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заснована у січні 1939 року
Дніпровська зоря

На минулому тижні в м. Підгород-
ному за адресою вул. Піонер Майдан, 
48, відкрився Центр обслуговування 
клієнтів (ЦОК) ДТЕК Дніпрообленер-
го. Тут усі клієнти міста – і юридич-
ні, і побутові – змо-
жуть отримувати 
консультацію з пи-
тань енергопоста-
чання, і виконувати 
всі операції – від 
оплати за послугу 
до отримання тех-
нічних умов на при-
єднання.

«Центр обслуго-
вування клієнтів у 

Підгородному буде пра-
цювати для понад 40 ти-
сяч побутових і 1 тисячі 
юридичних клієнтів за 
міжнародними стандар-
тами обслуговування, – 
підкреслив генеральний 
директор ДТЕК Дніпроо-
бленерго Вадим Кухтій. – 
Подібний сучасний ЦОК, 
відкритий 2013 року у 
Кривому Розі, чудово себе 
зарекомендував. Клієнтам 
дуже зручно розв’язувати 
всі питання щодо електро-
постачання в одному при-
міщенні. Надалі такі центри охоплять 
усю Дніпропетровську область. 

Едуард Підлубний, голова Дніпро-
петровської райдержадміністрації, за-
значив, що взаєморозуміння місцевої 
влади з підприємствами району є дуже 
важливим фактором у справі створення 
комфортних умов для населення – ко-
ристувачів послуг Дніпропетровського 
РЕМ: «Як приклад, у період відключен-
ня енергопостачання населених пунк-

тів району, спільно з Марком Шуляць-
ким, начальником Дніпропетровського 
району електричних мереж, нами був 
розроблений чіткий графік, що дало 
змогу інформувати людей  та попере-

дити небажані на-
слідки. А відкрит-
тя Центру обслу-
говування клієнтів 
стане ще одним 
важливим етапом 
у справі формуван-
ня відповідального 
відношення людей 
до використання 
енергоресурсів.

Головна пере-

вага роботи Центру обслуговуван-
ня клієнтів – у принципі «єдиного 
вікна». Всі сервісні підрозділи, які 
взаємодіють із клієнтами, тепер 
розміщені в одному приміщенні. Це 
дозволить клієнтам компанії Дні-
пропетровського району економити 
час на розв’язанні організаційних 
питань під час оформлення доку-
ментації щодо електропостачання. 
Відвідувачі ЦОКу зможуть в одному 

місці сплатити рахунки 
за спожиту електроенер-
гію, укласти договори 
на її постачання, офор-
мити звіти, отримати 
розрахунки й технічні 
умови, розв’язати інші 
питання щодо електро-
постачання.

«Оплата за спожиту 
електроенергію в Украї-
ні – сьогодні одне з най-
складніших питань. Всі 
українські споживачі за-
боргували за світло понад 
24 млрд грн. Із них Дні-
пропетровська область 

не сплатила майже 2,5 млрд 
грн, борг населення Дніпро-
петровщини досяг 167 млн 
грн. Для населення часто 
своєчасна оплата залежить 
від простоти й зручності 
здійснення платежу. Тому 
ДТЕК робить максимально 
зручними свої сервіси, де 
його клієнти можуть легко 
заплатити за електроенер-
гію, розв’язати всі питан-
ня, розуміти й бачити всю 
картинку щодо електропо-
стачання свого будинку 
або квартири. Турбота про 

зручність клієнтів – один із ключо-
вих принципів роботи енергопоста-
чальних підприємств ДТЕК Енерго. 
Ми будуємо комфортні, партнерські 
відносини з клієнтами, скорочуємо 
дистанцію між ними й обленерго. І 
далі активно розвиваємо дистанційні 
сервіси обслуговування клієнтів через 
інтернет, sms і термінали самообслу-
говування. Це дозволяє істотно еконо-
мити час людей під час спілкування з 

енергокомпанією», – сказав директор 
із дистрибуції та збуту електроенер-
гії ТОВ «ДТЕК Енерго» Ігор Маслов. 

ЦОК працює за графіком: з 8.00 
до 17.00 год. – з понеділка до четвер-
га, з 8.00 до 15.45 год. – у п’ятницю. 

Перед будівлею ЦОКу є паркінг для 
автотранспорту клієнтів, передбаче-
но місця для автомобілів інвалідів. 
Вхід до будівлі також оснащений 
пандусом.

Таміла ЖОРНЯК, м. Підгородне.

ПІДВИЩУЄМО  ЯКІСТЬ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ГРОМАДЯН

Пройшов рік, як було розпочато першу чергу част-
кової мобілізації, як Україна потроху стала вчитися 
зі зброєю в руках захищати свої кордони, відбиваю-
чи захоплені території від терористів та найманців. 
Пройшов рік, як влада стала отримувати такий гір-
кий, але цінний досвід піклування про Українську 
армію, її відновлення, піднят-
тя фактично з колін Збройних 
сил України, які десятиріч-
чями втоптували у небуття, 
залишаючи її напризволяще. 
Знищувалося все, починаючи 
від військового обліку місце-
вих комісаріатів, закінчуючи 
озброєнням, комплектуван-
ням, бойовим духом солдатів 
та офіцерів. 

Маємо визнати – воювати 
ми не вміли! Ми не вміли опе-
ративно та якісно організува-
ти мобілізаційну роботу, спілкуватися з військовозо-
бов’язаними, вручаючи їм повістки. Не вміли якісно 
та професійно тримати зброю в руках у бою, органі-
зовувати службу на передовій. Все це, в комплексі, 
дало змогу окупантам міцно засісти на зайнятих те-
риторіях, зміцнюючи свої оборонні редути. 

Але у нас було найважливіше! У нас було бажан-
ня та любов до нашої землі! Гордість і волелюбний 
нескорений дух Українця! Та завзяття, про які ворог 

не знав і навіть не підоз-
рював. І це зробило свою 
справу! Українська армія 
вже не така безпомічна. 
Маючи якісне озброєння, 
належне тилове забез-
печення, загартованих у 
боях командирів та бій-
ців вона дає безпощадний 
опір загарбникам. 

Військовий комісаріат 
Дніпропетровського ра-
йону, в свою чергу, от-

римав досвід щодо організації виклику військово-
зобов’язаних для проходження служби. Ми змогли 
належно реалізувати свої знання на практиці орга-
нізації виклику військовозобов’язаних до РВК та 
направлення їх за місцем несення служби. Ми зу-
міли налагодити агітаційну роботу серед військо-
возобов’язаних Дніпропетровського району, тому 
отримали велику кількість добровольців – справ-

жніх патріотів України. Ми 
винайшли на підприємствах 
Дніпропетровського райо-
ну достатню кількість АТТ, 
без шкоди для діяльності 
підприємств, які цю техніку 
надали. Вдосконалено об-
лік військовозобов’язаних, 
відшліфовано практично до 
ідеального облік та вручення 
повісток. Свідомість, патріо-
тизм та віра в Збройні сили 
України у місцевих жителів 
– відновлена! Ніхто вже не 

скаже, що солдата відправляють у бій неозброєно-
го, голодного, без бронежилету! Ми стали, можли-
во, не найкращою Армією, але Армією боєздатною, 
вміло навченою, укомплектованою, яку поважають у 
світі та бояться вороги! 

Але ці успіхи не стали б реальними без окремих не-
байдужих людей, місцевих жителів та тих, хто пра-
цює у Дніпропетровському районі. Тісна співпраця 
з керівництвом району, з органами прокуратури та 
міліції, іншими державними установами та приват-
ними підприємствами зробила Дніпропетровський 
район одним із найкращих. Дніпропетровський РВК 
хоче висловити безмежну вдячність кожному небай-
дужому громадянинові, волонтерам, усім, хто свої-
ми справами підтвердив, що є справжнім патріотом 
України. Тим, хто бажає волі та щасливого життя на 
свої землі. Хто бажає змінити цей світ на краще, без 
війни. Заради миру та добробуту в Україні.   

Хочеться визнати, що й досі не все так ідеально, як 
того б хотілося. Багато людей невпізнанних у діючих 
реаліях, не знаючи фактичну обстановку, не володі-
ючи інформацією та чинним законодавством, і досі 

продовжують вносити смуту серед мешканців райо-
ну. Одним із найболючіших питань із цього приводу 
– впевненість матерів юнаків призовного віку, в тому, 
що після призову їх діти можуть бути направлені 
для служби в зону проведення АТО. Вони ховають 
своїх синів, не даючи їм змогу проходити службу в 
ЗС України, а значить учитися захищати себе, свою 
домівку, свою маму! Роз’яснюємо що це не так. Жо-
ден юнак після призову не буде направлений до зони 
проведення АТО. Президент України це суворо за-
боронив, та своїм Указом № 744/2014 року ввів у дію 
рішення ради національної безпеки України, в одно-
му з пунктів якого зазначено про унеможливлення 
залучення військовослужбовців строкової служби 
до виконання бойових завдань в антитерористичній 
операції в Донецькій та Луганській областях. 

Дніпропетровський РВК закликає місцевих меш-
канців підвищувати свою свідомість, обізнаність, та 
знання законів. Не поширювати неправдиву інфор-
мацію серед інших без перевірки її. В свою чергу, 
РВК готовий спілкуватися з кожним, роз’яснюючи 
інформацію про чинне законодавство України щодо 
проходження служби за мобілізацією та призовом. 
Співробітники комісаріату професійно нададуть 
консультації також і про можливість проходження 
військової служби за контрактом і в резерві. Двері 
комісаріату відкриті для кожного. 

Користуючись нагодою, хочу нагадати, що рівно 
50 років тому, 22 березня 1965 року, був заснований 
Дніпропетровський районний військовий комісаріат, 
який весь цей час із честю виконував усі покладені 
на нього завдання. Хочу побажати своїм землякам 
у непростий для країни час віри в себе й свої сили, 
свою країну та мирного неба над рідною землею! 
Співробітники комісаріату, в свою чергу, обіцяють 
кожному мешканцеві району професійно відноси-
тися до своєї справи, чесно виконувати обов’язки 
та зробити все для скорішого настання миру! Слава 
Україні! 

Довідки за телефонами: (0562) 27-10-07,
(096) 718-56-61, (095) 868-48-42.

Олександр ВОЛЬНІКОВ, 
військовий комісар Дніпропетровського 
РВК, майор.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РВК – 50 РОКІВ

українців
ПАТРІОТИЧНИЙ ДУХ 

Шановні працівники військових комісарі-
атів, прийміть найщиріші вітання з нагоди 

вашого професійного свята!
Сьогодні, в нелегкі для нашої країни часи, на 

вас покладена дуже непроста та відповідаль-
на місія – відбір людей, чий святий обов’язок 
оберігати спокій та мирне небо над головою, 
захищати недоторканність та територіальну 
цілісність рідної держави. Переконані, що ви 
й надалі збагачуватимете кращі традиції сво-
єї професії, віддано й сумлінно служитимете 
обраній справі. 

Бажаємо вам міцного здоров’я, незламної 
волі, щастя, добра, нехай злагода й достаток 
панують у ваших родинах. 

Едуард ПІДЛУБНИЙ, 
голова райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, 
голова районної ради.

ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРУ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО

Наш індекс: 61707.
Вартість: 

на місяць – 7,35 грн; 
на 3 місяці – 22,05 грн; 
на 6 місяців – 44,10 грн; 
на 8 місяців – 58,80 грн. 
Без поштових послуг.

ПЕРЕДПЛАТНА  
КАМПАНІЯ 2015
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У зв’язку з оку-
пацією Криму та 
дестабілізацією 
ситуації в Доне-
цькій та Луган-
ській областях 
наша країна зітк-
нулася з пробле-
мою вимушено 
переселених осіб. 
У цих регіонах 
мирні люди, ряту-
ючись від війни, 
вимушені залиша-
ти свої домівки, 
кидати роботу та 
виїжджати в інші області країни. В них, незалежно від вибору ново-
го тимчасового місця проживання, спільні проблеми: де шукати дах 
над головою? Куди звертатися за медичною, правовою допомогою? 
Яким чином отримати соціальні виплати? Як заробити на життя? 
Щоб допомогти всім цим людям створені спеціальні штаби або коор-
динаційні центри, добровільні організації. До роботи в них залучені 
волонтери, громадські організації та всі відповідні служби й струк-
тури за напрямками – і медики, і соціальні працівники. 

Спеціалісти Дніпропетровського районного центру зайнятості та-
кож не залишаються осторонь. Переселенці, які звертаються за до-
помогою, отримують весь комплекс соціальних послуг. Так у Дні-
пропетровському районному центрі зайнятості було проведено Кру-
глий стіл за участю директора центру Миколи Сінчука, заступника 
директора – начальника відділу надання соціальних послуг Вікторії 
Пузанової та представників Волонтерського руху, до складу якого 
входить ініциативна група  «Твоє Підгородне» та «Інформаційний 
портал міста Підгородне» Віталія Моргуна, Антона Вусика, Яни Те-
рентієвої, та Віталіни Серебрянської, учениці 10-го класу, переселе-
ної з міста Шахтарська, яка у вільний від навчання час допомагає 
волонтерам. 

За круглим столом обговорювались питання надання всього спек-
тру соціальних послуг: виплата матеріальної допомоги з безробіття, 
пошук роботи, участь в оплачуваних громадських та тимчасових 
роботах, інформаційні, консультаційні та профорієнтаційні послуги, 
для бажаючих розглядається можливість підвищення їхньої кваліфі-
кації, професійної підготовки та перепідготовки, а також можливість 
започаткувати власну справу.

Крім того, працівниками Дніпропетровського районного центру 
зайнятості були зібрані кошти, речі, одяг для громадян, щоб допо-
могти їм у скрутному становищі. Також переселенці потребують 
психологічної підтримки, яку надають фахівці центру зайнятості.

Микола СІНЧУК, директор центру зайнятості. 

РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

ДОПОМОГА ВИМУШЕНО 
ПЕРЕСЕЛЕНИМ ОСОБАМ

ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ з 01.04.2015 р.

Верховною Радою України 02.03.2015 прийнято Закон України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення». Другий блок стосується 
зміни умов призначення пенсій на пільгових умовах та за вислугу років. 

По-перше: з 01.04.2015 поетапно змінюється вік, необхідний для призначення пенсій 
на пільгових умовах. Щодо Списку №1: збільшено до 50 років вік виходу на пенсію жінкам 
1975 року народження і старшим (цей процес відбуватиметься поступово протягом 10 років – 
кожного року на 6 місяців), збільшено на 5 років загальний страховий стаж: для чоловіків – з 
20 до 25 років, для жінок – з 15 до 20 років (поетапно до 1 квітня 2024 року – кожного року на 
6 місяців). Щодо Списку № 2: збільшено до 55 років вік виходу на пенсію жінкам 1970 року 
народження і старшим (поступово протягом 10 років – кожного року на 6 місяців), збільшено 
на 5 років загальний страховий стаж: для чоловіків – з 25 до 30 років, для жінок – з 20 до 25 
років (поетапно до 1 квітня 2024 року – кожного року на 6 місяців). 

По-друге: змінюється спеціальний стаж для призначення пенсії за вислугу років (пра-
цівники освіти і охорони здоров’я): збільшено необхідний спеціальний стаж за вислугу 
років з 25 до 30 років (поступово протягом 9 років до 31 березня 2024 року).

Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі.

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ІНФОРМУЄ

Законом України «Про 
внесення змін до деяких 

законодавчих актів Укра-
їни щодо забезпечення 
реалізації права на спад-

кування» від 12.02.2015 р. № 189-VIII внесено зміни до Цивільного 
кодексу України, Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України» та Закону України «Про тимчасові заходи на період про-
ведення антитерористичної операції» щодо забезпечення реалізації 
права на спадкування. Зазначеними змінами передбачено, що якщо 
останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована 
територія, місцем відкриття спадщини у цьому разі є місце подання 
першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового май-
на, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, зацікавлених в охороні 
спадкового майна, або вимоги кредиторів. 

Якщо ж місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме май-
но або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна 
– основна частина рухомого майна знаходиться на тимчасово окупо-
ваній території, місцем відкриття спадщини є місце подання першої 
заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спад-
коємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спад-
кового майна, або вимоги кредиторів. Спадкова справа при цьому 
підлягає реєстрації у Спадковому реєстрів порядку, затвердженому 
Кабінетом Міністрів України. Закон набрав чинності 04.03.2015 р. (з 
наступного для після публікації в офіційному виданні – газеті «Го-
лос України»).

Дніпропетровське районне управління юстиції.

ЗМІНИ У СПАДКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Оформлюємо спадщину з АТО
ПІДПРИЄМЦЯМ ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
РОЗ’ЯСНИЛИ НОВІ ПРАВИ-
ЛА ЗАСТОСУВАННЯ РРО

Аби довести до представ-
ників бізнесу питання, що їх 
найбільше хвилюють, фахівці 
Дніпропетровської ОДПІ до 
кожного заходу виокремлю-
ють найактуальніші теми та 
у форматі діалогу з’ясовують 
кожний аспект. Тож, на ос-
танньому семінарі, платникам 
Дніпропетровського району 
було роз’яснено правила за-
стосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг.

Податківці ознайомили при-
сутніх зі змінами при роботі з 
касовою технікою платника-

ми єдиного податку. Зокрема, 
було наголошено, що плат-
ники єдиного податку другої 
групи з наступного року, а 
єдинники третьої групи – з 1 
липня 2015 року при здійснен-
ні готівкових розрахунків в 
обов’язковому порядку повин-
ні використати реєстратори 
розрахункових операцій.

РРО не застосовують плат-
ники єдиного податку першої 
групи, а також другої – третьої 
груп, якщо вони торгують на 
ринках або продають това-
ри через засоби пересувної 
торгівлі. Крім того, особливу 
зацікавленість аудиторія ви-
явила до роз’яснення питань 
акцизного податку з роздріб-
ного продажу підакцизних 
товарів. До речі, з моменту 

впровадження цього платежу, 
який зараховується виключ-
но до місцевої скарбниці, вже 
надійшло майже 4 мільйони 
гривень.

Наприкінці зустрічі фахівці 
ОДПІ відповіли на численні 
запитання присутніх та нага-
дали, що з 1 січня цього року 
розпочалася кампанія декла-
рування доходів громадян, 
отриманих за 2014 рік.

– Сьогодні досягнуто прин-
ципово нового рівня співпраці 
з представниками бізнесу та 
підприємцями. Адже Подат-
кова реформа потребує актив-
ного проведення роз’ясню-
вальних заходів, пов’язаних із 
практичним застосуванням 
законодавства, – наголосив в. 
о. начальника Дніпропетров-
ської ОДПІ Руслан Царук.

Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

У рамках планового щотижнево-
го об’їзду територіальних громад 
району, Едуард Підлубний, голова 
райдержадміністрації та Роман Пру-
денко, перший заступник голови 
РДА, побували на території Підго-
родненської міської ради, перевіри-
ли готовність до дій у надзвичайних 
ситуаціях. 

Разом із В’ячеславом Білашенком, на-
чальником районного сектору ГУ ДСНС 
України в Дніпропетровській області, 
полковником служби цивільного захи-
сту, очільники району здійснили огляд 
території 60-ї Державної пожежно-ряту-
вальної частини ГУ ДСНС міста Підго-
родне. Була перевірена на-
явна техніка, обладнання, 
яке використовується для 
локалізації пожеж та на-
слідків вогню. Представ-
ники влади ознайомилися з роботою підрозділу та поспілкувалися з особовим 
складом чергового караулу, який цього дня був на службі: Андрій Єгоров, на-
чальник 60-ДПРЧ ГУ ДСНС, Роман Мавдрик, начальник караулу, Неоніла Зи-
цик, диспетчер, Олександр Бескібальний, водій пожежної машини, Сергій Кар-
насенко, командир відділення, В’ячеслав Підгірний, пожежний. 

Під час зустрічі були обговорені важливі питання, які стосувалися придбання 
пожежно-технічного озброєння, спеціального обладнання для ліквідації пожеж та 
надзвичайних ситуацій, а також створення резервів пально-мастильних матеріа-

лів. До складу перелічених проблем 
також був віднесений капітальний 
ремонт у пожежній частині. 

Едуард Підлубний зазначив: 
«Працювати рятувальником – оз-

начає цілодобово бути готовим допомогти людям, навіть у позаслужбовий час. 
Співробітники ДСНС вже неодноразово доводили, що навіть перебуваючи у від-
пустці чи вдома, завжди готові прийти на допомогу та врятувати людське життя. 
Тому підтримка такої важливої на сьогоднішній день галузі край необхідна».

Наш кореспондент мала змогу поспілкуватися з безстрашними людьми, які 
часто вступають у бій за життя своїх співгромадян. Рятувальники героями себе 
не вважають і зазначають, що просто виконують свою роботу. 

Юлія ЧУМАК, м. Підгородне. Фото автора.

РОБОЧА ПОЇЗДКА

РЯТУВАЛЬНИК – ПРОФЕСІЯ  БЛАГОРОДНА

У разі смерті одного 
з подружжя свідоцтво 
про право власності 
на частку в їх спіль-
ному майні видається 
нотаріусом на підставі 
письмової заяви другого з подружжя з подаль-
шим повідомленням спадкоємців померлого, 
які прийняли спадщину. Таке свідоцтво може 
бути видано на половину спільного майна.

У повідомленні, що надсилається спадко-
ємцям померлого, які прийняли спадщину, 
зазначається склад спільного майна подруж-
жя, на частку якого другий із подружжя, що 
є живим, просить надати свідоцтво про пра-
во власності, а також роз’яснюється право 
звернення до суду у випадку  оспорювання 
спадкоємцями майнових вимог того з по-
дружжя, що залишився живим.

Повідомлення надсилається поштою, а 
спадкоємці, які прибули до нотаріальної 
контори, повідомляються нотаріусом усно, 
про що робиться відмітка на заяві того з по-
дружжя, що залишився живим. Така відміт-
ка підписується спадкоємцями.

На підставі письмової заяви спадкоємців, 
які прийняли спадщину, за згодою другого з 
подружжя, що є живим, у свідоцтві про пра-
во власності може бути визначена і частка 
померлого у спільній власності.

Свідоцтво про право власності на частку 
у спільному майні подружжя у разі смерті 
одного з них видається нотаріусом за місцем 

відкриття спадщини.
При видачі свідо-

цтва нотаріус вима-
гає документ, який 
посвідчує шлюбні 
відносини, в порядку, 

встановленому чинним законодавством.
Якщо до складу майна, на частку якого 

видається свідоцтво, входить майно, що під-
лягає реєстрації, нотаріус вимагає подання 
документів, які підтверджують право влас-
ності подружжя на таке майно.

При видачі свідоцтва про право власності 
на частку в спільному майні подружжя на 
житловий будинок, квартиру та інше неру-
хоме майно, що підлягає реєстрації, нотаріус 
виготовляє витяг з Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно.

При видачі свідоцтва про право власності 
на частку в спільному майні подружжя, на 
житловий будинок, квартиру, дачу, садовий 
будинок, гараж, земельну ділянку, інше не-
рухоме майно нотаріус досліджує відпо-
відний правовстановлюючий документ, на 
якому робиться відмітка про видачу такого 
свідоцтва.

При видачі свідоцтва про право власності 
на частку в спільному майні подружжя в разі 
смерті одного з них нотаріус вимагає свідо-
цтво про смерть одного з подружжя.  

Л.В.КОБРУСЄВА, 
завідувач Дніпропетровської державної 
нотаріальної контори. 

ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА ІНФОРМУЄ

ВИДАЧА СВІДОЦТВ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 
НА ЧАСТКУ В СПІЛЬНОМУ МАЙНІ ПОДРУЖЖЯ 

В РАЗІ СМЕРТІ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ
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«Дніпровська зоря»СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, з 01 квітня 2015 року підвищуються ціни на газ і 
тарифи на електроенергію та теплопостачання для населення. Враховуючи важливість 
соціальної підтримки сімей, Урядом прийнято постанову від 28 лютого 2015 року № 106 
«Про удосконалення порядку надання житлових субсидій», якою суттєво спрощуєть-
ся порядок отримання субсидій, зокрема, скасовано обмеження щодо майнового стану 
сім’ї, подовжено термін призначення субсидії до 12 місяців, а також встановлено, що 
субсидія на наступний період призначається без звернення громадян. Крім того, при 
призначенні субсидії враховуються доходи без податку з доходів фізичних осіб. 

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або 
іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту 
населення за місцем реєстрації (орендарі – за місцем проживання): заяву про призна-
чення житлової субсидії та декларацію про доходи й витрати осіб, які звернулися за 
призначенням житлової субсидії, за встановленими формами; договір найму (орен-
ди) житла (для орендарів). У сільській місцевості приймання заяв з необхідними 
документами для  призначення субсидій та передачу їх відповідним структурним  
підрозділам із питань соціального захисту населення здійснюють уповноважені осо-
би, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад. 

Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані поштою структурному  під-
розділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орен-
дарі – за місцем проживання).

Відповідні зміни набирають чинності з 01 травня 2015 року.
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2015 р. № 106

__________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

ЗАЯВА
про призначення житлової субсидії

Від _______________________________________________________
                                                                (прізвище, ім’я, по батькові)
зареєстроване (для орендарів –фактичне) місце проживання: _____________________

___________________________________________________
контактний телефон ___________________________ паспорт: серія _____ №________
__________________________________ __________ ___ р.

                                                         (ким і коли виданий)
реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________

__________________________________________________
(крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією 

та номером паспорта)

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побуто-
вого палива (необхідне підкреслити).

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які 
зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місце-
вих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, 
прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною 
ними комісією (необхідне підкреслити).

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будин-
ку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, майно, що необхідні 
для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (змі-
ни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, переліку 
отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати 
послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюся протягом місяця пові-
домити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

______________20__р.                                   _____________ 
                                                                                   (підпис)

Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати 
житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКІВ 
Заяви про призначення житлової субсидії

Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-кому-
нальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують житло, додають до Заяви 
договір найму (оренди) житла.

При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші доку-
менти, довідки тощо. У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати 
субсидію («на оплату житлово-комунальних послуг» та/або «на придбання твердого 

палива та скрапленого газу»). Якщо домогосподарство користується твердим пали-
вом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все. У 
Заяві про призначення житлової субсидії також необхідно: у графі «Номер особо-
вого рахунку» – вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про 
надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату 
відповідної послуги; у графі «Найменування організації, що надає послуги» – вка-
зати назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному до-
кументі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги; у графі 
«Примітки» зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме «є лічиль-
ник»/«немає лічильника».

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2015 р. № 106

______________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися 

за призначенням житлової субсидії

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відо-
мостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщен-
ні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової 
субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру 
перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у подвійному розмірі.

____________________________                     ________20__р.
              (підпис заявника)

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий раху-
нок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість 
одержуваних послуг).

Інструкція про порядок заповнення бланків Декларації про доходи і витрати осіб, 
які звернулися за призначенням житлової субсидії

У розділі І вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому при-
міщенні (або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і вказані у 
договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в 
експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

У розділі II заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, 
допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народ-
женні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до 
умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі май-
на в оренду, від продажу мита та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, 
дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєстрованих у житло-
вому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за по-
передній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів фі-
зичних осіб із зазначенням установи, організації, підприємства, де отримується дохід.

У розділі III вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату по-
слуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на 
час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень.

Якщо у вас виникнуть додаткові питання, то відповіді на них ви можете отрима-
ти у місцевому управлінні соціального захисту населення за телефоном 753-64-51.

Оксана РУДЕНКО, заступник начальника управління праці та 
соціального захисту населення.

Вид послуги Номер особового 
рахунка

Найменування ор-
ганізації, що надає 

послуги
Примітки

Утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій
Газопостачання
Централізоване постачання холод-
ної води
Централізоване постачання гарячої 
води

Водовідведення

Централізоване опалення
Електропостачання

Вивезення побутових відходів

Розділ I. Загальні відомості
1. _____________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

2. Характеристика житлового приміщення/будинку: загальна площа__кв. м; будинок індивіду-
альний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити); кількість поверхів у будинку __________
3. Особи, які зареєстровані (для орендарів – особи, які фактично проживають) у житловому 
приміщенні/будинку

Прізвище, ім’я, по батькові Дата народ-
ження

Реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія та но-
мер паспорта (для осіб, які мають від-
мітку у паспорті про право здійснюва-
ти платежі за його серією та номером)

Примітки

Розділ II. Всі види доходів осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому при-
міщенні /будинку, у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в оренду за період з 
__________ 20__ р. до __________ 20__ року

Прі звище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу
Сума доходу без урахування 
податку з доходів фізичних 
осіб, гривень

Джерело до-
ходу

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що 
перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням 
житлової субсидії.

Прізвище, ініціали Вид придбаного майна або 
оплачених послуг Вартість, гривень

Дата здійснення 
купівлі або опла-
ти послуг

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІНФОРМУЄ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН І ТАРИФІВ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа! 
Ми звикли жити в понят-

тях соціальної справедливо-
сті, і нам здається, що якщо 
людина робить добрі справи, 
то у неї в житті має бути все 
добре, а от якщо це погана людина, то, звичайно ж, її 
треба ще за життя покарати. 

Але чому ж постійно, протягом тисячоліть, ди-
вуються, що люди злі, безчесні й підступні благо-
денствують, а добрі, смиренні й чесні виявляються 
обдуреними й страждаючими? Чому в одних є здо-
ров’я, багатство й усе їм дозволено, а в інших  – па-
нує бідність, хвороби, скорботи й злидні? 

Саме тому, що в Царстві Небесному нічого 
не заробляється, тому що немає там за-
конів соціальної справедливості. 

Отримати земну нагороду за свої за-
слуги навіть найближчі учні не можуть. 
«Нічого не можна заробити, – говорить 

Христос, – бо ви ж не раби, чи не найманці... ви не чужі, 
ви – свої». Хіба платить батько синові за те, що той при-
бере квартиру або сходить в магазин? Хіба мати платить 
своїм дітям за те, що вони допомагають в її турботах? 
Очевидно, що це не так. Діти поділяють життя своїх бать-
ків, є їм опорою, найближчими людьми, які в хвилину 
нещастя гуртуються і стають з ними єдиною істотою. 
Коли ми молимося, ми просимо у Бога не матеріальних 

благ. Не поліпшення життєвих умов або успіхів у роботі, 
а зовсім інших конкретних речей: щоб Господь допоміг 
нам стати смиренними. Ми просимо у Бога найголов-
ніших духовних скарбів: смиренномудрості, терпіння 
й любові, бачити свої гріхи, хочемо, щоб Господь нам 
їх показав. А у відповідь у душі тільки більше нетер-
піння, більше образ, роздратування та гніву, які від-
штовхують від нас наших ближніх. Господь почувши 
вашу молитву, дає вам привід проявити смирення й 
терпіння, а також можливість проявити любов до сво-
го ближнього, коли це важко, коли це нестерпно, коли 
треба себе перебороти та вирости над собою. Амінь.

Костянтин ДРОБІТЬКО, протоієрей, настоятель хра-
му преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.

ХРИСТИЯНСЬКІ ІСТИНИ

ПОНЯТТЯ  СОЦІАЛЬНОЇ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ



63 квітня 2015 року № 13 (7882)
«Дніпровська зоря» ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯХ

Відповідно до ст. 12 Закону 
України «Про засади запобігання 
і протидії корупції» виконуюча 
обов’язки Орджонікідзевського 
сільського голови Рикаш Наталія 
Григорівна надає для оприлюд-
нення відомості, зазначені у декла-
рації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характе-
ру за 2014 рік. 

Загальна сума доходу становить 
54 031 грн, у тому числі заробітна 
плата – 50 699 грн. Декларант має 
у власності земельні ділянки пло-
щею 20 000 кв. м. та 2500 кв. м., 
житловий будинок загальною пло-
щею 42,4 кв. м.

Дохід членів сім’ї Рикаш Н. Г. ста-
новить 17 521 грн. Нерухоме майно 
членів сім’ї – житловий будинок за-
гальною площею 46,4 кв. м.

Відповідно до законодавства України Ми-
колаївський сільський голова Чепель Ігор 
Вікторович подав декларацію про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-
рактеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукуп-
ного доходу сільського голови становить 75 
386 грн, у тому числі 74 260 грн – заробітна 
плата.

Дохід його родини становить 21 522 грн. 
Щодо нерухомості, у Чепеля І. В. є житло-

вий будинок площею 42,5 кв. м.
У власності членів сім’ї Чепеля І. В. перебу-

ває житловий будинок 67, 2 кв. м. 

Відповідно до законодавства України секретар 
Миколаївської сільської ради Дерило Віта Ва-
силівна подала декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного 
доходу секретаря сільської ради становить 47 426 
грн, у тому числі 47 426 грн – заробітна плата.

Дохід її родини становить 24 622 грн. 
Нерухомого майна за декларантом не зареєстро-

вано.
У власності членів сім’ї Дерило В. В. перебуває 

житловий будинок 63 кв. м. та земельна ділянка 
6,9500 га. 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про за-
сади запобіганні і протидії корупції» міський 
голова Підгородненської міської ради Дудка 
Петро Федорович оприлюднює відомості, за-
значені у декларації про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового характеру за 2014 
рік. Декларант має у власності земельну ділянку 
площею 1 858 кв.м.; житловий будинок, площею 
112,7 кв.м.; гараж, площею 35,6 кв. м. Члени сім’ї 
нерухомого майна не мають.

Заступник міського голови Семенюк Микола 
Олександрович оприлюднює відомості, зазна-
чені у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 
Декларант має у власності автомобілі AUDI-A6, 
1999 р.в., Toyota Camry, 2000 р.в.; земельну ді-
лянку площею 3 900 кв.м. та квартиру, площею 
20 кв.м. Члени сім’ї володіють квартирою пло-
щею 31 кв.м.

Заступник міського голови Батієнко Володи-
мир Валентинович оприлюднює відомості, за-
значені у декларації про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 
Декларант має у власності автомобіль, земельну 
ділянку площею 2 100 кв.м., житловий будинок 
площею 280 кв.м. Члени сім’ї декларанта мають 
земельну ділянку площею 1 152 кв.м., автомобілі 
Hunday Sonata, 2007 р.в, Nissan, 1995 р.в.

Секретар міської ради Слуцький Владислав 
Валентинович оприлюднює відомості, зазна-
чені у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 
Декларант та члени сім’ї нерухомого майна та 
транспортних засобів не мають.

Заступник міського голови Підгородненської 
міської ради Білоконь Галина Миколаївна оп-
рилюднює відомості, зазначені у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансово-
го характеру за 2014 рік. Декларант має у власно-
сті квартиру, площею 44,7 кв.м. Члени сім’ї воло-
діють автомобілем DAEWOO LANOS, 2007р.

Керуючий справами (секретар) виконкому 
Костенко Віктор Трохимович оприлюднює ві-
домості, зазначені у декларації про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового характе-
ру за 2014 рік. Декларант має у власності кварти-
ру, площею 68 кв.м., автомобіль ГАЗ-31029, 1996 
р. в. Члени сім’ї володіють житловим будинком 
площею 220 кв.м., земельною ділянкою, пло-
щею 1 472 кв.м., автомобілями Nisan, 1996 р.в. 
та AUDI.

Відповідно до законодавства України заступ-
ник сільського голови з питань діяльності ви-
конавчого органу ради Степнянської сільської 
ради Яремко Тамара Яківна подала деклара-
цію про майно, доходи, витрати й зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупно-
го доходу становить 73 729 грн, у тому числі 71 
363 грн – заробітна плата.

У власності Яремко Т. Я. є житловий буди-
нок загальною площею 55 кв.м., квартира пло-
щею 14,7 кв.м, земельні ділянки площею 1500 
кв.м та 2500 кв.м.

Відповідно до законодавства України Степ-
нянський сільський голова Корінна Євгенія 
Яківна подала декларацію про майно, доходи, 
витрати й зобов’язання фінансового характеру 
за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупно-
го доходу становить 139 176 грн, у тому числі 
101 043 грн – заробітна плата.

У власності Корінної Є. Я. є житловий буди-
нок загальною площею 104 кв.м., земельні ді-
лянки площею 23900 кв.м та 900 кв.м. Автомо-
білі ВАЗ 11182, Hyundai accent 2013р. в.

Відповідно до законодавства України секре-
тар Степнянської сільської ради Глущенко 
Ніна Василівна подала декларацію про май-
но, доходи, витрати й зобов’язання фінансово-
го характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупно-
го доходу становить 57 595грн, у тому числі 57 
287 грн – заробітна плата.

У власності Глущенко Н. В. є житловий бу-
динок (частка) площею 25 кв.м., земельна ді-
лянка 23 900 кв.м.

Дохід її родини становить 34 088 грн, у влас-
ності родини є житловий будинок (частка) 25 
кв.м.

Відповідно до законодавства України Олександрівський 
сільський голова Прокоф’єв Павло Григорович подав декла-
рацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового 
характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу сіль-
ського голови становить 80 898 грн, у тому числі 70 145 грн – 
заробітна плата. Дохід його родини становить 74 840 грн.

Щодо нерухомості, у Прокоф’єва П. Г. є три земельні ділян-
ки загальною площею 2 600 кв. м., житловий будинок загаль-
ною площею 106 кв. м., автомобіль Daewoo Leganza, 2001р. в.

Відповідно до законодавства України секретар Олексан-
дрівської сільської ради Потопахіна Ганна Степанівна по-
дала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу секре-
таря сільської ради становить 52 930 грн, у тому числі 45 522 
грн – заробітна плата. Дохід її родини становить 14 400 грн.

Родині Потопахіної Г. С. належить житловий будинок за-
гальною площею 56 кв. м., земельна ділянка загальною пло-
щею 0,2400 га, автомобілі марки ВАЗ-2101 та ЗАЗ-110207.

Відповідно до законодавства України Степо-
вий сільський голова Світличний Юрій Воло-
димирович подав декларацію про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового характе-
ру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного 
доходу сільського голови становить 57 193 грн, у 
тому числі: 56 689 грн – заробітна плата.

Дохід його родини становить 71 387 грн.
Щодо нерухомості: у Світличного Ю.В. є авто-

мобіль ЗАЗ 1102, 1994 р.в., трактор МТЗ-80, 1986 
р.в., трактор Т-70, 1987 р.в.

Родині Світличного Ю. В. належить автомобіль 
DAEWOO LANOS, з об’ємом двигуна 1500 куб.см.

Щодо нерухомості у Світличного Ю. В. є зе-
мельна ділянка площею 0,40 га, житловий буди-
нок площею 252,7 кв. м.

Щодо нерухомості у власності членів сім’ї 
Світличного Ю.В. перебувають – квартира пло-
щею 42 кв.м., земельна ділянка площею 3,850 га, 
земельна ділянка на праві постійного користу-
вання – 33,7 га.

Відповідно до законодавства України секре-
тар Степової сільської ради Глуха Катерина 
Яківна подала декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру  
за 2014 рік .

Згідно з декларацією, загальна сума сукупно-
го доходу секретаря сільської ради становить 57 
206 грн, у тому числі 55 530 грн – заробітна пла-
та. Дохід її родини становить 20 000 грн.

Щодо нерухомості у Глухої К. Я. є земельна ді-
лянка 3,96 га.

Щодо нерухомості у власності членів сім’ї 
Глухої К. Я. перебувають у користуванні – жит-
ловий будинок 120 кв.м., автомобіль ВАЗ 2108, 
1992 р.в., у приватній власності – земельна ді-
лянка площею 0,40га, земельна ділянка на праві 
постійного користування – 38,5 га.

Відповідно до законодавства України Люби-
мівський сільський голова Желяб’єва Катерина 
Павлівна подала декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного 
доходу становить 117 293 грн, у тому числі 81 153 
грн – заробітна плата. Дохід її родини становить 
43 800 грн.

У власності Желяб’євої К.П. є житловий буди-
нок загальною площею 105,8 кв. м., земельна ді-
лянка площею 78 500 кв. м. та дві земельні ділян-
ки по 1200 кв. м. 

Відповідно до законодавства України заступ-
ник Любимівського сільського голови Рибачук 
Любов Миколаївна подала декларацію про май-
но, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного 
доходу заступника сільського голови становить 105 
414 грн, у тому числі 72 444 грн – заробітна плата.

У власності Рибачук Л. М. є житловий будинок 
загальною площею 72 кв. м., земельні ділянки 
площею 2100 кв. м. та 70 000 кв.м.

Відповідно до законодавства України секретар 
Любимівської сільської ради Фурман Олена Бо-
рисівна подала декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупно-
го доходу секретаря сільської ради становить 71 
468,37 грн, у тому числі 61 541,25 грн – заробітна 
плата.

У власності Фурман О. Б. є земельна ділянка 
загальною площею 15 000 кв. м.

У власності родини Фурман О. Б. є житловий 
будинок загальною площею 112  кв. м., земельна 
ділянка загальною площею 1000 кв. м., автомо-
біль ВАЗ-2105, 1983 р. в.

Відповідно до законодавства України Балівський 
сільський голова Рижак Валерій Петрович 
подав декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов̀ язання фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного 
доходу сільського голови становить 96 982 грн, у  
тому числі: 68 909 грн – заробітна плата. Дохід його 
родини становить 43 200 грн.

Сільському голові належить автомобіль ВАЗ 
21070 з об є̀мом двигуна 1,451 куб. см.

Родині Рижака В.П. належить автомобіль 
Фольксваген транспорт із об є̀мом двигуна 1,896 
куб. см.

Щодо нерухомості, у Рижака В. П. є земельні 
ділянки загальною площею 7,388 га, будинок 
площею 230 кв. м. та будинок загальною площею  
43,5 кв. м. У власності членів сім`ї Рижака 
В.П. перебувають земельні ділянки загальною 
площею 3,93 га.

Відповідно до законодавства України 
секретар Балівської сільської ради Трикоз 
Світлана Михайлівна подала декларацію 
про майно, доходи, витрати і зобов̀ язання 
фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума 
сукупного доходу секретаря сільської 
ради становить 79 699 грн, у тому числі: 
51 462 грн – заробітна плата. Дохід її 
родини становить 21 276 грн.

Щодо нерухомості, у Трикоз С.М. є 
земельна ділянка загальною площею 
0,02 га, частина будинку площею 20 кв. 
м. Щодо нерухомості, у власності членів 
сім`ї Трикоз С.М. перебуває земельна 
ділянка загальною площею 0,1 га., будинок 
площею 61,8 кв. м. та автомобілі ВАЗ 2106 з 
об`ємом двигуна 1,600 куб. см. та ВАЗ 2107 
з об`ємом двигуна 1,500 куб. см.
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Господарочка

МАГНІТНІ БУРІ
Незначні коливання відбудуться: 3, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 та 25 квітня.
Будьте здорові!

Подбайте заздалегідь, щоб необхідні ліки були у вас 
під рукою – це можуть бути заспокійливі трав’яні на-
стойки: пустирник, валеріана, шавлія та інші трави які 
можуть допомогти вам легше пережити магнітні коли-
вання. Також рекомендується не братися за роботу, яка 
вимагає зосередження або монотонності дій. 

ПІСНА СТРАВА
ГРЕЧАНА КАША З ГРИБАМИ

Інгредієнти: 1 склянка гречки, 150 г цибулі, 300 г пече-
риць, 2 склянки води, 3 ст.л. олії, 30 г вершкового масла, 
сіль та перець за смаком, зелень для подачі.

Спосіб приготування: залийте гречку водою, посоліть 
і дайте закипіти. Зніміть піну й готуйте 15 хв. Розріжте 
цибулю на 4 частини та наріжте. Гриби почистіть. Ма-
ленькі розріжте на 4 частини, великі наріжте кубиками. 
На рослинному маслі обсмажте цибулю до м’якості, до-
дайте гриби, смажте 5 хв. Готову гречку покладіть до 
грибів, додайте вершкове масло, перемішайте й готуйте 
ще 5 хв., закривши кришкою.

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ
ДЕЯКІ СЕКРЕТИ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ 

• Відбивні котлети й шніцелі виходять більш м’якими, 
якщо за 1-2 години до смаження їх намазати сумішшю 
оцту й олії.

• З печінки легко зняти плівку, якщо опустити її на хви-
лину в гарячу воду.

• Щоб при смаженні риба не розвалювалася на шматки, 
рекомендується посолити її за 10-15 хв. до смаження.

• Спеції (лавровий лист, перець, гвоздику) і сіль кла-
дуть у суп незадовго до закінчення варіння.

• Смажена картопля виходить смачною і хрусткою, 
якщо її осушити від води серветкою, перед тим як опу-
стити в киплячу олію.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
ЧИМ ВИМИТИ СТЕЛЮ

Мити пластикові панелі з ламінованим покриттям мож-
на за допомогою звичайного мильного розчину, миючого 
гелю та ганчірки. Не варто використовувати чистячі за-
соби, що мають у своєму складі кислоти або розчинники. 
Також не варто користуватися металевою губкою. У разі 
наявності жирної або масляної плями на панелі можна 
скористатися слабким розчином аміаку. По закінченню 
миття стелі протріть її сухою ганчіркою. 

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ
ЧАС ПОСАДКИ КАРТОПЛІ 

МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ЗА БЕРЕЗАМИ
На початку квітня продовжують пророщувати карто-

плю, регулярно перевіряючи її на наявність хвороб. За 
тиждень до посадки бульби укладають в один шар і заси-
пають компостом або тирсою. Приблизно за 4 дні до по-
садки картоплі її обприскують спеціальним живильним 
розчином (1,5 ст.л. суперфосфату, 1 ст.л. сірчанокисло-
го калію на 10 л води). Картоплю висаджують, коли грунт 
прогріється до +8 °С.

Час посадки картоплі можна визначити за бере-
зами. Як тільки дерева почнуть зеленіти, значить, 
можна садити картоплю.

Як каже мудр і сть. . .
Щоб бути щасливим, потрібно по-

стійно прагнути до цього щастя й ро-
зуміти його. Воно залежить не від об-
ставин, а від нас самих.

Для того, щоб навчитися говори-
ти правду людям, треба навчити-
ся говорити її самому собі.

До відома мешканців 
м. Підгородного та с. Перемога! 

Підгородненська міська 
рада повідомляє, що на засі-
данні LIII сесії VІ скликан-
ня 27.02.2015 року прийнято 
рішення, яким внесені зміни 
до п.п. 4.2. п. 4 Додатку 1 рі-
шення ХІХ сесії VІ скликання  
від 27.04.2013 № 1379 «Про за-
твердження Порядку пайової 
участі замовників у розвитку 
інженерно-транспортної та со-
ціальної інфраструктури Під-
городненської міської ради» та 
визначено, що граничний роз-
мір пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного 
пункту з урахуванням інших 
передбачених законом відра-
хувань не може перевищувати 
10 відсотків загальної кошто-
рисної вартості будівництва 
об’єкта – для нежитлових бу-
дівель та споруд.

Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї серії АЕ № 025040, 
виданий 13 лютого 2013 року на ім’я 
Білобородова Олександра Олек-
сандровича, вважати недійсним.

Чумаківська сільська рада 
повідомляє про прийняті 
31.01.2015 року рішення 38 
сесії VІ скликання «Про міс-
цеві податки і збори на тери-
торії Чумаківської сільської 
ради» та «Про затвердження 
Положення про справляння 
єдиного податку на території 
Чумаківської сільської ради 
та встановлення ставок єдино-
го податку на 2015 рік». Для 
ознайомлення документи 
розміщено на інформаційній 
дошці за адресою: Дніпропе-
тровський район, с. Чумаки, 
вул. Шкільна, буд. 13.

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МО-
ЛОДІ оголошує конкурс на зміщення вакантних посад провідного спеціа-
ліста відділу соціальної роботи на період відпустки по догляду за дитиною 
по досягненню нею трьох років, спеціаліста І категорії відділу соціальної 
роботи, фахівців із соціальної роботи (м. Підгородне на період відпустки 
по догляду за дитиною по досягненню нею трьох років, с. Новоолексан-
дрівка, сел. Ювілейне). Документи на конкурс приймаються протягом 30 
календарних днів після публікації. Вимоги до претендентів: громадян-
ство України, повна вища освіта за фахом педагога, психолога, соціально-
го педагога, соціального працівника, медичного працівника, стаж робо-
ти за фахом не менше 3-х років, володіння персональним комп’ютером в 
обсязі користувача програмного забезпечення. Довідки за адресою: вул. 
Теплична, буд. 5, каб. 41, сел. Ювілейне, тел. 753-68-41. 

Повідомлення про планування частини території
Для ознайомлення громадськості Дніпропетровського 

району з намірами забудови території в приміщенні Новоо-
лександрівської сільської ради за адресою: с. Новоолексан-
дрівка, вул. Сурська, 74, оприлюднено проект «Детальний 
план частини території в сел. Дослідне по вул. Наукова 
біля будинку 54-а Новоолександрівської сільської ради».

Головною метою проекту є зміна цільового призначен-
ня земельної ділянки з ведення особистого селянського 
господарства на комерційне використання. 

Матеріали проекту (креслення та пояснювальна за-
писка) представлені для ознайомлення в робочі дні з 
03.04.2015 по 03.05.2015 року, з 10.00 до 16.00 год.

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі 
та повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог 
законодавства, будівельних норм, державних стандар-
тів та правил, на адресу Новоолександрівської сільської 
ради, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 74, із зазначен-
ням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, осо-
бистим підписом, до 03.05.2015 року.

Розгляд наданих пропозицій закінчується 03.05.2015 року. 

Наближається велике свято – Великдень або ж Во-
скресіння Христове. Звертаючись до вас, шановні віря-
ни, закликаємо під час святкувань поводити себе поряд-
но, виважено, не порушувати протипожежні вимоги, не 
залишати без нагляду дітей, не дозволяти їм гратися з 
вогнем. Тримаючи свічку в руках, необхідно слідкувати 
за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі, 
які можуть миттєво спалахнути. Жінкам необхідно міц-
но підв’язувати хустки і прибирати волосся, зменшуючи 
ризик попадання на них вогню. Після служби більшість 
людей несуть лампадки та запалені свічки додому. Вони, 
залишені без нагляду, можуть також стати однією з при-
чин пожежі під час святкування Великодня.
При перших ознаках пожежі негайно телефонуйте «101».

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ 

ДОТРИМАННЯ  ЗАХОДІВ 
ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ

Ювілейна селищна рада оголошує конкурс на 
заміщення вакантної  посади спеціаліста у справах 
сімей, дітей та молоді. Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, повна вища освіта відповідного 
професійного спрямування за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фа-
хом не менше 5 років, досвід роботи на керівних по-
садах не менше 3 років. Термін прийому документів 
протягом 30 календарних днів із дня опублікування 
оголошення. Довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Совхозна, 56-Б, тел. 753-88-24.

ветерана праці, активного учасника партизанського 
руху під час Великої Вітчизняної війни. Односельча-
ни згадують Івана Григоровича як надзвичайно світ-
лу, добру та відкриту людину.

Колектив Миколаївської сільської ради, депутатський 
корпус, рада ветеранів та всі мешканці села глибоко су-
мують та співчувають родині померлого на 87 році життя

І в а н а  Г р и г о р о в и ч а 
П А С І Ч Н И К А , 

ДОРОГА-ВЕСНА-2015
У період із 23 березня по 19 квітня 

2015 року з метою визначення стану 
автомобільних доріг загального ко-
ристування, вулиць населених пунк-
тів та залізничних переїздів і належ-
ної підготовки їх до літнього періоду 
експлуатації 2015 року на території 
Дніпропетровського району спільно з 
власниками вулично-дорожньої мере-
жі проводиться весняний комісійний 
огляд доріг, вулиць, залізничних пе-
реїздів (заходи «Дорога-весна-2015»).

Вадим ВОЛОШИН, 
державтоінспектор ВДАІ з обслу-
говування Дніпропетровського 
району, майор міліції.

ДАІ ІНФОРМУЄ

Новоолександрівська сільска рада оголошує конкурс 
на заміщення трьох вакантних посад спеціалістів 1 кате-
горії соціальних служб. Вимоги до претендентів: вища 
освіта відповідного професійного спрямування; стаж ро-
боти за фахом в державній службі не менше 4 років або 
стаж роботи за фахом соціального працівника в органах 
місцевого самворядування не менше 3  років; володіння 
основними навиками роботи на комп’ютері з відповідни-
ми програмними засобами. Перелік документів: заява, 
особова картка П-2ДС, автобіографія, копія паспорта, ко-
пія документів про освіту, декларація про доходи (форма 
№001ДС), дві фотокартки. Документи подаються впро-
довж 30 днів із дня опублікування оголошення за адре-
сою: с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Любимівська сільська рада 

повідомляє про прийнятий 
регуляторний акт: рішення 
«Про податок на майно на 
території Любимівської сіль-
ської ради». Для ознайом-
лення документ розміщено 
на інформаційній дошці 
оголошень за адресою: с. 
Любимівка, вул. Садова, 1.

Дніпропетровська райдержадміністрація ого-
лошує конкурс на заміщення вакантних посад: го-
ловного спеціаліста відділу ведення Державного 
реєстру виборців райдержадміністрації; начальника 
відділу культури, туризму, національностей та релі-
гій райдержадміністрації. Вимоги до претендентів: 

громадянство України, повна вища освіта за напрям-
ком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, 
володіння персональним комп’ютером в обсязі ко-
ристувача програмного забезпечення. 

Довідка за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплич-
на, 5, тел.27-10-17.
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На базі Партизанської СШ (директор Віктор 
Невеселий) відбувся чемпіонат району з во-
лейболу серед юнацьких команд. До Дніпро-
петровської районної організації фізкультур-
но-спортивного Товариства «Колос» надійшло 
8 заявок.

П’єдестал пошани. І місце – Степнянська 
СШ. Тренер Катерина Глущенко. 

Чемпіони: Валентин Пєту-
хов, Артем Скорбатюк, Богдан 
Кулік, Олександр Копільченко, 
Костянтин Грезда, Армен Ма-
нукян, Роман Гаркуша. ІІ міс-
це – Партизанська СШ. Тренер 
Валентин Щербатюк.

Віце-чемпіони: Євген та 
Олександр Кулябкіни, Олек-
сандр Клименко, Костянтин 
Зирянов, Ілля Саєнко, Сергій 
Стрикалов, Богдан Казиміров, 
Євген Гаріфулін. ІІІ місце – Зо-
рянська СШ. Тренер Сергій Вербицький. 

Бронзові призери: Сергій Хомутов, Віктор 
Даценко, Євген Топунов, Олександр Бусько, 
Михайло Гуржій. ІV місце – Балівська СШ. 
Тренер Олександр Погрібний. 

Склад команди: Олександр Огородній, Кос-
тянтин Кириленко, Євген Омелян, Олексій 
Демченко, Владислав та Денис Боднари. 

Чотири фіналісти продемонстрували чудо-
ву гру. Здолавши всіх суперників, чемпіонами 
стали старшокласники зі Степного. Доля дру-
гого місця вирішувалася в протистоянні пар-
тизанських та зорянських волейболістів. Лише 

в третій партії господарі вирвали перемогу, 
отримавши срібні медалі. У юнаків із Зорі – 
«бронза».

Людмила Стрежньова, голова ДРО ВФСТ 
«Колос»: «Цей турнір є експериментальним, 
бо волейбол у школах не такий популярний як 
баскетбол. Дуже добре, що перший млинець 
не став гливким. Юні гравці досить впевнено 

проявили себе на майданчику, особливо вихо-
ванці Катерини Василівни. Так що в районний 
календар до чоловічого, жіночого та пляжного 
волейболу додався юнацький турнір. 

Кращими гравцями стали: Сергій Хому-
тов, Олександр Бусько (Зорянська СШ), Вален-
тин Пєтухов, Богдан Кулік (Степнянська СШ), 
Євген та Олександр Кулябкіни (Партизанська 
СШ), Олександр Огородній, Євген Омелян (Ба-
лівська СШ)».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.
На фото автора: Степнянська СШ – чемпі-

они з волейболу 2015 року.

Студенти Дніпропетровського радіоприладобудівного ко-
леджу провели мистецьку акцію до дня народженням пись-
менниці Ліни Костенко. 

Учасники заходу роздавали перехожим листівки з її твора-
ми, декламували вірші. Любов до неповторного поетичного 
слова, що «дивує, захищає та попереджає», впливає на люд-
ські душі, об’єднує людей різних поколінь. Ми всі вміємо го-
ворити, а от глибоку думку скласти зі слів не кожен зможе.

«Ліна Костенко – справжня жінка. Вона сильна, вольова, 
але в той же час така ніжна й романтична в своїх віршах. Вона 
не може не зачепити душу людини. Ми сьогодні це перевіри-
ли», – говорить організатор акції викладач української мови 
та літератури Юлія Каліста. 

Українці щиро люблять поезію відомої землячки, й захо-
плюються Ліною Костенко як небайдужою людиною з ак-
тивною громадянською позицією.

 Таміла ЖОРНЯК.           Фото Віри Касьянової.

Вітаємо з Днем народження директора Ди-
тячо-юнацького клубу фізичної підготовки 

Анатолія ПОЛУПАНОВА. 
Шановний Анатолію Кузьмичу!

На довгі роки 
й на долю хорошу

 Хай щедро Вас 
обдаровує світ,

 Нехай Ваше серце любов 
лиш тривожить,

 Хай квітне в житті 
тільки радості цвіт.
 Бажаємо щастя, 

здоров’я без ліку
 На довгі прекрасні роки,
 Хай множаться добрі 

діла аж до віку
 І повниться вдячністю серце завжди.

Учні Дитячо-юнацького клубу, відділення 
настільного тенісу.

Сьогодні святкує свій ювілейний День народження депу-
тат районної ради 

Валентина Василівна ПРИЙМАЧЕНКО
Народилася Валентина Василівна Приймаченко в місті 

Дніпропетровську, а своєю «маленькою батьківщиною» вва-
жає село Новоолександрівку. Тут промайнули роки її ща-
сливого дитинства та юності, тут ростуть її діти та онуки.

Не зважаючи на отриману освіту, Приймаченко В.В. обра-
ла роботу в органах місцевого самоврядування, яку вважає 
тим єдиним професійним шляхом, де вона стовідсотково 
зможе реалізувати своє життєве кредо: допомагати людям!  

Валентина Василівна – людина, яка віддала розвитку й 
становленню місцевого самоврядування в Дніпропетров-
ському районі майже 30 років свого життя: з 1984 року – за-
ступником, а з 1988 року – головою Новоолександрівської 
сільської ради. 

За свою багаторічну діяльність Приймаченко В.В. на-
городжена: Почесною грамотою Верховної Ради України, 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Орде-
ном Княгині Ольги ІІІ ступеня, Відзнакою голови Дніпро-
петровської облдержадміністрації «За розвиток регіону», 
Відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради «За 

розвиток регіону», Грамотою І ступеня Митрополита Київ-
ського й усієї України Володимира, Подяками архієпис-
копа Дніпропетровського та Павлоградського Іринея.

У листопаді 2010 року обрана головою Дніпропетров-
ської районної ради, а з квітня 2013 року і по сьогодніш-
ній день працює в обласній Асоціації органів місцевого 
самоврядування.

Шановна Валентино Василівно!
Прийміть наші щирі вітання з нагоди 

Вашого ювілею!
Бажаємо Вам сімейного затишку й благо-

получчя, міцного здоров’я й життєвих сил, 
миру й добра! 

Нехай Ваше життя буде щедрим 
на радісні та світлі події, вагомі 
здобутки в усіх справах та почи-
наннях.

З повагою 
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ – голова районної ради,
Едуард ПІДЛУБНИЙ – голова райдержадміністрації,
депутати районної ради.

МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ 

Я в серці маю те, 
що не вмирає…

Відділ культури, туризму, 
національностей та ре-
лігій РДА, колективи 

бібліотечних працівників райо-
ну та Любимівської сільської ради від щирого 

серця вітають із юві-
лейним Днем народження 
бібліотекаря с. Любимівки
Тетяну ДЕСЯТЕРИК.

Шановна 
Тетяно Олександрівно!

Бажаємо, щоб лихо й тривоги
 Вас обминали,

Зозуля сто років 
життя накувала.

Хай у житті Вашім 
щастя квітує

Веснянково-іскристим розмаєм
Бог ласкавий хай радість дарує
Хай пісня з уст часто лунає, і Бог у житті помагає.

Колектив дошкільного закладу № 10 «Світлячок» 
Новоолександрівської сільської ради вітає з 50-ти 
річним ювілеєм 

Олександра НЕКРИТЮКА.
Шановний 

Олександре Анатолійовичу! 
Ваш ювілей – це надзвичайне свято,
Радіють всі, і друзі, і рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю 

і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів 

в ній багато,
А весни будуть світлі легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.

Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам!

Педагогічний колектив, діти та батьки ДНЗ № 10

Прихід весни – це завжди свято. Ожи-
ває природа, пригріває сонечко, радіють 
люди. А ще на початку весни ми зустрі-
чаємо чарівне свято 8 Березня. Здавна 
вважається, що жінка – берегиня роду 
людського, тому й таке особливе став-
лення до мами, бабусі, сестри в цей день. 
У нашому дитячому садочку «Івушка» 
Партизанської сільської ради щороку 
ретельно готуються до 8 Березня. І це 
не дивно, адже найріднішою людиною є 
мама, а найкращим подарунком для неї є 
її дитина. Тому мами, бабусі, сестрички 
з задоволенням йдуть у садочок на ро-
динне свято.

Заходиш до прикрашеної зали – і тебе 
зустрічають радісні, усміхнені обличчя малюків. І ти 
розумієш, що їм комфортно, приємно у стінах нашо-
го дитячого садочка. Вихователі та музичний керів-
ник протягом місяця готували наших дітей до цього 
важливого свята, тому ніхто не осоромився: всі гар-
но виступали, розказували вірші, співали пісні, тан-

цювали. Досвідчені педагоги вміло поєднали тему 
мами й Батьківщини, тому свято вийшло по-особли-
вому теплим і приємним. Дорослі зараз, як ніколи, 
розуміють, що сьогоднішній мир дуже крихкий, 
тому так хочеться зберегти його для своїх дітей. І не 
просто зберегти, а ще й жити на своїй рідній землі. 
Мабуть, тому й було багато дітей у вишиванках, а 

батьки з задоволенням слухали рідне слово 
з уст своїх дітей. Ще й бабусям знайшлася 
робота: показали онучатам, як треба ліпити 
вареники. Найзворушливішим моментом у 
середній групі став «Подарунок мамі». Маля-
та з гордістю та ніжністю подарували своїм 
матусям квіти, виготовлені своїми руками. 

Багато на святі було теплоти, щирості, тур-
боти, любові. А нам, батькам, хочеться лише 
одного – щастя для своїх дітей на рідній землі. 
Тому подякуємо всім працівникам, педагогам, 
завідуючій Сумській Л.І. за те, що ви постійно 
поруч із нашими дітками. Виховуєте, розви-
ваєте, навчаєте їх бачити прекрасне в цьому 
світі, берегти традиції свого народу, любити 
родину, рідну землю, рідне слово. Ми дякуємо 

вам за те, що в нашому садочку завжди тепло, привіт-
но й затишно. Бажаємо всім людям щастя, здоров’я, 
добробуту й миру в нашій країні. Весна несе надію…

Батьківський колектив дошкільного за-
кладу №19 «Івушка» Партизанської сіль-
ської ради.

РОДИННЕ СВЯТО

ВЕСНА НЕСЕ НАДІЮ

ЮНАЦЬКИЙ  ТУРНІР  ІЗ  ВОЛЕЙБОЛУ

СПОРТ


