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Дніпровська зоря

У Партизанській СШ (директор
Віктор Невеселий) відбулося
відкриття місячника військово�пат�
ріотичного виховання серед мо�
лоді. Згідно плану Дніпропетровсь�
кого Товариства сприяння обороні
України (голова В’ячеслав Соро�
чан) він пройде по всьому району в
чотири етапи. Старт дали стрільці.
На вогневий рубіж виходили двад�
цять снайперів із десяти команд,
які представляли шість колективів.

Загальнокомандний залік (мак@
симум 100 очок). І місце – Зо�
рянська СШ (79 очок. Олексій Су�
харєв, Микола Галіцин. Вчитель
Сергій Вербицький). ІІ місце (поза
конкурсом) – команда вчителів (76
очок. Валентин Щербатюк, Олек�
сандр Погрібний). ІІ місце – Горяні�
вська СШ (68 очок. Ігор Продан, Де�
нис Рудеметов. Вчитель Ігор Легеза).
ІІІ місце – Балівська СШ (61 очко.
Олександр Огородній, Руслан Дудко.
Вчитель Олександр Погрібний).

Особистий залік (максимум 50
очок).  І місце – Олександр Дьяч�

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ
БЕЗКОШТОВНА  ДОСТАВКА  ПО  РАЙОНУ.

(096)00@00@884, (095) 00@00@884.

Ірина Миколаївна все своє життя
присвятила вихованню дітей. У 1988
році вона закінчила Нікопольське пе�
дагогічне училище за спеціальністю –
вихователь дитячого садка та по на�
правленню райво прийшла працюва�
ти в дитячий садок «Світлячок» Ново�
олександрівської сільської ради. Вже
25 років, не зраджуючи своїй професії,
самовіддано, творчо, з любов’ю до
дітей, колег працює Ірина Миколаїв�

на. Через її серце та руки пройшло безліч малюків, яким вона
віддає свою ласку, любов, усмішку, тепло. За час роботи пока�
зала себе висококваліфікованим спеціалістом, досвідченим та
ініціативним організатором, вже декілька десятків років являєть�
ся незмінним головою профспілкового комітету. І дійсно Ірина
Миколаївна  заслужила беззаперечний високий авторитет се�
ред своїх колег, дітей,батьків та жителів села.

З ПРИЦІЛОМ
НА ОБЛАСНИЙ
П’ЄДЕСТАЛ

СПОРТ

ков (Зорянська СШ) – 48 очок. ІІ місце – Олексій Сухарєв
(Зорянська СШ) та Валентин Щербатюк (Партизанська
СШ) – по 43 очка. ІІІ місце – Микола Маслаківський (Зо�

рянська СШ) – 42 очка.
В’ячеслав Сорочан:

«Чемпіонат пройшов на�
передодні проведення
кубку області серед
збірних районних та
міських команд. Тому ми
розглядали цей турнір як
відбір кращих спорт�
сменів на обласний фо�

рум. Дуже добре, що свій клас підтвердили зорянці. Їхні
високі результати дають сподівання на вдалий успіх в місті
Дніпропетровськ».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

Будьте уважні та обережні в
місцях, де можлива поява дітей
на проїзній частині. Якщо по�
бачили на дорозі дитину, будь�
те готові до її непередбачува�
ної поведінки. Щоб попереди�
ти можливу біду, збавте
швидкість, а якщо потрібно –
зупиніть транспортний засіб.

Пам’ятайте, що від ваших
дій залежить життя та здо@
ров’я інших учасників до@
рожнього руху.

Колектив ветеранської організації села Ново@
миколаївка вітає із Днем народження шановних:

Ганну ФІЛІПОВУ, Наталію ДЕМЧЕНКО,
Катерину ГЕРАСИМЕНКО, та ветерана Вели@

кої Вітчизняної війни Івана ТКАЧЕНКА.
Прийміть найсердечніші вітання зі знамен@

ною датою у календарі.
Нехай пливе щасливо ваш життєвий човен
І минає легко береги круті,
І здоров’ям  буде хай

завжди він повен.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й натхнення.

Шановна Ірино Миколаївно !
Прийміть вітання наші щирі,

Хай доля Ваша розквіта.
Нехай в здоров’ї, щасті й мирі

Рясні красуються літа.
Хай Вам любов

незгасно світить
І серце радісно співа.

Для Вас – усі найкращі квіти
 І найласкавіші слова.

Нехай смуток Вас обминає,
А Мати Божа охороняє.
Педагогічний колектив,
діти та батьки дошкіль@
ного навчального закла@
ду № 10 «Світлячок» Но@
в о о л е к с а н д р і в с ь к о ї
сільської ради.

Вітаємо із ювілеєм надзвичайно чарівну жінку, лю@
дину з великим добрим серцем та щирою душею,
вихователя старшої групи «Буратіно» ДНЗ № 10
«Світлячок» Новоолександрівської сільської ради

Ірину  СВИРИДОВУ!

ДАІ ІНФОРМУЄ

ВОДІЇ! УВАГА! ДІТИ НА ДОРОЗІ!

Дитинство – найважливіший, самобутній і
неповторний період у становленні особис�
тості. Саме в цей час дитина формується
фізично, психічно й інтелектуально, набуває
необхідних знань, умінь та навичок. І саме в
цей період вона потребує найбільшої уваги,
спілкування й захисту.

Стрімкі темпи розвитку нашого суспільства
висувають вимоги принципово нової стратегії

виховання, нових підходів
до розвитку дитини. Реал�
ізацію цих вимог передба�
чає Базовий компонент
дошкільної освіти в Україні,
який спрямовує роботу пе�
дагогів на формування у
дошкільників певної життє�
вої позиції, елементарної
життєвої компетентності.

Зважаючи на те, що з
кожним роком збільшуєть�
ся кількість травмованих
дітей внаслідок несфор�
мованих навичок користу�
вання предметами побуту, поведінки з не�
знайомими людьми, у природному довкіллі та
в різних надзвичайних ситуаціях, постала по�
треба в систематичній роботі з дошкільника�
ми, аби виробити в їхній свідомості стереоти�
пи щодо безпеки в життєвому середовищі.

Саме тому в комунальному дошкільному на�
вчальному закладі (ясла�садок) загального
розвитку №7 «Івушка» Підгородненської
міської ради щорічно проводиться «Тиждень
знань з основ безпеки  життєдіяльності дітей»,
як форма систематизації знань дітей про  без�
печне довкілля. Не винятком став і цей на�
вчальний рік. Протягом тижня в дитячому са�
дочку щоденно проводились спостереження,
дидактичні ігри, бесіди, заняття, обговорен�
ня ситуацій, ігри�тренінги, ігри�драматизації,
сюжетно�рольові ігри, спортивні розваги, дос�
лідницька та практична діяльність. Вихова�
телі підготували рекомендації, поради для

батьків, проводились різні види просвітниць�
кої роботи з питань безпеки життєдіяльності
дитини.

Однією з найцікавіших форм роботи для
дошкільнят була зустріч зі старшим дільнич�
ним інспектором  Олександром Козловим,
який дуже цікаво й доступно пояснив малятам
правила безпечної поведінки на дорозі та на
вулиці.

Не менше враження дітей викликав приїзд
до дитячого садочка машини медичної пер�

винної допомоги
Підгородненської
міської лікарні.
Дошкільнята заці�
кавлено роздивля�
лися автомобіль,
його начиння та
уважно слухали роз�
повідь про те, за яким
номером телефону
можна викликати
лікаря первинної до�
помоги, та як берег�
ти своє здоров’я аби
викликати швидку

допомогу не було потреби.
Наприкінці «Тижня знань з основ безпеки

життєдіяльності дітей» –  інструктор з фізкуль�
тури  Тетяна Тютюнник спільно з іншими педа�
гогами  провели для своїх вихованців розвагу
«Неслухняна киця». Вихователі в зрозумілій,
ігровій, цікавій формі повідомили та нагадали
малюкам як поводитися в надзвичайних ситу�
аціях. Діти активно брали участь в обгово�
ренні поведінки героїв, пропонували свої вар�
іанти їх дій.

Тема безпеки життєдіяльності дитини не�
вичерпна, вона не обмежена «тижнем» і по�
винна звучати постійно. А ті зерна знань, умінь,
навичок, які закладаються сьогодні, обов’яз�
ково знадобляться нашим вихованцям в май�
бутньому. Завдання дорослих, вихователів і
батьків – не залякувати дітей, а користуючись
їх природною допитливістю, навчити правил
поведінки; не забороняти або приховувати

небезпечні предмети й речі, а вести ціка�
ву пояснювальну роботу.

Тетяна ТЮТЮННИК,
інструктор із фізичної культури.

ДИТИНСТВО

ЗБЕРЕЖЕМО ЖИТТЯ Й ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Це питання вже зараз постає перед випускниками середніх
загальноосвітніх шкіл району, їх батьками, і не тільки, а й перед
юнаками, звільненими у запас Збройних Сил, випускниками
профтехучилищ та технікумів.

Професій багато, й кожна з них цікава по�своєму. Якщо ви
мужні та сміливі, готові присвятити своє життя справі служіння
народові України – професія міліціонера для вас!

Дніпропетровський РВ ГУМВС Украї�
ни в Дніпропетровській області запро�
шує випускників середніх загально�
освітніх шкіл району, осіб, звільнених у
запас Збройних Сил, випускників проф�
техучилищ та технікумів, сільську мо�
лодь узяти участь у конкурсі до вступу в
навчальні заклади МВС України; за дер�
жавним замовленням (без оплати за
навчання).

Після закінчення навчального закла�
ду гарантується працевлаштування за спеціальністю.

Для оформлення документів та направлення до вищого учбо�
вого закладу системи МВС України, більш докладнішої інфор�
мації про умови вступу та навчання звертатися до Дніпропет�
ровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області не
пізніше 15 березня 2014 року.

Примітка: «Експеримент з організації набору осіб до ВНЗ
МВС та їх подальше навчання за схемою «курсант – військо@
вослужбовець – курсант» – відмінено. Всі кандидати на вступ
до ВНЗ МВС проходять відбір на навчання на загальних підставах».

Телефони для довідок:753@76@92,
(098) 39@68@078, (066) 490@23@01.

Сердечно поздоровляємо з 30@ти
річним  ювілеєм надзвичайно люб@
лячого сина й брата – Віталія!

Такий син – це просто диво,
Життя складається щасливо,

Дарує втіху і розраду,
Міцну опору і пораду.

Розумний, чуйний і вродливий,
З дружиною і донькою щасливий.

Нехай у теплім, ріднім домі
Чекають люблячі серця,

Бажаємо  не знати втоми
Доводить справи до кінця!

Щоб гріло сонечко ласкаве
І Бог тебе в опіці мав

І ангел твій�охоронитель
Завжди тебе благословляв!
Найщиріші вітання з ювілеєм від родини Поліщук.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РВ ГУМВС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

КУДИ  ПІТИ  ВЧИТИСЯ?КУДИ  ПІТИ  ВЧИТИСЯ?КУДИ  ПІТИ  ВЧИТИСЯ?КУДИ  ПІТИ  ВЧИТИСЯ?КУДИ  ПІТИ  ВЧИТИСЯ?

ВОЙНА. 1943 ГОД

Николай МИНАКОВ,
с. Степовое.

Рвутся снаряды, осколки шипят,
Бьют миномёты – головы не поднять.
Бомбы всплошную – одна над одной –
Воют смертельно уже над головой.

Гибнут берёзки, пшеница горит.
Сжатое сердце всё щемит и щемит.
Идёт переправа – город в огне,
Огни столбами вот уже на реке.

«Товарищ восьмой! Отряд на правом.
Плацдарм расширяем навалом.
Нас бережёт фронтовая шинель...
Вобщем, дерёмся пока без потерь».

В небо взмыл красный шарик ракеты,
Вздрогнуло сердце солдата�поэта.
Батальонам уже дан чёткий приказ –
Батальонам уже наступать пробил час.

И грянули пушки – воздух звенит,
Заиграли «катюшки» – земля горит,
С места рванулись, в бой танки пошли,
Самолёты над ними по курсу легли.

«За поля, за невест, за берёзки,
И за ту пшеницу деда Серёжки...
За Отчизну! Передайте в район –
За погибших солдат: «Огонь! Огонь! Огонь!...»
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ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА * 2013
Індекс газети «Дніпровська зоря»: 61707

Вартість: на 1  місяць – 5,01 грн. Без поштових послуг.

НЕ  ЗАБУДЬ  СВОГО  НАДІЙНОГО  ДРУГА,
ВІЗЬМИ  ЙОГО  З  СОБОЮ  У  2014 РІК!

Вартість: на місяць –  6,38 грн;
на 3 місяці –  19,14 грн;

на 6 місяців –  38,28 грн;
на рік – 76,56 грн.

Без  поштових  послуг.

СТАРТУВАЛА ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ – 2014

Президент Віктор Янукович закликав не допу@
стити повторення Голодомору в майбутньому:

«У ці дні випов�
нюється вісімдесят
років, як на нашу
землю прийшла
біда. З 1932 по 1933
рік в Україні та інших
країнах колишнього
Радянського Союзу
тривав Голодомор.

Цей злочин на�
завжди змінив хід
історії українсько�
го народу. Він став
одним із найважчих
випробувань, що
випали на нашу
долю . Голодомор
не тільки фізично знищував людей. Він повинен був
викликати покірність і страх. Десятиліттями нам за�
бороняли навіть згадувати про ті страшні події. Але
український народ проявив стійкість. Завдяки вірі у
свої сили , любові до України, споконвічному прагнен�
ню до свободи та незалежності  ми вистояли.

Сьогодні маленький вогник свічки об’єднує нас у
молитві за душі жертв Голодомору. Ми також згадує�
мо тих, хто ділився останнім шматком хліба й рятував
співвітчизників від смерті. Наш обов’язок – завжди
нести в серцях пам’ять про ті страшні події . Ми також
повинні зробити все для того, щоб не допустити подібної
трагедії в майбутньому».

Бути патріотом – означає любити рідну землю, знати
історію та пам’ятати її. Донести ці знання та почуття
до молоді та майбутніх поколінь – це справа кожного:
батьків, педагогів, істориків, громадськості. До 70�
річчя однієї із кровопролитних битв в історії людства –
битви за Дніпро та визволення Дніпропетровської об�
ласті від фашистських загарбників – створено уні�
кальну книгу�фотолітопис. У ній розповідається про
історію нашої області за минуле й нинішнє століття, як
крок за кроком кувалась Велика Перемога і яку неймо�
вірну ціну заплатили Переможці за наше майбутнє.

«Завдяки реалізації таких проектів, створенню доку�
ментальних фільмів, відкриттю музеїв бойової слави у
школах, проведенню зустрічей молоді з ветеранами,
відбувається прямий зв’язок поколінь, зберігається
історична пам’ять та повага до подій тих років. Усе це
– збереження правдивої історії нашого народу», � ска�
зав віце�прем’єр�міністр, голова Дніпропетровської
обласної організації Партії регіонів Олександр Вілкул.

До книги, що має назву: «Повік Герой в
народі не вмира, який поліг на березі
Дніпра...», увійшли понад 500 унікальних
фотографій, 100 документів, раритетів пер�
іоду 1930�1950�х років, які висвітлюють істо�
рію Дніпропетровщини напередодні війни, у
воєнні часи та повоєнний період відбудови
області. Більшість із них публікуються впер�
ше. Використані матеріали належать пере�
важно колекції Дніпропетровського націо�
нального історичного музею імені Яворниць�
кого, а також Державного архіву Дніпропет�
ровської області, Національного музею Ве�
ликої Вітчизняної війни (Київ), Музею історії
міста Дніпродзержинськ, Криворізького
міського історико�краєзнавчого музею,
Нікопольського краєзнавчого музею, Пав�
лоградського історико�краєзнавчого му�
зею. Є в книзі також і рідкісні документи з
приватних колекцій. Книга видана двома
мовами – українською та англійською.

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ!
23 листопада о 10.00 год. на 9 км Запорізького

шосе біля Меморіалу жертвам політичних реп�
ресій та Голодомору відбудеться траурний мітинг
із метою гідного вшанування пам’яті жертв і пост�
раждалих від голодоморів в Україні за участю ке�
рівників органів виконавчої влади та органів місце�
вого самоврядування.

Усі жителі району, бажаючі вшанувати пам’ять
безвинно загиблих наших земляків, можуть долучи�
тися до цього скорботного заходу.

ПРЯМА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
29 листопада (наступної п’ят�

ниці) в редакції Дніпропетровсь�
кої районної газети «Дніпровська

зоря» з 11.00 до 12.00 години буде
відкрита пряма телефонна лінія за
участю народного депутата України

від Партії регіонів Віктора Бутківського. Тема для
обговорення – проблеми людей із фізичними вадами.

З актуальними питаннями, які вас цікавлять,
можете звертатися за телефонами: 753�61�02;
375�33�98; (050)  514�77�18; (067)  622�51�15.

Ви також особисто можете звернутися з пробле�
мою й отримати фахову допомогу за адресою ре�
дакції: вул. Теплична, 27 С, 1 поверх.

На 320 сторінках фотоальманаху – справжня історія
Дніпропетровщини. У книзі – 8 розділів: 1. «Напередодні
війни (1930�1940)». 2. «Оборона області (1941)». 3. «Оку�
пація (1941�1944)». 4. «Опір: підпільний та партизансь�
кий рух (1941�1943)». 5. «Форсування Дніпра (1943)». 6.
«Визволення області (1943�1944)». 7. «Відродження
рідного краю (1943�1955)». 8. «Пам’ятаємо».

Під час презентації Олександр Вілкул, який є також
головою Державної комісії у справах увічнення пам’яті
жертв війни, передав 60 перших екземплярів книги
ветеранам Великої Вітчизняної війни – захисникам і
визволителям Дніпропетровщини. Ще 600 примірників
та спеціальних видань документального серіалу «Сер�
це України» передані в шкільні музеї, а також бібліоте�
ки навчальних закладів області.

«Тільки відчувши зв’язок з минулим, молодь стає
продовжувачем традицій попередніх поколінь. А це
означає, що пам’ять про героїв буде жити вічно», �
наголосив Олександр Вілкул.
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У вівторок на оперативній нараді при голові райдер�
жадміністрації була заслухана доповідь Наталії Олій�
ник, начальника відділу освіти райдержадміністрації:
« Такої значної уваги як до Нових соціальних ініціатив
Президента України «Діти – майбутнє України», прого�
лошених на розширеному засіданні Кабінету Міністрів
27 лютого 2013 року, в Уряді ще ніколи не було за роки
незалежності України. Чому? Стало очевидним, що
прийшов час рішучих, глибинних реформ.

Новими соціальними ініціативами окремо виділено
блок питань, що стосуються всебічного розвитку кож�
ної дитини «Кожній дитині – всебічний розвиток», який
передбачає по�перше, збереження та розширення
мережі позашкільних навчальних закладів; по�друге,
державну підтримку позашкільних навчальних закладів
(урахування при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів видатків на позашкільну освіту); по�третє,
збільшення охоплення позашкільною освітою з 40 до
70 відсотків дітей відповідного віку.

Провідна роль у реалізації поставлених завдань у
сфері позашкільної освіти належить 5 позашкільним
навчальним закладам нашого району: Будинок дитя�
чої творчості, Центр технічної творчості та дозвілля
школярів й учнівської молоді, Центр еколого�натура�
лістичної творчості учнівської молоді, Дитячо�юнаць�
кий клуб фізичної підготовки, Дитячо�оздоровчий табір
«Ювілейний» (табір сезонного перебування). Безпе�
речним нашим досягненням є рівень охоплення дітей
позашкільною освітою. За статистичними даними, у
районі налічується 185 гуртків ПНЗ (у 2012/2013 на�

вчальному році – 182), гуртків, груп, секцій
та інших творчих об’єднань на базі ЗНЗ
району – 65. На сьогодні в Дніпропетровсь�
кому районі усіма видами позашкільної
роботи охоплено 5108 учнів, що становить
(76,9%) від загального контингенту учнів
району (обласний показник 66%). Із них
3039 учнів є безпосередніми вихованцями
5 ПНЗ (що становить 47%). Це один із
кращих показників в області. Але, безпе�
речно, мусимо виходити на всі 70 відсотків.

Свідченням належної якості позашкіль�
ної освіти є й виступи та постійні перемоги
наших учнів на обласних, всеукраїнських

ТЕМА   ТИЖНЯ

ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАБЕЗПЕЧЕН@
НЯ В РЕГІОНІ ЗАВДАНЬ ЩОДО ЗБЕ@
РЕЖЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАК@
ЛАДІВ (ЦЕНТРІВ, ГУРТКІВ, СЕКЦІЙ)
НА ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ІНІЦІАТИВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
«ДІТИ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ»

та навіть міжнародних інтелектуальних
змаганнях. Прикладів тут сотні. Близько
83 % дітей узяли участь у районних, об�
ласних, всеукраїнських та міжнародних
конкурсах, фестивалях, змаганнях, з них
17 % вибороли призові місця на найви�
щих рівнях.

Ще однією дуже важливою складовою є
охоплення позашкільною освітою дітей�
сиріт та дітей, позбавлених батьківсько�
го піклування, дітей із малозабезпече�

них сімей району. 433 (33,7%) дитини є вихованцями
наших позашкільних закладів. 812 (30,2%) учнів
пільгових категорій, залучених до роботи у гуртках,
секціях та інших творчих об’єднаннях на базі ЗНЗ
району. Величезним досягненням стало залучення
до позашкільної освіти дітей із девіантною поведін�
кою. Сьогодні в позашкільні заклади інтегровано 37%
дітей вищезазначеної категорії, в тому числі й схиль�
них до бродяжництва та правопорушень. Такі кроки
також отримали високу оцінку на колегії Департа�
менту освіти і науки.

У 2013 році фінансування позашкільних закладів
району збільшено майже на 90 тис. грн і складає
близько 3 млн 60 тис. грн. Завдяки збільшенню об�
сягів фінансування були покращені умови перебу�
вання дітей у закладах, проведена низка дитячих
конкурсів та фестивалів.

У рамках проекту «Позашкілля» Програми роз�
витку освіти Дніпропетровського району перемож�
цям обласного етапу конкурсу�захисту науково�
дослідницьких робіт Дніпропетровського відділен�
ня Малої академії наук України на церемонії «Обда�
ровані діти – надія України» щороку вручається
одноразова премія районної державної адмініст�
рації. Цієї нагороди удостоєно уже понад 50 юних
обдарувань.

Значно виріс авторитет до позашкільної освіти рай�
ону й після державної атестації 3�х наших позашкільних
закладів, як однієї із основних форм державного конт�
ролю, із яких 2 – атестовані на достатньому рівні у
вересні місяці цього року (БДТ, ДЮКФП), а ЦЕНТУМ
обласною експертною радою у червні 2013 року визна�
но як такий, що атестований із відзнакою. Це, на сьо�
годнішній день, найвищий показник в області.

 Хочу подякувати очільникам району за підтримку й
наголосити, що разом із керівництвом району ми
серйозно зацікавлені у виявленні та подальшому роз�
витку обдарованих і талановитих дітей крізь призму
позашкільної освіти району.

Адже ті кроки, які на сьогодні вже зроблені й будуть
зроблені в майбутньому всіма гілками влади, є од�
нією із найголовніших стратегічних інвестицій у тих,
хто будуватиме й розвиватиме Україну практично до
кінця ХХІ століття.

Днями в Дніпропетровську за участю віце�прем’єр�
міністра України, голови Державної міжвідомчої комісії у
справах увічнення пам’яті жертв війни,  голови Дніпропет�
ровської обласної організації Партії регіонів Олександра
Вілкула був відкритий пам’ятник, який увіковічив подвиг Ге�
роя Радянського Союзу Михайла Панікахи, загиблого в Ста�
лінграді при підриві німецького танка.
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«Дніпровська зоря» ОФІЦІЙНО
14 листопада відбулося пле�

нарне засідання 27 сесії рай�
онної ради, яке провела голова
районної ради Любов Біла.

Ця сесія відкрила четвертий
рік повноважень районної ради.
Тому головуюча наголосила у
зверненні до депутатів, що
більша половина скликання
минула, але й попереду ще ба�
гато цікавої і наповненої доб�
рими справами роботи. І поба�
жала колегам активних депу�
татських буднів.

У роботі сесії взяв участь де�
путат обласної ради від Партії
регіонів Шинкевич Віктор Ген�
надійович.

З питань фінансового блоку
доповідала начальник фінан�
сового управління райдержад�
міністрації Наталія Левчук.
Відповідно до прийнятого
рішення затверджено звіт про
виконання районного бюджету

за 9 місяців 2013 року по дохо�
дах у сумі 135649,5 тис.грн і по
видатках у сумі 135046,1
тис.грн, у тому числі: загаль�
ний фонд районного бюджету
по доходах з урахуванням сум,
одержаних з державного бюд�
жету та бюджетів інших рівнів, �
у сумі 128470,8 тис. грн і по
видатках, з урахуванням сум,
переданих бюджетам інших
рівнів, � у сумі 131180,9 тис.
грн; спеціальний фонд район�
ного бюджету по доходах � у
сумі 7178,7 тис. грн і по видат�
ках � у сумі 3865,2 тис. грн.

В обговоренні даних питань
взяли участь голови Степо�
вої і Новоолександрівської

СЕСІЯ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

сільських рад Юрій Світлич�
ний і Олександр Візір, на�
чальник управління оподат�
кування фізичних осіб
Дніпропетровської об’єдна�
ної податкової інспекції
Сергій Скрипник.

У своїй співдоповіді заступ�
ник голови постійної комісії з
питань соціально�економіч�
ного розвитку району, бюдже�
ту і фінансів Віталій Жегансь�
кий зазначив: « План за дохо�
дами районним бюджетом ви�
конано на 92,4 відсотки, от�
римано доходів в сумі 135,6
млн.грн, в тому числі: 40,6
млн.грн � власні доходи, 95,0
млн.грн або 70,0 відсотків –
це дотації та субвенції з бюд�
жетів різних рівнів, тобто з
державного, обласного та
місцевих бюджетів району. Ми
дуже вдячні за співпрацю і
фінансову підтримку місце�
вим радам всіх рівнів нашого
району, які переймаються
проблемами своїх громад і
підтримують бюджетні уста�
нови, що територіально зна�
ходяться на їх території, а ут�
римуються за рахунок коштів
районного бюджету».

Від постійної комісії було зап�
ропоновано: звіт про виконан�
ня районного бюджету за 9
місяців 2013 року затвердити
та попередити головних роз�
порядників коштів районного
бюджету – управління та

відділи райдержадміністрації –
про необхідність вжиття додат�
кових заходів щодо посилення
внутрішнього фінансового кон�
тролю в підвідомчих установах,
повне та ефективне освоєння
бюджетних коштів.

На сесії депутати прийняли
Програму сталого соціально�
економічного розвитку Дніпро�
петровського району на 2013�
2018 роки та Програму ство�
рення і ведення містобудівно�
го кадастру Дніпропетровсь�
кого району на 2013�2017 роки.

З питань соціального на�
прямку доповідали присутнім
голова профільної постійної
комісії районної ради Віра
Підодвірна, з питань розвитку
місцевого самоврядування –
Володимир Мартинець, який
очолює постійну комісію з пи�
тань регламенту, депутатської
етики, зв’язків з об’єднаннями
громадян, засобами масової
інформації, діяльності рад та
розвитку місцевого самовря�
дування.

На сесії депутати одноголос�
но проголосували за надання
районною радою партнерсько�
го внеску для реалізації 2�х
проектів Чумаківської сільської
ради, які подано на Всеукраї�
нський та обласний конкурси
проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування; а
також про подання 2�х проектів
районної ради для участі в об�

ласному конкурсі, перший з них
стосується проведення за�
ходів з енергозбереження Но�
воолександрівскої СШ, а дру�
гий – направлений на створен�
ня Стратегії розвитку Дніпро�
петровського району до 2020

року. Проекти від районної ради
презентувала заступник голо�
ви районної ради Віра Джур, а
від Чумаківської сільської ради
– активіст територіальної гро�
мади Алла Ситенко.

На сесії було розглянуто пи�
тання про припинення діяль�
ності фракції політичної партії
«Фронт змін» (у зв’язку з
ліквідацією цієї партії) та реє�
страцію фракції Всеукраїнсь�
кого об’єднання «Демократи
(Демократична партія)», до
якої увійшли депутати район�
ної ради Віталій Жеганський та
Сергій Іванцов.

З усіх питань, внесених до
порядку денного сесії, прий�
няті відповідні рішення.

Після закінчення пленарної
частини Любов Олексіївна при�
вітала депутатів�аграріїв з на�
годи професійного свята.

� Приємно, що в нашому рай�
оні є люди, які вміло поєднують
професійну і депутатську ро�
боту і є гідними представника�
ми славної родини сільгоспви�
робників Дніпропетровського
району.

Депутат обласної ради Ніко�
лаєв Олександр Іванович все

своє життя присвятив розвит�
ку сільського господарства.
Він – Заслужений працівник
сільського господарства Украї�
ни, почесний професор
Дніпропетровського держав�
ного аграрного університету.

Із 34 депутатів районної ради
12 – працівники цієї важливої,
особливо для нашого району,
галузі!

Це: Василь Гапіч, Анатолій
Гречина, Костянтин Купріянов,
В’ячеслав Лінський, Микола
Лопадін, Володимир Марти�
нець, Володимир Петренко,
Анатолій Река, Олег Рубль,
Сергій Сущенко, Тетяна Ткач,
Сергій Хорішко.

У складних умовах вам дово�
диться працювати зараз, але
ви досягаєте значних успіхів,
забезпечуючи мешканців рай�
ону і області сільськогоспо�
дарською продукцією. За це
вам щира вдячність.

З нагоди завершення
сільськогосподарського року
депутати отримали символіч�
ний подарунок від керівників
району.

(Вл.інф.)
На фото Таміли Жорняк: зі

звітом про виконання рай@
онного бюджету перед де@
путатами виступає Наталія
Левчук; депутати@сільгосп@
виробники приймають при@
вітання з професійним свя@
том.

Органи юстиції Ук�
раїни з моменту їх
створення в нашій державі і до цього
часу перебувають у процесі рефор�
мування, який є складовою части�
ною адміністративної реформи, на�
правленої на розбудову в Україні де�
мократичної, правової держави та
створення належних умов для захис�
ту конституційних прав та свобод
людини і громадянина.

Слід зазначити, що із здобуттям Ук�
раїною незалежності було прийнято
Концепцію судово�правової рефор�
ми в Україні (схвалену Постановою
Верховної Ради України від 28 квітня
1992 року),  яка встановлювала
відправні організаційні та інші заса�
ди перетворень у правовій царині
нашої держави з метою приведення
системи судових та правоохоронних
органів, а також усіх галузей права у
відповідність до соціально�економі�
чних та політичних змін, що відбува�
лися в суспільстві у ті роки.

Низку положень вказаної Концепції
було втілено у Конституції України
1996 року, з прийняттям якої з’яви�
лася можливість на конституційному

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ в’язничне управління (передане до
Міністерства внутрішніх справ у 1895
році), управління межовою частиною,
навчальні заклади, які готували чи�
новників канцелярій судових відомств
(училище правознавства, Костянти�

нівський межовий інститут), три
архівні установи, редакція «Журнала
Министерства юстиции», сенатська
друкарня та благодійне товариство
судового відомства.

Якщо поглянути на органи юстиції в
історичному розвитку, то можна по�
мітити, що процес реформування цьо�
го відомства відбувався завжди, а
історія органів юстиції – це історія
зміни функцій, що покладалися на
цю інституцію.

Коло повноважень органів юстиції на
сьогодні надзвичайно широке, їхня
діяльність має багатогранний харак�
тер. Тому Міністерство юстиції України
послідовно і виважено здійснює ради�
кальне реформування своєї галузі.

За попередні роки українська юс�
тиція пройшла складний шлях у своє�

ГЕНЕЗИС  СТАНОВЛЕННЯ  ОРГАНІВ  ТА  УСТАНОВ  ЮСТИЦІЇ

рівні завершити будівницт�
во розвинутого громадянсь�

кого суспільства та суверенної, де�
мократичної, правової, соціальної
держави.

Вперше інститут органів юстиції на

теренах України з’явився у 1802 році,
а саме 08 (20) вересня 1802 року
маніфестом Олександра І «Про зас�
нування міністерств» було утворено
Міністерство юстиції Російської
Імперії як центральний орган держав�
ного управління системою суду та
прокуратури, юрисдикція якого по�
ширювалася і на Україну, що в ті часи
входила до складу Російської Імперії.
Центральний апарат Міністерства
формувався на базі канцелярії гене�
рал�прокурора і складався з міністра,
який одночасно займав посаду гене�
рал�прокурора, двох товаришів (зас�
тупників міністра), ради (консуль�
тації), канцелярії міністра і двох де�
партаментів.

До Міністерства юстиції Російсь�
кої Імперії входили також головне

му розвитку. І сьогодні незапереч�
ним є внесок органів юстиції в утвер�
дження демократичних засад розвит�
ку суспільства, верховенства права,
принципів справедливості та гумані�
зму, пріоритету прав і свобод  людини
і громадянина, становлення повноц�
інного громадянського суспільства.

 Слід відзначити, що вагомий вне�
сок та безцінний вклад задля ефек�
тивної роботи та  процвітання  органів
юстиції кожного дня вносять безпо�
середньо працівники органів юстиції,
які сумлінно та наполегливо викону�
ють функції та завдання, покладені
на них.

Більшість працівників органів юс�
тиції є юристи, саме вони являються
«прикордонниками» дотримання за�
конності в країні, головною місією
яких є забезпечення правильного
застосування, неухильного дотри�
мання та запобігання невиконанню
вимог законодавства України кожним
її громадянином.

Вячеслав КАРМАЗІН,
начальник  головного управ�
ління юстиції у Дніпропет�
ровській області.

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ТА ГОСТЕЙ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ!

Департаментом взаємодії з правоохоронни�
ми органами цивільного захисту та оборонної
роботи облдержадміністрації проводиться пе�
ревірка централізованої системи оповіщення
населення області з метою вив�
чення її працездатності та на�
вчання населення.

27 листопада о 14 годині
10 хвилині будуть включені
сирени, що означатиме
попереджувальний сигнал
«Увага всім!».

Почувши сирену, зберігайте спокій і
порядок. Вашому життю та здоров’ю
нічого не загрожує. Включіть радіо та телевізори,
уважно прослухайте інформацію й дійте у відповід�
ності з отриманою інформацією, оповістіть про це
сусідів, особливо людей похилого віку.

Шановні громадяни! Будьте уважні до повідом�
лень і сигналів управління з питань надзвичайних
ситуацій. Це врятує вам, рідним та близьким, жит�
тя, збереже здоров’я та ваші домівки.

Ростислав БОТВІНОВ,
заступник голови облдержадміністрації.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16 жовтня 2013 року № 477/0/3�13,
зареєстрованого в Дніпропетровському районному управлінні юстиції 22 жовтня 2013 року за № 3/137
внесено зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 вересня 2012 року №
1320�р «Про затвердження Положення з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговуван�
ня (надання соціальних послуг)», зареєстрованого в Дніпропетровському районному управлінні юстиції 03
жовтня 2012 року за № 11/133.

Основні позиції, які були змінені: назву розпорядження від 21 вересня 2012 року № 1320�р «Про затвердження
Положення з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)»
викладено в наступній редакції: «Про затвердження Положення про районну комісію з питань звільнення
громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)»; пункт 1 розпорядження від 21
вересня 2012 року № 1320�р «Про затвердження Положення з питань звільнення громадян від плати за
соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)» викладено в наступній редакції: «Затвердити Поло�
ження про районну комісію з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання
соціальних послуг), що додається»; пункт 5.2 розділу 5 Положення про районну комісію з питань звільнення
громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого розпоряджен�
ням голови Дніпропетровської районної державної адміністрації від 21 вересня 2012 року № 1320�р, зареєст�
рованого в Дніпропетровському районному управлінні юстиції 03 жовтня 2012 року за № 11/133 викладено в
наступній редакції: «Громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і
зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і
мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей�інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середнь�
омісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї».

Наталія ШЕВЕЛЬ, директор Територіального центру соціального обслуговування(надання
соціальних послуг) Дніпропетровського району.

ЦЕНТР  СОЦІАЛЬНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ІНФОРМУЄ

БЕЗКОШТОВНЕ  НАДАННЯ  СОЦІАЛЬНИХ  ПОСЛУГ
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«Дніпровська зоря»

День працівників сільського госпо�
дарства відзначали в районному Буди�
нок культури, щоб висловити щиру по�
дяку всім працівникам полів та ферм,
ветеранам праці, механізаторам, тва�
ринникам, фермерам, спеціалістам
сільського господарства, всім, хто
своєю невтомною працею забезпечу�
ють нам щедрий
урожай.

Святково прикра�
шене фойє Будинку
культури  зустріло
гостей виставкою
газетних публікацій
та фотодокументів
про досягнення
фермерських гос�
подарств «За хліб і
до хліба на нашім столі доземно вкло�
няємось вам, трударі». Українськими
сільськими щедротами рясніли  широкі
столи, на яких красувалася продукція
сільських господарств та підприємств
рідного краю. Снопи  пше�
ниці милували око, як сим�
вол добробуту та гостин�
ності Дніпропетровсько�
го району. Народний ан�
самбль «Журавка» (ху�
дожній керівник Олек�
сандр Середко) запаль�
ними українськими пісня�
ми доповнювали яскра�
вий колорит свята.  При�
ємним сюрпризом стало
розповсюдження лотерейних білетів.

Нашу Україну називають працелюб�
ним хліборобським краєм, і не дивно,�
бо люди, що живуть тут розумом і ду�
шею щодня долучаються до важливих
справ � обробляють землю, вирощують
худобу, садять сади, плекають землю

квітами. Трударів, які душею прикипіли
до своєї нелегкої, сповненої щоденни�
ми клопотами справи, привітав Вадим
Кобиляцький, голова Дніпропетровсь�
кої райдержадміністрації: «Сьогодні
свято дбайливих господарів, незалеж�
но від форм
власності та
господарюван�
ня. Цей день –
визнання дер�
жавою святої
праці на благо
України, це хва�
ла мозолистим
рукам селян, які
працюють на
землі, працю�
ють завзято  й
натхненно. Вро�
жай – 2013 року
це доводить. Досягнення в аграрному
секторі району є одним із кращих за
останні 10 років. Шановні наші сільгос�
пвиробники, ми знаємо, що у вас бага�
то перешкод  і  невирішених проблем.
Завдання влади допомагати  й підтри�
мувати вашу щоденну кропітку працю,
бо саме ви є стержнем сільського гос�
подарства, який наповнює українські
засіки  щедротами  полів. Подяка вам
за невтомну працю, оптимістичного вам
настрою й примноження високих по�
казників». Почесною грамотою
Міністерства Аграрної політики та про�
довольства України за вагомий внесок
у розвиток сільськогосподарського ви�
робництва, високий професіоналізм,
самовіддану працю та з нагоди про�
фесійного свята був нагороджений  Во�
лодимир Луценко, головний агроном
ТОВ Агрофірма «Дніпро». Почесною
грамотою Дніпропетровської обласної
державної адміністрації за плідну й сум�
лінну працю, високий професіоналізм,
значний особистий внесок у розвиток
агропромислового комплексу та з на�
годи  професійного свята  нагороджена
Галина Демиденко, головний агроном
СПП «Чумаки». Грамотою Дніпропет�
ровської обласної  державної адмініст�
рації за сумлінну, плідну, багаторічну
працю, досягнення високих результатів
у галузі рослинництва, за вагомий вне�

сок у розвиток агропромислового ком�
плексу Дніпропетровського району та
з нагоди свята нагороджений Володи�
мир Клименко, директор  приватного
підприємства «Перемога АВК». Грамо�
тами  й подяками  були  відзначені кращі
представники сільгосппідприємств
району. Також шановним працівникам

сільського господар�
ства Вадим Якович за�
читав вітального лис�
та від  віце�прем’єр�
міністра України Олек�
сандра Вілкула.

До щирих поздоров�
лень трударів землі
приєдналася Любов
Біла, голова райради.
«Важкою є праця

хлібороба. Це і недоспані ночі, напру�
жені дні, висушене сонцем обличчя.
Цьогорічний урожай зібрано напруже�
ними руками, гарячими серцями, з ран�
нього ранку до пізнього вечора в гарячі

пори  жнив та по�
сівної, трудили�
ся сільгоспви�
робники в по�
лях. І сьогодні
ми вклоняємо�
ся мужнім лю�
дям із золоти�
ми руками. Без
перебільшення
– це всенарод�
не свято, оск�

ільки від повсякденної хліборобської
праці залежить здоров’я нації, добро�
бут нинішнього та майбутніх поколінь.
Вклонімося рідній землі і людям, для
яких нелегка праця була і залишається
сенсом життя. Спасибі вам за щедрий
урожай!». За сумлінну працю, значний

внесок у соціально�економічний роз�
виток району та з нагоди свята Дня
працівників сільського господарства
грамотами нагороджені: Зоя Буштрук,
головний бухгалтер ТОВ «Любимівка»;
Лариса Кальмус, оператор машинного

доїння СПП «Чумаки»; Тетяна Карнаух,
завідувача складу готової продукції ТОВ
«Агроінвест»; Любов Масльонкіна,сви�
нарка ПП «Сігма»; Федір Шалигін, ком�
байнер Інституту сільського господар�
ства  Степової зони НААНУ.

З нагоди Дня працівників сільського
господарства народний депутат Украї�
ни від Партії регіонів Віктор Бутківський
привітав кращих представників найс�
лаветнішої української професії, труд�
івників села, завдяки праці яких на сто�
лах є хліб та до хліба. Віктор Володими�
рович наголосив, що праця хлібороба й
тваринника дуже важка, вона при�
рівнюється до шахтарської, та дуже
благородна, корені якої сягають дале�
ких віків. Від прадіда передалася нам
любов до рідної землі, до самовіддано�
го служіння людям. Тому надзвичайно
приємно бачити у залі не тільки пред�
ставників старшого покоління, а й мо�
лодь, яка гідно продовжує трудову ес�
тафету хліборобів рідного краю.

У нас на Україні ведеться так, що хліб
у хаті – то багатство, сіль – то гостинність
і щирість. Запашні короваї, святкові тор�
ти, подарунки та квіти Віктор Бутківсь�
кий вручив заслуженим працівникам
сільського господарства з усіх місцевих
рад Дніпропетровського району. Серед
них ветерани праці Віра Іванівна Руда,
яка пропрацювала 45 років дояркою із

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Повелося це ще за часів дідів@прадідів, що восени, коли землю
вкриває жовте листя, коли зібрано врожай, відзначати свято
людей, які  присвятили своє життя праці на рідній священній
землі. Саме осінь увінчує найдорожчу серцю хлібну пору року.
І не дивно, адже саме на українських  широтах тисячі років тому
нашими предками було створено найдавнішу хліборобську куль@
туру, яка живе й процвітає до сьогодні.

ХВАЛА  РУКАМ  РОБОТЯЩИМ

ЗНАЙ  НАШИХ!

За даними Міжнародного економічного рейтингу «Ліга кращих» у номінації
«овочівництво, декоративне садівництво й вирощування продукції розсад�
ників» одним із лідерів сільськогосподарських підприємств України за резуль�
татами роботи за 2013 рік (33 місце) визнано фермерське господарство
«Бахус», головою якого є Каміль Нурмагомедович Мірзаханов.

Також завершилось загальнодержавне рейтингування підприємств агро�
промислового сектору економіки України за результатами 2012�2013 року. На
основі науковообгрунтованої статистичної методології у номінації «показники
масштабів виробництва та платоспроможності» перше та друге місця у ТОП�25
(золото рейтинга) посіли ФГ «Бахус» та ФГ«Мрія�Агро» (Анатолій Анатолійович
Река). У номінації «вирощування зернових культур» (крім рису), бобових культур
і насіння олійних культур» (24 місце) у ТОП�100 (срібло рейтингу) серед 2664
підприємств Дніпропетровської області за показником «середня зарплата»
посіло ФГ «Вперед�Агро» (Анатолій Васильович Река).
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Волоської сільської
ради та Віктор Васи�
льович Семенов,
тракторист зі 43�
річним стажем робо�
ти із Чумаківської
сільської ради. А го�
лова асоціації фер�
мерів Дніпропет�
ровського району
Анатолій Васильо�
вич Река отримав у подарунок від народ�
ного депутата запашний коровай із пше�
ниці врожаю 2013 року.

Тетяна Ткач, начальник управління аг�
ропромислового розвитку від щирого
серця привітала працівників сільського
господарства з їх професійним святом,
зазначивши, що цього року Дніпропет�
ровський рай�
он за показни�
ками сільсько�
господарської
продукції став
передовим.
Серед аграріїв
найкращі: ТОВ
АФ «Дзержи�
нець», дирек�
тор Анатолій
Єщенко; СПП
«Чумаки», Дмитро Ємельченко; ДП ДГ
«Дніпро», директор Сергій Хорішко; СГ
«Вперед�Агро», голова Анатолій Река;

ТОВ «Ранет» директор Анатолій Гречи�
на. У цьому році високих показників до�
сягли й  тваринники району. За 10 місяців
поточного року значно збільшилося по�
голів’я великої рогатої худоби на 11%,
поголів’я свиней на 12%. У порівнянні з

показниками 2008
року поголів’я птиці
збільшилося   на 20%.
Валове виробництво
молока збільшилось в
порівнянні з минулим
роком на 49%.

Одним із кращих у га�
лузі тваринництва є
молочно�виробничий
комплекс «Єкатери�
нославський» ТОВ АТП

«Ювілейне» – директор Ярослав Ляпін;
ТОВ «Деміс�Агро» – директор Лілія
Губська; ПП «Сігма» – генеральний ди�
ректор Санасар Куюмчан; ТОВ «АФ
«Дніпровська» – директор Валерій Ва�
кух. Тетяна Іванівна подякувала всім
трудівникам села за сумлінну та нелег�
ку працю, побажала щедрих плодів, і
щоб дощ і сонце стали союзниками, а
не перешкодою на шляху до перемог і
достатку. Грамотою Департаменту аг�
ропромислового комплексу, розвитку
сільських територій та ринкового сере�
довища облдержадміністрації відзна�
чені: Віталій Клочков, виконавчий ди�
ректор   молочно�виробничого комп�

лексу «Єкатеринославсь�
кий» ТОВ АТП «Ювілейне»;
Віктор Яковенко, механіза�
тор ДП ДГ «Дніпро»; Ольга
Кулик,свинарка ПП
«Сігма». Грамотою управл�
іння агропромислового
розвитку Дніпропетровсь�
кої райдержадміністрації
нагороджені: Петро Попу�
торовський,тракторист

Інституту сільського господарства
Степової зони НААНУ; Зоя Лапіна, зав�
ідувач складом   Дніпропетровської дос�
лідної станції; Алла Васюк, свинарка
ПП «Сігма».

Як  символ  вдячності за  невтомну
працю й  велику  життєву мудрість пода�
рунками та квітами, словами подяки на

заході  відзначали людей,
що вже відпрацювали бага�
то�багато років на полях
Дніпропетровського райо�
ну. Шановні ветерани при�
множували славу нашого
району, переживали його
невдачі та успіхи, їм за це
низький уклін до землі.

З професійним святом
шановних трударів поздо�
ровили й привітали яскра�

вими виступами  вокальний ансамбль
«Степовичка» із села Степове, керів�
ник Микола Дідушок; вихованці дитя�

чого садочка «Червона шапочка». Гос�
тям свята подарували свій чудовий спів
Юлія Соколова, сел. Ювілейне; Любов
Поліщук, директор районного Будинку
культури; Гульнара Шевченко та Аль�
берт Дерягін, с. Любимівка. Гостей роз�
важали веселі кумушки Параска та Па�
лажка у виконанні працівників РБК Те�
тяни Лимарь і  Тетяни Михайлюченко.

А наприкінці урочистостей були роз�
іграні лотерейні білети, щасливчики от�
римали подарунки.

Ми славимо дбайливих та відповідаль�
них господарів землі, людей із гарячими
серцями, які вирощують хліб, догляда�
ють худобу, плекають у полі сходи.
Світанки, вранішні роси, степові дух�
мяні вітри, вогняні безсонні ночі – ось

їхні супутники в роботі. Їхня невтомна
праця направлена на те, щоб стіл кож�
ного українця був щедрим і ситним, щоб
до хліба ще було м’ясо й молоко, буряк
і капуста. Трудові будні працівників
сільського господарства  важкі й відпо�
відальні. Тож нехай сторицею вертаєть�
ся нашим невтомним трудівникам тур�
бота й теплота від матінки�землі.

Шановні працівники сільського гос�
подарства! Нехай ваші здобутки при�
множуються, й славляться в віках.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото автора: учасники урочис@

тостей із нагоди свята працівників
сільського господарства.
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ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ, КИЄВЕ МІЙ!
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«Дніпровська зоря» СУСПІЛЬСТВО

З метою популяризації серед підростаючого покоління професії украї�
нського правоохоронця цього року проводиться конкурс між школярами
загальноосвітніх шкіл під назвою «Міліція очима дітей». У своїх малюнках
діти відобразили своє
бачення української
міліції.

Справді, цікаве пи�
тання – що ж думають
діти про міліцію? Як
твердить народна
мудрість: вустами ди�
тини говорить істина. І
з цим можна погоди�
тись. Через художні ма�
люнки дітей, які з натх�
ненням взяли участь у
конкурсі, керівництво
Дніпропетровського районного відділу, в.о. начальника СКМСД капітан міліції
Тетяна Єщенко, споглядала результати дитячої творчості. Як з’ясувалося,
діти переважно уявляють міліціонера, як суворого дорослого в синій формі зі
зброєю в руках або смугастою палицею, охоронця порядку та помічника.

Враховуючи техніку виконання та творчий підхід були відзначені та
нагороджені подарунками кращі роботи, а саме учнів 2�го класу Олек�
сандра Старченка, Данила Долбілова та учениці 4�го класу Ольги Пікуш.
Така співпраця сподобалась юним художникам і наступного року матиме
продовження.

Висловлюємо подяку працівникам Дніпропетровського РВ ГУ МВС Ук�
раїни в Дніпропетровській області за проведені правовиховні лекції та
бесіди з учнями про відповідальність неповнолітніх за вчинення адміні�
стративних та кримінальних правопорушень, а також про шкоду паління
тютюну, вживання алкоголю та наркотиків, порушення громадського
порядку. Маємо надію й у подальшому на тісну співпрацю.

Марина НЕСТЕРУК, педагог�організатор Підгородненської СШ�4.

ЮНІ  ХУДОЖНИКИ
МІЛІЦІЯ  ОЧИМА  ДІТЕЙ

У наші дні з великою силою усвідомлюємо велич творчості Шевченка для
українського народу, для всієї світової культури. Тарас Шевченко підніс українсь�
ку культуру на найвищий рівень і забезпечив її міжнародне визнання.

У Старокодацькому Будинку культури нещодавно пройшов захід із визначення
200�т річчя Т. Г. Шевченка. Учні Старокодацької школи читали вірші та співали пісні

Т. Г. Шевченка. Художній керівник
дитячого ансамблю «Соняш�
ник» розповіла дітям про жит�
тя Шевченка, про його тяжку
долю, поневіряння.

Тарас Шевченко – символ
чесності, правди й безстраш�
ності, поваги до людини. Вся
творчість Кобзаря пронизана
великою любов’ю до Батьків�
щини, пройнята священною
ненавистю до ворогів та гно�
бителів народу. Його думи,
його пісні, його полум’яний
гнів, його боротьба за світлу
долю трудового люду були ду�
мами, піснями, гнівом і бо�
ротьбою мільйонів. Поет, який
віддав усі свої сили боротьбі
за визволення рідної України

від соціального та національного гніту, виражав прагнення й сподівання всіх
народів, всіх прогресивних людей світу.

На заході дітям розповіли, що Т. Г. Шевченко прожив дуже мало – лише 47 років. Із них
34 роки провів у неволі: 24 роки – під ярмом кріпацтва й понад 10 років – у найжорстокіших
умовах заслання. А решту – 13 «вільних» років – перебував під невсипущим наглядом
жандармів. Оглядаючи прожите життя, сповнене страшної негоди і злиднів, він з болем
говорив: «Сколько лет потерянных, сколько цветов увядших…»

Ніна ПРОТОПОПЕНКО, директор Будинку культури, член Партії регіонів.

ШЕВЧЕНКОВІ ДУМКИ ПЕРЕЖИВУТЬ ВІКИ

ПОЕЗІЯ ЖИВЕ Й РОЗКВІТАЄ

Розширення світогляду людини багато в чому залежить від того, які місця вона
відвідала. На кожних канікулах учні нашої школи відвідують різноманітні екс�
курсії, які їх не лише розважають, а й
дають цінні знання.

Цього року ми відвідали столицю нашої
держави місто Київ. Діти ретельно готу�
валися до поїздки: знаходили інформа�
цію про пам’ятки культури та архітекту�
ри, про історію Києва.

Столиця зустріла нас неймовірно теп�
лою та сонячною погодою! Розпочалося
наше знайомство з містом із огляду па�
м’ятника засновникам Києва � Кию,
Щеку, Хориву та їх сестрі Либідь та Ас�
кольдової могили. Не обійшли діти ува�
гою й пам’ятник Героям Крут.

Незабутнє враження справили на учнів
екскурсії по Софійському, Володимирсь�
кому та Михайлівському соборах та,зви�
чайно ж, Києво�Печерській лаврі. Неможливо передати словами, якою енерге�
тикою сповнені ці багатовікові стіни, в яких відбувалися знакові історичні події!

Так як наші підлітки, звичайно ж, щирі фанати українського футболу, то просто
не могли пройти повз НСК Олімпійський. Діти були у захваті. Та найбільше емоцій

викликали Майдан Незалежності та Хре�
щатик у вечірніх вогнях.

Шкода було прощатися з такою гос�
тинною столицею. Але ж подорож закін�
чилася. Київ попрощався з нами щирими
посмішками вечірніх вогнів Арки Дружби
Народів та неймовірно гарних мостів че�
рез величний Дніпро. На згадку діти при�
везли з собою безліч сувенірів, звичайно
ж , «Київський торт» та безліч позитивних
вражень.

Діти навперебій ділилися враженнями
зі своїми друзями. Вікторія Ключник:
«Мені дуже сподобалася поїздка! Найб�
ільше вразили храми та собори!».Мак�
сим Мирошник: «Найбільше запам’ятв�
ся стадіон «Олімпійський».Денис Гура:

«А мене вразив Майдан! Поїздка була незабутньою!».
Ольга ФІЛОНЕНКО,  вчитель англійської мови Кіровської СШ�2.

Кожен народ має свою власну історію, історію,
яку створили й вистраждали впродовж багатьох
століть і тисячоліть попередні покоління. Як
свідчать давні джерела, майже кожне століття
позначене голодними роками, страшними епіде�

міями, спустошливими війнами, чужоземними навалами. Голодомор 1932�1933 рр. –
одна із найбільш трагічних сторінок історії українського народу. За механізмом творення
і страхітливими наслідками він віднесений до найтрагічніших подій в історії людства.

Наша пам’ять закликає щороку наприкінці осені гучно дзвонити у Дзвони пам’яті й
скорботи в пам’ять тих мільйонів наших співвітчизників, які на початку 30�х років ХХ
століття були безвинно закатовані голодом. Ця пам’ять і совість змушує нас на
траурних заходах, молебнях і поминах перед могилами�насипами й символами мук –
хрестами – низько поклонитися праху наших батьків, дідів і прадідів, родичів, знайо�
мих, праху всіх тих безвинно убієнних голодом українських громадян, які пройшли
через пекло голодомору.

Згадаймо ті страшні роки й ті події, які привели до такої страшної загальнонаціональної
катастрофи – страшного голодомору. Згадаймо, щоб знали про це не тільки дорослі, а
й діти, юнаки та дівчата, через які приниження, страждання та муки пройшов наш
працьовитий народ. Згадаймо, адже це наш громадянський обов’язок. Обов’язок живих
не безпам’ятних і не байдужих до своєї історії людей пам’ятати вимерлі села й хутори,
спільні ями, куди скидали десятками вбитих голодом і напівживих ще тіл  наших земляків.
Душі мільйонів замордованих голодом селян, їх невимовний біль закликають нас, живих,
прокинутися від сну й не тільки згадати страшні сторінки нашої історії, а й розібратися
до кінця з тими причинами, які привели до таких страшних трагічних наслідків, донести
правду про найтрагічнішу сторінку української історії до наших дітей і онуків, і зробити
все можливе, щоб вони передали все це прийдешнім поколінням і ніколи, ніколи не
допустили такої страшної трагедії.

Віра КАБАНЕНКО, начальник ЄД�3 Фрунзенського МУВГ.

Спілкування з
природою прино�
сить найбільшу на�
солоду й радість,
викликає найпал�
кішу любов до
рідного краю, до
життя.  Шепіт води,
зелених дібров,
спів пташок, запах
квітів – усе це ні з
чим незрівнянна
природа рідного
краю. Ось на такій
нотці була проведена вікторина у 3�А класі, з природознавства, на тему:
«Жива й нежива природа», де діти розкрили в собі такі ознаки: ерудо�
ваність, індивідуальність.

Діти об’єдналися в команди,  кожна команда придумала собі назву,
девіз, емблему. Учні з зацікавленістю брали участь у вікторині (відгаду�
вали загадки, кросворди, плутанини). Усі завдання були розраховані на
пошукову діяльність. Оцінювання кожного завдання було  не тільки
цікавим, але  й смачним, тобто один бал – одна цукерка. Після отриман�
ня «смачних» балів діти продемонстрували чудовий спів пісні про «друзів
наших менших».

Такі творчі цікаві шкільні заходи для дітей свідчать про розуміння
педагогів простої істини, що діти –  наші квіти, найбільша радість нашого
життя. Тому наше завдання зробити їх життя щасливим.

    Наталія КОВАЛЕНКО, вчитель початкових класів Кіровської СЗШ.

ЖИВА  Й  НЕЖИВА  ПРИРОДА

ЩАСЛИВІ МИТІ МАЛЕЧІ

ГОЛОДОМОР 1932@1933рр.

ДЗВОНИ ПАМ’ЯТІ Й СКОРБОТИ

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ПОВІДОМЛЯЄ

АДМІНІСТРУВАННЯ  ЄСВ
Нещодавно в Дніпропетровській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській

області відбувся брифінг (прес�конференція) за участю заступника на�
чальника Дніпропетровської ОДПІ Юрія Кочеткова та представників газети
«Дніпровська зоря» на тему «Надання звітності по єдиному соціальному
внеску. Переваги надання звітності в електронному вигляді».

З 1 жовтня Дніпропетровська ОДПІ почала процедуру адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Функція адміністрування єдиного соціального внеску перейшла від Пенсій�
ного фонду до Міністерства доходів і зборів.

Юрій Вікторович розповів, що на сьогоднішній день органи Міндоходів
провели всю необхідну технічну і організаційну підготовку, щоб для
підприємців цей процес був максимально комфортний. Звітність можна
подавати в електронному та паперовому вигляді. Для юридичних і фізич�
них осіб, які використовують найману працю, звітність повинна подавати�
ся до 20�го числа кожного місяця. Звітувати вони повинні за минулий
місяць. ФО – підприємці зобов’язані подавати звіт незалежно від того, чи
ведуть вони підприємницьку діяльність, крім фізичних осіб�підприємців,
які обрали спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами за віком
або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну
допомогу. ФО – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему
оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів звіт самі
за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.
Звітним періодом є календарний рік.

З початку року припинено понад 1,5 тисячі випадків незаконного пере�
міщення лікарських засобів

За 10 місяців поточного року співробітники Міндоходів припинили 1 603
спроби незаконного переміщення через кордон лікарських засобів на суму
понад 16 млн. гривень.

Майже 89% випадків становили спроби саме ввезення до нашої
держави лікарських засобів – 1424 факти на суму 15,86 млн. грн.
І лише 11% на вивезення – 179 фактів на суму 152 тис. грн.

Найчастіше лікарські засоби намагаються ввезти до нашої
держави з Молдови, Росії та Румунії, а вивезти до Росії. Серед
лідерів незаконного переміщення лікарських засобів – феназе�
пам, діазепам та андипал.

Як відзначають спеціалісти Міндоходів, найчастіше громадяни
необізнані з правилами переміщення лікарських засобів, які містять
у своєму складі психотропні або наркотичні речовини. Порядок
ввезення громадянами таких лікарських засобів, а також їх обсяги
визначено Постановою КМУ № 458 від 23.05.2012 року.

Що ж стосується переміщення лікарських засобів юридичними
або фізичними особами, то в таких випадках найчастіше ділки
намагаються отримати вигоду при поданні до митного оформлен�
ня документів, що містять неправдиву інформацію про вартість
товару, країну походження, кількість або навіть про склад лікарсь�
ких препаратів або його найменування.

Один з таких резонансних випадків був зафіксований працівни�
ками Кримської митниці Міндоходів у Євпаторійському морсько�
му порту. За документами, що були подані до митного оформлення,
до нашої держави надходив вантаж з Туреччини з лікарськими
засобами вагою 13,2 тонни загальною вартістю понад 1,2 млн.
гривень. Проте під час митного контролю виявився інший пакет
документів, в якому сума товару значно зросла і становила вже
майже 10 млн гривень. Було складено протокол  про порушення
митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України
(переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через
митний кордон України шляхом подання митному органу доку�
ментів, що містять неправдиві дані).

Дніпропетровська ОДПІ.

РЕАЛІЗАЦІЯ БЕЗХАЗЯЙНОГО
МАЙНА ВІД ГУ МІНДОХОДІВ

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

ГУ Міндоходів у Дніпропет�
ровській області оголошує кон�
курс з визначення суб’єктів госпо�
дарювання, які у 2014 році можуть
здійснювати реалізацію безха�
зяйного майна та майна, що пере�
ходить у власність держави (далі
Єдиний реєстр).

До Єдиного реєстру включа�
ються суб’єкти господарювання
незалежно від форми власності,
що є юридичними особами та
платниками податку на додану
вартість і здійснюють реалізацію
майна шляхом проведення біржо�
вих торгів (аукціонів) або через
роздрібну торговельну мережу.

Заяви для участі у конкурсі
приймаються органом доходів і
зборів (ДПІ) за місцем реєст�
рації платника податків (суб’єкта
господарювання).

Інформацію про документи, які
необхідно подати на розгляд
комісії для участі у конкурсі роз�
міщено на сайті ГУ Міндоходів –

dp.minrd.gov.ua
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НАРОДНА  МУДРІСТЬ

ХРИСТИАНСКИЕ    ИСТИНЫ

ЗДОРОВЬЕ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

Всеукраинская акция в рамках просветительно�
профилактической программы «Стоп инсульт» про�
водилась в поликлинике КУ»Днепропетровская
ЦРБ»ДОС». Состоялся день «открытых дверей» для
всех желающих получить квалифицированную кон�
сультацию невролога и терапевта. В наше время это
является актуальной проблемой, так как сердечно�
сосудистым заболеванием принадлежит пальма
первенства в структуре смертно�
сти населения. И одним из наибо�
лее распространенных является
инсульт, который проявляется
внезапным  развитием клиничес�
ких симптомов нарушения моз�
говых функций которые могут
привести к смерти пациента или
инвалидности.Уровень смертности
от инсульта в Украине в 2,5 раза превышает  относи�
тельные показатели западноевропейских стран.

Наиболее частой причиной возникновения ин@
сульта являются следующие факторы риска: по�
вышение АД, которое не должно превышать 130/85
мл. рт. ст.; повышения уровня холестерина в крови
свыше 5,0 ммоль/л у здорового человека способству�
ет возникновению в стенках сосудов бляшек, кото�
рым суживают просвет сосудов и  уменьшают крово�
снабжение важных органов; табакокурение, увеличи�
вает риск развития инсульта вдвое; систематическое
и долговременное злоупотребление  алкоголем, спо�
собствует артериальной гипертензии, изменениям
реологических свойств  свойств в крови, наступают
изменения системной гемодинамики в результате
нарушения сердечного ритма, что угрожает развити�
ем кардиогенной тромбоэмболии сосудов головного
мозга; стресс так же считают одним из факторов,
способствующих развитию инсульта; сахарный диа�
бет, больные с этим заболеванием чаще имеют нару�
шение липидного обмена, артериальную гипертен�
зию и атеросклероз. Уровень глюкозы у здоровых
людей на тощак не должен превышать 5,5 ммоль/л.

Инсульт это – внезапное отмирание ткани мозга,
вызванное недостатком кислорода вследствие

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Як листопад дерев не обтрусить, довга зима

бути мусить.
Сильний північно�східний вітер у листопаді –

бути дощу або мокрому снігу.
Червоний колір сонця, місяця – випаде сніг.
Зірки яскраві – на мороз, тьмяні – на відлигу.
Сірий ранок – ясний день.

ГОТУВАТИ ЛЕГКО!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ПИРІЖКИ З ГАРБУЗОМ

Інгредієнти: 200 г  борошна, 3/4 склянки кефі�
ру, 150 г сметани, 300 г  гарбуза, 1 середня цибу�
лина, 2 ст. ложки соняшникової олії, 1 ч. ложка
цукру, 1/3 ч. ложки соди, мелений чорний перець,
сіль.

Спосіб приготування: додайте у борошно сіль
на кінчику ложки. Соду додайте до кефіру. Через
дві хвилини замісіть тісто середньої м’якості з
борошна й кефіру. Цибулю дрібно наріжте й
підсмажте на соняшниковій олії. Гарбуз натріть на
крупній тертці. Додайте до цибулі тертий гарбуз,
1 ч. ложку цукру, 1/4 ч. ложки солі й поперчіть
чорним  меленим перцем. Злегка обсмажте. З
тіста зробіть ковбаску і наріжте її на 12 шматочків
після чого тоненько розкачайте. На пиріжок по�
трібно 2 кружечки тіста. На один коржик покладіть
начинку й закрийте зверху іншим. Добре притисніть
кожен пиріжок по краях. Кладіть пиріжки на розіг�
ріту сковороду й злегка підсмажуйте їх на серед�
ньому вогні. Покладіть обсмажені пиріжки у деко й
рясно змастіть їх сметаною. Розігрійте духовку до
200°С. Поставте деко у духовку й запікайте 20
хвилин. Смачного!

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ОЦЕТ У ПОБУТІ

За допомогою оцту можна:
видалити неприємний запах із холодиль@

ника: слід протерти його стінки й полиці ткани�
ною, змоченою в розчині води та оцту.

провести дезінфекцію ванної: розбризка�
ти оцет по поверхні й навколо раковини ванної і
потім протерти вологою тканиною.

врятувати одяг від плям: втирати оцет у
забруднене місце й промокнути чистою вологою
тканиною. Цей спосіб відмінно допомагає при пля�
мах від дезодоранту.

позбутися від плями на килимі: втерти в
нього пасту з двох столових ложок білого спирто�
вого оцту й чверті склянки солі й дати висохнути.
На наступний день це місце необхідно пропилосо�
сити.

почистити брудний кран: щоб видалити
вапняний наліт, потрібно приготувати
пасту з столової ложки оцту й двох сто�
лових ложок солі. Пасту нанести на
раковину та кран, протерши потім мок�
рою ганчіркою.

КРАСА НАД УСЕ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
МАСКИ ДЛЯ СУХОГО

ТА ЛАМКОГО ВОЛОССЯ
В якості основи для таких масок ви�

ступає одна з олій, найчастіше – реп�
’яхова, рицинова, кропив’яна, оливко�
ва, мигдальна, кокосова, пальмова.
Живлення волосся олією дозволяє зро�
бити волосся більш сильним, здоро�
вим і блискучим. До олії можна додати
яєчний жовток або мед. Маска вти�
рається в корені волосся й наноситься
також на волосся по всій довжині, го�
лову слід закутати теплим рушником,
через  40 хвилин голову необхідно ви�
мити шампунем.

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ@@@@@@@@@@@
УТЕПЛЮЄМО ВІКНА НА ЗИМУ

При утепленні вікон не рекомен�
дується закладати зовнішню раму.
Через різкі перепади температури скло
може тріснути. А ось внутрішню раму
вікна необхідно утеплювати якнайкра�
ще. Утеплювати  вікна слід  папером.
Великі й маленькі щілини у вікнах мож�
на утеплити монтажною піною або
гіпсом. Монтажна піна добре запов�
нює всі  простори, забезпечуючи
відмінну теплоізоляцію. Однак засто�
совна вона лише у випадках, коли вікно
вже ніколи не буде відкриватися.

Øëÿõ äî ïîðÿäêó ðå÷åé ëåæèòü
÷åðåç ïîðÿäîê äóìîê.

Г О Р О С К О П
ОВНИ. Якщо те, що хвилювало донині, вже мало цікавить, не

наснажує, це нормально, значить воно морально себе вичер�
пало, втратило значимість і має звільнити місце для нових
інтересів. Все залежить тільки від ваших дій.

ТІЛЬЦІ. На горизонті вимальовується істинна ціль, запрогра�
мована долею. Яке її значення? Зовсім просте: кар’єрні досяг�
нення, професійне вдосконалення й значні фінансові прибутки.

БЛИЗНЮКИ. Приборкайте власницькі інстинкти та емоції,
реальність живе за своїми жорсткими прагматичними закона�
ми й вписатися в неї можна лише з почуттям здорового глузду.

РАКИ. Сконцентруйтеся на подружньому житті, разом ви
підходите до тої межі, де розпочинається нова ера шлюбних
взаємин, що базується на дружній взаємопідтримці, і де кохан�
ня грає провідну роль.

ЛЕВИ. Ведіть здоровий спосіб життя, займайтеся оздоров�
чою профілактикою, життєвий тонус йде стрімко на спад, тому
прислухайтеся до фізіологічних позивних.

ДІВИ. Поставте на чільне місце влаштування особистого
життя: оптимальний варіант – серйозні відносини, які допомо�
жуть звити затишне сімейне гніздечко. Діти порадують.

ТЕРЕЗИ. Наведіть лад в архівах пам’яті й із радістю озирай�
теся назад, надолужуйте згаяний час та виправляйте промахи.

СКОРПІОНИ. Не сидіть прикутими ланцюгами обов’язків до
одного місця, подорожуйте, змінюйте обстановку, насолод�
жуйтеся враженнями. Дайте волю невгамовному темпера�
менту, допоможіть друзям здобувати вагомі перемоги.

СТРІЛЬЦІ. Пошуки фінансової житниці увінчаються успіхом,
гріти чуба за кількох вам не звикати, ніякою роботою не заля�
каєш, тож хапайтеся за вигідні ділові пропозиції.

КОЗЕРОГИ. Годі ховатися, виходьте на публічну арену й
чаруйте. У вас є унікальні шанси стати знаменитим серед своїх
колег, не бійтеся заздрощів та пліток недоброзичливців.

ВОДОЛІЇ. Займіться домашніми справами, а от стосунки з
вашими рідними поступово налагодяться. Всі конфліктні си�
туації швидко забудуться, а доброта опанує ваше серце.

РИБИ. Укріплення завойованих кар’єрних позицій фінішує,
мерщій реалізуйте фахове покликання й зосередьтеся на ма�
теріальній сфері. Чекайте на приємний сюрприз.

Для чего нужен пост, и
как велит соблюдать его
церковный устав? В пост
Церковь призывает нас к
покаянию, примирению с
Богом и ближними, обуз�
данию страстей. Ограни�
чения в еде нужны для сми�
рения человеческой пло�
ти, это всего лишь сред�
ство, а не цель. Правиль�
ный пост – это борьба за
человеческое в самом
себе. Он – попытка более
высокое в себе поставить
выше, чем просто физио�
логическое. Правильный
пост – это радость. Как и
правильно переживаемое
православие.

Рождественский пост –
самый радостный, он при�

Рождественский пост – последний много@
дневный пост в году. Он начинается 28 ноября
и продолжается до 7 января, длится сорок дней
и потому именуется в Церковном уставе Четы@
редесятницей, так же, как и Великий пост. Так
как заговенье (канун поста) приходится в день
памяти св. апостола Филиппа (27 ноября ново@
го стиля), то этот пост называют Филипповым.

готовляет нас  к чудесно�
му и великому событию –
Рождеству Господа Иису�
са Христа на земле. В дни
этого поста мы учимся
быть кроткими и чистыми
сердцем, стараемся вы�
полнить повеление Госпо�
да: «Станьте как дети!».
Потому что без чистой
веры невозможно постичь
чудо и радость рождения
Сына Божия на земле.

Для очищения и приго�
товления служат постные
дни, которые по мере при�
ближения к празднику ста�
новятся всё строже и стро�
же: больше ограничений в
еде, продолжительнее
службы. В рождественс�
кий Сочельник нельзя вку�

шать пищу целый день, до
появления первой звезды
на небе – в память о Виф�
леемской звезде, возвес�
тившей о рождении Спаси�
теля. Накануне праздника
Рождества Христова со�
вершается особая служба
– Царские Часы. Много лет
назад в православной Гре�
ции на этой службе обяза�
тельно присутствовал им�
ператор с семьёй, с тех пор
и пошло название – Царс�
кие Часы.

Сейчас соблюдать пост
намного сложнее, особен�
но Рождественский пост.
Различных светских праз�
дников предостаточно. Не�
просто преодолеть все эти
искушения современному
христианину: вроде и оби�
деть никого не хочется, и
при этом пост соблюсти.
Как быть? Думаю, всё дос�
таточно просто: Господь
через духовного отца или
голос совести подскажет,
как правильнее поступить
– пойти ли проведать оди�
нокого пожилого человека,

или отправиться на вече�
ринку к друзьям, принять
ли приглашение на детс�
кий концерт, или  участво�
вать в торжественном со�
брании коллег по работе. А
ещё важно, как  ведёт себя
православный воцерков�
лённый человек: ведь по
его поведению судят обо
всех христианах. Будет ли
он горд своей «праведнос�
тью» или проявит истин�
ную христианскую любовь,
кротость, великодушие,
терпение? Станет ли
осуждать других или обра�
тится к борьбе со своими
грехами?

Помоги нам, Господь,
провести достойно эти
строгие дни и радостно
встретить светлый чудес�
ный праздник Рождества
Иисуса Христа!

Константин
ДРОБИТЬКО,

протоиерей, настоятель
храма преподобных Ан�
тония и Феодосия Кие�
во�Печерских, пос.Юби�
лейный.

УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТ@
РОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ оголошує конкурс на замі�
щення вакантної посади начальника відділу фінансово�кредитного
забезпечення, економічного аналізу та соціально�трудових відносин
(головний бухгалтер). Вимоги до претендентів: громадянство Ук�
раїни;повна вища освіта; стаж роботи за фахом не менше 3 років;
володіння персональним комп’ютером в обсязі користувача програм�
ним забезпеченням. Термін прийняття документів – протягом 30 ка�
лендарних днів з дня публікації оголошення. Довідки за адресою:
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, каб.44,тел.: 27@90@06.

Втрачене пенсійне посвідчення серії  ААЕ
№ 146484 на ім’я Пономаренко Марії Іва@
нівни, вважати недійсним.

Втрачене пенсійне посвідчення серії ААА
№ 976107 на ім’я Васькейкіної Тетяни Пет@
рівни, вважати недійсним.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОДПІ ПОВІДОМЛЯЄ
Дніпропетровська об’єднана державна податкова інспекція м.
Дніпропетровська  повідомляє, що з 01.12.13р. за адресою: м.
Дніпропетровськ, сел. Ювілейне вул. Теплична, 13, тел.: 374@
88@28, 374@93@67 починає роботу конкурсна комісія з формування
Єдиного реєстру торгівельних організацій, які можуть здійснювати  ре�
алізацію та зберігання безхазяйного майна та майна, що переходить  у
власність держави на 2014 рік. Заяви конкурсантів приймаються з
9.00 до 18.00, щоденно, кім.11, 218. Для участі в конкурсі конкур�
сантам разом з заявою про включення до єдиного реєстру необхідно
подати документи, зазначені в Постанові Кабінету Міністрів України від
25 серпня 1998 року  №1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і
розпорядження ним» та Методичних рекомендацій з окремих питань
організації роботи з безхазяйним майном та майном, що переходить у
власність держави, затверджених  ДПА України 20.07.11.

Втрачене пенсійне по�
свідчення серії ААЖ №
560820 на ім’я  Назаренка
Миколи Миколайовича,
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення працівника управлі�
ння Пенсійного фонду України в Дніпропет�
ровському районі Дніпропетровської області
№140 видане 23.04.2008 р. на ім’я Денисюк
Ольги Вікторівни, вважати недійсним.

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

уменьшения кровенаполнения сосудов мозга.
Распространенные неврологические расстрой@

ства при инсульте: правосторонний параличили  ле�
восторонний паралич; нарушение координации дви�
жений; онемение половины тела; нарушение целе�
направленных действий; нарушение речи.

При появлении этих симптомов пациенту необхо�
димо срочно вызвать бригаду СМП (тел. 103) или

семейного врача. Основной задачей сни�
жений заболеваемости инсультами, яв�

ляются профилактические мероприятия,
диспансерное наблюдение больных, своевре�

менное обращение в лечебные учреждения, кон�
троль уровня АД, снижение факторов риска.

В настоящее время в целях борьбы с гипертонической
болезнью внедрен «пилотный проэкт»,  в рамках которого
проводится государственное регулирование цен на ле�
чебные средства для лиц, страдающих гипертонической
болезнью. С Госбюджета производится частичное воз�
мещение стоимости лечебных препаратов, для лечения
лиц с гипертонической болезнью. В рамках этой програм�
мы в лечебных учреждениях созданы кабинеты приема
всех пациентов, для контроля измерения АД. В случае
необходимости выписываются рецепты на антигипер�
тензивные препараты. Поэтому пациентам с повышен�
ными цифрами АД необходимо обращаться  в лечебное
учреждение к семейным врачам. В первую очередь от
пациента и его отношения к собственному здоровью,
зависит успех в лечении инсульта и его профилактика.

Маргарита ТИМ,
врач невролог КЗ «Днепропетровская ЦРБ»ДОС.

ГОРЬКІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР СІМ’Ї ТА МОЛОДІ  оголошує
конкурс на заміщення вакантних посад: провідного спеціаліста Горькі�
вського сільського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді,
бухгалтера. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна
вища освіта (педагогічна, медична, психологічна, соціальна, юридична
та інші напрямки гуманітарної освіти), стаж роботи за спеціальністю не
менше 3�х років, володіння комп’ютерними програмами. Документи по�
даються протягом 30 днів із моменту опублікування оголошення. Звер@
татися за адресою: Горьківська сільська рада, тел.: 711@52@10.

Втрачений державний
акт на право власності на
земельну ділянку серії ДП
№ 119150 на ім’я Лісовець
Ніни Арсентівни, вважа�
ти недійсним.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ оголошує кон�
курс на заміщення вакантних посад: головний спеціаліст�адміністра�
тор центру надання адміністративних послуг відділу економічного роз�
витку і торгівлі райдержадміністрації; завідувач сектору містобудуван�
ня та архітектури райдержадміністрації. Вимоги до претендентів:
громадянство України; повна вища освіта за напрямком роботи;стаж
роботи за фахом не менше 3 років;володіння персональним комп’юте�
ром в обсязі  користувача програмного забезпечення. Довідка за
адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична,5, тел.:27@10@17.


