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Дніпровська зоря

збирання ранніх зернових культур

Днями на території Балів-
ської сільської ради відбувся 
семінар для голів місцевих 
рад на тему: «Робота громад-
ських організацій – запору-
ка розвитку територіальної 
громади». У семінарі взяли 
участь: Едуард Підлубний, 
голова райдержадміністра-
ції; Сергій Іванцов, голова 
райради; Віра Джур, заступ-
ник голови райради; Віктор 
Шинкевич, Віктор Міщенко, 
депутати обласної ради; го-
лови місцевих рад району та 
працівники апарату район-
ної ради.

Під час першої частини се-
мінару, а це була екскурсія по 
території с. Балівки, учасники 
оглянули об’єкти соціальної 
сфери села. Відвідали медам-
булаторію загальної практики 
сімейної медицини, ознайо-
милися з роботою дитячого 

садка «Пролісок», завітали 
до Свято-Троїцького храму, 
де делегацію радо зустрічав 
отець Василій. Також були 
покладені квіти до меморі-
алу Скорботної матері. Під 
час відвідування Балівської 

середньої загальноосвітньої 
школи, гостей зустрів дирек-
тор закладу Валентин Півнєв. 
Він ознайомив присутніх із 
приміщенням школи, запро-
сив до краєзнавчого музею та 
розповів цікаву історію по-
ходження назви, виникнення 
та розвитку села. Приємним 
сюрпризом став майстер-клас 
з петриківського розпису. 
Кожен бажаючий мав змогу 
доторкнутися до образотвор-
чого мистецтва й спробувати 
себе в ролі художника. Гурток 
«Дивоцвіт» три роки працює 
на базі школи під керівниц-
твом заслуженої майстрині 
народної творчості України 
Валентини Міленко. Зі своїми 
роботами гуртківці відвідали 
не одну виставку України, де 

користувалися неабиякою по-
пулярністю.

У цілому, пленарна частина 
семінару була тематичною. З 
питання проектної діяльності, 
як пріоритетного напрямку 
роботи сільської ради в вирі-
шенні важливих питань соці-
ально-економічного розвитку 
територіальної громади, сво-
їм досвідом роботи 
поділився Валерій 
Рижак, Балівський 
сільський голова. 
Валерій Петрович 
зазначив, що перед 
українським сус-
пільством постала 
необхідність знач-
ного підвищення 
ефективності робо-
ти всіх інститутів 
управління, а тому 
суттєво зросла зна-
чимість розробки, 

вивчення та успішного впро-
вадження різноманітних со-
ціальних інновацій. Органи 
місцевої влади в питаннях 
покращення соціально-еко-
номічного розвитку громади 
заручаються підтримкою біз-
несових структур, які діють 
на території регіону.

Прикладом діалогу між вла-
дою, бізнесом та громадські-
стю є те, що Балівська терито-
ріальна громада взяла участь 
у Проекті Європейського 
Союзу та Програми розвит-
ку ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду». 
Завдяки участі в проекті було 
реалізовано проектну пропо-
зицію «Придбання медичного 
обладнання для Балівської ме-
дамбулаторії» (бюджет склав 
159377 грн, внески БО – 15627 
грн). Жителі села повірили в 
те, що стабільний розвиток 
сучасного суспільства, згур-
тованість на місцевому рівні, 
потенційна сила та  ефектив-
ність місцевого самовряду-
вання багато в чому залежить 
від активності громади, кон-
солідації місцевого населення 
навколо спільних проблем, 
готовності  вкладати свій час, 
вміння та зусилля спрямувати 
на вирішення цих проблем.

Громада Балівської сільської 
ради не звикла стояти на міс-
ці. Актив села постійно пере-
буває в пошуку нових шляхів 

розбудови. В травні 2011 року 
на запрошення балівчан до 
села завітав міжнародний екс-
перт-волонтер Мюллер Бруно, 
представник Швейцарського 
Корпусу Експертів, із метою 
надати методичну допомогу 
зі створення передпроектних 
пропозицій щодо розвитку 
місцевої громади. На «Ярмар-

ці ідей» – конкурсі соціальних 
проектів, організованим у м. 
Дніпропетровську, був пода-
ний проект «Створення ресур-
сного центру розвитку грома-
ди – перший крок розвитку до 
сільськогосподарського клас-
теру». Також була проведена 
зустріч із громадським діячем 
Джимом Робертсоном  (Нью-
касл, Північний Тайнсайд, Ве-
ликобританія).

Балівська територіальна гро-
мада взяла участь у конкурсах 
проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування. 
В 2011-2012 роках на терито-
рії ради успішно реалізовано 
проект «Інноваційний підхід 
до розвитку спортивної інфра-
структури Балівської сільської 
громади» (бюджет склав 42 000 
грн). У 2012 році  завдяки уча-
сті в районному конкурсі реа-
лізовано проект «Виховання 
почуття патріотизму у молоді 
шляхом відновлення пам’яток 
Великої Вітчизняної війни» 
(бюджет – 40 000 грн). 

У 2013-2014 роках, дякуючи 
проекту «Розвиток культур-
ного туризму – перспектив-
ний напрямок у справі збере-
ження культурної спадщини 
України»(бюджет складає 30 
665 грн), сільська рада планує 
облаштувати місце для про-
ведення культурно-масових 
заходів. Платформою для на-
писання цього проекту стала 

участь та перемога у Всеукра-
їнському конкурсі проектів та 
програм розвитку місцевого 
самоврядування «Інновацій-
ний підхід до створення ту-
ристично-етнографічної пар-
кової зони, шляхом залучення 
громади села», реалізація яко-
го запланована на 2014 рік (бю-
джет цього проекту складає 

146885 грн). Планується ство-
рити етнографічний куточок 
затишного місця відпочинку 
жителів та гостей села, а саме: 
побудова українського етно-
графічного будиночку-музею, 
приміщення для проведення 
майстер-класів майстрів на-
родної творчості.

У поточному 2014 році на 
Всеукраїнський конкурс про-
ектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування по-
дано та зареєстровано проект 
«Використання культурної 
спадщини та мистецтва для 
розвитку зеленого туризму» 
(бюджет складає 109061 грн). 
Цей проект стане логічним 
продовженням попереднього 
проекту й продовжить побу-
дову етнографічного парку.

Завершуючи промову, сіль-
ський голова підсумував: 
«Участь у проектах та програ-
мах  розвитку місцевого само-
врядування дає можливість 
територіальній громаді зрозу-
міти, що тільки спільно, об’єд-
навши можливості, знання та 
зусилля органів місцевого са-
моврядування та громадських 
організацій, ми зможемо ак-
тивно залучати інвестиції для 
успішного вирішення проблем 
громади. І це нам під силу. Ми 
працюємо на благо та процві-
тання Балівки».

З даного питання співдо-
повідав Олександр Кондра-

тинський, головний спеці-
аліст юридичного відділу 
районної ради, який зазна-
чив, що Дніпропетровський 
район є одним із найбільш 
перспективних та інвести-
ційно привабливих районів 
області. По праву Балівська 
сільська рада займає одну з 
лідируючих позицій у райо-

ні щодо залучення інвести-
цій у соціальний розвиток.

Також на пленарній частині 
семінару розглядалося питан-
ня щодо податку на землю, як 
одного з основних джерел на-
повнення місцевого бюджету, 
виступаючим був Анатолій 
Мулик, заступник начальника 
відділу податку на прибуток 
місцевих, ресурсних, рентних, 
неподаткових платежів Дніпро-
петровської об’єднаної податко-
вої інспекції. Про ефективність 
використання бюджетних ко-
штів присутніх проінформува-
ла Наталія Левчук, начальник 
фінансового управління рай-
держадміністрації.

Семінар завершився, досяг-
нувши своєї основної позитив-
ної мети: донести до кожної 
територіальної громади досвід 
роботи Балівської сільської 
ради зі співпраці з громадсь-
кістю по вирішенню проблем-
них питань територіальної 
громади з тим, щоб налагоди-
ти таку співпрацю в кожній те-
риторіальній громаді.

наталія яківеЦь, 
с. Балівка.

на фото: валентин Півнєв 
знайомить гостей із гордістю 
школи – сучасним класом 
інформатики; настя бовт, 8 
років, проводить для едуар-
да Підлубного  майстер-клас 
із петриківського розпису.

семінар

Розвиток теРитоРіальних гРомад

За даними управління агропромислового розвитку райдержадміністрації: з 22.06.2014 року в сільськогосподар-
ських підприємствах Дніпропетровського району розпочалися роботи зі збирання ранніх 
зернових культур. Природно-кліматичні умови сприяли отриманню хороших врожаїв ран-
ніх зернових культур.

Усього в районі, згідно статистичної звітності ф. 4 с-г, посіяно 20600 га озимих зер-
нових культур, у т.ч.: озимої пшениці – 17808 га, озимого ячменю – 2583 га, озимого 
жита – 209 га, озимого ріпака  – 1770 га .

Площа посіву ранніх ярих культур складає 5665 га. Із них: ярого ячменю– 4793 га, 
овсу – 191 га, ярої пшениці – 168 га, гороху – 473 га.

Усього площа збирання ранніх зернових становить 26265 га, крім того – 1770 га 
озимого ріпака.

Станом на 15.07.14 р. усього зібрано ранніх зернових на площі 19691 га, що складає 
75 відсотків від загальної площі збирання. В т.ч. озимої пшениці – 13281 га – 73%, при 
середній врожайності 35 ц/га, озимого ячменю – 2583 га – 100%, при врожайності – 
29,2 ц/га, ярого ячменю – 3278 га, що складає 69% загальної площі, при врожайності 
22,8 ц/га. Горох зібрано стовідсотково на загальній площі 473 га.

На сьогоднішній день збирання ранніх зернових завершено в таких господарствах: 
ТОВ «Новоолександрівка», ТОВ «Стіл-Агро», ТОВ «Агроінвест», Інститут сільського 

господарства  СЗНААН. Найвища врожайність з озимого ячменю  в ДП «ДГ «Дніпро» – 60 ц/га, з озимої пшениці  в ТОВ «Агроінвест» – 45,9 ц/га.
Очікується валовий збір ранніх зернових на рівні минулого року, а це більше ніж 80 тисяч тонн хліба.

тетяна ткач, начальник управління..

наш індекс: 61707
вартість: на місяць – 6,38 грн; на 3 місяці – 19,14 грн; на 6 місяціів – 38,28 грн. без поштових послуг.ПередПлатна камПанія – 2014

жнива в розпалі
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«Дніпровська зоря» актуально

Державна служба зайнятості готова сприяти вашо-
му працевлаштуванню. вам 
обов’язково допоможуть у: 
пошуку підходящої роботи 
– тимчасової і постійної; от-
риманні інформації та кон-
сультацій щодо сприяння зайнятості; участі в громадських 
оплачуваних роботах; професійній підготовці, перепідготовці і 
підвищенні кваліфікації, зокрема з видачею ваучера для вікової 
категорії «45+»; отриманні статусу безробітного.

Якщо ви шукаєте роботу, зверніться до найближчого центру 
зайнятості. В державній службі зайнятості єдина база вакансій 
для всієї України. Всі вакансії – у вільному доступі. 

Реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від за-
реєстрованого місця вашого проживання або перебування. 
Для реєстрації слід мати: паспорт громадянина України (або 
інший документ, що посвідчує особу); облікову картку плат-
ника податків; трудову книжку; документи про освіту; військовий квиток (у 
разі потреби).

звертаємо вашу увагу, що наявність документів і реєстрація в центрах зайня-

тості необов’язкова для отримання: інформації про вакансії, на-
вчальні заклади, підприємства, установи, орга-
нізації, з якими співпрацює служба зайнятості; 
консультацій з питань законодавства та інших 
питань; рекомендацій щодо вибору/зміни про-
фесії або навчальних закладів; консультацій 

щодо працевлаштування, в тому числі на тимчасові роботи.
У найближчому центрі зайнятості вам запропонують послуги з 

професійної орієнтації. Наші спеціалісти: ознайомлять вас із зако-
нодавством у сфері праці та зайнятості; поінформують про ваші 
права при пошуку роботи; допоможуть у виборі професії; нададуть 
рекомендації щодо можливостей професійного навчання за спри-
яння державної служби зайнятості.

Державна служба зайнятості всі послуги надає безкоштовно. 
Будь ласка, за більш детальною інформацією звертайтеся до 

будь-якого зручно розташованого для вас центру зайнятості. 
Скористайтеся безкоштовними сервісами державної служби за-

йнятості: інформаційно-довідковою телефонною системою 0-800-50-50-60 
(зі стаціонарного телефону), або 730 (із мобільного телефону), інтернет-пор-
талами: www.dcz.gov.ua та www.trud.gov.ua.

Шановні кримчани, меШканЦі 
схіДних областей україни!

Центр зайнятості інФормуЄ

Закон життя, закон 
природи – і звірам, і 
людям потрібен вожак. 
Як би нескромно це не 
звучало, але саме таку 
роль із збереження 
миру на місцях зараз 
виконує Дніпропе-
тровська область. Об-
ласть, в якій не було 
як такого Майдану, 
але де російськомов-
не населення першим 
кинулося на допомогу 
своєму українському 
народові, створивши 
спецбатальйон «Дні-
про 1». Це тут зустрі-
чають переселенців, як 
давно знайомих і близь-
ких родичів. Це тут 
Гімн України одночас-
но співають п’ять тисяч 
випускників. Тут но-
сять вишиванки, заплітають у волосся жовто-блакитні 
стрічки й прикрашають національним орнаментом свої 
авто. Але, що найважливіше, тут люди спокійно ходять 
на роботу, гуляють вулицями й відпочивають у парках. 
У світлі останніх подій у країні, здавалося б, навіть такі 
прості й колись буденні для всіх речі знаходять велику 
цінність.

У чому полягає феномен Дніпропетровської області? 
Чому вірус «Путін, спаси» виявився не заразним для 
наших земляків, звідки настільки стійкий імунітет?

олігархія у влади, 
чи страшний сон комуністів

Чи так страшно, коли до влади приходять олігархи? 
Люди, які зацікавлені в стабільності країни і, відповід-
но, в розвитку бізнесу на її території?

Безумовно, через довгі роки недовіри до влади, людям 
складно повірити, що в одну прекрасну мить, із появою 
нової команди, все зміниться - зникне корупція, дрібно-
му та середньому бізнесу знову відкриють «доступ до 
кисню», а великі підприємства зобов’язують підвищи-
ти зарплати своїм робітникам. Але вже сьогодні люди 
відчувають, що їх не підвели, що колишні бізнесмени, а 
нині чиновники, роблять для них набагато більше, ніж 
«прості та народні» представники колишньої влади. 
Регіон впевнено рухається до поставлених цілей.

Сила Коломойського та його команди полягає не 
тільки в умінні забезпечити фінансування регіону. 
Сила нинішніх управлінців – в усвідомленій відпові-
дальності за прийняті рішення перед людьми.

багатонаціональні патріоти україни
Дніпропетровська область багатонаціональна. Із 3,6 

млн проживаючих тут людей, більш 735 тисяч не є ет-
нічними українцями. Але це ніколи не бентежило й не 
заважало вільному спілкуванню людей.

До слова, першим героєм, загиблим на Майдані, був 
вірменин Сергій Нігоян із Дніпропетровської області. 
І сьогодні хлопцям, що стоять на блок-постах, а також 
тим, хто виїхав захищати цілісність нашої країни на 
Донбас, все одно, якої національності їх товариші по 
службі. Важливо те, що всі вони вважають Україну Бать-
ківщиною й готові ризикувати за неї своїми життями.

Нагадаємо, що саме на Дніпропетровщині був впер-
ше створений спецбатальйон «Дніпро 1», записатися 
до якого могли всі бажаючі захищати нашу країну від 
сепаратистів.

не буває чужих дітей і чужого горя
Про те, як страшно в одну мить втратити будинок, ро-

боту й створюваний роками сімейний затишок, дніпро-
петровці знають від переселенців. Сьогодні їх кількість 
із Криму й Донбасу, що оселилися в Дніпропетровській 
області, становить понад 1,5 тисячі людей.

Для надання підтримки таким людям у Дніпропетров-
ську відкрили спеціальний центр допомоги. Переселен-
цям допомагають освоїтися та обжитися на новому місці.

Окрім інших питань серед переселенців, найголовні-
ше – чому вони, патріоти своєї країни, повинні залиша-
ти рідну землю й хто відповість за цю війну?

місія здійсненна
Останні півроку навчили українців, зокрема жителів 

Дніпропетровщини, повірити в те, що ми живемо дійс-
но в незалежній державі. Державі, яку ми вже не відда-
мо за передвиборчий пакет із тушонкою й крупою, за 
яку не станемо виходити на проплачені мітинги. Але за 
таку державу нам ще належить поборотися...

Департамент інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю Дніпропетровської оДа.

Феномен 
ДніПроПетровської 

області

мир сереД війни

У рамках проекту «Діти неого-
лошеної війни» 25 детей із зони, 
де проводиться антитерористична 
операція, відправились у ман-
дрівку місцями козацької слави. 
Екскурсійна група прибула до 
залишків фортеці Кодак у селі 
Старі Кодаки Новоолександрів-
ської сільської ради. Екскурсо-
водами були інструктор із ко-
зацького традиційного бойового 
мистецтва «Спас» Дмитро Се-
мененко та голова громадської 
організації «Козацький осередок 
«Старий Кодак» Ігор Шаломаєв. 
Відвідувачі прослухали цікаві 
факти з історії козацтва, прогу-
лялися залишками фортеці Кодак, 
зробили фотознімки на пам’ять. 
Далі екскурсійна група вируши-
ла історичними місцями села, зо-
крема, повз одного з найстаріших 
українських некрополів, де озна-
йомилися з територією парку: де-
рев’яними скульптурами, козаць-
ким колом та смугою перешкод. 
Також діти дізналися про історію 

виникнення, мету існування та 
громадську діяльність козацького 
осередку.  В приміщенні екскур-

сійну групу зустріла майстриня з 
декоративно-прикладного мисте-
цтва Марія Шаломаєва. Відвідува-
чі потрапили до світлиці, де їм про-
вели майстер-клас із виготовлення 
ляльки-мотанки – прадавнього 
українського оберегу. Кожна ди-
тина зробила власноруч собі оберіг 
та залишила ляльку собі на згадку. 
Майстриня розповіла старовинні 

українські таємниці про цей обе-
ріг, його історію та символічність.  

Потім на відвідувачів чекав  

майстер-клас із козацького тра-
диційного бойового мистецтва 
«Спас» та козацькі розваги від 
Дмитра Семененка. Кожен бажа-
ючий мав змогу спробувати себе в 
змаганнях та козацьких іграх.

Досхочу розважившись, малеча 
отримала солодкий подарунок – 
смачний розписний пряник ручної 
роботи.                             (вл.інф.)

соЦіальна акЦія

МанДрівка До фортеці коДак

оПеративна нараДа ДваДцять четверта річниця прийняття Декларації 
про Державний суверенітет україни

У вівторок на оперативній нараді при голові райдержадміністрації була заслухана ін-
формація Світлани Коваль, начальника відділу організаційної і кадрової роботи РДА, до 
єдиного Дня інформування населення Дніпропетровського району на тему: Двадцять 
четверта річниця прийняття Декларації про державний суверенітет України.

В історичному календарі нашого народу 16 липня 1990 р. є важливою віхою ста-
новлення української державності. Саме в цей день Верховна Рада України про-
голосила Декларацію про державний суверенітет України, що, безперечно, стало 
визначальною подією на шляху до національної незалежності. 

За своїм юридичним змістом Декларація про державний суверенітет України не потребувала жодних додатко-
вих актів про незалежність. Де-факто, 16 липня 1990 року Україна вже стала незалежною, самостійною, сувере-
нною державою. Підтвердженням цьому слугує Постанова Верховної Ради №56-ХІІ «Про День проголошення 
незалежності України». У цій Постанові прямо зазначається: «підтверджуючи історичну вагомість прийняття 
Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, вважати день 16 липня Днем проголошення 
незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України». Отже, Днем неза-
лежності України було проголошено 16 липня на честь прийняття Декларації про державний суверенітет України.

У самому Акті зазначається про незалежність України та створення самостійної української держави, а 
також про неподільність і недоторканність території України. Також утверджено чинність виключно Кон-
ституції і законів України. 

Таким чином, Декларація про державний суверенітет України є документом історичної ваги, який по-
клав початок розбудові суверенної, незалежної держави, став поворотним пунктом в історії цілої нації, 
змінив хід подій на користь України. Декларація стала одним із перших рішень Верховної Ради, в якому 
було розгорнуто програму політико-правового, соціально-економічного і культурного будівництва не-
залежної України. Прийняття Декларації вселило великі надії в громадян у відродження і економічне 
зростання для забезпечення матеріальних і духовних потреб українського народу.

Україна зараз переживає 
важкі часи. Нашим військо-
вим, зі зброєю в руках дово-
диться захищати кордони 
неньки України. Ми віримо 
в те, що цей жах колись за-
кінчиться, й буде згадува-
тись, як страшний сон. Але 
сьогодні, ми всі, як один ма-
ємо згуртуватися. Бо тільки 
в єдності наша сила.

За ініціативи Віктора Бут-
ківського, народного депу-
тата України, на території 
району, а саме в аеропорту, 
розгорнутий військовий по-
льовий госпіталь. Мета госпіталю – надання першої невідкладної допомоги пораненим військовослужбов-
цям. Намети оснащені  ліжками, потрібною апаратурою, медикаментами та продовольством.  

Медичне містечко працює цілодобово та в будь-який час готове зустріти наших солдатів. А професійні 
медичні працівники покликані прийти на допомогу в польових умовах. На території наметового госпіталю 
працюють самовіддані волонтери, які готові допомагати, а за потребою відправити постраждалих у лікуваль-
ні установи вищого рівня. 

«Зважаючи на складну ситуацію в країні, ми не маємо права бути осторонь. Ми повинні вживати посильні дії, 
як люди не байдужі до долі нашої держави й нашого народу. Поранені військові потребують допомоги. З цією 
метою ми встановили військовий госпіталь для надання першої невідкладної допомоги. Ми всі робимо одну 
загальну справу – прагнемо збереження цілісності та миру в нашій країни» - промовив Віктор Бутківський.  

У нашому буремному житті завжди знайдеться місце для добрих справ та допомоги, особливо, коли ближні 
її потребують. Не будемо байдужими!                                                                         наталія яківеЦь. 

військовий ГосПіталь

готові пРийти на допомогу
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міністерство ДохоДів і зборів ПовіДомляЄ

леГалізаЦія заробітної Плати – 
ПіД контролем

Правова необізнаність істотно послаблює пози-
ції пересічного громадянина у відносинах із пра-
цедавцем, який часто порушує закон, не укладаю-
чи трудового договору з найманим працівником, і 
вдається до виплати заробітної плати в «конверті». 

У такий спосіб нечесний роботодавець прихо-
вує доходи, не подаючи звітність до податкових 
органів та нехтує своїми обов’язками щодо за-
безпечення законних соціальних гарантій пра-
цівника – може звільняти його без пояснення 
причин, змушувати працювати понаднормово. 

Порушуючи права найманого працівника, такий 
працедавець завдає збитків державі, шкодить її со-
ціальній та фінансовій стабільності.

Про факти порушення законодавства про 
працю (нелегальне працевлаштування, 
зарплата в «конвертах» та ін.) повідомляй-
те Дніпропетровську оДПі за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. теплична, 13 або за тел.: 
(056) 374-93-68, 374-93-77, 374-88-25.

інтерв’Ю 
Нещодавно відбулося інтерв’ю, для ЗМІ, за 

участі заступника начальника управління дохо-
дів і зборів з фізичних осіб Дніпропетровської 
ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській об-
ласті Наталії Петрової. Тема інтерв’ю – легалі-
зація заробітної плати. 

Розпочинаючи інтерв’ю Наталія Валентинівна 
зазначила, що протягом липня поточного року  у 
Дніпропетровському регіоні проводиться Місяч-
ник добровільної легалізації трудових правовідно-
син, тобто  добровільна реєстрація трудових відно-
сини з найманими працівниками.

Проведення Місячника направлене на ре-
алізацію принципу організаційної єдності, 
спрощення процедури реалізації трудових 

правовідносин між суб’єктами господарювання і 
найманими працівниками, скорочення часу, витра-
ченого підприємцями на реєстрацію трудових до-
говорів та отримання якісної інформації з питань 
трудового та податкового законодавств.

У цей період усі суб’єкти господарювання змо-
жуть: провести у найкоротший термін реєстрацію 
трудових договорів у спеціально відведених при-
міщеннях районних (міських) центрів зайнятості; 
одержати в центрах зайнятості й державних подат-
кових інспекціях безкоштовні послуги консультан-
тів з питань трудового й податкового законодавств.

Закінчуючи інтерв’ю, Наталія Петрова підсуму-
вала: «Наймаючись на роботу, громадянам потріб-
но пам’ятати, що заробітна плата в «конвертах» 
– це тимчасове благо, яке має негативні наслідки 
для самого працівника. Це, перш за все, ризик за-
лишитися без права на отримання виплат, гаранто-
ваних державою, особливо при нарахуванні пенсії. 
Людина, яка працює неофіційно, при отриманні 
травми не може розраховувати на виплату їй лікар-
няних та інших обов’язкових виплат, не завжди от-
римує належну відпустку та інші соціальні пільги.

Дотримання працедавцем трудового зако-
нодавства дасть змогу підприємцям уникнути 
непорозумінь із найманими працівниками й по-
датковим органом».

«Дніпропетровська ОДПІ запрошує добровільно 
зареєструвати трудові відносини з найманими пра-
цівниками в районному центрі зайнятості.

Пам’ятайте: ваша легальна зарплата – ваш гаран-
тований державою соціальний захист!», - наголо-
сила заступник начальника управління доходів і 
зборів з фізичних осіб Дніпропетровської ОДПІ.

Дніпропетровська оДПі.

Управління соціального захисту населення Дніпропетровської 
райдержадміністрації нагадує, що з 1 липня 2014 року набула чин-
ності постанова Кабінету Міністрів України щодо компенсації до-
даткових витрат на оплату комунальних послуг. У червні місяці 
ми вже інформували вас про запровадження нового виду соціаль-
ної підтримки при оплаті комунальних послуг. Крім того, упов-
новаженим представникам місцевих рад району з питань при-
значення субсидій надано консультації та відповідні матеріали 
щодо роз’яснення громадянам про кроки Уряду, що вживаються 
для соціальної підтримки найменш захищених верств населення. 
Минулого разу ми розглянули основні питання цієї допомоги – як 
визначається право на отримання компенсації та яким чином роз-
раховується її розмір. Тепер з’ясуємо деякі окремі питання.

Компенсація додаткових витрат поширюється на такі види 
послуг: газопостачання; централізоване опалення;  централізо-
ване постачання гарячої води. 

особливі умови призначення компенсацій: при призначенні 
компенсації не враховується майновий стан сім’ї, як це здійсню-
ється при призначенні житлової субсидії, зокрема: наявність у 
володінні (користуванні) більш ніж одного житлового примі-
щення, більш ніж двох транспортних засобів; здача в найм або 
оренду житлового приміщення; купівля майна, товарів, оплату 
послуг на суму понад 10 прожиткових мінімумів; при розрахун-
ку компенсації застосовується норма володіння чи користування 
загальною площею житла та норми споживання комунальних 
послуг, з урахуванням яких призначається субсидія. Призначен-
ня компенсації на загальну/збільшену понад норму площу житла 
не передбачено; компенсація призначається виходячи з середніх 
обсягів споживання послуг за попередній період і не перерахову-
ється відповідно до фактично спожитих обсягів послуг.

Деомид безДворний, 
начальник відділу прийняття рішень та призначення 
соціальних допомог. 

соЦзахист населення інФормуЄ

Призначення та надання 
населенню  комПенсації 
на оПлату комунальних Послуг

У гарячу для хліборобів пору 
жнив, разом із начальником управ-
ління агропромислового розвитку 
Тетяною Ткач, наш кореспондент 
побувала у кількох господарствах 
району, щоб подивитися як про-
ходить збирання ранніх зернових 
культур.

Досвід, мудрість та передбачли-
вість уже майже 15 років вірно 
служать Олександрові Корюку, го-
лові ТОВ «Новоолександрівка». За 
фахом Олександр Олександрович 
фізик-електронник. Після навчання пі-
шов працювати за спеціальністю. Через 

10 років зрозумів, що його покликання 
рідна ненька-земля. У володінні ТОВ 
«Новоолександрівка» 1300 га (пайова 
земля) на території Новоолександрів-
ської сільської ради. «Ми 
займаємося вирощуванням 
п’яти культур: рапсу, ози-
мої пшениці, кукурудзи, 
соняшника, озимого ячме-
ню. Технікою забезпечені, 
трудимося в звичному для 
нас ритмі – ранні підйоми, 
безсонні ночі. Колектив не-
великий – 15 працівників, 
які натхненно виконують 
поставлені задачі. На сьо-
годнішній день зібрали 35 
ц/га ранніх зернових», - роз-
повідає Олександр Олек-
сандрович.  

Невтомні сільгоспви-
робники с. Дослідного ДП 
«ДГ «Дніпро» (директор 
Сергій Хорішко), а їх 130 
чоловік, вирощують насін-
ня озимих, ярих зернових 
та зернобобових культур, соняшника, 
гібридів кукурудзи різних груп стигло-
сті, однорічних та багаторічних куль-
тур. Підприємство виробляє та продає 
більше 2-х тисяч тонн насіння. Воно 
якісне, його купують не тільки в Дні-
пропетровському районі, а й за його 

межами. Останнім часом попитом у 
сільгоспвиробників користується сорт 
«Зіра». З 1200 га посвіної площі зібрали 

більше 50-ти ц/га озимої 
пшениці. Озимий ячмінь 
дав середній врожай – 60 ц/
га, а яровий  ячмінь – 30 ц/
га. «Завдяки активній під-
тримці агропромислового 
управління наше госпо-
дарство своєчасно та якіс-
но інформує господарства 
з посіву та своєчасного 
збирання, що забезпечує 
найкращі показники в ра-
йоні», - запевнює Сергій 
Анатолійович.

ТОВ «Стіл-Агро» теж заверши-
ло збирання ранніх зернових культур. 
«Врожай зібрали, все пройшло спо-
кійно. На площі 1500 га зібрали 40 ц/

га. Сортовий склад: «Подолянка», 
«Антонівка», «Куяльник», «Богдана», 
- говорить Сергій Мусієнко, головний 
агроном.

ТОВ «Любимівка» (директор В’я-
чеслав Лінський) у цьому році зробило 
еволюційний прорив у технологічному 

процесі вирощування озимих куль-
тур. Усього в господарстві посія-
но 2272 га озимої пшениці, 132 га 
озимого ячменю. На підприємстві 
кардинально змінена технологія ви-
рощування озимих зернових куль-
тур. Зміни відбулися й у підборці та 
сортуванні озимих зернових, які за-
ймають у структурі посівної площі 
більше 80 %. Це дало змогу майже 
вдвічі збільшити  врожай – понад 48 
ц/га. Також впроваджуються нові 
мінеральні добрива, такі як КАС 32, 

що дає можливість покращити якість 
зерна. На сьогоднішній день ТОВ «Лю-

бимівка» зібрало більше ніж 7,5 тисяч 
тонн, усе зерно 3-го класу. Закуплена 
нова імпортна техніка: два Джон Діра, 

два посівних комплекти (HORSCH та 
Джон Дір), і це сприяє покращенню 
економічного результату господарства 
й маже на 40 % зменшує собівартість 
продукції. Зроблена повна реконструк-
ція двох токів, які переробляють 130-
150 тонн у час, а за добу – 800-1000 

тонн зерна. Також закуплені два обпри-
скувача для обробки полів добривами, 
інсектицидами, пестицидами та інши-
ми сільськогосподарськими хімічними 
розчинами з метою знищення бур’янів 
та шкідників для збереження врожаю. 

Усе сортове насіння озимих культур 
закуповується в Державному підприєм-
стві «Дослідне господарство «Дніпро».

В’ячеслав Лінський зі своїм помічни-
ком агрономом Геннадієм Загубигоріл-
кою завжди  тримають руку на пульті 
часу. 

Справжній успіх будь-яких польових 
робіт залежить від старанності праців-

ників господарства. У цю гарячу пору 
жнив на полі самовіддано трудяться: 
Михайло Саваренюк, помічник комбай-

нера, який  більше року працює 
на цій ниві. В’ячеслав Сидоренко, 
водій КАМАЗу, за час проведен-
ня жнив перевіз 1200 тонн зерна, 
це більше ніж інші водії.

Гордість господарства – ком-
байнер-передовик Віктор Но-
віков. 35 років свого трудового 
життя чоловік присвятив роботі 
в полі. Завзятий та працелюбний 
комбайнер користується неаби-
якою повагою серед колег. На за-
питання нашого кореспондента 
«Як проходять жнива?», Віктор 
Петрович без вагань  відповів: 
«Суперово, кльово, на відмін-
но!».

Тетяна Ткач переконана, що хлі-
бороби нашого району докладуть 
максимум зусиль, аби врожай цьо-
го року був зібраний без втрат. Бо 
в нашому господарському краю 

трудяться такі працьовиті й старанні 
люди. Знання своєї справи, дбайливий 
підхід та невтомна праця – запорука 
успіху. Честь вам і пошана.  

Юлія чумак. 
на фото автора: невтомні тру-

дарі полів.

найкращі  результати  на  хліборобській  ниві
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Наше «СоНечко»

Нещодавно в селі Партизанське пройшов День молоді. На ігровому 
майданчику біля клубу зібралися молоді матусі зі своїми малятами, щоб 

взяти участь у конкурсі малюнку на асфальті. Незабаром сірий та буденний асфальт перетво-
рився на килим різноко-
льорових корабликів, ме-
теликів, птахів, казкових 
героїв, літаків  та інших 
малюнків. Конкурс прохо-
див під музичний супро-
від художнього керівника 
Олександра Однорога. Всі 
учасники були задоволені 
творчою працею та спіл-
куванням одне з одним. 
Наприкінці заходу всі ма-
лята отримали подарунки 
– м’які іграшки. А наступ-
ного дня, на шкільному 
стадіоні зібралася молодь, 
щоб позмагатися спритно-
сті, витривалості та фізич-
ній підготовці. В програмі 
спортивних ігор були: міні 
футбол, козацькі розваги 
та конкурси для дівчат. Змагання проводили Валентина та Валентин Щербатюки, неодноразові 
організатори й учасники спортивних змагань не тільки в Партизанському, а й в районі та області. 
Під бурхливі оплески вболівальників переможці ігор були нагороджені дипломами та подяками. 

День молоді завершився святковою дискотекою у кафе «Міраж», яка відбулася за підтрим-
ки депутата Дніпропетровської обласної ради Віктора Шинкевича та Партизанського сіль-
ського голови Олександра Горчакова. 

Ганна Гончаренко, завідуюча сільського клубу. 
тетяна Гурко, завідуюча сільської бібліотеки. 

Прийшла пора відпочинку та розваг. Шкільне 
подвір’я не вщухало від дитячого галасу та сміху – 
знову розпочав свою діяльність пришкільний табір 
відпочинку з денним перебуванням «Джерело» Чу-
маківської СЗШ. Цього року в таборі відпочило 125 
учнів. Дітей було об’єднано у п’ять загонів, яким 
дали назви: «Посмішка» (1 кл), «Веселка» (2-3 кл), 
«Зірочка» (4-5 кл), «Оба-на» (6-7 кл), «Лі-
сапєдний батальйон» (8 кл). Роботою заго-
нів керували досвідчені вчителі-вихователі 
(Алла Рузієва, Оксана Лимарєва, Валентина 
Гриценко, Валентина Котенко, Ірина Карпа, 
Валентина Маладика, Неля Шевчик, Світ-
лана Бердо, Юлія Староконь) та учні-вожа-
ті з 8 та 10 класів (Юлія Клочкова, Світлана 
Завгородня, Поліна Гаркуша, Руслана Ки-
риєнко, Анна Скок, Людмила Рой, Родіон 
Затишняк) під керівництвом начальника ди-
тячого табору «Джерело» Раїси Скрипник, 
заступника начальника Вікторії Скоморохи 
та старшого вихователя Світлани Містюко-
вич, для яких потреби та інтереси дитини 
понад усе. Виховний процес із дітьми в та-
борі поєднав відпочинок, працю, спорт, які 
об’єднали тематичні дні: «День захисту ді-
тей», «Відкриття табору», «День здоров’я», 
«День казки», «День спорту», «День танців», 
«День Зеленої неділі», «День моди», «День 
мистецтва» тощо. Кожен день перебування  в табо-
рі був приємним сюрпризом для дітей, жоден не був 
схожим на попередній. У рамках програми «Стежи-
нами рідного села» учні відвідали Спасо-Преобра-
женський храм у с. Чумаки, де прослухали цікаву 
розповідь священика Георгія Романенка про тради-
цію християн – прикрашати храм й оселі травами до 
свята Зеленої неділі. Відбулася зустріч із медичними 
працівниками, які навчили надавати першу невід-

кладну допомогу. Побували на унікальній виставці 
картин у відцифрованих копіях відомого художника 
Миколи Реріха, яку підготувала мистецтвознавець 
Лариса Малишева. Всі присутні були в захваті від 
побаченого та почутого.

День розпочинався з ранкової зарядки під музику, 
яку проводили Анатолій Щитовський, Валентина Ко-

лєсова та Вікторія Скомороха. Після ознайомлення та 
роботи з картою дня, діти розходилися на різноманіт-
ні гуртки: «Спортивні розваги» (керівник Анатолій 
Щитовський), «Комп’ютерні ігри» (Степан Карпа), 
«Цікава зоологія» (Валентина Колєсова), «Вправні 
ручки» (Наталія Моісєєнко), «Веселі нотки» (Ірина 
Мітюшина). Грали в настільні ігри, малювали, спі-
вали, пускали мильні бульбашки, перебували на сві-
жому повітрі, гуляли та двічі на день харчувалися в 

шкільній їдальні. До того ж, діти пільгових категорій 
мали можливість харчуватися за рахунок виділеної 
субвенції Чумаківською сільською радою на чолі з го-
ловою Валентиною Стець. Кожного дня діти завзято 
готувалися до різноманітних конкурсів, демонструючи 
неабиякий артистизм та фантазію: придумували танці, 
костюми, театральні постановки п’єс та казок, брали 

інтерв’ю в односельців, створювали модні на-
ряди з квітів, дисків, паперу, поліетиленових 
пакетів та ін., брали участь у різних спортив-
них змаганнях. Жодна перемога – чи то колек-
тивна, чи то особиста – не була залишена без 
уваги. Загони та діти-переможці нагороджу-
вались грамотами  та дипломами. Традицій-
ним у таборі «Джерело» став пошук скарбів. 
Адже скарби не прості, а надзвичайно смачні. 
Захований скарб – солодощі та напої, до яких 
веде довга та складна дорога. На пошуки скар-
бів відправлялися всі загони разом із вихова-
телями та вожатими, а потім щасливі й задо-
волені ласували смачненьким. Прощальний 
гала-концерт ще раз довів, що в Чумаківській 
школі всі діти талановиті та обдаровані.

Все, що складає насолоду життя в приш-
кільному таборі «Джерело», є результатом 
чіткої, продуманої роботи колективу вчи-
телів, які вважають, що пришкільний табір 
– це місце, у якому проходить робота з орга-

нізації змістовного дозвілля та виховання свідомих 
громадян незалежної України.

Хочеться подякувати всім працівникам табору за 
натхненну працю. Відпочинок у пришкільному та-
борі «Джерело» став для юних чумачан подорожжю 
в країну веселощів, радості, сміху й завжди гарного 
настрою. 

Юлія староконь, 
вчитель української мови та літератури.

Подорож до країНи радоСті та Сміху

На базі Степнянської СЗШ, 
уже третій рік поспіль, пра-
цював табір відпочинку «Со-
нечко». 

У цьому році в ньому від-
почило 104 дитини, які були 
розподілені на 7 загонів: «Ко-
мета», «Веселка», «Посміш-
ка», «Капітошки», «БЕМС», 
«Умілі, Творчі, Активні», 
«Молодіжка».

Для дітей було організо-
ване все необхідно для того, 
щоб відновити сили: без-
коштовне дворазове харчу-
вання, затишні приміщення, 
обладнаний спортивний зал, 
дитячий ігровий майданчик, 
бібліотека.

Кожен ранок розпочинав-
ся з ранкової зарядки, смач-
ного сніданку та лінійки. З 
першого дня роботи табору 
вихователі загонів піклува-
лися не лише про змістовний 
відпочинок своїх вихован-
ців, а й проводили роботу з 
безпеки життєдіяльності ді-
тей: обов’язкові інструктажі 
з правил поведінки в таборі, 
відпрацювання правил без-

пеки в різних життєвих ситу-
аціях. Працівник із 
соціальної служби 
Мирослава Рибал-
ко завітала в гості й 
провела тренінгові занят-
тя з даного питання. 

Цікавими видалися різ-
номанітні екскурсії та по-
дорожі стежинами рідного 
краю, під час яких діти 
поглиблювали свої знан-
ня про історію рідного 
села, знайомилися з його 
природними ресурсами, 
пізнавали флору й фауну 
свого краю. Щоб у дітей 
не залишалося жодної 
хвилинки для нудьги пра-
цювали «літні» гуртки. До 
повноцінної гурткової роботи 
залучалися вчителі образот-
ворчого мистецтва, трудово-
го навчання, фізкультури, ін-
форматики, фізики та геогра-
фії. Спортивні ігри та розваги 
чи не найулюбленіший вид 
діяльності вихованців табо-
ру: рухливі ігри, веселі стар-
ти, міні-футбол для малюків, 
змагання з баскетболу, волей-

болу, футболу для старших 
дітлахів. Не забули й про ін-
телектуальні види спорту та 
провели турнір із гри в шахи 
та шашки.

Особливою популярністю 
користувався у вихованців ху-
дожньо-естетичний напрям 
роботи, а саме, конкурси інс-
ценованої пісні, танцювальні, 
театральні постановки «Каз-
ки нашого дитинства». А та-
кож проводилися творчі кон-

курси знавців поезії Тараса 
Шевченка. Жанна Шев-
ченко, вчитель україн-
ської літератури підго-
тувала цикл тематичних 

вікторин із історії української 
поетичної культури для різ-
новікової аудиторії.

Невід’ємна частина вихо-
вання молодого покоління – 
це героїко-патріотичний на-
прямок роботи. Зважаючи на 
останні події в нашій країні, 
працівники й вихованці табо-
ру «Сонечко» не залишилися 
байдужими до звістки  про 
загибель  військових в зоні 
проведення антитерористич-
ної операції на сході країни. 
Під час ранкової лінійки ого-
лосили хвилину мовчання, на 
будівлі школи підняли Дер-
жавний Прапор із траурною 
стрічкою в пам’ять загиблих. 
Також у роботі табору від-
булися заплановані заходи 
з нагоди вшанування жертв 
війни 1941-1945років. До 
святкування Дня Конституції 
відбулася акція «Юний патрі-
от», під час якої організували 

конкурс малюнка на асфаль-
ті «Мир і спокій Україні», а 
всі патріотично налаштовані  
діти залюбки розмалювали 
себе державною символікою 
України, вдягали речі жов-
то-блакитного кольору.

Усім працівникам табору 
велике спасибі за самовідда-
ну працю. Та історія нашого 
табору, організація відпочин-
ку наших дітей, невід’ємно 
пов’язана з іменем ще однієї 
людини – Санасара Куюм-
чана. Санасар Ервандович  
кожен рік надає можливість 
безкоштовно годувати вихо-
ванців табору, ніколи не від-
мовляє в допомозі. Від імені 
батьківського комітету, дітей 
і педагогічного колективу 
школи  висловлюємо щирі 
слова вдячності й сподіває-
мось на майбутню співпрацю.

Робота табору завершилася 
та спомини про літо будуть 
осяяні теплими й радісними 
промінчиками нашого «Со-
нечка».

елла Губа, 
педагог-організатор. 

Усі дорослі зна-
ють, що у дітей по-
винно бути щасливе 
дитинство. І малень-
ку крапельку дитя-
чої радості кожної 
середи я дарую діт-
лахам – учасникам 
дитячого майдан-
чика «Веселка» при 
районному Будинку 
культури. Нещодав-

но до нас завітали Марія Парфенова, Софія Мараховська, Юлія 
Солдовйова, які проживають у селищі Ювілейне. Я з дівчатками 
зразу знайшла спільну мову: адже я сама зовсім недавно закінчи-
ла школу. На першій зустрічі дівчатка разом зі мною виготовля-
ли чудові подарунки: листівки з кольорового паперу для рідних 
матусь. У свої поробки діти вклали свою любов і душу. На них 
були зображені квіти, метелики та сердечка. Під час роботи між 
нами велась тиха розмова: про літо, навчання, родину. Я дуже 
рада першій зустрічі з дітьми. 

-Я звертаюсь до батьків прекрасного селища Ювілейне: щоб 
ваші дітлахи не нудьгували, поки ви на роботі, запрошуємо їх до 
районного Будинку культури на дитячий літній майданчик «Ве-
селка». Ми чекаємо на вас! 

марія Шевченко, методист. 

літо без нуДьГи

ЯК ВЕСЕЛО В КРАЮ 
ДИТИНСТВА ЖИТИ

С в я т о  м ол од і  т а  к р а С и 
незабутні миті

яскравий віДПочинок
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На виконання статті 12 Закону 
України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господар-
ської діяльності» Орджонікідзевська 
сільська рада повідомляє, що у 1-у 
півріччі 2014 року прийнято регуля-
торні акти: рішення сільської ради 
від 25.06.2014 року № 165-24-6 «Про 
затвердження ставок єдиного подат-
ку для суб’єктів підприємницької ді-
яльності – фізичних осіб на 2015 рік»; 
рішення сільської ради від 25.06.2014 
року № 166-24-6 «Про внесення змін 
до Положення про податок на неру-
хоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, затвердженого рішен-
ням сільської ради № 106-16-6 від 
28.12.2012 року (з урахуванням змін, 
внесених до Положення рішенням 
сільської ради від 25 вересня 2013 
року № 132-19-6), на підставі Зако-
ну України № 403-УІІ від 04.07.2013 
року «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України». Для ознайом-
лення звертатись в сільську раду за 
адресою с. Миколаївка, вул. Дніпро-
петровська, 18, тел. 711-53-21.

уПравління ПенсійноГо Фон-
Ду україни в ДніПроПетровсько-
му районі ДніПроПетровської 
області оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста від-
ділу з виплати пенсій (тимчасово на період 
соціальної відпустки основного працівника). 
У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі 
громадяни України, які мають повну вищу 
освіту відповідного професійного спряму-
вання та стаж роботи в державній службі або 
в сферах управління за фахом. Володіння 
комп’ютерними програмами, знаннями зако-
нодавчої бази та інструктивних документів. 
за довідками звертатися за телефонами: 
725-47-06, 27-80-40. адреса: сел.Ювілейне, 
вул.теплична, 23. Документи приймаються 
протягом 30 календарних днів із дня  опублі-
кування оголошення. 

Втрачене свідоцтво на право власності від 16.10.1990р. на ім’я 
чекіна олександра васильовича, виданого згідно рішення 
№ 163/6 від 29.06.1990р. Дніпропетровської районної ради, за 
адресою: Дніпропетровський район, с. Василівка, вул. Ново-
слобідська 28, вважати недійсним.

консервуЄмо**********************************
абрикоси 

Відібрати свіжі, щільні, світло-оранжевого забарвлення 
плоди, однакові за величиною. Відсортовані плоди відми-
ти в холодній воді, потім очистити їх від плодоніжки. З 
метою економного використання банок, абрикоси реко-
мендується розрізати ножем на половинки й видалити 
кісточки. Підготовлені плоди до укладання зберігати в 
емальованому тазу з чистою холодною водою. Укладати 
половинки абрикосів у банки слід щільно. Плоди, укладе-
ні в банки, негайно залити киплячою водою, потім накри-
ти кришками й поставити в каструлю для стерилізації. 
Температура води в каструлі перед стерилізацією повин-
на бути не менше 55 °С. 

час стерилізації банок із абрикосами: ємністю 0,5 л – 
10 хв., ємністю 1 л – 10 хв., ємністю 3 л – 25 хв. 

Каструля в цей час повинна бути накрита кришкою. Ки-
піння води в каструлі в процесі стерилізації не повинно 
бути бурхливим. Після чого банки необхідно негайно за-
купорити, перевернути догори дном і охолодити. 

комПот із яблук.
Яблука сорту «Білий налив» вимити й щільно скласти 

в трилітрові банки до шийки (корінці не обривати). Банку 
залити окропом, накрити кришкою й прикрити ковдрою 
або старим одягом. Через 10 хв. воду злити, яблука уку-
тати.

зі злитої води зварити сироп із розрахунку: 1 скл. цу-
кру – на 1 банку. Сироп закипятити й  залити ним яблука, 
банки закрутити й вкутати. Перед тим як зварити сироп, 
трохи води можна злити. Але щоб не втрапити в халепу, 
воду можна не зливати, а сироп, що залишився, використа-
ти для приготування звичайного компоту. 

 
Готувати леГко!******************************

Шарлотка з яблуками та абрикосами 
інгредієнті: яйця 3 шт., цукор 200 г, борошно 200 г, 

яблука 3-4 шт., абрикоси 200 г, цукрова пудра (за бажан-
ням), вершкове масло (для змащування форми).

Приготування: яйця добре збийте міксером. Продов-
жуючи збивати потроху додайте просіяне борошно. Тісто 
вийде, як густа сметана. Форму змастіть вершковим мас-
лом, викласти на дно порізані кружальцями або половин-
ками яблука, половинки абрикос. Залийте фрукти тістом й 
розрівняйте. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 
40 хв. Смачного!

ГосПоДині на замітку***********************
як вимити ПосуД без «хімії»?

сода. Звичайна харчова сода легко очистить жирні ско-
вороди й форми для запікання. Допоможе відмити чайник 
для заварюва ння, тарілки. 

Гірчиця. Вмочіть мокру губку в блюдце з гірчицею й 
протріть отриманою пастою посуд, потім змийте. Також 
можна додати кілька чайних ложок гірчиці в миску з гаря-
чою водою й мити в цьому розчині посуд губкою.

красуням**************************************
маска Для обличчя з молоком та вівсянкоЮ

Для дуже сухої шкіри ідеально підійде маска з молоком і 
вівсянкою. Подрібніть 1 ст. л. вівсяних пластівців, а потім 
залийте гарячим молоком. Накрийте кришкою. Коли плас-
тівці набухнуть, нанесіть теплу маску на обличчя й через 
20 хв. змийте теплою водою.

чоловікам на замітку***********************
як ПрикріПити лЮстру До стелі

Кріплення люстри зводиться не просто до прикручу-
вання самої люстри до поверхні, а ще її приєднання до 
джерела живлення – проводів. Що стосується електрики, 
якщо ви не фахівець, краще скористатися допомогою май-
стра. В іншому випадку вам знадобиться кілька шурупів і 
електродриль. За допомогою неї акуратно просвердлюємо 
отвори в стелі (врахуйте, цей варіант підходить для стель 
із бетону, плит, гіпсокартону, дерева). Приставляємо лю-
стру й вкручуємо шурупи.

Як каже мудрість…
життя – не зебра з чорних і 

білих смуг, а шахова дошка. тут 
все залежить від вашого ходу.

уПравління Держзема-
Гентства у ДніПроПе-
тровському районі Дні-
ПроПетровської області 
оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: cпеціалістів 
різних категорій, а також: (на час 
перебування основного праців-
ника у соціальній відпустці до 
фактичного виходу на роботу) за 
напрямком роботи управління.

вимога до кандидатів: гро-
мадянство України, освіта пов-
на вища за напрямком роботи, 
освітньо-кваліфікаційний рі-
вень – магістр, спеціаліст, во-
лодіння державною мовою, ПК, 
стаж роботи за фахом.

Документи надаються протя-
гом 30 календарних днів із дня 
оголошення конкурсу за адре-
сою: м. Дніпропетровськ, вул. 
комсомольська, 58.

Головнe завдання, якe стоїть зараз пeрeд 
хліборобами – цe бeз втрат зібрати вирощe-

ний із великими труднощами врожай.
Разом із матеріальними та тeхнічними проблeмами під 

час жнив, занeпокоєння викликає стан протипожeжної 
бeзпeки місць збирання й пeрeробки врожаю та заготівлі 
грубих кормів.

Днями працівники ДСНС сумісно з представниками газе-
ти «Дніпровська зоря» провeли рейд. За результатами захо-
ду було встановлено, що господарства району до цих питань 
віднеслись  із на-
лежною відпові-
дальністю.

Разом із цим, було встановлено, що керівники деяких господарств зневажливо ставляться до  елемен-
тарних вимог пожежної бeзпeки. В деяких господарствах району незадовільно вирішуються питання ре-
монту сільськогосподарської техніки. При цьому, технічні несправності є однією з найбільш поширених 
причин пожеж хліба та кормів. Не всі керівники господарств заздалегідь подбали про забезпечення сіль-
госптeхніки та об’єктів, пов’язаних із збиранням врожаю, первинними засобами пожежогасіння, посила-
ючись на відсутність коштів. Унаслідок цього, автотракторна тeхніка, яка буде працювати на збиранні 
врожаю, практично беззахисна від вогню.

Серйозне занепокоєння викликає протипожежний стан об`єктів зберігання та пeрeробки зерна нового 
врожаю (зерносховища, токи, зерносушарні). При цьому, такі протипожежні заходи, як вогнезахисна об-
робка дерев̀ яних конструкцій, виніс пуско-регулюючих електроприладів за межі пожеже-вибухонeбез-
печних приміщень, заміна несправних електромереж, облад-
нання пристроями автоматичної пожежної автоматики залиша-
ються практично не виконаними.

Тільки повне виконання заходів пожежної безпеки, почуття 
відповідальності керівників усіх рівнів, мешканців сіл, дозво-
лить не допустити пожеж у такий відповідальний період, як 
збирання врожаю.

артем заПолянський, головний інспектор Дніпропе-
тровського РС ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

рейД

збирання врожаЮ 2014

управління Державної казначейської служби 
україни у Дніпропетровському районі Дніпро-
петровської області оголошує конкурс на замі-
щення тимчасової вакантної посади провідного 
казначея відділу звітності та бухгалтерського об-
ліку операцій з виконання бюджетів. вимоги до 
претендентів: громадянство України, повна вища 
освіта за фахом, володіння державною мовою, во-
лодіння персональним комп’ютером, досвід роботи 
за фахом на посаді не менше 3-х років. Для уча-
сті в конкурсі надаються такі документи: 1.За-

ява; 2.Заповнена особова картка з автобіографією; 
3.Ксерокопії документів про освіту, паспорта, до-
відки з ІНН, трудової книжки, військового квитка; 
4.Декларація про доходи та зобов’язання фін.харак-
теру за 2013 рік; 5.Медичну довідку про стан здо-
ров’я; 6.Фотокартки розміром 4x6 – 2 шт. 

Документи  приймаються впродовж 30 днів із 
дня опублікування оголошення. 

Довідки за телефонами: 38-35-94, 27-79-01. 
звертатися за адресою: сел. Ювілейне, вул. те-
плична, 2 (2 поверх, кімн. 203).

овни. Попри дрібні непоро-
зуміння серед ближнього ото-
чення, загалом цей тиждень буде 
для вас вдалим. Службові спра-
ви та фінансові питання вирішу-
ватимуться успішно, в родинно-
му колі пануватиме гармонія й 
взаєморозуміння.

тільЦі. Тиждень сприятли-
вий для ділової діяльності, ймо-
вірна реалізація найважливіших 
професійних задумів. Тенден-
цію позитиву вдало доповнюва-
тиме доброзичлива атмосфера в 
колективі.

близнЮки. Дні будуть 
сповнені подіями й враженнями 
переважно позитивного харак-
теру. Нові знайомства та ціка-
ві пропозиції відкриють перед 
вами привабливі перспективи.

раки. Цей тиждень принесе 
вам задоволення від ділових зу-
стрічей і контактів, а громадська 
діяльність може зажадати від вас 
набагато більше часу, ніж зазви-
чай. Серйозність і оптимізм доз-
волять вам досягти намічених 
цілей і перейти до нових завдань. 

леви. Вам необхідно серйоз-
но продумати план найближчих 
дій задля досягнення поставле-
ної цілі. Невдовзі з’явиться спри-
ятлива нагода для здійснення 
найважливіших задумів.

Діви. Ваші бажання та реаль-
ні дії можуть прийти у певний 

дисонанс, спричиняючи роздра-
тування та невиваженість дій. Та 
емоціям піддаватись у жодному 
разі не варто – для прийняття 
правильного рішення слід керу-
ватись холодним розумом.

терези. Безперешкодному 
здійсненню ваших планів на-
разі може завадити несподіва-
ний поворот подій, отож будьте 
готові змінити їх відповідно до 
нових обставин та сформованої 
ситуації.

скорПіони. Тональність 
цього тижня задаватимуть в ос-

новному позитивні тенденції. 
Підвищення життєвого тонусу, 
рішучість, впевненість, оптимі-
стичне налаштування стануть 
запорукою вдалого вирішення 
поставлених завдань та гарного 
настрою.

стрільЦі. Для запобігання 
непередбачуваним перешкодам 
у вирішенні важливих завдань 
та несприятливим ситуаціям, 
варто заручитися кмітливістю, 
витримкою й бути максимально 
обачними у своїх діях і словах.

козероГи. Доволі клопіт-
кий тиждень, завантажений без-
ліччю як важливих, так і друго-
рядних справ. Задля того, щоб 
успішно й вчасно з усім впора-
тися, вам необхідно сконцентру-
ватися та заручитися максималь-
ною пильністю. 

воДолії. Наразі ви матимете 
можливість оптимально виявити 
власні здібності й таланти – цей 
тиждень сприятливий для вті-
лення в життя важливих задумів 
і творчих ідей. Ваші здобутки за-
кладуть підвалини нового жит-
тєвого етапу. 

риби. Напрочуд комфорт-
ний і спокійний тиждень. Події 
розвиватимуться в потрібному 
вам напрямку. Жодних прикрих 
несподіванок чи негараздів не 
передбачається, отож не буде й 
приводів для хвилювань. 

Втрачений військовий квиток на ім’я лісовця 
в’ячеслава леонідовича, вважати недійсним. 
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СЛАВА ПЕРВОАПОСТОЛАМ 
ПЕТРОВІ  Й ПАВЛОВІ

Як сонце сяють імена – Петро й Павло,
Спасибі вам за все, що на землі зробили:

Любити і молитись Богові навчили,
Щоб Слово Боже в серці кожного жило.

Що заповів Христос, ви дуже добре знали,
Сміливо першими за Господом пішли,
Тортури, біль і труднощі перемогли

І Божий світ святому й чистому навчали.
Ви за Христову Церкву віддали життя,

З любов’ю Господові молитесь і нині,
Щоб сили, міць послав священній Україні,
Відкрив прямі шляхи в щасливе майбуття.

Живіте вічно у серцях людей Землі,
Щоб в храмах знов за вас молились і співали,

Молітеся, щоб люди горя, війн не знали,
І небо не затьмарювали хмарі злі!

Петро ДІНЕЦЬ, (84 роки, м. Січеслав).

До свята Петра та Павла готувалися колись в Україні як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками сті-
ни, ранком у цей день вбирали подвір’я, звичайно, всі йшли до церкви. Дівчата прикрашали голови вінками з польових 

квітів, а особливо червоними маками. По-
вернувшись із церкви, люди розговлялись. 
Проходять роки, десятиліття… Але ніколи 
не минеться народ і його невгасима любов 
до всього найкращого, до відродження ду-
ховних святинь нашого народу.

У Старокодацькому сільському Бу-
динку культури зібралися дорослі, під-
літки й малеча села, щоб відсвяткувати 
свято апостолів Петра й Павла. За під-
тримки сільського голови Олександра 
Візіра та місцевих депутатів Миколи 
Белякова та Віктора Кривого відбувся 
чудовий захід. Дорослі дарували дітям 
подарунки, пригощали ласощами та 

мандриками.  Мандрики – це пампушки, печені з пшеничного тіста, яєць і сиру. Сама назва походить ніби від 
того, що, мандруючи світом, Петро з Павлом живилися «мандриками». У цей день зозуля перестає кувати: селя-
ни казали, що вона мандриками подавилася, бо ж украла в святого Петра один мандрик, й за це її Бог покарав. 

Діти плели віночки, співали пісень і бавилися в різні ігри. Свято пройшло вдало й цікаво. Тож відроджуймо 
традиції та звичаї українського народу. Шануймо наші духовні святині. 

ніна ПротоПоПенко, директор Старокодацького Будинку культури.

Духовні святині

Свято апостолів Петра й Павла

кожного – своя дорога до Шевченка. В пря-
мому й переносному сенсі. Щодо «прямого»: 

щоб краще відчути дух його творчості, важливо 
помандрувати Кобзаревими життєвими стежками. 
Важливо побачити – те, що ще можливо побачити, 
торкнутися – до чого ще можна торкнутися... От про 
таку мандрівку Шевченківськими місцями я й хочу 
розповісти.

21 листопада минулого року, ще не знаючи, які 
грандіозні й трагічні події очікують на нашу держа-
ву, я їхала в потязі на Городище. Це невелике, бага-
те історією, містечко на Черкащині. На мене чекала 
команда моїх друзів-поетів. Нас було 
четверо: Олексій Тичко – мешканець Го-
родища, керівник місцевого літератур-
но-мистецького об’єднання, адміністра-
тор літературного сайту «Натхнення». 
Анатолій Черняхівський – з Вишгорода, 
що на Київщині, педагог, викладач фізики Київсько-
го університету ім. Б.Грінченка. Тамара Васильєва 
приїхала з Кременчука Полтавської області, вона 
теж педагог, директор районного Будинку дитячої 
творчості, і я – Лариса Омельченко, бібліотекар ра-
йонної дитячої бібліотеки, народилася й мешкаю в 
містечку Підгородному (Дніпропетровщина). Пе-
редісторія нашого зібрання була такою: якось я по-
чула в теленовинах розповідь про вимираючі села 
Черкащини. Зокрема, йшла мова про Тальнівський 
район, про одне з його сіл, де живуть 72 людини. А в 
сусідньому селі залишилося... 12 мешканців! Я дуже 
хотіла підтримати свою колегу-бібліотекарку, яка 
на півставки, в холодному приміщенні, зі старими 
фондами, за свій рахунок виписаними газетами, об-
слуговувала дорослих та дітей-школярів, і була чи 
не єдиним віконечком у світ культури... Я написала 
листа голові їхньої сільради, додавши колективну 
поетичну збірку. При цьому зазначила, що автори 
можуть приїхати за свій кошт, і виступити перед се-
лянами. На жаль, відповіді, просто подяки за надіс-
лану до бібліотечного фонду книжку, не було... Зате 
ініціативу творчих людей підтримав інший район 
Черкащини – Городищенський. Керівники району 
почули про це від свого земляка – Олексія Тичка, з 
яким я поділилася такою задумкою... Дали бензин 
для автівки тодішньому директорові музею Івана Ле 
Валерію Тараненку, він же й був нашим гідом.

Отож, «творчий десант» запланував відвідати 
аж три місця Черкащини, пов’язані з життям Тара-
са Григоровича Шевченка. Першим пунктом нашої 
дислокації стало село Зелена Діброва. Воно знаме-
ните тим, що тут, від 1823 року й аж до смерті в 1848 
році, мешкала рідна сестра Тараса – Катерина Гри-
горівна Красицька. В цьому селі вона вийшла заміж. 
Тут мешкала разом із чоловіком Антоном Красиць-
ким, і дітьми, яких за свого життя народила аж два-
надцятеро. Та з них вижили, не померли в дитинстві, 
лише четверо – Яким, Степан, Максим і Федора.

Катерина  була улюбленою сестрою малого сиро-

ти.Тарас утікав сюди від ма-
чухи, нянькував племінників 
та міг тут попоїсти. Сестра 
дала майбутньому поетові до-
брі враження, якими було об-
ділене сирітське дитинство. У 
кожен свій приїзд на Україну 
(1845, 1847, 1859 роки) Тарас 
Григорович бував у Зеленій 
Діброві. На перших гостинах 
подарував сестрі червоний 
шерстяний пояс із зеленими 
смужками, і грошей дав на 
хату. За ті гроші Красицькі збудували житло для 
старшого сина Якима. Востаннє поет приїздив сюди 
після повернення з заслання, та не застав уже сестри 
живої... Пішов до племінниці Федори, а її не було 
вдома: працювала з чоловіком на панщині. Тарас ли-
шив записку на столі, а під скатертиною 25 карбо-
ванців.

Нині в Зеленій Діброві, на місці, де знаходилась 
садиба родини Красицьких, встановлено пам’ятний 
знак. Неподалік від цього місця розташована могила 
Катерини. Вона та її чоловік Антон померли майже 
одночасно, від холери. Селяни оберігали могилу се-
стри Шевченка, прибирали, і не втратили за стіль-
ки років. Раніше тут був сільський цвинтар. У часи 
Голодомору 1932-33 рр. мерло так багато людей, що 

місце для поховань вже не могло вміщувати всіх 
померлих. Тому почали ховати за селом, у спіль-
ній могилі... З часом, кладовище з території села 
зникло, а оте, започатковане за часів Голодомору, 
розрослося. Та не зникла могила сестри Кобзаря. У 
2006 році, силами зеленодібровців, було встановле-
но пам’ятник на її могилі. Автор – скульптор В.В. 
Дим’юн. На камені з граніту червоного кольору 
він створив барельєф портрета Катерини з бронзи. 
Справжнього зображення цієї жінки не зберегло-
ся, тому портрет не є фотографічним. На зворотній 
стороні напис: «Боже, спаси, суди мене ти по своїй 

волі. Молюсь, Господи, внуши їм уст моїх 
глаголи...». Їй було всього 44... 

У Зеленій Діброві, біля школи, встановлено 
погруддя Тараса Шевченка. Є  іще один пам’ят-
ник, пов’язаний з долею Кобзаря: це пам’ят-
ник Петру Лебединцеву. Він стоїть на місці, 

де стояла Свято-Покровська 
церква, збудована за кошти 
самого Петра Гавриловича. 
Київський протоієрей сам 
був родом із Зеленої Діброви. 
Добре знав дитяче оточення 
майбутнього Кобзаря, ось як 
писав про це: «В ранньому 
дитинстві розлучився він з 
сестрою, яка вийшла заміж 
за селянина Антона Красиць-
кого, високого й стрункого 
чоловіка, колишнього сусіда 

мого батька. Вона розповідала, що Тарас не раз при-
бігав до неї й в Зелену пішки, босий і напівголий, 
з усякою нечистю в голові, блукаючи з села в село. 
Через що вона його називала «приблудою». Петро 
Лебединцев був істориком, археологом, церковним 
діячем, редактором газети «Київська старовина», 
ініціював створення церковно-приходських шкіл, 
досліджував життя свого земляка Т.Г. Шевченка. 
Особисто відслужив панахиду (коротку літію) над 
труною поета при перепохованні у травні 1861 року. 
Це було по приїзді траурної процесії в Київ.

(закінчення читайте в наступному номері газети)

лариса омельченко, 
бібліотекар і поетеса, м. Підгородне. 

Черкащина: 
подорож Шевченківськими місцями

кримський ракушняк, Газобетон, уголь, Доска, 
брус. суПерЦіна! 095-0000-884, 096-0000-884.

Шановні жителі району!
редакція газети «Дніпровська зоря» змінила місце свого розташування. 
звертайтесь до нас за адресою: вул. теплична, 23, кімн. 22 (на 1-ому поверсі районного будинку 

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

тов «Дніпровський тепличний ком-
бінат», Дніпропетровський р-н, сел. 
Ювілейне, вул. радгоспна, 56-а, пові-
домляє про намір одержання дозволу на 
викиди відповідно до постанови КМУ № 
302 від 13.02.2002 р. У приміщеннях під-

приємства є джерела викидів забрудню-
ючих речовин, через які в атмосферне по-
вітря викидаються: діоксид азоту, оксид 
вуглецю, парникові гази, оксиди заліза. 
Викиди забруднюючих речовин  скла-
дають 6,34 т/рік. Викиди забруднюючих 

речовин підприємства відповідають про-
ектним рішенням та умовам природоохо-
ронного законодавства. 

Громадські організації та при-
ватні особи можуть звернутися з 
обґрунтованими зауваженнями та 

пропозиціями до Дніпропетровської 
районної державної адміністрації за 
адресою: Дніпропетровська обл., 
Дніпропетровський р-н, сел. Юві-
лейне, вул. теплична, 5, (телефон: 
(0562) 27-10-73.

балівська сільська раДа
повідомляє, що згідно рішення 25 сесії VI скликан-

ня від 08.07. 2014 року прийнято регуляторний акт: 
«Про організацію конкурсу з надання послуг з виве-
зення побутових відходів». 

Для ознайомлення документи розміщені на ін-
формаційній дошці оголошень у приміщенні сіль-
ської ради за адресою: с. балівка, вул. леніна,47.

зміни До Плану діяльності балівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік
№№
з/п вид проекту назва проекту Ціль прийняття строк 

підготовки розробник проекту

Рішення 
с/ради

Про організа-
цію конкурсу з 
надання послуг 
з вивезення по-
бутових відходів

З метою збільшення джерел надхо-
джень фінансових ресурсів до дохід-
ної частини сільського бюджету, від-
повідно до Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»

3-й 
квартал 

2014 року

Комісія сільської 
ради з питань сіль-
ського господар-
ства, землеустрою 
та благоустрою.

1

Для ознайомлення громадськості з намірами забудови тери-
торії в приміщенні Підгородненської міської ради за адресою: 
м. Підгородне, вул.Центральна, 46 оприлюднено проект «Де-
тальний план частини території кварталу, обмеженого вули-
цями Шосейна-Мостова в м. Підгородне Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області  щодо будівництва та об-
слуговування об’єктів торгівлі».

основні положення проекту та детальний план пред-

ставлені для ознайомлення в робочі дні з 18.07.2014 по 
18.08.2014 року, з 10.00 до 16.00 год.

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на 
адресу Підгородненської міської ради, з зазначенням прізви-
ща, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підпи-
сом, до 18.08.2014року.

розгляд наданих пропозицій закінчується 18.08.2014 
року, телефон для довідок  (056) 729-16-21.

ПовіДомлення Про розГляД містобуДівної ДокументаЦії Втрачений державний акт на пра-
во власності на землю серія ІV-ДП 
№ 020384, актового запису № 413 від 
21.05.2002 р., виданий на підставі рі-
шення 7 сесії 22 скликання Чумаків-
ської сільської ради від 10.07.1995 р., 
площею 0,215 га, за адресою: с. Чумаки, 
вул. Студентська,14, на ім’я Оруджов 
Ельман Гасан огли, вважати недійсним. 

святиня Пам’яті

у


