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ПРО СКЛИКАННЯ ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОЇ СЕСІЇ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

ШАНОВНІ мЕШКАНЦІ РАЙОНу ТА ДухОВЕНСТВО!
Щиросердно вітаємо вас із Днем Хрещення Київської Русі, який ми 

відзначаємо, вшановуючи пам’ять Святого рівноапостольного вели-
кого князя Володимира.

Як свідчить багатовікова історія, християнська духовність була 
головним чинником збереження нашого народу. Невичерпний духов-
ний і культурний потенціал християнства дає нам благодатні сили 
для творення добра, примноження любові та подолання негараздів. 

Невгасима віра й натхненна праця кріплять нашу державу. Ми ра-
діємо нашим успіхам і виносимо уроки з невдач.

Бажаємо всім щастя, здоров’я, миру та злагоди у ваших родинах.
Едуард ПІДЛуБНИЙ, голова райдержадміністрації.
Сергій ІВАНЦОВ, голова районної ради.

Відповідно до статті 55, частини 
4, 9 статті 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
голова Дніпропетровської районної 
ради Сергій Іванцов підписав роз-
порядження № 42-р від 21 липня 
2014 року «Про скликання трид-
цять четвертої сесії Дніпропетров-
ської районної ради VІ скликання».

Згідно із зазначеним розпоря-
дженням, тридцять четверта сесія 

Дніпропетровської районної ради 
VІ скликання відбудеться 07 серп-
ня 2014 року о 10.00 годині  в при-
міщенні районної ради за адресою: 
вул. Теплична, 5, перший поверх, 
зала засідань.

На розгляд ради виносяться 
питання: про підсумки виконання 
програми соціально-економічного 
та культурного розвитку Дніпро-
петровського району за І півріч-

чя 2014 року; звіт про виконання 
районного бюджету за І півріччя 
2014 року; різне.

Порядок проведення сесії: 
реєстрація депутатів районної 
ради – з 09.30 год.; пленарне за-
сідання районної ради – о 10.00 
год.

Засідання Президії районної 
ради відбудеться 5 серпня 2014 
року о 10.30 год.

Аграрії Дніпропетровського району завершили один із 
основних комплексів польових робіт – збір врожаю ранніх 
зернових культур.

Треба зазначити, що завдяки сприятливим природ-
но-кліматичним умовам осені та зими, достатній кілько-
сті вологи в період вегетаційного розвитку рослин, впро-
вадженню новітніх технологій та сортів при вирощуванні 
сільськогосподарських культур, а також завдяки високо-
му професіоналізму хліборобів, в районі отримано найви-
щий врожай ранніх зернових за останні п’ять років .

Ранніх зернових культур скошено на площі 26107 га, 
отримано валовий збір більше 91 тис. тонн, при середній 
урожайності 35 ц/га. Із них: озимої пшениці скошено 17725 га, намолочено 70 тис. тонн, уро-
жайність – 39,5 ц/га; озимого ячменю скошено 2583 га, намолочено 7,5 тис. тонн, урожайність 
– 29 ц/га; ярового ячменю скошено на площі 4738 га, намолочено 11 тис. тонн, урожайність 
– 23,4 ц/га; овса скошено 191 га, намолочено 0,5 тис. тонн, урожайність  – 27,5 ц/га; гороху 
скошено 473 га, намолочено 1,1 тис. тонн, урожайність – 23,4 ц/га. 

Кращими господарствами району зі збирання ранніх зернових культур у 2014 році 
є: ТОВ «Любимівка», директор В’ячеслав Лінський, скошено 2404 га ранніх зернових 
культур, отримано валовий збір 11,8 тис. тонн, урожайність – 49,1 ц/га, в тому числі ози-
мої пшениці: скошено 2272 га, валовий збір 11,4 тис. тонн, урожайність – 50,4 ц/га; ТОВ 
«Агроінвест», директор Олег Рубль, скошено 575 га, валовий збір 2,7 тис. тонн, урожай-
ність – 46,7 ц/га, в тому числі озимої пшениці: скошено 540 га, валовий збір 2,5 тис. тонн, 
урожайність – 45,9 ц/га; Державне підприємство ДП «ДГ «Дніпро», директор Сергій Хо-

рішко, скошено ранніх зернових культур на площі 1069 
га, намолочено 4,0 тис. тонн зерна, урожайність – 40,3 ц/
га, в тому числі озимої пшениці: скошено 656 га, валовий 
збір 2,8 тис. тонн, урожайність – 43,4 ц/га, озимого ячме-
ню: скошено 41 га, урожайність – 60 ц/га.

Хочеться відмітити те, що ДП «ДГ «Дніпро» одне з під-
приємств району, що в своїй структурі посівних площ сіє 
практично всі види ранніх зернових культур.

Кращі зернозбиральні екіпажі, які своєю працею зроби-
ли вагомий внесок у загальний кошик отриманого врожаю 
на «Жнивах 2014 року», а саме, ТОВ «Любимівка», екіпаж 
у складі: комбайнер Віктор Новіков, помічник Микола 

Бєляєв, водій Анатолій Шахов, які комбайном марки CLAAS DOMINATOR MEGA 208 ско-
сили 474 га ранніх зернових культур, намолотили 2398 тонн зерна.

Комбайновий екіпаж ТОВ «Чумаки»: комбайнер Руслан Рогальський, помічник 
Юрій Бунчук, водій Олександр Чорний, комбайном «КЕЙС» скосили зернових на 
площі 580 га, намолотили 1700 тонн зерна.

Головне завдання, яке стоїть перед аграріями Дніпропетровського району – закріпити до-
сягнуті успіхи та успішно завершити збір врожаю пізніх культур.

Хочеться подякувати керівникам, спеціалістам та всім працівникам, які організу-
вали свої колективи та створили необхідні умови для вирощування та збору врожаю 
ранніх зернових культур. Працелюбні хлібороби Дніпропетровського району! При-
йміть щирі побажання добра, миру та злагоди.

Тетяна  ТКАЧ, начальник управління.
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Відповідно до плану основних системних заходів у се-
реду відбулося засідання колегії райдержадміністрації під 
головуванням Едуарда Підлубного. На засідання колегії 
були запрошені: керівники структурних підрозділів рай-
держадміністрації, районних управлінь, голови виконко-
мів місцевих рад, керівники установ і організацій району, 
працівники апарату райдержадміністрації, керівники пра-
воохоронних та контролюючих органів. 

На розгляд колегії виносилися наступні питання: про 
підсумки виконання 
бюджету району та 
районного бюджету за 
І півріччя 2014 року; 
про підсумки роботи 
зі зверненнями грома-
дян за I півріччя  2014 
року та забезпечення 
виконання Указу Пре-
зидента України від 
07 лютого 2008 року 
№109/2008 «Про пер-
шочергові заходи щодо 
забезпечення реалі-
зації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування»; про погоджен-
ня звіту про виконання програми соціально-економічного та 
культурного розвитку району за I півріччя 2014 року.

З першого питання доповіла Наталія Левчук, начальник 
фінансового управління райдержадміністрації, яка зазначи-
ла, що за І півріччя 2014 року до зведеного бюджету району 
надійшло 148,2 млн грн доходів, що становить 100,4% до 
уточнених показників місцевих органів влади, визначених 
на звітний період. Це на 20,9 млн грн більше в порівнянні з 
відповідним періодом 2013 року. За звітний період зведеним 
бюджетом району уточнений план по власних доходах за-
гального фонду виконано на 110,5%, до бюджету надійшло 
55,5 млн грн доходів, це на 5,9 млн грн  або на 11,8% більше в 
порівнянні з відповідним періодом 2013 року.

Показники МФУ, визначені району на 2014 рік, виконано 
на 108,9%, при уточненому плані І півріччя 36,9 млн грн,   
отримано доходів в обсязі 40,2 млн грн, перевиконання 
складає 3,3 млн грн доходів. Не забезпечено виконання 
планових показників власних доходів за звітний період 4 
місцевими бюджетами, а саме: Новомиколаївською, Ми-
колаївською, Горьківською, Партизанською сільськими 
радами.

За звітний період до бюджету району надійшло податку 
з доходів фізичних осіб в обсязі 40,1 млн грн, що складає 
108,9 % до уточнених планових показників звітного періо-
ду та на 3,7 млн грн  або на 10,2% більше в порівнянні з 
2013 роком. План по податку на доходи фізичних осіб не 
виконали 8 бюджетів, якими в цілому недоотримано 207,1 
тис. грн, це бюджети Кіровської селищної, Любимівської, 
Миколаївської, Новомиколаївської, Олександрівської, Пар-
тизанської, Степової та Степнянської сільських рад.

План по платі за землю виконано на 112,6 %, отримано 
доходів на суму 12,4 млн грн, перевиконання складає 1,4 
млн грн. Доходів по платі за землю отримано на 1,1 млн 

грн або на 9,7% більше в порівнянні з 2013 роком. Планові 
показники по платі за землю не виконали 5 рад, це: Горь-
ківська, Миколаївська, Новомиколаївська, Орджонікідзев-
ська, Сурсько-Литовська сільські ради, якими недоотрима-
но 262,8 тис. грн.

Районним бюджетом дохідна частина за І півріччя поточ-
ного року виконана на 97,1%, у тому числі по власних дохо-
дах – на 108,2%, по міжбюджетних трансфертах – на 93,5%. 

Районним бюджетом отримано в звітному періоді влас-

них доходів на 2,1 млн грн більше проти відповідного 
періоду 2013 року. У звітному періоді всі місцеві бюдже-
ти перерахували до районного бюджету в повному обсязі 
планові суми перевищення доходів над видатками, а це 4,6 
млн грн. При уточненому плані зведеного бюджету району 
на рік в обсязі 331,6 млн грн касові видатки склали 127,3 
млн грн, або 38,4 %.

На соціально-захищені статті бюджету направлено асиг-
нувань у сумі 110,9 млн грн або 87,1 % від загальної суми 
видатків, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 
– 46,2 млн грн, на харчування – 3,9 млн грн, на енергоносії – 
8,0 млн грн, на утримання медичної галузі в районі – 9,1 млн 
грн, на поточні соціальні виплати населенню – 43,6 млн грн. 
На капітальні видатки всіма бюджетами району направлено 
1,8 млн грн. Видаткова частина районного бюджету за І пів-
річчя поточного року профінансована на суму 97,3 млн грн, 
що складає 76,4% від зведено бюджету району. Районний 
бюджет має виключно соціальну направленість.

Кредиторська заборгованість у цілому по району в порів-
нянні з початком року збільшилася на 0,7 млн грн і складає 
14,4 млн грн. Найбільшу заборгованість місцеві бюджети 
мають у галузях: «Освіта», «Житлово-комунальне госпо-
дарство», «Будівництво», «Дорожнє господарство», «Охо-
рона навколишнього природного середовища».

Обсяг залишків бюджетних коштів у районі на звітну 
дату складає 76,3 млн грн, у тому числі: залишки на рахун-
ках спеціального фонду місцевих рад - 56,8 млн грн, з них:  
кошти дорожніх фондів – 1,5 млн грн; кошти від відшкоду-
вання втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва – 8,8 млн грн; кошти бюджету розвитку – 31,7 
млн грн; кошти природоохоронного фонду – 11,6 млн грн; 
залишки субвенції, отриманої в попередні роки та в поточ-
ному році, з державного бюджету місцевими бюджетами 
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання ву-
лиць і доріг комунальної власності в населених пунктах 

склали 3,1 млн грн і утворилися по всім місцевим радам. 
З другого питання виступила Надія Закладна, завіду-

вач сектору по роботі зі зверненнями громадян, яка на-
голосила, що за звітний період до райдержадміністрації 
надійшло 98 письмових звернень громадян, у тому чис-
лі 30 колективних. На особистому прийомі керівниц-
твом райдержадміністрації прийнято 59 громадянина 
по 41 питанню. Загальна кількість письмових та усних 
звернень 139. Більшість звернень стосуються питання 

аграрної політики і 
земельних відносин 
– 41,4%; комуналь-
ного господарства 
– 24,2%; транспорту 
і зв’язку – 8,5%; со-
ціального захисту 
населення – 4,2%.

Статистика звер-
нень у розрізі адмі-
ністративно-тери-
торіальних одиниць 
свідчить, що най-
більшою визнана 
кількість звернень 

від мешканців міста Дніпропетровська – 45, що стано-
вить 32% від загальної кількості звернень громадян, 
селища Ювілейне - 18 або 13%, Кіровське – 13 або 9,3%, 
міста Підгородне – 20 або 15% .

За І півріччя 2014 року малозабезпеченим мешканцям 
Дніпропетровського району з депутатського фонду ра-
йонного бюджету виділено матеріальну допомоги на суму 
188,700 тис. гривень. За результатами розгляду вирішено 
позитивно 13% питань, надано роз’яснення, необхідну ін-
формацію – 82%, надіслано на розгляд за належністю від-
повідному органу 4%. За відповідний період 2014 року до 
Дніпропетровської райдержадміністрації надійшло 203 
звернення громадян з контакт-центру «Гаряча лінія голо-
ви обласної державної адміністрації». Райдержадміністра-
цією було опрацьовано в І півріччі 2014 року 75 звернень 
громадян, які надійшли від обласного контактного центру 
з державної установи «Урядовий контактний центр».

Питання, з якими звертаються мешканці районну, по-
ступово вирішуються. Отже, підсумки проведеної роботи 
свідчать, що робота зі зверненнями громадян потребує по-
силення уваги керівників структурних підрозділів райдер-
жадміністрації та установ і організацій району до вирішення 
проблемних питань у забезпеченні життєдіяльності меш-
канців району, адже компетентне та повноцінне вирішення 
соціальних і побутових проблем сприятиме забезпеченню 
гідного життя мешканців Дніпропетровського району.

Едуард Підлубний зазначив, що потрібен діалог із людь-
ми, бо саме безпосереднє спілкування допомагає зрозуміти 
потреби й турботи наших громадян.

 Про погодження звіту щодо виконання програми соці-
ально-економічного та культурного розвитку району за I 
півріччя 2014 року доповіла  Оксана Соколовська, началь-
ник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержад-
міністрації. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

КОЛЕГІЯ

Підсумки районного бюджету за I Півріччя
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«Дніпровська зоря» актуально

Довгі роки українська 
армія фінансувалася за 

залишковим принципом, 
обеззброювалась, скоро-
чувалась. Цілеспрямоване 
знищення боєздатності 
країни призвело до того, 
що сьогодні наші захис-
ники не мають у достат-
ній кількості ні військової 
техніки, ні зброї, ні засо-
бів особистого захисту, не 
кажучи вже про сучасне 
спорядження. Саме в та-
ких обставинах прийшла 
неочікувана війна. Як 
відродити армію? Що до-
поможе скоріше зупинити 
кровопролиття? Жителі 
Дніпропетровщини ре-
агують на ці питання за 
покликом власного серця. 

Військові дії на сході 
України стали шоком для 
всіх. Як і в далекому 1941-
му, нас застали зненацька. 

Почалася мобілізація 
військовозобов’язаних, 
добровольці записували-
ся в Національну гвардію, 
амуніції на всіх не виста-
чало. Тут ми явно посту-
палися терористам, які 
щедро забезпечувалися 
російськими «спонсора-
ми». 

Тоді з ініціативи губер-
натора Дніпропетровщи-
ни був створений перший 
батальйон спецпризна-
чення «Дніпро-1», потім 
«Артемівськ», рота «Сі-
чеслав», батальйон «Шах-
тарськ». Бійців одягли й 
взули, озброїли, забезпе-
чили сучасною технікою. 
Але це був лише перший 
крок. 

Регулярна армія, як і 
раніше, залишалася біля 
розбитого корита. Всеу-
країнські збори допомоги 
не увінчалися особливим 
успіхом. І тоді Дніпро-
петровщина знову взяла 
ініціативу в свої руки. 
Прості люди, бізнесмени, 
керівники підприємств 
стали допомагати, хто 
чим може. 

Автоперевізники Дні-
пропетровщини переда-
ли українській армії при-
лади нічного бачення. 
Активісти, за попереднім 
погодженням із керів-
ництвом збройних сил, 

придбали монокуляри, 
водонепроникні біноклі, 
нічні приціли, портативні 
метеостанції. Уся ця тех-
ніка дозволить військо-
вим убезпечити себе від 
нападів терористів у зоні 
АТО та вести ефективний 
бій навіть у темряві. Нада-
лі активісти планують на-
дати допомогу в забезпе-
ченні медикаментами та 
продуктами харчування. 

Також автомобілісти до-
помагають армії в ремонті 
автотранспорту, обслу-
говуючого військові ча-
стини. Автотранспортні 
підприємства передають 
військовим у зоні АТО ав-
торемонтні майстерні та 
запасні частини для тех-
ніки. 

Не так давно автопере-
візники підняли питання 
використання мобіліза-
ційних резервів, які були 
свого часу сформовані 
на кожному автопідпри-
ємстві. З десяток років 
тому резервні структури 
були скасовані, а їх май-
но опинилося «нічийним» 
– ні продати, ні пустити 
в справу. Така ситуація, 
зокрема, склалася в АТП-
11225, керівництво якого 
й звернулося до ОДА в 
числі перших. У найко-
ротші терміни бюрокра-
тичні перепони були зня-
ті, військові отримали 
таку необхідну їм техніку. 
Подібна підтримка на-
дійшла й від інших АТП 
регіону. 

З перших днів прове-
дення АТО активна мо-
лодь Дніпропетровщини 
об’єдналася для допомоги 
військовим. Молодіжний 
центр неодноразово ор-
ганізовував акції зі збору 
макулатури й передачі ви-
ручених грошей на потре-
би армії. Поступово до ко-
рисного почину підклю-
чилися всі вузи області. 

Волонтери Молодіж-
ного центру подарували 
Дніпропетровському вій-
ськовому госпіталю 5 хо-
лодильників для зберіган-
ня медикаментів. Також у 
госпіталь було передано 

15 звичайних і 5 функці-
ональних ліжок, 50 спаль-
них та 2 протипролежневі 
матраца. Допомагають 
військовим і морально. 
Волонтери пишуть листи 
в зону АТО, провідують 
поранених у лікарнях, а 
недавно організували для 
них спільний похід у кіно-
театр і екскурсію містом. 

А днями бізнесмени та 
ветерани МВС приготу-
вали незвичайний пода-
рунок – 3 тис. коробок 
цукерок. Половина солод-
кого вантажу вирушила в 
центр для переселенців із 
Луганської та Донецької 
областей. Інша половина 
– оперативному команду-
ванню «Південь» для вій-
ськових, що знаходяться в 
зоні АТО. 

Дніпропетровщина од-
нією з перших простягла 
руку допомоги звільнено-
му Слов’янську. 20-тонна 
фура з водою, хлібом, ма-
каронними виробами, цу-
кром і рослинним маслом 
курсувала від будинку до 
будинку, роздаючи гума-
нітарну допомогу нуж-
денним. 

«Зі світу по нитці, го-
лому – сорочка» - так го-
ворить народна мудрість. 
Але в наш час це прислів’я 
придбало дещо іншого 
звучання: «З кожного по 
нитці, Україні – мир». 
Міцний мир, витканий з 
мільйонів ниточок люд-
ської підтримки. 

Костянтин ГОЛуБ. 

уКРАЇНІ – мИР

ПОСТАЧАННЯ  ПО-ДНІПРОПЕТРОВСЬКИ

Мешканці Дніпропетровського району не стоять 
осторонь подій, які  відбуваються на сході країни. 

Завдяки натхненній праці волонтерів збира-
ються кошти на підтримку солдатів Національ-
ної гвардії України, які знаходяться в зоні про-
ведення антитерористичної операції. Мешканці 
сіл Старі Кодаки, Любимівка, Новоолександрів-
ка, Чумаки та Новомиколаївка активно долучи-

лися до благородної місії. Спільними зусиллями вдалося зібрати 15 тис. грн. На ці кошти 
були закуплені медикаменти для надання першої невідкладної допомоги пораненим. 

Віктор Бутківський, народний депутат України, тісно співпрацює з людьми доброї 
волі в нашому районі. На їх прохання Віктор Володимирович разом із помічником Єв-
геном Скалозубом та Сергієм Серьогіним, директором ДРІДУ НАДУ при Президентові 
України, відвезли лікарські засоби до Гвардійської 93-ї окремої механізованої бригади. 
Далі вантаж попрямує в гарячу точку країни.

Сьогодні дуже важливо всім разом зібратися з силами й допомогти нашим хлопцям, 
які захищають мир. Можливо, це саме той варіант, який дозволить досягти кінцевої 
мети – спокійне життя й можливість із упевненістю дивитися в завтрашній день. Допо-
мога військовим України від кожного громадянина нашої держави – вагома підтримка 
в складний час. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Гвардійське. 

ПІДТРИмКА ВІЙСЬКОВИх

НА ДОПОмОГу
ЗАхИСНИКАм

Країна активно обговорює процес 
децентралізації влади. Як ефектив-
но та дієво реформувати місцеве 
самоврядування, підняти економі-
ку та створити якісні умови життя 
для людей… Усі ці питання сьогод-
ні є першочерговими в житті як ма-
леньких сіл, так і великих міст. 

Місцеве самоврядування вже 
давно потребувало реформування. 
Часи, коли все працювало «по нака-
таній схемі», пройшли. Змінюється 
суспільство, методи роботи, зміню-
ється світогляд та принципи життя 
людей. 

А для того, щоб змінити систему 
управління необхідна нова законо-
давча база. Перші практичні кроки 
вже зроблені. Верховна Рада Украї-
ни прийняла новий Закон України 
«Про співробітництво територіаль-
них громад».

Мовою юристів: цей закон ство-
рив основу для кооперації ресурсів 
органів місцевого самоврядування. 
Закон визначає організаційно-пра-
вові засади співробітництва те-
риторіальних громад, принципи, 
форми, механізми такого співробіт-
ництва, його державної підтрим-
ки, фінансування та контролю. Він 
сприятиме вирішенню спільних 
проблем територіальних громад на 
місцевому рівні, створенню спіль-
них об’єктів муніципальної інфра-
структури для декількох територі-
альних громад, що, у свою чергу, 
сприятиме розвитку регіонів. 

Закон створив нові механізми 
співпраці територіальних громад. 
У першу чергу, «виграшний білет» 
отримають маленькі села, які сьо-
годні називають вимираючими. Де-
сятки років вони занепадали, адже 
влада була не в змозі утримувати 
дитячий садок чи побудувати но-
вий водогін. Постійна відсутність 
фінансування сільської місцево-
сті призвела до того, що люди ви-
їжджали з сіл у пошуках кращого 
життя в містах. Відтепер громади 
зможуть об’єднувати зусилля для 
того, щоб реалізовувати корисні 
для себе проекти. 

Законом передбачено делегуван-
ня одного чи декількох завдань 

суб’єктам співробітництва. При 
цьому виконавцю передаються й 
відповідні ресурси для реалізації 
цих завдань. Також мова йде й про 
реалізацію спільних проектів гро-
мад. Така форма співробітництва 
дозволяє координувати діяльність 
двох сторін та акумулювати необ-
хідні ресурси в чітко визначений 
період. 

Передбачене спільне фінансу-
вання (утримання) підприємств, 
установ та організацій комунальної 
форми власності – інфраструктур-
них об’єктів. Створення спільних 
комунальних підприємств, установ 
та організацій. Утворення суб’єк-
тами співробітництва спільного 
органу управління для спільного 
виконання визначених законом по-
вноважень. 

Наприклад, у селі Іванівка виро-
щують корів, при цьому не мають 
приміщень, де можна було б орга-
нізувати м’ясопереробне виробни-
цтво. А село Петрівка має необхідні 
приміщення. Погодьтеся, селам до-
цільно об’єднатися та розвивати цю 
справу – нарощувати поголів’я ро-
гатої худоби, виробляти м’ясо-ков-
басні вироби, отримувати прибуток 
із їх продажу. При цьому жителі сіл 
будуть мати роботу, за яку отриму-
ватимуть заробітну плату.  

Як пояснюють юристи, держава 
буде стимулювати таке співробіт-
ництво. І одним із таких стимулів 
стане надання ресурсу місцевим 
бюджетам. Це може бути передача 
об’єктів державної власності в ко-
мунальну власність суб’єктів спів-
робітництва, а також методична, 
організаційна, фінансова та інша 
підтримка їх діяльності.

Більш детальну інформацію щодо 
децентралізації влади та реформи 
місцевого самоврядування можна 
отримати на сайті Комітету з де-
централізації та реформування міс-
цевої влади  www.msreform.dp.gov.
ua. 

Сергій  ЮхИмЕНКО, 
радник голови облдержадміні-
страції, заступник голови Комі-
тету з децентралізації та рефор-
мування місцевої влади.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Громади співпрацюватимуть 
між собою з користю 

До уваги громадян! 
Громадяни України, які переміщуються з тим-

часово окупованої території та районів проведен-
ня антитерористичної операції для отримання 
всебічної безоплатної правової допомоги мають 
можливість звертатися до Головного управління 
юстиції у Дніпропетровській області за адресою: 
49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла маркса, 
21-а, каб. 102 або за тел. (0562) 38-55-00. 

Графік роботи громадської приймальні Головно-
го управління юстиції в Дніпропетровській області: 
щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00 год. 

Крім того, для отримання консультацій з питань за-
стосування норм податкового та митного законодавства можна 
звертатись у Кол-центр Міністерства доходів і зборів України 
за номером 0-800-501-007 (дзвінки зі стаціонарних телефонів 
безкоштовні), а також до Центрів обслуговування платників ГУ 
Міндоходів у Дніпропетровській області. 

Режим роботи Центрів обслуговування платників дер-
жавних податкових інспекцій Гу міндоходів у Дніпропе-
тровській області: понеділок, середа, п’ятниця з 9.00 до 18.00 
год.; вівторок, четвер з 9.00 до 20.00 год.; субота з 9.00 до 16.00 
год.; неділя – вихідний. 

Дніпропетровська ОДПІ.

мІНІСТЕРСТВО ДОхОДІВ І ЗБОРІВ ПОВІДОмЛЯЄ

ОПЕРАТИВНА НАРАДА 
У залі засідань районної ради під час оперативної наради був заслуха-

ний виступ Вікторії Решетило, бібліографа Дніпропетровської централь-
ної районної бібліотеки на тему: «Реалізація Розпорядження Кабінету 
Міністрів України № 236-р від 25 квітня 2012 року «Про затвердження 
плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення 
рівня толерантності в суспільстві».

(Докладний виступ читайте в наступному номері газети)

ЄДИНА КРАЇНА
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З 1 липня 2014 року набирають чинності зміни перед-
бачені Законом України «Про запобігання фінансової 
катастрофи та створення передумов для економічного 
зростання в Україні», в частині виплати допомоги при 
народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку. 

Зазначеними нормативно-правовими актами з 1 лип-
ня 2014 року передбачається: об’єднання допомоги при 
народженні дитини та по догляду за дитиною до досяг-
нення нею трирічного віку в один вид допомоги – до-
помогу при народженні дитини; збільшення розміру 
допомоги при народженні першої дитини на 
10 320 гривень (по відношенню до діючого 
законодавства, яка призначається на першу 
дитину); встановлення фіксованого розмі-
ру допомоги при народженні дитини в сумі 
41 280 гривень, не залежно від кількості 
народжених дітей в сім’ї; здійснення одно-
разової виплати при народженні дитини у 
сумі 10 320 гривень та щомісячної випла-
ти протягом 36 місяців у сумі 860 гривень; 
встановлення нового переліку документів, 
необхідних для призначення допомоги при 
народженні дитини та реєстрації її місця проживання; 
призупинення виплати допомоги по догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічного віку для всіх отри-
мувачів допомоги; встановлення виплати допомоги у 
розмірі 130 гривень (на наступні 12 місяців) для осіб, 
у яких закінчилась виплата допомоги при народженні 
першої дитини, яка виплачувалася 24 місяці.

Діти народженні до 1 липня 2014 року отримують до-
помогу при народженні дитини за старими законами. 
Допомога при народженні дитини надається в розмірі, 
встановленому на дату народження дитини. Тому вста-
новлений раніше розмір допомоги не буде переглядати-
ся, а буде виплачуватися в тих розмірах, які одержують 
особи та до кінця терміну призначення відповідно до 
діючого законодавства. Якщо особа, якій призначено 
допомогу при народженні дитини виявила бажання 
працювати, допомога буде виплачуватися до закінчення 
терміну її призначення. 

З 1 липня 2014 року припиняється виплата допомоги 
до трьох років, як в мінімальному розмірі так і в збіль-
шеному розмірі (по доходах). Для осіб, у яких закінчився 
строк виплати допомоги при народженні першої дити-
ни, яка виплачується 24 місяці, на наступні 12 місяців 
призначається допомога до досягнення дитиною три-
річного віку в розмірі 130 гривень, яка перерахунку по 
доходам не підлягає. Якщо у складі сім’ї є друга дитина, 
на яку призначена допомога при народженні дитини, до-
помога до трьох років на першу та другу дитину не при-

значається. У разі, якщо допомога до 
трьох років була призначена раніше, 
то її виплата з 01.07.2014 року припи-
няється.

Наприклад: Жінка народила пер-
шу дитину у грудні 2013 року. На дитину отримує що-
місячну допомогу при народженні дитини з січня 2014 
року по грудень 2015 року у розмірі 860 гривень та по 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 
у розмірі, що перевищує мінімальний.

З 1 липня 2014 року допомога по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку припиняється. Здійс-
нюється щомісячна виплата допомоги при народженні 
дитини (860 грн). Допомога до досягнення дитиною 
трирічного віку буде виплачуватися починаючи з січ-

ня 2016 року у розмірі 130 гривень 
(протягом 12 місяців до досягнення 
дитиною трирічного віку). У разі 
працевлаштування отримувача (або 
виходу на роботу) виплата допомо-
ги в розмірі 130 гривень припиня-
ється.

Законом України «Про запобіган-
ня фінансової катастрофи та ство-
рення передумов для економічного 
зростання в Україні» відповідно 
внесені зміни до Закону «Про збір 
та облік єдиного внеску на загаль-

нообов’язкове державне соціальне страхування», де до 
платників єдиного внеску включені особи, які отриму-
ють допомогу при народженні дитини. З метою збере-
ження права громадян на зарахування їм часу догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку до тру-
дового стажу, управління соціального захисту населен-
ня буде здійснювати відрахування до управлінь Пенсій-
ного фонду за отримувачів допомоги при народженні 
дитини та за осіб, яким буде здійснюватися виплата 
допомоги до досягнення дитиною трирічного віку у роз-
мірі 130 гривень. У разі працевлаштування отримувачів 
(або виходу на роботу) в період отримання допомоги при 
народженні дитини та допомоги до досягнення дитиною 
трирічного віку у розмірі 130 гривень, управління соці-
ального захисту населення не провадить відрахування 
до Пенсійного фонду за таких отримувачів.

З 1 липня 2014 року збільшується розмір допомоги при 
усиновленні дитини й буде призначатися як допомога 
при народженні дитини у розмірі 41 280 грн. Державна 
підтримка сімей з дітьми здійснюється також через на-
дання їм допомоги згідно із Законом України «Про дер-
жавну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 
залежно від майнового стану та сукупного доходу сім’ї.

За додатковою інформацією можна звертатися до 
управління соціального захисту населення  за теле-
фонами: 753-62-00, 27-70-46.

Оксана ЯРЕмЧуК, 
начальник відділу прийому громадян. 

Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок ви-
дачі ваучерів для підтримки конкурентоспроможності на 
ринку праці. Право на отримання ваучерів отримають гро-
мадяни у віці від 45 років із страховим стажем не менше 15 
років. Ваучер можна використовувати для прискореного 
навчання новій професії або підвищення кваліфікації. Вар-
тість ваучера обмежена 10 прожитковими мінімумами для 
працездатних осіб (на сьогодні — 11470 грн). Оплата вауче-
ра здійснюється з коштів Фонду соціального страхування 
на випадок безробіття. Перенавчання з використанням ва-
учера здійснюється відповідно до затвердженого Держав-
ною службою зайнятості переліком професій, складеним із 
урахуванням потреби економіки в робочій силі. На сьогод-
ні в перелік включені будівельна галузь, агропромисловий 
комплекс, транспортна інфраструктура, інформаційні тех-
нології та ін. Ваучер не видаватимуть особам, які не мають 
професійно-технічної або вищої освіти, а також тим, хто 
проходив протягом останніх п’яти років перепідготовку за 
рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття, 
а також зареєстрованим безробітним, які виявили бажан-
ня пройти професійне навчання за направленням служби 
зайнятості.

Затверджено перелік навчальних закладів, які мають лі-
цензію на діяльність із надання освітніх послуг. Щороку 
список професій оновлюватимуть відповідно до потреб 
ринку праці.

Для отримання ваучера до центру зайнятості потрібно 
подати заяву, паспорт, трудову книжку, свідоцтво або ди-
плом про освіту, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків. У присутності власника зроблять ко-
пії цих документів і власник засвідчує їх своїм підписом. 
Якщо трудова книжка зберігається у роботодавця, одер-
жувач ваучера подає її копію, засвідчену роботодавцем, а 
також письмовий дозвіл на обробку персональних даних. 
Після отримання повідомлення про видачу ваучера, осо-
ба упродовж п’яти робочих днів має звернутися за ним до 
центру зайнятості. Цей термін може бути продовжений 
лише за наявності поважних причин неявки, підтвердже-
них документально. Також упродовж 90 днів особі необ-
хідно укласти договір із навчальним закладом.

Вчитися можна як стаціонарно, так і заочно. Якщо безро-
бітний вибере стаціонар, то реєстрацію безробітного буде 
скасовано. А якщо це працююча людина, то при навчанні 
стаціонарно, вона має звільнитися з основного місця праці.

Тож, якщо вас зацікавила ця інформація звертайтеся 
до Дніпропетровського районного центру зайнятості, 
та за телефонами: 753-77-05, 753-67-97. 

микола СІНЧуК, 
ди рек тор Дніп ропе т ровського районного 
цен т ру зайн я тост і . 

ВАуЧЕР НА НАВЧАННЯ – 
ПІДТРИмКА ОСІБ НА РИНКу ПРАЦІ

уПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАхИСТу НАСЕЛЕННЯ ІНфОРмуЄ

соціальні виПлати з 1 липня 2014 року

Сьогодні в Дніпропетровському районі 
активно впроваджується нова форма ро-
боти з дітьми – сиротами та позбавлени-
ми батьківського піклування – «Настав-
ництво», що має на меті допомогти дітям 
у навчанні, профорієнтації, соціалізації. 
Створення для них можливостей най-
більш безболісного переходу до дорослого 
життя. Навчання потенційних наставни-
ків для дітей Малого групового будиночку 
«Мій дім» відбулось у два етапи. На тре-
нінгову програму прийшли молоді люди, 
які бачать у собі потенціал до того, щоб 
стати наставником для дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського піклу-
вання й прагнуть не на словах і разово, а на 
діях та постійно допомагати дітям.

Тренінг проводив спеціаліст Дніпро-
петровського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олександр 
Мітьков. На навчанні учасники присвятили час детальному ознайомленню з системою 
захисту дітей-сиріт у нашій країні, формами влаштування та особливостями переміщен-
ня дітей. Спростували існуючі міфи та стереотипи з відношення до дітей-сиріт у нашому 
суспільстві. Визначили термін «Наставник», якості та його навички, види наставництва, 
напрямки в програмі, компетентності, етапи розвитку взаємовідносин, складну поведін-
ку, правила та техніки ефективного спілкування, рольові вправи, сфери розвитку дити-
ни, методи побудови безпечних відносин, ефективність діяльності наставника. Також 
учасники більш глибоко познайомились із особливостями дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування з врахуванням їх життєвих історій, дізнались про над-
бання та втрати, які переживають діти-сироти, особливості їх соціалізації та розвитку й 
специфічні потреби.

Молоді люди зізнаються, що інформація з тренінгу їх вразила. Хоча більшість має дос-
від спілкування та роботи з дітьми-сиротами, але детальне занурення в особливості пе-
режитого дітьми та їх почуття дало їм можливість зрозуміти, яких справжніх труднощів 

зазнають та переживають ще зовсім малень-
кі діти та як сильно потребують підтримки 
близького дорослого, вірного друга, опори та 
порадника, якими може стати для них настав-
ник.

Учасники тренінгу, яких було 9 чоловік 
віком від 19 до 37 років, позитивно налаш-
товані, їх відгуки є схвальними, а мотивація 
до наставництва не згасає: «Дитині потрібна 
допомога, бо вона залишається наодинці з 
багатьма проблемами, які сама не може ви-
рішити. Дитині потрібна любов, піклування 

та захист»; «Хочу, щоб кожна дитина була 
щаслива, щоб було для неї достатньо уваги та 
спілкування, щоб відчула себе потрібною та 
повноцінною»; «Якщо я зможу допомогти при-
наймні одній дитині, то життя пройшло не 
дарма»; «Хочу зробити цих дітей щасливими, 

поганого в їх житті досить, а щастя мало»; «Якщо не я, то хто?».
По закінченню навчання всі учасники отримали сертифікати з проходження навчаль-

ної програми. Наразі відбувається процес  підготовки до взаємопідбору наставників та 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування Малого групового будиночку 
«Мій дім». 

Приємно констатувати, що знову наш Дніпропетровський район впроваджує нові, 
ефективні форми роботи з дітьми, що конче цього потребують.  

Захід відбувся в рамках проекту «Добре вдома», що реалізується ПБО «Надія і житло 
для дітей» в Україні за підтримки благодійної програми «Сирітству – ні!» (благодійний 
проект «Родина для дитини», Дніпропетровська область), фонду Ріната Ахметова «Роз-
виток України» в партнерстві з Дніпропетровською облдержадміністрацією та Дніпро-
петровською райдержадміністрацією з вересня 2012 року.

Олександр мІТЬКОВ, 
спеціаліст І категорії відділу соціальної роботи Дніпропетровського районного цен-
тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТу «ДОБРЕ ВДОмА»

НАСТАВНИЦТВО 
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОму РАЙОНІ

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНфОРмуЄ

СКАжЕмО «НІ» ЗАРПЛАТІ 
В КОНВЕРТІ

Заробітна плата – одна з головних еко-
номічних категорій, яка поєднує інтереси 
працівників, підприємців та держави й 
безпосередньо впливає на рівень життя 
населення. 

Виплата заробітної плати «в конверті» 
послаблює соціальний захист працівни-
ків, причетних до тіньової економіки, 
зменшує надходження до бюджетів усіх 
рівнів та державних соціальних стра-
хових фондів і в кінцевому підсумку 
обертається зубожінням освітян, лікарів, 
військових та незахищених верств насе-
лення.

Кожен громадянин має право на заробіт-
ну плату не менше від установленого міні-
мального розміру. Такі явища, як зарплата 
«у конверті» та робота без оформлення 
трудових відносин, мають глибокі корені 

й руйнують суспільство 
зсередини, позбавляючи 
майбутнього тих, хто от-

римує неофіційну зарплату й чиї трудові 
книжки залишаються неоформленими. 
Нечесні працедавці роблять це начебто в 
інтересах найманого працівника, який че-
рез економічну неграмотність не усвідом-
лює всієї глибини обману.

Не менш важливим являється той факт, 
що рівень надходження податку на дохо-
ди фізичних осіб у бюджет знаходиться у 
прямій залежності від рівня нарахованої 
заробітної плати. На сьогодні втрати бю-
джету від прихованої «в конвертах» заро-
бітної плати великі. Тому дуже важливо, 
щоб працівники отримували заробітну 
плату не «в конвертах», а офіційно, бо 
саме в такому випадку місцевий бюджет 
має стабільні надходження.

Дніпропетровська ОДПІ ГУ Міндохо-
дів у Дніпропетровській області прово-
дить роз’яснювальну роботу з керівника-

ми підприємств та громадянами, суб’єк-
тами господарювання щодо погашення 
заборгованості з заробітної плати з метою 
надходження додаткових коштів, недо-
пущення її виплати без сплати податку 
з доходів фізичних осіб і відрахувань до 
Пенсійного фонду.

Велике значення має добровільна спла-
та податків до бюджету з отриманих до-
ходів, неприпустимості виплат заробітної 
плати «в конвертах», а також за двома ві-
домостями чи фіктивними документами.

У Дніпропетровській ОДПІ роз’яснен-
ня податкового законодавства здійсню-
ється шляхом інформування платників 
податків через засоби масової інформації, 
розміщення матеріалів на інформаційних 
стендах, проведення зустрічей з підпри-
ємцями району, представниками бізнесу. 
Так, із початку поточного місяця 2014 
року проведено 93 заходи (зустрічі, семі-
нари, «круглі столи» тощо).

Досягнення нової якості життя наших 

співвітчизників потребує гармонійного 
балансу інтересів суспільства, держави й 
бізнесу, соціальної відповідальності під-
приємців. Підтримка роботодавцем ідеї 
легалізації заробітної плати та робочого 
місця – це захист свого бізнесу від некон-
курентних умов, а офіційне оформлення 
на роботу – соціальна захищеність най-
маного працівника.

ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ГУ Міндоходів у Дніпропетровській 

області закликає суб’єктів господарюван-
ня сплачувати свої податкові зобов’язан-
ня вчасно та в повному обсязі. Шановні 
платники, пам’ятайте про важливість 
вчасного розрахунку з бюджетом, адже 
наявність податкової заборгованості у 
будь-якому розмірі – явище, що порушує 
права всіх громадян, позбавляючи дер-
жаву джерел фінансування різноманіт-
них потреб суспільства.

Дніпропетровська ОДПІ.

мІНІСТЕРСТВО ДОхОДІВ І ЗБОРІВ ПОВІДОмЛЯЄ
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У наш нелегкий та неспокійний час, коли так тривожно на 
душі, нам усім як ніколи потрібна краплина тепла та друж-
нє спілкування. Працівники районної дитячої бібліотеки та 
юнацького абонемента організували та провели свято поезії, 
присвячене 80-річчю нашого земляка, вчителя за фахом, по-
ета за покликанням – Володимира Івановича Вовка.

Людина жива поки її пам’ятають… Поет живе в своїх вір-
шах. Володимир Вовк був чуйною, порядною людиною з до-
брим, щирим серцем. Більше двадцяти років минуло як він 
пішов із життя, а його колишні учні й досі зі щемом і сумом 
згадують уроки, які артистично та цікаво проводив їх учи-
тель. Розповідають про те, як старалися, щоб як найшвидше 
опанувати новий матеріал. Відповісти на домашнє завдання, 
щоб у кінці уроку залишилось вільних хвилин сім чи п’ять. 
І тоді Володимир Іванович читав їм свої байки та вірші, які 
вони й зараз цитують, особливо часто згадують байку-жарт 
«Слон на пляжі».

Народився поет та байкар 5 
липня 1934 року в родині ро-
бітника в місті Запоріжжі. Ще 
коли був маленьким із родиною 
перебралися до міста Дніпропе-
тровськ. Там закінчив школу з 
відзнакою. Отримав вищу освіту 
в Дніпропетровському держав-
ному університеті, закінчив іс-
торико-філологічний факультет. 
Працював у Підгородненській 
СЗШ-3 завучем, учителем укра-
їнської мови та літератури. Потім 
ще довгий час був викладачем у 
Підгородненській вечірній школі.

Все своє життя Володимир Іванович був у творчому 
пошуку, плідно співпрацював із газетами «Дніпровська 
зоря», «Сільські вісті», журналом «Перець», де часто дру-
кувалися його байки та вірші.

Він був щасливою людиною, доля подарувала йому коха-
ну й люблячу дружину Лідію Григорівну, з якою він про-
жив 38 років, виховав двох чудових дітей, діждавсь онуків.

На нашому святі була присутня одна з онучок – Ліна Зе-
ленська. Вона успадкувала талант дідуся, прочитала дуже 
гарну йому присвяту, в якій море любові та ніжності до 
рідної людини.

На цій зустрічі було прочитано багато віршів та байок, які 
актуальні сьогодні, але особливо щемливо звучав вірш  напи-
саний Володимиром Вовком за день до смерті «Заповітне».

Поетичні посиденьки закінчились чаюванням, залишив-
ши в душах присутніх промінчик добра й віри в краще 
майбутнє. Завдяки таким зустрічам ми всі вчимося шану-
вати й цінувати тих, хто поруч із нами, не забувати тих, 
хто пішов від нас.

Тетяна РухЛІНСЬКА,
заступник директора по роботі з дітьми, м. Підгородне.

СТОРІНКАмИ ПОЕЗІЇ

9 вересня 1941 року о 23.00 
год. у селі Орлівщина Ново-
московського району відда-
ється перший бойовий наказ 
по 261-й стрілецькій дивізії, на 
підрозділи якої покладалося 
створення 2-го ешелону обо-
рони. І вже 10 вересня займає 
рубіж: західна й південно-за-
хідна околиці Підгородне-за-
лізниця.

976-й стрілецький полк за-
йняв Підгородне по півден-
но-західній околиці, 978-й 
стрілецький полк зайняв ру-
біж - шосе біля східної околи-
ці Підгородне-залізниця.

Командир 261 стрілець-
кої дивізії  полковник Єрьо-
мін, військовий комісар 261 
стрілецької дивізії старший 
батальйону комісар Куяров, 
начальник штабу 261 стрілецькій дивізії майор Вино-
градов.

А вже 11 вересня о 18.00 год.  в Ульянівці (північна 
частина Підгородного) готується перше оперативне 
зведення по 261-й стрілецькій дивізії.

Перед фронтом по дивізії противник протягом ночі 
вів шалений артилерійський, мінометний та кулемет-
ний вогонь. Спроби незначних груп противника про-
никнути в стик між 1-ю та 2-ю ротами 976 стрілецько-
го полку були відбиті.

14 вересня  батальйон 974-го стрілецького полку 
замінює на позиціях бійців Дніпропетровського ар-
тилерійського училища. Між  підрозділами відсутній 
телефонний зв’язок, тому затримується інформація до 
штабу шостої армії. Противник веде сильний артиле-
рійський вогонь.

19 вересня вночі роти 974-го стрілецького полку 

261-ї стрілецької дивізії на лі-
вому фланзі приходить на за-
міну зведеному загону 255-ї 
стрілецької дивізії капітана 
Дмитрієва, дуже поріділому 
після атаки через Самару та 
силами двох батальйонів 976-
го та 978-го стрілецьких пол-
ків проводить силову розвід-
ку. Але досягти якогось успіху 
не вдалося.

23 вересня німецьким вій-
ськам надійшов наказ про 
«розкриття» плацдарму. Піс-
ля завершення боїв під Киє-
вом ворог мав значні сили, аби 
спрямувати головний удар на 
Павлоград.

Цього ж дня з 261-ї стрілець-
кої дивізії за прорахунки в ро-
боті з особовим складом було 
відкликано комісара дивізії 

Куярова, комісара штабу Лопушко, начальника по-
літвідділу дивізії Струкова, а також політпрацівників 
полків. Дивізія залишилася без керівного політскла-
ду.

25 вересня німці значно активізувалися  на плацдар-
мі. Посилився  артилерійно-мінометний і кулеметний 
вогонь. Це могло свідчити лише про твердий намір ні-
мецьких частин вийти за межі Ломівського плацдар-
му. Однак підпорядкування дванадцятій армії  позба-
вило їх подальшої інформації про противника.

Командиру  261 стрілецької дивізії наказувалося 
те, чого уже не можна було виконати в зв’язку з різ-
кою зміною ситуації. Бойовий наказ запізнився. Він 
зобов’язував дивізію залишатися на місці до 30 верес-
ня й забезпечити відхід 273-ї та 15-ї стрілецької ди-
візії. Однак стояти на попередніх рубежах вже було 
справжнім безглуздям. Доки керівники штабу 261-ї 

стрілецької дивізії намагалися знайти вихід із стано-
вища в Половиці та  Йосипівці прибули розрізнені ти-
лові підрозділи15-ї та 273-ї стрілецької дивізії. 

Близько 3-ї години ночі почалася переправа на схід-
ний берег Самари, але колони були атаковані воро-
жими танками. Початок наступного дня також не дав 
шансу навести переправу. Штаб 261-ї стрілецької диві-
зії у цей час усе ще продовжував залишатися у Полови-
цях. Тоді село, збудоване німцями-колоністами, своїм 
розташуванням нагадувало букву «Г». Довга вулиця 
впиралася в Самару, а коротка-одностороння - фрон-
том дивилася на Підгородне. 29 вересня 1941 року 261 
стрілецька дивізія в хаотичному порядку переправ-
ляється через р. Самару під постійним вогнем ворога. 
Прикриваючи переправу наших підрозділів, воїни 261 
стрілецької дивізії хоробро захищались і переходили в 
контратаки. Пострілів  із нашого боку ставало все мен-
ше й менше. Зрештою, залишилася лише одна гармата 
біля будинку голови колгоспу. З неї останніми почали 
стріляти командир восьмого артполку полковник Селі-
ванов та командир 809-го артполку 261-ї дивізії майор 
Іонісій Каф’ян. Але невдовзі поруч розірвався ворожий 
снаряд. Майор Каф’ян загинув. Полковник Селіванов, 
а за ним начальник оперативного відділу штабу Рогов 
змушені були сховатися від ворожого вогню у напівп-
ідвалі. Командир дивізії Єрьомін із ними піти відмо-
вився, залишився в своєму окопчику між будинками, 
доки не задавив його там ворожий танк.

Підрозділам 261-ї стрілецької дивізії, які вели бій 
біля Підгородного та Половиць, які до останнього ви-
конали наказ штабу дванадцятої армії, вогневою під-
тримкою ніхто вже допомогти не  міг. 

Пройшовши крізь страшні випробування – пекло 
оборонних боїв, наші воїни, поряд із якими йшов ма-
йор Рогов, несли свій високий нескорений Дух. По за-
кінченню війни Рогов написав свої спогади про бої в 
районі р. Самари.

Вікторія ЧЕРЕДНІЧЕНКО, 
директор музею, м. Підгородне.

Посиденьки 
у родинному колі

Купальське свято належить до найважливіших свят християнського року. Це свято природи, краси та моло-
дості. В основі свята обрядовими символами є вода, вогонь, рослинність: зілля, квіти, трави, дерева. Вогонь – 
це символ сонця, який вночі на Івана Купала досягає «своєї найбільшої життєвої сили». Для купальського вог-
нища добували вогонь «тертям дерева до дерева», де дерево є споріднене з сонцем - джерелом вогню. Дерево в 
купальському обряді уособлює життя. Біля прикрашеного квітами та стрічками купальського дерева дівчата 

й хлопці влаштовують 
розваги, забави, співа-
ють, водять хороводи, 
веселяться. Увесь день, 
аж до пізньої ночі, про-
ходять купальські за-
бави. А ввечері хлопці 
розбирають купальське 
дерево, з нього квіти й 
віночки скидають під 
ноги дівчатам, а саме де-
ревце жбурляють у воду.

Вода в купальському 
обряді - символ очищен-
ня. На Івана Купала ра-
но-вранці йшли матері 
за водою й промовляли, 
щоб до їхніх донечок 
швидше сватів засила-
ли. Тричі воду черпали 

й траву тричі в ній варили, а донечкам відваром личка мили на гарну вроду, з надією на швидке одружання. 
Зілля, коріння квітів, трави мають чудодійну силу - їх використовують у медицині.  На святкуванні Купала 
рослинам приділяють велику увагу, про них пісні співають, їх прославляють.

У селі Старі Кодаки теж дотримуються давніх звичаїв та традицій. За підтримки Новоолександрівського 
сільського голови Олександра Візіра та місцевих депутатів Миколи Белякова та Віктора Кривого, народний 
ансамбль «Кодачанка» разом із відпочиваючими на Дніпрі відсвяткували свято Івана Купала, плели віночки, 
співали пісень, навколо багаття водили хороводи. Після свята віночки покидали в річку.

Ніна ПРОТОПОПЕНКО, директор Старокодацького БК. 

ВІДЛуННЯ СВЯТА
Світ українських традицій

Нещодавно  відбулося за-
криття табору відпочину «Про-
лісок» на базі Зорянської СЗШ. 
Свято прощання з табором від-
булося яскраво, весело: з кон-
курсами, змаганнями, розігра-
шами. Час у таборі промайнув 
дуже швидко. І нібито вчора, (а 
це було у квітні-травні) всі роз-
починали готуватися до табору. 
Діти об’єдналися в п’ять заго-
нів та придумали цікаві назви 
та девізи. 

Начальник табору Людмила 
Єфіменко сформувала групу 
вихователів та керівників гурт-
ків. Заздалегідь був складений 

дієвий план роботи пришкіль-
ного табору «Пролісок». Кожна 
дитина могла знайти для себе 
багато цікавого та корисного: 
участь у різноманітних конкур-
сах «Попелюшка», «Лицар», 
«Казковий герой», позмагалися 
в шахи, шашки, шукали скарби, 
провели цікаво час за настіль-
ними іграми, виготовляли по-
робки, малювали картини. Що-
дня Сергій Вербицький, вчи-
тель фізкультури, запрошував 
дітей до участі в спортивних 
змаганнях із футболу, піонер-
болу та інших ігор.

І, що вкрай важливо для бать-

ків, дітвора отримувала тут по-
живне, смачне дворазове харчу-
вання, кошти на нього виділила 
Чумаківський сільський голова 
Валентина Стець.

Швидко промайнув час. Діти, 
сповнені різноманітних планів 
на літні канікули, насолоджу-
ються відпочинком. А вихова-
телі та керівники гуртків аналі-
зують свою роботу та планують 
своє майбутнє. Тож побажаємо 
всім добре відпочити й набра-
тися нових сил.  

Тетяна ПІДТИКАНА, 
вихователь 5 загону Зорян-
ської ЗСШ.

Зорянці активно відпочили

ТАБІР «ПРОЛІСОК»

ГЕРОЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

БОЙОВИЙ ШЛЯх
2 61  Д И ВІ ЗІ Ї
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хРИСТИЯНСЬКІ ІСТИНИ

Втрачений атестат про повну загальну 
середню освіту серії НР № 42525146 ви-
даний 12 травня 2012 року та додаток до 
атестата на ім’я Стрембицького Артура 
Костянтиновича, вважати недійсним.

СТВОРЕНО КОмуНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИмКИ ДІТЕЙ ТА СІ-

мЕЙ «ДОБРЕ ВДОмА»,
адреса: сел. Ювілейне, вул. Радгоспна, 66. 

Для роботи в Центрі запрошуються претенденти на по-
сади: заступник директора (1од.); методист із надання со-
ціальних послуг (1 од.); бухгалтер (1 од.);адміністратор (1 
од.); юрист (2 од.); психолог (3 од.);медична сестра (1 од.); 
фахівець із соціальної роботи із цілодобового чергування (4 
од.); фахівець із соціальної роботи (10 од.); невролог (1 од); 
реабілітолог фізичний (1 од.); логопед (2 од.); сторож (2 од.); 
прибиральник; службових приміщень (1 од.);кухар (1 од.). 
Вимоги до персоналу: освіта та кваліфікація мають відпо-
відати обраній посаді: середня-спеціальна, вища (бакалавр, 
спеціаліст або магістр) відповідного напрямку. 

Посади закладу передбачатимуть роботу позмінно та 
виїзди в села району за місцем проживання дітей.

Перевагу буде надано претендентам, які мають: високий 
рівень комунікаційних навичок; вміння ефективно працю-
вати в команді; бажання працювати в новому та перспек-
тивному середовищі; досвід роботи із сім’ями та дітьми 
різних соціальних груп, досвід роботи з дітьми, які мають 
поведінкові та емоційні проблеми; знання законодавства з 
питань захисту дітей та соціальної допомоги.

Відбір на роботу буде проходити на конкурсній осно-
ві. Для участі в конкурсі вам необхідно до 4 серпня цьо-
го року подати: заяву про участь в конкурсі (в довільній 
формі); резюме (з даними не менше двох поручителів); 
супровідний лист претендента (в довільній формі); ко-
пії документів про освіту.

Більш детальну інформацію про Центр соціальної під-
тримки дітей і сімей ви можете отримати за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 5, каб. 37 «в», служба у справах 
дітей, попередньо узгодивши за телефоном: контактні 
особи: мазурок Людмила Андріївна (056)753-62-81, (056) 
753-92-96, Дощук Дар’я Валеріївна (099) 657-10-88. 

Відібрані претенденти будуть запрошені на співбесі-
ду та навчання.

28 липня за цер-
ковним календа-

рем – день пам’яті святого рівноапостольного ве-
ликого князя Київського Володимира. українська 
Церква відзначатиме річницю хрещення Київської 
Русі. Першосвятителем традиційно вважається 
князь Володимир Святославович, названий пра-
вославною церквою Рівноапостольним і Святим. 
у 988 р. він успішно запровадив християнство як 
державну релігію. 

Перше хрещення Русі як держави відбулося в дру-
гій половині IX ст., під час княжіння братів Аскольда 
й Діра. Це взагалі був період інтенсивної місіонерської 
діяльності Церкви серед слов’янських народів, ініційо-
ваної Константинопольським патріархом Фотієм і рим-
ським папою Миколою I. Якраз ці найвищі християнські 
ієрархи благословили слов’янську літургію й слов’янські 
переклади Біблії, здійснені Кирилом та Мефодієм.

Одначе великого успіху в хрещенні Русі Аскольдові 
досягти не вдалось. У 882 р. антихристиянська опозиція 
запросила новгородського князя Олега, і з його допо-
могою вчинила кривавий державний переворот: князь 
Аскольд і його брат Дір були вбиті, а всі плоди хрещен-
ня – знищено. Це на ціле століття затримало входження 
нашого народу в коло європейської цивілізації.

Звісно, довго так продовжуватися не могло. Мабуть, 
київські володарі й самі розуміли це, а під час походів 
на Царгород на власні очі бачили переваги християн-
ства. Віщий Олег брав участь в облозі столиці Візантії 
907 року як союзник князя Симеона, а отже, не міг не 
відзначити, якої могутності й визнання досягла Болга-
рія після хрещення. Олегового наступника, князя Іго-
ря, дехто з дослідників, особливо з церковних, називає 
внутрішнім чи таємним християнином. Відомо, що в 
944 р. руси здійснили вдалий похід на Константинополь 
і ромейський (візантійський) імператор Роман I зму-

шений був підписати вигідний для Русі 
мирний договір. Цілком можливо, що зі 
свого боку він зажадав хрещення воло-
даря Русі. Князь Ігор, без сумніву, бачив 
вигоду з такого кроку, адже Царгород ви-
знавав рівними собі тільки християнські 
держави. Крім того, ідея імперії та необ-
меженість влади християнського царя не 
могли не імпонувати гордому володареві 
великої держави. Напевно тоді ж, разом 
із Ігорем, нову віру прийняла й княгиня 

Ольга, взявши християнське ім’я Олена.
В очах воєвод і київських бояр такий вчинок було 

сприйнято як зраду рідних богів. Зрозуміло, Русь по-
сварилась. Можливо, що й трагічна загибель князя Іго-
ря в Деревлянській землі 945 року пов’язана з виступом 
опозиції. Проте княгині Ользі вдалось утримати княжий 
стіл за собою. Вона не зреклася нової віри і, залишаю-
чись християнкою, самостійно правила майже двадцять 
років у язичницькій державі. Цього не вдалося навіть 
такому могутньому князеві як Аскольд. І вона не опи-
ралася на допомогу ромеїв, як болгарський князь Борис, 
якому теж довелося придушувати повстання язичників. 
Звичайно, княгиня Ольга намагалась хрестити своїх під-
даних. Одначе зазнавала невдач. Власне, у Києві відбув-
ся політичний переворот: Ольгу було позбавлено влади, 
і княжий стіл нарешті посів Святослав, вихований во-
єводою Асмусом у середовищі дружинників. Хрестити 
Русь випало Володимирові – його синові й онукові Оль-
ги. Після кількох невдалих спроб реформувати місцеву 
слов’янську релігію він звернувся до Христового вчен-
ня. 988 року князь Володимир сам прийняв нову віру в 
Корсуні, за тим хрестив Київ і оголосив християнство 
державною релігією. А відтак Русь нарешті рівноправно 
влилася до загальноєвропейського Духовного Потоку.

Костянтин ДРОБІТЬКО.

Гороскоп ОВНИ. Навколо вас буде відбувати-
ся дуже багато подій, і ви навряд чи 
зможете встигати за ними. Не слід 
метушитися в таких ситуаціях. 

ТІЛЬЦІ. У професійній сфері на 
вас чекають численні відряджен-
ня, в процесі яких будуть вирішу-
ватися питання, що стосуються 
кар’єрного зростання й прибутків.

БЛИЗНЮКИ. На цьому тижні від-
чуватиметься тривога. Це пов’я-
зано з помилками, допущеними ра-
ніше. У вас буде час на виправлення 
цього становища.

РАКИ. Тиждень буде насиченим і 
наповненим подіями в усіх сферах 

вашої життєдіяльності. Прийшла пора брати на себе 
відповідальність за прийняття важливих рішень. 

ЛЕВИ. Період підбиття підсумків, системати-
зування отриманих результатів. Першу половину 
тижня ви будете багато працювати й боротися за 
своє місце під сонцем. 

ДІВИ. Набагато легше діяти разом із кимсь, а не 
поодинці.  Спробуйте налагодити ділові відносини з 
колегами й ваші успіхи стануть більш значними. 
Період сприятливий для важливих рішень.

ТЕРЕЗИ. Переосмисліть те, що ви змогли до-
сягти у своєму житті. Сміливо починайте новий 
етап – наступна сходинка вашої трудової діяльно-
сті – підвищення, чи нова робота. 

СКОРПІОНИ. Ви зможете неспішно обдумати всі 
події, що відбулися з вами останнім часом, зробіть 
відповідні висновки й проаналізуйте промахи.

СТРІЛЬЦІ. На початку тижня зірки рекоменду-
ють вам більш відповідально підійти до вирішення 
грошових питань. 

КОЗЕРОГИ. Проаналізуйте свої успіхи та невдачі 
за минулий тиждень. Таким чином ви розумієте, 
який багаж знань отримали й зможете надалі ско-
ристатися ним для досягнення своїх нових цілей.

ВОДОЛІЇ. Несподівані сюрпризи чекають на тих, 
хто впав у відчай. Близькі та рідні вам люди обов’яз-
ково будуть для вас підтримкою та опорою. 

РИБИ. Настав етап закріплення досягнутих 
результатів. Вам не варто надавати багато 
значення помилкам, змиріться з ними й при-
йміть як належне. 

КОНСЕРВуЄмО НА ЗИму
Персики в яблучному соці 

Інгредієнти: на 1 л консервації - 667 г персиків, 359 мл. 
яблучного соку. 

Очистіть персики від плодоніжок, розріжте на дві ча-
стини й видаліть кісточки. Залийте яблучним соком, 
доведіть до кипіння. Розлийте у стерилізовані банки та 
закатайте. 

Персики натуральні половинками 
Інгредієнти: на 1 л консервації - 667 г персиків. 
Розсортуйте плоди за ступенем зрілості та забарвлен-

ням, очистіть від плодоніжки, вимийте в холодній воді, 
розріжте на половинки, видаліть кісточки й укладайте 
щільно в підготовлені банки. 

Сік із персиків, яблук та гарбуза із м’якоттю 
Інгредієнти: 700 г персиків, 2 л яблучного соку, 1 л 

гарбузового соку. 
Підготовлені персики без кісточок залийте невеликою 

кількістю яблучного соку й варіть протягом 10 хв., потім 
протріть зварену масу через сито, залийте яблучним й 
гарбузовим соком, доведіть до кипіння. Розлийте в підго-
товлені стерилізовані банки та закупорюйте кришками.

БуДЬТЕ ЗДОРОВІ!
ПЕРСИКОВИЙ СІК

Персиковий сік допомагає при захворюваннях серце-
во-судинної системи, у тому числі при порушенні сер-
цевого ритму й атеросклерозі, органів дихання, печінки, 
жовчного міхура, нирок. Приймати його слід по 0,5-1 
склянці 2-3 рази на день за півгодини до їжі.

ГОТуВАТИ ЛЕГКО!
РуЛЕТИКИ З БАКЛАжАНІВ 

Інгредієнти: баклажани, цибуля ріпчаста, горіхи во-
лоські, часник, зелень, сіль, перець (мелений), майонез, 
оцет, кип’ячена вода.

Спосіб приготування: наріжте баклажани вздовж 
тонкими скибочками, присоліть і залиште на 5 хв. Потім 
обсмажте з обох сторін. 

Для начинки: обсмажте цибулю, почистіть волоські го-
ріхи й часник. Все покладіть у блендер й додайте туди 
зелень, сіль, перець, трохи кип’яченої водички, 1 ч.л. ма-
йонезу, 1 ч.л. оцту.

Змастіть обсмажені скибочки баклажанів начинкою й 
загорніть їх рулетиками. Смачного!

ГОСПОДИНІ НА ЗАмІТКу
НЕПРИЄмНИЙ ЗАПАх у хОЛОДИЛЬНИКу

Розморозьте холодильник. Зіпсовані продукти, якщо 
такі є викиньте. Дістаньте всі полички та контейнери. 
Вимийте холодильник всередині та зовні теплою водою з 
невеликою кількістю рідкого мила та содою в пропорції 
2 ст. ложки соди на 1 л води. Витріть усе насухо й зали-
ште на провітрювання.

КРАСуНЯм
ЦуКОР ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 

усі ці маски наносять на чисте обличчя й через 10 
хв. змивають теплою водою: для сухої шкіри: збийте 
в блендері 1 ст.л. цукрового піску із трьома ложками 
пюре банана; для жирної шкіри: 1 ст.л. цукру, три лож-
ки бананового пюре, все збивається з білком яйця; для 
будь-якого типу шкіри: 1 ст.л. цукру змішайте з білком. 

ЧОЛОВІКАм НА ЗАмІТКу
умОВИ ЗБЕРІГАННЯ ОВОЧІВ у КВАРТИРІ

Картопля. Дуже важливо перед заготівлею просуши-
ти картоплю на сонці близько 2-3 днів, після чого очисти-
ти її від налиплого бруду. Ретельно переберіть картоплю 
й залиште для зберігання тільки ту, на якій немає ніяких 
зовнішніх пошкоджень. Не слід зберігати її на балконі, 
комора є найкращим варіантом. 

морква. Для її довгого зберігання потрібні сухі де-
рев’яні ящики та  прогрітий на сонці пісок. Як й карто-
пля, моркву потрібно пару днів підсушити на свіжому 
повітрі, відокремити всі плоди, які мають  пошкодження. 
У приготовані ящики потрібно засипати шар піску 3 см, 
після чого укласти в ряд моркву так, щоб коренеплоди 
між собою не стикалися. Зверху моркву повністю засипа-
ється піском. Потім викладається наступний ряд плодів, 
за ним ще один. Заповнені доверху таким чином ящики 
можна зберігати на балконі.

Господарочка
ЯК КАжЕ 
муДРІСТЬ…
Якщо ви щось 

втратили - 
радійте, що не 
багато! 
Якщо ви бага-

то втратили - 
радійте, що не 

все! 
Якщо ви все 

втратили - радій-
те, адже втрачати  

більше нічого!

Втрачене пенсійне посвідчення серії 
ААЕ № 246512 на ім’я Дудник Вален-
тини Павлівни, вважати недійсним.

2014 рік для Центральної районної бібліотеки – рік проведення акції «Кожен чи-
тач – меценат», де читачі та жителі сел. Ювілейного подарували книги районній 

бібліотеці. Для дітей літнього табору було організовано літературний експрес «Слов’янські боги», «День інформації». 
Молодь ознайомилась із усним журналом «Чоловічі професії». А також користувачам був запропонований відкритий 
перегляд літератури «Ян Неруда – великий творець літератури Чехії». Пройшов день приємного сюрпризу «Солодке 
свято – всесвітній день шоколаду». На «зеленому» майданчику сел. Ювілейного відбувся флешмоб «Рослинний світ». 

НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙОННА РАДА 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу діловодства та госпо-
дарського забезпечення виконавчого апарату район-
ної ради. Вимоги до претендентів: громадянство 
України;  повна вища освіта відповідного профе-
сійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом 
на службі в органах місцевого самоврядування або 
державній службі на посаді головного спеціаліста 
не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших 
сферах управління не менше 3 років; володіння пер-
сональним комп’ютером в обсязі користувачів про-
грамного забезпечення.

Документи приймаються протягом 30 днів із 
дня опублікування оголошення. Довідки за адре-
сою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, тел.27-59-04.

уПРАВЛІННЯ АГРОПРОмИСЛО-
ВОГО РОЗВИТКу ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКОЇ РАЙДЕРжАДмІНІСТРАЦІЇ 
оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади начальника відділу фінансо-
во-кредитного забезпечення, економіч-
ного аналізу та соціально – трудових від-
носин (головний бухгалтер). Вимоги до 
претендентів:  громадянство України; 
повна вища освіта; стаж роботи за фахом 
не менше 3 років; володіння персональ-
ним комп’ютером в обсязі користувача 
програмним забезпеченням.

Термін прийняття документів – 
протягом 30 календарних днів з дня 
публікації оголошення.

Довідки за адресою: сел. Ювіле-
йне, вул. Теплична, 5, каб. № 44, 
тел.: 27-90-06.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРжАДмІ-
НІСТРАЦІЯ оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: головного спеціаліста відділу 
ведення Державного реєстру виборців райдер-
жадміністрації (дві посади); головного спеціаліс-
та відділу правового забезпечення райдержадмі-
ністрації; головного спеціаліста з здійснення вну-
трішнього аудиту райдержадміністрації; головно-
го спеціаліста з питань запобігання та виявлення 
корупції райдержадміністрації; головного спеціа-
ліста – бухгалтера служби у справах дітей райдер-
жадміністрації; головного спеціаліста служби у 
справах дітей райдержадміністрації (тимчасово); 
головного спеціаліста відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господар-
ства, будівництва та інфраструктури; головного 
спеціаліста служби у справах дітей райдержад-
міністрації; заступника голови райдержадміні-
страції. Вимоги до претендентів: громадянство 
України, повна вища освіта за напрямком роботи, 
стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння 
персональним комп’ютером в обсязі користувача 
програмного забезпечення. Довідка за адресою: 
сел. Ювілейне , вул. Теплична, 5, тел. 27-10-17.

Втрачений державний акт на право 
власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 
936457, виданий 27.12.11 р. відділом Держ-
комзему Дніпропетровського району, Дні-
пропетровської області  на ім’я Діанова 
Петра Робертовича, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток на ім’я 
Шкляренка Олександра Васильовича, 
вважати недійсним.
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(Продовж. Поч. у № 27)
Є в Зеленій Діброві об’єкти, яким може 

позаздрити будь-який населений пункт. 
Це охайна двоповерхова школа-дев’я-
тирічка (навчально-виховний комп-
лекс), укомплектована 
комп’ютерами, з ім-
провізованим зимовим 
садом, розташованим 
у коридорі, з охайними 
класами, де є все необ-
хідне для навчання (аж до хімічних ре-
активів). За вікнами дбайливо укладені 
дрова: школа тепла, але не газифікова-
на... Важко уявити, що тут навчається... 
15 школярів і 4 дошкільники! Цьогоріч 
випускників – аж двоє... А ще в селі є 
спортивна зала з тренажерами, центр 
культури й дозвілля, православна цер-
ква, історико-краєзнавчий музей, що на-
лічує понад 700 експонатів, відеокамери, 
встановлені прямо на центральній вули-
ці села. Вони фіксують все – від злодіїв, 
що крадуть ліс, до місцевих любителів 
насмітити. Це допомагає боротися – як 
із одними, так і з іншими.

Отож, у теплому колі мешканців Зеле-
ної Діброви, ми й провели свій літератур-
ний вечір. Зібралися далеко не всі: десь із 
півсотні селян, на чолі з очільником  сіль-
ради, талановитим організатором Ігорем 
Щербаком. Уважно слухали вірші, ра-
діли й співпереживали разом з поетами, 
милувалися відеокліпами, створеними 
Олексієм Тичком на пісні – свої власні та 
колег по перу. Музику до них написали 
присутній тут Анатолій Черняхівський 
(м. Вишгород), Оксана Первова-Рошка 
(м. Чернівці), Олександр Левицький (м. 
Кременчук). Під кінець творчої зустрічі 

сільський голова Ігор Володимирович за-
певнив, що «якби знав, що буде так ціка-
во, сам би обійшов кожну хату в селі…». 

Гостинність і доброзичливість жителів 
Зеленої Діброви затримала нас надовго. 

Голова сільради особисто проводив нам 
екскурсію селом... То ж у наступний насе-
лений пункт наш творчий десант потра-
пив затемна. Це було смт Вільшана. Саме 
звідси відкривалася дорога у Вільно, а по-
тім і в Петербург – для юного Шевченка...

Тарас народився в с. Моринцях, зростав 
у Кирилівці. Все це купив свого часу та-
ємний радник, сенатор Російської імперії, 
Василь Енгельгардт. Кирилівка належала 
до його вільшанського маєтку. До 1827 
р. поміщик жив у Петербурзі, потім пе-
реїхав до Вільшани. Через рік він помер, 
лишивши села Вільшанського куща в 
спадок своєму синові Павлові. Саме в 

цей час кріпак Шевченко шукає маляра, 
який би навчив його малювати. Хотів на-
вчатись у дяка з Хлипнівки, та на це був 
потрібен дозвіл (посвідка) від пана. Пі-
шовши до пана, натрапив на управителя 

Дмитренка, який замість 
документа видав при-
значення в кухарчуки на 

панську кухню. Зрештою, 
управитель зрозумів, що 
таке призначення – не 

для цього підлітка, бо той малював 
при першій же нагоді, кинувши не-
дочищені сковороди й каструлі. Тому 
рекомендував здібного до малярства 
кріпака як майбутнього «покойово-
го маляра», та й випровадив його до 
панського двору у Вільно. Але пан Ен-
гельгардт взяв  хлопця за «покойового 
козачка»... Пізніше, разом із почтом 
пана, Тарасові довелось побувати й у 
Петербурзі. При першій зустрічі зем-
ляків-українців Сошенка й Шевченка 
відбувся діалог (описаний П. Лебедин-
цевим), в якому на запитання: «Звідки, 

земляче?» - юний художник-кріпак, що 
таємно змальовував скульптури в Літ-
ньому саду, відповів: «Я з Вільшани»...

Коли наша команда поетів приїхала 
до Вільшани, вже не було часу шукати 
пам’ятні місця, пов’язані з іменем Шев-
ченка. Ми тільки чули, що вільшанці 
бережуть криницю, з якої брав воду Та-
рас, а також панський льох... За спога-
дами сучасників Кобзаря, Енгельгардт 
був таким лихим, що люди хотіли зни-
щити навіть пам’ять про нього: під час 
революції вщент зруйнували панський 
будинок, і фундаменту не лишилося. Та, 
оскільки маєток важливий насамперед 

тим, що в ньому колись знаходився ве-
ликий поет України, Шевченкові земля-
ки на місці маєтку встановили пам’ят-
ний знак. Його ми добре розгледіли, 
адже він розташований поруч зі шко-
лою-інтернатом, у яку були запрошені. 
Там на нас чекали вчителі й вихованці. 
У цьому закладі мала виступати тіль-
ки я, а мої колеги були серед глядачів, 
тому що в моєму доробку є дитячі п’єси. 
За потреби я розігрую їх одна – аж за 
трьох героїв: в обидві руки – по м’якій 
ляльці, ну, і, за третього героя, безпосе-
редньо, я сама. Такий собі «ляльковий 
театр» – в одній особі...

Відпрацювала «Справжнісіньке теля», 
«Мавпу-хуліганку», «Сміливе кошеня»... 
Все було дуже добре. Побоювання педаго-
гів щодо неуважності дітей не справдили-
ся: вони просили ще! На «біс» прочитала 
в ролях свого віршованого «Солом’яного 
бичка» (за народною казкою). І якою ж не-
сподіванкою для мене (як і для присутніх 
тут п’ятикласників та їхнього вихователя) 
стало те, що, виявляється, вони 2 роки 
тому ставили цю п’єску у себе в школі! 
А її текст знайшли у журналі «Розкажіть 
онуку» (1999 р.). То був шкільний пальчи-
ковий театр: маленькі, склеєні з паперу, 
ляльки. Мені показали й той сценарій, і 
фотографії... Воістину – нічого випадково-
го не буває! І ця зустріч залишила бажан-
ня побувати у Вільшані ще! 

Пізнім вечором ми потрапили в Го-
родище – один з районних центрів Чер-
кащини, багатий своєю історією, і теж 
пов’язаний з іменем Тараса Григоровича.

(закінч. у наступному №)
Лариса ОмЕЛЬЧЕНКО, 

бібліотекар і поетеса, м. Підгородне. 

Кримський Ракушняк, Газобетон, уголь, Доска, 
Брус. СуПЕРЦІНА! 095-0000-884, 096-0000-884.

ШАНОВНІ жИТЕЛІ РАЙОНу!
Редакція газети «Дніпровська зоря» змінила місце свого розташування. 
Звертайтесь до нас за адресою: вул. Теплична, 23, кімн. 22 (на 1-ому поверсі районного Будинку 

культури) та за тел.: 753-70-53, 753-61-02.

Черкащина: 
подорож Шевченківськими місцями

СВЯТИНЯ ПАм’ЯТІ

ПОВІДОмЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД мІСТОБуДІВНОЇ ДОКумЕНТАЦІЇ
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні Новоолександрівської 

сільської ради за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 74 оприлюднено проект «Детальний 
план частини території кварталу, в районі вулиць Мостова-Комсомольська в с.Новоолександрівка Дні-
пропетровського району Дніпропетровської області щодо розміщення земельної ділянки під індивіду-
альну житлову забудову».

Основні положення проекту та детальний план представлені для ознайомлення в робочі дні з 25.07.2014 
року по 25.08.2014 року, з 10.00 до 16.00 год..

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на адресу Новоолександрівської сільської ради, 
з зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом, до 25.08.2014року.

Розгляд наданих пропозицій закінчується 25.08.2014 року, телефон для довідок  (056) 712-33-50.

Постановою Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 липня 
2014 року № 891 Комунальному підприємству «Новомос-
ковськ водоканал» з 01 серпня 2014 року установлені єди-
ні для всіх категорій водокористувачів (населення, бю-
джетні установи, інші водокористувачі) тарифи:

- на послуги з централізованого водопостачання – 
9,23 грн за 1м.куб. (з ПДВ);

- на послуги з централізованого водовідведення – 
4,67 грн за 1м.куб. (з ПДВ).

Адміністрація Новомосковського міськводоканалу.

завідувач фінансово-господарського відділу – 
головний бухгалтер: Світлана РЕЗНІЧЕНКО.

тел. 753-61-02.

22 липня свій прекрасний ювілей 
відзначила працьовита та чарівна 
жінка, начальник комунального під-
приємства «ЖЕК-1» – 

Алла НІКОЛЕНКО.
Шановна Алло Павлівно! 

Нехай наступні роки та майбутні 
дороги, як і пройдені, рясніють до-
брими пам’ятками, що 
зводяться завдяки Ва-
шому організаторському 

хисту, наполегливості, поєднаних із  вели-
кодушністю.

У житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,

Здоров’я, щастя, дружба, 
Та вічна нестаріюча душа.

Нехай шлях Ваш буде світлим й чистим,
А все життя, хай буде мов кришталь,
Коштовним діамантовим намистом

Нехай несе Вас у безмежну даль.
З повагою  колектив КП «жЕК-1».

Колективи Дніпропетровської райдержад-
міністрації та районної ради щиро вітають 
депутата Дніпропетровської обласної ради 
Віктора Шинкевича з великою подією – на-
родженням онучки, а Василя Ємця, депута-
та районної ради з народженням правнучки.

Народження дитини – 
це завжди свято для 
всієї родини. Нехай 
радість ніколи не по-

кидає ваш дім, нехай 
маленьке диво, яке 
з’явилося на світ, ро-

сте здоровою, розум-
ною, а її зірка буде са-

мою щасливою!
Нехай янгол-охоронець 

оберігає її від усіх негараздів 
та тривог, нехай поряд завжди 

будуть лише батьківська любов, 
сімейний затишок, ніжність та 
ласка.

Відділ культури, туризму, на-
ціональностей та релігій Дні-
пропетровської РДА та колек-
тив бібліотечних працівників 
Дніпропетровського району від 
щирого серця вітають із ювіле-
йним Днем народження завідую-
чу відділом обслуговування Цен-
тральної районної бібліотеки –

Олену БАНТЮКОВу
Шановна Олено Анатоліївно!

Ваш ювілей – не тільки ваше свято,
Радіють ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,

Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю й сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,

Прихильна доля огорта крилом.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам. 

відзначила працьовита та чарівна 
жінка, начальник комунального під-
приємства «ЖЕК-1» –

дороги, як і пройдені, рясніють до-
брими пам’ятками, що 
зводяться завдяки Ва-
шому організаторському 

хисту, наполегливості, поєднаних із  вели-

ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО уПОРЯДОЧИТ РАЗмЕЩЕНИЕ ЧужИх КОммуНИКАЦИЙ 
НА ОПОРАх СВОИх ЛЭП (ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 ИЮЛЯ 2014 Г.)

ИНфОРмАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДТЭК

С 1 июля 2014 года ДТЭК Днепрооблэнерго про-
водит обследование и инвентаризацию подвешен-
ных на опорах воздушных ЛЭП проводов и кабелей, 
принадлежащих другим организациям и частным 
лицам. Следующим шагом станет приведение ком-
муникаций к единым техническим правилам, что 
будет зафиксировано в двухсторонних договорах. 
Данная мера обеспечит надежность электрообеспе-
чения потребителей и недопущение нарушения ре-
жима работы объектов электроснабжения.

Провайдеры интернета, кабельного телевидения 
и поставщики других услуг, несанкционирован-
но разместившие свои коммуникации на опорах 
воздушных ЛЭП 0,4 кВ ДТЭК Днепрооблэнерго, 
угрожают надежному энергообеспечению потреби-
телей Днепропетровской области. Беспорядочное 
размещение телекоммуникационных сетей вредит 
структурной целостности опор и приводит к их 
разрушению. Именно поэтому ДТЭК Днепрооблэ-
нерго внедряет единый технический регламент, 

учитывающий «Правила устройства электроуста-
новок» и требования других действующих норма-
тивных документов Украины по вопросам эксплуа-
тации воздушных линий.

Для оформления договорных отношений соб-
ственникам проводов вещания и телекоммуни-
кационных сетей (интернет-провайдерам) не-
обходимо обратиться в ДТЭК Днепрооблэнерго 
по адресу: г. Днепропетровск, Запорожское шос-
се, 22, к. 331; тел. (+38056) 373-50-66, либо в РЭС, 
на территории которого используется совмест-
ный подвес проводов.

При выявлении незаконно размещенных прово-
дов вещания и телекоммуникационных сетей ин-
тернет-провайдеров на опорах воздушных линий 
электропередач 0,4 кВ, данные провода и сети энер-
гетики будут идентифицировать, и заносить в базу 
данных. Если выявить собственника не удастся или 
выявленный собственник  отказывается сотрудни-
чать на договорных отношениях с собственником 

ЛЭП 0,4 кВ ДТЭК Днепрооблэнерго, провода веща-
ния и телекоммуникационные сетей интернет-про-
вайдеров таких собственников будут демонтиро-
ваны.

«Использование опор наших ЛЭП может пре-
дусматривать подвеску и других коммуникаций. 
При этом должны соблюдаться технические нормы 
и единые стандарты, что упростит  и не ухудшит 
обслуживание линий, и, соответственно, сохра-
нит надежность поставки электроэнергии нашим 
потребителям. Поэтому мы обращаемся ко всем 
поставщикам услуг выполнить технические меро-
приятия по размещению своих коммуникаций на 
опорах ДТЭК Днепрооблэнерго и оформить дого-
вора. В противном случае весь несанкционирован-
ный подвес коммуникаций будут демонтироваться 
в одностороннем порядке на правах собственника 
сетей», – сказал руководитель департамента ра-
спределительных сетей ДТЭК Днепрооблэнерго 
Николай Шумейко.


