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Дніпровська зоря

20 серпня – ос-
танній день пере-
бування жителів 
із Луганської та 
Донецької облас-
тей у центрі пе-
реселенців, який 
знаходиться в 
школі села Во-
лоське. 

На прохання 
директора шко-
ли Руслана Топа-
ла помічниками 
Віктора Бутків-
ського, народного 
депутата Украї-
ни, на минулому 
тижні були знову 
завезені продук-
ти харчування, 

які почали закінчуватися. Повинно вистачити. 
Завдяки благодійній діяльності фонду «Допо-
магаємо», голові наглядової ради Андрієві Пін-
чуку, волонтерам з усієї області, жителям села, 
співробітникам школи, директорам приватних 
підприємств Вікторії Іващенко та Сократісу Ке-
совові, які регулярно постачають безкоштовно 
молоко, м’ясо, хліб, людському відношенню го-
лови сільської ради Віктора Малаканова, увазі 
керівників Дніпропетровського району Едуарда 
Підлубного та Сергія Іванцова, центр забезпече-
ний усім необхідним. 

А з 21 серпня Віктор Бутківський почне допо-
магати педагогічному колективу, батькам учнів 
у проведенні ремонтних робіт. Школа повинна 
бути готова до початку навчального року.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото: продукти харчування для пересе-

ленців надходять вчасно, люди, які потрапи-
ли в складні життєві обставини відчувають 
постійну турботу та добре ставлення.

наша сила в згуртованості 

інтернет-новини

12 серпня в приміщенні Дніпропетров-
ської облдержадміністрації зібралися 
медіаексперти, соціальні психологи, на-
уковці, журналісти з усіх регіонів Украї-
ни, щоб за «круглим столом» обговорити 
актуальну болючу тему: «Єдина країна. 
Громадянська єдність, боротьба з сепара-
тизмом та окупацією, протидія інформа-
ційній агресії на прикладі Дніпропетров-
ської області».

Відсутність національної ідеї, безвід-
повідальність політиків, антиукраїнська 
діяльність Партії Регіонів, інформаційна 

агресія призвели до анексії Криму, спала-
ху сепаратизму та неоголошеної війни Ро-
сії проти України. Ситуація погіршується 
тим, що окупантів досі підтримує частина 
населення, яка довгий час піддавалась ан-
тиукраїнській пропаганді. 

Як досягти громадянського миру та 
об’єднати країну? Як інтегрувати схід 
України? Як ЗМІ мають подавати інфор-
мацію на визволених територіях? Як до-
стукатися до людей, що знаходилися під 
інформаційною окупацією та виховати 
українцями? – ці та інші питання обгово-
рювалися під час круглого столу. 

Зокрема, присутні розглядали питання про 
те, як навіть не територіально, а ментально 

повернути Донбас до складу України. 
На думку Бориса Філатова, для цього 

перш за все, слід ізолювати мешканців 
цих областей від російської інформацій-
ної пропаганди. 

«Інформаційна зброя в агресії Російської 
Федерації займає перше місце. Те, що від-
бувається кожен день у російському інфор-
маційному просторі інакше як диверсією 
назвати не можна», – наголосив він. Борис  
Альбертович додав, що на особистому 
досвіді знає, що собою представляють ро-
сійські ЗМІ. 

«Про мене, Коломойського, Авакова ці-
лодобово розповідали – фашисти, нацисти, 
карателі, хунта. Я вважаю, що це оцінка 
нашої праці, – зазначив Борис Філатов. – 
Але коли іде таке цілодобове бомбарду-
вання по мізках людей – із цим потрібно 
якось боротися».

За словами заступника губернатора, на 

останній зустрічі волонтерів із Петром 
Порошенком стало відомо, що незабаром 
у Донецькій області планується установка 
передавача й відновлення включення всіх 
українських каналів в ефір.

«Зараз вибирається дислокація. Всі пре-
красно розуміють, що як тільки ми вста-
новимо цей передавач і він буде в зоні ра-
кетного обстрілу, його відразу накриють 
градами, – підкреслив він. – Я думаю, най-
ближчим часом ми знову побачимо укра-
їнські канали в Луганській і Донецькій 
областях».

Журналістів із різних областей України 
цікавило питання, як у Дніпропетровській 

області вдалось не допустити спалаху се-
паратизму.

На відміну від керівництва Донецької та 
Луганської областей, влада Дніпропетров-
щини зайняла чітку проукраїнську пози-
цію. «Це наша країна, наша Батьківщина, 
і ми будемо її захищати, й головне в цій 
справі – консолідація всіх сил», - заявив 
Борис Філатов.

Таміла ЖОРНЯК, 
м. Дніпропетровськ.

На фото автора: Борис Філатов обій-
має воїнів Національної гвардії Укра-
їни, танкістів, родом із Чернігівщини, 
яких вдалось визволити з полону сепа-
ратистів; учасники круглого столу.

ЄдиНа КРаїНа

Громадянська єдність, боротьба з сепаратизмом та окупацією, 
протидія інформаційній аГресії на прикладі дніпропетровської області

Президент України Петро По-
рошенко підписав указ про при-
значення Юрія Бірюкова радни-
ком глави держави й подякував 
йому за сумлінну та ефективну 
волонтерську роботу. Під час 
зустрічі з відомим волонтером 
Юрієм Бірюковим на прізвисько 
«Фенікс», президент, зокрема, по-
дякував за його ефективну роботу 
в поверненні 79-ї бригади в місце 
дислокації. «Без вашої участі ця 
операція була б неможливою. 

За дорученням президента 
України Петра Порошенка з Ки-
єва, Харкова, Дніпропетровська 
до Донецька та Луганська надхо-
дить гуманітарна допомога.

Росія відправила в Україну 
гуманітарний конвой. Сотні ван-
тажівок перефарбували в білий 
колір. Вміст «КамАЗів» із «гумані-
тарною допомогою» представники 
Червоного Хреста не знають досі. 
Конвой рухається на південь в на-
прямку Ростова, далі, ймовірно, на 
Луганськ. Де саме перетинатиме 
український кордон російський 
конвой і що саме везуть під приво-
дом «гуманітарки» – невідомо. 

На Луганщині підрозділи На-
цгвардії увійшли в місто Гірське 
та без втрат провели операцію зі 
звільнення населеного пункту від 
терористів. Про це повідомляє 
прес-служба Нацгвардії: «Прапори 
України були встановлені над міс-
цевим Будинком культури й місь-
кою адміністрацією». Зараз силами 
Нацгвардії навколо міста вже об-
ладнуються блокпости, служба на 
яких буде здійснюватися цілодобо-
во, а вже найближчим часом спів-
робітниками МВС у місті будуть 
проводитись заходи по стабілізації 
криміногенної обстановки та забез-
печенню громадського порядку.

Ситуація в Україні не може ні-
кого залишити байдужим. Щоб 
підтримати армію, дніпропетро-
вчанин Іван Слобідський, спортс-
мен із рукопашного бою, придбав 
за свої гроші бронежилет і подару-
вав його військовослужбовцю.

Лідер російського гурту «Ма-
шина часу» Андрій Макаревич 
прибув на схід України з гумані-
тарною місією. Він виступив із 
концертом перед переселенцями з 
Донбасу, які зараз перебувають у 
санаторії «Перлина Донеччини» в 
Святогірську, відвідав Слов’янськ. 
На запитання, чому він приїхав, 
Макаревич відповів, що давно хо-
тів цієї поїздки, адже єдина інфор-
мація, якій можна довіряти – це та, 
яку побачиш на власні очі.

20, 39, 40 та новостворений 43 
батальйони територіальної обо-
рони Дніпропетровської області 
отримали 60 сучасних акумуля-
торів для військової техніки.  Про 
це повідомив радник губернатора 
Олексій Салкоч. 

На Дніпропетровщині розпо-
чав роботу центр звільнення по-
лонених. Він розташований у м. 
Дніпропетровську. Звернутися 
за допомогою у Центр можна за 
телефонами: (063) 8884040; (097) 
0707014; (095) 2680008. 

Центр також має електрону 
адресу centrosvobplen@ukr.net 
та сторінку у Facebook «Центр 
звільнення полонених». 

Днями в Дніпропетровській ОДПІ 
Головного управління Міндоходів у 
Дніпропетровській області відбулася 
пряма телефонна лінія з актуальних 
питань по військовому збору. Відповіді 
на питання оподаткування надав на-
чальник управління доходів і зборів з 
фізичних осіб Сергій Скрипник.

Сергій Юрійович роз’яснював плат-
никам податків, що з 3 серпня 2014 року 
набрав чинності Закон України від 31 
липня 2014 року №1621 «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів» 
(далі – ПКУ), яким, зокрема, встанов-
лено військовий збір.

Пропонуємо до уваги відповіді на 
найбільш актуальні питання, з якими 
абоненти зверталися на пряму телефон-
ну лінію.

На який період встановлюється 
військовий збір?

Військовий збір встановлюється 
тимчасово, до 1 січня 2015 року (п. 16 
прим. 1 підр. 10 р. XX ПКУ від 02 груд-
ня 2010 року № 2755-VI із змінами і до-
повненнями). 

Хто є платниками військового збору?
Платниками військового збору є 

особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПКУ. 
А саме: фізична особа – резидент, яка 
отримує доходи, як із джерела їх похо-
дження в Україні, так і іноземні дохо-
ди; фізична особа – нерезидент, яка от-
римує доходи з джерела їх походження 
в Україні; податковий агент (п.п. 1.1 п. 
16 прим. 1 підр. 10 р. XX ПКУ від 02 
грудня 2010 року № 2755-VI із змінами 
і доповненнями).

Що є об’єктом оподаткування вій-
ськовим збором?

Об’єктом оподаткування військовим 
збором є доходи у формі заробітної 

плати, інших заохочувальних та ком-
пенсаційних виплат або інших виплат 
і винагород, які нараховуються (випла-
чуються, надаються) платнику в зв’язку 
з трудовими відносинами та за цивіль-
но-правовими договорами; виграшу 
в державну та недержавну грошову 
лотерею, виграш гравця (учасника), 
отриманий від організатора азартної 
гри (п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підр. 10 р. XX 
ПКУ від 02 грудня 2010 року № 2755-VI 
із змінами і доповненнями).

Яка ставка військового збору?
Ставка військового збору становить 

1,5 відсотка від об’єкта оподаткуван-
ня (п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підр. 10 р. XX 
ПКУ від 02 грудня 2010 року № 2755-VI 
із змінами і доповненнями).

Які особи є відповідальними за 
утримання (нарахування) та сплату 
(перерахування) військового збору до 
бюджету?

Відповідальними за утримання (на-
рахування) та сплату (перерахування) 
військового збору до бюджету є осо-
би, визначені у ст. 171 ПКУ (п.п. 1.5 п. 
16 прим. 1 підр. 10 р. XX ПКУ від 02 
грудня 2010 року № 2755-VI із змінами 
і доповненнями).

Як здійснюється нарахування, 
утримання та сплата (перерахуван-
ня) військового збору?

Нарахування, утримання та сплата 
(перерахування) збору до бюджету 
здійснюється у порядку, встановлено-
му ст. 168 ПКУ для податку на доходи 
фізичних осіб, за ставкою, визначеною 
п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підр. 10 р. XX 
ПКУ (1,5 відсотка від об’єкта оподат-
кування). Це відповідно до п.п. 1.4 п. 
16 прим. 1 підр. 10 р. XX ПКУ від 02 
грудня 2010 року № 2755-VI із змінами 
і доповненнями.

ТУРБОТа пРО людЕй

дО 1 сІЧНЯ 2015 РОКУ ВсТаНОВлЕНО ВІйсЬКОВий зБІР 



Добрі нині жнива

радістю повниться
 серце в жнива

гул агрегатів – 
то мова жива.

нива діждалась 
натруджених рук

серце тамує 
схвильований стук.

Хвилею радість 
у грудях росте,

Морем колосся 
зійшло золоте.

Мовляться з вуст 
комбайнера слова: 

«будуть хороші нині
 жнива».

Котиться полем 
машин дужих грім

нива багата – 
багатий і дім

шлях по загінці – 
до подвигу шлях

на українських 
родючих полях.

золото-зерно 
в засіки тече 

Доброго хліба 
нам мати спече!

впорались вчасно,
обжинки, пісні – 

у хліборобів 
обличчя ясні!

Олексій пРОсКІН,
с. Миколаївка.
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«Дніпровська зоря» офіційно

загальні рекомендації громадя-
нам по діях 

в екстремальних ситуаціях.
Тероризм – це метод, за до-

помогою якого організована 
група або партія прагне досяг-
ти проголошені нею цілі через 
систематичне використання на-
сильства. Для нагнітання стра-
ху застосовуються такі методи 
терористичних дій, як вибухи 
й підпали житлових 
та адміністративних 
будинків, магазинів, 
вокзалів, захоплення 
заручників, автобу-
сів, викрадення літа-
ків тощо. Для запобігання мож-
ливого терористичного акту або 
зменшення його наслідків необ-
хідно дотримуватися наступних 
запобіжних заходів: не торкати 
у вагоні потяга (електрички, 
трамвая, тролейбуса, автобу-
са), під’їзді вдома або на вулиці 
(ринку, у громадських місцях і 
т.д.) залишені без догляду пакети 
(сумки, коробки і т.д.) і не підпу-
скайте до них інших. Повідоми-
ти про знахідку співробітникові 
міліції. У присутності терорис-
тів не виражати своє незадово-
лення, утримуватися від різких 
рухів, стогонів. 

Рекомендації з дій населення 
в конкретних ситуаціях.

дії у випадку виявлення 
підозрілого предмета, що може 
виявитися саморобним вибу-
ховим пристроєм. 

Якщо ви знайшли підозрі-
лий предмет – ні в якому разі 
не залишайте цей факт без ува-
ги! Знаходячись у суспільному 
транспорті, опитайте навколи-
шніх вас людей для того, щоб 
одержати інформацію про його 
господаря. Якщо такий не вста-

новлений, негайно повідомите 
про знахідку водієві (машиністо-
ві, кондукторові, співробітнико-
ві міліції). 

При виявленні підозрілого 
предмета в під’їзді свого бу-
динку опитайте сусідів. Мож-
ливо, він належить комусь із 
них. Якщо власник предмета не 
встановлений – негайно повідо-
мте про знахідку в відділення 
міліції. 

При виявленні підозрілого 

предмета в установі, негайно по-
відомите про знахідку його ке-
рівникові (у школі – черговому 
адміністраторові). В усіх перера-
хованих випадках: не торкайте, 
не розкривайте і не пересувайте 
знахідку; зафіксуйте час її ви-
явлення; постарайтеся зробити 
так, щоб люди відійшли якнай-
далі від небезпечної знахідки; 
обов’язково дочекайтеся при-
буття оперативно-слідчої групи; 
не забувайте, що ви є основним 
очевидцем.

пам’ятайте! Зовнішній ви-
гляд предмета може ховати його 
дійсне призначення. Як каму-
фляж для вибухових пристро-
їв використовуються звичайні 
сумки, пакети, згортки, коробки, 
іграшки тощо.

Батьки! Ви відповідаєте за 
життя й здоров’я ваших дітей. 
Роз’ясніть дітям, що будь-який 
предмет, знайдений на вулиці 
або в під’їзді, може становити 
небезпеку для їхнього життя. 

Ще раз нагадуємо! Не робіть 
самостійних дій із знахідками 
або підозрілими предметами, що 
можуть виявитися вибуховими 
пристроями – це може привести 

до їх вибуху, численним жерт-
вам, руйнуванням. 

паМ’ЯТКа для пасажирів, 
водіїв автобусів, трамваїв, так-
сі, кондукторів, працівників 
установ на випадок виявлення 
вибухових речовин, виникнен-
ня екстремальної ситуації.

При виявленні вибухових ре-
човин або підозрілих предме-
тів, в яких може знаходитися 
вибухівка (дипломати, сумки, 
коробки, пакети), з метою за-

побігання вибуху 
необхідно знати 
наступні правила: 
забороняється тор-
кати й переміщати 
підозрілий пред-

мет, засипати його ґрунтом або 
піском;  забороняється користу-
ватися електрорадіоапарату-
рою поблизу даного предмета; 
забороняється робити темпера-
турні, звукові, механічні, елек-
тромагнітні впливи на вибухові 
предмети; при виявленні хоча б 
одного підозрілого предмета не 
здійснювати пошук інших вибу-
хонебезпечних предметів.

Водіям автобусів, трамва-
їв, таксі, кондукторам при ви-
явленні підозрілих предметів 
необхідно негайно заглушити 
двигун (у трамваях і тролейбу-
сах – знеструмити вагон) і вжити 
термінових заходів по евакуації 
пасажирів.

Повідомити про виявлення ви-
бухових речовин або предметів, 
схожих на вибухові речовини, а 
також інформацію про терорис-
тичні акти, що готуються, вибу-
хи, на найближчі пости міліції 
або органи внутрішніх справ.

Категорично забороняється 
здійснювати які-небудь дії з ви-
явленим підозрілим предметом.

департамент інформацій-
ної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю.

ПРАВИЛА, ПОРЯДОК ПОВОДЖЕННЯ 
і Дій НАсЕЛЕННЯ ПРИ зАгРОзі 

зДійсНЕННЯ тЕРОРИстИчНОгО АКту
Дніпропетровським районним центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді активно впроваджується важлива та необхідна форма 
роботи з дітьми та молоддю «Волонтерська школа». Мета школи – під-
няття престижу волонтерської діяльності, поглиблення знань із соціаль-
ної, краєзнавчої роботи, україністики та екологічного виховання. 

Головними завданнями тренінгів із волонтерства є закріплення по-
няття «волонтер», «волонтерство», пояснення важливості цього руху, 
відповідальності перед собою та іншими.Навчити любити себе, свій 
край, українську культуру, природу дуже важливо. Необхідним є і 
створення умов для саморозвитку членів суспільства, громадян Укра-
їни; виявлення та розвиток організаторських, творчих, професійних 
здібностей учнівської молоді, здатності до взаємодопомоги, співчуття, 
милосердя; соціальна допомога одиноким людям похилого віку, дітям та 
молоді соціально-пільгової категорії. А всі набуті знання підуть на ко-
ристь суспільству, залучаючи до волонтерського руху нових учасників. 

На сьогодні волонтерська школа впроваджується в чотирьох громадах 
Дніпроперовського району: Горьківській, Любимівській, Підгороднен-
ській, Олександрівській. Учасники школи під час навчання активно бра-
ли участь в інтерактивних іграх, театральній постановці, краєзнавчих та 
екологічних презентаціях тощо. Ось перші важливі напрацювання вже 
можемо продемонструвати – розроблений девіз та закони школи.

Девізом нашої волонтерської школи став: «Зрозумій! Допоможи! Під-
тримай!», «Доброті й милосердю серце відкривай!», «Подаруй турботу 
всім, кому потрібна!», «Ти людина! Про це завжди пам’ятай!».

А хто ж може гарно та ефективно працювати без законодавчої плат-
форми. Тому нами були розроблені закони нашої школи: 1.Надати допо-
могу. 2. Дати пораду. 3.Дарувати любов. 4. Зігріти посмішкою. 5. Вислу-
хати. 6.Допомогти подолати свої недоліки. 7. Віддати свій час корисній 
справі. 8. Можливо відкрити нову сторінку життя.

Для нас лише через активну, суспільно значущу модель поведінки 
юний волонтер у соціальній діяльності набуває практичні життєві орі-
єнтири, досвід, оволодіває мистецтвом життєтворчості, саморозвитку 
особистості.

Олександр МІТЬКОВ, 
спеціаліст І категорії відділу соціальної роботи ДРЦСССДМ.

ВОлОНТЕРсЬКа шКОла
зРОзУМІй! дОпОМОЖи! пІдТРиМай!

7 серпня відбулося пленарне засідання 34 сесії районної ради, яке 
провів голова районної ради сергій Іванцов. На розгляд сесії були 
винесені такі основні питання: підсумки виконання програми 
соціально-економічного та культурного розвитку дніпропетров-
ського району за І півріччя 2014 року; звіт про виконання район-
ного бюджету за І півріччя 2014 року.

З питань фінансового блоку доповідала 
начальник фінансового управління рай-
держадміністрації Наталія Левчук, яка 
зробила акцент на перевиконанні район-
ного бюджету за вказаний період.

Також Наталія Григорівна проінфор-
мувала депутатів про позитивні тенден-
ції у наповненні районного бюджету й 
за підсумками 7 місяців поточного року. 
Але, разом з тим, склалася критична си-
туація по виконанню місцевого бюджету 
в Новомиколаївській  (виконання стано-
вить 13,2%, недоотримано 554,4 тис. грн 

доходів), Миколаївській (виконання - 52,2%, недоотримано 141,1 тис. 
грн  доходів) та Горьківській (виконання - 90,9%, недоотримано 77,7 
тис. грн  доходів) сільських радах. У зв’язку з цим сільським головам 

були дані відповідні доручення го-
ловами районної ради та райдер-
жадміністрації.

Зі співдоповіддю по блоку соці-
ально-економічних та бюджетних 
питань виступив заступник голови 
постійної комісії з питань соціаль-
но-економічного розвитку району, 

бюджету і фінансів Віталій Жеганський, який, зокрема, 
зазначив:

- У цілому, план за доходами районним бюджетом виконано на 97,1 
%, в тому числі по власних доходах – на 108,2%, всього отримано до-
ходів в сумі 98,2 млн грн, що на 2,1 млн грн більше, ніж за відповідний 
період 2013 року.

Виконання зведеного бюджету району в звітному періоді було на рів-
ні планових показників.

Від профільної постійної комісії запропоновано направляти роботу 
головних розпорядників коштів районного бюджету, підвідомчих їм 
бюджетних установ і організацій на посилення внутрішнього фінансо-
вого контролю в підвідомчих установах, повне та ефективне освоєння 
бюджетних коштів.

Також на сесії депутатами було заслухано інформації: про підсумки 
проведення агроформуваннями району комплексу робіт по збиранню 
врожаю ранніх зернових культур у 2014 році; про підготовку навчаль-
них закладів до нового навчального року та опалювального періоду; 
про оздоровлення дітей пільгових категорій влітку 2014 року.

У своєму виступі начальник управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Тетяна Ткач зупинилася на ряді болючих про-
блем, з якими доводилося стикатися аграріям під час кампанії «Уро-

жай-2014», але, не залежно від того, у районі успішно завершено зби-
рання ранніх зернових культур. 

Тетяна Іванівна акцентувала, що завдяки сприятливим погодним 
умовам, впровадженню новітніх технологій та сортів, а також висо-
кому професіоналізму та сумлінній праці хліборобів – в районі цього 

року отримано найвищий урожай ранніх зер-
нових культур за останні 5 років.

Так, скошено ранніх зернових культур 
на площі 26107 га, валовий збір зерна ста-
новить понад 91 тис.тонн при середній 
урожайності 35 ц/га, а саме: озима пше-
ниця – скошено 17 725 га, намолочено 70 
тис.тонн, урожайність 39,5 ц/га; озимий 
ячмінь – скошено 2 583 га, намолочено 7,5 
тис. тонн, урожайність 29 ц/га; озиме жито 
– скошено 208 га, намолочено 0,5 тис.тонн, 
урожайність 23,8 ц/га; ячмінь яровий – 
скошено 4738 га, намолочено 11,1 тис.тонн, 
урожайність 23,3 ц/га; горох – скошено 473 

га, намолочено 1,1 тис. 
тонн, урожайність 25,4 ц/
га; озимий ріпак – скоше-
но 1770 га, валовий збір 
2,6 тис. тонн, урожай-
ність 15 ц/га.

Кращі результати на збиранні ранніх зернових культур отримали 
в таких господарствах: ТОВ «Любимівка» (директор В’ячеслав Лін-
ський): урожайність ранніх зернових – 49,1 ц/

га, озимої пшениці – 50,4 ц/га; ТОВ 
«Агроінвест» (директор Олег Рубль): 
урожайність ранніх зернових – 46,7 
ц/га, озимої пшениці – 45,9 ц/га; ДП 
ДГ «Дніпро» (директор Сергій Хо-
рішко): урожайність ранніх зернових 
– 40,3 ц/га, озимої пшениці – 43,4 ц/га, 
озимого ячменю – 60 ц/га. Це одне із 
підприємств, яке в своїй посівній структурі вирощує прак-

тично всі види ранніх зернових культур.
Під час сесії аграріям-переможцям В’ячеславу Лінському та Сергієві 

Хорішку голова районної державної адміністрації Едуард Підлубний 
та голова районної ради Сергій Іванцов вручили Грамоти.

У своєму виступі методист відділу освіти Лариса Волок допові-
ла, що директори шкіл докладають значних зусиль по залученню 
батьківського активу і громадськості до робіт по підготовці освіт-
ніх закладів до нового навчального року і запевнила, що 1 вересня 
всі школи району радо зустрінуть учнів і опалювальний період 
розпочнеться вчасно.

Для відкриття нового комунального закладу «Центр соціальної під-
тримки дітей та сімей «Добре вдома», утвореного шляхом реоргані-
зації Дитячого будинку «Сім’я», депутатами було прийняте рішення 
про затвердження його штатної чисельності у кількості 10,25 штатних 
одиниць, 3 з яких вводяться для проведення організаційного періоду.

З профільних питань доповідали на сесії голови постійних комісій 
Віра Підодвірна, Олег Соломоненко та Володимир Мартинець.

З усіх  питань, внесених до порядку денного сесії, прийняті відпо-
відні рішення.

(Вл.інф.)

сЕсІЯ

найкращий  урожай  за  останні  5  років

дО УВаГи
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«Дніпровська зоря»тижДень

У Дніпропетровській області, як і по 
всій Україні стоїть спекотна погода, яка 
становить особливу пожежну небезпе-
ку для лісових, степових і паркових ма-
сивів, на відкритих ділянках місцево-
сті. Традиційно їх спричиняє людська 
необережність: кинутий деінде сірник 
чи недопалок, розведене під час відпо-
чинку багаття, іскра з вихлопної труби 
автомобіля, необачне спалювання сміт-
тя поблизу зелених масивів тощо. 

В останні дні на Дніпропетровщині 
відмічається різке збільшення кіль-
кості пожеж, коли горить сухостій і 
сміття на околицях населених пунктів, 
на відкритих територіях міст і селищ, 
узбіччях автомобільних доріг. За добу 
рятувальникам доводиться 25-40 разів 
виїздити на гасіння таких пожеж. 

Головне управління ДСНС України 
у Дніпропетровській області стурбо-
ване таким становищем і попереджає 
громадян: за сухої спекотної погоди 
будьте надзвичайно обережні з вог-
нем, бо найменша іскра може спричи-
нити велику біду. Категорично заборо-
няється розкладати  багаття в лісових 
масивах, у степу й біля хлібних ланів, 

у лісосмугах, спалювати сміття навіть 
на відкритих територіях, бо вони ме-
жують із житловими будинками чи 
господарчими спорудами, зеленими 
насадженнями тощо. 

Не спалюйте сміття, суху городину 
поруч із житловими й господарчими 
будівлями, на присадибних та дачних 
ділянках. Вогонь може роздмухати 
вітром багаття, й горіння стане не-
контрольованим. 

Побачивши лісову пожежу чи горін-
ня сухостою біля доріг, полів чи лі-
сосмуг, зателефонуйте на номер «101». 
Гасити незначні загоряння в лісі мож-
на й самотужки, збиваючи вогонь гіл-
ками листяних дерев, засипаючи ґрун-
том чи затоптуючи ногами, заливаючи 
водою з найближчих водойм. А от бо-
ротися з масштабними лісовими поже-
жами під силу лише професіоналам.

Також у цей період загострюється ри-
зик загибелі людей у річках та водоймах 
нашої області. Мешканці виходять на 
пляж із метою відпочинку та забувають 
про правила безпечної поведінки. Осо-

бливу увагу дорослі повинні приділяти 
дітям під час відпочинку на водоймі. До-
рослі зобов’язані не допускати купання 
дітей у неперевірених і невстановлених 
місцях, плавання на непристосованих 

для цього засобах, ігор у воді та інших по-
рушень правил безпеки на воді. Купання 
дітей, особливо малолітніх, проводиться 
під безперервним контролем дорослих.

Окремо звертаємось 
до керівників сільгосп-
підприємств Дніпропе-
тровщини. Спалювання 
стерні та пожнивних за-
лишків на полях суворо 
забороняється. Це зав-
дає непоправної шкоди 
довкіллю, рослинному 
й тваринному світу лісо-
степів, може спричини-
ти аварійні вимкнення 
ліній високовольтних 
електромереж, які жив-
лять струмом важливі підприємства й 
населені пункти області.

Звертаємо увагу й на ще одну про-

блему. Напередодні нового навчально-
го року чимало дітей уже повернулися 
з місць літнього відпочинку до міст 
та селищ, що значно підвищує імовір-
ність різного виду надзвичайних ситу-
ацій (подій) за участі неповнолітніх, 
адже переважна більшість із них нара-
зі залишається без нагляду дорослих. 

Керівництво Головного управління 
ДСНС України у Дніпропетровській 
області звертається до батьків і дорос-
лих із проханням не випускати дітвору 
з поля зору – удома й на вулиці, ціка-

витися, чим бавляться діти, чи не 
потрапляють до їх рук небезпеч-
ні предмети. Проведіть із дітьми 
бесіди щодо безпечної поведін-
ки, поясніть, чим загрожує нех-
тування  вимог безпеки для них 
самих та оточуючих. Будьте для 
своїх дітей прикладом суворого 
дотримання правил безпеки, хо-
вайте подалі сірники й запаль-
нички. Це допоможе уникнути 
непоправної біди й гірких втрат.

артем запОлЯНсЬКий, 
головний інспектор Дніпропе-
тровського РС ГУ ДСНС України 
в Дніпропетровській області, ма-
йор служби ЦЗ.

дсНс ІНФОРМУЄ

дОТРиМаННЯ заХОдІВ БЕзпЕКи В лІТНІй пЕРІОд

8 червня 2014 року набрав чинності Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України відносно удосконалення оборон-
но-мобілізаційних питань під час проведення 
мобілізації», яким запроваджено низку пільг для 
мобілізованих осіб, у т.ч. – звільнення від сплати 
ПДФО, єдиного податку та ЄСВ.

Так, мобілізовані підприємці і особи, які прова-
дять незалежну професійну діяльність, на весь пе-
ріод військової служби звільняються від обов’язку 
нарахування, сплати і подання податкової звітно-
сті з ПДФО, єдиного податку і ЄСВ, за умови, що 
такі самозайняті особи не мають найманих пра-
цівників. 

підставою для такого звільнення є: заява са-
мозайнятої особи; копія військового квитка або ін-
шого документа із зазначенням даних про призов 
такої особи на військову службу під час мобілізації. 

Вказані документи подаються до органу доходів 
і зборів за місцем реєстрації впродовж 10 днів піс-
ля демобілізації.

Якщо ж мобілізована самозайнята особа має 
найнятих працівників і на строк своєї військової 
служби уповноважує іншу особу виплачувати пра-
цівникам заробітну плату та/або інші доходи, то 
обов’язок по нарахуванню та утриманню ПДФО з 
таких виплат на строк військової служби самоза-
йнятої особи несе ця уповноважена особа. 

До того ж така уповноважена особа виконує зо-
бов’язання по ЄСВ, визначені підпунктами 1 (ок-
рім сплати ЄСВ), 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 ч. 2 ст. 6 Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня». 

Нараховані та утримані ПДФО і ЄСВ сплачу-
ються фізичною особою-підприємцем протягом 
180 днів після демобілізації з першого дня її демо-
білізації без нарахування штрафних і фінансових 
санкцій. 

Звітність про суми податків та ЄСВ, нарахова-
них протягом військової служби самозайнятої 
особи уповноваженою особою, подається демобі-
лізованим підприємцем у порядку та строки, вста-
новлені Податковим кодексом України, без нара-
хування штрафних та фінансових санкцій. 

Вказані норми застосовуються з першого дня 
мобілізації, оголошеної Указом Президента Укра-
їни від 17 березня 2014 року №303 «Про часткову 
мобілізацію». 

ГОлОВНЕ УпРаВлІННЯ МІНдОХОдІВ ІНФОРМУЄ

ЯК сплаТиТи пОдаТКи 
В РазІ МОБІлІзаЦІї пІдпРиЄМЦЯ

Державна служба України з над-
звичайних ситуацій продовжує опі-
куватися жителями сходу країни та доставляти гу-
манітарну допомогу до звільнених від терористів 

міст. Жителі всієї України долучаються до збору 
продуктів харчування та речей першої необхідно-
сті, а рятувальники доставляють їх до місця при-
значення.

Лише днями рятувальники доставили до східних 
регіонів України 18 тонн гуманітарної допомоги, 
а саме: продукти харчування, одяг, дитячі іграш-
ки, речі першої необхідності. 6 тонн гуманітарної 
допомоги до міста Слов’янськ Донецької області 
доставили запорізькі рятувальники та 12 тонн – 
доставили сумські рятувальники у м. Лисичанськ 
Луганської області.

Загалом на схід України рятувальники вже до-
ставили близько 270 тонн гуманітарної допомоги.

ТРаНзиТНІ пУНКТи Та пЕРЕМІЩЕННЯ
Міжвідомчий координаційний штаб вирішує 

питання щодо всебічної допомоги людям, які тим-
часово вирішили покинути власні домівки. Зокре-
ма, лише за минулу добу до регіональних штабів 
звернулося 2952  особи з питань переміщення з 
районів проведення антитерористичної операції. 
Таким чином, станом на 12 серпня, ці люди були 
переміщені до інших регіонів країни. Всього че-
рез регіональні штаби  було переміщено до інших 
регіонів України та зареєстровано 99437 жителів 
східних регіонів.

Як відомо, на кордоні проведення АТО розгор-
нуто 4 транзитні пункти для зустрічі внутрішньо 
переміщених осіб: у Донецькій області – у містах 
Красноармійськ, Волноваха та Маріуполь, у Лу-
ганській області в місті Сватове, до яких протягом 
доби звернулося 114 осіб, з них 31 дитина та 6 інва-
лідів (загалом – 3725 осіб). На цей час у зазначених 
пунктах перебуває 195 осіб (з них 50 дітей та 11 
інвалідів), яких забезпечено відповідними умова-
ми для перебування, вирішується питання щодо їх 
відправки.

Також на території Луганської  області (м. Ща-
стя) з 31 липня 2014 року та Донецької області (с. 
Орли Покровського району) з 11 серпня 2014 року 
розгорнуто 2 пункти для зустрічі осіб, які пере-
міщуються гуманітарними коридорами з району 
проведення антитерористичної операції.

Протягом доби через пункт м. Щастя (Луганська 

обл.) перемістилось 501 особа, з 
початку дії пункту – 5419 осіб.

Протягом доби через пункт с. Орли (Донецька 
обл.) перемістилось 483 особи, з початку дії пунк-

ту – 483 осо-
би.

У к р з а л і з -
ницею забез-
печено підго-
товку рухо-

мого складу для безперебійного виїзду тимчасово 
переміщених осіб до інших регіонів України. Згід-
но з заявками регіональних штабів та транзитних 
пунктів за останню добу забезпечено перевезення 
залізничним транспортом 119 осіб (з них 32 дити-
ни), загалом – 3319 осіб.

На території Луганської та Донецької областей 
організовано роботу блокпостів, завдяки яким гро-
мадяни мають змогу залишити територію бойових 
дій та прибути в тимчасові пункти внутрішнього 
переміщення осіб.

Блокпости посилені складом бронетехніки та 
нарядами ДАІ. З метою забезпечення порядку та 
своєчасного розгляду заяв і повідомлень громадян 
про злочини чи інші правопорушення забезпечено 
роботу слідчо-оперативних груп.

Також проводиться перевірка документів гро-
мадян, які знаходяться у транспортних засобах, у 
тому числі їх ідентифікація за наявними обліками 
та базами даних МВС.

ГаРЯЧІ лІНІї дОпОМОГи
Для людей, які планують виїхати з району 

проведення ато – Міжвідомчий координаційний 
штаб, Державна служба україни з надзвичайних 

ситуацій: 101, (044) 247-30-02, (044) 247-32-92, 
http://www.mns.gov.ua/content/baner.html.

Для отримання інформації від органів виконав-
чої влади – урядова гаряча лінія 0-800-50-73-09.

Для отримання допомоги в працевлаштуванні 
– Державна служба зайнятості 0-800-50-50-60; 

http://www.dcz.gov.ua, http://www.trud.gov.ua 
та з питань пенсійних виплат – Пенсійний 

фонд 0-800-50-37-53; http://www.pfu.gov.ua.
Для отримання соціальної допомоги – Мініс-

терство соціальної політики (044) 289-53-68, 
http://www.mlsp.gov.ua.

з питань відновлення втрачених документів – 
Державна міграційна служба: (044) 278-50-30; 

http://dmsu.gov.ua. 
Міністерство освіти та науки україни (044) 481-32-11.
гаряча лінія Міністерства охорони здоров’я 

0-800-801-333.
інтерактивний онлайн ресурс для переселен-

ців: http://www.vpo.gov.ua

ЄдиНа КРаїНа

МІЖВІдОМЧий КООРдиНаЦІйНий шТаБ з пиТаНЬ сОЦІалЬНОГО заБЕзпЕЧЕННЯ 
ГРОМадЯН УКРаїНи, ЯКІ пЕРЕМІЩУюТЬсЯ з РайОНІВ пРОВЕдЕННЯ аНТиТЕРО-

РисТиЧНОї ОпЕРаЦІї Та ТиМЧасОВО ОКУпОВаНОї ТЕРиТОРІї пОВІдОМлЯЄ

Днями в залі засідань райдержадміністрації від-
бувся єдиний День інформування населення Дні-
пропетровського району, присвячений двадцять третій 
річниці Незалежності України та Дню Державного Пра-
пора України. Присутні прослухали інформацію про 
історію створення та значимість свят: 24 серпня 1991р. 
Верховна Рада України прийняла історичний документ 
виняткового значення для долі українського народу – 
Акт проголошення незалежності України. У цьому до-
кументі говорилося: «Виходячи із смертельної небез-
пеки, яка нависла над Україною в зв’язку з державним 
переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжую-
чи тисячолітню традицію державотворення в Україні, 
виходячи з права на самовизначення, передбаченого 
Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими до-
кументами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, 
Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України та створення 
самостійної української держави – України. Територія України є неподіль-
ною й недоторканою. Віднині на території України мають чинність винят-
ково Конституція й закони України.

23 серпня вся Україна святкує День Державного Прапора. 
Свято встановлено в Україні «…На вшанування багатовікової 

історії українського державотворення, державної символіки не-
залежної України та з метою виховання поваги громадян до дер-
жавних символів України…» згідно з Указом Президента Укра-
їни, Л. Кучми «Про День Державного Прапора України» від 23 
серпня 2004 року № 987/2004. 

Державний прапор, як символ країни, є втіленням націо-
нальної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, 
історії та сьогодення. Під ним українці йшли до проголошен-
ня самостійної України, до перемоги. Це прапор миролюбства.  
Державний прапор нашої Батьківщини має синьо-жовтий окрас. 
Ці кольори не випадкові. Тисячоліттями наші предки вважали 
їх священними. Синій колір – це колір води, без якої не було б 
життя, не дозрів би хліб, це колір ясного, чистого неба. Жовтий 

колір – це колір вогню, жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого немає 
життя на землі; це колір пшеничної ниви, хліба, зерна. Це символ достатку укра-
їнського народу. Гідність прапора захищається, як у самій країні, так і за її межа-
ми. Зневага до прапора розглядається, як посягання на честь нації та держави.   
         (Вл.інф.)

дЕНЬ  ІНФОРМУВаННЯ
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Уже не перший рік на базі Кіровської СЗШ-2 із початком літа розпо-
чинає свою роботу пришкільний табір відпочинку «Ровесник», який у 
цьому навчальному році почав працювати з 2 червня і закінчив свою 
роботу 19-го. Начальником табору Оксаною Мосною було сформовано 
5 загонів по 25 дітей, за кожним загоном було закріплено вихователя: 
Самойленко Т.О, Шамко В.А., Горяна І.М., Горобченко Б.О., Філоненко 
О.С. та вчителя музики Татевосянц К.В., а також  старшокласників, які 
виконували обов’язки вожатих.

Для учасників та вихователів табору «Ровесник» головним завдан-
ням було не лише організація дозвілля та відпочинку дітей, а й фор-
мування екологічного мислення, бережливого ставлення до природи, 
підтримання здорового способу життя, патріотичного виховання тощо.

Кожного дня з вихованцями табору проводились ігри та вікторини, 
крім цього, кожен день у таборі проходив під певним гаслом та мав 
свою тематику. Особливо цікаво пройшов конкурс «Україна має та-
лант», де учасники проявили свої здібності в танцях, малюванні, грі на 

інструментах та багато іншого. Ретельно діти готувались до Дня казки, 
де відбулося інсценування казок із яскравими костюмами та веселими 
піснями. Дуже цікаво пройшов день, присвячений Україні та традиціям 
українського народу, де вихованці проявили себе як справжні патріоти 
та знавці своєї культури. Особливо цікаво пройшла екскурсія до Цен-
тру екологічної творчості учнівської молоді, де діти відвідали ботаніч-
ний сад, живий куточок та взяли участь у конкурсах та вікторинах. Уже 
традицією стало проведення Дня спорту, Дня здорового способу життя, 
Дня ввічливості. З метою виховання патріотизму, учасники відвідали 
шкільний музей бойової слави, екскурсія до якого ще раз нагадала їм 
про роки Великої Вітчизняної війни. З метою формування екологічної 
культури було проведено екскурсію до лісу, де діти спостерігали за рос-
линами та тваринами своєї місцевості.

З особливим нетерпінням учасники табору чекали Дня водних ігор 
та Дня пошуку солодкого дерева, який залишив безліч емоцій та гар-
ний настрій.

В останній день табірної зміни відбувся концерт та вікторина, де най-
більш активні учасники були нагороджені подарунками, вихователі та 
вожаті також отримали солодкі призи. Сумним видався цей день, адже 
дітвора прощалася один із одним та веселим табірним життям. 

За період роботи табору діти стали ще дружнішими, активнішими, 
проявили свої таланти та здібності, усвідомили цінність здоров’я та 
проявили себе як справжні патріоти, зрозуміли цінність природних ба-
гатств.

Оксана МОсНа, педагог-організатор Кіровської СЗШ-2. 

Кожна дитина з нетерпінням очікує кані-
кул. Гарні канікули восени, цікаві взимку, 
веселі весною. Та найочікуваніші, звичайно, 
це літні канікули, бо вони значно довші. Ра-
дує дітей можливість відпочивати, купатись 
у водоймах, засмагати, мандрувати рідним 
краєм, знайомлячись із історією різних ку-
точків нашої держави, знаходити нових дру-
зів для спілкування. А ще літні канікули 
дозволяють пірнути з головою в загадковий, 
неповторний, непередбачуваний та водно-
час захоплюючий 
світ книги. Кни-
ги ж найрізнома-
нітнішого характеру. Комусь до впо-
доби подорожі, пригоди, іншим при 
нагоді стануть твори Ж. Верна, О. 
Дюма. Про гірку долю українського 
народу розкажуть твори О. Кобилян-
ської, П. Мирного, Т. Шевченка, М. 
Вовчка, І. Франка. Якщо хтось по-
любляє поезію – тоді до уваги твори 
Т.Шевченка, Л. Українки, О. Пушкі-
на, Ф. Тютчева, О. Фета. Коли захо-
плюють детективи – тоді до рук візь-
ми захоплюючі твори Д.Донцової. 

Та особливе місце в житті кожної 
людини займають казки. Їх ми лю-
бимо з дитинства. Спочатку бать-
ки розповідають, читають нам їх, а 
згодом ми вже самі гортаємо ці прекрасні 
твори про добро й справедливість. Казка – 
стежина в світ добра, і ми віримо, що воно 
переможе зло, розум здолає тупість. Казка 
– це такий жанр, який буде жити вічно, бо 
їх читають і малеча, й дорослі. Вона допо-
магає робити життя чистішим і добрішим. 
Великий розділ казок – це українські на-
родні, вони відображають усі труднощі та 
переживання народу та доходять до нас 
із сивої давнини. Багаті на казки: Англія, 
Норвегія, Швеція, Шотландія, Латвія, Ес-
тонія. Ці країни можна об’єднати в «Країни 
снігу», та клімат їхніх казок теплий і весе-
лий. Неперевершений казкар Ш.Перро, пре-
красні казки Г. Х. Андерсена, братів Грімм, 
В. Гауфа. Нікого не залишать байдужими 
пригоди хлопчика Мауглі Р. Кіплінга. Дуже 
багата спадщина творів українських дитя-
чих письменників. Казки О. Іваненка, на 

сторінках яких ведмеді, білки, дикі яблунь-
ки будять у дітей добрі почуття, привчають 
шанувати й берегти рідну природу. Книги 
Н. Суходольської-Сєдової розраховані як на 
малечу, так і на дорослих. Дитина буде зада-
вати питання й шукати відповідь, а доросла 
людина замислиться. Повчальні казки В. Су-
хомлинського, веселі В. Нестайка. 

Завітала казка й у нашу бібліотеку. Для 
наймолодших читачів та учнів початкових 
класів було проведено голосні читання «По 

землі ходила казка». Діти зацікавлено слуха-
ли уривки з українських народних казок та 
казок народів світу. Після прочитаного діти 
жваво обговорювали почуте, робили висно-
вки, які герої сподобались та які вчинки, а 
які викликали осуд. Усі дійшли згоди, що 
казки різні та одне для них спільне - пере-
мога добра. 

Любімо, читаймо казки, й світ стане кра-
щим. Кожна книга цікава по-своєму, якій 
би тематиці ти не надавав перевагу, щоб ти 
не читав, книга змусить тебе розмірковува-
ти, порівнювати, співчувати, плакати, раді-
ти. І якби вперед не йшли технології, ніщо 
не замінить живого спілкування з книгою, 
приємного торкання живих книжкових сто-
рінок, вдиханню чудового запаху літератур-
ного слова.

Тетяна ЧЕРНиш, 
завідуюча Пашено-Балківської бібліотеки. 

ВІдлУННЯ сВЯТа Акти вний  в і дп о чин ок  дл я  м а л е ч і

Книга – твій найкращий друг

РайОННий ВІддІл лаБОРаТОРНиХ дОслІдЖЕНЬ ІНФОРМУЄ

ГаРНий НасТРІй –
запОРУКа МиРУ 
Днями Центральна 

районна бібліотека на 
«зеленому майданчи-
ку» сел. Ювілейно-
го провела флешмоб 
«Академія дошкіль-
ного віку».

аКЦІЯ

ЧиТаЄМО Та НасОлОдЖУЄМОсЯ

пРишКІлЬНий ТаБІР

У колі «Ровесника»

Вірусний гепатит А

заходи профілактики. 
Вірусний гепатит А це – гостра ін-

фекційна хвороба, збудником якого 
являється вірус із фекально-оральним 
механізмом передачі інфекції, 
переважним ураженням печінки 
та травного каналу. 

Вірус гепатиту А виділяється 
із фекаліями хворих на гепатит 
та передається від людини до людини 
(після контакту з хворим), через воду 
та харчові продукти, забруднені випо-
рожненнями хворої людини, предмети 
побуту та брудні руки, недотримання 
правил особистої гігієни.

Вірус гепатиту А стійкий у зовніш-
ньому середовищі. Він витримує замо-
рожування, стійкий при нагріванні до 
60оС протягом однієї години, зберігає 
активність при кімнатній температурі 
до 4-х тижнів. Вірус не гине за умов іс-
нуючих методів знезараження в водо-
провідній питній воді.

Джерелом інфекції є хвора людина з 
будь-якими формами захворювання, як 
жовтяничною, так  і безжовтяничною. 

Від моменту зараження до проявів 
перших ознак захворювання прохо-
дить 7-50 днів (у середньому 15-45 
днів). Після перенесеного захворюван-
ня формується стійкий, досить трива-
лий імунітет. 

Захворювання вірусним гепати-

том А починається гостро. У перебігу 
хвороби є два періоди. Переджовтя-
ничний характеризується підвищеною 
температурою тіла до 38оС, головним 

болем, болем в області печінки, ну-
дотою, блювотою. Сеча темніє, кал 
знебарвлюється. У цей період хворі 
найбільш небезпечні для оточую-
чих за рахунок масивного виділен-
ня вірусу в зовнішнє середовище. 
Жовтяничний період починається з 
появи жовтяниці білків очей, слизових 
оболонок, шкіри. З появою жовтяниці 
хворі відчувають полегшення, а виді-
лення вірусу різко зменшується.

Для вірусного гепатиту А характерні 
спалахи, які найчастіше реєструються 
в організованих колективах (особливо 
дитячих дошкільних та навчальних за-
кладах).

Як уникнути зараження вірусом 
гепатиту а? 

У зв’язку з тим, що переважно за-
хворювання виникає з вживанням 
недоброякісної питної води, питному 
режимові приділяється особлива ува-
га в профілактиці хвороби. Особливо 
це стосується сільських районів, де 

відсутнє централізоване водозабезпе-
чення та для пиття населенням вико-
ристовується вода із шахтних колодя-
зів.

Зазвичай на присадибних ділянках 
шахтні колодязі будуються поряд із 

надвірними туалетами, 
вигрібними ямами, не 
витримуючи вста-
новлених санітар-
них норм. Внаслідок 
випадання опадів, 
особливо при вико-
ристанні насосів для 
подачі води, збудник ін-
фекції потрапляє до дже-
рела водопостачання. Використання 
такої води без попереднього кип’ятін-
ня стовідсотково призведе до захво-
рювання. Власники приватних шахт-
них колодязів повинні періодично, не 
рідше одного разу на рік, чистити їх 
та з профілактичною метою дезінфі-
кувати.

Необхідно використовувати для пит-
тя та миття посуду лише перекип’яче-
ну воду (воду кип’ятити не менше 10 
хв., дати відстоятися). 

Не використовувати для пиття, при-
готування їжі та миття посуду воду з 

незнайомих джерел водопостачання.
При неорганізованому відпочинку 

для пиття та приготування їжі мати з 
собою запас питної води (краще бути-
льовану). 

Перед споживанням овочів, фруктів 
та ягід їх необхідно добре про-
мити питною водою, для спожи-
вання дітьми – обдати окропом. 

Суворо дотримуватись правил 
особистої гігієни – обов’язково 

мити руки з милом перед приготу-
ванням та вживанням їжі, після 
кожного відвідування туалету.

Для захисту дітей, які знахо-
дяться в сім’ях, де є хворі на 
ВГА рекомендують проводити 
профілактику за допомогою вве-

дення імуноглобуліну, який за-
безпечує захист від захворювання 

до 4-х місяців. У сучасних умовах іс-
нують досить ефективні вакцини, які 
захищають від гепатиту А. Між тим, 
вакцинація від цього захворювання не 
відноситься до обов’язкових, а до реко-
мендованих. 

Не займатись самолікуванням. При 
появі перших ознак захворювання тер-
міново звертайтеся до лікаря.

Бережіть своє здоров’я та здоров’я 
оточуючих вас людей!

Тетяна БЕлЬсЬКа, 
в.о. завідувача Дніпропетровсько-
го районного відділу лабораторних 
досліджень ДУ «ДОЛЦ ДСЕСУ». 

У рамках соціального проекту нещодавно в 
місті Підгородне відбулося свято для дітей, де 
вони змогли активно розважитись, весело про-
вести час зі своїми однолітками. Цей захід 
організували: часний підприємець Інна 
Безбадько та громадська організація 
«Енергія», яку очолюють Юрій Ілю-
хін із помічниками – Володимиром 
Тімасовим, Костянтином Вороню-
ком, Романом Загороднім та іншими, 
які об’єдналися заради доброї спра-
ви. Дорослі хотіли, щоб діти відчули 
справжній смак літа, насолодилися те-
плим сонечком та свіжим повітрям.

Цей захід був проведений в м. Пiдгородному 
по вул. Залiзничнiй біля колишнього дитячого 
садка. Атмосферу свята заряджали запрошені 
аніматори в костюмах героїв мультсеріалу «Фік-
сики», які разом із малечею проводили цікаві 

конкурси, за що кожен у подарунок отримував 
солодощі. Між хлопчиками та дівчатками були 
проведені ігри на активність, в яких діти по-

винні були показати свою спритність та 
швидкість. Уся розважальна програма 
супроводжувалася музикою з дитячих 

мультфільмів, які так добре знає мале-
ча. Свято було наповнене дитячими 
посмішками та щирим сміхом. На-

прикінці святкування всіх дітей при-
гостили морозивом.
Розважальна програма підвищила на-

стрій не тільки дітям, а й батькам. Вони 
дуже вдячні, що їхні діти змогли весело та гар-

но провести час. Як і було заплановано, малеча 
активно відпочила та зарядилася  позитивною 
енергією. Це тепле свято залишило в дитячих 
серцях тільки приємні спогади.

Оксана ВасилЬЄВа.
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КОНсЕРВУЄМО
КласиЧНий РЕЦЕпТ КОНсЕРВОВаНиХ пОМІдОР

Для домашнього консервування помідорів слід вибира-
ти тільки гладкі, середнього розміру плоди, без вм’ятин і 
тріщин. Всього лише одна бита помідора здатна зіпсувати 
смак всіх інших. Тому до процесу сортування слід ставити-
ся з великою увагою. Далі помідори необхідно відмити, ви-
далити у них плодоніжки і укласти в бочку або банку. Деякі 
господині готують консервовані помідори, нарізані часточ-
ками. Посуд для овочів необхідно попередньо стерилізува-
ти. Помідори слід укладати шарами разом зі спеціями.

На 10 кілограмів помідорів необхідні наступні спеції: 
100 грамів листя чорної смородини, 150 грамів кропу, 50-
70 грамів листя хрону, перець горошком, лавровий лист.

Для консервування помідорів використовується 8% роз-
чин солі. Цим розчином слід залити банки з помідорами до-
верху. Протягом 10 днів банки повинні зберігатися при кім-
натній температурі. Лише після цього вони закручуються.

КОНсЕРВОВаНІ пОМІдОРи з ЧасНиКОМ
Даний рецепт відрізняється від класичного тим, що в 

банки з помідорами разом зі спеціями укладається 8-10 
зубчиків часнику. Дно банки можна попередньо посипати 
гірчицею-порошком. Помідори з часником виходять більш 
гострими, а сам по собі консервований часник, також, вва-
жається відмінною закускою.

ГОТУВаТи лЕГКО!
запЕЧЕНа РиБа з пОМІдОРаМи пІд сМЕТаНОю 

Інгредієнти: 350 г риби, 200 г помідорів, 100 г цибулі, 
60 г сметани, 30 г олії, зелень петрушки, сіль за смаком. 

приготування: наріжте рибу на порційні шматки, а 
помідори та цибулю кружечками. Змастіть форму для 
запікання олією, викладіть шматки риби, зверху овочі, 
посоліть та залийте сметаною. Запікати у духовці на се-
редньому вогні 15 хв. При подачі на стіл посипте зеленню 
петрушки. 

ГОспОдиНІ На заМІТКУ
ЯК шВидКО ВиМиТи пОсУд

Мийте посуд відразу після його використання. 
Якщо все-таки не виходить вимити посуд відразу, за-

лийте його теплою водою. 
Не складайте тарілка в тарілку. Вам буде простіше мити 

тарілку знизу. 
Сортуйте посуд. Мийте спочатку ложки, вилки, ножі, 

потім чашки, тарілки і, під кінець, каструлі та сковорід-
ки. Навіщо? Практика показує що, діючи таким чином, ви 
економите час. 

здОРОВ’Я 
лІТНІ ОВОЧІ-ВІТаМІНи 

Огірки. Вони допомагають регулювати обмін речовин, 
не завантажуючи підшлункову залозу, тому цей овоч вва-
жається дієтичним і застосовується в боротьбі із зайвою 
вагою. Крім цього, огірки сприяють очищенню організму, 
а також виведенню різних токсинів із нього. 

помідори. Помідори сприяють виведенню зайвої води 
з нашого організму, надають профілактичну дію при роз-
ладах шлунково-кишкового тракту, захворюваннях серце-
во-судинної системи, а також сечокам’яної хвороби. 

КРасУНЯМ
ЖЕлаТиНОВа МасКа з КЕФІРОМ длЯ ОБлиЧЧЯ 

Така маска підійде для всіх типів шкіри. Розчиніть у 
воді желатин, додайте 1 ст. л. кислого молока або кефіру. 
Розмішайте, при необхідності додайте трохи борошна, 
щоб суміш не була дуже рідкою. Перед нанесенням маски 
змастіть обличчя зволожуючим кремом. Через 20 хв. зні-
міть її губкою, змоченою в гарячій воді.

ЧОлОВІКаМ На заМІТКУ
ЯКЩО пРОТІКаЄ КРаН 

Вам знадобляться: викрутка, гумова прокладка і 
трохи стрічки ФОМ. 

У першу чергу, відключіть воду й зніміть ручку кра-
на. Під ним буде голівка, яку потрібно викрутити. Звіль-
ніть прокладку на клапані. Замініть прокладку на нову, 
закріпивши її гвинтом. Не викидайте стару прокладку, 
вона вам знадобиться для зразка. Намотайте кілька шарів 
стрічки на різьбу. Очистіть змішувач від залишків іржі й 
подібного сміття м’якою ганчіркою. Вкрутіть на місце руч-
ку крана, закріпіть ковпачок, відкрийте запірний вентиль.

Як каже 
мудрість…

Невдача й біль 
це – части-

на життя,
це – симп-

томи буття,
це – очи-

щення мить.
та тільки Го-

сподь все нам 
може простить.

МІлІЦІЯ ІНФОРМУЄ К и ш Е Н Ь К ОВ І  з лОд І їЩоб не стати жертвою ки-
шенькових злодіїв, запам’я-
тайте декілька правил:

• не розмахуйте без необхідно-
сті дорогим мобільним телефо-
ном, не показуйте навколишнім 
наявність великої суми гро-
шей у гаманці;

• не тримайте всі свої цін-
ності в гаманці;

• коли йдете за покупка-
ми, беріть із собою лише 
необхідну грошову суму, 
що потрібна для покупок; 

• гаманець або телефон ніколи 
не кладіть у задні кишені брюк 
чи зовнішні кишені куртки, но-
сіть завжди у внутрішніх кише-
нях, бажано щільно притисну-
тих до тіла, щоб постійно його 
відчувати;

• у транспорті потрібно збері-

гати пильність, особливо в пере-
повненому;

• намагайтеся не їздити в пере-
повнених маршрутках у годину 

пік;
• ніколи не кладіть су-

мочку або гаманець у ві-
зок для покупок;

• при посадці в тран-
спорт, сумки й рюкзаки 

тримайте прямо перед собою 
й притискайте до себе;

• не кладіть гаманець і теле-
фон у внутрішні бокові кишені 
сумки;

• зберігайте готівкові гроші, кре-
дитні картки та посвідчення особи 
в різних відділеннях сумки;

• час від часу візуально оці-
нюйте цілісність сумки;

• не перевіряйте дуже часто 

наявність власного гаман-
ця в багатолюдних місцях;

• маючи при собі значну 
суму грошей, не кладіть її 

в одне місце, а розподіліть її в де-
кількох місцях.

Найчастіше кишенькові злодії 
працюють у парах. Якщо по-
бачили двох осіб, що стоять до 
вас підозріло близько – будьте 
уважнішими.

Якщо ви стали жертвою 
кишенькових злодіїв, відразу 
зверніться до чергової частини 
дніпропетровського РВ: дні-
пропетровський район, сел. 
ювілейне, вул. Радгоспна, 38, 
або за тел. 753-77-04, моб. тел. 
(067) 539-95-03.

юрій аНТОНюК, 
заступник начальника сек-
тору ДІМ Дніпропетров-
ського РВ ГУМВС України в 
Дніпропетровській області.

РайОННий ЦЕНТР сОЦІалЬНиХ 
слУЖБ длЯ сІМ ї, дІТЕй Та МОлОдІ 
оголошує конкурс на зміщення вакантних 
посад  фахівців із соціальної роботи (м. Під-
городне, с. Новоолександрівка, сел. Ювілейне, 
с. Степове), фахівця із соціальної роботи на 
період відпустки по догляду за дитиною (с. 
Горького).  Документи на конкурс прийма-
ються протягом 30 календарних днів після 
виходу публікації. Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища освіта 
за фахом педагога, психолога, соціального 
педагога, соціальний працівник, медичного 
працівника, стаж роботи за фахом не менше 3 
років, володіння персональним комп’ютером 
в обсязі користувача програмного забезпечен-
ня. довідки за адресою: вул. Теплична, буд. 
5, каб. 41,  сел. ювілейне, тел. 753-68-41. 

ОВНи. На роботі від вас вимагатимуть рішу-
чості та впевненості в тому, що ви робите. Мож-
ливо, це перевірка ваших знань. Реалізовуйте 
власні задуми й вас помітять.

ТІлЬЦІ. Втілюйте цікаві ідеї у життя, й при-
бутки примножаться. Непоганий тиждень для 
короткого відпочинку. 

БлизНюКи. Зробіть паузу на роботі й від-
кладіть справи на кращі часи. Адже настав час 
пригод. Знайдіть час для себе й своїх рідних.

РаКи. На цьому тижні очікується романтич-
ний настрій. А довгоочікуваний відпочинок на-
дасть ще більше енергії та бадьорості.

лЕВи. Ви будете в центрі уваги увесь тиж-
день. Трішки завзятості та сміливості – і ось 
мета досягнута. На вас розраховують люди, не 
підведіть їх. 

дІВи. На цьому тижні проявіть себе як сувора, практична, та разом 
з тим витончена людина. Іноді такі методи допомагають досягти пев-
них результатів по відношенню до своїх підлеглих. 

ТЕРЕзи. Ви прагнете гармонії із навколишнім світом. Не сидить без 
діла й спокійно займайтеся своїми справами. За допомогою хороших 
манер ви легко знайдете підхід до будь-якого співрозмовника.

сКОРпІОНи. Ви – господар свого життя: як захочете, так тому й 
бути. Але дуже не зациклюйтесь на собі. Любіть інших так само, як 
своє друге «я».

сТРІлЬЦІ. Для вас випаде нагода знайти нові корисні знайомства, 
які в майбутньому вам обов’язково будуть у нагоді. А зараз поки що 
тримайте зв’язок із своїми новими друзями.

КОзЕРОГи. Про вас мало що відомо оточуючим, так як ви схильні 
приховувати подробиці свого особистого життя. Ви володієте прак-
тичним розумом і цілеспрямованістю. Разом з тим, ви будете байду-
жою до інших людей та їх проблем.

ВОдОлІї. Любите фантазувати, вигадувати й завжди йдете за по-
кликом свого серця? Тоді саме зараз час проявити свої здібності та 
приховані таланти. Не втратьте свій шанс.

РиБи. Досить уже приносити себе в жертву. Через вашу доброту ви 
саміж і страждаєте. Навчіться відмовляти тим, хто і так достатньо вас 
використовує у власних цілей.

дНІпРОпЕТРОВсЬКа РайОННа Рада 
оголошує конкурс на зайняття посади ди-

ректора Комунального дитячого закладу оздо-
ровлення та відпочинку Дніпропетровського 
району «Ювілейний», який розташований за 
адресою: Дніпропетровська область, Новомо-
сковський район, сел. Хащове, вул. Овчаренко, 
31а, що належить до спільної власності терито-
ріальних громад Дніпропетровського району. 

Вимоги до претендента: вища освіта, стаж 
роботи не менше 3-х років на посадах за фахом.

У термін до 10.00 години 16 вересня 2014 
року включно претендент на посаду дирек-
тора Комунального дитячого закладу оздо-
ровлення та відпочинку Дніпропетровського 
району «Ювілейний», подає заяву на участь у 
конкурсі. 

до заяви додаються такі документи: 
особовий листок обліку кадрів; автобіогра-
фія; копія паспорта громадянина України (1, 
2, 11 сторінки);  копія довідки про присвоєн-
ня ідентифікаційного коду; копія документу 
про фахову освіту; копія трудової книжки; 
фотокартки 6x4 (2 шт.). 

Конкурс відбудеться 16 вересня 2014 
року об 11.00 год., за адресою: сел. юві-
лейне, вул. Теплична, 5 (каб. 12). Контак-
тний тел. (0562) 27-80-95. 

Преображение Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа. Явление Божественного 
величия и славы. За народными тради-
циями также называется  Яблочный 
Спас или Второй Спас. Через восемь 
дней после торжественного исповеда-
ния апостолом  Петром своего Учи-
теля Мессией (Христом), – пишет 
евангелист Лука, – Иисус, «взяв с 
Собою Петра, Иоанна и Иакова, взо-
шел на гору помолиться. И во время 
молитвы лицо Его вдруг изменилось, а 
одежда стала сверкающей белизны. И два 
человека беседовали с Ним, – это были Моисей 
и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. 
И говорили они об исходе, который предстоя-
ло Ему совершить в Иерусалиме. А Петр и его 
спутники забылись дремой, а когда очнулись, 
увидели сияние Его славы и двух мужей, стоя-
щих рядом с Ним. И когда те собирались поки-
нуть Его, Петр сказал Иисусу: «Наставник, как 
хорошо нам здесь быть! Давай мы устроим здесь 

три шатра: один для Тебя, один для Моисея и 
один для Илии!». «Он не знал и сам, чтo гово-

рил, – замечает Лука и продолжает. – И еще 
он не договорил, как появилось облако 

и накрыло их своей тенью. Ученики, 
оказавшись в облаке, испугались. Но 
из облака раздался голос, сказавший: 
«Это есть Сын Мой избранный, Его 
слушайте!» И когда голос умолк, ока-
залось, что Иисус один. 
Будем помнить о том, что те ми-

нуты просветления, которые мы вре-
мя от времени испытываем или здесь, в 

храме, причащаясь Святых Христовых Тайн, 
или во время молитвы, даются нам, чтобы мы 
менялись к лучшему, преображались. Будем 
стремиться к тому, чтобы в нравственном и 
духовном плане всегда быть на предельной до-
ступной для нас высоте, никогда не опускаясь 
ниже той очень высокой планки, которую мы 
видим в Евангелии. 

Константин дРОБиТЬКО, протоиерей.

1 9  а В Г Ус Т а  –  п Р Е О Б Ра Ж Е Н и Е  Г О с п Од Н Е

дО ВІдОМа МЕшКаНЦІВ РайОНУ
Відповідно до рішення Дніпропетровської ра-

йонної ради від 07 серпня 2014 року № 425-34/VI встановлено розмір що-
місячної плати за навчання в комунальному закладі «Дніпропетровська ра-
йонна школа естетичного виховання» на 2014-2015 навчальний рік, а саме: 
фортепіано, гітара – 70,00 грн, естрадні інструменти – 70 грн, естрадний та 
класичний вокал – 70 грн, акордеон, баян – 60 грн, художнє відділення – 50 
грн, струнні смичкові, струнні народні, духові інструменти – 50 грн.

Відповідно до пункту 2 статті 26 Закону України «Про позашкільну осві-
ту» звільнено від плати за навчання: дітей із багатодітних сімей; дітей із ма-
лозабезпечених сімей; дітей-інвалідів; дітей-сиріт; дітей, позбавлених бать-
ківського піклування.

УВаГа

дНІпРОпЕТРОВсЬКа РайдЕРЖад-
МІНІсТРаЦІЯ оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади головного спеціаліста 
відділу економічного розвитку і торгівлі рай-
держадміністрації (тимчасово). Вимоги до пре-
тендентів: громадянство України, повна вища 
освіта за напрямком роботи, стаж роботи за фа-
хом не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача програмного 
забезпечення.  довідка за адресою: сел. юві-
лейне , вул. Теплична, 5, тел.27-10-17.

Втрачене свідоцтво на право власності на житло від 26.01.1998 р. на 
ім’я Ватагіної Тетяни Георгіївни, Ватагіна дмитра Миколайовича, за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Фрунзе 16, кв. 16, видане згідно розпорядку 
№ 59 від 19.01.1998 р. Дніпропетровською райрадою, вважати недійсним.



дНІпРОпЕТРОВсЬКий РЕМ
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у 

серпні місяці 2014 року будуть виникати перерви в електропо-
стачанні наступних населених пунктів нашого району: с. Чума-
ки, м. Підгородне, с. Любимівка, с. Василівка, сел. Кіровське, 
с. Балівка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, сел. 
Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Новоолексан-
дрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таромське, с. Дзержинець, 
с. Зоря, с. Олександрівка. 

Телефон диспетчерскої служби: 373-51-12. 
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(закінчення. початок у № 30)
Другий зал присвячений козацькій добі ХVІ-ХVІІІ ст., 

подіям ХІХ – поч. ХХ ст. У музеї можна дізнатися про 
заселення вільного степу запорізькими козаками. Пред-
ставлені деякі козацькі старожитності (ядра, молотки, 
козацька люлька), копії документів, які розповідають, що 
на території району були зимівники  запорозьких козаків, 
згадуються прізвища місцевих козаків. Про історію ви-
никнення міста можна дізнатись, познайомившись з екс-
позицією залу, де розповідається про об’єднання козаць-
ких зимівників в сло-
боду Підгородне в 
1778 р. після ліквідації 
Запорізької Січі та 
подальше заселення 
і розвиток краю у ХІХ ст. – першій пол. ХХ ст. Звертає 
увагу землеробські знаряддя праці того часу: плуг, боро-
на, обгортич для обробітку грунту, що свідчать про важку 
працю селян, знаряддя для збирання врожаю, його обмо-
лоту та переробки: серп, коса, дерев’яні граблі, вила, ло-
пати, ціпи, ступа. Вражає етнографічна колекція музею, 
де представлений традиційний український одяг краю, 
вишиті рушники, предмети побуту, пов’язані із ткацтвом і 
вишиванням – прялка, рубель, мотовило, дерев’яні гребні, 
прялки, веретено, фрагменти ткацького верстата, а також 
дерев’яні ночви, посуд, короб, виплетений із лози для риб-
ної ловлі, короб із соломи для зберігання зерна, гончарні 
вироби, дерев’яні скрині з розписом для зберігання одя-
гу, які підтверджують високий рівень народних умільців 
Підгородного. В залі представлений інтер’єр печі селян-
ської хати з великою кількістю кухонного начиння. В екс-
позиції демонструються оригінальні фрагменти черепиці, 
цегли к. ХІХ – поч. ХХ ст., вироби цегельного заводу С. 
А. Гольдрайна з Підгородного. Окремі розділи музею зна-
йомлять з матеріалами періоду Української революції та 
громадянської війни, встановлення радянської влади в 
краї, створення революційного комітету в Підгородному 
на чолі Н. Д. Дулом; боротьбою трудівників села, пар-
тизанських загонів проти австро-угорських і німецьких 
військ; створення підпільного повстанського комітету 
до складу якого увійшли М. М. Макаров – Нікітін, П. Є. 
Кулеба (Варнак), Д. М. Бут, П. П. Надрега та інші; в пар-
тизанському загоні, який очолив Й. Я. Пашпухом проти 
денікінських військ. У третьому залі зібрані документи, 
фотографії й речові предмети, які розповідають про ство-
рення комун, колективізацію, голодомор 1932-1933 рр. та 
жорстокі репресії, заподіяні сталінським тоталітарним 
режимом. В експозиції музею відвідувачі можуть позна-

йомитися з цікавими експонатами колгоспного руху – 
комуну «Ульянова», колгоспів:  «Червоний лан», «Черво-
ний жовтень», «Червоний партизан», «13-річчя Жовтня», 
які всі були міцними багатогалузевими господарствами. 
На окремому стенді матеріали, присвячені Таран Євдокії 
Василівні, голові селищної ради з 1937 р., яка віддала 32 
роки самовідданій праці на благо Підгородного. В залі 
розташоване  сільськогосподарське знаряддя праці 1930-
1940 рр., яке вражає своєю різноманітністю.

У другій частині третього залу зібрані документи, речові 
експонати, зброя, що розповідають про героїчну боротьбу 
наших земляків проти німецько-фашистських загарбників 

у роки Великої Вітчизняної війни. Увазі 
екскурсантів представлені експонати про 
земляків-прикордонників, які з перших 
днів війни захищали західний кордон про-
ти загарбників і загинули смертю хоро-
брих: танкісти – лейтенант І. М. Штипель 
і сержант М. Д. Литвиненко; на кордоні з 
Фінляндією – лейтенант прикордонник за-
стави А. С. Вусик, ім’ям якого названа одна 
з гірських висот в Карелії. Багато жителів 
селища Підгородного воювали на різних 
фронтах Великої Вітчизняної війни, в пар-
тизанських загонах. Свідоцтвами цих по-
дій є документи, листи, газети, фотографії, 
особисті речі ветеранів. У Підгородному 
діяв партизанський загін під командуван-
ням Н. М. Макарова-Нікітіна. Жителі мі-
ста воювали на різних фронтах, зокрема: І. 
Д. Кошель брав участь в обороні міст-ге-
роїв Одеси, Севастополя, Сталінграда та 
в штурмі Берліна, нагороджений трьома орденами Слави. 
465 уродженців селища нагороджені орденами й медалями. 
565 жителів Підгородного відали своє життя за свободу 
й незалежність Батьківщини. В залі експонуються також: 
картина «Битва за Дніпро», яка виконана в Дніпропетров-
ському художньому комбінаті (худ. Т. Л. Каптар), фото-
графії, експонати воєнних часів (пілотка, польова сумка, 
солдатський ремінь, особисті речі воїнів), що дозволяють 
відвідувачам дізнатися про учасників форсування Дніпра, 
визволення Підгородного 26 вересня 1943 р. частинами 152-
ї стрілецької дивізії.

У наступному залі розповідається про зміни, які відбува-
лися в краї за післявоєнний період та про подальший розви-

ток Підгородного у 1950-1990 роки. Представлені численні 
матеріали передових сільськогосподарських колективів 
колгоспів «Перемога», «Червоний Жовтень», радгоспів 
«Підгородний» та «Нижньодніпровський». Героїзм та само-
віддана праця, патріотизм та професіоналізм характеризу-
ють колгоспників краю, чиї матеріали  є прикрасою експо-
зиції. Це Герої Соціалістичної Праці – С. І. Переяславський, 
І. А. Бабенко, І. А. Кальміус, І.К.Деменко). 27 працівників 
були нагороджені орденами і медалями, серед яких – дояр-
ки Є. Н. Полева, М. А. Плаха; бригадири В. А. Терновський, 
Н. Ф. Сосик, Л. Д. Руденко, А. Н. Криворучко та ін. Цікавою 
сторінкою тогочасного українського селянства є побутові 

матеріали, жіночий та чоловічий 
одяг, реконструйовано інтер’єр 
кімнати тощо. У музеї є куточок, 
де розташовані матеріали, що 
розповідають про виконання ін-

тернаціонального обов’язку воїнами-під-
городнянцями. Наприклад, експонуються 
фотографії, листи, нагороди, подяка від 
командування батькам воїна-інтернаціо-
наліста, який загинув у Афганістані, уро-
дженця міста О. Г. Литвишка. В залі сучас-
ності можна побачити виставки виробів 
народних майстрів, умільців різьблення 
по дереву, лозоплетіння (Лимарь В. К.), 
соломоплетіння (Чирва М. Л., Карапин К. 
І.), вишивки (Зарченко Н. С., Чорна Л. О.), 
писанкарства (О.В. Білова-Брайченко та 
інших). Виставляються прекрасні вишиті 
картини художньою гладдю, хрестиком, 
бісером, роботи із петриківського розпису. 
В музеї представлена стаціонарна вистав-
ка творів скульптора з м. Підгородного В. 
М. Петренка, колекція була подарована 
родиною для музею під час вшанування 
80-річчя з дня народження митця. В залах 

музею постійно проводяться екскурсії, музейні уроки для 
учнів шкіл міста й району, зустрічі з творчими, таланови-
тими людьми, бесіди, тематичні  вечори-зустрічі, відзнача-
ються пам’ятні та знаменні дати, ювілеї.

Музей зберігає й популяризує пам’ятки матеріальної 
і духовної культури м. Підгородне, що сприяє залучен-
ню людей різних вікових категорій до вивчення істори-
ко-культурної спадщини свого народу, забезпеченню єд-
ності та спадкоємності минулого і сучасного поколінь.            

людмила лЕБЕдЄВа,
старший науковий співробітник Дніпропетров-
ського національного історичного музею ім. Д. 
Яворницького. 

КОБзаРсЬКЕ МисТЕЦТВО

ж и в а  п а м’Я т ь

Ім’я Зеновія Деони-
зовича Сича по праву 
стоїть у ряді кращих 
вітчизняних селекці-
онерів. Усі свої сили – 
фізичні й душевні він 
віддає служінню нау-
ці, яка стала основним 
змістом його життя.

Кандидатську захи-
стив у 1982 році, а док-
торську в національно-
му аграрному універ-
ситеті в 1997 р. на тему: «Техноло-
гія створення високопродуктивних 
сортів і гібридів кавуна столового». 
Під час наполегливої праці з 1985 
року по 2000 рік у Дніпропетров-
ській дослідній станції інституту 
овочівництва та баштанництва став 
автором таких сортів кавуна: Пів-
нічне сяйво, Обрій F1, Січеслав, Ні-
копольський, Зоряний, Скарб, Кия-
нин. Співавтором сортів дині: Інея, 
Титовка, Берегиня, Злата, Рада F1, 
гарбуза Лель, які були районовані в 
багатьох регіонах України.

Ювіляр є автором книг «Ман-
дрівка за сортом» (1992 р.), «Гар-
монія овочевої краси та користі» 
(2005р.). Зверніть увагу на цю кни-
гу, яка допоможе відкрити для себе 
знайомі овочі, а прочитати її мож-
на в бібліотеці та на порталі: www.
agromage.com. Співавтор короткого 
енциклопедичного словника з ово-
чівництва (2006 р.). Автор чисель-
них журнальних статей про овочів-
ництво.

Чоловік широкої ерудиції й гли-
боких наукових знань сьогодні, Зе-
новій Деонизович очолює кафедру 

овочівництва в націо-
нальному університеті 
біоресурсів і природо-
користування в м. Київ, 
де успішно поєднує 
викладацьку й наукову 
роботу та співпрацює з 
міжнародним науковим 
товариством.

Я знайома з Зеновієм 
Деонизовичом 25 років. 
Він постійно допомагає 
бібліотеці. Пам’ятаю 90-

ті, коли в бюджеті не було коштів 
на періодичні видання, він запро-
понував зібрати з клумб насіння 
квітів. Бібліотекар та актив біблі-
отеки зайнялися цією справою, а 
він допоміг реалізувати насіння 
квітів. Цей рік бібліотека була з пе-
ріодикою. Допомагав пенсіонерам, 
радив як гарніше в себе на городі 
вирощувати насіння та допомагав 
в їх реалізації. Постійно дарує свої 
книжки та багато науково-популяр-
ної літератури. Зеновій Деонизович 
турботливий батько, люблячий чо-
ловік, добрий дідусь.

Шановний 
Зеновію Деонизовичу!

Від імені всієї громади села Олек-
сандрівка вітаємо Вас із 60-тиріч-
ним ювілеєм. Нехай міцне здоров’я, 
людська вдячність і пошана, злаго-
да та благополуччя будуть вірними 
супутниками на довгій дорозі Ва-
шого гідного й плідного життя!

павло пРОКОФ’ЄВ, 
голова Олександрівської сіль-
ської ради,  

Ольга ІВлЕВа, 
завідуюча сільської бібліотеки.

педагогічний колектив, діти та батьки дошкільного на-
вчального закладу № 10 «світлячок» Новоолександрівської 
сільської ради вітають із ювілейними днями народження 
двох чарівних жінок: вихователя групи дітей раннього віку, 
чуйну колегу, люблячу маму – ларису зУБаЧ та виховате-
ля-методиста, яка є прикладом працьовитості й ентузіаз-
му, для досвідчених працівників вона – порадник, для молоді 
– наставник, найкращого друга – Наталію МОРаРиЦю.
Шановні Ларисо Олексіївно та Наталія Леонідівно! 

Бажаємо вам міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпа-
ної любові до дітей, наснаги в добрих справах. Хай у вашому домі 
завжди панує добробут, у серці-доброта, у родині – затишок.

14 серпня відзначив свій 60-ти річний ювілей шановний 
зеновій сиЧ – доктор сільськогосподарських наук.

Нехай цвітуть під небом синьооким 
Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Щаслива мить для вас 
уже настала,

Серця та долі ваші поєднала.
Бажаємо вам, діти, 

щоб сердець єднання
Вінчалось в храмі ніжності 

й кохання!
Багато років вам 

у шлюбі жити,
Гарненьких діток 

світу народити,
Онуків, правнуків 
       здоровими 

діждатись,
Весь вік за руки, 

як в цей день триматись!

Щиро вітаємо закоханих і щасливих молодят 
  Олександра та Оксану маркіНИХ 
із приводу радісної й хвилюючої події в їхньому житті – 

2 серпня вони відсвяткували своє весілля й створили нову сім’ю.

з найкращими побажаннями родини Маркіних, 
Михайлюченків, хрещені батьки, рідні та друзі.

Щаслива мить для вас 

Серця та долі ваші поєднала.
Бажаємо вам, діти, 

Вінчалось в храмі ніжності 

Багато років вам 

з найкращими побажаннями родини Маркіних, 


