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Нещодавно привітне місто Підгородне зустріча-
ло експедицію на чолі з Євгеном Удодом, головою 
Дніпропетровської обласної ради, яка триває на 
Дніпропетровщині. Завдяки дослідницькій робо-
ті експерти мають на меті зібрати матеріали для 
підготовки номінаційного 
досьє «Козацькі пісні Дні-
пропетровщини», щоб у 
подальшому включити це 
унікальне мистецтво до 
списку термінової охорони 
нематеріальної культурної 
спадщини ЮНЕСКО. 

В експедиції, яка охопила 
Павлоградський, Синель-
никівський, Межівський, 
Широківський, Нікополь-
ський, Дніпропетровський 
райони та міста Жовті Води 
й Дніпропетровськ, взяли 
участь наукові експерти, 
представники Дніпропе-
тровського національного 
університету імені Олеся 
Гончара. В результаті по-
шукової роботи створено 
величезний фото й відеоар-
хів, який стане частиною номінаційного досьє для 
ЮНЕСКО. 

Від нашого району гостей зустрічали Віра Джур, 
заступник голови районної ради, Петро Дудка, 
Підгородненський міський голова, Алла Сафро-
нова, начальник відділу культури, туризму, націо-
нальностей та релігій РДА, Вікторія Чередніченко, 
директор Підгородненського краєзнавчого музею 
імені О. Коваля та Віталій Моргун, директор місь-
кого Будинку культури.

На березі річки Самара лунав унікальний спів 
учасників народного фольклорно-етнографічного 
ансамблю «Криниця» Дніпропетровського район-
ного Будинку культури. За мету своєї творчості 
ансамбль «Криниця»  взяв пошук, відродження та 
збереження української народної пісні, обрядів та 
традицій  рідного степового  краю. Науковці зро-
били аудиозапис  пісень гурту. Також носії уні-
кальної культури поспілкувалися з журналістами 
й розповіли свій творчий шлях. 

Гурт «Криниця» (керівник Анатолій Напреєв) 

КозацьКі пісні Дніпропетровщини 

«Криниця» зачаровувала співом 

існує з 1989 року. Основа ансамблю – це ветерани 
праці, які пропрацювали на заводі Карла  Лібкнех-
та по 25 років у металоплавильних  цехах та міс-
цеві мешканці, носії традицій свого рідного краю, 
які водночас є майстрами його відтворення, гли-

боко відчувають багатоголосний виклад та уні-
кальний розспів зразків українського фольклору, 
які багато поколінь побутують у місцевій традиції 
виконання. Нині у складі колективу представники 
двох поколінь: берегині народних пісень, звичаїв 
та обрядів – жінки літнього віку та жінки більш 
молодшого віку, які переймають репертуар і ма-
неру співу у старших колег. Сьогодні гурт «Кри-
ниця» має такий склад: Любов Поліщук; Марія 
Заугольна, поетеса, пише вірші, випустила в світ 
збірку «Степова перлина», до якої увійшли й піс-
ні «Криниці»; Катерина Карапиш; Валентина Ко-
лісник; Марія Корнута, старожил гурту, цьогоріч 
відзначає поважний ювілей – 80 років; Раїса По-
лив’яна, староста колективу; Тамара Сивогривова; 
Олексій Барабан.   Колектив самостійно відшукує 
маловідомі пісні серед старшого покоління, збе-
рігає колядки, щедрівки та різні релігійні співа-
ночки, а також обряди. Репертуар гурту «Крини-
ця»  різноманітний: козацькі, рекрутські, побутові 
пісні, ліричні, стрілецькі, чумацькі, жартівливі, 

обрядові, історичні, весільні, колядки, щедрівки, 
пісні про Велику Вітчизняну війну, про кохання, 
а також авторські пісні, до яких музику пише ху-
дожній керівник Анатолій  Напреєв, а вірші скла-
дає  учасниця колективу Марія Заугольна.

Народний фольклор-
но-етнографічний гурт 
«Криниця» відомий не 
тільки в рідному райо-
ні, а й за межами Дні-
пропетровщини. Сво-
єю творчістю доводить 
вічне життя української 
народної пісні. За роки 
існування колектив по-
стійно бере активну 
участь у міжнародних, 
всеукраїнських, облас-
них фестивалях-кон-
курсах. Свою неви-
черпну любов до пісні 
колектив демонстрував 
у багатьох містах Укра-
їни та за кордоном: у 

Польщі – м. Перемишль, 
в Угорщині – м. Буда-
пешт,  в Білорусії – м. 

Дубровно. І завжди додому повертаються з пере-
могою. 

«Робота в експедиції по збору пісенного матері-
алу стала доброю зустріччю з людьми, які дбай-
ливо зберегли у своїй пам’яті те, що співали наші 
пращури. Сьогодні в усьому світі відзначається 
значний інтерес до етнічної музики, яка зберег-
ла народну пам’ять і естетику, що йде з глибини 
століть. Я вдячний всім народним співакам, які 
відгукнулися, за їх унікальний дар, за чуйність і 
готовність поділитися й своїми піснями й знанням 
життя з усім світом», - підкреслив Євген Удод.

Ми горді, що глибинний самобутній репертуар 
«Криниці» та їхній спів зацікавили науковців та 
експертів культурної спадщини України. Всесвіт-
нє визнання козацької культури надасть імпульс 
не тільки розвитку мистецтв, а й формуванню 
іміджу Дніпропетровщини як регіону з багатими 
традиціями нашого народу.

наталія ЯКівець, м. Підгородне.
Фото автора.

Шановні працівниКи ветеринарної меДицини!
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем ветери-

нарної медицини.
Піклуючись про здоров’я тварин, ви прийняли на себе тяж-

ку місію: не тільки захищаєте тварин від різних захворювань, а 
й стоїте на шляху розповсюдження небезпечних інфекційних 
та вірусних захворювань, попереджуєте епідемії та пандемії 
серед населення. Недарма старовинний вислів каже: «Меди-
цина лікує людину, а ветеринарна служба оберігає людство».

Бажаємо вам міцного здоров’я, добра, благополуччя, сі-
мейного затишку вам і вашим родинам. 

З повагою
едуард піДлубний, голова райдержадміністрації.   
сергій іванцов, голова районної ради.

День буДівельниКа!
Щиро вітаємо з професійним 

святом усіх, хто присвятив своє 
життя найгуманнішій професії на 
Землі – професії будівельника.

Українські зодчі здавна славилися 
видатними досягненнями в архітек-
турі. Їхні творіння й сьогодні зача-
ровують своєю гармонією та кра-
сою. Побут українця завжди супро-
воджували прості, але чисті й світлі 
оселі. Стан будівельної сфери об’єк-
тивно відбиває соціально-економіч-
ні процеси в державі, стимулює до 
розвитку інші галузі вітчизняної 
економіки. У непростих умовах сьо-
годення українські будівельники 
знаходять сили та можливості для 
вирішення важливих державних за-
вдань і самовідданою працею спри-
яють розвитку України.

Бажаємо вам нових вагомих здо-
бутків, енергії, щастя, достатку. Світ-
лої та щедрої долі вам і вашим роди-
нам!
З повагою    едуард піДлубний, 

голова райдержадміністрації. 

Шановні будівельниКи району! 
Щиро вітаю вас із професійним святом!

День будівельника – це свято людей, руки яких будують не 
тільки об’єкти, а  власне – саме життя, ваші творіння дають мож-
ливість збагнути всю глибину задумів творців, а  те, що створено 
вашими руками, робить людей щасливими, життя – комфорт-
ним і різноманітним.  Ваша праця з давніх-давен і донині ко-
ристується в народі особливою повагою. 

Бажаю всім працівникам будівельної галузі щастя та 
благополуччя, успіхів у здійсненні планів і підкоренні но-
вих професійних висот.

З повагою іван КамінсьКий, 
Ювілейний селищний голова.

з нагоди свята – Дня будівельника, яке комусь подарувало першу вищу осві-
ту, а для когось стало справою життя, щиро вітаємо депутата обласної ради  
віктора Шинкевича та депутатів районної ради василя Ємця, володимира 
Кононова, богдана Кулика, віталія Жеганського та Євгена Касьяновського.

Здоров’я вам міцного, родинного благополуччя та невичерпного натхнення.
Нехай праця приносить вам радість і достаток, людям – затишок зручних 

осель, а району й Дніпропетровщині - процвітання.
З професійним святом вітаємо будівельника за фахом Едуарда Підлубного - 

голову районної державної адміністрації, який вже 100 днів  перебуває на цій 
відповідальній посаді.

100 днів – невеликий відрізок часу в межах людського життя, але в умовах 
воєнного протистояння, економічної нестабільності та людського горя він був 
досить непростим. І, не дивлячись на це, питання життєдіяльності району ви-
рішувались негайно і в повній мірі паралельно з вирішенням питання допомоги 
військовим і переселенцям.

За цей період ввійшло в практику робити спільні виїзди в місцеві ради голо-
ви райдержадміністрації та голови районної ради, що дало можливість виявити 
проблеми сільських громад і окреслити шляхи їх вирішення.

Також злагодженість дій двох гілок районної влади дає можливість вирішува-
ти питання соціального напрямку, зокрема, це вчасна виплата заробітних плат, 
відпускних, підготовка житлово-комунального господарства району до опалю-
вального періоду та багато інших.

Шановний Едуарде Станіславовичу, у цьому Ваша особиста заслуга. 
Тож нехай і надалі Ваша професійна діяльність сприяє примноженню досяг-

нень та збереженню традицій району!
З повагою                         сергій іванцов, голова районної ради,

       депутатський корпус району, голови місцевих рад.

На підтримку й допомогу на-
шим захисникам, які відстою-
ють суверенітет і територіаль-
ну цілісність нашої держави, 
активно залучилися всі тери-
торіальні  громади Дніпропе-
тровського району: депутати, 
підприємці, керівники сільгосп-
підприємств, мешканці. Ніхто 
не стоїть осторонь, кожний на-
магається дати найнеобхідніше.  
У селищі Черкаське розгорнутий 
військовий госпіталь для надан-
ня першої невідкладної допомо-
ги пораненим військовослужбов-
цям із зони АТО на два гарнізони 
– 25-ту окрему повітрянодесант-
ну бригаду та Гвардійську 93-ю окрему механізовану бригаду. На сьогодніш-
ній день у «мобільній лікарні» знаходиться понад 100 наших Героїв, деяких 
відразу відправляють до лікарень Дніпропетровська та Києва. 

Цього тижня на підтримку наших захисників поквапилися 
небайдужі: громадська організація « Союз Чорнобиль Украї-

на» зібрали 7 тис. грн, на які були 
закуплені продукти й вода. Пред-
ставники Чумаківської сільської 
ради відвезли хлопцям мед, бакла-

жани, перець, картоплю, помідори, огірки. Степнянська сільська рада та-
кож готують овочеві культури для поранених. Ювілейна селищна рада не 
залишилася осторонь проблем військового госпіталю, туди  були відвезені: 
медикаменти на суму понад 4 тис. грн, крупи, мука, олія, цукор, предмети 
гігієни: мило, пральний порошок, зубна паста, 200 кг овочів: лук, картопля, 
морква, 100 л. питної води.

У складний для країни час будь-яка допомога військовимбуде суттєвою. 
Наші солдати, які сьогодні боронять рідну землю потребують допомоги. 
Лихо на сході країни об’єднало  й  згуртувало людей в один могутній мо-
ноліт – ім’я якого – народ України. Спільними зусиллями ми вистоїмо, й 
зустрінемо наших захисників із перемогою. 

наталія ЯКівець, сел. Черкаське.
на фото: валентина Хромова, начальник госпіталю, приймає гуманітарну 

допомогу для поранених військовослужбовців.

піДтримКа війсьКовослуЖбовців

поспішаємо  на  Допомогу
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«Дніпровська зоря» на Державній службі

Формування дієздатної те-
риторіальної громади 
міста Дніпропетровськ 
є важливим і принци-
повим завданням для 
депутатського корпусу 
міської ради. 

Головні аспекти роботи 
в цьому напрямку обго-
ворювали під час зустрічі 
заступника голови Дніпро-
петровської обласної адмі-
ністрації Бориса Філатова 
та депутата Дніпропетров-
ської міської ради, голови 
депутатського об’єднання 
«Наше місто» Ганни Виш-
някової. 

Обговорювалися питання співпраці та взає-
модії  обласної влади та міста у найважливіших 
для розвитку обласного центру питаннях. Під 
час бесіди сформулювали головні проблеми та 
позначили шляхи їх вирішення. Велику увагу 
було приділено, зокрема, консолідації дій щодо 
надання допомоги вимушеним переселенцям 
із зони АТО, роботі волонтерів.

З метою оперативного реагування 
та надання дійсно ефективної 
допомоги було вивчено та за-
стосовується світовий досвід, 
накопичений та узагальнений 
Управлінням Верховного комі-

сара ООН у справах біженців.
Окрім зазначеного вище, сто-

рони були одностайні в тому, що 
актуальним завданням міської 
влади є встановлення атмосфе-
ри взаємної довіри з городянами. 
Для розв’язання актуальних про-
блем міста, поліпшення надання 
послуг населенню, між міською 
радою і мешканцями Дніпропе-
тровська повинен відбуватися по-
стійний діалог. В організації тако-

го діалогу необхідно встановлення прозорого 
об’єктивного зворотнього зв’язку. 

Учасники зустрічі підкреслили необхідність 
того, що систему роботи потрібно орієнтувати 
на результат. І цим результатом повинні бути 
конкретні проекти з розвитку міста і реальне 
підвищення якості життя дніпропетровчан.

віра КасьЯнова.

ЄДина Країна

Мета роботи – підвищення 
якості життя на дніпропетровщині

непростий і визначальний 
для країни час очолив Дні-

пропетровську райдержадміністрацію 
едуард підлубний. на хвилі підйому 
народного невдоволення діями влади 
в державі, коли під тиском майдану 
керувати по-старому стало вже не-
можливим, тільки відкритість, впев-
неність і рішучість людини, яка пред-
ставляє нову владу, могла відновити 
довіру до представника президентської 
гілки влади. 

Едуард Станіславович у нашому райо-
ні людина не нова. 10 років тому він уже 
обіймав цю посаду. 2 роки поспіль пра-
цював на благо району. За його словами, 
«здобутки місцевих громад за цей період 
часу викликають позитивні емоції, а 
проблеми ставлять нові завдання перед 
конкретними людьми, які несуть особи-
сту відповідальність за соціально-еко-
номічну ситуацію в районі, а особливо в 
той час, коли район стоїть на порозі свого 
50-річного ювілею». 

Едуард Підлубний, разом із новообра-
ним головою районної ради Сергієм Іван-
цовим, знайомляться з 
проблемами району не в 
кабінетних кріслах, а на 
місцях, у живому спілку-
ванні з людьми. У рамках 
планового щотижневого 

об’їзду територіальних громад вже в 8 
сільських радах керівники району побу-
вали на об’єктах соціально-культурної 
сфери, побачили як забезпечується бла-
гоустрій населених пунктів.

Думка любимівського сільського го-
лови Катерини Желяб’євої:

«За короткий час роботи на посаді го-
лови Дніпропетровської райдержадміні-
страції Едуард Підлубний зробив головне. 
Після особистого відвідування сільських 
та селищних рад району він дав команду 
на створення районної робочої комісії із 
розробки стратегії розвитку території Дні-
пропетровського району. Едуард Станіс-
лавович поставив конкретну задачу – ви-
значити пріоритетні зони розвитку району 
та дати кожній раді кластерне завдання та 
напрямки роботи на виконання основних 
цілей стратегії розвитку території нашого 
району».

олена Гуржій, директор Кз «центр 
соціальної підтримки дітей та сімей 
«Добре вдома» Дніпропетровської ра-
йонної ради:

«Ще в вересні 2012 року було підписано 
чотирьох сторонню Угоду між Дніпропе-
тровською облдержадміністрацією, Дні-
пропетровською райдержадміністрацією, 

Представництвом благодійної організації 
«Надія і житло для дітей» в Україні та Фон-
дом Ріната Ахметова «Розвиток України», 
про початок реалізації у Дніпропетровсько-
му районі проекту «Розвиток послуг з під-

тримки дітей та сімей, нових підходів в сис-
темі захисту дітей у Дніпропетровському 
районі Дніпропетровської області «Добре 
вдома», з метою забезпечення права кожної 
дитини на виховання в сім’ї через розвиток 
послуг з підтримки дітей та сімей у Дніпро-
петровському районі.

У межах цього проекту реформовано 
районний дитячий будинок «Сім’я» в за-
клад нового типу – «Центр соціальної під-
тримки дітей та сімей «Добре вдома», який 
включає комплекс послуг, що розроблені у 
відповідності до потреб жителів Дніпропе-
тровського району. Ще одним інновацій-
ним закладом для району та області, став 
«Малий груповий будиночок «Мій дім». 
Колишні вихованці районного дитячого 
будинку «Сім’я» переїхали в нього трохи 
більше ніж пів року, діти щасливі тим, що 
живуть в домашніх умовах, мають можли-
вість отримувати всіх життєвих навичок, 
нібито проживають у родині.  

Відкриття Центру та Малого групового 
будиночку у Дніпропетровському районі - 
це знакова подія для всієї України. Та ніко-
ли б цей проект не був успішним, якби не 
батьківське ставлення керівництва району 
до проблем дітей та сімей, які опинилися 
в складних життєвих обставинах. Так, 
прийнявши естафету реалізації проекту, 
теперішній голова райдержадміністрації 

Едуард Підлубний багато уваги та сил 
докладає до цієї нової, та такої необхідної 
справи. Здається, що організаційні питан-
ня вирішуються швидко й легко, але ми 
розуміємо скільки потребує сил та часу 
усунення проблем соціальної сфери.  

Не зважаючи на важке економічне ста-
новище в державі, Едуард Станіславович 
доклав немало зусиль, щоб діти-сироти 
району оздоровилися у чудовому таборі на 
узбережжі Азовського моря. Подбав, щоб 
їм було затишно та спокійно в їхньому но-
вому домі, щоб було якісне та раціональне 
харчування, щоб ні на мить наші діти, які 
зазнали сирітської долі, не відчували себе 
покинутими. 

У вересні планується до відкриття 
«Центру соціальної підтримки для дітей 
та сімей «Добре вдома», який прийме тих, 
хто найбільш потребує захисту та допомо-
ги. Щорічно близько 1750 жителів нашого 
району, серед яких діти-інваліди, діти та 
сім’ї у складних життєвих обставинах, 
отримають підтримку, реабілітацію та до-
помогу, а всі, хто має досвід роботи в цій 
сфері, матимуть робочі місця. Едуард Ста-

ніславович особисто контролює всі кроки 
до відкриття, спільно з головою районної 
ради Сергієм Іванцовим, головами місце-
вих рад, депутатами району робить все 
можливе щодо фінансування та функціо-
нування закладу. 

Соціальна сфера ніколи не була  попу-
лярною, бо потребує значних витрат не 
тільки фінансових, але й духовних, та це 
не про наш район, не про наше керівниц-
тво, бо тільки сильна духом людина здат-
на відчути чужий біль та допомогти.

максим солоділов, директор будин-
ку культури с. сурсько-литовського:

«Був приємно вражений візитом Едуар-
да Підлубного до села Сурсько-Литовське. 
Спокійно, зосереджено, вникаючи в про-
блеми культурної сфери, Едуард Станіс-
лавович відвідав наш Будинок культури, 
народний меморіально-художній музей 
Ф. П. Решетнікова, бібліотеку. Очільник 
району поділився своїми враженнями та 
міркуваннями про необхідність піднімати 
рівень закладів культури до європейських 
стандартів та забезпечити вільний доступ 
до світових надбань культури всім жите-
лям району. 

Шановний Едуарде Станіславовичу, за-
певняємо Вас, що працівники культури з 
радістю й великою гордістю прославля-

ють рідну землю на міжнародних, всеу-
країнських та обласних заходах, і цим ми 
вносимо свій вклад у формування іміджу 
Дніпропетровського району».

Чумаківський сільський голова ва-
лентина стець: 

«Чумаківська сільська рада щиро ві-
тає Едуарда Підлубного із першими ста 
днями роботи на посаді голови Дніпро-
петровської райдержадміністрації. Ця 
посада потребує значних знань, умінь та 
навичок, вимагає неабиякого терпіння та 
відповідальності. Саме тому ми цінуємо 
принциповий підхід керівника до робо-
ти, бажання особисто побувати у кожній 
місцевій раді, дізнатись про її здобутки й 
проблеми. 

Шановний Едуарде Станіславовичу! За 
цей короткий термін Ви відвідали нашу 
територіальну громаду не один раз, і що-
разу це була ділова і плідна зустріч. Ми 
змогли показати Вам майже всі наші здо-
бутки за останні роки і нас дуже радує, що 
Ви достойно оцінили наші досягнення, а 
особливо нас приємно вразила Ваша оцін-

ка нашої проектної діяль-
ності, адже цей напрямок 
роботи є дуже непростим 
і вимагає чималих зусиль. 
Ви це добре розумієте, як і 
те, що для розвитку нашої 

сільської ради, й усього району необхід-
но ще дуже багато зробити. Чумаківська 
сільська рада впевнена, що Ваш досвід, 
цілеспрямованість, впевненість і вміння 
слухати й чути допоможуть Вам у досяг-
ненні успіхів та звершень на благо Дні-
пропетровського району. Бажаємо Вам 
здоров’я, терпіння, наснаги й Божої благо-
даті на обраному Вами нелегкому шляху».

Едуард Підлубний – із тих керівників, 
які небагатослівні. Він переконаний, що 
про людину завжди красномовно гово-
рять тільки його справи. Та вболівання 
за долю нашого району, його жителів 
звучить у кожній найкоротшій фразі, ви-
ступах на нарадах і робочих зустрічах:  

«Головним завданням сьогодні ми ви-
значаємо – збереження миру й спокою 
та, на скільки це можливо, стабільного 
поступального розвитку. Ні для кого не 
секрет, що ситуація в країні дуже важ-
ка, приховувати реальний стан справ не 
можна. Навпаки, реалії часу вимагають, 
перш за все, згуртованості у виконанні 
всіх першочергових завдань, а також до-
даткової пильності. Україна неодмінно 
буде заможною й сильною, а настільки 
швидко це відбудеться, залежить від 
кожного з нас».

бесідувала таміла ЖорнЯК.

майбуТнє  уКраЇнИ  ЗалежИТЬ  віД  нас

100 Днів роботи в районі

Протягом січня-липня 2014 року ор-
ганами Міндоходів Дніпропетровської 
області мобілізовано близько 13 млрд 
196 млн грн, що на 670 млн грн більше, 
ніж прогнозувалось. До Державного бю-
джету України надійшло 3 млрд 22 млн 
грн; до місцевих бюджетів – близько 4 
млрд 775 млн грн; єдиного соціального 
внеску – майже 5 млрд 400 млн грн. 

До місцевих бюджетів 64% над-

ходжень стано-
вить податок на 
доходи фізич-

них осіб. Для забезпечення макси-
мальної зручності у спілкуванні з 
органами Міндоходів, платникам 
надана можливість подавати звіт-
ність електронною поштою з ви-
користанням ключів електронного 
цифрового підпису.

прес-служба Головного управлін-
ня міндоходів у Дніпропетров-
ській області.

Головне управліннЯ мінДоХоДів повіДомлЯЄ

більше 13 мільярдів гривень сплачено в бюджет 

Шановні жителі та гості області!
У зв’язку з підвищенням темпера-

тури і, як наслідок, підвищенням ризику виник-
нення пожеж, керівництво області звертається до 
всіх жителів та гостей області, незалежно від віку 
та соціальної приналежності, з відповідальністю 

поставитися до організації відпочинку на природі й усіма можливими засобами 
сприяти підвищенню рівня безпеки.  Джерелом пожежі в лісі може стати: неза-
гашене вогнище, необережно кинутий сірник або недопалок. Небезпечною може 
бути просякнута мастилом, бензином чи іншою пально-мастильною речовиною 
ганчірка.Залишена на сонячній галявині пляшка чи уламок скла, фокусуючи со-
нячне проміння, здатні спрацювати, як запалювальні лінзи.  

не будьте байдужі до оточуючого нас світу й до того, що діється в ньому.
олександр ЄГоров,  головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними 
органами, цивільного захисту та оборонної роботи РДА.

піДвищеннЯ ризиКу 
виниКненнЯ поЖеЖ

безпеКа ЖиттЄДіЯльності

у
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а минулому тижні  з робочою поїздкою 
голова райдержадміністрації едуард 

підлубний та голова районної ради сергій 
іванцов побували на території Чумаківської 
сільської ради. особливість Чумаківської сіль-
ради визначає те, що за останні роки громада 
отримала потужний імпульс у розвитку шля-
хом реалізації  масштабних  проектів та залу-
чення додаткових інвестицій для вирішення 
внутрішніх проблем  територіальної громади.  

На даний час сільською радою  виготовлено  
вже 12  проектів, 11  з яких отримали перемогу 
в різних міжнародних, всеукраїнських, обласних 
та районних конкурсах. Загальна сума всіх про-
ектів складає 2 млн 880 тис. грн.

У плані об’їзду першим було заплановане при-
міщення Чумаківської сільської ради. 

Валентина Стець, Чумаківський сільський го-
лова, розповіла, що в 2009 році було розпочатий, 
а  в 2010 році завершений капітальний ремонт 
будівлі Чумаківської сільської ради за рахунок 
субвенції,   наданої сільській раді в  2009 році  з 
обласного бюджету  в рамках реалізації програ-
ми Дніпропетровської 
обласної ради щодо  
капітального ремонту 
приміщень сільських 
та селищних рад.  З ме-
тою раціонального ви-
користання бюджетних коштів на оплату за енер-
гоносії, створення оптимального температурного 
режиму, в приміщенні  сільської ради обладнана 
індивідуальну  топкова.   Крім того придбані нові 
меблі, комп’ютерна техніка.

Будівля сільської ради зараз має сучасний ви-
гляд,  працівники мають  комфортні умови для 
праці, особистого прийому 
громадян. 

Дошкільний навчальний за-
клад №3 «Буратіно» в с. Чу-
маки зустрів гостей галасом 
дітвори, веселим музичним 
супроводом заходу «Дискоте-
ка для малят».

З історії закладу стало відо-
мо, що дитсадок №3 «Бураті-
но» в с. Чумаки було введено 
в експлуатацію в 1971 році.  
Розрахований цей дошкільний 
заклад на 80 дітей, площа бу-
дівлі – 1 236 кв. м, площа тери-
торії – 9 272 кв. м.

Впродовж 27 років  жодного 
разу не проводився капіталь-
ний ремонт.  У жовтні 2008 
року дошкільний навчальний заклад був закри-
тий для проведення ремонтних робіт. Були заді-
яні не тільки кошти з сільського бюджету,  а й 
кошти, які надійшли в  результаті проектної ді-
яльності сільської ради. Так було реалізовано 
проект сільської ради «Енергозберігаючі заходи 
в ДНЗ №3 «Буратіно»  с. Чумаки»  в рамках про-
екту ЄС / ПРООН « Місцевий розвиток, орієнто-
ваний на громаду».  В результаті реалізації цього 
проекту було замінено частину вікон  на металоп-
ластикові та частину дверей у приміщенні  ДНЗ 
«Буратіно». 

У  2010 році завершений капітальний ремонт 
основної частини будівлі ДНЗ № 3 «Буратіно», 
відкрито 3 групи на 60 дітей.

У 2013 році проведений капітальний ремонт 
приміщення  четвертої групи в ДНЗ «Буратіно», 
що  дало можливість ще  двадцятьом малень-
ким мешканцям  Чумаківської громади здобува-
ти якісну дошкільну освіту. Відкриття четвертої 
групи в дошкільному навчальному закладі «Бура-
тіно» забезпечило його проектну потужність.

Завідуюча ДНЗ Алла Притула розповіла, що  
для комфортного перебування дітей , нормаль-
ної роботи персоналу  дошкільного навчально-
го закладу були придбано нові  меблі, килими, 
постільна  білизна, іграшки, кухонне приладдя, 
комп’ютерна  та побутова техніка, музичне об-
ладнання та багато іншого.

Сільська рада за рахунок сільського бюджету 
повністю забезпечує видатки на утримання сво-
їх  дошкільних навчальних закладів «Буратіно» і 
«Сонечко»,  в тому числі, видатки  на повноцін-
не, якісне харчування дітей, вітамінізацію дітей в 
літній оздоровчий період, на облаштування при-
міщень, придбання всього необхідного для забез-
печення нормального їх функціонування.  Чума-
ківською сільською радою прийнято рішення про 
розмір батьківської плати за харчування дітей у 
дитячих  садочках, який становить  30 відсотків 
від загальної вартості. Таким чином батьки  спла-
чують   в середньому  близько 130 грн на місяць 
за харчування своєї дитини, а 70 відсотків спла-
чує сільський бюджет.

Крім того, з метою забезпечення маленьких 
дошкільнят  якісною питною водою  в 2013 році 
в ДНЗ «Буратіно»  в рамках реалізації проекту 
сільської ради «Інноваційна система доочищен-
ня води для потреб ДНЗ №З «Буратіно», як засіб 
зміцнення здоров’я наймолодших членів Чума-

ківської громади та раціонального  використання 
бюджетних коштів», який отримав перемогу   в 
районному конкурсі проектів і програм розвитку 
місцевого  самоврядування, встановлено сучасну 
систему доочищення пит-
ної води та замінено части-
ну водогону.

Наступним об’єктом ві-
зиту стала Чумаківська 
сільська амбулаторія за-
гальної практики сімейної 
медицини.

В. о. завідуючої медам-
булаторією Ірина Вільхова 
розповіла, що в 2010 році  в 
рамках реалізації проекту  
сільської ради «Організа-
ція ефективної медичної 
допомоги населенню Чу-
маківської сільської ради»  
була придбана сучасну 
стоматологічну установ-
ку САТВА КОМБІ- НВЗ, 
вартістю 95,9 тис. грн з 

кріслом пацієнта, компресором стоматологіч-
ним, комплектом наконечників , а також порта-
тивну цифрову ультразвукову систему вартістю 
63,9 тис. грн, аквадистилятор вартістю 10,2 тис. 
грн, стерилізатор паровий, камеру для зберігання 
стерильного медичного інструменту. Крім того, з 
метою продовження реалізації проекту сільською 

радо придбано інгаля-
тор ультразвуковий 
«Вулкан» та апарат 
для місцевої дарсон-
валізації  «Корона» 
загальною вартістю 
8,1 тис. грн. Придбан-
ня такої сучасної сто-
матологічної установ-
ки та іншого облад-
нання дає можливість 
забезпечити населен-
ня Чумаківської  те-
риторіальної громади  
якісними медичними 
послугами, насампе-
ред людей похилого 
віку та дітей.

У селі Зоря керів-
ники району побували біля пам’ятника воїнам, 
загиблим у роки Великої Вітчизняної  війни, в 
Зорянському сільському Будинку культури та Зо-

рянській середній загальноосвітній школі.
Реалізація в 2013 році  проекту сільської ради 

«Інноваційні технології розвитку меморіальної 
та паркової зон  на території  
с. Зорі  Чумаківської сільської 
ради»  дала  можливість ство-
рити неповторний меморіаль-
но-парковий комплекс на тери-
торії села Зоря.  

 У рамках реалізації цього 
проекту був проведений ка-
пітальний ремонт меморіалу, 
присвяченого воїнам, загиблим 
у роки Великої Вітчизняної 
війни в селі Зоря.    

   Крім того були виконані  ро-
боти зі створення паркової зони  для відпочинку 
мешканців села Зоря з встановленням світильни-
ків, лав,  урн для сміття.  А для дітей-зорянців  
обладнаний  сучасний дитячий  спортивно-ігро-
вий майданчик.   

Будівля Зорянського сільського Будинку куль-
тури потребує капітального ремонту. На за-
мовлення сільської ради виготовлено проек-
тно-кошторисну документацію на капітальний 
ремонт даного закладу, яка на даний час прохо-
дить державну експертизу. Сільською радою вже 
розробленні  два проекти, які отримали в мину-
лому році перемогу  в обласному та районному 
конкурсах проектів і програм розвитку місцевого  
самоврядування. Це проект «Інноваційна модель 
створення сучасного освітньо-культурного цен-
тру» та проект  «Інноваційний механізм застосу-

вання енергозберігаючих заходів у Зорянському 
сільському Будинку культури» . Реалізація цих 
проектів дасть можливість не тільки залучити 
інвесторів до фінансування робіт  по ремонту за-

кладу культури,  а й ство-
рити сучасний освіт-
ньо-культурний  центр на 
його базі, що дасть змогу  
об’єднати всіх  наших жи-
телів  за інтересами, заці-
кавити  їх, забезпечуючи 
цим підвищення їх  рів-
ня самоосвіти, культури, 
морального та духовного 
розвитку особистості, без 
якої не можлива активна 
життєва позиція в сучас-
ному світі.

Директор Зорянської 
школи Людмила Кулак зу-
стрічала гостей в царстві 
зелені й квітів. Людмила 
Василівна глибоко пере-
конана, що якщо кожен з 

любов’ю буде відноси-
тись до навколишнього 
світу, всі люди нарешті 
збагнуть, що не хтось 
інший, а саме ми самі 
творимо своє буття, 

Україна буде не просто країна, а рай».
На сьогодні Зорянська школа повністю готова 

до навчального року. Класи відремонтовані, те-
риторія прибрана. Проектна потужність шкіл 
Зорянської школи – 366 учнів. На думку голови 
сільської ради є реальна можливість можливість 
на базі школи створити навчально-виробничий 
комплекс та відкрити додаткові групи для нав-
чання дошкільнят.

 У 2014 році сільською радою надана субвенція 
з сільського бюджету районному бюджету в сумі 
24,6 тис. грн на харчування дітей пільгових кате-
горій в пришкільному таборі Зорянської  серед-
ньої загальноосвітньої школи.

Гостей вразила чистота, охайність населених 
пунктів Чумаківської сільської ради. 

Велику увагу сільський голова Валентина 
Стець та очолюваний нею колектив приділяє бла-
гоустрою, наведенню порядку на території насе-
лених пунктів сільської ради. 

Регулярно проводиться  обкіс  узбіччя автома-
гістралі  від с. Степного до с. Зорі , від с. Зорі  до 
с. Балівки, дороги до с. Виноградного, с. Маївки.  
На території населених пунктів сільської ради 
постійно проводиться покіс  бур’яну,  видален-
ня  порослі, прибирання сміття. На цих робо-
тах  працюють спеціальні бригади, сформовані  
з місцевих мешканців. Сучасно, комфортно та 
гарно  виглядають  центри сіл Чумаки та  Зоря, 
де зеленіють  газони, квітнуть квіти, на дитячих 
майданчиках граються діти,  а на освітлених у в 
нічний час алеях гуляє молодь.

Останнім пунктом об’їзду була Чумаківська се-
редня загальноосвітня школа. Директор Наталія 
Моісеєнко показала гордість школи – єдиний у 
нашому районі експериментальний клас христи-
янської етики. Будівля школи потребує капіталь-
ного ремонту: криша протікає, вікна старі, не збе-
рігають тепло взимку й т. д. 

У 2014 році сільською радою надана субвенція 
з сільського бюджету районному бюджету в сумі 
20 тис. грн на харчування дітей пільгових катего-
рій в пришкільному таборі «Джерело» Чумаків-
ської школи та 4,4 тис. грн. на придбання посуду 
для шкільної їдальні.

 Едуард Підлубний та Сергій Іванцов також 
зустрілися й поспілку-
валися з жителями села 
Чумаки, почули схвальні 
відгуки про ефективну 
роботу місцевої влади, 
яка змогла організувати 
та залучити практично 
всіх чумаківців до роз-
будови власних населе-
них пунктів. Адже в ре-
алізації проектів вагому 
долю складають кошти 
власне членів громади, 

які, побачивши результати втілення в життя пер-
ших проектів, вже не можуть стояти осторонь ба-
жання активу села створити кращі умови життя. 
Едуарду Станіславовичу та Сергієві Вікторовичу 
випала приємна нагода познайомитися з майстри-
нею Людмилою Дмитренко, вишиванки якої та 
роботи з бісеру відомі не тільки в Чумаках, а й да-
леко за межами рідного села. Людмила Василівна 
святкувала саме того дня свій День народження. 
Тож почула щирі привітання на свою адресу, от-
римала подарунок з нагоди свята.

Керівники району дали високу оцінку роботі 
колективу Чумаківської сільської ради,  який очо-
лює Валентина Стець – справжній патріот рідно-
го краю.

таміла ЖорнЯК, 
с. Чумаки – с. Зоря. Фото автора.

місцеве самоврядування в дії

н
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Управління Пенсійного фон-
ду України в Дніпропетров-
ському районі надає роз’яснен-
ня про порядок проведення ін-
дексації пенсій згідно чинного 
законодавства.

Індексація та пе-
рерахунок пенсій у 
зв’язку із збільшен-
ням середньої заро-
бітної плати (дохо-
ду) в Україні, з якої 
сплачено страхові 
внески, прожиткового мініму-
му та страхового стажу здій-
снюються органами Пенсійно-
го фонду згідно Закону України 
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» 
та певних законодавчих актів, 
прийнятих Урядом України.

Так, статтею 42 Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхуван-
ня» визначено, що пенсії, при-
значені за вказаним Законом, 
індексуються відповідно до 
законодавства про індексацію 
грошових доходів населення. 

Індексація пенсій проводить-
ся відповідно до Порядку про-
ведення індексації грошових 

доходів населен-
ня, затверджено-
го постановою 
Кабінету Міні-
стрів України 
17.07.2003 № 1078 
зі змінами, внесе-

ними Постановою Кабінету Мі-
ністрів України  від 13.06.2012 
№ 526, яка набрала чинності з 
21.06.2012. 

Цей Порядок визначає пра-
вила обчислення індексу спо-
живчих цін для проведення 
індексації та сум індексації 
грошових доходів населення і 
поширюється на підприємства, 
установи та організації неза-
лежно від форми власності і 
господарювання, а також на 
фізичних осіб, що використову-
ють працю найманих працівни-
ків.

Відповідно до Порядку ін-
дексація грошових доходів 
населення проводиться у разі, 

коли величина індексу спожи-
вчих цін перевищила поріг ін-
дексації, який встановлюється 
в розмірі 101 відсотка. Індекс 
споживчих цін обчислюється 
Держкомстатом України.

Індексація пенсій проводить-
ся непрацюючим одержувачам 
пенсій, а працюючим пенсі-
онерам в першу чергу індек-
сується сума оплати праці. У 
всіх випадках загальний дохід 
працюючого пенсіонера, який 
підлягає індексації, не повинен 
перевищувати прожиткового 
мінімуму, встановленого для 
працездатної особи.

Також Порядком визначено 
грошові доходи населення, які 
не відносяться до об’єктів ін-
дексації. Зокрема, не підляга-
ють індексації соціальні випла-
ти, які визначаються залежно 
від прожиткового мінімуму 
(пенсії, обчислені згідно статті 
28 Закону України «Про загаль-

нообов’язкове державне пен-
сійне страхування»; додаткова 
пенсія, підвищення, компенса-
ційні виплати, надбавки та інші 
доплати до пенсії, які визнача-
ються залежно від прожитково-
го мінімуму). 

Тобто, якщо розрахований ос-
новний розмір пенсії із заробіт-
ної плати за стаж роботи нижче 
за прожитковий мінімум для 
непрацездатних осіб і до нього 
встановлено доплату до рівня 
такого мінімуму, то такі пен-
сії не індексуються. Приклад: 
загальний розмір пенсійної ви-
плати 1100,00 грн, який скла-
дається: 650,00 грн – основний 
розмір пенсії + 299,00 грн – до-
плата до прожиткового мініму-
му для непрацездатних осіб до 
949,00 грн + 84,57 грн – доплата 
за понаднормативний стаж ро-
боти + 66,43 грн – надбавка діти 
війни.

У 2013 році індексація пен-
сій майже не проводилась, 
крім деяких категорій одержу-
вачів, так як за повідомленням 
Державної служби статистики 
України індекс споживчих цін 
(індекс інфляції) становив на 

рівні встановленого законодав-
ством індексу. 

З травня 2014 року за пові-
домленням Державної служ-
би статистики України вели-
чина індексу споживчих цін 
перевищила поріг індексації, 
який встановлено в розмірі 101 
відсотка. В результаті чого, з 
01.05.2014 проведено індекса-
цію пенсій 7593 пенсіонерам 
(34,4% від загальної кількості 
пенсіонерів) і щомісячна сума 
доплати до пенсії в середньому 
становила 19,11 грн, а відповід-
но і видатки на виплату пенсій 
збільшились майже на 145,5 
тис. грн. В червні-липні місяцях 
поточного року індекс інфляції 
також перевищив поріг індек-
сації, тому в цих місяцях прове-
дено індексацію пенсій майже 
7600 пенсіонерам в розмірах 
відповідно 60,74 грн та 98,70 
грн. Виплата проіндексованої 
пенсії проводиться щомісячно  
та своєчасно основною відомі-
стю на виплату пенсії.

віра піДоДвірна, 
начальник управління 
ПФУ в Дніпропетровсько-
му районі.

управліннЯ пенсійноГо ФонДу інФормуЄ

інДеКсаціЯ  пенсій

З метою запобігання 
загибелі людей на воді в Дніпропетровському районі співробітники Дні-
пропетровського районного сектору спільно з представниками газети 
«Дніпровська зоря» провели рейд на водних об’єктах району.

У ході проведення заходу співробітники провели інструктаж щодо до-
тримання правил безпечної поведінки на воді, а саме: ніколи не пірна-
ти в незнайомому місці, а спочатку обстежити водойму й переконатись, 
що під водою немає каміння, металевих предметів або ж мілин; уникати 
води зі швидкою течією; ніколи не плавати наодинці, особливо якщо не 
впевнені у своїх силах; не заходити у воду в нетверезому стані. Також 
було наголошено про заборону купання в невідведених для цього місцях. 

29 липня в селі Олександрівка на річці Самара в заливі «Вирви хвіст» 
при купанні загинув громадянин 1982 року народження.

артем заполЯнсьКий, 
головний інспектор Дніпропетровського РС ГУ ДСНС України в Дні-
пропетровській області, майор служби ЦЗ.

З метою запобігання пожеж у лісах Дніпропетров-
ського району співробітники Дніпропетровського ра-
йонного сектору провели рейд 
лісовими масивами.

Під час проведення рейду з 
відпочиваючими проведено 
профілактичні бесіди щодо за-
побігання пожеж на територіях 
лісових насаджень. 

У суху пору року й в пожежо-
небезпечних місцях слід бути особливо обережним при поводжені з 
вогнем: очищати місце, призначене для вогнища, від сухої трави, ли-
стя, гілля та іншого лісового сміття, не розкладати вогнище поблизу 
звисаючих крон дерев, у хвойних  молодняках, серед сухого очерету, 
на торфовищах, не залишати вогнище без нагляду, не залишати місця 
відпочинку, не впевнившись, що вогнище загашене.

рейД поЖеЖі в лісаХ Дснс повіДомлЯЄ ЗАГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ НА ВОДІ

вілейне – мальовниче сучасне селище. Досить молоде – за 
плечима лише чверть століття, але зі своїм енергійним 

характером, який не дозволяє стояти на місці, а постійно спонукає 
до пошуку, розвитку, руху вперед. проблеми мешканців вирішу-
ються, бо влада дослухається до людей, створює комфортні умови 
для проживання своїх громадян. 

Тож не дивно, що збільшується кількість бажаючих проживати в 
Ювілейному. Зростає в селищі й показник кількості населення завдя-
ки щорічному приросту за рахунок збільшення рівня народжуваності 
– сьогодні він один із найбільших в Україні! І як наслідок цих процесів 
– дефіцит місць для дітей у дошкільних навчальних закладах.

Частково критичну ситуацію вдалося вирішити завдяки масштабній  
реконструкції ДНЗ «Берізка» у 2012 році. Сьогодні це – один із най-
сучасніших в Україні дошкільних закладів з обладнаними відповідно 
до вимог сучасних стандартів освіти групами для перебування дітей, 
величезним спортивним залом, унікальним медичним комплексом, зи-
мовим садом, ігротекою (кімната розвитку), міні-лабораторією (кімната 
екології), музичним залом, кімнатою психологічного розвантаження та 
соляною шахтою. І головне, на 50 дітей збільшилась кількість вихован-
ців, а черга, відповідно, зменшилась. 

У працюючих сьогодні двох дитячих садках «Берізка» та «Чер-
вона шапочка», які занесені до каталогу «Сучасна освіта в Украї-
ні»,  при проектній потужності 340 дітей виховується 530 малюків. 
Але питання залишається актуальним, бо вже 745 дітей стоять у 
черзі на дошкільну освіту.

Щоб зрушити з місця цю проблему, Ювілейна 
селищна рада виконала розробку проектно-кошто-
рисної документації «Будівництво дитячого на-
вчального закладу по вул. Дніпропетровській, ж/м 
«Володимирський», сел. Ювілейного Дніпропе-
тровського району.»  Кошторисна вартість проекту 
складає 49, 847 млн грн.  Проект пройшов вже розгляд та виконана експертиза у 
ДП «Укрдержбудекспертиза», одержаний позитивний висновок. 

Ювілейна селищна рада звернулася з листами до голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації Ігоря Коломойського та до голови обласної ради Євгена 
Удода щодо підтримки будівництва дошкільного навчального закладу в сели-
щі Ювілейному. Департамент освіти обладміністрації своїм листом відзначив 
велике соціальне значення реалізації проекту будівництва зазначеного дошкіль-
ного навчального закладу. Адже регіональною цільовою соціальною програмою 
«Освіта Дніпропетровщини на 2013–2015 роки» передбачено заходи щодо форму-
вання доступної та якісної системи регіональної освіти й виховання, що відпові-
дає вимогам суспільства та динамічно розвивається, її інтеграції в європейський 
і світовий освітній простір.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.02.2014 року  затверджено 
проектно-кошторисну документацію на будівництво нового дошкільного навчаль-
ного закладу. Також укладені договори на проведення технічного нагляду за будівельними 
роботами на об’єкті з управлінням капітального будівництва Дніпропетровської облдер-
жадміністрації. 

Ювілейною селищною радою вже одержаний дозвіл на виконання будівельних робіт 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України - № IY 114142030488 від 22 липня 
2014 року.

Для пошуку коштів на фінансування спорудження дитячого закладу та впевненості в 
його будівництві, на тридцять п’ятій  сесії шостого скликання 31 липня цього року депу-
татським корпусом Ювілейної селищної ради було прийняте рішення передати функцію 
Замовника будівництва об’єкту – дошкільного навчального закладу по вул. Дніпропетров-
ська, сел. Ювілейне Дніпропетровського району управлінню капітального будівництва 
Дніпропетровської облдержадміністрації, укласти договір на виконання функції Замов-

ника. А також просити Дніпропетровську обласну ради винести 
на розгляд першочергової сесії обласної ради наступні питання: 
прийняття субвенції селищної ради за КФК 250324 «Субвенція ін-
шим бюджетам на виконання інвестиційних проектів» в сумі 6 568 
тис. грн та затвердити угоду про передачу коштів із селищного бю-
джету обласному бюджету Дніпропетровської області для початку 
будівництва дошкільного навчального закладу по вул. Дніпропе-
тровській сел. Ювілейного Дніпропетровського району у 2014 році; 
визнати управління капітального будівництва Дніпропетровської 
облдержадміністрації розпорядником цих бюджетних коштів та За-
мовником будівництва.  

Мешканці селища Ювілейне та депутатський корпус, Ювілейний 
селищний голова Іван Камінський сподіваються на розуміння та 
співпрацю з боку обласної ради та обласної державної адміністрації 
щодо втілення в життя мрії молодих батьків селища з будівництва 
нового дошкільного закладу.

У дитячому садку передбачається створення 12 затишних груп 
(по 6 груп на першому та другому поверхах), у тому числі для най-
менших мешканців селища 4 ясельні групи. Також на першому по-
версі розташуються зал для музичних занять, харчоблок, пральня, 
медичні приміщення з ізолятором. У підвалі буде комора для збері-
гання овочевих культур і столярно-слюсарна майстерня. 

Для всебічного розвитку дітей на другому поверсі буде обладна-
ний ком’ютерний клас, кабінет прикладного мистецтва, приміщен-

ня оздоровчого призначення для занять 
фізичними вправами – спортзал. Зимовий 
сад стане родзинкою дошкільного закладу, 
він буде радувати дітей на третьому повер-
сі, поряд із ігротекою.

Вихованцям дитячого садка не дове-
деться сумувати.  На ділянці будуть розта-

шовані групові майданчики. Для дітей 
кожної  групи за віковими потребами 
буде встановлене ігрове обладнання для 
розваг та набори малих архітектурних 
форм. 

Також передбачається благоустрій 
прилеглої території дитсадка, а саме 
ландшафтне озеленення  ділянки. 

Для безпечного перебування дітей у 
закладі планується огородити терито-
рію з обов’язковим встановленням про-
типожежної та охоронної сигналізації.

Уже багато зроблено на шляху до 
здійснення мрії батьків малечі сели-

ща Ювілейне,  але потрібно пройти ще низку узгоджень різних рівнів, попереду ще 
чимало роботи. 

Ювілейний селищний голова Іван Камінський переконаний: «Саме тепер, коли в чер-
гах до дитячих садків стоїть така велика кількість дітей, будівництво нового дошкільного 
закладу на 220 місць – є визначальним кроком до вирішення даної проблеми. Сьогодні, в 
надзвичайно складний для нашої країни час, коли з вірою в прекрасне майбуття, весь на-
род, об’єднавши зусилля, відстоює цілісність нашої держави, ми повинні виправдати спо-
дівання людей на  краще достойне життя. А діти Ювілейного – найбільший скарб нашої 
громади. Для них ми прагнемо створити найкращі умови. Адже дитсадок будується не на 
рік чи десятиліття. Він стане справжньою окрасою та гордістю Ювілейного».

валерій осаДЧуК,
заступник Ювілейного селищного голови.

новИЙ дИТяЧИЙ садоК –
Кр оК   у   м а йбу Т нє

буДуЄмо люДЯм на раДість

Ю
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ХристиансКие истины

Гороскоп

Господарочка

К о н с е р в у в а н н Я
баКлаЖани 

інгредієнти: на 8 півлітрових баночок: 2 кг баклажа-
нів, 0,5 кг перецю болгарського червоного, 0,5 кг моркви, 
200 г цибулі, 1 головка часнику. 

Для заливки:   150 мл олії, 100 мл оцету 9%, 2 повних 
ч.л. солі, 2 ст. л. цукру, 1 ч. л. чорного меленого перцю. 

приготування: овочі очистіть, баклажани поріжте 
шматочками розміром 2х2 см і проваріть у підсоленому 
окропі близько 10 хв. Покладіть баклажани на друшляк. 
Очистіть перець від насіння й поріжте соломкою, а ци-
булю півкільцями, моркву натріть на терці. Подрібніть 
часник. Всі овочі змішайте в каструлі. Підготуйте залив-
ку й змішайте її з овочами. Нагрійте овочі, помішуючи, 
10 хв. Гарячий салат розкладіть у підготовлені банки – 
стерилізуйте 30 хв., потім закатайте.

Г о т у в а т и  л е Г К о !
КурКа з Квасолею і поміДорами 

інгредієнти: 200 г філе курки, 2 цибулини, 2 помідори, 
200 г консервованої квасолі, олія, сіль, перець чорний ме-
лений, зелень петрушки. (Час приготування: 1 год. 15 хв.)

приготування: філе курки наріжте невеликими шма-
точками, а цибулю подрібніть. Обсмажте курку, додайте 
цибулю, все посоліть і поперчіть. Тушкуйте до готовності 
(1 год.). Далі наріжте помідори тонкими кружечками. Го-
тове філе курки викладіть на деко, розрівняйте поверхню, 
зверху висипте консервовану квасолю та кружечки по-
мідорів. Поставте в духовку (тушкувати при температу-
рі 180°С протягом 15 хв.). Під час подачі до столу, курку 
викладіть на блюдо та прикрасьте петрушкою. Смачного!

Г о с п о Д и н і  н а  з а м і т К у
ЯК Часто моЖна робити 

Генеральне прибираннЯ в оселі?
У ванній кімнаті кількість хвороботворних організмів 

досягає критичного рівня після 30-ти разів використання, 
а у душі – після 14-ти. Ще одним «небезпечним» місцем у 
будинку є килимок біля вхідних дверей. Багато уваги при 
прибиранні треба приділяти плиті та раковині, їх варто чи-
стити щодня. На губках для миття посуду найчастіше живе 
більше мікробів, тому їх необхідно часто міняти або прати. 

Якщо частіше прибирати – буде чистіше. Ця думка по-
милкова. Занадто часте прибирання вашої оселі погано 
впливає на стан меблів у будинку, підлогових покриттів, 
килимів та ін. 

Достатньо 1 раз на місяць робити генеральне прибирання. 

з Д о р о в ’ Я 
миттЯ руК - процеДура, ГіДна уваГи!

Мити руки необхідно перед усіма прийомами їжі, після 
того, як ви відвідали туалет, або побували в громадських 
місцях, повернулися додому з роботи або прогулянки, а 
також при будь-якому забрудненні рук. Намилювати руки  
слід так, щоб утворилося більше піни, адже саме з піною 
змиваються мікроби. Після миття завжди насухо витирай-
те руки. У кожної господині обов’язково повинні висіти 
чисті сухі рушники на кухні та в ванній кімнаті. 

К ра с у н Я м
трав’Яні збори віД безсоннЯ

збори трав: 50 г розм’яклого насіння соняшника, 100г 
кореневища аїру болотного, 150 г валеріани лікарської. 

приготування: покладіть трави в каструлю, залийте 
їх окропом – 2 л. Варити протягом 10 хв. Потім накрийте 
кришкою і  настоюйте 20 хв., пізніше процідіть. 

застосування: у ванну налийте воду, додайте туди при-
готований відвар та розмішайте. Знаходитись у воді про-
тягом 10 хв. Відпочивати після такої ванни слід 40 хв.

Ч о л о в і К а м  н а  з а м і т К у
ЯК зберіГати ЧасниК та цибулю

Ці овочі заготовлюються у вигляді плетених кіс. Попе-
редньо часник і цибулю слід 3 дні підсушувати на сонці.

Цибулю для майбутнього плетіння потрібно вибира-
ти гірких сортів, тому що саме вона довго не псується та 
менш схильна до всяких хвороб. 

Часник для цих цілей вибирають великий, де зубки зі-
брані у великі головки. Дрібний часник, як би не зберігав-
ся, досить швидко висихає. У квартирі зроблені коси під-
вішують ближче до стелі, так як саме в цій області нако-
пичується тепло, яке запобігає можливому гниттю плодів.

Як каже 
мудрість...
життя - це 

чудова приго-
да, гідна того, 
щоб заради 
удач терпіти 
невдачі; 
Якщо хочеш, 

щоб життя по-
сміхнулося тобі, 

подаруй життю 
свій гарний настрій.

ОВНИ. У вас з’явиться багато 
нових ідей, творчих задумів, на-
дій, почуття надзвичайної лег-
кості. Перед вами відкрито ба-
гато можливостей.

тіЛьЦі. Сприятливий час для 
ділових знайомств. На вас чека-
ють приємні зустрічі, подарун-
ки, грошові надходження. 

БЛИЗНЮкИ. Хід справ може 
загальмуватися. Вам слід спер-
шу добре обдумати, перш ніж 
братися за їх рішення.

ракИ. У цей період приділяєть-
ся велика увага давно забутим 
справам, слід бути уважними. Ре-
зультати будуть втішними.

ЛеВИ. Вам видасться безліч 
сприятливих можливостей. Обе-

режність й обачність забезпечать вам хороший 
настрій для спілкування з партнерами по роботі. 

діВИ. На роботі не витрачайте марно власний 
час - краще дочекайтеся сприятливішого періо-
ду. Присвятіть цей тиждень відновленню своїх 
сил, можливо коротка відпустка піде вам на ко-
ристь. 

тереЗИ. На вас чекає успіх та визнання. Ре-
комендуємо вам визначитися із своєю головною 
метою. Робіть те, що ви дуже добре вмієте.

скОрПіОНИ. Ваші нові творчі ідеї дозволять 
вам просунутися в кар’єрі й зміцнити свої соці-
альні позиції. Не забувайте про відпочинок. 

стріЛьЦі. У вас багато сил та ентузіазму. 
Тому для вас немає нічого складного, адже ви - 
майстер своєї справи, який заслуговує на неве-
личку премію. 

кОЗерОГИ. Навряд чи на вас чекають серйозні 
проблеми, незважаючи на несприятливу для вас в 
цілому обстановку. Самою долею призначено до-
лати деякі перешкоди.

ВОдОЛіЇ. Уникайте конфліктів із колегами по ро-
боті. Цей тиждень зажадає від вас невеликих фінан-
сових витрат, які можуть різко зрости до кінця 
тижня. Допомога з боку родини вам гарантована.

рИБИ. На цьому тижні ймовірні деякі зміни, 
пов’язані із вашою роботою. Можливо, це невели-
ка винагорода за вашу старанність. Не забувай-
те про відпочинок у колі родини. 

10 липня близько 
14 год. на 343 км 
+ 800 м а/д М-04 
«Зна м’я н к а – Лу -
ганськ–Ізварине» 
водій автомобіля «Камаз 5320» з 
причепом, рухаючись із боку м. 
Павлограда в напрямку м. Доне-
цька, не впорався з керуванням (у 
зв’язку з технічними несправностя-
ми автомобіля), з’їхав у правий, по 
ходу руху транспортного засобу, 
кювет, де перекинувся. Після пе-
рекидання стався витік близько 12 
тонн дизельного палива. 

З метою запобігання надзвичай-
ним подіям, здійснення заходів 
спрямованих на вдосконалення 
системи контролю за перевезенням 
небезпечних вантажів, у тому числі 
нафтопродуктів, боєприпасів, ви-
бухових та радіоактивних речовин 
автомобільним транспортом, а та-
кож попередження ДТП за участі 
перевізників небезпечних ванта-
жів, зменшення негативних наслід-

ків пригод, посилення 
контролю за 
дорожнім пере-
везенням небез-
печних ванта-

жів, у період з 21 липня по 8 серпня 
2014 року проводиться комплекс 
цільових заходів під назвою «Не-
безпечний вантаж». 

Будуть проведені перевірки під-
приємств, установ та організацій 
будь-якої форми власності, які 
займаються перевезенням небез-
печних вантажів на предмет до-
держання вимог автомобільного 
законодавства та законодавства про 
безпеку руху. 

Державтоінспекція повідомляє, 
що за порушення Правил перевезен-
ня небезпечних вантажів передбача-
ється  адміністративна відповідаль-
ність за ст. 1321 КУпАП України. 

володимир зайДун, 
інспектор ОДР ВДАІ з обслу-
говування Дніпропетровсько-
го району, капітан міліції.

Шановні ГромаДЯни, власниКи 
або КористуваЧі земельниХ ДілЯноК! 

Якщо у вас на ділянці з’явились снодійний мак 
чи кущі коноплі, негайно знищить їх, не чекаючи 
відвідин працівників міліції. Важливо всім грома-
дянам усвідомити, що посіви з маковими рослинами 
або коноплею стають предметом посиленої уваги з 
боку торгівців наркотичним зіллям, а потім – чин-
ником поширення наркоманії. Нагадуємо, що посіви 
маку та конопель в Україні дозволені лише спеціа-
лізованим підприємствам, які отримали відповідну 
ліцензію, дозвіл та здійснюють контроль посівів 
державною службою охорони. Всі інші громадяни, 
навіть за незначні посіви понесуть встановлену зако-
ном відповідальність. Так, у липні місяці цього року 
дільничним інспектором міліції Дніпропетровсько-
го РВ у селі Горянівка у громадянина П. було вияв-
лено факт вирощування 13 кущів конопель на тери-
торії домоволодіння. За даним порушенням розпоча-
то провадження з ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу 
України (посів або вирощування снотворного маку 
чи конопель). Винуватця чекає покарання.

юрій антонюК,  заступник начальника сек-
тору ДІМ Дніпропетровського РВ ГУМВС Укра-
їни в Дніпропетровській області, майор міліції.

Даі інФормуЄ

НебезпечНий  ваНтаж
міліціЯ попереДЖуЄ

В этот праздник в 
храм люди приносят 

освящать мед нового сбора. Отсюда происходит и название 
праздника – Медовый Спас. В этот день Церковь вспоминает 
сразу несколько событий. Во-первых, сегодня один из трех 
праздников в году, когда выносится для поклонения святой 
Крест. Связано это с тем, что в древности 
в Византии месяц август считался време-
нем, когда усиливались эпидемии, болезни 
и прочие бедствия. Это было известно по 
многовековому опыту. И вот, чтобы укре-
питься против болезней и бедствий, чтобы 
оградить себя от них, в Церкви устано-
вился обычай выносить святой Крест на 
улицы Константинополя, где перед ним 
служились молебны. Крест выносили в 
первый день августа по старому стилю 
– это как раз сегодняшний день. Крест 
Христов есть великое оружие для христиан, великая сила и 
помощь в бедствиях и испытаниях. И люди по вере получа-
ли эту помощь от святого древа Крестного. И в наше время 
вынос Креста не утратил своего значения и мы по-прежнему 
нуждаемся в нем для укрепления и ограждения силой крест-
ной.  

Вот и сегодня, освящая материальный, вещественный мед, 
зададим себе вопрос: а есть ли в наших душах невеществен-
ный, истинный мед Духа – Благодать Божия? Ощущаем ли 
мы в себе этот небесный нектар, эту неземную сладость? 
Или в наших душах горечь страстей и грехов? Ведь если в 
нас не живет Благодать, то это значит, что мы заблудились, 
сбились с пути и живем без Христа. Об этом сказано у апо-
стола Павла: если кто Духа Христова, то есть Благодати, не 

имеет, – тот не Христов. Потому и является главной целью 
христианской жизни стяжание Благодати, ибо только она 
может привести нас ко Христу и сроднить с Ним.

Благодать нужно стяжать, приобрести, то есть потрудить-
ся, приложить усилия к тому, чтобы очистить свою душу от 
греха и сделать ее сосудом Духа. И тут нам опять приходят 

на память пчелы, а именно то обстоятель-
ство, что истинные христиане бывают 
похожи на них. Как мудрая пчела летает, 
трудится, ищет цветы и собирает с них 
нектар, а от всего горького, вредного и не-
чистого улетает, так и христиане собирают 
с цветов добрых дел и чистой жизни нектар 
Благодати, а от горечи грехов и скверных 
дел – удаляются. Если мы так живем, то в 
нашей душе будет все меньше и меньше 
горечи, то есть грехов и страстей, и все 
больше и больше небесного меда – Бла-

годати Божией. И если мы не ослабеем и не обленимся на 
этом пути, если пройдем по нему до конца, то, несомненно, 
станем истинными и святыми чадами Божиими, законными 
наследниками Будущего века, в чем как раз и заключается 
смысл христианской жизни на земле.

Празднуя все сегодняшние события, следует нам еще 
вспомнить и поблагодарить тех маленьких виновниц и 
участниц сегодняшнего праздника, без которых он был бы 
невозможен, – то есть пчел. Ибо они не только бескорыст-
но собирают для нас неустанными своими трудами мед, но 
еще и преподают нам добрый спасительный урок, научая 
христианской мудрости и наставляя на путь, ведущий в жи-
знь вечную, в Царство святых. 

Константин ДробитьКо.

м е довы й  сп ас 

Втрачений військовий квиток на ім’я Чорно-
маза юрія Яковича, вважати недійсним.

У зв’язку з виключенням із списку, вважати не-
дійсним посвідчення помічника-консультанта депу-
тата Дніпропетровської районної ради VI скликання 
№ 5, видане на ім’я мишуренка петра петровича.

управління агропромислового розвитку Дні-
пропетровської райдержадміністрації оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад: началь-
ника відділу організації виробництва, переробки 
та маркетингу сільськогосподарської продукції 
(агроном) та начальника відділу фінансово-кре-
дитного забезпечення, економічного аналізу та 
соціально-трудових відносин (бухгалтер). вимо-
ги до претендентів: громадянство України; пов-
на вища освіта; стаж роботи за фахом не менше 
3 років; володіння персональним комп’ютером в 
обсязі користувача програмним забезпеченням. 
Термін прийняття документів – протягом 30 ка-
лендарних днів з дня виходу публікації. 

Довідки за адресою: сел. ювілейне, вул. те-
плична, 5, тел. 27-90-06.

Втрачене посвідчення ветерана праці на ім’я 
завальницького Євгена миколайовича, вва-
жати недійсним.

управління пенсійного фонду україни в 
Дніпропетровському районі Дніпропетров-
ської області оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста відділу 
виконання бюджету, бухгалтерського обліку та 
звітності. В конкурсі можуть взяти участь всі ба-
жаючі громадяни України, які мають повну вищу 
освіту відповідного професійного спрямування 
та стаж роботи в державній службі або в сферах 
управління за фахом. Володіння комп’ютерними 
програмами, знаннями законодавчої бази та ін-
структивних документів. за довідками зверта-
тися за телефонами: 725-47-06, 27-80-40. адре-
са: сел. ювілейне, вул.теплична, 23. Документи 
приймаються протягом 30 календарних днів із 
дня  опублікування оголошення. 

Колективи Дніпропетровської районної державної адміністрації та районної ради вислов-
люють щире співчуття секретарю Ювілейної селищної ради Людмилі Лаго-
ді  з приводу смерті найдорожчої людини – мами марії маКсимівни,

та поділяють з нею гіркий біль і скорботу непоправної втрати.

Втрачений державний акт на право власності  
на земельну ділянку серії ЯЛ № 936457, виданий 
17 січня 2012 року на ім’я Діанова петра роберто-
вича Держкомземом Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області, вважати недійсним.

Втрачений додаток серії АА № 091643 (список 
співвласників земельної ділянки) до Державного 
акту на право власництва на земельну ділянку се-
рії ЯЛ № 936457, дата видачі 17 січня 2012 року, 
виданий на ім’я:  Діанов П.Р., Геращенко Т.М., Діа-
нова Л.Р., Діанова Н.Б., Діанова С.В., Діанова Т.Б., 
Діанова Ю.Б., Діанов Б.Р., Діанов Д.П., Коліснико-
ва І.М., Кривенко Н.С., Кузнєцов В.В., Павленко 
Л.П., Юрчук Л.І. відділом Держкомзему Дніпро-
петровського району Дніпропетровської області, 
вважати недійсним.

Втрачене тимчасове посвідчення (замість вій-
ськового квитка) № 838975 на ім’я стрембицького 
артура Констянтиновича, вважати недійсним.
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завідувач фінансово-господарського відділу – 
головний бухгалтер: Світлана РЕЗНІЧЕНКО.

тел. 753-61-02.

Товариство Черво-
ного Хреста Дніпропе-
тровського району про-
водить соціальну бла-
годійну акцію зі збору 
коштів для придбання 
військовослужбовцям, 
жителям м.Підгородне, 
які перебувають в зоні 
антитерористичної опе-
рації, бронежилетів, ка-

сок, продуктів харчування, інших необхідних речей.
Всі бажаючі можуть перерахувати пожертви:

р/р 26006000783015 АТ «Ощадбанк» 
філія Дніпропетровське ОУ, ЄДРПОУ 26460153,
МФО 305482 (вид платежу: благодійний внесок).

Контактна особа – Котенко ольга іванівна, 
моб. тел. (097) 567-85-66.

ДОПОМОЖЕМО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

редакція газети «Дніпровська зоря» змінила 
місце свого розташування. 
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Підгородне розташоване на 
обох берегах річки Кільчені – 
правої притоки Самари (басейн 
Дніпра), за 14 км на північ від 
Дніпропетровська. З давніх-да-
вен Підгородне славиться сво-
їми кобзарями, одним із яких 
був Олекса Коваль, відомий на 
Дніпропетровщині майстер коб-
зарського мистецтва. 23 березня 
2014 р. відзначається 105 років  
від дня народження О.С. Коваля, 
не тільки знаного кобзаря-бан-
дуриста, а й народного умільця, 

краєзнавця. Олек-
са Семенович був 
засновником і пер-
шим директором 
Підгородненського 
краєзнавчого музею 
на громадських за-
садах. Основою для 
майбутнього музею 
стала створена в 
1964 р. при кіноте-
атрі кімната-музей 
Т.Г. Шевченка, в якій 
було зібрано біля 50 
експонатів. За жит-
тя Олекса Коваль 
завжди згадував 
академіка Д.І.Явор-
ницького, з яким знайомство від-
булося ще в 1939 р. Зустріч із Д. 
Яворницьким відіграла важливу  
роль у житті нашого земляка й 
у його кобзарській діяльності, у 
вмінні майструвати бандури, і в 
його ставленні до роботи в кра-
єзнавчому музеї. Особливо він 
перейняв цікавість до старови-
ни, історії рідного краю. Він із 
захопленням вирішував питан-
ня щодо створення місцевого 
краєзнавчого музею, працював 
над створенням його експози-
ції. Олекса Семенович збирав 
цікаві речі до музею, ходив по 
селу до кожної хати. І мешканці 
віддавали йому свої старовинні 
предмети. Разом зі своїм одно-
сельцем бандуристом О. А. Со-
лодким проводив ремонт будівлі 
музею. В 1960-ті роки під час 
оформлення експозиції музею 
О.С.Ковалю надавала методич-
ну допомогу співробітник  іс-
торичного музею Л.М.Маркова. 
Людмила  Миколаївна згадувала 
свої зустрічі з Ковалем: «Олекса 
Семенович був душевною добро-
зичливою людиною, що любила 
й знала історію свого рідного 
краю. Музеєзнавець, справжній 
колекціонер, він, вболіваючи за 
музей, переконував мешканців 
села передавати свої старожит-
ності для поповнення експозиції 
та збереження пам’яток історії 
краю для майбутніх поколінь. 5 

листопада в 1967 р. рішенням 
сільської ради був відкритий 
краєзнавчий музей. Вже 1969 

р. музею було присвоєно знан-
ня «народний». Дуже цікаво 
О.С.Коваль проводив екскурсії 
для учнів, мешканців села. Зна-
ючи історію кожного експоната, 
він давав змістовні пояснення. І 
всі ці речі немов оживали перед 
очима відвідувачів. Все це робив 
не абияк, а з глибокою любов’ю 
до всіх скарбів матеріальної 
культури наших предків. Олек-
са Семенович зазначав: «Цим я 
живу. Мені легше й веселіше на 

душі, коли щось 
добре зроблю 
для громади». 
Життя і твор-
чість Олекси Се-
меновича Коваля 
вражають своєю 
красою й зміс-
товністю. Кобзар 
за своє життя 
зробив все, що 
міг, щоб пісня 
жила, щоб в му-
зеї  завжди були 
відкриті двері 
для відвідувачів 
рідного села. 25 
березня 1979 р. 

О.С.Коваль пішов із життя. По-
хований у м. Підгородньому. На 
його могилі земляки встановили 
пам’ятник місцевого скульптора 
В.М. Петренка. У 2009 р. на його 
будинку встановили пам’ятну 
дошку, народному історико-кра-
єзнавчому музею присвоєно ім’я 
О.С.Коваля. Вшановуючи пам’ять 
про свого відомого земляка, в му-
зеї представлені особисті фото-
графії, документи, речі, бандура, 
яку подарував музею, українська 
сорочка, в якій він співав укра-
їнські пісні, робочий верстат та 
інструменти майстра. Слід за-
значити, що музейна справа О.С. 
Коваля не минула марно. У 1980-і 
роки в музеї продовжував роботу 
О.С.Коваля, свого вчителя і на-
ставника, його наступник Ана-
толій Цвятков, який, будучи ди-
ректором музею, захистив свою 
дипломну роботу в ДДУ з онов-
лення експозиції історико-краєз-
навчого музею. В 1990-і роки му-
зей очолювала Любов Поліщук, 
учасниця Підгородненського на-
родного хору «Криниця». У 2005-
2010 роки працювала директором 
музею дочка О. С. Коваля – Леся 
Коваль.

Сьогодні громадський кра-
єзнавчий музей перетворився 
на комунальний заклад «Істо-
рико-краєзнавчий музей ім. 
О.С.Коваля». З 2010 р. на поса-
ді директора музею працює Ві-

кторія Чередніченко, депутат 
міської ради. У 2014 р. музею 
виповнюється 50 років. За цей 
час неодноразово проводилося 
оновлення експозиції, зробле-
ний капітальний ремонт примі-
щення. Оформлення музею про-
водив Дніпропетровський ху-
дожній комбінат. На даний час в 
ньому налічується більше 2000 
експонатів. Заклад оснащений 
сучасною комп’ютерною техні-
кою. Експозиція музею оформ-
лена в трьох залах і представляє 
широкий діапазон тематичних 
розділів, які розподілені у хро-

нологічній послідовності. В пер-
шому залі матеріали розкрива-
ють історію краю з давніх часів. 
Цікаві знахідки молюсків, мор-
ських тварин, рослин свідчать 
про те, що мільйони років тому  
на території сучасного Підго-
родного було морське узбереж-
жя. Науковий інтерес становить 
палеолітична колекція (40–12 
тис. р. до н.е.), яка була виявлена 
під час археологічних розкопок 
ДНУ. Вона складається із кам’я-
них знарядь праці – кам’яні мо-
лотки, серпи, кремневі скребла, 
ножі, наконечники стріл; кістки 
тварин (кістки бізона, мамонта, 
також зуб мамонта). Значна кіль-
кість сарматських поховань Са-
марсько-Орельського межеріччя 
досліджено в 1970-1980-ті роки 
під час археологічної експедиції 
Дніпропетровського національ-
ного університету (ДНУ). Всього 
біля с. Підгородного було виявле-
но 39 сарматських поховань (ІІІ-І 
ст. до н.е. – І-ІІ ст. н.е.). Декілька 
сарматських поховань було вияв-
лено археологічною експедицією 
ДНУ під керівництвом професора 
І.Ф. Ковальової. В експозиції му-
зею на стендах розташовані різні 
матеріали з 6-ти курганів у вигля-
ді схем, карт, таблиць. У курганах 
виявлені поховання чоловіків та 
жінок, а також було поховання 
жінки з малюком в лежачому ста-
ні біля її ніг. Було знайдено багато 
прикрас: фібули, сережки, персні 
із золота, бісер, різноманітні на-
миста, браслети, вудила, наконеч-
ники стріл; посуд: червоноглиняні 
глечики, ліплені горщики, а також 
сільськогосподарський інвентар. 
Ці знахідки свідчать про те, що 
могильники біля с.Підгородного 
належать родоплеменній верхівці 
сарматів. Цінні знахідки часів Ки-
ївської Русі розташовані в окремій 
вітрині.

(закінч. чит. в наступному № газети)
людмила лебеДЄва,

старший науковий співробіт-
ник Дніпропетровського наці-
онального історичного музею 
ім. Д. Яворницького. 

піДГороДненсьКому музею  -  50  роКів

ж И в а  п а м’Я Т Ь

За язичницькою міфологією, Ілля – це Перун, тому й ос-
півувався він як сівач озимого посіву. З особою цього свя-
того пов’язана віра в його вплив на врожай. Святий Ілля, що 
по «небесному мосту в колісниці їде», проходить полями й 
орудує блискавицями та гро-
мом: куди махне, жито росте,   
пшениця та всяка пашниця.

Після Іллі не можна вже 
купатися й збирати рої, треба 
остерігатися блискавки. Ко-
лись дуже давно чорти пе-
рестали Богові коритися. 
Бог розгнівався та нака-
зав святому Іллі прогнати 
нечисть із неба. Ілля сум-
лінно поставився до вико-
нання наказу – він і досі 
ганяється за чортами по 
небу, а підтвердження тому – блискавка та грім, що 
він у нечисту силу пускає.

Від цього дня в Україні бувають так звані горобині 
ночі – нічні грози з блискавками та громом. Коли йде 
гроза, люди намагаються не підпускати до себе собак і 
котів, бо в цих тваринах, за народними забобонами, не-
чиста сила може від Іллі сховатися. Перед образами під 
час грози старі люди рекомендують запалити свячену 
свічку. Вважалося, що це вбереже оселю від грому.

А якщо вже блискавка запалить дім, то за старих 
часів люди навіть не намагалися цю пожежу гасити, 
оскільки вона, начебто, самим Богом запалена, а зна-
чить, простій людині й годі її загасити. 

У Старокодацькому Будинку культури відроджуються ба-
гатовікові релігійні звичаї та традиції українського народу.

ніна протопопенКо, директор Старокодацького БК. 

директора тов 
«новоолександрівська»
олександра КорюКа 

Шановний 
Олександре Олександровичу!

Нехай людська шана буде 
подякою Вам за плідну працю, 

чуйність, уміння творити добро.
Хай здоров’я і достаток буде,
Милосердна доля Вас не забуде,
Хай Вам світить довго 

зіронька щаслива,
Хай із Вами  буде доля незрадлива!

Доброго настрою, душевно-
го тепла, здійснення всіх Ва-
ших світлих, добрих та сміливих задумів. Нехай над Вами 
завжди голубіє небо, Ваш дім буде багатий хлібом, а серце 
добром і любов’ю! 

Нехай людська шана буде 
подякою Вам за плідну працю, 

Доброго настрою, душевно-
го тепла, здійснення всіх Ва-
ших світлих, добрих та сміливих задумів. Нехай над Вами 

З повагою тетяна тКаЧ, начальник управління АПР Дніпропетровської РДА.

реліГійні звиЧаї та траДиції

між літом та осінню

директора тов аф «дніпро» 
ірину рибаКову

Більше 10 років Ви працюєте в агро-
промисловому комплексі. Труд на землі 
– почесний, тож завдяки Вашій напо-
легливості, вмінню жити й творити, Ви 
завжди досягаєте поставленої мети.

Шановна Ірино Юріївно!
Хай рушниками добра й любові 

щедро стелять Вам дорогу. Ваша 
доля нехай радіє, як весняне сонце 
осяює кожен Ваш крок. Нехай здій-
снюються всі Ваші мрії, кожен Ваш 
день буде зігрітий почуттям любові 
й взаєморозуміння.

Велике спасибі Вам за працю, 
ніжність, добре слово, му-
дрість і любов!

відділ культури, туризму, на-
ціональностей та релігій дніпро-
петровської рда та колектив 
бібліотечних працівників дніпро-
петровського району від щирого 
серця вітають із ювілейним днем 
народження завідуючу сільської 
бібліотеки села орджонікідзе 

тамару войтиШенКо
Шановна Тамаро Вікторівно!

Шлях до ваших верховин
Із року в рік життя торує,

В день ваших світлих іменин
Від всього серця вам даруєм.

Хай огортають вас літа теплом таким,
Що з серця вашого струмує.

Хай доля вас ощедрує добром,
З яким людина в серці радість чує.

Живіть, творіть під сонцем осяйним,
Хай вашим другом буде кожна днина,

І будьте вічно молодою,
Як в колоску зернина.

Хай ваше серце лагідне і ніжне
Не знає болю, смутку і образ,

Нехай здоров’я у вас буде,
І негаразди завжди обминають вас,

Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя ваше піснею буде,
А тій пісні не буде кінця.

ціональностей та релігій дніпро-
петровської рда та колектив 
бібліотечних працівників дніпро-
петровського району від щирого 
серця вітають із ювілейним днем 
народження завідуючу сільської 
бібліотеки села орджонікідзе 

В день ваших світлих іменин

Колектив управління агропромислового розвитку дніпропетровської 
райдержадміністрації від щирого серця вітає із 60-річним ювілеєм –


