
Дорогі друзі! Громадо!

 

 
 
Новини громади

Нова техніка  
для громади Благодійсний аукціонстор. 2 стор. 4-5 стор. 7

Минає 2021-й рік, а значить вже не-
вдовзі ми зустрічатимемо Новий, 2022-й 
рік! І я хочу щиро привітати кожного з Вас 
зі світлими, позитивними та яскравими Різ-
двяними та Новорічними святами!

Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, 
добробуту та злагоди, тепла та сімейного 
затишку у Ваших оселях! Не бійтесь мрія-
ти, ставити амбітні цілі. Все, що забажаєте, 
може здійснитись, якщо цього щиро хотіти 
та докладати зусиль для реалізації заплано-
ваного. А нашій громаді я бажаю процвітан-
ня, досягнення нових висот та неодмінної 
реалізації всіх задумів та планів!

Рік, що минає, був непростим. Як, пев-
но, і кожен рік. Бо завжди на нас чекають 
виклики, труднощі, проблеми. Проте з 
кожним роком я переконуюсь, що якщо 
ми разом, ми точно зможемо здолати всі 
перепони та досягати результатів. Нова 
техніка, яка вже приступає до роботи, 
обладнання для нашої Клініки «Сімей-
ний лікар», завершення освітлення на-
шої громади (за виключенням нових сіл), 
відкриття третього стадіону у Лукашево-
му, завершення реконструкції котельні у 
Широкому та заміна водогону у Дніпрель-
стані – це лише ті наші результати, які спа-

дають на думку. Насправді їх більше, і всіх 
їх ми досягали разом.

Та насправді найбільший результат 
цього року в тому, що переконуюсь – я не 
один. Навколо є Ви – мешканці громади. 
Ви надихаєте, підтримуєте, допомагаєте, 
підказуєте, робите нашу громаду кращою. 
Моя команда, яка невпинно працює над 
тим, щоб кожен новий рік ставав все більш 
результативним, а громада – сучаснішою. 
Наші друзі та партнери, які в будь-яких умо-
вах прийдуть на допомогу. І все це надихає 
та допомагає йти вперед.

У наступному році в нас є амбітні задуми 
та плани. І реконструкція школи та стадіону 
у Володимирівському – яскраве тому під-
твердження. Я вірю, що ми зможемо спіль-
но з друзями та партнерами пройти цей 
шлях та отримати результат. Є і інші задуми, 
плани, ініціативи, які ми будемо реалізову-
вати разом.

Тож пам’ятаймо, що РАЗОМ МИ ЗМОЖЕ-
МО ВСЕ, та працюємо далі! Зі святами Вас!

Голова Широківської громади  
Денис Коротенко
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Ще один новорічний подарунок Широківській громаді!

В рамках конкурсу «Громадські ініціативи для 
розвитку територіальних громад» від Програми 
DOBRE Ініціативною групою молоді «Вектор змін» 
було подано проєкт «Веломаршрут «Менонітська 
стежка», який за результатами конкурс пройшов у 
перелік виграшних.

Основні туристичні об’єкти та зупинки вело-
маршруту було облаштовано Інформаційними 
стендами («Замок Вальман», «Курган Кохання», 
«Колишня менонітська колонія Шенгорст (село Ру-
чаївка)», Мапами веломаршруту («Замок Вальман», 

«Колишня менонітська колонія Шенгорст (село 
Ручаївка), вказівниками напрямку, Фотозоною на 
«Кургані Кохання» та «зручностями» у вигляді де-
рев’яних лавок, столу та велостоянок (с. Ручаївка). 
А також, для зручностей відвідувачів веломаршру-
ту створено Логотип, QR-код та JPS-трек «Меноніт-
ської стежки».

У зв’язку з погодними умовами та карантинни-
ми обмеженнями стартовий запуск веломаршру-
ту «Менонітська стежка» планується навесні 2022 
року, тому слідкуйте за новинами!

Веломаршрут «Менонітська стежка»  
запрошує мешканців та гостей громади!

КУ «Центр соціальних послуг 
Широківської громади» отрима-
ла автомобіль «Peugeot» RIFTER. 
Транспорт потрібен для негай-
ного реагування на випадки до-
машнього насильства і надання 
допомоги постраждалим особам.

Закупівля відбулась за кошти 
з субвенції державного бюджету 
на створення служб підтримки 
осіб, які постраждали від домаш-
нього насилля. Нам виділили 
майже 4 000 000 грн. 

Для розвитку соціальних по-
слуг наші спеціалісти створили 
мобільну бригаду для протидії 
домашньому насильству та на-
сильству за ознакою статі, про-
вели аналіз статистичних даних 

Нова автівка для мобільної бригади захисту 
осіб, постраждалих від насильства

щодо випадків насильства в на-
шій громаді.

Також в рамках цієї про-
грами в громаді будується 
притулок для постраждалих 

осіб від домашнього насилля. 
Ми вітаємо комунальну уста-

нову з придбанням нової автівки. 
Своєю працею ви довели, що РА-
ЗОМ МИ ЗМОЖЕМО ВСЕ!

ПОСЛУГИ АДВОКАТА
Аліменти, розторгнення шлюбу, розділ майна, позбавлення 

батьківських прав, спадкові спори, житлові спори, ДТП спори, 
оскарження дій поліції (статті 122, 124, 130 КУпАП), кримінальні 
справи

Телефони: +38 (099) 964 81 78, +38 (073) 964 81 78
Сайт: advocate-shumskiy.com

Шановні мешканці,  
вітаю Вас з Новим роком  

та Різдвом Христовим! 
Кожен з нас мріє про 

щастя, розвиток, нові 
звершення. Чи справдять-
ся ці мрії – залежить від 
кожного з нас – від наших 
дій, думок та готовності їх 
втілювати. Все в наших ру-
ках! У свою чергу, обіцяю 
зробити все, що в моїх 
силах, для розвитку Ши-
роківської громади, інших 
громад, всієї нашої краї-

ни! Ми разом здійснимо всі наші бажання та мрії. 
Бажаю гарного настрою, нехай у Вашому жит-

ті панують тільки гармонія та вдача! Щастя, здо-
ров’я, добробуту та злагоди у наших домівках! 

З Новим 2022 роком!
Народна депутатка України  

Марина Нікітіна

КУ «Центр культури та дозвілля, сім’ї, мо-
лоді, спорту та туризму Широківської громади» 
розпочинає роздачу солодких подарунків для 
дітей віком до 14 років.

ВАЖЛИВО! Солодкі подарунки отримають 
діти, які зареєстровані в Широківській громаді 
чи навчаються в наших школах.

 Для селища Сонячне роздача подарунків 
відбудеться 25 грудня о 11:00 до 12:30 на дитя-
чому майданчику біля п’ятиповерхового бу-
динку.

 Для Сонячного (колишньої Володи-
мирівської сільради) роздача подарунків 
відбуватиметься 28 грудня з 14:00 до 15:30 
на дитячому майданчику поруч з недобудо-
ваним торговельним центром.

Мешканці інших сіл можуть отримати 
солодкі подарунки у зручний час (будні дні) 
звернувшись до наступних установ:

 Миколай-Пільський округ (с. Мико-
лай-Поле, с. Морозівка, с. Яворницьке)

Центр дозвілля, с. Миколай-Поле.

 Новопетрівський округ (с. Новопе-
трівка, с. Федорівка, с. Крилівське, с. До-
линівка, с. Дніпрові хвилі)  

Бібліотека, с. Новопетрівка.

 Веселівський та Петропільський округи (с. 
Веселе, с. Новодніпровка, с. Зоряне, с. Петропіль, 
с. Надія, с. Червоний-Яр)

Будівля колишньої сільської ради, с. Веселе.

 Августинівський округ (с. Августинівка, с. 
Привітне, с. Лемешинське, с. Світанок, с. Новосе-
лище, с. Івангород)

Будівля колишньої сільської ради с. Авгу-

стинівка

 Село Володимирівське
Бібліотека

 Село Дніпрельстан
ФАП

 Лукашівський округ (с. Лукашеве, с. 
Пивільне, с. Придніпровське)

Центр дозвілля, с. Лукашеве

 Село Малишівка
Подарунки видає депутатка Ярослава 

Підлісна.

 Селище Відрадне
Центр дозвілля

 Село Зеленопілля
Бібліотека 

 Село Ручаївка
Центр дозвілля

 Село Широке
Центр дозвілля
За додатковою інформацією звертатися 

до спеціалістів установи:
 Ірина Марковська – 095 870 63 34
 Анастасія Якубіна - 0965392824
 Ірина Черв’якова   - 099 542 25 53

З прийдешніми Новорічними святами!

СОЛОДКІ ПОДАРУНКИ ДІТЯМ: ДЕ І ЯК ОТРИМАТИ?

У Петропільській школі 
з’явилась ще одна нова 
смарт-дошка та сучасний 
автоматичний підйомник з 
першого на другий поверх 
закладу, який дозволяє без-
перешкодно пересуватись 
поверхами учням на візках. 
Таке обладнання суттєво 
розширює можливості 
інклюзивної освіти у опор-
ній школі. Нові придбання та роботи з монтажу були виконані за ра-
хунок коштів, виділених з депутатського фонду депутата Запорізької 
обласної ради Віктора Щербини (Viktor Shcherbyna).

Народний обранець відвідав навчальний заклад та з головою гро-
мади Денисом Коротенком (Denis Korotenko) та директоркою школи Ла-
рисою Сутковою (Лариса Сутковая) особисто перевірив, як працює нове 
обладнання. Депутат Запорізької обласної ради підкреслив, що створен-
ня всіх необхідних умов для успішного навчання школярів – один з пріо-
ритетних напрямків його діяльності. Керівництво громади, у свою чергу, 
подякувало йому за небайдужість до життя громади та плідну співпрацю, 
зокрема, в напрямку забезпечення потреб наших учнів.

Продовжуємо і надалі працювати над розвитком оснащення шкіл гро-
мади та створення простору для комфортної освіти наших дітей. Дякуємо 
друзям та партнерам, які завжди відгукуються на наші звернення та допо-
магають робити нашу громаду сучаснішою та комфортнішою!

Нова техніка та обладнання 
для інклюзивної освіти для 

Петропільської опорної школи
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Обласна лікарня є су-
часним лікувально-діагно-
стичним центром, та за 
більш ніж 70 років напруже-
ної роботи стала головним 
в регіоні багатопрофіль-
ним лікувальним закладом. 
Сюди приїжджають лікува-
тися не тільки запоріжці, 
а й жителі маленьких сіл і 
районних центрів усієї За-
порізької області. 

Голова Запорізької об-
ласної організації «Слуга 
Народу», нардеп Павло 
Мельник ініціював виділення субвенції у розмірі 15 млн грн на прид-
бання сучасного медичного обладнання для Запорізької обласної 
лікарні.

Медичне обладнання для гінекологічної та урологічної клініки 
вже закуплене, встановлене та працює. Це спеціальні лапароско-
пічні стійки TONTARRA останнього покоління – єдиний набір ін-
струментів з таким ступенем візуалізації в Україні. Використання їх 
в практиці лікарів-хірургів дозволяє проводити складні операції з 
мінімальною травматизацією та значно скоротити час операції. А 
для пацієнта це означає швидкий реабілітаційний період та значно 
легше відновлення. При лапароскопічних операціях такого рівня 
людина виходить з лікарні та повертається до звичного ритму життя 
вже за кілька днів.

«Зараз вкрай важливо підтримувати медичну сферу та оновлю-
вати обладнання.

Придбання обладнання такого рівня значно підвищить якість 
надаваних медичних послуг та перетворить клінічну лікарню на 
справжній медичний ХАБ, куди пацієнти зі всієї України будуть звер-
татися за допомогою, а лікарі приїжджатимуть на навчання та підви-
щення кваліфікації» – зазначив Павло Мельник.

Розвиток Широківської гро-
мади, робота для мешканців мого 
округу та вирішення проблемних 
питань, з якими стикаються меш-
канці, – пріоритет моєї роботи в 
якості депутата Широківської сіль-
ської ради.

За 2021 рік мені вдалось 
розпочати, а в низці напрямків і 
довести до реалізації такі проєкти 
та ініціативи:

 Заміна аварійної труби на 
Північному груповому водогоні 
(ділянка в 120 метрів) – ініціював 

створення робочої групи, яка змог-
ла забезпечити успішне виконання 
ремонтних робіт. Це – перший крок 
для повної реконструкції головної 
водної артерії громади.

 Був ініціатором та співав-
тором проєкту реконструкції 
Північного групового водогону. У 
наступному році будемо шукати 
джерела фінансування для реалі-
зації створеного проєкту.

 Встановлення 74 контей-
нерів для твердих побутових 
відходів – разом з колегами, вра-

ховуючи побажання мешканців, 
активно працював над розробкою 
Програми благоустрою території 
Широківської громади, як депутат 
забезпечував її прийняття та ре-
алізацію.

 Ініціював та спільно з го-
ловою громади Денисом Коро-
тенком, членами виконавчого 
комітету досягнув забезпечення 
фінансування реалізації проєкту 
реконструкції системи водопоста-
чання у селі Дніпрельстан. Роботи 
вже завершені в повному обсязі.

Депутатська діяльність – це 
велика відповідальність перед 
людьми, щодня відстоювати їхні 
інтереси та виконувати прохання, 
адже найголовніше – це виправ-
дати довіру виборців. Тому кожно-
го дня відкритий для діалогу, зна-
ходжуся в контакті з керівництвом 
Широківської громади, мешканця-
ми території, консультую з нагаль-
них соціальних питань, намагаюся 
допомогти всім, хто звертається 
з різними проханнями та пропо-
зиціями. Як депутат виконую свої 
обов’язки в тісній співпраці з Ши-
роківським сільським головою 
Денисом Коротенком.

Так, отримав звернення від 
ветеранів громади: вони бажа-
ли отримувати газету «Червоний 
промінь». Тоді попрохав про до-
помогу обласного депутата, за 
фінансового сприяння котрого і 
знайшли позитивне рішення. Для 

літніх мешканців нашої громади 
було виписано 15 газет. Через те, 
що була відсутня листоноша, я 
особисто приїздив до відділення 
пошти та забирав свіжі випуски, 
а наші помічники розвозили їх по 
домівках читачів.

Чимало скарг було щодо від-
сутності пішохідної доріжки на 
вулиці Шевченка, яка є центром с. 
Володимирівське. Там знаходить-
ся небезпечна ділянка дороги, по 
якій рухається вантажний та інший 
великогабаритний транспорт, що 
становить небезпеку для місцевих 
мешканців під час її перетину. З 
цього приводу звернувся до голо-
ви громади Д.Коротенка, і ми од-
разу, спільними зусиллями почали 
роботи над проблемною ділян-
кою, облаштовуючи відповідну 
пішохідну доріжку.

Недостатня кількість сміттєвих 
баків – питання, що турбувало 

мешканців вулиць Садова, Україн-
ська та Шевченка. Жителів вули-
ць Садова та Шикунова непокоїв 
витік технічної води з тріснутої 
труби біля дворів. Для вирішення 
обох питань організував перего-
вори з заступницею директора КП 
«Благводсервіс» Інною Прус. Після 
цього для згаданих вулиць було 
закуплено та встановлено кон-
тейнери для сміття – по одному 
для кожної, а несправності водної 
інфраструктури швидко усунули.

Були випадки, коли на моєму 
окрузі масово відключали елек-
троенергію. Я терміново реагував 
на проблему, негайно телефо-
нував керівництву Запорізького 
РЕС, з’ясовував причину і терміни 
відновлення подачі електрики. 
Всю інформацію, яку вдавалося 
здобувати, телефоном передавав 
мешканцям проблемної території.

Деякі домогосподарства от-

римували завищені платіжки за 
електроенергію, в яких були над-
лишкові показники лічильників. 
Це фіксували на фотокамери та 
писали заяви на перерахунок пла-
тежів. Я брав особисто відвозив 
покази в Запорізький РЕС. Далі за 
зазначеними адресами виїжджа-
ла спеціальна комісія, що звіряла 
цифри і наближала суми, відобра-
жені в платіжках, до реальності. 
Такі питання брав на особистий 
контроль.

Понад три місяці по вул. 
Українська не було газового лі-
чильника. Оперативно оформив 
звернення до керівництва АТ 
«Запоріжгаз», на яке відреагува-
ли наступного дня. Після повірки 
лічильник газу було встановлено.

Люди, на благо яких я щоден-
но працюю, щиро розраховують 
на допомогу там, де вона потріб-
на. Тому намагаюся не підводити 

До медичного закладу завітав заступник голови 
Запорізької обласної ради Владислав Куценко та 
депутат Запорізької районної ради Сергій Бурма. 
Разом з головою Широківської громади Денисом 
Коротенком вони оглянули лікарню та її поточний 
стан. Також гості вр учили комплектуючі до лапа-
роскопічного обладнання, яке дозволить фахівцям 
більш якісно проводити ендоскопічні операції. 

Комплектуючі були закуплені за кошти, виділені 
з депутатського фонду Владислава Куценка. При 
цьому ця допомога – не останній внесок політика 
у розвиток Клініки «Сімейний лікар» Широківсь-
кої громади. Невдовзі планується закупівля ендо-
скопічної стійки, приблизна вартість якої складає 
1,5 мільйона гривень.

Дякуємо депутатам, друзям та партнерам грома-
ди, які проявляють небайдужість до розвитку і на-

Сьогодні депутат Запорізької обласної ради від 
партії «Єднання» Кирило Єрмоленко вручив на-
вчальному закладу два мультимедійні комплекси 
загальною вартістю близько 150 тисяч гривень. Ко-
шти виділені з його депутатського фонду. 

До складу кожного комплексу входить ноутбук, 
інтерактивна смарт-дошка, багатофункціональний 
пристрій та проектор. 

Голова громади Денис Коротенко та директорка 
школи Лариса Суткова показали гостю класи, медіате-

ку, оснащення закладу. Ки-
рило Єрмоленко – мешка-
нець нашої громади, а його 
дочка навчається в одній зі 
шкіл громади. Відвідавши 
опорний заклад у Петро-
полі, народний обранець 
зазначив, що приємно вра-
жений рівнем матеріаль-
но-технічного забезпечен-
ня та тим, як розвиваються 
наші школи. 

Дякуємо депутату за 
небайдужість та бажання 
допомогти громаді ство-
рювати школярам макси-
мально комфортні умови 
для навчання! Працюємо 
разом далі!

Клініка «Сімейний лікар Широківської 
громади» отримала нове медичне 

обладнання

Петропільська школа отримала  
два сучасних медіакомплекси

шої громади, і Запорізької в цілому та приходять на 
допомогу новоствореній клініці «Сімейний лікар».

Продовжуємо разом працювати над розвитком 
нашого медичного закладу!

Надсучасне обладнання 
закуплене для Запорізької 

обласної лікарні

 Активно працював над 
реалізацією Програми благоу-
строю громади, завдяки якій, 
зокрема, нам вдалось освітити 
15 вулиць в різних населених 
пунктах громади. В результаті, за 
всі роки нашої спільної роботи, 
вуличне освітлення з’явилось у 
всій громаді, окрім новоприєд-
наних сіл Миколай-Пільського 
та Новопетрівського старостин-
ських округів. Наступні кроки – 
проектування та освітлення цих 
населених пунктів.

 Ініціював проведення ком-
плексу заходів, які дозволили 
забезпечити надання водопоста-
чання до сіл Петропіль, Веселе 

та Надія двічі на тиждень, замість 
одного разу.

 Дослухаючись до побажань 
та запитів мешканців громади, 
активно підтримував, ініціював 
правки та зміни, забезпечував 
прийняття та реалізацію всіх про-
грам, які дозволяють підвищувати 
якість надання послуг населенню, 
включно з медичною, освітньою, 
соціальною сферами.

Продовжуємо роботу в усіх 
напрямках. Я, мої колеги по депу-
татському корпусу, голова грома-
ди та весь апарат сільської ради 
готові ставити амбітні цілі та до-
сягати їх. Тож я переконаний, що 
РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО ВСЕ!

жодного з тих, хто до мене прихо-
дить. Висловлюю щиру вдячність 
своїм прихильникам і запевняю, 
що не збавлятиму обертів. Роблю 
все можливе, аби мешканці Ши-
роківської громади жили краще!

Звіт депутата Широківської сільської ради від партії 
«Єднання» Дениса Міхайлова за 2021 рік

Звіт депутата Широківської громади від партії Слуга народу 
Зарудинського Олександра Івановича за 2021 рік
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Оновлення інфраструктури та залучення ресур-
сів для реалізації масштабних проєктів в Широківсь-
кій громаді – один з основних пріоритетів команди 
голови громади Дениса Коротенка. Нерідко реаліза-
ція вартісних проєктів відбувається у тісній співпра-
ці з міжнародними партнерами, державної та облас-
ної владою. І наступного року в громаді планується 
реалізувати великий проєкт реконструкції будівлі 
школи та створити мультифункціональний стадіон, 
розрахований на шість олімпійських видів спорту.

Цей проєкт буде реалізований в рамках про-
грами Президента України «Велике будівництво». 
Наразі наша заявка вже пройшла всі етапи відбору 
та повністю схвалена як на рівні Запорізької облас-
ної державної адміністрації, так і на центральному 
рівні. У 2022 році виділено 50 мільйонів гривень на 
реалізацію запланованої реконструкції. При чому 
весь комплекс запланованих робіт мають реалізува-
ти вже в наступному році.

Обидва об’єкти після реконструкції ви можете 
побачити на фото, які створювались як візуалізація 
проєкту майбутньої реконструкції.

Володимирівський ЗЗСО «Успіх»: поточний стан 
та плани на майбутнє

Будівля Володимирівської школи була 
побудована у 1977 році та з того часу не 
зазнавала масштабних реконструкцій. В ній 
навчається 184 учня, і за цим показником за-
клад освіти є одним з найбільших шкіл у всіх 
Широківській громаді. Окрім цього, постій-
но проводиться робота над поповненням 
та оновленням матеріально-технічної бази 
цього закладу. Однак за десятки років, бага-
то елементів цієї школи технічно застарілі та 
потребують оновлення, модернізації тощо.

В рамках проєкту реконструкції будівлі 
навчального закладу заплановано провести 
масштабні роботи, які торкнуться як вну-
трішніх, так і зовнішніх робіт, благоустрою 
прилеглої території, заходів, які дозволять 
економити в подальшому на енергоносіях.

Зокрема, в проєкті передбачені такий 
комплекс заходів:

 термомодернізація будівлі (зовнішнє 
утеплення стін, утеплення покрівлі, заміна 
вікон та дверей);

 заміна внутрішніх електричних мереж, венти-
ляції, модернізація систем опалення, водопостачан-
ня та водовідведення;

 протипожежні заходи, облаштування будівлі 
сучасною протипожежної сигналізації;

 ремонт внутрішніх приміщень, художнє 
оформлення класів та фасадів, повне забезпечення 
доступності для маломобільних груп населення;

 благоустрій та озеленення прилеглої тери-
торії, встановлення лавочок, облаштування доріжок 
плиткою, висадження кущів та дерев і т.д.

В результаті будівля буде облаштована згідно з 
усіма нормативами та стандартами, включно з за-
гальноприйнятими європейськими нормами, які 
стосуються і енергоефективності, і доступності для 
маломобільних груп населення. Реалізація проєкту, 
зокрема, дозволить не лише забезпечити належні 
умови навчання для дітей Володимирівського та 
прилеглих сіл, але і підвищити клас енергоефектив-
ності будівлі та забезпечити економію на енерго-
носіях до 30%. Візуально школа отримає яскравий 
сучасний фасад. Всередині будівлі класні кімнати, 
коридори, інші приміщення будуть також облашто-

Народна депутатка України передала громаді дві одиниці нової техніки

Народна депутатка України Марина 
Нікітіна відвідала нашу громаду та переда-
ла нам дві одиниці новенької техніки – сміт-
тєвоз та водовоз! Техніка була придбана за 
кошти субвенції на соціально-економічний 
розвиток, які були виділені за сприянням 
народної обранки. Сума придбання пере-
вищує 7 мільйонів гривень.

Сміттєвоз вже виходить на маршрут, що 
дозволить, зокрема, налагодити регулярне 
вивезення сміття з сіл Миколай-Пільського 
та Новопетрівського округів громади. Во-
довоз, у свою чергу, надасть можливість 

забезпечити оперативне підвезення води 
мешканцям сіл, які не мають централізо-
ваного водопостачання, а також забезпе-
чить задоволення потреб мешканців у пит-
ній воді в разі аварійних відключень при 
аварійних ситуаціях. На жаль, вони трапля-
ються в умовах значного зношення мережі 
водогонів.

Дякуємо народній депутатці за небай-
дужість до нашої громади, готовність до-
помагати та сприяння нашому невпинному 
розвитку! Віримо, що плідна співпраця три-
ватиме, бо лише РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО ВСЕ!

В Широківській громаді – позитивна новина та підґрунтя для нових можливостей розвитку!

Марина Нікітіна вручає Денису коротенку ключі від нової техніки для нашої громади

Велике будівництво: в селі Володимирівське відбудеться 
реконструкція школи та з’явиться сучасний стадіон
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 заміна внутрішніх електричних мереж, венти-
ляції, модернізація систем опалення, водопостачан-
ня та водовідведення;

 протипожежні заходи, облаштування будівлі 
сучасною протипожежної сигналізації;

 ремонт внутрішніх приміщень, художнє 
оформлення класів та фасадів, повне забезпечення 
доступності для маломобільних груп населення;

 благоустрій та озеленення прилеглої тери-
торії, встановлення лавочок, облаштування доріжок 
плиткою, висадження кущів та дерев і т.д.

В результаті будівля буде облаштована згідно з 
усіма нормативами та стандартами, включно з за-
гальноприйнятими європейськими нормами, які 
стосуються і енергоефективності, і доступності для 
маломобільних груп населення. Реалізація проєкту, 
зокрема, дозволить не лише забезпечити належні 
умови навчання для дітей Володимирівського та 
прилеглих сіл, але і підвищити клас енергоефектив-
ності будівлі та забезпечити економію на енерго-
носіях до 30%. Візуально школа отримає яскравий 
сучасний фасад. Всередині будівлі класні кімнати, 
коридори, інші приміщення будуть також облашто-

вані згідно з сучасним дизайном, що видно на ілю-
стративних фотографіях. Вартість реконструкції бу-
дівлі школи становить понад 28 мільйонів гривень.

Мультифункціональний стадіон  
для села Володимирівське

Що стосується стадіону, який знаходиться на 
території навчального закладу, то на нього також 
очікує масштабна реконструкція. На сьогоднішній 
день, на території Володимирівського ЗЗСО існує 
старий стадіон з футбольним полем та невеликим 
комплексом для активних вправ, який був побудо-
ваний в 1977 році, як і будівля самої школи. Майбут-
ній спортивний комплекс, у свою чергу, передбачає 
як місця для глядачів, так і одразу декілька локацій, 
розрахованих на різні види спорту. При чому кожен 
з майданчиків буде обладнаний сучасним покрит-
тям, тренажери тощо.

На майбутньому стадіоні будуть передбачені на-
ступні локації:

 модульні переносні трибуни, здатні вмістити 
до 500 глядачів;

 міні-футбольний майданчик зі штучним по-

Народна депутатка України передала громаді дві одиниці нової техніки

забезпечити оперативне підвезення води 
мешканцям сіл, які не мають централізо-
ваного водопостачання, а також забезпе-
чить задоволення потреб мешканців у пит-
ній воді в разі аварійних відключень при 
аварійних ситуаціях. На жаль, вони трапля-
ються в умовах значного зношення мережі 
водогонів.

Дякуємо народній депутатці за небай-
дужість до нашої громади, готовність до-
помагати та сприяння нашому невпинному 
розвитку! Віримо, що плідна співпраця три-
ватиме, бо лише РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО ВСЕ!

Голова громади Денис Коротенко зазна-
чив, що плідна співпраця громади з народ-
ними депутатами, органами центральної та 
обласної влади забезпечує можливості для 
нашого розвитку та крокування Широківсь-
кої громади вперед. Також очільник грома-
ди підкреслив, що надзвичайно цінно, що є 
політики, які віддані своїй роботі та готові 
підтримувати ініціативи громад. І одним з 
яскравих прикладів таких депутатів є Ма-
рина Нікітіна.

Працюємо далі та спільними зусиллями 
будуємо МІСЦЕ, ДЕ ХОЧЕТЬСЯ ЖИТИ!

В Широківській громаді – позитивна новина та підґрунтя для нових можливостей розвитку!

Велике будівництво: в селі Володимирівське відбудеться 
реконструкція школи та з’явиться сучасний стадіон

криттям розміром 44 на 27 ме-
трів;

 баскетбольний майдан-
чик – баскетбольний майданчик 
розмірами 28х15 м;

 волейбольний майданчик 
розмірами 24х15 м;

 майданчик з тренажер-
ним обладнанням розмірами 
11,44х27,95 м з покриттям із на-
ливної гумової крихти;

 майданчик для настільного 
тенісу розмірами 7х14 м;

 4 бігові доріжки.
Стадіон буде відкритим не 

лише для учнів навчального закладу, але і для про-
ведень спортивних змагань між командами нашої 
громади, або змагання обласного, всеукраїнського 
рівнів, турнірів тощо. Окрім цього, об’єкт також буде 
доступний і для зайнять спортом мешканців як Воло-
димирівського, так і навколишніх населених пунктів, 
всієї нашої громади. 

Загальна вартість проєкту реконструкції стадіо-
ну становить понад 16 мільйонів гривень. Роботи з 
його реалізації також планується провести протя-
гом наступного року та завершити в 2022 році.

Презентація проекту реконструкції 
навчального закладу та стадіону

Для презентації проєкту рекоснтрукції до Ши-
роківської громади відвідали голова Запорізької 
ОДА Олександр Старух та Запорізької РДА Олег Бу-
ряк. Разом з головою громади Денисом Коротенком 
вони представили проєкт реконструкції, показали 
візуалізацію майбутніх сучасних об’єктів та обгово-
рили деталі їх реалізації.

Варто зазначити, що виконання запланованих робіт 
стане одним з найбільш масштабних проєктів, які були 
реалізовані на території Широківської громади за всі 
роки її існування. Такі результати можливі лише за умов 
небайдужості та злагодженої роботи не лише керівни-
цтва територіальної громади, але і бажання сприяти 
розвитку територій з боку центральної, обласної та рай-
онної влади. Голова громади Денис Коротенко підкрес-
лив, що він радий тому, що сьогодні склалась ситуація, 
коли органи влади різних рівнів розуміють важливість 

розвитку ТГ та створення якісної та сучасної інфраструк-
тури на місцях – в селах та селищах.

Варто зазначити, що подібні проєкти – це ве-
лика робота, яку зробили і фахівці апарату грома-
ди, і представники державної влади різних рівнів. 
Передусім, був розроблений проєкт реконструкції, 
проводився пошук джерел фінансування, подання 
проєктів на різні конкурси та програми. В резуль-
таті вдалось отримати підтримку нашої ідеї з боку 
обласної влади, а згодом – проєкт був фінально 
схвалений на рівні центральних органів влади. І вже 
наступного року, за планами, він стане одним з цен-
тральних об’єктів програми «Велике будівництва» у 
Запорізькій області та буде успішно реалізований.

Така ефективна взаємодія між різними органа-
ми та рівнями влади, яку ми побачили під час пла-
нування реконструкції школи та стадіону у Володи-
мирівському, має продовжуватись і в майбутньому. 
Ми віримо, що об’єднавши зусилля, ми зможемо 
реалізувати і інші масштабні проєкти в сферах ін-
фраструктури, освіти, житлово-комунального го-
сподарства, культури, спорту і т.д.

Віримо, що після реконструкції і школа, і сучас-
ний стадіон стануть справжньою прикрасою села 
Володимирівське та будуть радувати мешканців 
всієї громади. І окрім цього проєкту, у керівництва 
Широківської громади є ще багато ідей та проєктів, 
реалізація яких дозволить зробити громаду сучас-
нішою, комфортнішою, кращою. Тож продовжуємо 
працювати над пошуком можливостей для реаліза-
ція всіх наших амбітних цілей та ідей.
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З настанням холодної пори 
року в Запорізькому районі по-
частішали випадки виникнення 
пожеж в житловому секторі з 
причин порушення правил по-
жежної безпеки під час експлуа-
тації пічного опалення. Тому За-
порізьке районне управління ГУ 
ДСНС України у Запорізькій об-
ласті нагадує про основні вимоги 
до експлуатації пічного опалення.

Печі, що знаходяться в бу-
динку, повинні бути в справно-
му стані і безпечні в пожежному 
відношенні. Потрібно пам’ятати, 
що пожежа може виникнути в ре-
зультаті дії вогню та іскор через 
тріщини і нещільності в кладці 
печей і димових каналів. У зв’яз-
ку з цим, необхідно періодично 
ретельно оглядати печі і димові 
труби, усувати виявлені несправ-
ності, при необхідності прово-
дити ремонт. Відкладення сажі 
видаляють, і білять всі елементи 
печі, побілка дозволяє своєчасно 
виявити тріщини і прогари.

При експлуатації печей слід 
виконувати такі вимоги:

 перед топкою повинен бути 
прибитий передтопковий лист, зі 
сталі розміром 50х70 см і товщиною 
не менше 2 мм, що оберігає від заго-
ряння випадково випали іскор;

1. Найменування та відо-
мості про об’єкт: Житловий бу-
динок, літ.А. площею 69 кв.м. за 
адресою : Запорізька область, 
Запорізький район, с. Авгу-
стинівка, вул. Миру, буд. 66.

2. Найменування та відомості 
про об’єкт: Будівля колишнього 
магазину, літ.А. площею 126,9 
кв.м. за адресою : Запорізька 
область, Запорізький район, с. 
Петропавлівка, вул. Центральна, 
буд. 58.

Мета проведення оцінки – 
визначення ринкової вартості 
об’єкту для постановки його на 
баланс.

3. Найменування та відо-
мості про об’єкт: Будівля літ. А, 
площею 175,6 кв.м., за адресою: 
Запорізька область, Запорізький 
район, с. Федорівка, провулок 
Зелений, 3

Мета проведення оцінки – 
визначення стартової орендної 
плати для електронного аукціону 
з оренди комунального майна.

Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 
01.12.2021р.

Строк виконання робіт –  не 
більше 10 календарних днів

Претендентам на участь у 
конкурсі потрібно подати до 
Широківської сільської ради За-
порізького району Запорізької 
області: конкурсну документа-
цію за кожним окремо об’єктом 
оцінки в запечатаному конверті, 
яка складається із: підтвердних 
документів; пропозицій щодо 
ціни виконання робіт з оцінки, 
калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням таких робіт, а та-
кож строку виконання робіт (у 
календарних днях), запечата-
них в окремому конверті; до-
кументів щодо практичного 
досвіду виконання аналогічних 
робіт з оцінки разом із заповне-
ною інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підпи-
сання звіту про оцінку майна за 
встановленою формою (додаток 

№ 2 «Положення про конкурс-
ний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності», затвердженого рі-
шенням виконавчого комітету 
Широківської сільської ради За-
порізького району Запорізької 
області 13.11.2017  №100, (далі 
– Положення)

До підтвердних документів 
належать: заява про участь у 
конкурсі з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності за встановле-
ною формою (додатку № 2 По-
ложення); копії документів про 
наявність в оцінювачів, які пере-
бувають у трудових відносинах 
з претендентом або додатково 
залучаються ним, документів, 
що підтверджують набуття 
кваліфікації оцінювача, виданих 
міжнародними організаціями та 
об’єднаннями у сфері оціноч-
ної діяльності; письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної 
діяльності, що має дозвіл на про-
вадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, і за-
лучається претендентом (у разі 
необхідності); інформація про 
претендента за формою додат-
ка 4 положення, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№2075 «Про затвердження По-
ложення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності», 
зареєстрованого в Мінюсті 
України 15 січня 2016 р. за № 
60/28190

Конкурс відбудеться через 
14 днів після опублікування цієї 
інформації в газеті за адресою: 
69089, м. Запоріжжя,  вул. Розен-
таль, будинок 7, телефон 061-
286-21-29

Конкурсна документація по-
дається до відділу житлово-ко-
мунального господарства та 
благоустрою нарочно за чотири 
робочі дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно, 
в останній день документи прий-
маються до кінця робочого часу 
-17.30 год), за адресою: : 69089, 
м. Запоріжжя, вул. Розенталь, бу-
динок 7. Телефон робочої групи: 
телефон 061-286-21-29

Виконавчий комі-
тет Широківської 
сільської ради За-
порізького району 
Запорізької області 
повідомляє, що дер-
жавним реєстратором 
виконавчого комітету 
Широківської сільсь-
кої ради Запорізького 
району Запорізької 
області Гопко Юрієм 
В о л о д и м и р о в ич е м 
взято на облік без-
хазяйне майно, розта-
шоване на території 
Широківської тери-
торіальної громади 
Запорізького району 
Запорізької області: 
село Червоний Яр, 
вул. Райдужна, буди-
нок 25б, опис: Будівля 
літ. А, загальною пло-
щею 345,1 кв.м. 

 спеціаліста 1 категорії загального відділу  -  
1 особа;

 головного спеціаліста відділу АПК, земельних 
відносин, архітектури та містобудування – 1 особа.

Вимоги до кандидатів:
 вища освіта відповідного професійного спря-

мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не 
нижче ступеня бакалавра ;     

 вільне володіння державною мовою;
стаж роботи на службі в органах місцевого са-

моврядування, на посадах державної служби або до-
свід роботи на  посадах підприємств, установ та органі-
зацій незалежно від форми власності не менше 1 року;

 володіння комп’ютером.
Для участі у конкурсі подаються документи:

 заява про участь у конкурсі;
 особова картка форми П2-ДС з додатком 1 та 

автобіографією;
 копія (-ї) диплома (-ів) з додатком (-ами), ін-

ших документів про освіту, перепідготовку, підви-
щення кваліфікації;

 документ про повну загальну середню освіту 
за умови, що такий документ підтверджує вивчен-
ня української мови, як навчального предмету 
(дисципліни);

 електронна декларація особи, уповноваже-
ної на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік, за встановленою 
формою, що визначається Національним агент-
ством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) 
шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті 
НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua та роздрукова-
на з офіційного веб-сайту, у паперовому вигляді;  

 копії паспорта та реєстраційного номера об-
лікової картки платника податків;

 копія військового квитка (у разі наявності);
 копія трудової книжки;
 одну фотокартку розміром 3х4 см.

Додаткова інформація:
Конкурс та відбір кандидата на заміщення 

зазначеної вакантної посади буде проводитись 
конкурсною комісією  Широківської  сільської 
ради за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Розен-
таль, буд.  7.

Додаткова інформація щодо документів, які 
необхідно подати для участі в конкурсі, основних 
функціональних обов’язків, розміру та умов опла-
ти праці надається  Широківською радою за тел.  №  
286 21 26.

Термін прийняття документів - протягом 30 ка-
лендарних днів з дня публікації повідомлення про 
оголошення конкурсу.

Сільський голова 
Денис КОРОТЕНКО

На постійну роботу потрібні:

Складальник трансформа-
торів (з/п 9 – 12 тисяч гривень)

Обов’язки: виконання робіт зі 
збирання сухих трансформаторів та 
електричних реакторів (навчання на 
робочому місці). 

Слюсар зі збирання метало-
конструкцій (з/п 9 – 12 тисяч гри-
вень)

Обов’язки: підготовка, зачистка 
та складання металоконструкцій, 
інші слюсарні роботи; 

Різач електроізоляційних ма-
теріалів (з/п 11 – 12 тисяч гривень)

Обов’язки: фрезерні роботи різ-
ної складності; порізка електроізо-
ляційних матеріалів на гільйотинних 
ножицях 

Маляр (з/п 11 – 12,5 тисяч гри-
вень)

Обов’язки: фарбування та ґрун-
тування деталей, лакування котушок 
трансформаторів; фільтрація лако-
фарбових матеріалів; сушіння по-
фарбованих виробів. 

Умови роботи на підприємстві:
 офіційне працевлаштування, 

згідно з КЗпП;
 доставка транспортом під-

приємства;
 спецодяг та ЗІЗ за рахунок під-

приємства;
 опалювані цехи, відмінні побу-

тові умови;
 восьмигодинний робочий день 

(7.30 – 16.00), п’ятиденний робочий 
тиждень (понеділок – п’ятниця); 

Понаднормові роботи оплачу-
ються за підвищеним тарифом. 

Для всіх вакансій бажаним є про-
живання у Широківській громаді.

За додатковою інформацією 
звертайтесь за номерами телефону:

063-69-56-998 Інна, 068-56-99-
502 Григорій

Правила пожежної безпеки  
при експлуатації пічного опалення

 забороняється розпалюва-
ти печі бензином, гасом і іншими 
ЛЗР, так як при миттєвому спала-
ху пального може статися вибух 
або викид полум’я;

 розташовувати паливо, інші 
горючі речовини і матеріали на 
передтопковий лист;

 неприпустимо топити печі з 
відкритими дверцятами;

 зола і шлак, які видаляються 
із топок, повинні бути пролиті во-
дою, і віддалені в спеціально від-
ведене для них безпечне місце;

 димові труби над спалими-

ми дахами повинні мати іскроу-
ловлювачів (металеві сітки);

 очищають димоходи від 
сажі, як правило, перед початком 
опалювального сезону і не рідше 
одного разу на два місяці під час 
опалювального сезону.

У випадку загрози або виник-
нення пожежі,  негайно повідом-
ляйте службу порятунку за номе-
ром «101».

Запорізьке районне 
управління ГУ ДСНС України у 

Запорізькій області

Широківська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування:

Увага! Вакансії на підприємстві ЕЛТІЗ
(село Лукашеве Широківської громади)!

ОГОЛОШЕННЯ

Вакансія
Клініка «Сімейний лікар» Широківської громади 

шукає працівників!
Відкриті наступні вакансії:

 Адміністратор
 Фахівець із зв’язків з громадськістю
 Юрист
 Медичний психолог
 Сімейний лікар

Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, соціальний пакет, 
роботу в дружному колективі.

За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону: 
093 -447-20-03 (Анна)

Долучайтесь до нашої команди!

Інформація
Широківської сільської ради про оголошення 

конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для 

проведення незалежної оцінки комунального майна
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Ми збираємо гроші на роз-
робку проєкту реставрації Замку 
Вальман. Орієнтовна вартість – 1 
мільйон гривень. Об’єкт є пам’ят-
кою архітектури. Саме з цього 
об’єкту починається перший 
туристичний веломаршрут “Ме-
нонітська стежка”, який ми пла-
нуємо розвивати. Ми розуміємо, 
що за гроші громади реалізувати 
проєкт неможливо, бо у нас є й 
інші проблемні питання, які ми 
маємо вирішувати за рахунок 
бюджетних коштів. Тому ми вирі-
шили показати меценатам, спон-
сорам, донорам, що ми готові до 
співпраці і започатковуємо збір 

Благодійний аукціон для реконструкції Замка Вальман
23 грудня відбулася унікальна для Широківської громади подія – благодійний аукціон для збору коштів на 
реконструкцію замку Катаріни Вальман! Захід відбувся за підтримки голови Дениса Коротенка та був 

організований активістками Клубу успішних пані Широківської громади
грошей”, – прокоментував голова 
Широківської громади Денис Ко-
ротенко.

Участь в аукціоні взяли більш 
ніж 30 мешканців громади, де-
путатів, працівників апарату 
Широківської сільської ради, го-
стей. Серед лотів були картини 
запорізьких художниць, прикра-
си ручної роботи, дитячі ляльки, 
книга, святкові новорічні набори 
та мед, авторські листівки, ка-
лендарі, профорієнтаційна кон-
сультація, екскурсія громадою та 
година неформального спілку-
вання з головою громади.

Душевну атмосферу створю-

вали ведучі та запрошений та-
лановитий скрипаль. Приємно, 
що захід відвідали декілька за-
порізьких ЗМІ, це допоможе по-
пуляризувати ідею збору коштів 
на реконструкцію та допоможе 
залучити кошти для проведення 
реставрації.

«Катарина Вальман багатьом 
допомогла в нашому краю і 
було б чудово, якби зараз знай-
шлися послідовники, спонсори, 
бізнесмени, які продовжили б 
традицію меценатства. Від цьо-
го все тільки виграють. Я вітаю 
подібні аукціони. Можливо, це 

буде стартом. Я сам би із задо-
воленням взяв участь у ньому 
– готовий провести екскурсії та 
виручені гроші передати на ре-
конструкцію Замку”, – відзначив 
краєзнавець Роман Акбаш в ін-
терв’ю новинному ресурсу 061.
ua.

Катаріна була донькою пер-
шого хортицького промисловця 
Пітера Леппа та дружиною одно-
го з найбільших землевласників 
та промисловців Хортиці Андре-
аса Вальмана. Власне, саме вона 
і об’єднала сім’ї Леппа та Вальма-
на.

Включення Замку до Дер-
жреєстру нерухомих пам’яток 
України – питання практично 
вирішене. Проте стіни Замку 
вкриті тріщинами, постраждала 
декоративна кладка, архітектурні 
елементи, частина вікон закладе-
на, а черепична покрівля зовсім 
загублена.

Підтримати реставрацію Замку Вальман може-
те і ви, перерахувавши кошти на спеціальний ра-
хунок, відкритий для збору благодійних пожертв.

Одержувач платежу: ГО ЗА РОЗВИТОК
Код отримувача: 44151276
Назва банку: ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Рахунок отримувача: 

UA743133990000026009040205397

Призначення платежу: благодійний внесок на 
реставрацію Замку Вальман.

Валюта: UAH

Для пожертв у доларах США
UA083133990000026009000205337

Для пожертв у ЄВРО
UA383133990000026000010204736

Лист Діду Морозу
До Нового року залишився лише тиждень. Дорослі купують подарунки, готують святкове меню та обирають  

в чому зустріти 2022 рік. Діти ж пишуть листа Діду Морозу. Це чарівна пора, коли як перші, так і другі вірять в чудеса.  
Ми поспілкувалися з деякими дітлахами Широківської громади та дізнались, про що вони мріють. Тож, Дід Мороз, не зволікай  

та завітай у гості до цих веселих дівчат.

«Любий  
Дід Мороз!

Я весь рік гарно навчалась та допомага-

ла мамі по дому. Подаруй мені, будь ласка, 

бездротові навушники Redmi. Я обіцяю, що 

в наступному році буду такою ж слухняною, 

а оцінки стануть ще кращими. 

Взагалі я мрію стати сімейним лікарем. 

Якщо можеш, то домовся за мене. Щоб після 

школи легко поступила в медичний універ-

ситет та у майбутньому допомагала людям. 

Обіцяю зробити все можливе, щоб досягти 

цієї мети самостійно, але за допомогу буду 

дуже вдячна.»  
Наташа Жученко,  

9 років, учениця 2-го класу  

Володимирівської школи  
«Успіх»   

«Дідусь Мороз,  
мене звати  

Віка!
На цей новий рік хочу, щоб ти мені привіз ляльку «Baby born». Я буду за нею до-глядати. Годувати та купати щодня. До того ж впевнена, що стану гарною мамою для неї. Поки що не придумала, як її назвати, але впевнена, як тільки отримаю ляльку – при-думаю для неї найкраще ім’я.»

Вікторія Підтикан,  
7 років, учениця 2-го класу  

Широківської школи

«Добрий день,  
Дід Мороз! 

Подаруй моїм зайчатам іграшковий бу-диночок. Я чемно себе вела протягом 2021 та продовжу у наступному році гарно на-вчатись, допомагати мамі. До того ж, я багато чого попрохала у Святого Миколая. Розповім тобі по секрету. Я попросила Миколайчика, щоб моя родина ніколи не хворіла, сироти та старі ніколи не були самотні. І старий дядько з нашої вулиці знайшов свій будинок. І найголовніше, щоб всі невіруючі повірили в Бога!»
Лурдес Махмудова,  9 років, учениця 4-го класу класу  Відраднівської сільської ради
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В цьому випуску вітаємо 
поважних іменинників грудня 

з Днем народження!
 Каверіну Валентину Ми-

хайлівну, з села Миколай-Поле 
вітаємо з 80-річним ювілеєм!

 Стасенко Ірину Воло-
димирівну з Новопетрівки – з 
80-річчям!

 Сизоненко Варвару 
Герасимівну, мешканку села 
Володимирівське, вітаємо з 
80-річним ювілеєм!

 Іващик Катерину Се-
менівну, мешканку Мико-
лай-Поля – з 91-річчям!

 Чепіжка Олександра 
Петровича з села Широке – з 
85-річним ювілеєм!

 Малинку Єкатерину Се-
менівну з Лукашевого вітаємо 
з 93-річчям!

 Вітаємо з 85-річним 
ювілеєм мешканця Володи-
мирівського Кокар Станіслава 
Михайловича!

 Мешканку Володи-
мирівського, Панченкову 
Зою Андріївну – з 85-річним 
ювілеєм!

 Мешканку Привільно-
го, Коваленко Тамару Сте-
панівну, вітаємо з 85-річчям!

 З 96-річчям вітаємо 
Шкрум Майю Афанасіївну – 
мешканку Володимирівського!

 Міхно Ольгу Ники-
форівну, мешканку Малишівки 
– з 85-річчям! 

 Капацина Андрія Федо-
ровича з села Миколай-Поле – 
з 91-річчям!

 Вітаємо з 96-річчям меш-
канку Володимирівського, 
Селіверстову Матрону Мико-
лаївну!

 Герасимову Таїсію 
Дем’янівну з села Зеленопілля, 
відаємо з 94-річчям!

Зичимо міцного здоров’я, 
вірну сім’ю та щасливих мо-
ментів. Щиро дякуємо за пе-
реданий нам життєвий до-
свід. Без вашої підтримки та 
любові ми би не змогли досяг-
нути гідного рівня життя!

  
– Минулого тижня дав ого-

лошення в газету, що шукаю собі 
жінку. І ось отримав цілий мішок 
листів.

– І що в них?
– В основному одна пропо-

зиція: «Бери мою!»
  

Вчитель дав завдання на 
тему: «Якщо б я був директором 
фірми…»

Всі старанно пишуть, і тільки 
Іван дивиться у вікно.

– А ти чому не пишеш? – за-
питує вчитель.

– Чекаю на секретарку!

Анекдоти 
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Збирайте купони для участі  
у лотереї до Дня громади-2022!

У кожному випуску газети «Широківська громада інформує» 
буде надруковано новий купон, вирізайте і збирайте усі, щоб на 
святі обміняти комплект купонів на квиток участі у лотереї, де 
розігруватимуться цінні призи.

БАБУСИНІ РЕЦЕПТИ

Кросворд «Новий рік»
По вертикалі: 
2. Яка тварина є символом 2022-го 

року?
3. Як називається прикраса, яку ві-

шають на двері? 
4. Як називається промова з 

бокалом шампанського під бій ку-
рантів?

6. Як називається цитрус, який 
у всіх асоціюється з Новим Роком? 

9. Як називається транспорт 
Діда Мороза? 

11. Що діти відправляють Діду 
Морозу, щоб отримати подару-
нок? 

По горизонталі: 
1. Як називається символ 

зими, який діти ліплять зі снігу? 
5. Як називається жанр фільму 

в якому всі співають? 
7.  Як називається натуральна 

прикраса ялинок?
8. Як звуть онучку Діда Моро-

за? 
10.  Що дорослі спалюють на 

Новий Рік, щоб їх бажання збуло-
ся? 

12. Скільки разів перед но-
вим роком б’ють куранти?

Свиняча корейка в духовці у 
фользі стане чудовим сімейним 
обідом або вечерею в дружній 
компанії. Вона відрізняється 
ситністю, ароматом, соковиті-
стю. Смачна і соковита свиняча 
корейка просто готується, якщо 
знати деякі тонкощі.

ІНГРЕДІЄНТИ:
 Свиняча корейка — 600 г
 Мелений перець — за смаком
  Сіль — велика щіпка
 Олія для смаження — 1 ст. л.

Вибираючи м’ясо, зверніть 
увагу на запах. Купуйте свинячу 
корейку з кісткою, тоді будете 
впевнені, що це саме спинна ча-
стина. Щоб зменшити жирність і 
калорійність страви, зріжте весь 
жир. Для смаку і аромату вико-
ристовуйте спеції, якими обти-
райте корейку або замаринуйте 
в маринаді. Для додаткової соко-
витості, і якщо любите тонке м’я-
со і м’якше, то корейку можете 
відбити.

ПРИГОТУВАННЯ:
Корейку нарізати між кісточ-

ками. Скибки мають бути товсти-
ми, так м’ясо буде соковитішим. 
Натріть його сіллю з перцем і за-
лиште на пару хвилин. Сковороду 
змажте маслом і добре прогрійте, 
тоді на м’ясі утворюється кірочка, 
яка збереже весь сік. Викладіть на 
неї корейку. Свинину обсмажте 
з двох боків до золотистої ско-
ринки по 2-3 хвилини з кожного 
боку. М’ясо викладіть на деко і 
відправте в нагріту духовку до 180 
градусів на 10 хвилин. Воно добре 
пропечеться всередині і зали-
шиться дуже соковитим.

СМАЧНОГО!

Відповіді до кросворду «Ігри дитинства»
По вертикалі: 1. Камінь-ножиці-папір, 5. Тві-

стер, 6. Класики, 7. Фанти, 9. Світлофор, 11. Піо-
нербол, 12. Вибивала.

По горизонталі: 2. Хованки, 3. Крокодил, 4. 
Кільце, 8. Попелюшка, 9. Салки, 10. Козаки-роз-
бійники.

У популярному на весь світ 
китайському календарі кожен 
рік має свою тварину-покрови-
теля. 2022 пройде під наглядом 
Блакитного Водяного Тигра. Ця 
велична та горда тварина вплине 
на наші долі.

Тигр вважається вірною та 
відданою твариною, тому сім’я 
залишиться в безпеці. Домашній 
затишок, спокій, розуміння та лю-
бов – ось, чого варто чекати від 
2022-го року.

Овни: У Овнів 2022 
рік буде переломним 
періодом: ви зрозуміє-

те, що те, чого ви прагнули всі 
минулі роки, вже може не мати 
жодного значення. Ви знайдете 
психологічну свободу і почне-
те слухати себе та свої інтереси. 
Ваше коло спілкування може змі-
нитися і, можливо, ви будете важ-
ко це переживати. Але повірте, 
ваші хвилювання не коштувати-
муть прекрасного результату.

Тільці:  У 2022 
році ви будете на 
роздоріжжі: буде два 

варіанти, якою стежкою згор-
нути. Це стосується абсолютно 
кожної сфери життя, де вибір між 
«почути серце» або «послухати 
мозок». Який робити вибір — це 
лише ваше рішення, але новий 
рік точно не дасть вам сумувати 
або шкодувати про що-небудь. 
Чекайте на успіх у кар’єрі та у 
партнерських відносинах.

Близнюки: Для 
Близнюків цей рік при-
несе успіх у здоров’ї: 
вирішуватимуться всі 

проблеми, які супроводжували 
більше одного року. Те саме че-
кає на вашу сім’ю: тотальні про-
блеми зі здоров’ям зникнуть, 
начебто їх і не було. Але можуть 
бути перешкоди на роботі: вам 
варто подумати про те, наскільки 
вам дороге кар’єрне зростання і 
прибуток та зрозуміти, чи варто 

Гороскоп на 2022 рік ланти: можливо, вам подобається 
спів та танці? Не соромтеся і по-
чинайте нове хобі, адже 2022 рік 
прогнозує успіх! Цього року не 
варто обмежувати себе, беріться 
за кожну можливість! Можливо, 
ваше нове починання навіть буде 
приносити прибуток і переросте 
в масштабний бізнес.

Стрільці: Вам 
варто приділити ува-
гу своєму здоров’ю: 
у 2022 році вам слід 
особливо обережно 

ставитися до свого організму і 
пройти всі необхідні огляди. Ви 
часто нехтували цим, і саме час 
змінити свій світогляд. Однак 
запевняємо, що в 2022 році ви 
точно будете чудово почуватися, 
а поруч буде надійний партнер, 
який точно зробить вас щасли-
вими!

Козероги: Для 
Козерогів 2022 буде 
сповнений сюр-
призів: відбудеться 

те, чого ви ніяк не можете очіку-
вати! Вітер змін віднесе вас дале-
ко, так що вперед до нових при-
год! Вас можуть зацікавити такі 
сфери діяльності, як підприєм-
ство, журналістика або навіть 
дизайн (імовірніше за архітек-
туру). Можете сміливо рухатись 
вперед, адже вас обов’язково 
підтримають.

Водолії: У 2022 
року можуть ви-
никнути фінансові 
труднощі. Однак не 

поспішайте засмучуватися: вони 
тимчасові і, якщо докласти до-
статньої кількості зусиль, з «міну-
су» ви зможете всього за пару мі-
сяців вийти в «жирний плюс». Але 
якщо ви не будете діяти і відпра-
вите все на самоплив, ви можете 
весь рік бути в простої.

Риби: Для 
Риб 2022 буде 
сповнений ней-
мовірних по-

дарунків долі: на вас чекають 
захоплюючі подорожі та від-
криття. Ви зможете відчути жит-
тя по-новому та розширити свої 
горизонти. У партнерських від-
носинах пануватиме гармонія, 
але вам варто звернути увагу на 
кар’єру та вирішити всі незакін-
чені питання.

змінювати сферу діяльності.
Раки: Вам новий 

2022 рік принесе не 
тільки нові прекрас-
ні знайомства, але і 

вдарить їх стрілою амура! У вас 
є шанс або знайти нове кохання, 
з яким ви будете до кінця життя 
триматися за руки, або припини-
ти всі негаразди з вже наявним 
партнером. Відбудуться зміни 
в характері: ви відкриєте в собі 
нові грані.

Льви: Для Львів 
2022 рік буде успіш-
ним у сфері бізнесу та 
кар’єри. Ваша фінан-

сова піраміда просто вибухне від 
численних успішних проєктів! Ви 
будете поглинені різними ідеями, 
які отримають хороші відгуки. 
Можете точно очікувати підви-
щення! Але при цьому ці успі-
хи можуть потягнути за собою 
простій в інших сферах життя, 
тож намагайтеся тримати баланс.

Діви: Ви у 2022 році 
повинні бути обереж-
ні зі своїми словами та 
діями, тому що у новому 
році ви можете сильно 
поранити близьких. Це 

загрожує зменшенням кола спіл-
кування чи навіть самотністю. 
Вам варто переосмислити вашу 
думку щодо оточення, а також 
обдумати вчинки минулого року. 
Проте запевняємо: після вашого 
детального аналізу блакитний 
водяний тигр точно подарує вам 
чудовий настрій та неймовірних 
людей поряд.

Терези: Стабіль-
ність — це ваше 
слово 2022 року. У 

вас будуть абсолютно спокійні 
та приємні будні, якими вони й 
були у 2021 році. Ваші рідні бу-
дуть щасливі і здорові, старі друзі 
будуть з вами, партнер любити-
ме вас, а ви любитимете його, а 
фінансова подушка буде більш 
ніж задовільна. Це буде рік-пере-
починок: вам точно потрібне таке 
перезавантаження.

Скорпіони: Цього 
року вам варто за-
мислитися над тим, 
щоб відкрити нові та-

Свиняча корейка


