 
для неї  та суспільства. 
Потрібно з початкової 
школи в учнів вихову-
вати бажання досягати 
успіху в житті, а досяг-
ти висот може та люди-
на, яка добре знає свої 
здібності й впевнена в 
своїх силах.

Педагогічний колек-
тив Горянівської школи спрямовує свою роботу 
саме на те, щоб учні могли реалізувати свої творчі 
здібності, як у навчальному процесі, так і в позаш-
кільній діяльності. Результатом цієї роботи є до-
сягнення учня 11 класу Олександра Продана. 

З 10 років Сашко натхненно та завзято займаєть-
ся кінним спортом. Завдяки  професійним настав-
никам Максименко В.В., Галій С.П. та Коновалову 
В.В. це захоплення переросло у професійне занят-
тя. Починав із регіональних змагань. У 2012 році 
він став призером чемпіонату України, зайнявши 
3 місце, та був учасником чемпіонату Європи в 
Португалії. У 2013 році – призер чемпіонату Укра-
їни (3 місце) та призер чемпіонату Європи в Ав-
стрії. Переможець Всеукраїнських змагань із по-
долання перешкод серед юнаків 6-7 етапу (2014р.). 
У лютому-березні Олександр відвідав Іспанію, 
був учасником Міжнародних змагань із подолан-
ня перешкод Sunshine Tour і вдруге підтвердив 
звання «кандидат у майстри спорту».

Ми пишаємося спортивними досягненнями на-
шого учня. Бажаємо йому успіхів у подальших 
турнірах та змаганнях.

Вікторія ШУЛІПА, вчитель української мови. 

ЗНАЙ НАШИХ

ГОРДІСТЬ 
ГОРЯНІВСЬКОЇ ШКОЛИ

Президією організа-
ції ветеранів України 
Олександр Петрович 
Білоконенко, голова 
Дніпропетровської 
районної організації 
ветеранів, нагородже-
ний Почесним знаком 
та званням «Почесний 
ветеран України», а 
також Почесною гра-
мотою за активну гро-
мадську діяльність та 
участь в організації та 
проведенні Фестивалю творчості ветеранів, при-
свяченого 70-й річниці Перемоги в Великій Вітчиз-
няній війні 1941-1945 років, розвиток ветеранського 
руху, військово-патріотичне виховання підростаю-
чого покоління та золотим іменним годинником від 
голови ОДА Валентина Резніченка.

 (Вл. інф.)

ПОВАГА Й ЧЕСТЬ

16 квітня 2015 року в Дніпропе-
тровській районній раді відбулося 
засідання ради районного конкур-
су проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування.

Метою конкурсу є відбір проек-
тів і програм розвитку місцевого 
самоврядування, спрямованих на 
розв’язання актуальних проблем 
місцевого самоврядування, поши-
рення позитивного досвіду, набу-
того у процесі їх реалізації, фінан-
сування яких передбачається за ра-
хунок коштів районного  бюджету, 
відповідних місцевих бюджетів, а 
також інших джерел, не забороне-
них чинним законодавством.

Основними завданнями конкурсу є розвиток співп-
раці органів місцевого самоврядування, суб’єктів під-
приємницької діяльності, громадських організацій у 
розробленні та реалізації проектів і програм розвитку 
місцевого самоврядування.

Цього разу рада конкурсу підтримала чотири 
проекти, серед яких були: проект Підгородненської 
міської ради «Підгородне ТВ», Балівської сільської 
ради «Нехай ніколи не втихають дзвони пам`яті», 
Любимівської сільської ради «Покращення рівня 

діяльності творчих колективів Любимівського сіль-
ського будинку культури», Чумаківської сільської 
ради «Втілення організаційно-технічних інновацій 
у Зорянському СБК».

Хочеться зазначити, що всі проекти відрізнялися 
цікавими інноваційними баченнями питань, на вирі-
шення яких вони були направлені.  

Приємно констатувати, що навіть у такі складні часи 
для нашої країни Дніпропетровська районна рада разом із 
громадськістю працює в напрямку розбудови громадян-

ського суспільства через проектно-програмний підхід.
Зі слів голови Дніпропетровської районної ради  

Віталія Жеганського, районний конкурс проектів і 
програм розвитку місцевого самоврядування є моти-
вуючим стимулом та можливістю для територіаль-
них громад бути самодостатніми та спроможними в 
соціально-економічному відношенні. 

Олександр МІТЬКОВ, головний спеціаліст відді-
лу соціально-економічного розвитку та комуналь-
ної власності виконавчого апарату районної ради

НАГОРОДА

РАЙОННИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ  
РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Відповідно до плану основних 
системних заходів днями відбуло-
ся засідання колегії райдержадмі-
ністрації під головуванням Романа 
Пруденка, в.о. голови РДА.

Про підсумки виконання бюдже-
ту району й районного бюджету  за І 
квартал 2015 року доповіла Наталія 
Левчук – начальник фінансового 
управління райдержадміністрації. 
За І квартал 2015 року до зведено-
го бюджету району надійшло 102,2 
млн грн доходів, що становить 
122,3 % до уточнених планових по-
казників місцевих органів влади. 
Це на 46,2 млн грн більше в порів-
нянні з відповідним періодом 2014 
року. Уточнений план по власних 
доходах загального фонду районом 
виконано на 175,4%, до бюджету 
надійшло 45 млн грн доходів.

У 2015 році змінився перелік ос-
новних бюджетоутворюючих дже-
рел надходжень загального фонду 
району, ними стали: податок та збір 
на доходи фізичних осіб, акцизний 
податок з реалізації суб’єктами го-
сподарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів, місцеві податки 
(з них податок на майно та єдиний 
податок), екологічний податок. 

За звітний період до бюджету ра-
йону надійшло податку на доходи 
фізичних осіб в обсязі 20,1 млн грн.

Акцизний податок з реалізації 
суб’єктами господарювання роздріб-
ної торгівлі підакцизних товарів ви-
конано на 1389,5%, при плані 517,1 
тис. грн, надійшло податку до місце-
вих бюджетів в обсязі 7,2 млн грн. У 
поточному році замість плати за зем-
лю до місцевих бюджетів нижчого 
рівня надходить земельний податок 
та орендна плата з юридичних та фі-
зичних осіб надійшло 8,0 млн грн. До 
місцевих бюджетів надійшло 7,3 млн 
грн єдиного податку. Надійшло 0,2 
млн грн екологічного податку. Пла-
нові показники власних доходів спе-
ціального фонду місцевих бюджетів 
за І квартал 2015 року виконано на 
100,8 %, при плані 1133,5 тис. грн от-
римано 1142,0 тис. грн доходів.

Станом на 1 квітня загальна сума 
податкового боргу по платежах до 

бюджетів усіх рівнів склала 17,9 
млн грн, у тому числі до місцевих 
бюджетів району – 2,8 млн грн (або 
15,6% від загальної суми недоїм-
ки). В порівнянні з початком року 
загальна сума податкового боргу 
збільшилася на 1,7 млн грн, у тому 
числі до місцевих бюджетів району 
– на 0,6 млн грн. 

Найбільшу питому вагу в загаль-
ній сумі переплат до місцевих бю-
джетів складає переплата по землі 
– 2,1 млн грн, по рентній платі за 
користування надрами – 1,1 млн грн, 
по єдиному податку – 1,2 млн грн, по 
податку на доходи фізичних осіб – 
0,5 млн грн. У порівнянні з початком 
року переплата по землі збільшилася 
на 0,2 млн грн, по податку на дохо-
ди фізичних осіб – на 0,1 млн грн, по 
єдиному податку – на 0,1 млн грн. 
Переплата по ренті за користування 
надрами зменшилася на 0,3 млн грн.

Районним бюджетом у повному 
обсязі перераховано іншу додатко-
ву дотацію на утримання закладів 
соціально-культурної сфери. В І 
кварталі поточного року касові ви-
датки загального та спеціального 
фондів зведеного бюджету району 
склали 71,4 млн грн.

На соціально-захищені статті бю-
джету направлено асигнувань у сумі 
61,5 млн грн, у тому числі на заробіт-
ну плату з нарахуваннями – 27,9 млн 
грн, на медикаменти – 0,5 млн грн, на 
харчування – 2,2 млн грн, на енерго-
носії – 7,7 млн грн, поточні трансфер-
ти населенню – 23,2 млн грн.

Потреба в коштах на заробітну 
плату з нарахуваннями, на меди-
каменти, харчування, енергоносії 
повністю забезпечена.

На видатки галузей виробничої 
сфери та капітальні видатки всіма 
бюджетами району направлено 2,9 
млн грн, з них на благоустрій насе-
лених пунктів – 1,9 млн грн, на охо-
рону та раціональне використання 
земель, природних та водних ре-
сурсів – 0,5 млн грн.

Видаткова частина районного 
бюджету в І кварталі 2015 року 
профінансована на суму 57,2 млн 
грн (загальний фонд – 56,7 млн грн, 

спеціальний фонд – 0,5 млн грн), 
що складає 80 % від зведеного бю-
джету району.

Аналіз стану заборгованостей зве-
деного бюджету району на кінець 
звітного періоду показує, що креди-
торська заборгованість у цілому по 
району в порівнянні з початком року 
зменшилася на 2,6 млн грн і складає 
10,9 млн грн, з якої кредиторська за-
боргованість загального фонду зве-
деного бюджету району (без заробіт-
ної плати з нарахуваннями, термін 
сплати якої не настав) склала 3,9 млн 
грн, кредиторська заборгованість 
спеціального фонду – 7,0 млн грн. 

Найбільшу заборгованість місцеві 
бюджети мають по галузях: «Осві-
та», «Житлово-комунальне госпо-
дарство», «Будівництво», «Дорожнє 
господарство».

Станом на 01.04.2015 року всі-
ма бюджетами району накопичено 
залишків коштів на загальну суму 
97 млн грн, це на 22,8 млн грн 
більше, ніж на початок року. Най-
більші залишки мають Ювілейна 
селищна, Любимівська та Новоо-
лександрівська сільські, Підгород-
ненська міська, Кіровська селищна, 
Чумаківська та Горьківська сільські 
ради. Із загальної суми залишків на 
котлових рахунках загального фон-
ду маємо 38,8 млн грн.

Про підсумки соціально-економіч-
ного та культурного розвитку району 
за І квартал 2015 року присутніх про-
інформувала Надія Бондаренко – на-
чальник відділу економічного розвит-
ку і торгівлі райдержадміністрації. 

З третього питання щодо проведен-
ня Дня Європи в Дніпропетровсько-
му районі в 2015 році виступив Євген 
Гессен – завідувач сектору інформа-
ційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю райдержадміністрації, 
наголосивши на тому, що проходить 
підготовка до участі в етнофестивалі 
«Петриківський дивоцвіт».

Всі питання, винесені на розгляд 
засідання колегії були детально 
розглянуті, відповідні розпоря-
дження надіслані виконавцям.      

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
Фото автора.

КОЛЕГІЯ

Шановні мешканці 
Дніпропетровського району!

Інформуємо вас про те, що в Україні діє програ-
ма державної допомоги на оплату житлово-кому-
нальних послуг, яка надається безготівково, у 
вигляді житлових субсидій.

Пропонуємо вам використати право на зменшен-
ня витрат на оплату житлово-комунальних послуг. 
Документи на призначення житлових  субсидій не-
обхідно подавати до місцевих рад.

Наголошуємо, що з 1 травня 2015 року суттєво 
спрощено порядок призначення субсидій і форми 
Заяви та Декларації, що подаються.

Якщо ви отримували субсидію протягом опалю-
вального періоду 2014-2015 років, субсидія на на-
ступний період призначається автоматично на під-
ставі раніше поданих документів, без необхідності 
повторного звернення до управління соціального 
захисту населення та подання Заяви і Декларації.

Якщо у вас виникнуть додаткові питання, від-

повіді на них ви можете отримати в управлінні 
соціального захисту населення райдержадміні-
страції (сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, другий 
поверх, каб. №17, конт. тел.753-64-51) або за телефо-
ном «гарячої лінії з питань призначення субсидії» 
(056) 713-63-09.

Також ви можете дізнатися більше про програ-
му житлових субсидій на сайтах: Міністерства со-
ціальної політики України – mlsp.gov.ua. Дніпропе-
тровської облдержадміністрації – www.adm.dp.ua.
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25 березня 2015 року набрав чинності Закон України 
від 05 березня 2015 року №247-VIII «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо уточнення повноважень 
нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речо-
вих прав на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення. На теперішній час нотаріуси здійснюють 
функції державного реєстратора прав на нерухоме май-
но у порядку та у випадках встановлених Законом Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень». 

Нотаріусам надано можливість проводити державну 
реєстрацію: речових прав, похідних від права власно-
сті, на земельні ділянки сільськогосподарського при-
значення незалежно від нотаріального посвідчення 
договору, на підставі якого виникає таке право; права 
власності на земельну ділянку сільськогосподарського 
призначення, яке виникло та оформлено в установле-
ному порядку до 01 січня 2013 року, одночасно з дер-
жавною реєстрацію похідного від нього речового права 
на таку земельну ділянку. 

Більш розширену інформацію з цього питання ви може-
те отримати від працівників Дніпропетровського районно-
го управління юстиції (сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, 
тел. 753-80-19), та державних реєстраторів реєстрацій-
ної служби Дніпропетровського районного управління 
юстиції (м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 
29, офіс 305. тел. 794-69-58).

Дніпропетровське районне управління юстиції.

Відповідно до Законодавства України перший за-
ступник голови Дніпропетровської райдержадміні-
страції Пруденко Роман Вікторович подав декларацію 
про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового 
характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу 
першого заступника голови райдержадміністрації стано-
вить 75 тисяч 909 грн. У тому числі 59 тисяч 360 грн – 
заробітна плата. Дохід його родини становить 40 тисяч 
446 грн.

Р.В. Пруденкові належить моторний човен «Прогресс-2» 
29,4 квт., 40 к.с.. Нерухомого майна не має.

ЮСТИЦІЯ  ІНФОРМУЄ

Відповідно до законодавства Укра-
їни Партизанський сільський голова 
Горчаков Олександр Олександрович 
подав декларацію про майно, доходи, 
витрати й зобов’язання фінансового ха-
рактеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума 
сукупного доходу становить 50 769 грн, 
заробітна плата – 50 769 грн.

У власності О.О. Горчакова є авто 
Mitsubishi Lancer, 2007 р.в.

У власності членів сім’ї  є земельна 
ділянка – 1800 кв.м, квартира – 57 кв.м.

Відповідно до законодавства України 
секретар Партизанської сільської ради 
Мала Лариса Григорівна подала де-
кларацію про майно, доходи, витрати й 
зобов’язання фінансового характеру за 
2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума су-
купного доходу становить 95 125 грн, у 
тому числі заробітна плата – 77 222 грн.

У власності Л.Г. Малої є квартира 
площею 67 кв. м. 

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯХ Відповідно до за-
конодавства України 

Новоолександрівський сільський голова Візір Олександр 
Олексійович подав декларацію про майно, доходи, витрати 
й зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу ста-
новить 180 789 грн, у тому числі 140 968 грн. – заробітна плата.

У власності О.О. Візіра є квартира загальною площею 
112,6 кв.м, житловий будинок загальною площею 114,8 кв.м 
та земельні ділянки розміром 3291 кв.м та розміром 45700 
кв.м (пай).

У користуванні – авто Ford Transit, 1999 р.в.

Відповідно до законодавства України заступник голо-
ви виконавчого комітету Новоолександрівської  сільської 
ради Бохан Валентина Сергіївна подала декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового харак-
теру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу ста-
новить 138 456 грн, у тому числі 98 262 грн – заробітна плата.

Дохід її родини становить 13 200 грн.
У власності В. С. Бохан є будинок загальною площею 44,9 

кв.м, земельні ділянки розміром 1500 кв.м та розміром 47600 
кв.м (пай)

У власності членів родини є авто Dacia Logan, 2006 р.в.

Відповідно до законодавства України секретар Новоо-
лександрівської сільської ради Зайва Ганна Іванівна по-
дала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язан-
ня фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу 
становить 137 569 грн, у тому числі 117 491 грн – заробітна 
плата.

Дохід її родини становить 18 715 грн.
У власності Г.І. Зайва є будинок загальною площею 71,1 

кв.м, квартира загальною площею 52,0 кв.м, земельні ді-
лянки розміром 3158 кв.м, розміром 1100 кв.м та розміром 
46900 кв.м (пай). 

НОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ 
НОТАРІУСІВ У СФЕРІ 

ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

16 квітня року в залі засідань районної ради відбулася 
Презентація та обговорення Закону України «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад» у рамках реа-
лізації положень Концепції реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади в Україні.

Цей захід пройшов під головуванням голови район-
ної ради Віталія Жеганського. У вступному слові Ві-
талій Володимирович, зокрема, зазначив:

– Реформа місцевого самоврядування, про яку ми 
говоримо декілька років, розпочинаєть-
ся.

Першим кроком стало прийняття За-
кону України «Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад», другим 
– затвердження Урядом Методики фор-
мування спроможних громад.

На виконання доручень Всеукраїнської 
наради, яка відбулася 3 квітня цього року 
у Мінрегіонбуді для представників район-
них та обласних рад, у районі створено ро-
бочу групу з питань реалізації положень 
Концепції реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації 
влади в Україні, до складу якої увійшли 
представники районної ради та райдер-
жадміністрації, актив територіальних 
громад району, депутати районної ради.

Відбулося вже 2 засідання робочої групи, на яких 
були запропоновані декілька варіантів об’єднання 
територіальних громад району. З ними ви матимете 
змогу сьогодні ознайомитися.

Першим виступив Олександр Мітьков – головний 
спеціаліст відділу соціально-економічного розвит-
ку територій та комунальної власності виконавчого 
апарату районної ради, який  презентував Методику 
формування спроможних територіальних громад та 
розповів про алгоритм об’єднання.

На основних положеннях Закону України «Про до-
бровільне об’єднання територіальних громад» зупи-
нилася у своєму виступі представник Асоціації ор-
ганів місцевого самоврядування Дніпропетровської 
області, депутат райради Валентина Приймаченко. 
Крім того, Валентина Василівна проінформувала 
учасників заходу про здійснені Асоціацією міропри-
ємства щодо підготовки до об’єднання територіаль-

них громад у Дніпропетровській області за підтрим-
ки польських експертів.

Фінансову характеристику можливих об’єднань тери-
торіальних громад району надала начальник фінансового 
управління райдержадміністрації Наталія Левчук.

Завідувач сектору містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та інфраструк-
тури райдержадміністрації Олексій Невеселий пре-
зентував 2 варіанти можливого об’єднання територі-

альних громад, які розглядалися на засіданнях робо-
чої групи, наголосивши на принципі добровільності.

В обговоренні взяли участь: в. о. голови райдержадмі-
ністрації Роман Пруденко, голови територіальних громад 
Іван Камінський, Олександр Візір, Юрій Світличний, 
Станіслав Коваленко, Віктор Малаканов та Сергій Попов.

За результатами обговорення було акцентовано на 
наступному. Громадам запропоновано пройти шлях 
добровільного зростання. Закон України «Про до-
бровільне об’єднання територіальних громад перед-
бачає запровадження простого механізму об’єднан-
ня малих територіальних громад між собою. Об’єд-
нані громади збільшують свої територію, матеріаль-
ні, інфраструктурні – школи, дитячі садки, заклади 
культури – та фінансові ресурси.

Такі громади також отримають більше повноважень 
та ресурсів, які зараз мають великі міста обласного 
значення. Це означає, що на місці залишатимуться 

більше загальнонаціональних, а головне стабільних, 
податків. Відповідно до цього, малі міста та села, 
об’єднавшись, матимуть ресурси на будівництво чи 
ремонт дошкільних навчальних закладів, реконструк-
цію вуличного освітлення, капітальний ремонт місце-
вих доріг чи відновлення місць відпочинку та парків.

Крім цього, держава надаватиме організацій-
но-технічну та фінансову підтримку об’єднаним те-
риторіальним громадам. 

У таких громад також з’явиться можли-
вість залучити кошти від Європейського 
Союзу, інших міжнародних організацій, для 
вирішення інфраструктурних питань, таких 
як переробка сміття чи освітлення.

Тож можемо зробити висновок: необ-
хідно якнайшвидше провести реформу 
адміністративно-територіального устрою 
та забезпечити економічне зростання гро-
мад. У результаті реформи різні групи 
населення отримають свої переваги: мо-
лодь – нові можливості для самореаліза-
ції; люди середнього віку – забезпечення 
умов та стабільність зростання та ділової 
активності; люди похилого віку – збере-
ження стабільності та підвищення рівня 
соціальної захищеності. У цілому Украї-
на як країна стане зручнішою для життя 

людини, вона буде гармонійно розвиватися, а громади 
позбудуться надмірного тиску з боку держави.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що адмі-
ністративно-територіальна реформа в Україні дійсно 
на часі. Але процес добровільного об’єднання тери-
торіальних громад, передбачений чинним законодав-
ством, є досить тривалим та достатньо складним в 
організаційному плані. Тому під час підготовки та ре-
алізації його етапів органи місцевого самоврядування 
будуть вести неперервний діалог з громадськістю.

Пам’ятаймо, що майбутнє України не в змаганні, 
кому більше належить влади. Воно залежить від того, 
чи зуміє тут з’явитися справжнє місцеве самоврядуван-
ня, в якому й влада, й відповідальність належатиме в 
рівній мірі й населенню, й керівникам території. Лише 
тоді вдасться уникнути централізації і авторитаризму 
та побудувати нову країну за європейським зразком.

(Вл.інф.)

ДИСКУСІЯ

«ПРО  ДОБРОВІЛЬНЕ  ОБ’ЄДНАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ГРОМАД»

ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Два дні тому колектив дитя-
чого відділення Дніпропетров-
ської централь-
ної районної 
лікарні просто 
шокувало зник-
нення ікони Святого Миколая. Цю прекрасну іко-
ну ручної роботи з дерева подарували на 30-річчя 
з дня відкриття дитячого відділення добрі друзі 
та безкорисні помічники лікарні Сергій Масюков 
та Алла Сокол, представники фірми «Етол Дні-
про». І з того часу вона стала справжнім оберегом 
дитячої лікарні.

- Ми вірили в те, що Святий Миколай, покро-
витель слабких і беззахисних, допомагає в склад-
них ситуаціях усьому нашому колективу, який 
покликаний лікувати дітей, та нашим маленьким 
пацієнтам, яким дуже потрібна особлива увага й 
турбота, - говорить завідувачка відділення Олек-
сандра Товстик, - То якою ж бездуховною й без-
душною людиною треба бути, щоб украсти ікону, 
і не з музею чи виставки, а з дитячої лікарні?.. Як 
вистачило совісті, адже ми лікували в тому числі 
і дитину цього крадія?.. 

За словами працівників відділення, ймовірно, 
крадіжка сталася вночі, бо ікона висіла дуже ви-
соко прямо на вході в корпус, тому вдень непо-
мітно зняти її було б просто неможливо. А потім 
вдень разом із речами її винесли з лікарні, напев-
но, з метою продати й поживитися. На той час на 
лікуванні в закладі перебувало 34 дитини. І хто з 
батьків цих хворих зважився на такий негідний 
вчинок, визначити нелегко.   

Дитяче відділення ЦРЛ є одним із кращих ліку-
вальних закладів не тільки в Дніпропетровсько-

му районі, про професіоналізм і від-
повідальне ставлення до роботи його 

колективу зна-
ють і далеко 
за його межа-
ми. Сюди при-

возять на лікування діток із м. Дніпропетровська, 
Новомосковського та Петриківського районів. У 
складний час, коли фінансування медичних за-
кладів недостатнє, тут знаходять можливість до-
помогти кожій дитині, забезпечити найнеобхід-
нішими ліками та харчуванням. Дуже часто сюди 
потрапляють діти з неблагополучних сімей, тож 
доводиться брати на себе роль вихователів бать-
ків, вчити їх доглядати за їхніми дітьми, а часом 
і годувати голодних діток, яких привозять вночі, 
власними харчами.

Будівля закладу хоч і стара, і не знала за час ро-
боти відділення капітального ремонту, та догля-
нута з великою турботою і любов’ю до малень-
ких пацієнтів. І ще одне підтердження чуйного 
ставлення до діточок – щоденне пригощання хво-
рих кисневою пінкою, надзвичайно смачною та 
корисною в процесі лікування та оздоровлення. 

На Україні так повелося, що за добро завжди 
платять добром. А будь-яке зло неодмінно повер-
тається людині, яка його зробила.

Навряд чи злодій прочитає цю нашу статтю і, 
думаю, не варто марно сподіватися на те, що в 
ньому прокинеться совість. Та дуже хочеться ві-
рити в те, що станеться диво й завдяки небайду-
жим пильним людям Святий Миколай неодмінно 
повернеться в лікарню для дітей, де на нього дуже 
чекають і вірять у його неземну чарівну силу.

Таміла ЖОРНЯК.

БЕЗДУХОВНІСТЬ

УКРАЛИ  СВЯТОГО МИКОЛАЯ
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У 1750 році почалося швидке заселення земель май-
бутньої Катеринославської губернії, так як вона зна-
ходилася між водним стратегічним шляхом «із варяг у 
греки» й одним із великих сухопутних шляхів України 
XVIII століття – Муравським, який у верхів’ї р. Орелі 
з’єднувався з Ізюмським. У жовтні 1802 створена Ка-
теринославська губернія, якій була підпоряд-
кована територія сучасного Петриківського, 
Дніпропетровського районів, як частина Ново-
московського повіту (району).

Одна з частин Муравського шляху, яка проходи-
ла через землі нинішнього Петриківського району 
й пролягала через села Зоря, Чумаки, Попова-Ба-
лівка, Березанівка, звалася Брильовою дорогою, 
тобто Брильовим шляхом, що проходив по півден-
ній частині Чумаків.

А на північно-східній частині, під горою Чума-
ки, й по самій горі проходив здавна інший шлях. 
Його називали «косим», «жидівським», або «чу-
мацьким». Саме по ньому з боку Царичанки хо-
дили чумацькі обози. А зараз там прокладений 
магістральний канал II черги побудованої пізніше 
Фрунзенської зрошувальної системи. Він почина-
ється з витоки (головної) р. Самара (озеро Леніна) 
і відводиться каналом до першої головної насосної 
станції. Він з’єднував старовинні дороги Катеринос-
лава, Харкова, Криму та різних міст Росії, йдучи у 
зворотний бік від Полтави по землях 
Царичанського, Петриківського та 
Дніпропетровського районів.

Брильовий шлях проходив через 
села Зоря, Чумаки, Балівка, Пар-
тизанське, через Ростру Могилу до 
Березанівки (тепер м. Дніпропе-
тровськ), до її пристані, мостів 
через р. Дніпро. По цих доро-
гах в давні часи жителі навко-
лишніх сіл пішки ходили на 
роботу на заводи, фабрики та 
інші підприємства міста.

І ось між цими двома шля-
хами на широкій степовій місцевості в оточенні надзвичай-
ної мальовничої природи й виникло нове село (нині село 
Чумаки). Спочатку за природними ознаками й положенню 
земель, дана місцевість називалася Долиною.

До революції 1867 року землі нашого радгоспу нале-
жали поміщикам Бабенкові, Кашарковському, Голубкіну, 
Ягідному, а також німкені на прізвисько Червоніха, а та-
кож одному з найбільших поміщиків В. Хреннікову, землі 
якого були у селах Маївка, Зоря, Калинівка та навіть в селі 
Петриківка, де в 1921 р. у Петриківській його садибі була 
створена одна з перших у районі комуна «Прогрес».

На початку двадцятих років минулого століття про Чу-
маки (Долину) стало відомо в інших селах: Петриківці, Ча-
плинці, Кам’янському, Підгородному, Горянівці, Обухівці, 
м. Дніпропетровську. Тим, хто прийшов поселенцями, ви-
діляли земельний наділ. Так почалося активне заселення 
земель цих сіл.

Село (хутори) Калинівка.  Це були ко-
лись поміщицькі землі, які після револю-
ції здичавіли та перетворилися на цілину. 
Першими на ці землі в 1924 році прийшли 
сім’ї Дудник М. І. з с. Кам’янка, Олійник Г. 
С. і Волошко М. Р. із Підгородного. А в 1925 
р. почали тут поселятися жителі сіл Обу-
хівка, Горянівка та Підгородне. Десь у се-
редині двадцятих років уже склалося ціле 
село з 30-ти дворів. Жили люди спочатку в 
землянках, самі копали колодязі, щоб мати 
питну воду, намагалися вести господар-
ство, допомагаючи один одному.

У 1930 р. створили колгосп «1 травня», 
першим головою став Калістий І.А. Пер-
шими колгоспниками були сім’ї Іович, 
Дуднік, Топчій, Чечель. До початку 40-их 
років почалося поліпшуватися колгоспне 
життя. Сім’я Дудник Максима і Лукерії 
Федотівни була багатодітна, у них було 11 
дітей, але незважаючи на це, їх сім’я була в 
пошані, краще за всіх вони трудилися, встигали й у домаш-
ньому господарстві поратися, й на колгоспному виробни-
цтві не пасли задніх.

На перших тракторах працювали й першими трактори-
стами колгоспу були Одноріг С. І., Жірко Ф., Готвянський 
А. Р. та інші. У цей час у селі побудували перший клуб, а в 
кінці 30-их років село було вже радіофіковане.

Сумлінно й ударно трудилися колгоспники, добра слава хо-
дила далеко за межі колгоспу про свинарку Ільченко В. Д., яка 
в той час отримувала по 24 поросяти від кожної свиноматки, 
працюючи на фермі день і ніч, як вона пригадувала: «Працю-
вали ми як чорний віл, ні вечора ні світанку не знали».

Добрими словами згадують односельці голови колгоспу 
довоєнних років Нагайцева П.М. і агронома Лісенка К.Ф., 
який під час репресій у 1940 р був без будь-якого слідства 

засуджений і відправлений на будівництво закавказької 
залізниці. І тільки після війни з нього зняли всі брехливі 
звинувачення.

У 1941 р., коли почалася війна, колгоспом керував голова  
Бєліков, посланець робітників заводу ім. Петровського. Він 
вміло організував і успішно провів евакуацію колгоспного 

майна, живності та техніки, довіз її до місця призначення, 
передав по акту, а сам добровольцем пішов на фронт. Після 
перемоги повернувся в рідне село.

Активними на роботі та ініціаторами заходів під час від-
починку була молодь:  Пікурко І., Паскуда І., Горяний Н., 
Щітовскій Б., у яких проклята війна, на жаль, приглушила 
веселі голоси.

Мирне життя перервала Велика Вітчизняна війна, на 
фронт пішли: глава сім’ї Дудник М.І. і пізніше четверо 
їхніх синів Андрій, Анатолій, Василь і Григорій. У важкі 
роки війни, незважаючи на те, що на руках у господині за-
лишилося семеро дітей, у них у господарстві знайшли при-
тулок жителі Кучугурні, Жмірко, Лапко, Гусаки та інші, 
ділячись хлібом і сіллю.

У 1944 р. у Москві Дуднік Л.Ф. вручили орден «Мати-ге-
роїня». І навіть по тому вона та вся її родина ще довгі роки 
працювала в колгоспі.

У 1959 р. колгосп «1 травня», об’єднавши свої землі й 
землі підсобного господарства заводу ім. Карла Лібкнехта, 
ввійшли до складу радгоспу «Петровський».

Село Маївка (хутір Ягідна Балка). Знамените колись було 
це місце – Ягідна Балка, розташована за селом Калинівка, 
землі якої доходили рівними полями майже до с. Підгород-
ного, вписуючись своїми крутими схилами до річки Кіль-
чень. У протилежну сторону землі поширювалися до Маг-
далинівського та Царичанського районів, йдучи паралель-
но недобудованої Катеринінської залізниці, з її красивими 
штучними мостами й трубопроводами, що тяглися аж до 
Полтавських земель.

Жителі наших сіл знають які тут були чудові місця. Ко-
лись, три чверті століття тому, тут росли велетенські дуби, 
клени, акації, буяв зеленню та манив прохолодою велича-

вий змішаний ліс. У сприятливому природному середо-
вищі було багато дичини, й до теперішнього часу цілими 
колоніями живуть лисиці.

У 1921 р. на ці родючі землі, що колись належали помі-
щикам Ягідному та Хреннікову, стали поглядати жителі 
Підгородного. З весни 1922-23 рр з’явилися тут перші пере-

селенці: Олійник Г.С. із дружиною та п’ятьма дітьми; 
також Волошко А.Ф. і Водоп’ян К.Л., так почав своє 
життя хутір Ягідний. У наступному році хутір швид-
ко розростався й у 1928 р. селяни вирішили об’єдна-
тися в колективне господарство, створивши колгосп, 
першим головою якого був Олійник Г.С.

У 1929 році хутір Ягідний був перейменований у 
село Маївка. Колгосп проіснував до 1931 р., під час ко-
лективізації багато його членів розбіглися, повернув-
шись додому в с. Підгородне. Після розпаду колгоспу 
в цьому ж році в с. Маївці був створений радгосп, що 
відносився до Підгородненського тресту (управління).

Не можна залишити без уваги один історичний 
момент про маленьке село, організатором якого був 
Федір Сіроштан. Мова йде про село Федорівка, це ко-
лишня садиба пана Рябушчіка. У Федорівці було 12 
сільських дворів. З дня оголошення колективізації за 
одну ніч 8 сімей розбіглися невідомо куди, це було в 
1932 р., про що добре пам’ятає Щогла М.П.,   один із 
тих, хто залишився працювати в с. Федорівці на цілий 
рік. Тут знаходилися тваринницькі ферми, що нале-

жали господарству Маївка, побудовані в 
перші роки організації СОЗ (спільного об-
робітку землі).

У 1931-1932 рр усі сільськогосподарські 
підприємства – Обухівка, Кіровське, Чума-
ки, Маївка, Калинівка, Федорівка та інші 
входили під загальне керівництво, зване 

ДЕСК, яке проіснувало недовго через 
слабке керівництво. Цього року з’яви-
лися нові поселенці Булах Є. Г., Бу-
лах М.Г, Заволока І.С., Проценко І.Р., 
Пліска І.Р., Майстренко М.Р., Маслік 
І.Р. У цей час підприємства м. Дніпро-
петровська посилали в с. Маївку «ти-

сячників» на допомогу радгоспу. З заводу ім. Артема при-
йшли Терентій І.П., Тимофєєв Ф.П., Пліска Н.Р., Водоп’ян М.

Земель було багато, вони межували від с. Спаського до с. 
Іванівки, де було створено відділення Федорівки з побудо-
ваними там корівником і свинарником. Працювати людям 
у сільському виробництві доводилося довго й тяжко. Тро-
хи пізніше господарство почали ділити на два підсобних 
– завод ім. Карла Лібкнехта та ім. Комінтерна. Тож частину 
Федорівки віддали с. Дніпробуд, поділили також і праців-
ників. Одні залишилися в с. Маївка, інші переходили до 
сусіднього господарства в с. Чумаки, розділивши механіза-
цію, коней, волів, корів і свиней. Частину, що відійшла за-
воду ім. Карла Лібкнехта, стали називати підсобним госпо-
дарством № 6, а друга, що перейшла заводу ім. Комінтерна, 
називалася підсобним господарством №8.

Землі с. Маївки привертали до себе жителів навколишніх 
сіл. Прийшли сюди працювати агроном Кіріс В.В., сестри 

Кузнєцови Р. В., Омельніцька О., яка працювала 
свинаркою, тракторну бригаду очолював Була-
шенко І.С., рослинницькими бригадами керува-
ли Майстренко М.Р. і Гаркуша І. Директорами 
радгоспу в ті роки працювали: Міхайлов, Ку-
черенко, Гуро М.І. З 1941 керував Цібатов П.Р., 
який разом із механіком Нетрусовим О.В. вміло 
та організовано евакуював радгоспне майно та 
худобу в 1941 р.

У селах були створені й працювали партійні, 
комсомольські та профспілкові організації, се-
кретарями яких були Булах М.Г, Сідоренко К.Г. 
Активну участь у колективізації та будівництві 
нового життя брала молодь. Найбільш актив-
ними були Омельніцький Є., Гусак А., Прігара 
І., Жірко В., Забіяка І., Загній С., Майстренко І. 
Кірісенко Т, Чорний І. Першої трактористкою 
у відповідь на заклик П. Ангеліною в с. Маївка 
стала Марфа Дрешпак. У тракторних бригадах 
також працювали дівчата Раїса Кузнєцова, Ма-
рія Міслік, Ірина Пліска.

Велика Вітчизняна війна практично повністю знищила 
радгоспне виробництво. Техніки для обробітку ґрунту не 
було, працювати дідівським способом було дуже важко. 
Людської сили – переважно люди похилого віку,  жінки й 
діти. Тож працівники збирали все, що можна було присто-
сувати до знарядь праці, ладнали саморобні плуги, косар-
ки, сівалки, молотарки.

Селянам треба було жити й неодмінно вижити, а це 
означало одне –  боротися з труднощами та самовіддано 
працювати в ім’я хліба, який був необхідний людям в 
тилу та солдатам на фронті для наближення Перемоги 
над ворогом.

(Закінчення читайте в наступному № газети)
Геннадій ЛАТУШКО. 

(Матеріали з книги «Ми і роки» Г. Латушко).

На фото: співробітники держплемзаводу «Чумаки», нагороджені «Вели-
кою золотою медаллю ВДНГ СРСР. Зліва на право: Латушко Г.В. – дирек-
тор; Ящук А.С. – головний економіст; Кравчун М.М. – бригадир тварин-
ницької бригади; Бондаренко Н. – тракторист; Бунчук В. – тракторист.

Дніпропетровського  району 
До 50-річчя 

На фото: семінар на тваринницькій фермі відділення №1. На передньому плані 
– Білоконенко О.П. – начальник районного управління сільського господарства; 
Латушко Г.В. – директор; Хворостина Ю.М.– бригадир ферми радгоспу «Дніпро».

УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ, ЯКА Є ГРО-
МАДЯНИНОМ УКРАЇНИ, АЛЕ ПРОЖИ-
ВАЄ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ. Усиновлен-
ня громадянином України дитини, яка є 
громадянином України, але проживає за 
межами України, здійснюється в консуль-
ській установі або дипломатичному пред-
ставництві України.

Якщо усиновлювач не є громадянином 
України, для усиновлення дитини, яка є 
громадянином України, потрібен дозвіл 
урядового органу державного управління з 
усиновлення та захисту прав дитини.

Усиновлення іноземцем дитини, яка є 
громадянином України, здійснене у відпо-
відних органах держави, на території якої 
проживає дитина, є дійсним за умови попе-

реднього одержання дозволу урядового ор-
гану державного управління з усиновлення 
та захисту прав дитини.

УСИНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМЦЕМ ДИТИ-
НИ, ЯКА Є ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ. 
Усиновлення іноземцем в Україні дитини, 
яка є громадянином України, здійснюється 
на загальних підставах.

Дитина, яка є громадянином України, 
може бути усиновлена іноземцем, якщо 
вона перебуває не менш як один рік на 
обліку в центральному органі виконавчої 
влади, до повноважень якого належать пи-

тання усиновлення та захисту прав дітей, і 
досягла п’яти років.

Усиновлення може бути здійснено до 
закінчення зазначеного строку, а також 
до досягнення дитиною п’яти років, 
якщо: усиновлювач є родичем дитини; ди-
тина страждає на хворобу, що внесена до 
спеціального переліку хвороб, затвердже-
ного Міністерством охорони здоров’я Укра-
їни; здійснюється усиновлення усіх рідних 
братів і сестер в одну сім’ю, якщо один з 
них досяг п’яти років і перебуває на обліку 
в центральному органі виконавчої влади, 

до повноважень якого належать пи-
тання усиновлення та захисту прав 
дітей, не менш як один рік; іноземці 
виявили бажання усиновити дитину, 
яка є братом або сестрою раніше уси-

новленої ними дитини.
Дитина може бути усиновлена інозем-

цем, якщо не виявилося громадянина Укра-
їни, який бажав би її усиновити або взяти 
на виховання до себе в сім’ю.

(Закінч. чит. в наступному № газети)
Анжела ГЕРМАШ, 

начальник відділу державної реєстра-
ції актів цивільного стану реєстра-
ційної служби Дніпропетровського 
районного управління юстиції у Дні-
пропетровській області.

ОСОБЛИВОСТІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, 
                                                             ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ, ТА ІНОЗЕМЦЯМИЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Господарочка Як каже 
мудрість... 
* Грішми тре-
ба управляти, а 

не служити їм;
* вище багат-
ство – відсут-
ність жадібно-
сті;
* вище багат-
ство – відсут-

ність примх;
* хто добре зжив-
ся з бідністю, той 
багатий.

СМАЧНОГО!
САЛАТ ІЗ ПЕКІНСЬКОЮ КАПУСТОЮ ТА КОВБАСОЮ

Інгредієнти: 200 г пекінської капусти, 2 свіжих помідора, 100 г ва-
рено-копченої ковбаси, 2 ст. л. майонезу, 1 пучок зелені, сіль за смаком.

Приготування: нашаткуйте капусту й складіть у миску, туди ж 
додайте нарізані кубиками помідори, ковбасу й дрібно нашатковану 
зелень. Заправте майонезом, перемішайте та викладіть на блюдо.

ШАШЛИК ІЗ КУРЯЧИХ КРИЛЕЦЬ
Інгредієнти: 1 кг курячих крилець, 4 ст. л. соєвого соусу, 2 помідори, 

2 цибулини, 3 зубчики часнику, майонез, мелений чорний перець, сіль.
Приготування: для маринаду пропустіть через м’ясорубку помідори, 

цибулю й часник. Викладіть у каструлю крильця, поперчіть, посоліть 
за смаком, викладіть подрібнену цибулю, помідори та часник. Влийте 
соєвий соус, майонез, добре перемішайте й залиште на годину. Потім 
зніміть з крил маринад і розкладіть їх на решітці або надягніть на шам-
пури. Готуйте на мангалі до готовності, періодично перевертаючи. Го-
товий шашлик складіть у миску, посипавши свіжою зеленню.

СЬОМГА НА РЕШІТЦІ З КРЕВЕТКАМИ
Інгредієнти: 1 стейк із сьомги, 10 креветок, 10 листків руколи, 

сіль, перець, соєвий соус, сік лимона.
Приготування: посоліть та поперчіть стейк із обох боків й збри-

зніть соком лимона та відкладіть на 20 хв. Креветки замаринуйте 
в соєвому соусі. Викладіть стейк на решітку й обсмажуйте з обох 
боків до готовності. Окремо готуйте на решітці креветки. У мисці 
змішайте креветки з листям руколи. Коли стейк буде готовий, пе-
рекладіть його на блюдо, а зверху викладіть креветки з зеленню.  

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ.
ДОМАШНЄ МИЛО – ОЧИЩАЮЧЕ

Вам знадобиться: 100 г дитячого мила, 1 ст. л. камфорного спир-
ту, 1 ст.л. нашатирного спирту, 1 ст.л. гліцерину, 0,5 ч.л. лимонної 
кислоти, 100 мл перекису водню, 2 скл. води.

Приготування: натріть мило та засипте в півлітрову банку з во-
дою. Через 3 год. банку з мильною сумішшю помістіть на водяну 
баню й грійте поки не розчиниться. Як тільки останні шматочки 
мила розтануть, додайте туди нашатирний і камфорний спирт, а 
також лимонну кислоту, злегка розведену водою. Добре все пере-
мішайте й зніміть з вогню. Додайте маленькими порціями перекис 
водню. Добре все вимішайте й розлийте у формочки. Час застиган-
ня від 30 хв. до 4 год. при кімнатній температурі. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
8 КРОКІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

1. Пийте більше води. Вода допомагає підтримувати правильну 
температуру тіла, а також виводить токсичні речовини. 

2. Снідайте. Легкий, здоровий сніданок – це відмінний спосіб от-
римати всю користь раннього прийому їжі. 

3. Добре харчуйтеся протягом дня. Якщо половину вашої таріл-
ки займають фрукти й овочі, то ви на правильному шляху.

4. Їжте в правильний час. Гарний час прийому їжі між 5 і 8 го-
динами вечора. Уникайте нічних перекусів

5. Підтримуйте здорову вагу. Недостатня вага – це теж дуже по-
гано. Не використовуйте ніякі радикальні дієти. 

6. Робіть фізичні вправи. Не обов’язково ходити до спортивної 
зали, достатньо спробувати пройти кілька зупинок пішки.

7. Думайте позитивно. Позитивне ставлення до ситуації може 
перетворити перешкоду в можливість.

8. Якщо ви не хочете спати для себе, то спіть для свого здо-
ров’я. Коли ви спите, ваше тіло виробляє клітини, які борються з 
інфекціями та стресами.  

Терористи намагаються розмі-
стити вибухові пристрої у най-
більш уразливих місцях, де зможуть завдати 
найбільшої шкоди населенню.

До таких місць, як правило, належать: автомобілі, 
підсобні приміщення адміністративних і житлових 
будинків, складських приміщень, урни для сміття, 
інженерні комунікації в місцях масового перебуван-
ня людей; громадський транспорт; об’єкти підвище-
ної небезпеки тощо. В окремих випадках вибуховий 
пристрій може бути замаскований у поштових поси-
ланнях, букетах квітів, подарунках тощо. 

Також до ознак підозрілих предметів, що мо-
жуть бути вибуховими пристроями, можна відне-
сти: залишені предмети побутового призначення 
(валізи, сумки, гаманці, дитячі іграшки, ручні ліх-
тарики тощо); предмети, що знаходиться в не при-

значених для цього місцях 
(наприклад, велика дитяча 

іграшка біля вхідних дверей).
Слід пам’ятати, що вибухова речовина може 

бути різноманітного виду та мати різні власти-
вості, що, в свою чергу, надає можливість зама-
скувати вибуховий пристрій навіть у поштовому 
конверті.

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

Дмитро ІВАННІКОВ, 
завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 
органами, цивільного захисту та оборонної ро-
боти Дніпропетровської райдержадміністрації.

Час збігає незмінно в своєму швидкоплинному ритмі. 
Вже 40 днів пройшло з того скорботного дня, коли покинув цей світ 

Юрій Іванович КУРІННИЙ. 
Він був люблячим уважним чоловіком, турботливим батьком і дідусем. Тож за прекрас-

ним сем’янином сумує вся родина. Згадають добрим словом його друзі, всі, в чиєму житті 
підтримка й порада Юрія Івановича стала важливою й вирішальною.

Вічна пам’ять надзвичайно прекрасній людині. В серцях усіх, хто знав Юрія Іванови-
ча, спомин про нього відгукнеться радісним трепетом, теплом та добротою.

Втрачений сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серії ДП № 0057398 на ім’я Середняк 
Тетяни Семенівни, виданий на підставі рішення 
Дніпропетровської районної державної адміні-
страції від 2 квітня 1999 року № 128-р, який заре-
єстрований 8 квітня 1999 року у книзі реєстрації 
сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) за 
№ 0398, вважати недійсним.

Відповідно до Порядку проведення конкур-
су на заміщення вакантних посад державних 
службовців № 169, ст. 10 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядуван-
ня» Підгородненська міська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади за-
ступника міської голови.

Вимоги до кандидатів: наявність вищої 
освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста або магістра; стаж роботи на службі 
в органах місцевого самоврядування або дер-
жавній службі на керівних посадах не менше 
3-х років або стаж роботи на керівних посадах 
в інших сферах управління не менше 5-ти ро-
ків; знання державної мови; володіння органі-
заційними навичками, діловим етикетом; во-
лодіння комп’ютерною технікою на рівні впев-
неного користувача. 

Особи, які бажають взяти участь у кон-
курсі, подають наступні документи: заяву 
про участь у конкурсі; заповнену особову 
картку за формою № П-2 ДС з відповідними 
додатками; 2 фотокартки розміром 4х6 см; 
копії документів про освіту; декларацію про 
доходи за формою № 001-ДС за минулий рік; 
копію документа, який посвідчує особу. 

Документи приймаються протягом одного 
місяця з дня оголошення за адресою: м. Під-
городне, вул. Центральна, 46, приймальня, 
тел. 729-16-19.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАД-
МІНІСТРАЦІЯ оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад: начальника відділу 
персоналу та організаційної роботи райдер-
жадміністрації; головного спеціаліста секто-
ру інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю райдержадміністрації. Вимо-
ги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта за напрямком роботи, стаж 
роботи за фахом не менше 3 років, володіння 
персональним комп’ютером в обсязі користу-
вача програмного забезпечення. 

Довідка за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. Теплична, 5, тел.27-10-17.

Ювілейна селищна рада  повідомляє, 
що сесією Ювілейної селищної ради від 
12.03.2015 № 1664-40/VI, № 1665-40/VI, 
№ 1666-40/VI прийняті рішення про при-
пинення діяльності  комунальних закла-
дів «Трудовий архів Ювілейної селищної 
ради» (юридична адреса: 52005, вул. Те-
плична, 31, сел. Ювілейне, Дніпропетров-
ський район, Дніпропетровська область, 
код ЄДРПОУ 38375586), Ювілейний се-
лищний центр фізичного здоров’я насе-
лення «Спорт для всіх» (юридична адреса: 
52005, вул. Совхозна, 56 Б, сел. Ювілейне, 
Дніпропетровський район, Дніпропетров-
ська область, код ЄДРПОУ 38375607), 
Ювілейного селищного центру соціаль-
них служб для сім’ї, молоді та дітей (юри-
дична адреса: 52005, вул. Теплична, 31 
сел. Ювілейне, Дніпропетровський район, 
Дніпропетровська область, код ЄДРПОУ 
34504892) шляхом ліквідації.

Претензії кредиторів приймаються 
ліквідатором до 27.05.2015р. шляхом 
пред’явлення кредиторами грошових і 
майнових вимог у письмовій формі за 
адресою місцезнаходження ліквідатора: 
поштовий індекс 52005, вул. Совхозна, 
56 Б, сел. Ювілейне, Дніпропетровський 
район, Дніпропетровська область, Юві-
лейна селищна рада.

Втрачене посвідчення тракториста-машиніста 
на ім’я Ткаченка Олександра Андрійовича (іден-
тифікаційний код 2500706112), видане в 1986 році, 
вважати недійним.

ЗАВДЯКИ ПИЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН МОЖНА ЗАПОБІГТИ ЧИСЛЕННИМ 
ЖЕРТВАМ ВІД СПРАЦЮВАННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ

СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ ЗВЕРТАЄТЬСЯ З ПРОХАННЯМ ДОТРИ-
МУВАТИСЬ ТА НЕ ЗАБУВАТИ ЕЛЕМЕНТАРНІ ПРАВИЛА ПО-

ЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ НА ПРИРОДІ.
ДО УВАГИ!

Байдужість та безвідпові-
дальність любителів відпо-
чинку на природі нерідко при-
зводить до лісових пожеж, які 
завдають значної шкоди лісу 
та довкіллю загалом. Подібні 
дії призводять до забруднення 
навколишнього середовища, а 
вогонь може перекинутись на 

лісосмуги та присадибні те-
риторії. За декілька годин не-
контрольована пожежа може 
знищити цілі лісові масиви, які 
росли десятками років, а про 
збитки годі й казати – рахунок 
може йти на мільйони. Величез-
ної шкоди пожежі завдають фа-
уні – гинуть птахи та звірі.

У зв’язку з цим, Державна 
служба України з надзвичай-
них ситуацій звертає увагу 
громадян на необхідність су-
ворого дотримання правил пе-
ребування в лісових масивах.

Головне управління 
ДСНС України у Дніпро-
петровській області.

Відповідно до Законодавства 
України секретар Ювілейної селищ-
ної ради Лагода Людмила Василів-
на подала декларацію про майно, до-
ходи, витрати й зобов’язання фінан-
сового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна 
сума сукупного секретаря селищної 
ради становить 112 985 грн. У тому 
числі 107 777 грн – заробітна плата. 
Дохід її родини становить 46 582 грн.

У власності Л. В. Лагоди є квар-
тира загальною площею 36,85 кв.м, 
земельні ділянки загальною пло-
щею 1200 кв.м та 22 кв.м.

У власності родини Л.В.Лагоди  
перебуває квартира загальною пло-
щею 36,85 кв. м, житловий будинок 
195 кв. м, земельні ділянки загальною 
площею 3700 кв.м та 45 200 кв.м, ав-
томобіль Toyota Corolla, 2010 р.в. 

Відповідно до Законодавства 
України Ювілейний селищний го-
лова Камінський Іван Миколайович подав деклара-
цію про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансо-
вого характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу 
селищного голови становить 254 482 грн. У тому числі 
130 389 грн – заробітна плата. 

У власності І. М. Камінського перебуває квартира за-
гальною площею 64,5 кв. м, гараж 48 кв.м, автомобілі 
Volkswagen Caddy, 2008 р.в. та ЗАЗ, 1983 р.в.

Відповідно до Законодавства України заступник 
Ювілейного селищного голови Потапова Тетяна 

Анатоліївна подала декларацію про майно, доходи, витрати й зо-
бов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу заступ-
ника селищного голови становить 102 504, 53 грн. У тому числі 
102 504, 53 грн – заробітна плата.

У власності Т. А. Потапової є квартира площею 64,8 кв.м, земельна 
ділянка загальною площею 1 200 кв.м.

Відповідно до Законодавства України заступник Ювілейного се-
лищного голови з фінансово-економічних питань Вусик Світлана 
Миколаївна подала декларацію про майно, доходи, витрати й зо-
бов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу заступника селищ-
ного голови з фінансово-економічних питань становить 111 171 грн. У тому 
числі 105 918 грн – заробітна плата. Дохід її родини становить 95 249 грн.

У власності С. М. Вусик є житловий будинок загальною площею 
25,2 кв.м, земельна ділянка загальною площею 1500 кв.м, гараж 18 
кв.м, автомобіль Toyota Yaris, 2008 р.в.

У власності родини С. М. Вусик перебуває земельна ділянка за-
гальною площею 1200 кв. м.

Відповідно до Законодавства України заступник Ювіле-
йного селищного голови Осадчук Валерій Іванович по-
дав декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу 
заступника селищного голови становить 101 117, 32 грн. 
У тому числі 87 966, 32 грн – заробітна плата. Дохід його 
родини складає 10 805 грн.

У власності В. І. Осадчука є квартира загальною площею 
66, 5 кв.м, садовий (дачний) будинок 137, 5 кв.м.

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯХ

Втрачене військове посвідчення на ім’я Туля-
кової Юлії Василівни, вважати недійсним.
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Напередодні 
в с е с в і т н ь о г о 
Дня поезії в 

Партизанському сільському клу-
бі зібралися шанувальники пое-
тичного слова, щоб поринути в 
багатогранний світ витонченої 
української поезії під назвою 
«Жіночі обличчя в поезії», при-
свячену прекрасним поетесам, 
славним донькам України – Оле-
ні Телізі та Ліні Костенко.

У цей надскладний час, коли 
Україна в черговий раз виборює 
своє право на існування, голос 
цих геніальних поетес звучить 
актуально, як ніколи.

Олена Іванівна Теліга прожи-
ла тільки 35 років. Вона була 
розстріляна фашистами в 1942 
році. Всі поетичні збірки її були 
видані після смерті. Її іменем 
названі вулиці, школи, бібліо-
теки, стали традиційними всеу-
країнські літературно-мистецькі 
фестивалі на краще виконання 
її творів, заснована Міжнародна 
літературно-мистецька премія 
імені української поетеси. Що-

року в день народження й у день 
загибелі Олени Теліги поклада-
ються квіти в Бабиному Яру біля 
дерев’яного хреста, де покоїться 
прах розстріляних гестапівцями 
українських патріотів.

Ліна Василівна Костенко 19 
березня відзначила свій 85-тий 
день народження. Вона – лауре-
ат Національної премії України 
імені Т.Г. Шевченка.

Ці дві славні поетки жили й 
творили в різний час, але їх об’єд-
нує глибокий ліризм, відчуття 
високої громадськості, палкий 
патріотизм, незламний дух. У 
кожному вірші – незабутні миті. 
Феномен цих двох поетес в укра-
їнській літературі залишиться 
неперевершеним і вічним.

Бібліотека запрошує всіх ба-
жаючих долучатися до пре-
красного, відкривати для себе 
світ геніальних особистостей, 
вчитися у найкращих, пізнава-
ти це життя, орієнтуючись 
на вічні цінності.

Тетяна ГУРКО, 
бібліотекар с. Партизанського. 

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

ЖІНОЧІ ОБЛИЧЧЯ 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ, 
ПІДПРИЄМЦІ, ДЕПУТАТИ!

До дня Міжнародного Червоного Хреста «8 травня» проводить-
ся акція Товариства «Здорова нація – 2015». Приєднуйтеся до акції, 
мета якої привернути увагу суспільства до вкрай важких умов життя 
малозабезпечених, інвалідів, ветеранів війни та праці, сиріт та хро-
нічно хворих людей. Дітей, 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 можливість допомогти тим, хто звер-
тається за допомогою. 

Наші реквізити: код ЄДРПОУ 26460153, р/р 26006000783015 
АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське ОУ МФО 305482 Дні-
пропетровська районна організація товариства Червоного Хреста.

Моб.тел. (097) 567-85-66 Ольга Іванівна Котенко.

У березні пройшла 
першість із настільно-
го тенісу серед учнів 
загальноосвітніх шкіл 

Дніпропетровського району. Стартував турнір у грудні 
в чотирьох територіальних групах. З 25 шкіл до фіналу 
вийшли 8 колективів. Команди, згідно жеребкування, ви-
значали переможців у двох групах. Група «А» змагалась 
в ЮПШ-2 (директор Валентина Полупанова), Група «Б» 
– в ЮСШ-1 (директор Світлана Голєндяєва). Вигравши 

півфінальні матчі в фіналі зійшлися ювіленяни та балівчани. Переконлива перемога 3:0 й 
кубок дістався господарям. За бронзові медалі боролись команди Сурсько-Литовської СШ та 
ПСШ-2. Сильнішими виявилися тенісисти з Сурсько-Литовського (2:1). 

П’єдестал пошани. І місце – ЮСШ-1, тренер Світлана Жидченко. Чемпіони: Олексан-
дра Сова, Данило Назаренко, Заур Литвинченко. ІІ місце – Балівська СШ, вчитель фізкуль-
тури Олександр Погрібний. Віце-чемпіони: Олександр Огородній, Денис Боднар, Аліна 
Шатрава. ІІІ місце – Сурсько-Литовська СШ, вчитель фізкультури Володимир Алексанов. 
Володарі бронзових медалей: Максим Гніпіцький, Дмитро Давидов, Дана Чмунівич. ІV 
місце – ПСШ-2, вчитель фізкультури Ніна Карпенко. Склад команди: Микола Царенко, 
Анатолій Даниленко, Владислава Сюсюк. 

Вихованці Світлани Миколаївни продемонстрували феноменальний результат, вони не 
програли не тільки жодного матчу, а й жодної партії. Бажаємо ювіленянам успіху на облас-
ній першості з настільного тенісу в місті Дніпропетровськ. 

Анатолій ПОЛУПАНОВ, директор ДЮКФП. 

На базі Партизанської 
СШ (директор Віктор Не-
веселий) відбулися змагання з кульової 
стрільби з пневматичної рушниці. В рамках 
ІІ етапу місячника вій-
ськово-патріотичного 
виховання молоді на 
старт вийшли 11 команд, 
які захищали честь п’яти 
колективів. В особистому 
заліку за медалі від Дні-
пропетровської районної 
організації Товариства 
сприяння обороні України 
боролися 18 юнаків.

Особистий залік. Мак-
симум 50 очок. І місце – 
Сергій Хомутов (46 очок). 
ІІ місце – Віктор Хомутов 
(44 очки). ІІІ місце – Сергій Клименко (44 
очки).

Командний залік. І місце – Зорянська СШ 
(90 очок). Тренер Сергій Коваленко. Чемпіо-
ни: Сергій та Віктор Хомутови. ІІ місце (поза 
конкурсом) – команда вчителів (88 очок). 
Склад команди: Катерина Глущенко та 
Сергій Коваленко. ІІ місце – Партизанська 

СШ (79 очок). Вчитель предмету 
«Захист Вітчизни» Валентин Щер-

батюк. Віце-чемпіони: Ілля Саєнко, Сергій 
Стрекалов. ІІІ місце – Степнянська СШ 

(76 очок). Вчитель 
предмету «Захист 
Вітчизни» Руслан 

Матвєєв. Склад коман-
ди: Артем Скорбатюк, 
Армен Манукян.

В’ячеслав Сорочан, го-
лова РО ТСОУ: «Знову 
стабільністю порадували 
зорянські стрільці. Вихо-
ванці Сергія Михайлови-
ча святкували перемогу 
як у командному, так і 
в особистому заліках. 
У суперечку братів Хо-

мутових втрутився Сергій Клименко, але 
поціливши менше «десяток» ніж Віктор, за-
лишився на ІІІ місці. У командному заліку 
місцеві снайпери вибороли срібні медалі, у 
степнян – «бронза».

На третьому етапі до вогневого рубежу за-
прошуються представниці прекрасної статі.

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

СПОРТ

БРАТИ – ЧЕМПІОНИ

ТЕНІСНІ ФЕНОМЕНИ 
З ЮВІЛЕЙНОГО

І все-таки Скіфія була знайдена! Три 
дні незабутніх пригод, орієнтування по 
азимуту, стрільба з лука, спорудження 
конструкцій із піонеринга, пісні біля ба-
гаття, нічні ігри, що може бути краще? 
Свіже повітря, прекрасна погода, єднан-
ня з природою! Таку школу виживання 
пройшли Кіровські скаути АДС «Скіф» 
у поході «У пошуках Скіфії»!

Дякуємо всім організаторам і учас-
никам! Чекаємо наступної зустрічі. 

Володимир ГАРІН, вчитель 
предмету «Захист Вітчизни» Кі-
ровської СЗШ. 

ЦІКАВИЙ СВІТ НАВКОЛО НАС

У Підгородненській СЗШ-3 (директор Юрій 
Крічкевич) нещодавно пройшов тиждень дитячого 
читання. Заступником директора з навчально-ви-
ховної роботи Іриною Козловою було розроблено 
план проведення шкільного 
заходу, метою якого було 
розширення знань учнів  
про книгу та популяризації 
дитячої книги, заохочення 
молодого покоління сього-
дення до читання, розвитку 
читацьких навичок школя-
рів, розширення читацько-
го кругозору, розвитку 
інтересів до вивчення 
літератури та з метою 
патріотичного вихован-
ня учнів й розкриття її значення у житті сучасної 
людини, пробудження бажання стати активними 
читачами. 

Кожен день був тематичним: День відкриття, 
День літературних знань, День казки, День на-
уково-пізнавальних книг, День поезії. Всі ці дні 
майоріли різноманіттям заходів. Впродовж Тиж-
ня було проведено: єдині виховні години по кла-
сах до Всеукраїнського Тижня дитячого читання 
«Книга – джерело мудрості та знань», лінійки, 
презентація книжкової виставки-реклами, літе-
ратурне свято «Добрий день, книжковий тиж-
день» (Людмила Закладна), інформаційні перерви 

в бібліотеці «Подорож книжковими полицями», 
вікторини «Вітрила книг дарують нам знання» 
(вчителі української мови та літератури, класні 
керівники), майстер-клас «Електронні книги у 

бібліотеці» (Людмила Ма-
нуйленко), конкурс на най-
кращий відгук на прочита-
ну книгу, конкурс малюн-
ків «Мій улюблений каз-
ковий герой», фотоконкурс 
«Об’єктиві – я і книга», зу-
стріч із дитячою поетесою 
Ларисою Омельченко, кон-

курс читців, присвя-
чених до Дня народ-
ження Ліни Костенко, 
рейд-перевірка «Як 

живеш, підручнику?» (Валентина Ширяєва) та ще 
багато інших цікавих та захоплюючих заходів. 

Учні, вчителі та батьківська громадськість  шко-
ли були активними учасниками. Діти декламува-
ли вірші, пригадували народні прислів’я, приказ-
ки та загадки про книгу, співали пісні. Виставки 
малюнків, які були створені учнями нашої школи 
вразили своєю казковістю та креативністю,  ще раз 
запевнили дорослих у тому, що «Світ Літератури»  
є надзвичайно цікавим. 

Наталія ГЕРАСИМЕНКО,
вчитель української мови та літератури, 
Підгородненської СЗШ-3.

в  п о е з і ї

ТИЖДЕНЬ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ

КНИГА – ДЖЕРЕЛО МУДРОСТІ ТА ЗНАНЬ

У  П О Ш У К А Х  С К І Ф Ї Ї

Нещодавно відсвят-
кувала свій ювілей-
ний День народження 
мудра, щира, надзви-
чайно чарівна жінка, 
справжній професіо-
нал своєї справи – сі-

мейний лікар Ювілейної АЗПСМ –
Людмила КОНОНЕНКО.

За 27 років роботи в лікарні Людмила Миколаївна 
заслужила великий авторитет та повагу не тільки серед 
колег, а й серед пацієнтів. Мріяла стати лікарем із 5-ти 
років. Тож доля їй усміхнулася, бо вступила до Дніпро-
петровського медичного інституту з першого разу і вже в 
1988 році була направлена до Центральної районної лікар-
ні на посаду кардіолога-ревматолога, а з 1991 року працю-
вала терапевтом, на сьогоднішній день – сімейний лікар.  

 «Ми пишаємося, що в нашому колективі Ювілейної ам-
булаторії загальної практики – сімейної медицини є такий 
високо професіональний фахівець, сімейний лікар – Люд-
мила Кононенко – невтомна трудівниця кваліфіковано лі-
кує кожного члена родини в селищі Ювілейне. Вона завж-
ди вдосконалює свої знання, находить нові й найбільш 
ефективні методи, як врятувати від недуги та поставити на 
ноги хвору людину», – розповідає з гордістю та великою 
повагою Світлана Проскурня, завідуюча АЗПСМ. 

Вдячні пацієнти Людмила Богданова, Ольга Гонча-
рова, Зоя Пекарська, вся родина Оксани Дем’янової та 
багато інших висловлюють слова сердечної вдячності 
за її розум, працьовитість, тепле відношення до людей, 
за терпіння та великодушність. Низький уклін Вам. Як 
прекрасно, що в нашій амбулаторії працює така чудова 
людина, лікар від Бога.

Шановна Людмило Миколаївно!
Летять літа, мов бистрі води, і не вернути їх на-

зад, а нам не віриться сьогодні, що вам – 50.
Бажаємо Вам наснаги  трудової – без ліку

Пошани й добра – від людей
Щасливого й довгого віку

Бажаємо Вам кожен день!
З повагою Людмила БОГДАНОВА 
від вдячних пацієнтів сел. Ювілейного. 


