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Кул ьтур а С о р т Репродукція 

Озима пшениця

Місія Одеська Еліта 
Благодарка Одеська Еліта
Антонівка Еліта
Пилипівка Еліта
Ластівка Одеська Еліта

Озимий ячмінь Достойний Еліта
Ячмінь Святогор Еліта

Со н яш ни к
Ясон F 1
Альфа F 1
Логос F 1

Овес Спрут Еліта
Спрут І репродукція

Кукурудза 
Яровець 243 МВ F 1
Солонянський 298 СВ F 1
Подільській 274 СВ F 1
Моніка 350 МВ F 1

Якісне насіння для добрих господарів
від дослідного господарства «Дніпро»

Гарантуємо індивідуальний підхід 
до кожного клієнта та гнучку систему знижок!

З питань придбання насіння та отримання консультацій 
звертайтесь за телефонами у Дніпропетровську 

(056) 765-59-81; (056) 765-59-61; (050) 480-05-18.
Email: dnipro01@mail.ru

ЯКІСТЬ НАШОГО НАСІННЯ ЗРОБИТЬ НАС ДОБРИМИ ПАРТНЕРАМИ!

Шановні жителі Дніпропетровського району та духовенство! 
Щиросердечно вітаємо всіх вас, незалежно від релігії, 

конфесії чи переконань, із Днем Хрещення Київської Русі – України!
Це свято відзначається у день Святого Володимира – одного з засновників 

і покровителів нашої державності. Тож окремі слова привітання всім, хто но-
сить це величне ім’я!

Це символічне свято є днем нашої вищої духовної єдності – єдності національ-
ної. Утвердження в нашому народі християнства стало справжнім стержнем, 
довкола якого сформувалася наша духовність, виховалися десятки поколінь, які 
гідно несли традиції народу, серед яких повага до ближнього та любов до Бога.

Відповідно до Конституції України держава відділена від церкви, але ми не 
можемо бути відділені від тих процесів, які проходять у суспільстві. І я щиро 
дякую духовенству, яке допомагає владі вести народ, сприяє об’єднанню.

У цей святковий день бажаємо всім щедрої Божої благодаті, духовної насна-
ги, міцного здоров’я та довголіття!

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

ПРО СКЛИКАННЯ СОРОКОВОЇ СЕСІЇ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

Відповідно до частини 4, 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» голова Дніпропетровської районної ради Віталій Володимирович Же-
ганський  підписав розпорядження № 35-р від 22 липня 2015 року «Про скликання 
сорокової сесії Дніпропетровської районної ради VІ скликання».

Згідно із зазначеним розпорядженням, сорокова сесія Дніпропетровської район-
ної ради VІ скликання відбудеться 12 серпня 2015 року о 10.00 годині  в приміщенні 
районної ради за адресою: вул. Теплична, 5, перший поверх, зала засідань.

На розгляд ради виносяться питання: 
• Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного роз-

витку Дніпропетровського району за І півріччя 2015 року.
• Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2015 року.
• Різне.
Порядок проведення сесії: Реєстрація депутатів районної ради – з 9.30. Пленарне 

засідання районної ради – о 10.00. Засідання Президії районної ради відбудеться 11 
серпня 2015 року о 10.30.

Відповідно до плану основних заходів днями відбулося засідання 
колегії райдержадміністрації під головуванням Романа Пруденка, 
в. о. голови райдержадміністрації.

Про підсумки соціально-економічного та 
культурного розвитку Дніпропетровського 
району за I півріччя 2015 року доповіла Надія 
Бондаренко – начальник відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації, яка 
зазначила, що аналіз соціально-економічного 
становища району за підсумками І півріччя 
2015 року свідчить, що в більшості галузей 
господарського комплексу й сфер діяльності в 
районі є, як негативні, так і позитивні тенден-
ції в економічному розвитку. Станом на 1 лип-
ня в районі перебувають на обліку в ДПІ 117 
промислових підприємств, у тому числі 27 
великих підприємств. За І півріччя промис-
ловими підприємствами реалізовано продук-
ції (товарів, послуг) на суму 1 млрд 625,9 млн 
грн (1,3% у загальнообласному обсязі оборо-
ту від промислової діяльності, 1 місце серед 
районів області, 5 місце серед міст і районів 
області), а в І півріччі 2014 року – 1 млрд 279,2 
млн грн, індекс промислової продукції у ра-
йоні – 84 % (в області – 89,1%). 

Про підсумки виконання бюджету райо-
ну та районного бюджету за І півріччя 2015 року доповіла Наталія Лев-
чук – начальник фінансового управління райдержадміністрації:

З аналізом роботи зі зверненнями громадян за I півріччя та забезпечення ви-
конання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конститу-
ційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування» виступила Євгенія Діденко – головний спеціаліст сектору 
по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації: «За І півріччя 2015 
року до райдержадміністрації надійшло 70 письмових звернень громадян із 
70 питань, з них 15 – колективних. Аналіз свідчить, що на особистому при-
йомі керівництвом райдержадміністрації прийнято 14 громадян із 14 питань. 
Загальна кількість письмових та усних звернень складає 84. Для порівняння: 
за аналогічний період 2014 року розглянуто 139 звернень. З органів виконавчої 
влади вищого рівня надійшло на розгляд 46 звернень громадян, з них 42 кон-
трольних. За звітній період надійшло на розгляд 2 повторних звернення, про-
ти 6 у І півріччі 2014 року. Кількість повторних звернень зменшилась у 3 рази.

Звернення громадян та порушені в них питання, перш за все, стосують-
ся: аграрної політики і земельних відносин – 41,6%, комунального госпо-
дарства – 7,1%; соціального захисту – 8,3%; транспорт та зв’язок – 6%».

З інформація щодо стану справ оформлення субсидій за спрощеним 
порядком виступила Любов Бут – начальник управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації: «Урядом України починаючи 
з травня 1995 року було започатковано та введено в дію Програму жит-
лових субсидій. За 20 років дії Програми чинне законодавство зазнало 
багатьох змін та доповнень. Однією з таких постанов Кабінету Міні-
стрів України від 28.02.2015 р. № 106 «Про удосконалення порядку на-
дання житлових субсидій» було внесено зміни та доповнення до осно-
вної постанови № 848 від 21 жовтня 1995 р. «Про спрощення поряд-
ку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива», яка вступила в дію з 1 травня 
2015 року. Відповідно до цієї постанови заявник подає до органу соці-
ального захисту населення лише заяву та декларацію про доходи заре-
єстрованих осіб. Відтепер у дохід сім’ї, що звернулася за призначенням 
субсидії не враховується сплачений прибутковий податок та майновий 
стан сім’ї. Тобто не залежно від того, чи має заявник та члени його 
сім’ї два чи більше житлових приміщень або автотранспортні засоби, 
не залежно від року випуску, мають право звернутися  за призначенням 
житлової субсидії. 

З травня місяця поточного року, з моменту дії зазначеної постанови, 
за призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги звернуло-
ся 1 637 сімей. В червні місяці 1050 сім’ям, які отримували субсидію 
в опалювальний період 2014/2015 роки було проведено автоматичний 
перерахунок на наступні 12 місяців, без їх звернення. За рішенням ра-
йонної комісії до 1 травня поточного року було призначено субсидію 22 
сім’ям, а з 1 травня до минулого тижня ще 34.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 475 внесено ще 

зміни до порядку призначення житлових субсидій. Передбачено ряд спрощень для отримання 
субсидії. Зокрема, у декларації тепер необхідно вказувати тільки вид доходу. Тобто, громадя-

нин просто від руки буде писати, що вид його 
доходу – пенсія, або стипендія, або заробітна 
плата, із зазначенням організації, де він ці до-
ходи отримує. Передбачено для призначення 
житлової субсидії не включати до сукуп-
ного доходу громадян домогосподарства 
окремі види доходів: благодійну допомогу, 
одноразову допомогу, що надається урядом 
або органами місцевої влади. Наприклад, 
це допомога на оздоровлення, одноразова 
матеріальна допомога інвалідам, грошове 
забезпечення учасників АТО і т.п. Також на-
дана можливість призначати субсидію за ба-
жанням громадян згідно доходів не за попе-
редній календарний рік, а за попередні 3 мі-
сяці, а для пенсіонерів – за останній місяць. 
Врегульовано питання визначення доходу 
фізосіб-підприємців – для платників єдино-
го податку встановлені мінімальні доходи, 
які будуть враховуватися в їх декларації: для 
першої групи – 1 прожитковий мінімум, для 
другої групи – 2 прожиткових мінімуми, для 
третьої групи – 3 прожиткових мінімуми».

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

КОЛЕГІЯ

На засіданні колегії райдержадміністрації Євгенії Корінній, Степнянсько-
му сільському голові, та Євгену Шемету, жителю Степнянської сільської 
ради, вручені Подяки «За відданість і допомогу Українській армії», підпи-
сані командиром 93-ї окремої механізованої бригади полковником Зубов-
ським О. В. та квіти зі словами щирої вдячності за активну підтримку вій-
ськовослужбовців у непростий для країни час від керівництва району. 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В РАЙОНІ СТАБІЛЬНА
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Війна увірвалася в наше життя, й перекроїла все – плани на 
майбутнє, родинні й дружні зв’язки, спокій і впевненість у зав-
трашньому дні. Кожен із нас намагається, чим може, підтримати 
наших бійців, які боронять незалежність і свободу держави. Бага-
то серед нас людей, які добрими справами постійно допомагають 
нашим воїнам, а саме: привозять продукти харчування, вирішу-
ють питання забезпечення запчастинами бойових машин. Ана-
толій Река, директор ФГ «Мрія», передав солдатам овочі, Євген 
Дубина нагодував військових запашним хлібом, а представники 
політичної партії «УКРОП» Дмитро Лаухін та Олександр Бекетов 
закупили помідорів на 500 грн. Вікторія Чередніченко, начальник 
відділу культури, туризму, національностей та релігій РДА, теж 
приїхала з подарунками – цукор, кава, печиво – зібрали учасники 
ансамблю «Чорнобривці». 

Не залишилися осторонь потреб військових волонтери с. Маг-
далинівки, представник громадської організації чорнобильців 
Сергій Сидоренко привіз солодощі та продукти, необхідні бій-
цям, малюнки від дітей. Він не з чуток знає, що таке відправити 
на війну близьку людину, адже його син захищає цілісність кор-
донів нашої держави в зоні АТО в 25-ій окремій Дніпропетров-
ській повітряно-десантній бригаді ЗСУ. Завітав до військових із 
подарунками та власними віршами й активний волонтер Дніпро-
петровського району Василь Скиба, почесний голова районної 
організації інвалідів «Союз Чорнобиль України». Лариса Нови-
кова, директор АТП № 11231, безкоштовно надала транспорт для 
доставки продуктів.

Військовослужбовцям 56-ї бригади артдивізіону, які проходять 
бойові навчання на одному з полігонів сел. Черкаського, випала 
нагода перепочити. У гості до бійців із польовим концертом за-
вітав народний ансамбль «Чорнобривці» (керівник Микола Чи-
рва, заслужений працівник культури України). Зворушливі пісні, 
запальні українські танці потішили серця бійців, а боєць із Рів-

ненської області за кращий танець зі своєю землячкою Галиною 
Німковець отримав у подарунок дитячий малюнок, як оберіг та 
нагадування про те, що вдома на солдатів чекають діти.  

Василь Скиба звернувся до присутніх: «Мені приємно бачити, 
що бійці на бойовому посту, відповідально відносяться до своєї 
справи, а головне, що у них є такий командир – Денис Чувашов, 
який вболіває душею не тільки за долю кожного солдата, а й за 
виконання своїх прямих обов’язків. Ми співпрацюємо разом не 
так давно, але намагаємось зробити все, щоб наша українська ар-
мія була смачно нагодована та одягнена». Василь Іванович, аби 
підбадьорити бойовий дух бійців, зачитав свої патріотичні вірші. 
Гучними оплесками присутні дякували за душевні слова. 

Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, – говорять майор 56-ї 
бригади артдивізіону Денис Чувашов та начальник артдивізіону, 
майор Олександр Пономаренко. – За чудовий настрій від прекрас-
ного концерту, за миті, коли ми поринули в мирне життя. Щодня 
ми посилено займаємось бойовою підготовкою. Є певні пробле-
ми з нехваткою досвідченого офіцерського складу, психологічні 
напруження, які необхідно долати. Але будь-якої миті ми готові 
виступити на захист нашої країни. Саме для цього ми опановує-
мо володіння зброєю й бойовою технікою, опрацьовуємо бойові 
навички особового складу. Ми відчуваємо підтримку нашого на-
роду й розуміємо, що люди, як ніколи, потребують захисту, а він 
залежить від упевненості наших дій. 

На завершення концертної програми військовослужбовці за-
просили своїх гостей на польову смачну вечерю. Участь у таких 
акціях надає впевненості в завтрашньому дні. Бо в такий спосіб 
ми підтримуємо армію, а вона – захищає нас. Ми всі з надією че-
каємо, коли на нашу землю прийде довгоочікуваний мир.

Юлія ЧУМАК,  сел. Черкаське.
На фото автора: зустріч волонтерів, активістів громад, пра-

цівників культури з бійцями 56-ї бригади артдивізіону.

ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ

НАС  ЄДНАЄ  МРІЯ  ПРО  МИР

БРАТ
Знову вітер зі сходу

Холодом зводить лице,
Вкотре уже морозить
І це не кінець, не все!

Не може ніяк він збагнути,
Стільки ж літ владу мав!
Гнув, як хотілося гнути,

А при нагоді ламав...
Народ же розправив плечі,

Гідність свою зібрав:
«Вже досить, – сказав. 

   – До речі, скільки літ 
я страждав!»

Ніколи брате, ніколи
Злу не здолати добро,

Тобі необхідно це знати,
І знав би, коли б серце було.

Та я залікую рани
І підіймуся з колін,

Тяжко мені дуже зараз,
Та ти мене не переміг!

Не брат ти мені, а ворог
Підступний, хитрий і злий

Ніколи у тебе порох
Для мене не був сирий!

Ти завжди хотів верх мати,
Брата на брата цькував,

А потім на мертвих тілах
Від радощі танцював.
І знову зі сходу вітер,
Кров’ю знов потягло,

Вкотре прийшлось повірить,
Що так не пахне добро.
Брате, російський брате,

Що я тобі зробив?
Я на своїх просторах

Хліб для людей ростив.
Синів своїх научав я
Робити людям добро,
Й молив Бога ночами,
Коли тобі тяжко було.

А ти, скориставшись із цього,
Ножа мені в спину встромив
Ні, ти мене, брате, ніколи,

Ніколи мене не любив!
Всі смути здолаю вперто,

В біді не зігнуся я,
Мені краще гордо померти,
Та все ж гордо житиму я!

Василь СКИБА, м. Підгородне.

Вручити високу нагоро-
ду до сім’ї героя завітали 
в. о. голови райдержадмі-
ністрації Роман Пруденко, 
голова районної ради Ві-
талій Жеганський, комісар 

НАГОРОДУ  ВРУЧИЛИ  ДОНЬЦІ  ГЕРОЯ

Відповідно до указу Президента України від 23 травня 2015 року № 282/2015 
орденом «За мужність» третього ступеню посмертно нагороджений молодший 
сержант Олексій Анатолійович Драган. Вірний військовій присязі, під час уча-
сті в антитерористичній операції на сході України, наш земляк із м. Підгород-
ного, проявивши стійкість і мужність, загинув смертю хоробрих 13 вересня 
2014 року, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. 

райвійськкомату Олександр Вольніков 
та мер Підгородного Петро Дудка. 
Семирічна донька героя Софійка, от-
римавши орден «За мужність» свого 
батька, відчуваючи урочистість цієї 
хвилини, гордо підняла голову й трі-
шечки посміхалася, а її мама Юлія, 
намагаючись бути гідною дружиною 
мужнього солдата, стримувала жіночі 
сльози... Вона щиро подякувала за ва-
гому підтримку представникам влади, 
особисто Романові Вікторовичу Пру-
денкові за допомогу в вирішені бага-
тьох важливих питань та зазначила, що 
без підтримки батьків Олексія, рідних 
і близьких, колег, просто небайдужих 
людей надзвичайно важко було б пере-
жити це непоправне горе.

Слова підтримки в такі хвилини 
знайти дуже важко. Зараз їм двом, 
жіночним і слабким, якими їм дозво-
ляв бути Олексій, доводиться вчитися 

жити без нього. Хоча в кожному кроці, 
в кожному рішенні, він поки що при-
сутній. Адже було так багато планів, 
мрій, розпочатих разом справ, які в 
пам’ять про нього необхідно неодмін-
но завершити.

З особливою надзвичайною ніжні-
стю говорить про свого коханого Юлія: 
«Льоша був надзвичайним батьком для 
Софійки, вона ж – його справжня «та-
това доця», й надійним чоловічим пле-
чем для мене. Мені здається, що в світі 
таких щирих і люблячих, як він, біль-
ше немає… Досі крає мені серце думка, 
нехай би повернувся поранений, навіть 
скалічений, тільки був би він живий 
поряд із нами»: 

З великою повагою до Олексія Дра-
гана відносились на роботі – в Дніпро-
петровському РЕМі. Коли його при-
звали на службу, весь колектив зібрав 
кошти, близько 11 тис. грн, на надійний 

бронежилет. Олексій купив важкущий 
дорогий засіб захисту, іще вистачило 
на балаклаву та військову форму, бо та, 
що йому видали в військовій частині, 
швидко зносилась у ході військових 
навчань.

Диспетчери Дніпропетровського обле-

нерго, дізнавшись про те, що Олексія 
відправляють у зону АТО, теж зібрали 
кошти й купили солдатові каску. Ко-
леги по роботі щиро вірили, що бро-
нежилет і каска захистять солдата від 
смертоносної кулі.

...Та підступна смерть виявилась 
жорстокішою за всі сподівання рід-
них, друзів і колег на краще. 

Повістка прийшла 5 квітня, Олек-
сій Драган був призваний на вій-
ськову службу в 93-тю окрему ме-
ханізовану бригаду (А-1302). Після 
військових навчань у сел. Черкасько-
му, молодший сержант Олексій Дра-
ган був направлений до аеропорту 
м. Дніпропетровська, а вже 9 липня 
заступив на бойовий пост у селі Ва-
силівка Донецької області. 

Під час виконання бойового 
завдання по дорозі до третього 
блокпосту, що біля Макіївського во-
досховища, бойова машина потрапи-
ла під обстріл батальйону «Восток». 

Напередодні цієї страшної події, ціною 
неймовірних зусиль, батько виконав обі-
цянку, дану своїй донечці, він приїхав, 
щоб провести її в 1 клас. У Юлії були не-
добрі передчуття. Всі, хто загинули в зоні 
АТО, герої Підгородного, напередодні 
були в відпустці. Та вона намагалась від-
ганяти геть погані думки. Софійка ж весь 
вечір перед від’їздом просто не відходила 
ні на мить від дорогої серцю людини…

7 вересня солдат повернувся в зону 
АТО, а вже 13-го зв’язок з ним обірвав-
ся. Спочатку Юлія з надією чекала, 
адже Олексій неодмінно б їй зателефо-
нував, якби зміг. А потім почала шука-
ти хоч якусь каплю правдивої інфор-
мації серед військових, та ніхто не міг 
нічого сказати. Зверталась за допомо-

гою до волонтерської групи «Пошук» 
та організацій, що займаються обміном 
полонених, оббивала пороги лікарень 
та моргів. І лише через понад 20 днів 
в одному з «невідомих солдатів», до-
ставлених в дніпропетровський морг, 
Юля впізнала свого чоловіка.    

Останнє фото щасливої родини було 
зроблене 1 вересня 2014 року. 

В житті Юлії Василівни та юної Со-
фійки неодмінно буде ще багато радіс-
них митей, перемог, хвилюючих подій, 
адже саме заради цього українські 
солдати боронять сьогодні кордони 
нашої держави. Та вони завжди, в усіх 
життєвих ситуаціях, будуть рівнятися 
на Олексія, пам’ятаючи, що він був до-
брим сином для своїх батьків Любові 
Анатоліївни та Анатолія Івановича, 
найкращим у світі батьком і прекрас-
ним чоловіком, а крім цього, ще й 
справжнім достойним мужнім сином 
рідної Батьківщини – неньки-України. 

Таміла ЖОРНЯК, м. Підгородне. 
Фото автора (зліва) та з архіву 

сім’ї Драган (справа).
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Управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровському 
районі через газету роз’ясню-
вало мешканцям району про змі-
ни умов при призначенні пенсій на 
пільгових умовах за Списком № 1, 
які внесені з 01.04.2015 року Зако-
ном України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо пенсійного забезпечення» 
(№ 213-VIII). Зазначеним законом 
також внесено зміни у вимоги для 
призначення пенсій на пільгових 
умовах за Списком № 2. 

Так, до внесення відповід-
них змін Законом України 
«Про пенсійне забезпечен-
ня» передбачалось призна-
чення пенсій на пільгових 
умовах за Списком № 2 чо-
ловікам – після досягнення 
55 років і при стажі роботи 
не менше 25 років, з них не менше 
12 років 6 місяців на зазначених ро-
ботах; жінкам – після досягнення 50 
років і при стажі роботи не менше 
20 років, з них не менше 10 років на 
зазначених роботах. Працівникам, 
які мають не менше половини ста-
жу роботи з особливо шкідливими 
і особливо важкими умовами праці, 
пенсії на пільгових умовах призна-
чаються із зменшенням віку на 1 рік 
за кожні 2 роки 6 місяців такої робо-
ти чоловікам і за кожні 2 роки такої 
роботи – жінкам. 

З 1 квітня 2015 року законодав-
ством змінено вимоги до загального 
страхового стажу при призначенні 
пенсій за Списком № 2, а необхід-
ний пільговий стаж залишився без 
змін. Отже, згідно чинного пенсій-
ного законодавства, на пільгових 
умовах мають право на пенсію за ві-
ком, незалежно від місця останньої 
роботи  працівники, зайняті повний 
робочий день на інших роботах із 

шкідливими і важкими умовами 
праці, – за списком № 2 виробництв, 
робіт, професій, посад і показників, 
затверджуваним Кабінетом Міні-
стрів України, і за результатами 
атестації робочих місць – після до-
сягнення 55 років і при стажі роботи 
не менше 30 років у чоловіків, з них 
не менше 12 років 6 місяців на за-
значених роботах, і не менше 25 ро-
ків у жінок, з них не менше 10 років 
на зазначених роботах.

За відсутності стажу роботи (чо-
ловіки – 30 років, жінки – 25 ро-
ків) у період до 1 квітня 2024 року 
пенсія за віком на пільгових умо-
вах призначається за наявності 
стажу роботи: з 1 квітня 2015 року 
по 31 березня 2016 року – не менше 
25 років 6 місяців у чоловіків і не 
менше 20 років 6 місяців у жінок; з 1 
квітня 2016 року по 31 березня 2017 
року – не менше 26 років у чоловіків 
і не менше 21 року у жінок.

Аналогічно до березня 2024 року 
збільшується на 6 місяців необхід-
ний загальний страховий стаж як 
для чоловіків, так і для жінок. Тобто, 
з квітня 2024 року згідно законодав-
ства для призначення пільгової пен-
сії по Списку № 2 необхідний стра-
ховий стаж для чоловіків буде стано-
вить 30 років, а для жінок 25 років.

Крім того, змінені вимоги до 
пенсійного віку жінок, а саме пра-
во на пенсію за віком на пільгових 
умовах мають жінки 1970 року на-

родження і старші після досяг-
нення ними такого віку: 50 років 
– по 31 березня 1965 року включ-

но; 50 років 6 місяців – з 1 квітня 
1965 року по 30 вересня 1965 року. 

Таке підвищення пенсійного віку 
жінкам до 1970 року народження 
включно, буде відбуватись поступо-
во зі збільшенням віку на 6 місяців 
до досягнення 55-ти років.

Не змінено вимоги щодо призна-
чення пільгових пенсій із зменшен-
ням пенсійного віку працівникам, 
які мають не менше половини стажу 

роботи з особливо шкідли-
вими і особливо важкими 
умовами праці за Списком 
№ 2 (чоловікам – на 2 роки 
6 місяців за кожний повний 
рік такої роботи; жінкам – 
на 2 роки за кожний повний 
рік такої роботи) чоловіки – 

12 років 6 місяців, жінки – 10 років), 
але відбулись зміни до вимог за-
гального страхового стажу роботи 
як чоловікам, так і жінкам, про який 
зазначено вище.

А також, змінено умови визначен-
ня права на призначення пенсій зі 
зниженням пенсійного віку жінкам, 
тобто зменшенням віку рахується 
від пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування» (60 років).

Управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровському ра-
йоні в подальшому буде надавати 
роз’яснення про зміни в пенсійному 
законодавстві при призначенні пен-
сій на пільгових умовах інших кате-
горій працівників. 

Вікторія САЛАБАЙ, 
заступник начальника управ-
ління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровсько-
му районі.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

З 1 КВІТНЯ 2015 РОКУ 
НОВІ УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ 
ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ ЗА СПИСКОМ № 2 

Дніпропетровське районне управління 
юстиції повідомляє про набрання чинності 
постанови Кабінету Міністрів України від 
17 червня 2015 року №413 «Про порядок по-
відомлення Державній фіскальній службі та 
її територіальним органам про прийняття 
працівника на роботу», яку опубліковано в 
газеті «Урядовий кур’єр» №115 (27.06.2015) 
(далі – Постанова № 413). Відповідно до 
норм Постанови № 413 повідомлення про 
прийняття працівника на роботу подається 
власником підприємства, установи, органі-
зації або уповноваженим ним органом (осо-
бою) чи фізичною особою до територіальних 
органів Державної фіскальної служби за міс-
цем обліку їх як платника єдиного внеску, 
за формою згідно з додатком, до початку 
роботи працівника за укладеним трудовим 
договором одним із таких способів: засобами 
електронного зв’язку з використанням елек-
тронного цифрового підпису відповідальних 
осіб відповідно до вимог законодавства у 
сфері електронного документообігу та елек-
тронного підпису; на паперових носіях разом 
з копією в електронній формі; на паперових 
носіях, якщо трудові договори укладено не 
більше ніж із п’ятьма особами. Додатково по-
відомляємо, що повідомлення про прийняття 
працівника на роботу надані до територіаль-
них органів Державної фіскальної служби не 
за місцем обліку роботодавця або не за вста-
новленою формою вважаються такими, що 
не подавалися.

Дніпропетровське районне управ-
ління юстиції.

ФУНКЦІОНУВАННЯ  СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРОННОГО  АДМІНІСТРУВАННЯ  ПДВ 

«Період з 1 лютого до 1 липня поточного 
року був перехідним періодом, протягом якого 
реєстрація податкових накладних / розрахунків 
коригування до податкових накладних в Єди-
ному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) 
здійснювалася без обмеження сумою податку 
на додану вартість (ПДВ), обчисленою за фор-
мулою, визначеною пунктом 2001. 3 статті 2001 
Податкового кодексу. З 00 години 00 хвилини 1 
липня 2015 року закінчився перехідний період 
(тестовий режим) системи електронного адмі-
ністрування ПДВ і така система запрацювала 
у звичайному режимі», - повідомив в інтерв’ю 
представникам ЗМІ в.о. начальника Дніпропе-
тровської ОДПІ  Денис Рева.

Денис Михайлович повідомив, що з 
01.07.2015 реєстрація податкових накладних в 
ЄРПН здійснюється виключно на суму ПДВ, 
обраховану за формулою, визначеною пунктом 
2001.3 статті 2001 Кодексу та звернув увагу, що 
актуальна інформація, пов’язана з функціону-
ванням системи електронного адміністрування 
ПДВ, розміщена на головній сторінці офіцій-
ного порталу ДФС України (банер «Податкові 
зміни 2015» – підрозділ «Електронне адміні-
стрування ПДВ») за посиланням: http://sfs.gov.
ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-
administruvannya-pdv/.

Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

ДО  УВАГИ  РОБОТОДАВЦІВ

ЗВЕРНЕННЯ  ДО НАСЕЛЕННЯ
Шановні громадяни, пам’ятайте!

Випалювання стерні, сухої трави, по-
живних залишків соломи на полях може 
призвести до пожеж на сусідніх полях, 
на територіях приватних домоволодінь, 
лісопосадках, відключень повітряних лі-
ній електропередач надвисокої напруги. 
Це завдає державі великі матеріальні та 
економічні збитки. Дим, який виникає 
внаслідок горіння та тління, потрапляє до 
населених пунктів, що викликає масове 
незадоволення громадян, алергічні захво-
рювання, завдається шкода навколишньо-
му середовищу.

Нагадуємо вам, що палити, розводити 
багаття, застосовувати відкрите полум’я 
на хлібних масивах та поблизу них, а та-
кож біля скирт соломи та сіна забороне-
но. Туристичні намети не можна ставити 
ближче 100 метрів від поля. Під час жнив 
не ходіть по перекритим тимчасовим до-
рогам та стежкам. Дорослі повинні подба-
ти, щоб діти не бавилися з вогнем поблизу 
хлібних масивів.

Сурове дотримання правил пожежної 
безпеки під час збирання врожаю – обов’я-
зок кожного громадянина.

Головне управління ДСНС України 
у Дніпропетровській області.

ГУ ДСНС ІНФОРМУЄ

Люди здавна прагнули до до-
сконалості й намагалися оточи-
ти себе красивими речами. Відтворюючи життя у певній 
формі – чи то в художньому творі, чи в живописі, чи в 
музиці, чи в скульптурі, митці намагалися не лише пові-
домити про щось, а й вплинути на людські почуття, про-
славити красу й добро, засудити потворне. Тому художні 
твори в усі часи мали суспільне значення, й їх не могли 
обходити болючі проблеми суспільства.

У народі ка-
жуть, що дім 
без книги – це 
тіло без душі. 
Справді, важко уявити, що серед 
нас може повноцінно існувати 
людина, яка байдужа до книги. 
Наші предки ще в часи Ки-
ївської Русі були найосвід-
ченішими в Європі. Гарна 
книга – це ковток води для 
спраглого, це друг і порад-
ник. Із її героями можна 
помандрувати в різні кінці 
світу, побувати в минуло-
му та майбутньому. Книга 
навчить розрізняти добро 
й зло, навчить як запобіг-
ти помилок на життєвому 
шляху, насолоджуватися 
друкованим словом.

В Україні щорічно про-
ходить Всеукраїнський 
тиждень дитячого читан-
ня, започаткований ще в 
далекому 1943 році. У той 
непростий час, обпалений 
крилом Великої Вітчизняної війни, велика увага приді-
лялась дитячій книзі, яка несла святе слово дітям – май-
бутнім творцям, винахідникам, вченим. Саме в Дніпро-
петровській центральній районній бібліотеці напере-
додні Міжнародного дня дитячої книги для учнів 4-Е 
класу Ювілейної ПШ-2 пройшла година цікавих повідо-
млень «Книжкові іменини». А іменинники – наші добрі 
друзі – книги. На заході вкотре вшанували її величність 
Книгу, погортали сторінки найдавніших рукописів, від-
новили в пам’яті нелегкий і тернистий шлях до сучасної 
дитячої книги, іншими словами, поринули у веселковий 
і яскравий світ мудрості віків – книги. Бібліотекар чи-
тального залу Алла Голик розповіла дітям про дитячу 
книгу, яка стала ювіляром у цьому році. А цих книг не-
мало. Починаючи із пам’ятки давньоруської літератури 
«Слово о полку Ігоревім», написану 830 років тому в 
1185-1187 рр., це і комедія В. Шекспіра «Дванадцята ніч, 
або як собі хочете», якій виповнилося 415 років, це і 175 
років безсмертній збірці Т. Шевченка «Кобзар», а його 
«Заповіту» – 170 років, 135 років «Пригодам Піноккіо, 
дерев’яної ляльки К.Коллоді та багато-багато інших. А 
особливо дітям цікаві твори Л. Бауна, В. Нечтайко, М. 
Носова. Дж. Роллінг «Гаррі Поттер» про фантастичні 

пригоди хлопчика – є чи не найбільш чита-
ною, улюбленою книгою сьогодення. Книга 

переведена на різні мови світу. Її читають і дорослі, й 
діти. Успіх твору Дж. Роллінг «Гаррі Поттер» – у вдало-
му поєднанні традиційно казкових мотивів та сучаснос-
ті. Як відомо, суть кожної казки – в боротьбі добра й зла. 
Мотив становлення справедливості тут домінує. Казкові 
істини важливі й у реальному житті. Чарівні пригоди – 
прекрасна основа для обговорення життєвих проблем.

Ул юбле -
ні книги 
– провідни-
ки з світу 

пригод і фантастики в реальне 
життя. Вони сприяють об’єд-
нанню дітей різних народів, 

допомагають юним чита-
чам краще пізнати влас-
ну національну культуру, 
зрозуміти й полюбити тра-
диції інших народів, на-
вчити цінувати відмінне, 
проявляти до них увагу й 
терпимість. Об’єднуючи 
зусилля бібліотекарів і чи-
тачів у боротьбі за читан-
ня, що означає боротьбу за 
фантазію, без якої не мож-
лива справжня справедли-
вість у майбутньому.

Жодне свято не прохо-
дить без конкурсів та ігор. 
Алла Олександрівна уч-
ням 3-Г класу ЮПШ-2 за-
пропонувала взяти участь 
у конкурсі літературних 

загадок «Пізнай хто це?». За допомогою цікавих ребу-
сів, веселих вікторин, незвичайних завдань у дітей про-
довжується інтерес до читання художньої літератури та 
вміння працювати з книгою. Розвиваються творчі здіб-
ності, формуються навички спілкування.

Центральна районна  бібліотека завітала із книгами в 
Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдо-
ма» з бесідою «Правила дружби», а також до дитячого 
садка «Червона шапочка».

Вмінню систематично та осмислено читати, дітей на-
вчають дорослі, а велика допомога в цій справі – бібліо-
тека і її працівники. Багато залежить від того, наскільки 
майстерно бібліотекар разом із батьками прилучає дити-
ну до книги, вчить оволодіти мистецтвом літературного 
читання, активно популяризує книжку, закріплює чи-
тацькі навички, розвиває смак і самостійність суджень, 
розширює діапазон читацького досвіду та знань, формує 
національну свідомість, характер, моральні якості. Тому 
й проходять у нашій бібліотеці такі заходи, як Всеукра-
їнський тиждень дитячого читання.

Алла ГОЛИК,  
бібліотекар Дніпропетровської центральної 
районної бібліотеки. 

МУДРІСТЬ КНИГИ ЗБАГАЧУЄ

ТИЖДЕНЬ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ

СЕРЦЯ
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Так хочеться вам показати, діти, 
Чарівний світ у крапельці роси,  

І ваше ніжне серденько відкрити
Для радості, любові і краси.

Під таким девізом працював приш-
кільний табір «Сонечко» Кіровської 
СЗШ (директор Лариса Говоруха). 
Директор  привітала дітей з початком 
роботи табору. Побажала добре відпо-
чити, набратися сил, здоров’я, актив-
но брати участь у всіх 
запланованих заходах 
і пам’ятати про свою 
безпеку. За період з 2 
по 19 червня на базі 
школи оздоровилося 150 учнів 
пільгової категорії.

Виховний процес у пришкіль-
ному таборі здійсню-
вався з урахуванням 
індивідуальних мож-
ливостей, інтересів, 
нахилів та здібнос-
тей дітей, а також із 
урахуванням їх віку, 
психологічних осо-
бливостей, стану здо-
ров’я та використання 
різноманітних орга-
нізаційних та інших 
форм роботи. Голов-
ною метою роботи 
табору було не лише 
забезпечити зайнятість дітей на цей 
час, а й змістовне, цілеспрямоване 
оздоровлення, виявлення й  розвиток 
інтересів дітей, залучення до сус-
пільно-корисної діяльності, органі-
зованого відпочинку. Адміністрація 
школи, досвідчені вихователі  разом 
із начальником табору Іванною Грек 
зробили все можливе для того, щоб 
життя в таборі було цікавим, різно-
манітним та насиченим. 

Організувавшись у 7 загонів: за-
гін №1 «Усмішка» (вихователь Вікто-
рія Плікан);  №2 «Сонечко» (вихова-
тель Світлана Тороп); №3 «Малятко» 
(вихователь Вікторія Мальцева); №4 
«Козачата» (вихователь Ганна Мі-
щенко); №5 «Дивосвіт» (вихователь 
Вікторія Полова); №6 «Капітошка» 
(вихователь Наталія Коваленко); №7 
«Мультики» (вихователь Ірина Шев-
ченко) діти брали участь у найрізно-
манітніших видах діяльності.

Розпочалась робота табору з відві-
дування учнями селищного свята з 
нагоди Міжнародного Дня захисту 
дітей, який організували працівники 
селищного БК (директор Валентина 

Ткаченко та художній керівник Олек-
сандра Колесень). У цей день учні 
трьох шкіл селища подарували всім 
присутнім гарний настрій своїми ви-
ступами. А ще проводились різнома-
нітні ігри, конкурси, дискотека. 

На відкритті табірної зміни школярі 
дізнались про закони й порядки табір-
ного життя. А ще – традиційний кон-
курс малюнків на асфальті «Щасли-

ве дитинство» зібрав на майданчику 
юних художників.

Стільки цікавого, захоплюючого 
було для дітей: зустрічі з улюбленими 
героями мультфільмів і кіно, зустріч із 
цирковими артистами цирку «Юслав» 
та «Романтики» (від Будинку дитячої 
творчості), спілкування з природою 
тощо. Щодня у таборі проводились різ-
номанітні виховні заходи, конкурси, 
змагання – діти мали право вибору, як 
провести дозвілля. Кожен день у таборі 
був особливим. Дуже сподобались ви-
хованцям «День спорту», «День казки», 
«День природи», «День художника», 
«День англійської мови» (вчитель Оль-
га Чернієнко, Наталія Суржик, «День 
психології» (психолог Наталія Обух). 
Найбільше дітям зпам’ятався «День 
скаутів» під керівництвом Володимира 
Гаріна, де учасники мали змогу подо-
рожувати різноманітними станціями й 
проявляти себе в різних сферах діяль-
ності. Переможцями стали загін «Со-
нечко» та загін «Дивосвіт». 

У другій половині дня діти прояв-
ляли свої інтереси до настільних ігор: 
шашки, шахи, настільний теніс. Саме 

з таких найпростіших змагань виро-
стають у майбутньому нові чемпіони.

У таборі працювала творча майстер-
ня: гурток «Петриківського розпи-
су» (керівник Людмила Ільченко) та 
«Бісероплетіння» (керівник Наталія 
Томашевська). Діти з великим задо-
воленням відвідували комп’ютерний 
гурток (керівники Анатолій Семе-
ненко, Артем Каліберов). Неабиякого 

заряду додавала ранкова зарядка під 
керівництвом вчителів фізичної куль-
тури Тетяни Шатило та Євгенія Тка-
ченка.

Для вихованців табору був органі-
зований виступ драматичного гуртка 
«Мельпомена» (керівник Валентина 
Сушко). Соціальними працівниками 
селищної ради Оленою Коленко та 
Світланою Міщенко проведені бесіди 
з техніки безпеки. Наприкінці зустрі-
чі   дітям пропонували перегляд ціка-
вих мультфільмів.

Протягом табірної зміни вихован-
ці «Сонечка» відвідували шкільну 
та селищну бібліотеки, де для них 
були проведені екскурсії. Завідуюча 
шкільною бібліотекою Руслана Ди-
шук проводила з дітьми бібліотечні 
уроки: «Дитячі газети та журнали», 
«Книги, які знають все». В рамках за-
нять бібліотекар розповіла школярам 
про періодику, роль журналів і газет 
у житті суспільства, про основні пра-
вила читання газет та журналів; про 
словники, енциклопедії, довідники, їх 
структуру та використання цих книг 
в навчальній діяльності дітей. Се-

лищний бібліотекар Тетяна Дубовик 
проводила бесіди з демонстрацією 
існуючих різнокольорових журналів: 
«Малятко», «Пізнайко», «Колобочок», 
«Маленька фея та сім гномів», «Весе-
лі уроки» тощо.

Незабутніми були екскурсії до м. 
Дніпропетровська, села Військового 
(вчителі Вікторія Мальцева, Вікторія 
Полова, Павло Чеботарьов); до Галуш-

ківки Петриківського 
району (вчителі Світла-
на Лисенко, Людмила 
Ільченко, Наталія Сол-
датенко); на станцію 

юннатів (директор Іван Боярчук). 
Нових сил діти набиралися, дво-

разово харчуючись у шкільній 
їдальні (за відуюча 
Вікторія Бондаренко). 
Чистоту й порядок 
підтримував обслу-
говуючий персонал 
школи на чолі з за-
ступником директора 
із господарчої частини 
Наталією Сподинець. 
За здоров’ям ретельно 
слідкувала шкільна 
медсестра Катерина 
Зеленська, а в оформ-
ленні документації 
допомагала секретар 

Світлана Женжеруха.
Доброзичливе ставлення вихова-

телів і вихованців один до одного, 
життєрадісна атмосфера забезпечили 
повноцінний змістовний відпочинок 
та всебічний розвиток дітей. Кожен 
день у таборі був неповторним, не-
схожим на попередній, і, як резуль-
тат, школярі з радістю його відвіду-
вали й з нетерпінням чекали знову на 
зустріч.

Табірна зміна закінчилася, але гар-
ний настрій, незабутні враження 
від проведеного часу разом у таборі, 
прагнення й далі цікаво провести ка-
нікули, в дітей, звісно, залишаться.

Щира подяка всім, хто піклував-
ся про літнє оздоровлення школярів, 
адже діти – це наше майбутнє, май-
бутнє нашої країни, і обов’язок до-
рослих у всьому світі – давати дітям 
усе найкраще, захищати їх від усього 
жорстокого та злого. Саме від того, 
якими стануть діти, залежить майбут-
нє кожного з нас.

Оксана ТАРЯНИК,
заступник директора з НВР Кі-
ровської СЗШ.

ЛІТНЄ ОЗДОРОВЛЕННЯ

ДИТЯЧИМИ УСМІШКАМИ СЯЄ

ПАЛІТРА ДУШІ

«СОНЕЧКО» 

Нещодавно в Новомосковському істори-
ко-краєзнавчому музеї ім. Петра Калнишев-
ського проходила виставка художніх робіт 
нашого земляка, жителя сел. Ювілейного, 
Олександра Білого під поетичною назвою 
«Палітра душі». Це перша публічна виставка 
митця, хоча художньою творчістю Олександр 
Павлович займається вже понад пів століття. 

Жага до творчості й мистецтва супроводжує 
художника все життя. Вже починаючи зі шкіль-
них років, його роботи аквареллю займали цен-
тральні місця на численних виставках. Під час 
навчання в технікумі та службі в армії, у вечір-
ній школі та в дорослому житті талант митця 
розкривався все глибше, дивуючи все новими й 
новими гранями.

Техніка робіт художника змішана – «Масти-
хін і кисть». На сьогодні у творчому доробку 
талановитого майстра полотна й пензля – по-
над 200 картин. Близько 30 із 
них Олександр Білий передав у 
санаторій «Новомосковський», 
що в селі Орлівщина. Тож усі 
відпочиваючі мають змогу не 
тільки лікуватися в оздоровчому закладі, 
а й милуватися творчістю нашого земляка, 
який, до речі, родом із міста Новомосковськ, 
тож його жителі теж по праву вважають ху-
дожника «своїм». 

Привітати митця на відкриття виставки 
завітали почесні гості. Серед них – Новомо-
сковський міський голова Сергій Мороз. Від 
імені новомосковців він подякував за орга-
нізацію експозиції та можливість доторк-
нутися до прекрасного. З нагоди відкриття 
персональної виставки художника очільник 
Новомосковська вручив подяку Олексан-
дрові Білому за вірне служіння мистецтву, 
талант і невтомний творчий пошук.

Директор музею Людмила Герасименко 
відзначила: «Палітра душі» – це прекрасна 
виставка Олександра Білого, і те, що вона 
відкрилась у історико-краєзнавчому музеї 
Новомосковська, є знаковим. Адже саме 
тут, у музеї, знаходяться матеріали про 

його тітку Зінаїду Білу, яка 21-річною ді-
вчиною-комсомолкою була розстріляна 
німцями за підпільну роботу. На її честь 
названа одна з вулиць міста. А подаро-
вані Олександром картини посідають 
достойне місце у фондах музею.

Для Олександра Павловича особливо 
дорогим було тепле привітання вірного 
друга, заслуженого працівника сфери по-
слуг України, яка нагороджена орденом 
княгині Ольги ІІІ ступеня, екс-генераль-
ного директора Українського державно-
го підприємства поштового зв’язку «Укр-
пошта» Таїсії Замкової. Вона поділилась 
з відвідувачами виставки враженнями, з 
яким щирим і великим серцем майстер 
пише картини. Таїсія Федорівна побажа-
ла художнику міцного здоров’я, втілення 
всіх задумів і невтомних рук. До цих по-

бажань приєднались усі дру-
зі художника.

У залі музею гості були 
вражені «палітрою» тем, 
які зачепили душу автора. 

Серед картин були натюрморти, мариністичні пейзажі, степові широти, 
кримські ландшафти, зимові гори, Дніпропетровські та Новомосковські 
краєвиди.

Олександр Білий – людина творча й неординарна, світ його вмінь і захо-
плень неосяжний. Окрім написання картин, він опанував чеканку й гра-
вюру, архітектуру й різьблення по дереву. А з 2002 року він є членом мото-
авторетроклубу.   4-ьом машинам початку ХХ століття він дав нове життя.

Як у будь-якої творчої людини, життєвий шлях Олександра самобутній і 
цікавий, насичений яскравими подіями та враженнями, сильними емоціями 
та почуттями. 

На сьогодні Олександр Білий – вільний художник. Він пише від душі і 
для душі. Свої роботи він часто дарує друзям. Адже вважає, що найвищою 
оцінкою для художника є вдячність і задоволення людей. З їх щирих емоцій 
він черпає нове натхнення. Їх радість надихає на створення нових картин.

Дві надзвичайні картини Олександра Білого вже кілька років є і в автора 
публікації – копія картини художника Клода Моне «Дама з парасолькою» 
та «Маки». Пишаюсь можливістю доторкнутися до прекрасних струн 
душі знайомого художника…

Таміла ЖОРНЯК.
На фото: Олександр Білий (зліва) та Сергій Мороз на виставці кар-

тин «Палітра душі».  

ТВОРЧІСТЬ НАШОГО ЗЕМЛЯКА
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ХРИСТИЯНСЬКІ ІСТИНИЯк каже мудрість... 

очкаад рГо спо

ГороскопОВНИ. Зверніть ува-
гу на роботу й досягнен-
ня конкурентів. Візьміть 
на озброєння методи роботи 
успішних людей. Не бійтеся ви-
користовувати чужі ідеї й дава-
ти їм власне забарвлення. 

ТІЛЬЦІ. У цей період ви 
будете перебувати в прекрас-
ному настрої, вас буде пере-
повнювати оптимізм. Тому ви 
зможете вчасно помітити й вико-
ристовувати вдалі шанси, завдяки 
яким ваше життя стане легшим, ве-
селішим і насиченішим. Необхідні 
кошти надійдуть вчасно.

БЛИЗНЮКИ. Вам доведеть-
ся подолати тернистий шлях до 
слави. Не варто звертати ува-
гу на критику й засудження 
ваших колег. Люди, які не мають гідних ре-
зультатів, навряд чи можуть бути вам корис-
ними. 

РАКИ. На даний час вам слід змінити 
стратегію своєї поведінки. Милосердя й по-
рядність можуть збити вас із правильного 
шляху. Не варто довіряти оточуючим і діли-
тися своїми планами. 

ЛЕВИ. Вам потрібно стежити, щоб спіл-
кування з друзями не відривало вас від важ-
ливих справ. Проявляйте велику старанність 
на роботі, щоб у начальства не було причин 
робити вам зауваження. 

ДІВИ. Енергетично сприятливий тиждень, 
але утримайтеся від будь-яких необгрунтова-

них енергетичних втрат. Не пере-
вантажуйтеся розумово та фізич-
но, відпочивайте й не нервуйте. 

ТЕРЕЗИ. Перша половина тижня 
підходить для швидкого вирішення 
суперечливих юридичних питань. 

Щоб досягти успіху в справах, вам 
варто використовувати старі зв’язки із 
впливовою особою. 

СКОРПІОНИ. Намагайтеся уни-
кати участі в інтригах недоброзич-

ливців. Для вас важливо зберегти 
свій авторитет будь-яким способом. 
Обов’язково проведіть роботу над 
своїми негативними якостями й  

шкідливими звичками.
СТРІЛЬЦІ. На вас чекає спокійна й 

дружня атмосфера в колективі. Обговорю-
ючи глобальні плани розвитку, ви знайдете 
спосіб швидкого досягнення цілей. 

КОЗЕРОГИ. Не варто сперечатися з керів-
ником, навіть якщо правда на вашому боці. У 
другій половині тижня займіться аналізом ін-
формації. Вільний час присвятіть одержанню 
нових вражень у приємному для вас оточенні.

ВОДОЛІЇ. Вам слід налагодити стосунки 
з колегами. Спільна робота принесе плідний 
результат. Не варто ображатися на різку кри-
тику на свою адресу, отримайте краще урок 
із ситуації, що склалася. 

РИБИ. Прийшов час приймати рішення й 
робити вибір. Намагайтеся не піддаватися 
сумнівам, проявивши впевненість у своїх 
діях. Вам варто відмовитися від спілкування 
з колегами, які критикують ваші ідеї. 

23 липня Православна церква вшанувала пам’ять преподобно-
го Антонія Печерського – (бл 982 – 1073) – святого Православної 
церкви, церковного діяча Київської Русі, засновника Києво-Печер-
ського монастиря й будівничого Свято-Успенського собору.

Народився він у набожній родині на Чернігівщині в 983 році, й вже 
в молодому віці викопав печеру. Незабаром пішов до Афону, де при-
йняв чернецтво, після чого повернувся на Україну й шукав місце, 
подібне до Афону. Після тривалих пошуків оселився під Києвом у 
печері. Проводив час у молитвах та постах. Невдовзі до нього стали 
приходити люди за порадами, а потім і ченці. Так і було засновано 
лавру близько 1051 року. Помер преподобний Антоній у 1073 році і 
похований у тій же печері, в якій і оселився з самого початку.

Костянтин ДРОБІТЬКО, протоієрей, настоятель 
Храму Преподобних Антонія і Феодосія Печерських.

ПАМ’ЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО 
АНТОНІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО 

ХВОРОБА  ЛАЙМА

ЗДОРОВ’Я

З початком теплої пори року почастішали ви-
їзди людей за місто – на відпочинок у ліс чи парк, 
на дачу, або просто стали більше ходити пішки 
по свіжому повітрю. З підвищенням темпера-
тури повітря, ми всі одягаємо більш відкритий 
одяг та намагаємося на вулиці 
шукати схованку від сонця під де-
ревами. Але розквітають влітку 
не тільки рослини – кущі та дерева, почина-
ють інтенсивно розмножуватись 
багато шкідників, у тому числі 
кліщі. Кліщі можуть спричиняти 
як самостійні захворювання – ска-
біоз, викликати алергічні захворювання, а 
можуть виконувати роль переносників – 
кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма (це аб-
солютно різні хвороби із різними збудниками 
та проявами). 

Досить актуальною для нашого району поста-
ла проблема хвороби Лайма. Якщо в 
минулому році за 6 міс. зареєстрова-
но 1 випадок, до 01.07.2015 р. в районі 
виставлено діагноз Лайм-борреліоза 
5 особам, ще кілька хворих дообсте-
жуються для підтвердження діагнозу. А взагалі по 
області в 2013 році було зафіксовано 59 випадків 
Лайма, в 2014 – 65. За даними Міської інфекційної 
лікарні, щороку звернень з укусами кліщів реєстру-
ється не менше 100 – це без урахування пацієнтів, 
що отримували амбулаторну допомогу за місцем 
проживання. Лише за березень-червень поточного 
року у міській інфекційній лікарні проліковано 72 
випадки хвороби Лайма. Варто зауважити, що клі-
щі в достатній кількості розповсюджені у досить 
людних місцях – парках Глоби, Шевченка, Дружби, 
в лісосмугах у межах міста – на ж/м Тополь, тощо.

Хвороба Лайма, Лайм-борреліоз, кільцеподіб-
на або мігруюча еритема – гостре інфекційне за-
хворювання, що переноситься інфікованими клі-
щами, які і є резервуаром хвороби. Від людини 
до людини не передається, має кілька клінічних 

стадій та схильне до хронічного перебігу. Одним 
із перших проявів є поява кільцеподібної «плями» 
(еритема) на шкірі в будь-якому місці з тенденцією 
до збільшення чи появою нових «дочірних» плям 
на інших ділянках тіла. Як правило, пляма з’яв-

ляється в місці укусу кліща, що мав 
місце кілька тижнів тому. В деяких 
випадках людина не може точно ви-

значити – чи був кліщ? Це міг бути просто укус 
комахи чи навіть сам факт укусу підтверди-

ти взагалі не можуть – проте втрачати 
пильність ще зарано. Бувають також 
форми захворювання, коли плям не-

має – «безеритематозні», але хвороба 
розвивається. При відсутності лікуван-
ня на цій стадії, відбувається перехід у 
більш тяжку – з ураженням мозку, сугло-
бів, серця, нирок, призводить до інваліди-
зації. Тому кожен випадок укусу повинен 

бути проконсультований інфекціоні-
стом та взяті відповідні аналізи. Чим 
раніше буде розпочато лікування, 
тим більш сприятливим буде прогноз 
видужання. 

Із усіх, хто захворів на Лайм-борреліоз із нашого 
району – 100% міське населення, вочевидь, через 
те, що сільське населення більш обізнане щодо не-
безпеки укусів комах. Із заходів індивідуальної та 
колективної профілактики варто відзначити: за-
стосування репелентів, носіння довгого та світлого 
одягу, щоб одразу помітити кліща, аби закриття 
якомога більше поверхні тіла та заправляння шта-
нів у шкарпетки, аби не було можливості кліщу 
заповзти під одяг. Потрібно ретельно оглядати 
себе, своїх товаришів та тварин після кожної про-
гулянки. При виявленні кліща, що присмоктався, 
потрібно звертатися за кваліфікованою допомогою 
до хірурга, адже самостійно можна видалити клі-
ща неповністю та спричинити розвиток додаткових 
ускладнень. 

В’ячеслав БУШУЄВ, лікар-інфекціоніст ДЦРЛ.

• Справжня 
ознака, за 

якою мож-
на впізнати 
сп равж нього 
мудреця – тер-
піння.
• Благородне 

тільки те, що 
безкорисливе.

Дніпропетровська райдержадміністрація 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади го-
ловного спеціаліста відділу ведення Державного реє-
стру виборців райдержадміністрації. Вимоги до пре-
тендентів: громадянство України, повна вища освіта 
за напрямком роботи, стаж роботи за фахом не менше 
3 років, володіння персональним комп’ютером в об-
сязі користувача програмного забезпечення. 

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

Втрачений державний акт на пра-
во приватної власності на землю 
серія ДП № 086066, зареєстрований 
за № 010412002301 від 26.10.2004р., 
виданий на підставі розпорядження 
голови Дніпропетровської районної 
державної адміністрації № 717-р від 
30.09.2004р, на території Орджоні-
кідзевської сільської ради на ім’я 
Чумак Оксани Іванівни, вважати  не-
дійсним. 

С М АЧ Н О Г О !
Молода картопля, запечена під сиром
Інгредієнти: 1 кг картоплі, 50 гр. твердого сиру, пів-

склянки сметани, зелень, сіль, перець. 
Приготування: відваріть картоплю до напівготовності в 

солоній воді. Воду злийте, а картоплю перемішайте зі сметаною й 
викладіть у змащену маслом сковороду. Зверху посипте тертим си-
ром і запікайте 20 хв. в духовці до рум’яної скоринки. Перед пода-
чею на стіл трохи поперчіть та посипте дрібно нарізаною зеленню.

Салат «Ніжний»
Інгредієнти: 3 середніх помідори, 1 плавлений сирок, 2 шматочки 

хліба, 2 ст. л. сметани, 1 зубчик часнику, сіль.
Приготування: наріжте хліб кубиками та підсушіть на сухій ско-

ворідці до хрусткого стану. Зубчик часнику подрібніть, приправте 
ним щойно вимкнуті сухарики. Наріжте помідори невеликими куби-
ками. Натріть на терці плавлений сирок, посоліть, заправте смета-
ною та перемішайте. Перед подачею додайте охолоджені сухарики.

Сирна запіканка зі смородиною
Інгредієнти: 400 гр. сиру, 20 гр. масла вершкового, 200 гр. сморо-

дини, 2 ст.л. манної крупи, 2 ст.л. цукру, 1 яйце.
Приготування: перетріть сир через сито, додайте цукор, яйце, 

масло шматочками й манку. Добре перемішайте. Половину сирної 
маси викладіть у форму, на неї ягоди. Зверху викладіть решту сиру. 
Запікайте у духовці 35 хв.

Приправа до м’яса з червоної смородини
Інгредієнти: 200 мл соку смородини, 50 гр. цукру, пучок кропу.
Приготування: перетріть ягоди через сито. Повинен вийти дуже 

густий і концентрований сік. Порубайте дрібно кріп. З’єднайте сік 
червоної смородини, кріп і цукор. Все добре перемішайте. Розкла-
діть у стерилізовані банки й закрийте кришками. Зберігайте в тем-
ному прохолодному місці або холодильнику.

К О Р И С Н О  З Н А Т И
Правила приготування та прийому свіжих соків 
• Готувати сік потрібно безпосередньо перед прийомом, тому що 

вже через кілька хвилин біологічно активні речовини, що містяться 
в ньому, починають руйнуватися. 

• Пити сік потрібно за 30-40 хв. до їжі, тоді він буде найбільш ко-
рисний, оскільки дуже швидко всмоктуєся в порожньому шлунку й 
відразу ж розпочне корисні біохімічні процеси. 

• Овочеві соки (за винятком томатного) не варто пити у великій 
кількості, їх краще додавати в фруктові соки, наприклад, в яблуч-
ний. Морквяний і буряковий сік при цьому повинні складати не 
більше третини всього обсягу. 

• Соки фруктів, що містять кісточки (вишні, сливи, абрикоси, пер-
сики), ні з якими іншими соками змішувати не рекомендується; соки 
ж фруктів і ягід, всередині яких є насіння (яблука, винограду, сморо-
дини), добре змішуються з іншими соками, наприклад, яблучний сік 
добре поєднується з морквяним соком.

К РА С У Н Я М  Н А  З А М І Т К У
Парові ванночки для очищення шкіри обличчя

Розпарювання очищає пори шкіри від жиру та забруднень, покра-
щує кровопостачання, посилює секрецію сальних залоз. Розігріта та 
розпарена шкіра дуже добре вбирає креми та маски. Використовуйте 
відвари трав – ромашки, календули або чистотілу з розрахунку 1 ст. 
л. на склянку води. Час процедури: для сухої шкіри – не більше 5 хв. 
раз на три місяці, для нормальної – не більше 15 хв. і для жирної – не 
більше 20 хв. 2 рази на тиждень.

Ретельно вимийте шкіру обличчя. У посуд (глибоку миску) налий-
те гарячу воду, поставте на стіл, приберіть волосся ізолюючи його 
від пари, закрийте очі. Нахиліть голову (відстань 20 см) і накрийте  
махровим рушником. Після парової ванночки промокніть обличчя 
чистим рушником. 

М А Л Е Н Ь К І  Х И Т Р О Щ І
Миття посуду

• Залишки їжі, що пристали до сковороди після смаження, легко 
відчищаються сухою крупною сіллю. 

• Нікельований посуд добре миється сумішшю столового оцту й 
кухонної солі (1 ст.л. оцту на 1 ч.л. солі).

• Всі алюмінієві каструльки заблищать, як нові, якщо ви будете 
регулярно чистити їх зубним порошком. 

• Ложки, виделки та інші металеві прилади найкраще мити щіт-
кою, водою, в яку слід додати щіпку питної соди. Полоскати треба в 
теплій воді і обов’язково треба витирати.

• Порцеляновий чайник для заварки можна вимити теплою водою 
з питною содою.

Втрачене пенсійне посвідчення на 
імя Драбіноги Ірини Єгорівни, вва-
жати недійсним.

Загублений атестат про повну загальну середню 
освіту НР 42535471, виданий у 2012 році РКЗО «Зорян-
ська СЗШ І-ІІІ ступенів» на ім’я Трач Олександра Та-
расовича, вважати недійсним.    
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Горьківська сільська рада повідомляє 
про прийнятий регуляторний акт рішен-
ня 34 сесії VI скликання від 10 липня 2015 р. 
«Про встановлення ставок з місцевих подат-
ків на території Горківської сільської ради 
на 2016 рік». Для ознайомлення документ 
розміщено на інформаційній дошці оголо-
шень за адресою: с.Горького, вул. Леніна, 7.

Педагогічний ко-
лектив, діти та бать-
ки ДНЗ «Світлячок» 
Новоолексан дрі в -
ської сільської ради 
вітають із ювілеєм 

Любов БУЛАНУ
Шановна 

Любове Іванівно!
Хай серце довго 

тріпоче у грудях,
Живіть до ста років 
на поміч всім людям

Здоров’я міцного Вам зичимо щиро
Ласки від Бога, від людей добра

На многії й щасливії літа!

Відділ культури, туриз-
му, національностей та 
релігій Дніпропетровської 
РДА та колектив бібліотеч-
них працівників Дніпропе-
тровського району від щи-
рого серця вітають із юві-
лейним Днем народження 
завідуючу сільської біблі-
отеки с. Горянівське –

Любов КНИШ
Шановна 

Любове Олександрівно!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє

Слова подяки линуть звідусіль.
У житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба

Та вічна нестаріюча душа.

А ви знали, що шоколад знаходиться серед 
двадцяти найуживаніших продуктів у світі? А 
чи відомий вам факт, що кожна четверта цукер-
ка в Україні вироблена саме компанією «АВК»? 
Відповіді на ці та інші питання отримали журна-
лісти під час прес-туру, організованого «АВК» з 
нагоди Міжнародного дня шоколаду.

Журналісти та їхні діти відвідали два виробничих 
цехи кондитерської фабрики «АВК» у Дніпропе-
тровську й переконалися, що шоколад – це не тільки 
смачний продукт, але й корисний, а його створення 
– складний і надзвичайно захоплюючий процес.

Більше 50 мільйонів доларів вклала компанія 
«АВК» в модернізацію дніпропетровської конди-
терської фабрики. І ось ми вже бачимо, як на кон-
веєрах швейцарського та італійського виробництва 
народжуються улюблені українцями цукерки «Ко-
ролівський шарм» і «Труфалье». До речі, ці цукер-
ки найбільше користуються попитом в Україні. В 
цілому, фабрики 
компанії виробля-
ють 280 видів різ-
них цукерок. Най-
більш популяр-
ними торговими 
марками компанії є також 
«Королівський Шедевр», 
«Domior», «Креско», «Ве-
чір Золотий», «Хто сказав 
Му?», «Шоколадна ніч», 
«Трюфель оригінальний», 
«Креамо», «Шоколад без 
цукру «АВК», «Гулівер», 
«Жувіленд» та інші.

Какао-масло для своєї 
продукції «АВК» виро-
бляє безпосередньо на 
фабриці, отримуючи його 
при обробці какао-бобів. 
Також фахівцям дніпропе-
тровської фабрики «АВК» 
належить першість у за-
пуску технології порожни-
стих вафель, що є основою, 
наприклад, таких вишука-
них цукерок, як «Королів-
ський шедевр». У «АВК» 
впевнені, що процес ство-
рення шоколадних цуке-
рок викликає не менший 
інтерес, ніж самі цукерки. 
У компанії раді й готові 
показувати, розповідати й 
пригощати. Тож якщо ви 
не просто любите шоколад 
і цукерки, а й хочете знати 
більше про історію шоко-
ладу й сучасні способи виробництва солодощів, кондитерська 

компанія «АВК» готова відкрити двері у ди-
вовижний світ цукерок і їх творців, які ство-
рюють дуже смачний асортимент вишуканих 
улюблених дитячих солодких виробів і поста-
чають їх більше, ніж в 20 країн світу. Компа-
нія «АВК» представлена   на кондитерському 
ринку України з 1991 року, продукція «АВК» 
займає одну з лідируючих позицій. 

Протягом року дніпропетровська фабрика 
«АВК» проводить екскурсії для дітей. Поба-
чити з чого складаються улюблені цукерки 
може кожна дитина віком від 9 до 16 років. По-
передньо необхідно записатися на екскурсію 
за телефонами: (050) 478-74-76, (050) 422-03-54. 
Захоплюючі пізнавальні екскурсії проводять-
ся щодня, крім неділі.

А ще дітям Дніпропетровщини та всієї 
України дуже запам’яталася безпрецидент-
на масова новорічна акція компанії «АВК» 
– «Резиденція Діда Мороза» в 2014 році, в 
рамках якої  тисячі українських дітей отри-
мали солодкі подарунки та змогли здійснити 
свої заповітні мрії, написавши листа Дідові 
Морозу. Нас запевнили, що цьогоріч також 
ведеться широкомасштабна підготовка до 
зустрічі Нового року. Організатори передба-
чають, що листів із побажаннями хлопчиків 
та дівчаток надійде до резиденції «АВК» в 
рази більше, тож цукерки та солодощі запа-
сають заздалегідь, щоб порадувати малечу.

Таміла ЖОРНЯК, м. Дніпропетровськ.
 На фото Віри Касьянової: після смачної 

екскурсії й у дітей, і в дорослих – чудовий 
«шоколадний» настрій!

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ШОКОЛАДУ

«АВК» ВІДКРИВАЄ ШОКОЛАДНІ ТАЄМНИЦІ

Олександрівська сільська рада по-
відомляє, що 02.07.2015 року прийняті 
рішення сільської ради №04-26-VI «Про 
встановлення ставок єдиного податку для 
суб’єктів малого підприємництва – фізич-
них осіб на 2016 рік» та №05-26-VI «Про 
податок на майно та акцизний податок на 
території Олександрівської сільської ради 
на 2016 рік», з якими можна ознайомити-
ся в приміщенні сільської ради за адре-
сою: с.Олександрівка, вул Колгоспна, 1.

Наш індекс: 61707.
Вартість: на місяць – 7,35 грн; 

на 3 місяці – 22,05 грн; на 5 місяців – 36,75 грн. 

Т РИ В АЄ   П ЕРЕ Д П Л АТА 
на газету «Дніпровська  зоря» 

Без поштових послуг.

Вагомий вклад у популяризацію 
Дніпропетровської районної газети 
«Дніпровська зоря» робить колектив 
Споживчого товариства Дніпропе-
тровського району (голова правлін-
ня Сергій Хмара – депутат районної 
ради). У кожному магазині «Сіль-
маг» торговельної мережі Спожи-
вчого товариства, що обслуговують 
жителів сіл району, в куточку відпо-
чинку, до уваги людей – підшивка 
газет «Дніпровська зоря». Щотижня 
свіжий випуск газети поповнює скарбничку важливої для громадян 

інформації. Так підтри-
мується жваве спілку-
вання односельчан із 
важливих та цікавих 
тем, які друкуються на 
шпальтах районної га-
зети. Люди дізнаються 
про новини в громадах, 
роботу місцевої влади, 
зміни в законодавстві 
та соціальні пільги, про 
кращих людей, які про-

славляють наш ра-
йон своєю працею 
та творчістю.
Таміла ЖОРНЯК.

До уваги наших читачів!
Наступний номер газети вийде 7 серпня.

Волоська сільська рада 
повідомляє, що 22.06.2015 
року прийняте рішення сіль-
ської ради № 636 «Про вста-
новлення на території Во-
лоської сільської ради міс-
цевих податків та зборів на 
2016 рік». З текстом рішен-
ня можна ознайомитися в 
приміщенні сільської ради 
за адресою: с. Волоське, 
вул Центральна, 18.

На виконання статті 12 Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності» Орджонікідзевська сільська рада повідомляє про 
прийняті регуляторні акти: рішення сільської ради «Про 
затвердження Положення про плату за землю на території 
Орджонікідзевської сільської ради Дніпропетровського 
району»; «Про внесення змін до Положення про податок 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»; «Про 
встановлення ставок єдиного податку на 2016 рік». Для 
ознайомлення з регуляторними актами звертатись у 
сільську раду за адресою: с. Миколаївка вул. Дніпро-
петровська, 18, тел. 711-53-21.

З середини травня 
цього року на базі 
Дніпропетровської 

районної партійної організації ВО «Батьківщина» почав і 
успішно продовжує свою роботу консультативний центр із 
юридичних питань. «Створення такого центру відбулося з 
ініціативи депутата Дніпропетровської обласної ради Вікто-
ра Міщенка», – говорить Ніна Біла. «Звісно, спочатку було 
непросто зацікавити людей, бо не дивлячись на те, що кон-
сультації юриста надаються безкоштовно, люди, на жаль, з 
недовірою ставляться до надання безоплатних послуг». Те-
пер ситуація змінилась – завдяки популярній районній газеті 
та відгукам тих, хто отримав допомогу. Часто людина, що 
вже була на прийомі, наступного разу приводить знайомих 
чи родичів. За два місяці центр прийняв близько 50 лю-
дей, що звернулися за консультацією. Найчастіше центр 
надавав допомогу стосовно нових правил при оформлені 
субсидії, оформлення у власність земельних ділянок, поз-
бавлення пенсій на утримання дитини-інваліда, невиплаті 
доплат до пенсій «дітям війни» та багатьом іншим про-
блемам. Одним з найвидатніших здобутків роботи центру 
стало отримання чоловіком статусу учасника АТО, хоча до 
звернення дуже довгий час цього статусу ніхто не надавав.

Закликаємо всіх, кому необхідна правова допомога, 
звертатись до нашого центру. Наш юрист завжди допо-
може у вирішенні юридичних проблем. Ми – за право-
ву обізнаність населення!

Ніна БІЛА, депутат Дніпропетровської районної 
ради, керівник фракції ВО «Батьківщина».

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

Степова сільська рада повідомляє про прийняті регуляторні акти: 
рішення «Про затвердження ставок єдиного податку для суб’єктів під-
приємницької діяльності – фізичних осіб на 2016 рік», «Про встанов-
лення на території Степової сілської ради плати на землю в частині зе-
мельного податку на 2016 рік та затвердження порядку її справлення». 
Для ознайомлення документ розміщено на інформаційній дощці 
оголошень за адресою: с. Степове, провулок Шкільний, 2.

ІНФОРМАЦІЯ – 
ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

До уваги мешканців 
Дніпропетровського району!
4 серпня о 9.00 год. на базі 

«Дніпропетровська ЦРЛ ДОР» 
(1 поверх відділення хірургії) 
відбудеться плановий виїзд по 
забору донорської крові. 

До уваги донорів! 
При собі мати паспорт із про-

пискою Дніпропетровської об-
ласті та ксерокопію ідентифі-
каційного коду. Медичні праців-
ники попереджають, що дуже 
важливо за три дні не їсти 
жирного, смаженого, уникати 
вживання спиртних напоїв.  

Новомиколаївська сільська 
рада повідомляє про прийнятий 
регуляторний акт: «Рішення про 
встановлення на території Но-
вомиколаївської сільської ради 
місцевих податків та зборів на 
2016 рік». Для ознайомлення 
документ розміщено на інфор-
маційній дошці оголошень за 
адресою: с. Новомиколаївка 
вул. Залізнична, 3.


