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ПРО СКЛИКАННЯ ТРИДЦЯТЬ ДРУГОЇ СЕСІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

Днями відбулася зустріч в.о. 
Президента України, Голови Вер-
ховної Ради України Олександра 
Турчинова з Президентом Парла-
ментської Асамблеї ОБСЄ Ранко 
Крівокапичем. Сторони обговори-
ли поточну ситуацію, що склалася 
в Україні. Керівник Парламенту 
наголосив: «Агресія Російської 
Федерації – це не тільки виклик 
для нашої країни, а й для світової 
системи колективної безпеки.» 
Він наголосив, що Україна готова 
вирішувати питання Криму ди-
пломатичним шляхом, але Росія 
фактично зриває цей процес.

У свою чергу, Р. Крівокапич за-
певнив, що ОБСЄ підтримує те-
риторіальну цілісність та сувере-
нність території України.

В’ячеслав Дем’яненко, капітан 
другого рангу, який був викрадений 
23 березня в Криму російськими 
військовими, звільнений із полону. 
У Криму залишаються біля 1,5 тис. 
українських військових. Наразі  
проводиться передислокація вій-
ськових частин, влада працює над 
поверненням із Криму усієї вій-
ськової техніки, евакуацією родин 
військовослужбовців, створенням 
для них гідних умов проживання, 
забезпеченням людей роботою.

Трьох спецпризначенців, котрих 
звинувачують у розстрілі людей на 
Майдані Незалежності та вулиці 
Інститутській 20 лютого, наразі 
затримано. Загалом у масових 
розстрілах людей підозрюється 13 
осіб, із шістьма вже ведуться слід-
чі дії, а арешт чотирьох готується 
найближчим часом. Убивць «Не-
бесної сотні» вже прозвали «ротою 
смерті».

Питання надання паспортних 
послуг тимчасовим біженцям з АР 
Крим були обговорені під час ро-
бочої наради за участю працівни-
ків Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини, Державної міграційної 
служби та Київської міської дер-
жавної адміністрації.

Депутат Верховної Ради України, 
колишній лідер Меджлісу крим-
сько-татарського народу Мустафа 
Джемілєв на форумі у Раді Європи 
заявив про те, що кримські татари 
хочуть провести у Криму свій рефе-
рендум для визначення подальшої 
долі кримськотатарського народу.

«Росія впевнено декларує, що ко-
жен народ має право на самовизна-
чення, ми теж хочемо скористатися 
цим правом» , – зазначив він, – важ-
ливо, щоб референдум був легітим-
ним і визнаним у світі».

«Хайтарма» в Росії отримала 
статуетку «Ніка», а дозвіл на про-
кат – ні, – повідомив український 
режисер кримськотатарського по-
ходження Ахтем Сеїтаблаєв. Його 
стрічка розповідає про депортацію 
кримських татар із Криму за нака-
зом Сталіна в травні 1944 року. Ра-
дянські військові зображені не виз-
волителями, а якраз навпаки».

Відповідно до частини 6 статті 55, частини 5 стат-
ті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статей 7 і 10 Регламенту Дніпропетров-
ської районної ради VI скликання голова районної 
ради Любов Олексіївна Біла  підписала розпоря-
дження № 23-р від 02 квітня 2014 року «Про скли-
кання тридцять другої сесії районної ради шостого 
скликання».

Згідно із зазначеним розпорядженням, тридцять 
друга сесія Дніпропетровської районної ради VІ 
скликання відбудеться 16 квітня 2014 року. 

Порядок проведення сесії:
• Реєстрація депутатів районної ради – з 08.00 год. 

в будівлі районної ради (сел. Ювілейне, вул. Теплич-
на, 5, перший поверх).

• Оглядова екскурсія-ознайомлення з результа-
тами проектної діяльності Чумаківської сільської 
ради – з 09.00 год. 

• Пленарне засідання районної ради відбудеться о 
10.30 годині в приміщенні актової зали Комуналь-
ного закладу Зорянська СЗОШ за адресою: с. Зоря, 
вул. Леніна, 1-а.

На розгляд ради виносяться питання: 
• Про звіт голови районної ради;
• Про підсумки виконання програми соціально-е-

кономічного та культурного розвитку Дніпропе-
тровського району за 2013 рік; 

• Звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік;
• Інформація про організацію оздоровлення та від-

починку дітей влітку 2014 року;
• Різне.

Засідання Президії районної ради відбудеться 
15 квітня 2014 року о 10.20 годині.

ПередПлатна 
камПанія – 2014
ПередПлатна 
камПанія – 2014

Аграрії Дніпропетровської області завершують посів ранніх зернових 
культур. Ці роботи виконано на понад 90%. Крім того, вже розпочато по-
сів інших сільськогосподарських культур: соняшнику, цукрового буряку, 
картоплі та овочів відкритого ґрунту.  

«Цього року погода прихильна до аграріїв Дніпропетровщини – рання 
весна дозволила розпочати посівну кампанію раніше, ніж зазвичай. Таким 
чином, посів проводиться в достатньо вологий ґрунт, що в подальшому 
має забезпечити гарні сходи рослин і високу врожайність, – розповідає 
перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій Крупський. 
– Наразі роботи проходять з дотриманням усіх агротехнічних норм. 
Через незначне похолодання посів ранніх зернових культур буде завер-
шений на кілька днів пізніше, ніж передбачалося – до кінця цього тижня». 

На Дніпропетровщині вже посіяно 211,9 тис. га ранніх зернових – 198,9 
тис. га ярого ячменю, 6,5 тис. га гороху, 4,6 тис. га вівса, 1,9 тис. га ярої 
пшениці. Крім того, завдяки ранній весні аграрії області вже розпочали 
сіяти інші сільськогосподарські культури: соняшник – 1 тис. га (0,3% до 
прогнозу), цукровий буряк – 0,6 тис. га (66% до прогнозу), картоплю – 3,5 
тис. га (7,2%), овочі відкритого ґрунту – 1,5 тис. га (5%). Повномасштабні 
роботи з посіву кукурудзи на зерно (386,7 тис. га), соняшника (404,6 тис. 
га) та овочів (31,6 тис. га овочів, 50,7 тис. га картоплі) в області розпоч-

нуться з 15 квітня. В  травні також почнуть сіяти гречку (5,5 тис. га).
 У цілому весняно-польові роботи охоплять в регіоні майже 1 млн 220 тис. га та за сприятливих погодних умов будуть завершені на-

прикінці травня. У структурі посівів витримуються науково обґрунтовані нормативи: 60% зернових та 20% технічних культур.

ВЕСНЯНІ ТУРБОТИ АГРАРІЇВ

ДНІПРОПЕТРОВщИНА ВИЙшЛА НА фІНІшНУ ПРЯмУ В ПОСІВІ РАННІх ЗЕРНОВИх КУЛЬТУР

Анатолій Крупський відвідав дослідне 
господарство «Дніпро», яке знаходиться 
в селищі Дослідне Дніпропетровського 
району, де ознайомився зі станом прове-
дення весняно-польових робіт.

Державне підприємство Дослідне гос-
подарство «Дніпро» 55 років успішно 
працює на ринку сільськогосподарської 
продукції. Господарство є основною екс-
периментальною базою Інституту сіль-
ського господарства степової зони Наці-
ональної академії аграрних наук Укра-
їни. Тож мова йшла про задачі та умови 
успішного виконання Державної цільової  
програми «Зерно України 2015». Інсти-
тутом сільського господарства степової 
зони впроваджено ряд наукових розробок 
з метою збільшення виробництва зерна, 
адже в цьому документі заплановано в 
Україні до 2015 року обсяг – 80 млн тонн 
зерна. Підвищення врожайності до 53,1 ц/
га в 2015 році буде досягнуто за рахунок  
створення систем землеробства, способів 
обробітку ґрунту й удобрення, загальних 
сортових технологій вирощування зерно-
вих культур, регламентів застосування 
пестицидів, сівозмін різної спеціалізації 
та інноваційних технологій на базі енер-

гозберігаючих природоохоронних прийо-
мів і підвищення родючості ґрунтів.

«Основний напрямок діяльності нашого 
господарства – наголошує Сергій Хорішко, 
директор ДГ «Дніпро», – вирощування та 
доведення до посівних кондицій елітного 
насіннєвого матеріалу озимих та ярових 
зернових, високоврожайних гібридів со-
няшника вітчизняної та зарубіжної селек-
ції, гібридів кукурудзи селекції Інституту 
сільського господарства, виробництво еліт-
ного насіннєвого матеріалу озимої пшени-
ці, жита і ячменю, та ярових зернових.»

Всього у обробітку сільськогосподар-
ського підприємства знаходиться біля 3 
тис. га землі, самовіддано працюють 145 
людей. 

Під час заходу відвідані експеримен-
тальні поля з посівами елітних сільсько-
господарських культур та обго-
ворені шляхи розвитку сучас-
них інноваційних технологій 
вирощування сільськогосподар-
ських культур у зоні степу.

Сергій Хорішко вже біля 8 років 
очолює єдине в нашому районі 
державне підприємство ДГ «Дні-
про», користується авторитетом 
не тільки у робочому колективі, а 
й серед жителів селища Дослід-
не, тож люди довірили Сергієві 
Анатолієвичу право представля-
ти їхні інтереси у районній раді, 
обрали депутатом. Як добрий 
господар, він переймається не тільки про-
блемами сільськогосподарської сфери, а й 
розвитком населеного пункту, питаннями 
соціального захисту. Багато допомагає де-
путат малозабезпеченим та багатодітним 
сім’ям, надає допомогу на лікування хво-
рим людям. Не байдужий лідер громади 
й до проблем початкової школи – поки що 
єдиного навчального закладу, що знахо-
диться на підшефній території. У мину-
лому році в співпраці з Новоолександрів-
ською сільською радою, головою Олексан-
дром Візіром, реалізований проект освіт-
лення частини вулиці Наукової.

Рівняються на керівника й не відстають у 
добрих справах та ініціативах і депутати міс-
цевої ради Павло Кримчак, Сергій та Павло 
Асмолови, Віктор Жарій, Сергій Ярошенко.

«Працюю заступником директора з гос-
подарської частини ДГ «Дніпро», – роз-
повідає Павло Кримчак – за дорученням 
директора також забезпечуємо життєді-
яльність населеного пункту. За останні 
два роки здійснено багато робіт в нала-
годженні інженерних мереж, ремонтує-
мо водоводи, каналізацію, відновлюємо 
дороги, здійснюємо поточний ремонт 
дахів, димоходів, під’їздів будинків. А до 
найбільшого християнського свята Вели-
кодня, хочеться максимально прикрасити 
селище, навести лад».

У тому, що робота кипить не на жарт, 
ми власне мали змогу самі переконати-
ся. Саме в цей час відбувалися роботи зі 

спилювання сухостійних та омолодження 
багатолітніх дерев по вулиці Науковій, а 
дзвінкі голоси прибиральників територій 
звучали з різних куточків вулиці. 

Наталка Огій, директор Будинку куль-
тури селища Дослідне, з вдячністю роз-
повідає про підтримку культури на селі: 
«Жодне свято не обходиться без участі 
керівництва нашого господарства «Дні-

про», прекрасним подарунком учасникам 
художньої самодіяльності стала відре-
монтована кімната для гурткової роботи, 
на черзі – глядацька зала, яка так хоче 
бути привітною й гостинною. Сподіває-
мось, що отримаємо допомогу в ремонті 
цього приміщення. Взагалі, добрих справ 
у селі нашими шефами, ДГ «Дніпро», 
робиться дійсно багато, і дуже хочеться, 
щоб люди активніше включалися в наве-
дення ладу та чистоти, адже ми тут живе-
мо, тут жити нашим дітям».

Вже в цьому році заплановане відкриття 
спортивного та дитячого майданчиків для 
дітей та молоді, жителі з нетерпінням че-
кають і дуже вдячні за співпрацю й небай-
дуже ставлення до майбутнього рідного 
краю, яке сьогодні ми будуємо всі разом. 

Коли є чітка ефективна організація пра-
ці, як у господарстві «Дніпро», робота 
на максимальний результат, турбота про 
працівників, членів їхніх сімей, особливо 
дітей, тоді неодмінно є взаємопідтримка 
й розуміння, а робота завжди людям в ра-
дість. Рівняймось на кращих!

Таміла ЖОРНЯК, с. Дослідне.
На фото автора: Анатолій Крупський 

та Сергій хорішко разом із членами де-
легації на експериментальному полі з 
посівами елітних с/г культур; обговорен-
ня шляхів розвитку сучасних інновацій-
них технологій вирощування сільсько-
господарських культур; навесні у до-
брих господарів скрізь кипить робота.

У ДГ «Дніпро» робота завжДи в раДість
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З метою усунення 
перешкод у розвитку 

бізнесу, недопущення фактів порушення прав фізич-
них осіб-підприємців та суб’єктів господарювання, 
незаконного втручання у їх господарську діяльність, 
тиску з боку органів державного кон-
тролю та правоохоронних органів у 
прокуратурі Дніпропетровського рай-
ону запроваджено телефон «гарячої 
лінії» – (056) 27-90-04. Повідомлення 
приймаються у будні дні з 09 до 18 го-
дини, перерва з 13 до 14 години. 

ПРОКУРАТУРА ІНфОРмУє

Відповідно чинного законодавства, а саме Положення «Про 
Єдиний державний атоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги» затвердженого Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 29 січня 2003 
року № 117, всі особи, які мають 
право на пільги та зареєстровані/прожива-
ють на території Дніпропетровського району 
для використання свого права на пільги по-
винні знаходитись на обліку у Єдиному державному автома-
тизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) 
по Дніпропетровському району. Для цього необхідно зверну-
тись до управління соціального захисту населення Дніпропе-
тровської райдержадміністрації за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. Теплична, 5, каб. № 9 Б та надати необхідні документи 
передбачені пунктом 5 зазначеного Положення.

Звертаємо увагу тих громадян, які вже використовують 
своє право на пільги та знаходяться на обліку у ЄДАРП, від-
повідно пунктів 7-8 вищезазначеного Положення у разі ви-
никнення змін, які впливають на правильність призначення 

пільг (зміна місця реєстрації/проживання, зміна складу сім’ї, 
тощо) пільговик або його законний представник повинен по-
відомити управління про це письмово з наданням підтвер-

джуючих документів.
Також просимо родичів, сусідів або 

інших небайдужих громадян, якщо ви володієте 
інформацією щодо виїзду за межі Дніпропетров-
ської області або смерті громадян пільгових ка-

тегорій не на території Дніпропетровської області, повідомля-
ти про це управління соціального захисту Дніпропетровської 
райдержадміністрації за вищезазначеною адресою або за тел. 
753-64-62. Ця інформація буде ретельно перевірена та допомо-
же нам у цей нелегкий час якісно виконувати свої службові 
обов’язки, також це буде запобіжником для зайвого викори-
стання бюджетних коштів. 

Усі питання та консультації за тел. 753-64-62.
Оксана РЯБОВА,

начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових 
категорій громадян.

СОЦІАЛЬНА  ПІДТРИмКА ГРОмАДЯНАм  
УКРАЇНИ, ЯКІ ПРИЇхАЛИ З АВТОНОмНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ КРИм ТА мІСТА СЕВАСТОПОЛЯ
З метою забезпечення надання належного рівня со-

ціального захисту і підтримки окремих сімей з тери-
торії Автономної Республіки Крим та міста Севасто-
поля, які прибули в область на тимчасове проживання, 
відповідно до розпорядження голови обласної держав-
ної адміністрації від 21.03.2014 №Р-160/0/3-14, створе-
но Регіональний координаційний центр з організації 
роботи щодо підтримки сімей та затверджено План 
заходів з надання всебічної підтримки у забезпеченні 
життєдіяльності сімей, які прибули на тимчасове про-
живання у Дніпропетровську область з території Ав-
тономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Для отримання всіх видів державної соціальної під-
тримки, зокрема пенсії, допомоги, компенсації тощо 
громадянам, які приїхали з АР Крим та м. Севастопо-
ля, необхідно звернутися до управління соціального 
захисту населення або управління Пенсійного фонду 
України в зручний для них час. Основні документи, 
які необхідно мати при собі (за наявності): паспорт; 
посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика; 
довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

При зверненні громадян за призначенням допомоги, 
компенсації за місцем тимчасового перебування за-
стосовуються норми чинного законодавства України 
щодо надання допомоги за фактичним місцем прожи-
вання. При цьому буде надана необхідна допомога в 
отриманні відповідних документів. Також заявники 
можуть звернутися з питання призначення допомоги 
до органів соціального захисту населення за місцем 
реєстрації (Автономна Республіка Крим та м. Севас-
тополя) шляхом направлення заяви за допомогою за-
собів поштового зв’язку через відділення «Укрпошти». 

З усіх питань, які хвилюють громадян, які прибу-
ли на тимчасове проживання у Дніпропетровську 
область з території Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя, зокрема, з питань розселен-
ня, медичного обслуговування, організації навчан-
ня та виховання дітей у дошкільних та шкільних 
закладах, а також щодо працевлаштування, можна 
безкоштовно звертатися за телефоном «гарячої 
лінії»: 0-800-507-309. Питання та консультації за 
телефонами: 753-62-00, 27-70-46.

Оксана ЯРЕмЧУК, 
начальник відділу прийому громадян.  

НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, щО ВЧИНЯюТЬСЯ ПОСАДОВИмИ 
ОСОБАмИ ОРГАНІВ мІСЦЕВОГО САмОВРЯДУВАННЯ

У населених пунктах, де немає нотаріусів, уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування 
вчиняють такі нотаріальні дії:  вживають заходів щодо охорони спадкового майна; посвідчують заповіти (крім секрет-
них); видають дублікати посвідчених ними документів; засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок 
з них; засвідчують справжність підпису на документах.

Любов КОБРУСєВА, завідувач Дніпропетровської Державної нотаріальної контори.

УПРАЛІННЯ СОЦЗАхИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІНфОРмУє

НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА ІНфОРмУє

ДЕКЛАРУВАННЯ ДОхОДІВ ГРОмАДЯН – 
АКТУАЛЬНА ТЕмА ПРЯмОЇ ТЕЛЕфОННОЇ ЛІНІЇ

Нещодавно Дніпропетровська ОДПІ Головного управ-
ління Міндоходів у Дніпропетровській області провела 
пряму телефонну лінію з актуальних питань деклару-
вання доходів громадян. Відповіді на питання оподат-
кування надав начальник управління доходів і зборів із 
фізичних осіб Сергій Юрійович Скрипник. 

Пропонуємо їх вашій увазі.
Доброго дня. Скажіть. будь ласка, хто зобов’язаний 

подавати декларацію про майновий стан і доходи? Перш 
за все хочу зазначити, що всіх громадян, хто складає де-
кларацію, умовно можна поділити на дві категорії: особи, 
які зобов‘язані її подати згідно норм Податкового кодексу 
України, та особи, які подають її з власної ініціативи.

Відповідно до норм Податкового кодексу України 
обов’язкове подання декларації про майновий стан і дохо-
ди, отримані у 2013 році, передбачено для тих громадян, 
які отримували доходи не від податкових агентів, та дохо-
ди, з яких протягом року податок не утримувався.

До таких доходів відносяться: дохід у вигляді вартості 
успадкованого (подарованого) майна у межах, що підля-
гає оподаткуванню; дохід, отриманий орендодавцем при 
наданні нерухомості та рухомого майна в оренду (субо-
ренду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єк-
том господарювання; дохід від операцій з продажу (об-
міну) нерухомого, рухомого майна у межах, що підлягає 
оподаткуванню; іноземні доходи;  інвестиційний дохід; 

доходи громадян, отримані ними упродовж року від двох 
та більше податкових агентів у вигляді заробітної плати, 
якщо при цьому загальна річна сума таких оподаткову-
ваних доходів перевищувала сто двадцять розмірів міні-
мальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного податкового року (у 2013 році – 137640 грн).

Якщо громадянин хоче отримати податкову знижку, 
то в який термін він повинен подати декларацію? Для 
отримання податкової знижки за 2013 рік необхідно до 31 
грудня 2014 року включно подати до органу Міндоходів 
за місцем податкової адреси  річну податкову декларацію 
про майновий стан і доходи та мати в наявності докумен-
ти, що підтверджують витрати. До переліку таких доку-
ментів входять квитанції, фіскальні або товарні чеки, при-
буткові касові ордери, договір з навчальним закладом, до-
відка про отримані у звітному році доходи, документи, які 
підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації 
вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти 
члена сім’ї першого ступеня споріднення) тощо.

Для прискорення проведення податковим органом 
розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, 
рекомендовано надавати до податкового органу разом із 
декларацією копії зазначених документів.

Якщо до кінця 2014 року платник не скористався пра-
вом на нарахування податкової знижки за наслідками 
2013 року, таке право на наступні податкові роки не пе-
реноситься.

Дніпропетровська ОДПІ.

мІНІСТЕРСТВО ДОхОДІВ І ЗБОРІВ ПОВІДОмЛЯє ВЧАСНО СПЛАЧУЙТЕ ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ
Дніпропетровська ОДПІ нагадує 

платникам про своєчасність сплати по-
даткового зобов’язання. Якщо платник 
податків не сплачує узгоджену суму 
грошового зобов’язання, такий плат-

ник притягується до відповідальності 
у вигляді штрафу – 10% суми боргу – 
при затримці до 30 календарних днів, 
20% – при затримці більше 30 кален-
дарних днів. Згідно зі ст. 129 Податко-

вого кодексу України, після закінчення 
встановлених зазначеним Кодексом 
строків погашення узгодженого гро-
шового зобов’язання на суму податко-
вого боргу нараховується пеня.

ДО УВАГИ ГРОмАДЯН
ПІЛЬГОВИх КАТЕГОРІЙ

ПОВАЖНИЙ юВІЛЕЙ

майже вік
За плечима – 
майже вік
За плечима – 

Особистою приватною власністю 
дружини, чоловіка є: майно, набуте 
нею, ним до шлюбу; майно, набуте нею, 
ним за час шлюбу, але на підставі дого-
вору дарування або в порядку спадку-
вання; майно, набуте нею, ним за час 
шлюбу, але за кошти, які належали їй, 
йому особисто. 

Особистою приватною власністю дру-
жини та чоловіка є речі індивідуального 
користування, в тому числі коштовно-
сті, навіть тоді, коли вони були придбані 
за рахунок спільних коштів подружжя. 

Особистою приватною власністю 
дружини, чоловіка є премії, нагоро-
ди, які вона, він одержали за особисті 
заслуги. Суд може визнати за другим 
із подружжя право на частку цієї пре-
мії, нагороди, якщо буде встановле-
но, що він своїми діями (ведення до-
машнього господарства, виховання 
дітей тощо) сприяв її одержанню.

Особистою приватною власністю 
дружини, чоловіка є кошти, одержа-

ні як відшкодування за втрату (пошко-
дження) речі, яка їй, йому належала, а 
також як відшкодування завданої їй, 
йому моральної шкоди.

Особистою приватною власністю дру-
жини, чоловіка є страхові суми, одержа-
ні нею, ним за обов’язковим особистим 
страхуванням, а також за добровільним 
особистим страхуванням, якщо страхові 
внески сплачувалися за рахунок коштів, 
що були особистою приватною власні-
стю кожного з них.

Суд може визнати особистою приват-
ною власністю дружини, чоловіка май-
но, набуте нею, ним за час їхнього окре-
мого проживання у зв’язку з фактичним 
припиненням шлюбних відносин. Якщо 
у придбання майна вкладені крім спіль-
них коштів і кошти, що належали одно-
му з подружжя, то частка у цьому майні, 
відповідно до розміру внеску, є його осо-
бистою приватною власністю.

Здійснення дружиною, чоловіком пра-
ва особистої приватної власності: той із 
подружжя, хто є власником майна, ви-
значає режим володіння та користуван-
ня ним з урахуванням інтересів сім’ї, 
насамперед дітей; при розпорядженні 
своїм майном дружина, чоловік зобов’я-
зані враховувати інтереси дитини, ін-
ших членів сім’ї, які  відповідно до зако-
ну мають право користування ним.

Лариса ЛюТА, 
головний спеціаліст відділу ДРАЦС 
РС Дніпропетровського РУЮ.

юРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ПРАВО ОСОБИСТОЇ
ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА

До уваги жителів Авто-
номної Республіки Крим 
та м. Севастополя, які 
тимчасово перебувають 
на території Дніпропе-
тровського району!

З питань щодо медичної 
допомоги ви можете зве-
рататися до Центру пер-
винної ме дико-санітарної 
допомоги, що в м. Підго-
родному, головний лікар 
Людмила Побігай, тел. 
745-05-08. А також до КЗ 
«Дніпропетровська цен-
тральна районна лікарня», 
головний лікар Лариса Гар-
децька, тел. 724-15-15.

Будемо раді надати необ-
хідну медичну допомогу. 

ІНфОРмАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, щО ОТРИмУюТЬ мА-
ТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА РАхУНОК КО-

шТІВ фОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАхУВАННЯ З ТИмЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗ-
ДАТНОСТІ, ЯКІ ПРИЇхАЛИ ДЛЯ ТИмЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ З АВТОНОмНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИм ТА мІСТА СЕВАСТОПОЛЬ

Для вирішення питання одержання матеріального забезпечення вам необхідно звернутися до 
найближчого робочого органу Фонду з тимчасової втрати працездатності (районної, міжрайон-
ної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду) за місцем вашого тимчасового перебування.

Основні документи, які необхідно мати при собі: паспорт; довідка про присвоєння ідентифі-
каційного коду; листок непрацездатності, за яким ви не отримали матеріальне забезпечення за 
місцем роботи (при наявності); трудова книжка (при наявності); довідка про заробітну плату 
(при наявності); договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та інформацію про сплату єдиного внеску (при наявності).

У разі відсутності первинних документів робочі органи допоможуть зібрати необхідну інфор-
мацію та документи для отримання страхових виплат.

Робочий орган фонду в Дніпропетровській області, який обслуговує Дніпропетровський 
район, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, офіс 207. Контак-
тні телефони: 35-49-19; 35-49-17; 725-49-47.

Гаряча лінія фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності 0-800-501-892

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РВД ЗВІТУє

Кажуть, що роки – це наше багат-
ство. Якщо так, то Іван Буренко – ба-
гата людина. 27 березня мешканець 
села Олександрівка «розміняв» свої 
100 років.

Іван Аврамович відзначив по-
важний ювілей – 90 років. Ювіляр і 
сьогодні займає активну громадську 
позицію. Він є членом виконавчого 
комітету Олександрівської сільської 
ради та незмінним очільником Олек-
сандрівської ради ветеранів. Учасник 
бойових дій, інвалід I групи Великої 
Вітчизняної війни користується по-
вагою серед односельців, він поваж-
ний гість на всіх сільських заходах. 

Зі славетною датою шанованого 
ювіляра привітали Любов Біла, голо-
ва районної ради, Олександр Білоко-
ненко, голова районної ради ветера-
нів. Також вітали Павло Прокоф’єв, 
Олександрівський сільський голова; 
Микола Стадник, депутат районної 
ради та інші. Цього дня на адресу 
довгожителя лунали поздоровлення 
з Днем народження та щирі поба-
жання міцного здоров’я й людського 
щастя, і щоб ювіляр радував своїх 
рідних і близьких ще не одним роком 
активного життя.

Наталія ЯКІВЕЦЬ. 
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Щедра й невичерпно багата українська земля подарувала вселюд-
ському сузір’ю геніїв невгасимого Світоча – Тараса Шевченка – Титано-
борця й Пророка, Речника волі, який поставив на сторожі біля своїх зем-
ляків вогненне слово, а в 
«Заповіті» дав їм наказ 
«Кайдани порвіте!».

Поява Шевченка – по-
ета й художника, митця 
й борця, що став симво-
лом української нації, 
зумовлена всім ходом 
історичного й духовно-
го розвитку України з її тривалою, сповненою драматизму героїчною 
боротьбою за волю.

2014 рік знаменний для нас, українців. Це рік 200-річчя з дня народ-
ження нашого Великого Кобзаря. Цій знаменній даті  у стінах Зорян-
ської СЗШ було приурочено багато заходів.

Для учнів старших класів було проведено відкриті уроки та усний 
журнал «Світова велич Т.Шевченка». Пройшов конкурс на кращого де-
кламатора поезії Кобзаря. Найвідоміший вірш поета «Заповіт» перекла-
дено ста мовами світу, а кращі учні школи теж випробовували свої сили 
у справі перекладу. Вони перекладали російською та англійською мова-
ми вірш «Садок вишневий коло хати». Для учнів школи було проведено 
екскурсію «Т. Шевченко – художник», а також виставку ілюстрацій до 
творів Шевченка, яку підготувала учениця 10 класу Вікторія Коваленко.

А в актовій залі школи відбулося велике свято «В сім’ї вольній, новій», на 
якому були присутні не тільки учні школи, а й жителі села. Зі сцен лунали 
полум’яні рядки поезій Шевченка. А ще на свято був запрошений фольклор-
ний ансамбль «Сузір’я». Його учасники порадували слухачів піснями на 
слова Великого Кобзаря «Заповіт», «Думи мої, думи», «Реве  та стогне Дніпр 
широкий». Вони дали змогу ще раз доторкнутися до безсмертної спадщини 
Шевченка, ще раз відчути, що ми нащадки славного Тараса.

Ніна БІЛА, учитель української мови  та літератури Зорянської СЗШ.

Ім’я Шевченка – безсмертне у вІках

Нещодавно в Дніпропетровській районній школі 
естетичного виховання (директор Олена Огоро-
дова) відбулася лекція-концерт «Кобзар у нашім 
серці», присвячений 200-річчю від дня народ-
ження героя та пророка української нації Тара-
са Григоровича Шевченка. Концертну програму 
підготували викладачі школи Ірина Федоренко та 
Ганна Богомазова.

У святково прикрашеній аудиторії зібралися 
учні школи, адміністрація, вчителі та батьки. З 
імпровізованої сцени лунали вірші Тараса Шев-
ченка, пісні на його слова, інструментальні об-
робки пісень та пісні-присвячення.

Усі присутні з цікавістю пригадали творчі роки 
життя Кобзаря. Допомогли у цьому ведучі: уче-
ниці 8 класу Інеса Проніна та Вікторія Мазур. 
Торкнулися сердець глядачів струни скрипки, 
коли забриніла пісня на слова Тараса Григоровича 
«Реве та стогне Дніпр широкий» у виконанні юно-
го скрипаля, учня 2 класу, Олександра Косточки. 
Вірш «Доля», який проникливо прочитав учень 
1 класу Ілля Костелан, не залишив байдужими 
присутніх. Лунав тут і спів соловейка у вишнево-
му саду, і слова розпачу малого пастуха Тараса, й 

шуміли діброва з темним гаєм. У концерті взяли 
участь також учні Поліна Скубицька, Єлізавета 

Овчиннікова, Богдан Тішков, Аліна Ведмідь, Ксе-
нія Ткач, Ольга Огнєва, Олександр Гончаров, Ми-
кола Селіванов, Катерина Контракевич, Ельміра 
Сєннікова, Анастасія Хімчик. 

Велика вдячність за підготовку учнів викла-
дачам: Олені Буць, Оксані Михайлюченко, Юлії 
Костелан, Тетяні Пермяковій, Павлові Купченку, 
Наталії Ільяшевській, Юлії Бондаревській та кон-

цертмейстерам Анастасії Сотуленко, Ірині Федо-
ренко та Олені Сокур. 

Кожен із учасників намагався якнайкраще 
виконати обраний ним твір Кобзаря, передати 
настрій поезії. І це справді їм вдавалося, бо всі 
виступи супроводжувалися щирими оплесками 
глядачів.

Естафета вшанування пам’яті 200-річчя з дня 
народження Тараса Григоровича Шевченка й 
далі крокує стежинами школи. Так, у школі ес-
тетичного виховання експонуються творчі ро-
боти учнів художнього класу, виконані в різних 
техніках у рамках тематичної конкурсної  ви-
ставки «Тарас Шевченко – поет та художник» 
(викладач Половець П.П.). Також були проведені 
класні години «Ми – нащадки Кобзаря», «Жить 

би, жить та славить Бога і добро творити», «Про-
віснику волі, великий титане», «Усе знесла й пере-
могла його любові сила». 

Ми впевнені, що проведення виховних заходів, 
які будуть знайомити з творчістю Великого Коб-
заря, стануть доброю традицією для нашої школи.

Оксана мИхАЙЛюЧЕНКО, викладач ДРШЕВ. 
На фото: учасники лекції-концерту.

Кобзар у нашім серці

У Чумаківській СЗШ пройшов тиждень 
української мови та літератури на честь 
200-річчя з дня народження Тараса Шевчен-
ка. Також пройшла святкова лінійка під наз-
вою «Ми тебе не забудемо Тарасе!», присвя-
чена життю та творчості 
Кобзаря. Відбулася ви-
ставка учнівських плака-
тів та малюнків до творів 
Шевченка. Бібліотекар 
Ніна Плоха підготувала 
книжкову виставку «До-
поки сонце з неба сяє, 
тебе не забудем», а також 
разом із вчителем україн-
ської мови та літератури 
Нелею Шевчик провела 
урок-вікторину «Уклін та шана Кобзарю», 
на якому учні 6 класу показали свої знання 
з творчості митця. По класах були проведе-
ні інформаційні години на тему: «Шевчен-
ко – художник». На виховних годинах діти 
переглянули кінофільм «Тарас Шевченко».

Учні й вчителі шкільної громади долучи-
лися до акції «Садок вишневий коло хати 
…» й започаткували вишневий сад біля 
школи. Таким чином, вони залишають ваго-
мий слід в історії нашого покоління.

На завершення тижня відбувся загально-
шкільний захід «Кобзарем його ми звемо», 
який підготувала молодий фахівець, вчи-
тель української мови та літератури Юлія 
Староконь. На сцені панувала атмосфера 
шевченківських часів. Учням вдалося пере-
дати настрої ліричних героїв творів поета. 

Творчість Тараса Шевченка була охоплена 
з усіх сторін. Діти чудово прочитали на-
пам’ять вірші Кобзаря, особливо запам’я-
тався виступ Анастасії Бондаренко (11 кл), 
яка неперевершеною декламацією поеми 

«Лілея» зачарувала гля-
дачів.

Учні 8, 9 та 11 класів 
Юлія Полякова, Артем 
Суржко, Єлизавета По-
спєхова інсценізували 
уривки про тяжку жіно-
чу долю з поеми «Кате-
рина», а своєю талано-
витою грою учні-акто-
ри Дмитро Іванченко, 
Світлана Завгородня, 

Ангеліна Олійник, Поліна Гаркуша та Ві-
ктор Завалипіч передали жертовність без-
таланної української матері в поемі «Най-
мичка». Цим самим викликали захоплення, 
шквал емоцій та сльози на очах глядачів. 

Дмитро Рижик та Кристина Паранько по-
знайомили присутніх зі спадщиною Шев-
ченка – художника. Учні переглянули кращі 
його роботи, прослухали пісні на слова пое-
та, які давно полюбилися народом. 

Тиждень видався насиченим, та досить 
успішним. Тож, минатимуть роки, сплива-
тимуть віки, а ім’я видатного поета зали-
шатиметься у пам’яті нащадків, бо є й буде  
Україна й народ український, який пам’ятає 
його заповітні слова.

юлія СТАРОКОНЬ, вчитель української 
мови та літератури Чумаківської СЗШ.

Ми тебе не забудемо, Тарасе

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» Чумаківський сіль-
ський голова Стець Валентина Іванівна подала де-
кларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного до-
ходу сільського голови становить 87657 грн. У тому 
числі 82657 грн – заробітна плата. Дохід її родини 
становить 9510 грн.

Щодо нерухомості, у В.І. Стець є земельні ділян-
ки загальною площею 3,51 га і 0,248 га та житловий 
будинок площею 448,5 кв. м. Родині В.І. Стець на-
лежить земельна ділянка загальною площею 3,53 га. 
Декларанту належить автомобіль Mitsubishi-Grandis, 
2006 року випуску.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» заступник Чумаків-
ського сільського голови Данилова Людмила Бори-
сівна  подала декларацію про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного до-
ходу заступника сільського голови становить 107677 
грн. У тому числі 75517 грн – заробітна плата. Дохід 
її родини становить 40266 грн.

Щодо нерухомості, у Л.Б. Данилової є земельна ді-
лянка загальною площею 1,96 га. Родині Л.Б.Данило-
вої належить житловий будинок загальною площею 
76,0 кв. м. та  автомобіль ВАЗ 21104, 2006 року ви-
пуску, з об’ємом двигуна 1596 куб. см.

ІНфОРмАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯх

Відповідно до законодавства України Новомиколаївський сільський голова Кова-
ленко Станіслав миколайович, подав декларацію про майно, доходи, витрати і зо-
бов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу сільського голови становить 
104757,06 грн, у тому числі 87237, 06 гривень – заробітна плата. Дохід його родини 
становить 33123,86  гривень.

Щодо нерухомості, у власності С.М. Коваленко є автомобіль Honda «Сuvuc», 2008 
р. в., земельна ділянка загальною площею 1800 кв. м., будинок площею 120 кв. м. та  
інше нерухоме майно 55 кв. м.

Відповідно до законодавства Укра-
їни Волоський сільський голова ма-
лаканов Віктор Борисович подав де-
кларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума 
сукупного доходу сільського голови 
становить 68495,36 грн. У тому числі 
57968, 36 грн – заробітна плата. Дохід 
його родини становить 33250 грн.

Щодо нерухомості, у В.Б.Малака-
нова є земельна ділянка загальною 
площею 2180 кв. м., житловий будинок 
площею 275,4 кв. м., автомобіль Mazda 
3,1999-2008 року випуску. 

Відповідно до законодавства Укра-
їни заступник Волоського сільського 
голови шмалько Надія Григорівна 
подала декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового ха-
рактеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума 
сукупного доходу заступника сіль-
ського голови становить 71949 грн. У 
тому числі 47095 грн – заробітна пла-
та. Щодо нерухомості, у Н.Г. Шмаль-
ко є земельні ділянки площею 1456 та 
11760 кв. м., житловий будинок загаль-
ною площею 87,7 кв. м. 

Відповідно до законодавства України Балівський сільський голова Рижак Валерій 
Петрович подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов̀ язання фінансового 
характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу сільського голови становить 
70369 гривень. У тому числі: 55470 гривень – заробітна плата. Дохід його родини 
становить 80400 гривень.

Сільському голові належить автомобіль ВАЗ 21070 з об`ємом двигуна 1,451 куб. см.
Родині В.П. Рижака належить автомобіль Volkswagen із об`ємом двигуна 1,900 

куб. см.
Щодо нерухомості, у В.П.Рижака є земельна ділянка загальною площею 7,390 га, 

будинок площею 230 кв. м. У власності членів сім`ї В.П. Рижака перебуває земельна 
ділянаи загальною площею 3,930 га. 

Відповідно до  законодавства України заступник  сільського голови з питань діяль-
ності виконкому Балівської сільської ради Пилипенко Лариса Вікторівна подала 
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов̀ язання фінансового характеру за 2013 
рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу заступника  сільського го-
лови з питань діяльності виконкому становить 53049 гривень. У тому числі: 45548 
гривень – заробітна плата. Дохід її родини становить 12120 гривень.

Щодо нерухомості, у власності членів сім`ї Л.В. Пилипенко перебуває земельна 
ділянка загальною площею 0,24 га, будинок площею 54,9 кв. м.

Відповідно до Законодавства України за-
ступник голови Дніпропетровської райдер-
жадміністрації Алдушина Наталія Костян-
тинівна подала декларацію про майно, доходи 
витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного 
доходу заступника голови райдержадміністрації 
становить 171 тисяча 812 гривень. У тому числі 
44 тисячі 976 гривень – заробітна плата. 

Н.К. Алдушиній належать автомобілі Lexus  
GX з об’ємом двигуна 4,667 куб см., Hyundai H 
з об’ємом двигуна 2,497 куб см., Mercedes-Benz 
з об’ємом двигуна 3,2 куб см.

Щодо нерухомості, у Н.К. Алдушиної є 7 зе-
мельних ділянок загальною площею 4,6 га, 4 
квартири загальною площею 222 кв.м, житло-
вий будинок загальною площею 67,1 кв.м.

Відповідно до Законодавства України голова 
Дніпропетровської райдержадміністрації Коби-
ляцький Вадим Якович подав декларацію про 
майно, доходи витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру за 2013 рік

Згідно з декларацією, загальна сума сукуп-
ного доходу голови райдержадміністрації ста-
новить 143 тисячі 975 гривень. У тому числі 77 
тисяч 807 гривень – заробітна плата. Дохід його 
родини становить 78 тисяч 529 гривень.

Родині В.Я. Кобиляцького належать автомо-
білі Mitsubishi Carisma з об’ємом двигуна 1,6  
куб. см. та Mitsubishi Outlander  – 2,4 куб. см.

Щодо нерухомості, у В.Я. Кобиляцького є 3 
земельні ділянки загальною площею 0,2 га, са-
довий будинок площею 106, 3 кв. м., гараж пло-
щею 56,4 кв. м.  

Відповідно до Законодавства Укра-
їни перший заступник голови Дні-
пропетровської райдержадміністрації 
Пруденко Роман Вікторович подав 
декларацію про майно, доходи витрати 
і зобов’язання фінансового характеру 
за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума 
сукупного доходу першого заступни-
ка голови райдержадміністрації ста-
новить 81 тисяча 446 гривень. У тому 
числі 64 тисячі 191 гривня – заробітна 
плата. Дохід його родини становить 43 
тисячі 656 гривень.

Р.В. Пруденкові належить автомобіль 
ВАЗ 2121 з об’ємом двигуна 1,5 куб см., 
моторний човен «Прогрес-2» 29,4 квт., 
40 к. л. Нерухомого майна не має.

Відповідно до Законодавства Украї-
ни заступник голови Дніпропетровської 
райдержадміністрації шеремет микола 
Олександрович подав декларацію про 
майно, доходи витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума су-
купного доходу заступника голови рай-
держадміністрації становить 67 тисяч 
331 гривня. У тому числі 57 тисяч 535 
гривень – заробітна плата. Дохід його ро-
дини становить 158 тисяч 875 гривень.

Транспортного засобу не має.
Щодо нерухомості, у М.О. Шеремета є 

житловий будинок загальною площею 190 
кв. м, земельна ділянка площею 2447 кв.м. 

Родині М.О. Шеремета належить авто-
мобіль ВАЗ 11193.
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У ногУ з часом
Віктор Маркович, який вже майже чверть життя 

присвятив навчанню дітей технічним спеціальнос-
тям, запевнив: «Неодмінний девіз нашої роботи – ак-
тивна позиція, тож одна із складових – участь у всіх 
виставках, конкурсах, заходах із метою підвищення 
педагогічної майстерності, прагнемо йти в ногу з ча-
сом». На підтвердження цим словам – вже 13 років 
Дніпропетровський регіональний центр ПТО реалі-
зує українсько-канадський проект «Децентралізація 
управління професійним навчання в Україні».

А от девіз закладу звучить так: «Ваш вибір – крок 
до майбутнього». Тож усі юнаки та дівчата, хто пере-
ступає поріг головного кор-
пусу, читають цей заклик над 
центральним входом і задуму-
ються, ставлячи собі за мету 
збудувати своє життя прекрас-
ним, і до того ж, своїми влас-
ними руками.

«Тут формуються душі й 
руки трудові, що значить «зо-
лоті», – переконані педагоги, 
закохані в свою професію, від-
криваючи свої сповнені добро-
ти серця дітям. «Наш навчаль-
ний заклад виконує важливу 
місію. Сюди приходять пере-
важно дітки, які не претенду-
вали в школах на золоті медалі, 
тож часом не могли проявити себе, й залишались у тіні. 
Майже чверть наших учнів – сироти, таким дітям вза-
галі непросто знайти свою гідну нішу в нашому непро-
стому житті. Ми даємо 
їм шанс розкритися й 
повірити в себе. Голов-
не завдання шкільної 
програми – оволодіння знаннями, але не 
завжди знання обіцяють майстерність й 
високий рівень обраної професії. Потріб-
на практика, саме вона дає 
впевненість, і тоді посміш-
ки прикрашають обличчя 
дітей, а для нас – це найви-
ща нагорода, - розповідає 
Елла Гуткіна, методист із 
профорієнтації».

Пріоритетний напрям 
регіонального центру – 
будівельні спеціальнос-
ті. Всього вам на вибір 
запропонують 13 профе-
сій, надзвичайно гостро 
затребуваних нині на 
ринку праці. Сьогодні в 
стінах навчального професійно-технічного закладу 
75 викладачів навчають 785 дітей. Діти навчаються 
після 9 класу й на базі середньої школи, мають мож-
ливість опанувати 3 професії, які будуть записані 
до диплому. Навіть у 70 років бажаючі мають змогу 
вступити на навчання!

гідний приклад для наслідУвання
«Гордість нашого навчального закладу, – розпові-

дає Віктор Кривозуб, – педагогічний колектив, який 
навчає дітей найважливішим правилам кожної про-
фесії, вмінню самореалізувати свої здібності, дають 
молодим членам суспільства путівку в життя. А ще 
наші вчителі ніколи не зупиняються на досягнутому, 
займаються самоосвітою, обмінюються набутим до-
свідом, весь час перебувають у пошуку нових знань 
і підходів у роботі». 

Справжнім професором у своїй роботі вважають у 
Центрі старшого майстра трудового навчання Тетяну 
Гуріну. Складові її успіху – професіоналізм, цілеспря-
мованість, почуття дружби, море доброти. Інновацій-
ні знахідки Тетяни Костянтинівни – справжній скарб 
для її учнів. А ось і її вихованки – нині вже майстрині 
в роботі з моделюючою шпаклівкою: Аня Конкова, Оля 
Уманець, Катя Лискова, Олеся Целуйко. «В очах цих 
світлих  дівчаток  все запрограмовано. Саме такі діти та 
ще з рук Тетяни Костянтинівни – справжні кваліфіко-
вані робітники, зразок творчого підходу до улюбленої 
справи», – переконана мій екскурсовод Елла Данилівна.

Свята святих професійно-технічного закладу – 
навчальні кабінети, саме тут формується інтелект 
будівельника. Прекрасно обладнані майстерні з ви-
готовлення гіпсокартонних конструкцій, малярська 
і 2 штукатурні майстерні, майстерня лісів (до речі, 
подарунок канадських друзів). Завдяки легкому спо-
собу складання й розбирання цих конструкцій – лі-
сів – діти вільно й без остраху ходять на висоті, ви-
конують роботи із ремонту стелі. Важливе завдання 

– навчити  як правильно скласти ці конструкції, щоб 
робота була безпечною.

Опоряджувальна майстерня призначена для шту-
катурних та облицювальних робіт. Керамічну плит-
ку учні вчаться класти спочатку на глиняний роз-
чин. Тут є сучасна штукатурна станція, навчальні 
кабінки, схожі на кімнати в житлових будинках.

сьогодні практика – завтра реальність
Практика теж не буває сумною, а навіть дуже ко-

рисною. Учням Центру довіряють і справжні об’єк-
ти. Наприклад, квартиру – соціальне житло –  після 
пожежі попросив відремонтувати Бабушкінський 

райвиконком. А в стомато-
логічній дитячій поліклініці, 
що по вул. Гладкова, дітям 
дали змогу проявити не тіль-
ки майстерність, а й фанта-
зію. Вони виконали роботи з 
гіпсокартону, шпаклювали й 
фарбували, а також розмалю-
вали стіни сюжетами з казок.

Скрізь на стінах навчаль-
ного закладу ми можемо по-
бачити й оцінити дипломні 
роботи випускників. Навіть 
їх тут пишуть не на папері, 
а творять творчою думкою й 
руками. 

Знайомимось із Олексієм 
Моїсеєвим – завідувачем зварювальної майстерні. 
Газоелектрозварники тут оволодівають новим точ-
ковим зварюванням. Сам Олексій Федорович – педа-

гог зі стажем, працює вже більше 30 років, випус-
тив біля 1200 учнів. 

Також тут готують прекрасних слюсарів із ре-
монту автомобілів.

«Здобне дріжджове тісто – одне із найпримхли-
вих, дуже не любить шуму й протягів», –  із захо-
пленням розповідає майстер Зінаїда Жушман. ЇЇ 
19-та група, що складається з 30 дітей, оволодіває 
секретами кулінарії. Наразі діти печуть пиріжки, 
якими сьогодні, в День відкритих дверей, при-
гостять усіх відвідувачів. 

Сервірувати стіл до свята навчає вихованців 
Марія Лужніна: «Працюємо дружно, з бажанням, 
намагаємось дати дітям якомога більше знань, на-
вчити не боятися роботи, бути впевненими в собі». 
До речі, 25 відсотків майстрів Центру – його ви-

пускники. Випускницею, наприклад, колись була 
Тетяна Дремко, потім закінчила Індустріально-пе-
дагогічний коледж, який готує майстрів виробни-
чого навчання, тепер сама навчає дітей. «Фантазія 
дітей часом захоплює, – ділиться враженнями Тетя-
на Іванівна, – тому ми 
завжди беремо участь 
у всіх творчих вистав-
ках, які проходять в 
культурних центрах 
міста, парках, буває-
мо присутні на різно-
манітних соціальних 
заходах. Навіть одного 
разу були запроше-
ні до редакції газети 
«Дніпро вечірній», де 
своїми оригінальними 
ідеями допомагали го-
сподиням прикрасити стіл на Великдень».

Одна з найкращих учениць Тетяни Дремко – Даша 
Степаненко – авторка багатьох робіт із мастихіну – 
декоративної шпаклівки, виріб із якої потім розфар-
бовують гуашшю. Також Даша продемонструвала 
нам оригінальні вітражі, колажі, виготовлені нею та 
її друзями по навчанню. 

дУховність людини майбУтнього
Завдання колективу, на думку керівника Віктора 

Кривозуба, не тільки дати учням знання вузьких 
спеціальностей, а й розширити кругозір дітей, щоб 
вони були цікавими своїм одноліткам, а для цього 
стане в нагоді знайомство з мистецтвом, захоплен-
ня різними видами спорту. Діти мають можливість 
проявити свої творчі таланти аж у 15 гуртках ху-
дожньої самодіяльності! А спортивні успіхи просто 

вражають – серед випускників є чемпіони України, 
Європи і навіть світу. 

 «Як можна без духовності стати людиною май-
бутнього?» – риторичне питання 
звучить із вуст моєї надзвичай-
но небайдужої співрозмовниці 
Елли Гуткіної, яка вже 52 роки 
працює з  дітьми, – наші діти спі-
вають, танцюють, малюють, на-
віть пишуть вірші, адже словом 
можна й убити, а можна полки за 
собою вести…».

Тож не дивно, що вже 11 ро-
ків на фестивалях профтехосвіти 
Дніпропетровський регіональний 
центр професійно-технічної освіти 

отримує гран-прі та незмінні І місця.
 «У наших дітей активна життєва позиція, – ствер-

джує Сергій Тишков, молодий майстер, який ще сам 
навчається у Харківському політтехнічному інсти-
туті, але вже встиг здобути беззаперечний авторитет 
і повагу серед своїх учнів.

Нам випала нагода поспілкуватися із Данилом 
Кирпою – президентом учнівського самовряду-
вання. Колишній випускник дитячого будинку з 
гордістю розповідає про свій навчальний заклад: 
«Викладачі й діти нашого Центру становлять тісне 
коло друзів. Життя просто кипить тут щодня. Крім 
цікавих занять, де ми оволодіваємо професійними 
знаннями й навичками, постійно беремо участь у 
предметних олімпіадах, проводимо щомісячні акції, 
такі, як «Чистий двір», «День мистецтва», «Спорт – 
це життя», «Спечи торт сироті». Улюблені гуртки 

нашої активної мо-
лоді – комп’ютер-
ний, вокалу, танцю-
вальний, особливо 

користується популярністю сучасний 
«хіп –хоп», і, звичайно, без конкурен-
ції – супермодні заняття воркаутом! 

Усього в навчальному закладі пра-
цюють 8 спортивних секцій, і всі безкоштовно! Гор-
дість Центру – боксерський клас, який учні зробили 
своїми руками.

У навчальному закладі є юрист, психолог, соціо-
лог, які завжди прийдуть на допомогу дітям у будь-
яких складних життєвих ситуаціях.

рУх У прекрасне «завтра»
У день відкритих дверей тут дуже людно. Майже з 

усіх шкіл Дніпропетровська сюди на екскурсію при-
возять школярів.

Представники обласного та Бабушкинського місь-
кого центрів зайнятості Олена Бобир, головний 
спеціаліст, та Наталія Швидка, начальник відділу, 
впевнені, що такі заходи дуже важливі для дітей, 
адже допомагають випускникам у виборі професії: 
«А наша задача полягає в тому, щоб бути сполучною 
ланкою між роботодавцем і дитиною – майбутнім 
робітником, адже так важливо направити юних лю-
дей так, щоб вони правильно визначили для себе го-
ловні  індивідуальні показники «хочу, можу, треба». 

Актуальність і затребу-
ваність професії – осо-
бливі важливі складові 
такого вибору».

Також тут виховують 
ще й справжніх коза-
ків, і не дивно, адже 
директор центру – ад-
мірал козацтва, якому 
присвоєно ще й Почес-
не звання Герой Коза-
цтва за вагомий внесок 
у розбудову України 
та виховання молоді, 

вклад у відродження духовності нації.
Щорічно в день Покрови Пресвятої Богородиці, в 

День українського козацтва, за давнім звичаєм учнів 
посвячують у лави козаків, гордих і сміливих юнаків 
рідного краю. Отже, в стінах Дніпропетровського ре-
гіонального центру професійно-технічної освіти зро-
стають не просто майстри своєї справи, а достойні 
громадяни суспільства – справжні патріоти.

У серці – впевненість і віра, що з такою молоддю 
майбутнє нашої країни справді буде прекрасним. 

Таміла ЖОРНЯК.
На фото автора: Віктор Кривозуб із учнями Центру; 

Даша Степаненко – учениця Тетяни Дремко; сервіру-
вати стіл до свята навчає вихованців марія Лужніна; 
газоелектрозварники разом із Олексієм моїсеєвим опа-
новують нове точкове зварювання; Зінаїда Жушман та 
учні 19-ої групи готують дріжджове тісто.

ПРОФТЕХОСВІТА СТВЕРДЖУЄ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ СВІЙ, 

ВИБИРАємО  ПРОфЕСІю  ДО  ДУшІ

Дніпропетровський регіональний центр професійно-тех-
нічної освіти пройшов непростий шлях реорганізацій, ста-
новлення й поступального розвитку. Сьогодні з упевнені-
стю й гордістю ми можемо стверджувати, що це один із 
найкращих навчальних закладів на теренах не тільки Дніпро-
петровської області, а й усієї України. Красномовне підтвер-
дження цьому – нагорода на Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти-2014», що проходила 18-20 березня в м. Києві. 
Директору Вікторові Кривозубу вручена Золота медаль та 
Диплом у номінації «Сучасний професійно-технічний заклад 
у загальноєвропейському освітньому просторі».

РЕАЛІЗУЮЧИ РОЗМАЙ ДИТЯЧИХ МРІЙ



4 квітня 2014 року № 13 (7832)
«Дніпровська зоря»інформаційне асорті 7

господарочк а

хРИСТИАНСКИЕ ИСТИНы

У Дніпропетровському районі створений комунальний заклад Центр соціальної 
підтримки сімей та дітей «Добре вдома», за адресою: сел. ювілейне, вул. Совхозна, 
66.  Для роботи в Центрі запрошуються претенденти на посади: заступник директо-
ра; бухгалтер; інспектор з кадрів; адміністратор; юрист; психолог; медсестра; фахівець із 
соціальної роботи (12 посад); логопед; завідуючий господарством; кухар; водій; робітник 
комплексного обслуговування; прибиральник; двірник; котельник. Вимоги до персона-
лу: освіта та кваліфікація мають відповідати обраній посаді: середня-спеціальна, вища 
(бакалавр, спеціаліст або магістр) відповідного напрямку. Посади закладу передбачати-
муть роботу позмінно та виїзди в села району за місцем проживання дітей. Перевагу 
буде надано претендентам, які мають: високий рівень комунікативних навичок; вміння 
ефективно працювати в команді; бажання працювати в новому та перспективному сере-
довищі; досвід роботи із сім’ями та дітьми різних соціальних груп, досвід роботи з діть-
ми, які мають поведінкові та емоційні проблеми; знання законодавства з питань захисту 
дітей та соціальної допомоги. Відбір на роботу буде проходити на конкурсній основі. 
Для участі в конкурсі вам необхідно подати: заяву про участь в конкурсі (в довільній 
формі); резюме (з даними не менше двох поручителів); супровідний лист претендента (в 
довільній формі); копії документів про освіту.

Більш детальну інформацію про Центр соціальної підтримки сімей та дітей ви 
можете отримати за адресою: сел. ювілейне, вул. Теплична, 5, каб. 37 «в», служба 
у справах дітей, попередньо узгодивши час, за тел.: (056) 753-60-98, (098) 050-43-26, 
контактна особа Людмила Андріївна мазурок. Відібрані претенденти будуть запро-
шені на співбесіду та навчання. 

САНЕПІДЕмСТАНЦІЯ ІНфОРмУє

як каже мУдрість…
давайте будемо захоплюватися 

полями, небом, сріблом роси… 
давайте жити, любити 

й розправляти крила у своїй душі.
квітневі клопоти в садУ--------

догляд за виноградником 
Якщо грунт сухий, а температура повітря 

вже не опуститься до -10 °С, кущі винограду 
можна розкрити. І тепер можна внести рід-
ку підгодівлю, поєднану з поливом. Пучки лоз 
прикріпіть до опори не розв’язуючи. Очистіть 
лози від землі й рослинних залишків. Якщо кущі 
торік були вражені, настав час для обприску-
вання для профілактики хвороб і шкідників. 
Якщо ви зняли укриття з винограду й поміти-
ли, що він покритий білим нальотом цвілі, не 
лякайтеся – через пару годин наліт зникне. У 
другій половині квітня, коли ймовірність за-
морозків мала, роблять суху підв’язку. Рукава 
підв’язують похило, а плодові стрілки горизон-
тально, трохи зігнувши кінці дугою. 

пісні страви---------------------
рибні котлети 

інгредієнти: 800 г рибного філе, 1 ба-
тон, 190 г води, 1 яйце, 1 неповна ч.л. солі.

Приготування: замочіть хліб у воді; рибне 
філе перемеліть на м’ясорубці разом із хлібом; 
додайте сіль, яйце, вимішайте й ще раз пропу-
стіть через м’ясорубку; добре відбийте фарш. 
Підготовлену масу сформуйте у вигляді котлет 
й готуйте на пару 30 хв. Можна викласти рибні 
котлети у сковорідку, додати трохи води й по-
тушити. Або запекти в духовці при температурі 
200-220 градусів, підклавши папір для випічки.

салат «солодке сонечко»
інгредієнти: 1 апельсин, 1 морква, 1 жменя 

волоських горіхів, сметана, цукор, майонез.
Приготування: почистіть апельсин, розріж-

те навпіл кожну дольку. Очищену моркву на-
тріть на дрібній тертці й змішайте із апельси-
новими часточками. Волоські горіхи подрібніть у 
блендері й додайте до салату. Заправте смета-
ною, збитою з цукром.

 
господині на заміткУ----------

генеральне прибирання 
ванна кімната. Для початку позбавимося 

від пилу та павутиння зі стелі та стін, потім ви-
мийте санвузол. Вимийте стіни. Потім протріть 
усі полички, натріть дзеркала. Почистіть ракови-
ну й ванну. Ретельно відчистіть від нальоту кра-
ни. Шторку для ванни замініть на нову. Вимийте 
поли, якщо у вашій ванній є килим, обов’язково по-
чистіть його.

кухня. Прибирання починаємо точно так 
само – зі стелі та стін. Далі виперіть штору, 
вимийте вікно. Витягніть із шаф продукти, пе-
ремийте посуд та всю тару для зберігання круп. 
Наступним кроком буде миття холодильника. 
Приділіть увагу газовій плиті, витяжці та  га-
зовій колонці. Вимийте підлогу, плінтуса та від-
крийте вікна на провітрювання. 

красУням на заміткУ-----------
яблУчна живильна маска

(Для нормальної та сухої шкіри обличчя)
Приготування: розітріть 1 ст. л. кашки з на-

тертого на дрібній тертці яблука, яєчного жовт-
ка та 1 ст. л. вершкового масла. Додайте 1 ч. л. 
меду й розмішайте суміш. Нанесіть маску на об-
личчя та через 20 хв. змийте  теплою водою.

чоловікам на заміткУ----------
накип У  пральній машині

Для видалення накипу в пральній машині візь-
міть 100 г лимонної кислоти й засипте в ємність 
пральної машини, призначену для порошку. По-
тім увімкніть режим прання для бавовни (пран-
ня при 90 °С – без білизни). Через 3-4 місяці цю 
процедуру варто повторити. Але не варто за-
стосовувати цей спосіб очищення в машинах, в 
яких встановлено емальований барабан.

ОВНИ. Тиждень принесе багато позитивно-
го спілкування, не виключено розширення 
кола друзів. В особистих стосунках намагай-
теся бути більш послідовними.
ТІЛЬЦІ. На початку тижня можуть виник-

нути нові цілі. Удача буде на вашому боці. Фі-
нансова сторона порадує непоганим прибут-
ком. Весняний настрій закружляє й подарує 
нове щемливе кохання.
БЛИЗНюКИ. У вас посилиться інтерес до 

нових знань та особистого розвитку. Настав 
сприятливий час для нових та цікавих зна-
йомств.  
РАКИ. Ви зможете успішно вирішувати пи-

тання, пов’язані із фінансами. Приділіть ува-
гу своїй другій половинці. Романтичне поба-
чення збадьорить вас.
ЛЕВИ. На цьому тижні у вас будуть акту-

альні особисті відносини. В існуючих союзах 
спостерігатиметься гармонія, з’явиться біль-
ше спільних інтересів. 
ДІВИ. Тиждень принесе  за собою удачу у 

професійній діяльності. Не виключене отри-
мання нових вигідних пропозицій про робо-
ту. Відразу ж погоджуватися на них не варто. 
ТЕРЕЗИ. В існуючих відносинах романтика 

також буде дуже важлива. Відпочинок разом 
із другою половинкою піде на користь. 
СКОРПІОНИ. Ви будете залучені в домаш-

ні клопоти. Рекомендується більше часу про-
водити зі своєю родиною.  
СТРІЛЬЦІ. Тиждень принесе більше корот-

ких поїздок, які будуть складатися досить 
успішно. Під час подорожі можливі нові ді-
лові знайомства.
КОЗЕРОГИ. У першій половині тижня не 

виключене отримання вигідних комерційних 
пропозицій. Самостійний пошук нових мож-
ливостей для професійного зростання вияви-
тися більш ефективним. 
ВОДОЛІЇ. Вашим особистим починанням 

буде супроводжувати удача. Ви зможете ча-
стіше проявляти свою чарівність. Особливої   
уваги зажадають фінансові питання. 
РИБИ. Для відновлення сил – це досить вда-

лий час. Ви будете почувати себе краще, пе-
ребуваючи  в компанії близької людини.  

КП «РГ «Дніпровська зоря» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: заступ-
ника редактора, фотокореспондента. Вимоги до претендентів: громадянство України; 
повна вища освіта за напрямком роботи; стаж роботи за фахом не менше 3-х років; володіння 
персональним комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечення. Довідки за 
адресою: сел. ювілейне, вул. Теплична, 27С, телефони: 753-61-02; 375-33-98.

Міжнародна організація праці 
(МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім 
днем охорони праці з тим, щоб при-
вернути увагу світової громадськості 
до масштабів проблеми зниження що-
річної смертності на ро-
бочому місці та зниження 
захворюваності населення 
пов’язаною з роботою. Ідея 
проведення Всесвітнього 
дня охорони праці бере по-
чаток від Дня пам’яті заги-
блих працівників, вперше 
проведеного американськи-
ми й канадськими трудящи-
ми в 1989 році в пам’ять про 
працівників, загиблих та постражда-
лих на роботі. У цей день більш ніж в 
ста країнах світу проводяться заходи, 
спрямовані на привернення уваги гро-
мадськості до невирішених проблем 
охорони праці. В нашій державі також 
Указом Президента України №685/2006 
від 18.08.2006року 28 квітня установле-
но Днем охорони праці, який відзнача-
ється щорічно. 

Дуже хотілося б, щоб ця акція не за-
лишилася поза увагою керівників та 
працівників промислових, сільсько-
господарських підприємств, закладів, 
установ та організацій всіх форм влас-
ності Дніпропетровського району й 
спонукала їх до створення та просуван-
ня культури охорони праці, що в свою 
чергу сприятиме зниженню захворюва-
ності пов’язаної з впливом виробничих 

факторів та не допустить виникнення 
випадків смертності на робочому місці.

Законодавство України про працю 
містить норми й вимоги з техніки без-
пеки й виробничої санітарії, норми, що 

р ег у л юю т ь 
робочий час 
та час від-

починку, звіль-
нення та пере-
ведення на іншу 
роботу, норми 
праці щодо жі-
нок, молоді, гігі-
єнічні норми та 
правила. Рефор-

мування промислового та аграрного 
сектору економіки не тільки істотно 
вплинуло на структуру та виробничі 
стосунки, а й значною мірою неодно-
значно позначилося на стані організа-
ції роботи з охорони праці. Фінансова 
криза негативно впливає на процес тру-
дової діяльності та призводить до ско-
рочення витрат на охорону праці й про-
мислову безпеку, збільшує ймовірність 
виникнення нещасних випадків та 
аварій на виробництві, профзахворю-
вань, погіршення стану здоров’я пра-
цюючих. Скорочення витрат на заходи 
з охорони праці обмежить можливості 
в створенні безпечних умов праці, що 
бумерангом призведе до збільшення 
прямих і непрямих витрат на подолан-
ня наслідків аварій на виробництві, 
медичну, професійну та соціальну ре-

абілітацію потерпілих, а тому девізом 
сьогодення повинне стати запобігання 
виробничим ризикам, а не ліквідація їх 
наслідків. Для цього адміністрації під-
приємств, роботодавці повинні вжива-
ти ефективних заходів щодо ліквідації 
шкідливих виробничих факторів на 
робочих місцях та приведення умов 
праці у відповідність до санітарно-гі-
гієнічних вимог. Важливими захода-
ми соціального захисту працівників, 
які працюють у шкідливих та важких 
умовах праці, є своєчасно проведені 
попередні та періодичні медичні ог-
ляди з метою своєчасного виявлення 
ранніх ознак професійних та виробни-
чо-зумовлених захворювань, своєчасно 
проведена атестація робочих місць, що 
забезпечить працівникам можливість 
своєчасно розпочати оздоровлення, от-
римувати пільги й компенсації (додат-
кова відпустка, доплати до тарифної 
ставки, скорочена тривалість робочого 
дня, пільгове пенсійне забезпечення. 
Зважаючи на пріоритетність життя й 
здоров’я людей, закликаємо роботодав-
ців не економити на створенні здоро-
вих і безпечних умов праці на кожному 
робочому місці, опікуватися здоров’ям 
і безпекою кожного працівника.

Нехай День охорони праці приверне 
увагу суспільства й влади до проблем 
охорони праці та промислової безпеки.

Ігор КАПУСТЯН,
головний Державний санітарний лі-
кар Дніпропетровського району.

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО фОНДУ 
УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОмУ 
РАЙОНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАС-
ТІ повідомляє про відміну оголошення про 
проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади начальника відділу виконання бюдже-
ту, бухгалтерського обліку та звітності – го-
ловного бухгалтера управління Пенсійного 
фонду України в Дніпропетровському районі. 
(Оголошення про конкурс надруковане в газе-
ті «Дніпровська зоря» від 21.03.2014 № 11).

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО 
фОНДУ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКОмУ РАЙОНІ ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ повідом-
ляє про відміну частини оголошення 
про проведення конкурсу на заміщен-
ня вакантної посади завідуючого сек-
тором з організаційно-інформаційної 
роботи управління. (Оголошення про 
конкурс надруковане в газеті «Дні-
провська зоря»  від 28.03.2014).

7 апреля (25 марта) церковь 
отмечает праздник Благовещения.

В древности этому празднику давали 
разные названия: Зачатия Христа, Благове-
щение о Христе, Начало искупления, Бла-
говещение ангела Марии. А когда впервые 
появился этот праздник, ничего неизвестно. 
Известно лишь то, что в 560 году импера-
тор Иустиан указал дату празднования Бла-
говещения – 25 марта (7 апреля по новому стилю) 
Само название праздника – Благовещение – пере-
дает нам главный смысл: известие Пресвятой Деве 
Марии благую весть о том, что она зачнет и родит 
Богомладенца Христа. 

По Церковному преданию, говорится, что в тот мо-

мент, когда Марии явился Архангел 
Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, и 
именно те слова о рождении Мессии. «Я готова 
стать последней служанкой у той, которая удо-
стоится родить Мессию», - думала она.

Благовещения выпадает на Великий пост 
или на Светлую Пасхальную Седмицу. По-
этому длительность празднования бывает 
разной – от одного до трех дней. Если же этот 

праздник припадает с Пасхой, то отмечаем двойной 
праздник, который и называется Криопасхой. Но это 
случается редко, последнее такое совпадение празд-
ников было в 1991 году, а следующее такое совпаде-
ние будет в 2075 году.

Константин ДРОБИТЬКО.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ОхОРОНИ ПРАЦІ

28 КВІТНЯ – 
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 

ОхОРОНИ ПРАЦІ

НА ТИЖДЕНЬ
гороскопгороскопГороскоп

Втрачений державний акт на право приватної власності на землю 
серія ІV-ДП № 023491 зареєстрований в Книзі записів державних ак-
тів на право приватної власності на землю за № 7760 від 12.09.2002 р., 
виданий на підставі рішення 30 сесії XXIII скликання Підгороднен-
ської міської ради народних депутатів від 25.03.2002 р., площею 0,059 
га, за адресою: м. Підгородне, вул. Жукова, 7/4, на ім’я Ахременко 
Сергія Геннадійовича, вважати недійсним. 

КОмУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОшКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯС-
ЛА-САДОК) КОмБІНОВАНОГО ТИПУ №6 «ЧЕРВОНА шАПОЧКА» повідомляє 
про наявність вакантних посад вихователів, медичних сестер, лікаря. Вимога до претен-
дентів: відповідна фахова освіта. Тел. 753-88-27. Адреса: сел. ювілейне, вул. фрунзе, 10.

Колективи Дніпропетровської районної ради та район-
ної державної адміністрації  висловлюють щире спів-
чуття своїй колишній колезі Сліпенькій Інесі Борисівні 
з приводу втрати дорогої людини – чоловіка 

Віталія Степановича
та поділяють із нею біль і скорботу непоправної втрати.

Колективи районної ради, районної державної адміністра-
ції, відділ культури, туризму, національностей та релігій 
райдержадміністрації та бібліотекарі Дніпропетровського 
району висловлюють щире співчуття директору КЗ ДЦРБ 
Галині Іванівні Гавриловій із приводу смерті її матері. 

Розділяємо  біль і смуток непоправної втрати.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАДмІНІСТРАЦІЯ оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад: головного спеціаліста відділу житлово-комуналь-
ного господарства райдержадміністрації; начальника відділу освіти райдержад-
міністрації. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта 
за напрямком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персо-
нальним комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечення. Довідка 
за адресою: сел. ювілейне, вул. Теплична, 5, тел. 27-10-17.

Втрачений державний акт на право приватної власності на землю серії ІІІ–ДП № 
101647 на ім’я Ярмулової Катерини Василівни, виданий на підставі рішення Ново-
олександрівської сільської ради № 14/23 від 26 червня 2000 року. Акт зареєстровано в 
Книзі записів державних актів за № 432 від 28 лютого 2001 року, вважати недійсним.
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допоможіть урятувати життя
Сергійкові Босаю, 10-річному життє-
радісному хлопчикові з села Олексан-
дрівка Дніпропетровського району, 
загрожує небезпека. 
Діагноз: онкологічне захворювання крові. 

Мама, Наталія Григорівна, інва-
лід II групи, сама виховує синочка. 

Дорослі не можуть залишити дити-
ну в біді. Ми обов’язково допоможемо 
Сергійкові, й він неодмінно одужає!

Мама – Наталія Григорівна Боса: 
моб.тел.: (068) 768-77-63. 

ЛюБИмІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

спеціаліста-землевпорядника на постійну роботу. 
Вимоги до претендентів: громадянство України; 
повна вища освіта або базова вища освіта; відповідна 

кваліфікація; стаж роботи за спеціальністю не мен-
ше 3-х років; володіння комп’ютерними програмами. 
Документи подаються протягом 30 днів із моменту 
опублікування оголошення. Звертатися за адресою: 
с. Любимівка, вул. Садова, 1.

5 березня надійшла сумна звістка: на 76-му році 
життя помер талановитий майстер української ви-
шивки Василь Демидович Кандела. Він мешкав на 
Краснопіллі, нині це територія 
Дніпропетровська. Створив кілька 
десятків вишитих портретів Тараса 
Шевченка, малював їх сам, розро-
бляв власноруч, вираховуючи по 
квадратику... У нього багато виши-
тих портретів інших письменників: 
Гоголя, Довженка, Гончара, Єсені-
на, Лесі Українки, Олени Теліги... 
Милують очі рушники, вишиті 
українським орнаментом. Мешкан-
ці мого рідного містечка Підго-
родного пам’ятають розкішні 
виставки робіт Василя Кандели, 
зокрема в місцевому краєзнавчо-
му музеї. Він привозив колекцію своїм автомобілем, 
незмінно приїздив разом із дружиною та помічницею 
Валентиною Іванівною. Це вона оздоблювала вже го-
тові, вишиті чоловіком, рушники: прикрашала кінці 
мереживом чи китицями... 

Були в Підгородному і його виставки під відкритим 
небом: «просто надворі, на мотузках для білизни» 
(слова з мого вірша). Одна така виставка 2009 року 
й надихнула мене на написання вірша «Мелодія ви-
шиваної віхоли». Історія вірша така: моїй землячці, 
бандуристці Лесі Коваль святкували 70-річний юві-
лей. Приїхало й подружжя Кандел, привезли зна-
мениту виставку вишивок. Це був початок червня, 

гості затишно розташувались на подвір’ї ювілярки. 
Хтось придумав повісити рушники Василя Демидо-
вича на звичайні мотузки для білизни, закріпивши 

прищепками... Раптом налетів вітер. 
Рушники затріпотіли щосили, а я за-
кричала: «Посадіть, посадіть діда під 
рушники!» – це щоб сфотографувати. 
Мені побачився в цьому якийсь сим-
вол! Поки всілися – вітер зник, рушни-
ки мирно й слухняно повисли довкола 
господаря... Але художній образ вітру 
й рушників, цієї «вишиваної віхоли», 
мене не покидав... Так, через 12 днів, і 
народився вірш. 

Поет із Черкащини Олексій 
Тичко створив мікрофільм на 
вірш «Мелодія вишиваної віхо-
ли», використавши фотороботи 

підгороднянина Олександра Білова. На відео бачимо 
Василя Демидовича біля своїх вишиванок. В кінці ві-
део можна побачити вишитий автопортрет майстра – 
періоду його молодості...

У березні бібліотекарі РДБ та працівники музею ім. 
О.С. Коваля хотіли запросити Майстра з його вистав-
кою – до нас, у Підгородне. Не встигли... Дуже шкода, 
що великий шанувальник Тараса Шевченка не дожив 
до 9 березня, до святкування 200-ліття Кобзаря. Бу-
демо пам’ятати Василя Демидовича, розповідати про 
його творчість дітям, показувати фотосвітлини з його 
робота ми. Вічна пам’ять добрій людині.

Лариса ОмЕЛЬЧЕНКО, бібліотекар РДБ м. Підгородне.

Нещодавно у Підгородненсько-
му краєзнавчому музеї «ім. О.С. 
Коваля» відбулася незвична екс-
курсія за участю працівників 
сектору кримінальної міліції у 
справах дітей Дніпропетровського 
РВ та дітьми, що перебувають на 
профілактичному обліку. В музеї 
проходило родинне свято – 105 
років із дня народження О.С. 
Коваля – бандуриста, засно-
вника музею та відбувалася 
художня презентація до 200-річчя 
народження Т.Г. Шевченка. Були 
висвітлені роки творчості україн-
ського поета, біографія Т.Г. Шев-
ченка, його твори та роботи.

У ході даного заходу, місцевими 
поетами Надією Таршин та Ларисою 
Омельченко були прочитані власні 
вірші, де відчувалося натхнення, яке 
плине від творчості Т.Г. Шевченка. 

Діти, під час читання віршів, 
вслухувалися в рядки та сло-
ва, й розуміли, яка це велика 
сила, що здатна змінювати 
свідомість та душу. Директо-
ром музею Вікторією Черед-
ніченко була проведена екс-
курсія музеєм, де дітям роз-
повідали про історію рідного 
краю та показували історичні 
експонати. Також, під час екс-

курсії дітям більш детально розпові-
дали про героїв Дніпропетровського 
району та їхнє життя, щоб молоде по-
коління могло брати з них приклад. 

Сектор КМСД Дніпропетров-
ського РВ дуже вдячний директо-
рові музею Вікторії Чередніченко, 
заступнику директора Дніпропе-
тровської районної центральної 
бібліотеки Тетяні Рухлінській, бі-

бліотекарям Ларисі Омельченко, 
Людмилі Вороненко та іншим за 
організацію та проведення заходу, 

в ході якого діти дізналися багато 
цікавого з історію рідного краю 
та життя українського поета Т.Г. 
Шевченка, про що зробили відпо-
відні висновки у формуванні сус-
пільної свідомості.

Тетяна єщЕНКО, 
начальник СКМСД Дніпропе-
тровського РВ ГУМВС України 
в Дніпропетровській області.

СТОРІНКА ТВОРЧОСТІ

КроКаМи іСторії ріДного Краю

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОмІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
IV рівня акредитації оголошує прийом на денну та заочну форму навчання за напрямами підготовки

При вступі до університету абітурієнти у 2014 році подають сертифікати ЗНО з наступних предметів за напрямами підготовки

(** - профільні предмети) Прийом документів для здобуття ОКР «Бакалавр» у 2014 році здійснюється: на денну 
форму навчання – з 1 по 31 липня; на заочну форму навчання – з 10 липня по 09 серпня. 49600, м. Дніпропетровськ, вул. 
Ворошилова, 25, тел.: (056) 713-51-74, 744-81-32. http//www.dsau.dp.ua; e-mail: priyom@dsau.dp.ua, info@dsau.dp.ua

12 квітня – День відкритих дверей

На базі Степнянської СШ (директор Валентина 
Обух) пройшов районний турнір із кульової стріль-
би. Цими змаганнями стартував місячник оборон-
но-масової роботи серед молоді, приурочений 69-й 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. За 
медалі від районної організації Товариства сприян-
ня обороні України боролись 24 спортсмени, які за-
хищали честь 11 команд.

Особистий залік (максимум 50 очок): І місце – 

Микола Масла-
ківський (Зорян-
ська СШ – 46 
очок,тренер Сер-
гій Коваленко); 
ІІ місце – Олек-
сандр Дьячков 
(Зорянська СШ – 
44 очка, вчитель 
предмету «Захист 
Вітчизни» Сер-
гій Вербицький); 
ІІІ місце – Андрій Дронов (Степнянська СШ – 42 
очка, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Руслан 
Матвєєв).

Командний залік (максимум 100 очок): І місце – 
команда вчителів – 95 очок (Сергій Коваленко – 48 
очок, Олександр Чайка – 47 очок); ІІ місце – Зорян-
ська СШ (Віктор Даценко, Владислав Яковенко) та 
Степнянська СШ (Владислав Грицюк, Антон Корда) 
– по 78 очок; ІІІ місце – Ювілейна СШ-1 – 67 очок 
(Анастас Меликян, Микита Терлецький, вчитель 
фізкультури Володимир Дейнеко).

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Справж-
ній майстер-клас продемонстрували педагоги у во-
лодінні пневматичною рушницею. Сергій Михай-
лович та Олександр Іванович, настрілявши 48 і 47 
балів відповідно, лише дещицю не досягли до абсо-
лютного максимуму в 100 очок. Так що молоді є в 
кого переймати снайперський досвід».        

 Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

Районна організація Товариства Червоного Хреста 
звертається до вас про фінансову підтримку єдиної 
на Україні громадської гуманітарної організації, яка 
опікується немічними, хронічно хворими, інвалі-
дами всіх категорій, а також щорічно, згідно плану, 
вносить кошти на статутну діяльність до Національ-
ного та Міжнародного Товариств.

Скромна пожертва від вас та ваших працівників, 
придбана марка ціною 10 грн, хоча б один раз на рік 
– значна допомога товариству. А також, якщо ви має-
те продукти харчування, взуття, одяг, дитячі іграш-
ки, посуд, техніку, предмети гігієни та інше, якими 
ви не користуєтесь і можете пожертвувати бідним, 
передайте їх у медико-соціальний центр товариства 
за адресою: сел. ювілейне, вул. Теплична, 32. 

Люди будуть вам вдячні.
Наші реквізити: Код єДРПОУ 26460153, 

р/р 26006000783015 (вид платежу: 32 – член-
ські внески), або придбайте марку в медико-соці-
альному центрі.

З повагою та подякою – товариство Червоного 
хреста Дніпропетровського району. 

ВИСТАВКА

Звернення 
до всіх підприємств, керівників 
органіЗацій та громадян району

Звернення

Василя КанделиВасиля Кандели
Вічні ВишиВанкиВічні ВишиВанки

Відділ культури, туризму, національ-
ностей та релігій райдержадміністра-
ції та колектив Дніпропетровського 
районного Будинку культури вітають із 
ювілейним Днем народження

Ніну пУГач
Шановна Ніно Сергіївно!

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата,
Хай квіт життя повік не одцвітає,

Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Хай Матір Божа Вас охороняє,

Сіяє втіхи зірка золота, 
Ісус Христос з небес благословляє,

На щедрі щастям, многії літа! 

ШаНОВНий кОлектиВе НарОДНОГО хОру «ВаСильки» ОлекСаНДрІВСькОї СІльСькОї раДи!
Прийміть найщи-

ріші вітання з нагоди 
25-річчя від дня ство-
рення вашого славет-
ного колективу. По 
своїй квітучій ниві ви 
несете у широкий світ 
пісню-душу.

Дякую вам за любов 
до рідної української 
пісні, за збереження 

народних традицій нашого краю. Нехай ваша неперевершена яскрава творчість і надалі хвилює 
серця вдячних шанувальників. Нехай ваша творчість лине від серця до серця та єднає всіх нас в ім’я 
щасливого майбутнього неньки-України.

З повагою Віктор БУТКІВСЬКИЙ, народний депутат України.

майстер-клас від учителів
СПОРТ


