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16 «Мужчины, взяв сумку в руки, стучат по дереву»
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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

ДЕНЬ СЕЛА У ЧУМАКАХ

КАК ПОБОРОТЬ ХАНДРУ?

6

Оформить подписку 
вы можете:

1.  В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ОБЛАСТИ:

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 41804  
*ВТОРНИК, 

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой)
1 мес. - 16,80 грн.
3 мес. - 49,70 грн.
6 мес. - 97,70 грн.

2.  В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ 
«ВІСТІ ПРИДНІПРОВ’Я»:
по телефону (056) 778-21-44 
или по электронной почте 
t.ovchatova@gmail.com

* Цены указаны с учетом стоимости услуг Укрпочты на 2016 год
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НЕЗАКОННИХ КІОСКІВ 
НЕ БУДЕ

8

НА «СІЧ»  ІЗ ВІРОЮ ТА ЛЮБОВ’Ю
Для 150 дітей із прийомних родин та для вихованців 
дитячих будинків сімейного типу служба у справах 
дітей ОДА організувала масштабне свято «Надія, лю-

бов і віра - єдина українська родина». 
Приймав гостей етнографічний 

хутір пана Ламзи «Ко-
зацька січ», що в селі 
Гречане Петриків-
ського району.

Маргарита Нікулічева: «Коли працюєш 
з вогнем, ніби заряджаєш глядача»
Унікальний авторський театр вогню «Аделаїда» одним із перших в Україні познайомив глядача з вогняними та 
світловими шоу. Сьогодні  це успішний проект, який гастролює далеко за межами країни і створює нетипові вог
няні та світлові видовища з хореографічними постановками й театральними елементами. Нещодавно незвичай
ний театр привіз перемогу із Мiжнародного фестивалю вогню Krotoszynski Festiwal Ognia, який тривав у Польщі. 
Ексклюзивно для «Вістей» учасниця колективу Маргарита Нікулічева розповіла про цей успіх, особливості робо
ти з вогнем та подальші творчі плани. 

ПОДРУЖЖЯ ІЗ ДНІПРА ВИГОТОВЛЯЄ ІГРАШКИ У КРАКОВІ

МОРАТОРІЙ ТРИВАТИМЕ 

ОБІГ ЗЕМЕЛЬ
Мораторій на продаж землі, який діє упродовж 15 
років, триватиме в державі доти, допоки парламент 
не прийме відповідного рішення щодо функціонуван-
ня земельного ринку. Про це сказав Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман. «Але ми ніколи не дозволимо 
обрати таку модель, яка зашкодила б власникам 
землі та українцям», - зазначив він. Раніше Прем’єр 
заявляв, що Кабмін також не прийматиме будь-яких 
рішень щодо цього питання, поки в країні не відбу-
деться широка дискусія.

РЕМОНТ ПОВНИМ ХОДОМ

ДОРОГИ ДО ЗИМИ 
До початку зимового періоду «Укравтодор» має намір 
відремонтувати ще приблизно 500 км автодоріг і усу-
нути близько 1 млн. кв. метрів деформацій і вибоїн. 
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури 
Юрій Лавренюк під час селекторної наради в Кабміні 
щодо готовності регіонів до опалювального сезону. 
«Від початку року ми ліквідували 7,6 млн. кв. метрів 
(60%) ямкового дорожнього покриття і відремонтува-
ли 538 км доріг», - доповів він.

У ЗОНІ ВІДЧУДЖЕННЯ

СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
У Чорнобильській зоні дві українські компанії з іно-
земним капіталом будують дві сонячні електростанції. 
Про це заявив міністр екології та природних ресурсів 
Остап Семерак. Очільник профільного відомства 
також запевнив, що в західних компаній є величезний 
інтерес щодо інвестування подібних проектів.

ЯРОСЛАВА ХЛЄБНИКОВА

Ні для кого не секрет, що 
українці - талановитий, 
творчий та ініціативний 
народ. Проте іноді доля 
заносить багатьох із наших 
співвітчизників за кордон у 
пошуках кращого і стабіль-
нішого життя. Комусь важко 
на чужині, а хтось дуже 
швидко адаптується і стає 

успішним. Прикладом цьому 
є подружжя із Дніпра. Із 
настанням в Україні кризи, 
вони не опустили руки, а 
наважились на кардинальні 
зміни. Уже два роки Ольга 
та Віталій Гжелецькі меш-
кають у Кракові. Тут вони - 
власники магазину хенд-
мейд- іграшок у центрі міста. 
Залишити домівку було 
складно, адже упродовж 
двадцяти років чоловік та 

жінка вели у Дніпрі власний 
бізнес - продавали метало-
пластикові вікна. Та коли в 
країні почалися труднощі і 
працювати стало складно, 
родина вирішила продати 
своє майно і переїхати до 
Польщі. Чому зайнялися ви-
готовленням саме іграшок? 
Пані Оля розповідає, що ще 
в Україні мала таке хобі - на 
це свого часу її надихнула 
донька. «На сьогодні жод-

ного разу не пошкодувала, 
що ми зробили цей крок у 
житті. У Польщі зовсім інші 
принципи ведення бізне-
су - немає бюрократичних 
перешкод, - говорить жінка. 
- Я відчуваю себе щасливою 
людиною, адже улюблене 
хобі та бізнес стали одним 
цілим». Ця історія стала ще 
одним прикладом, як тала-
новиті українці знаходять 
себе за кордоном.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Предприниматели вкладывают 
время и деньги в школьников

АНАСТАСИЯ НЕФРЕТОВА

Сегодня многие предпри-
ниматели понимают, что 
молодежи не всегда хватает 
поддержки государства. За 
теми, кто сейчас сидит за 
партами или грызет гранит 
науки в университетах, - 
будущее бизнеса и нашей 
страны в целом. Поэтому 
бизнесмены, помимо той 
деятельности, которая при-
носит им доход, занимаются 
еще и социальной благотво-
рительностью, вкладывая 
средства в обучение подрас-
тающего поколения

ПОМОЩЬ 
 МЕЦЕНАТОВ

Этим летом в Днепре 
прошел третий, ежегод-
ный Благотворительный 
фестиваль «Жить здоро-
во», организованный  Меж-
дународным обществен-
ным союзом (МОС) «Еди-
ный простор». На сцене 
выступали творческие 
коллективы, работала бла-
готворительная ярмарка, 
проходили спортивные 
конкурсы и соревнования. 
Кроме этого, организаторы 
мероприятия наградили 
победителей единого про-
екта для школ и активных 
учеников «Школа - мой дом 
родной». В данном проекте 
существуют несколько 
н о м и н а ц и й - п р о г р а м м . 
В частности, Лидерский 
курс «Школа жизни». Его 
цель - дать активным уче-
никам 8-11-х классов на-
выки лидера-новатора. И 
«Школа своими руками», 
в которой главная задача 
участников - преобразить 
здание и двор родной аль-
ма-матер. 

О д и н  и з  п а р т н е р о в 
«Единого простора» - ком-
пания «Техноимидж» - 
стала меценатом двух но-
минаций. «Мы активно 
наблюдаем за движением 
школьных проектов, та-
ких как «Школа - мой дом 
родной». Мы приняли ре-
шение выделить одно из 
наиболее результативных 
учебных заведений курса 
«Школа своими руками». 
Им оказалась гимназия 
№39 города Каменского и 
6 наиболее активных лиде-
ров-участников конкурса 
«Школа жизни». Гим назия 
получила подарочный 
сертификат на ведение 
ремонтных работ, а де-
ти-лидеры - возможность 
пройти двухнедельное 
обучение в компании», - го-
ворит  директор ООО «Тех-
ноимидж» Олег Величко. 
Его компания существует 
на рынке с 1998 года и зани-
мается полным товарным 
и сервисным циклом, ком-
плексно обслуживая парки 
складской и грузовой тех-
ники. Вот уже девять лет, 
кроме основной своей де-
ятельности, предприятие 
оказывает социально-бла-
готворительную помощь 
детям и молодежи. 

РЕБЯТА ИЗУЧАЛИ,  
КАК РАБОТАЕТ КОМПАНИЯ

ОПЫТ  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Курс «Школа своими 
руками» является частью 
большого проекта «Школа 
- мой дом родной» и суще-
ствует с 2015 года. За это 
время в нем приняли уча-
стие более 80 школ из Днеп-
ра, Каменского, Кривого 
Рога, Павлограда и других 
городов и районов области. 
Он создан для обучения 
школьников основам терри-
ториального самоуправле-
ния. «Команды-участницы 
должны были преобразить 
здание своей школы и дво-
ра и снять свои работы на 
видео по примеру передач 
типа «Квартирного вопро-
са», показать нам, что было 
до и как стало после. Для 
работы активные школь-
ники из каждого учебного 
заведения собирали свою 
команду, а потом вместе 
думали, как обновить зда-
ние», - говорит замести-
тель председателя МОС 
«Единый простор» Юлия 
Гуртовая.

Снятое видео участники 
проекта присылали на кон-
курс. Его оценивали пред-
ставители общественности, 
управления образования 
облгосадминистрации, экс-
перты в сфере социального 
предпринимательства и 
меценаты. В этом году пер-
вое место заняла гимназия 
№39 из Каменского. Именно 
она получила сертификат 
на ремонтные работы от 
«Техноимиджа» на сумму 
10 тыс. грн.

«Деньги решили потра-
тить на ремонт стульев 
в актовом зале. Раньше 
детям было неудобно си-
деть. Мы, конечно, чини-
ли кресла каждый год, 
но комплексного ремонта 
не было уже порядка 10 
лет. Так что сертификат 
пришелся очень кстати», 
- говорит директор гим-
назии №39  Снежана Лео-
нидовна. Так, удалось от-
ремонтировать 175 стуль-

ев. Где-то потребовалось 
подкрутить болты, где-то 
- заменить старые детали 
на новые.

ОСНОВНАЯ 
 ЗАДАЧА

Еще одна часть проекта 
«Школа - мой дом родной» 
- лидерский курс под наз-
ванием «Школа жизни». 
Проект существует с 2015 
года. В Школе принял уча-
стие 231 ребенок. Только 
этим летом дипломы «Ли-
дер-новатор» получили 150 
детей. Главная цель курса 
- не только выявить талан-
ты и лидерский потенциал 
молодежи и развить эти 
качества, но и направить 
их в нужное русло. «Наша 
основная задача - подгото-
вить всесторонне развитых, 
инициативных, творчески 
мыслящих лидеров с со-
знательной гражданской 
позицией, способных жить 
и творить для реализации 
своего предназначения, а 
также для общего развития 
города и страны», - говорит 
координатор Лидерского 
курса «Школа жизни» МОС 
«Единый простор» Викто-
рия Кушнир.

Форма обучения на ли-
дерском курсе очно-заоч-
ная - участники слушали 
лекции, находясь непосред-
ственно рядом с лектором, 
а также смотрели видео на 
канале «Единого простора» 
в Ютубе и получили домаш-
ние задания. Вдохновиться 
примерами лекторов смог-
ли дети из Днепра, Кривого 
Рога, Павлограда и других 
городов региона. 

Стоит отметить, что 
«Школа жизни» - социаль-
ный проект, его участни-
ки - школьники или их 
родители - обучение не 
оплачивают. «После того 
как были объявлены побе-
дители «Школы жизни», 
наша компания взяла ребят 
на двухнедельную стажи-
ровку. Дети смогли на ко-
роткий период окунуться 

во взрослую жизнь и почув-
ствовать те возможности 
и камни преткновения, с 
которыми сталкивается 
любой человек, окончив 
учебное заведение», - гово-
рит Олег Величко.

Шесть лидеров своих 
школ две недели изучали, 
как работает компания 
«Техноимидж». Знакоми-
лись в три этапа: 
  Детям рассказали о 

внутренней системе ком-
муникации, специфике 
«Техноимиджа» на рынке 
Украины, взаимодействии 
работы отделов и установ-
лении отношений с клиен-
тами.
  Школьников ознако-

мили с объемом работ, с 
которыми связан любой 
штатный сотрудник ком-
пании.
 Ученики вместе с ку-

раторами проанализирова-
ли результаты проделан-
ной работы.

«Самое главное в этом 
обучении - ребята находят-
ся в том возрасте, когда они 
стремятся понять окружаю-
щий мир не с экрана телеви-
зора и чьих-то рассказов, а 
самостоятельно. Сделать 
оценку собственных усилий 
и в итоге получить новый 
виток в своей жизни. Боль-
ше бы таких программ обу-
чения для подросткового 
поколения и через 5-7 лет 
стало бы меньше молоде-
жи, которая не может опре-
делиться с выбором», - го-
ворит руководитель отдела 
продаж ООО «Техноимидж» 
Сергей Тарасенко. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Кроме социальной по-
мощи школьникам «Тех-
ноимидж» оказывает мате-
риальную помощь незащи-
щенным слоям граждан, 
организовывает акции по 
наведению порядка и бла-
гоустройству во дворах 
районов, где расположены 
офисы компаний. «Ком-
пания неоднократно обра-
щалась в районные и го-
родские органы власти со 
своими социальными ини-
циативами и наработками 
для дальнейшего продви-
жения проблем жителей и 
благодарна за посильное 
движение властей навстре-
чу», - сказал Олег Величко. 
Он отметил, что фирма 
помогает детскому бла-
готворительному фонду 
«Свиточ», детям-сиротам 
и беспризорникам, а также 
участвовала в акции раз-
дачи бесплатных обедов 
и организации праздни-
ков для детей, оказывала 
денежное содействие в 
строительстве и содержа-
нии храмов и церквей в 
Днепре.

 ЗАПИТАЙ У ЮРИСТА   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Я - власниця земельної ділянки з цільо-
вим  призначенням для ведення садів-
ництва. Хочу побудувати будинок на цій 
землі, тому планую змінити її цільове 
призначення. Чи маю я на це право та 
яка процедура зміни? 

На запитання відповідає Оксана Миколаїв-
на Костенко, ТОВ «ЮК «Юрист 24-7», тел. 
(096)171-42-09
 Маєте право. 
Зміна цільового 
призначення 
земельної 
ділянки приват-
ної власності 
здійснюється 
за ініціативою 
власника ділян-
ки. Насамперед 
вам необхідна 
нотаріально 
засвідчена 
заява про зміну, 
підписана вами. Саме це і є підставою для 
розробки проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення землі. Розроблен-
ня проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, 
цільове призначення якої змінюється, 
не потребує отримання дозволу жодним 
органом влади. Для розробки проекту 
потрібно звернутися до землевпорядної 
організації, яка має у штаті сертифікованих 
інженерів-землевпорядників, та укласти від-
повідний договір для розробки землевпо-
рядної документації (проект землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земель-
ної ділянки). Проект слід погодити в місцево-
му управління Держгеокадастру; місцевому 
відділі архітектури та містобудування; інших 
організаціях (органи лісгоспу, водгоспу, 
охорони культурної спадщини, екології тощо) 
в індивідуальних випадках. Строк погод-
ження - упродовж десяти робочих днів від 
дня одержання ними проекту землеустрою. 
Отримавши рішення про зміну цільового 
призначення земельної ділянки, вам необ-
хідно внести зміни до системи Державного 
земельного кадастру та отримати витяг з 
нього. Після цього необхідно звернутися 
до відділу Державної реєстраційної служби 
та зареєструвати право власності на свою 
земельну ділянку з новим цільовим при-
значенням та отримати нове свідоцтво та 
витяг про право власності. Необхідно також 
розуміти, що наявність затвердженого плану 
зонування території або детального плану 
території є обов’язковою в ході погоджен-
ня проекту зміни цільового призначення. 
Відповідно до статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» зміна 
цільового призначення земельної ділянки, 
яка не відповідає плану зонування території 
або детальному плану території заборо-
няється. З’ясувати, чи було затверджено такі 
документи щодо вашої місцевості, можна 
в міськраді (сільраді, селищній раді), якщо 
земельна ділянка знаходиться в межах на-
селеного пункту. Якщо ділянка - за межами 
населеного пункту, то звернутися до місце-
вої райдержадмінінстрації.

Якщо у вас виникли юридичні запитання, 
телефонуйте: (096)171-42-09,  

(093)354-51-65 або пишіть запитання: 
jurist24.7@gmail.com, 

і ми дамо вам відповідь у наступному 
 номері.
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