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інтернет-новини

Свічка пам’яті й Скорботи

Великі тВої жертВи, 
Україно

Український народ шанує 
День пам’яті жертв Голодомору 
1932-1933 років як національну 
трагедією, дату великої скорбо-
ти. 81 рік тому в мирний час на 
своїй улюбленій плодючій землі гину-
ли люди, зникали з мапи України села 
та хутори. Україна втратила міль-
йони своїх кращих синів та дочок – 
хліборобів, учених, творчу інтеліген-
цію. під час лихоліття загинули до 5 
млн осіб, переважна більшість з яких 
жінки та діти. в одній лише Дніпро-
петровській області виявлено 65 тис 
332 жертви та 74 тис 818 постражда-
лих від голоду в ті роки. 

22 листопада на площі біля Меморіалу 
жертвам політичних репресій та Голодо-
мору на 9-му км Запорізького шосе тради-
ційно зібралися учасники мітингу-реквіє-
му, присвяченому Голодомору-Генациду 
українського народу в страшні 1932-1933 
роки. У заході взяли участь керівники об-
ласті та міста Дніпропетровськ у супрово-
ді представників структурних підрозділів, 
представники громадських організацій, 
політичних партій, духовенства. Від Дні-
пропетровського району були присутні: 
Едуард Підлубний, голова райдержадмі-
ністрації; Віра Джур, заступник голови 
районної ради; Алла Сафронова, началь-
ник відділу культури, туризму, національ-
ностей та релігій; представники Степової, 
Новомиколаївської, Сурсько-Литовської, 
Волоської, Новоолександрівської, Люби-
мівської, Миколаївської, Орджонікідзев-
ської, Горківської сільських рад, небайду-
жі мешканці. 

Жалобну панахиду за тисячами невин-
но закатованих українців провів Керую-
чий Дніпропетровською єпархією Укра-
їнської Православної церкви Київського 
Патріархату Єпископ Дніпропетров-
ський і Криворізький Симеон, зазначив-

ши, що в непростий для країни 
час, який сьогодні супрово-
джується бойовими діями на 
сході України, ми як ніколи ма-
ємо бути добрими й милосерд-
ними один до одного, цінувати 
подароване нам життя, щоб зло 
не змогло увірватися й оволодіти 
нашими душами: «Будьте благо-
словенні, нехай Господь береже 
кожного, хто з молитвою й вірою 
звертається до нього, укріпляє в 
вірі, допомагає в скрутний час».  

Хвилиною мовчання присутні на 
мітингу-реквіємі вшанували світлу 
пам’ять жертв голодомору в Укра-
їні. Серця учасників заходу заби-
лись в унісон ударам метронома. 
Ця поминальна хвилина стала же-
стом покаяння й перестороги. Вона 
увійшла в душі кожного тихою мо-
литвою, скорботною печаллю. 

Символом пам’ятного дня на 
Україні – Голодомору були траур-
ні композиції, які складалися з ко-
лосків запашної пшениці – символу хліба 
й життя на землі, як найдорожчий скарб, 
якого опухлі від голоду люди були позбав-
лені, червоної калини – гарячих сліз, запа-
леної свічки та чорної стрічки – символом 
трагедії, невмирущої пам’яті найбільшої 
трагедії XX століття – мученицької смерті 
від штучного голоду наших земляків. 

Піднімаючись сходинками, схиливши 
голови в скорботі, дорослі та діти поклали 
квіти та символічні композиції до підніжжя 
пам’ятника – знесиленої від поневірень жін-
ки, яка на руках тримає померлого немовля, 
й взиває до небес: «Боженько, за що?». 

Страждання від голоду були безмірни-

ми, але цим випробуванням не вдалося 
загасити непереможний дух українського 
народу. Ми мусимо пам’ятати, якою ціною 
оплачені дні нашого буття. Повинні вихо-
вувати у молоді шану й повагу до пам’яті 
загиблих співвітчизників. Молодь має зна-
ти гірку й болючу правду, щоб ніколи біль-
ше не допустити подібного на нашій землі.

Наталія яківЕЦЬ.
На фото автора: учасники заходу з 

ушанування пам’яті жертв Голодомору. 

(Цей матеріал можете також про-
читати на сайтах: «Рідна країна» 
http://ridna.ua та «Рідна Дніпропе-
тровщина» http://dp.ridna.ua).

Відповідно до пла-
ну основних систем-
них заходів у середу 
відбулося засідання 
колегії райдержадмі-
ністрації під голову-
ванням в. о. голови 
райдержадміністра-
ції Романа Пруденка. 
В роботі засідання 
колегії взяли участь 
керівники структур-
них підрозділів райдержадміністрації, районних управлінь, 
голови виконкомів місцевих рад, заступники голови районної 
ради, керівники установ і організацій району, працівники апа-
рату районної державної адміністрації, керівники правоохо-
ронних та контролюючих органів. На розгляд колегії були ви-
несені наступні питання: про стан надання медичної допомоги 
у рамках реалізації Програми комплексних заходів протидії 
розповсюдженню інфекційних соціально-небезпечних хвороб  
(ВІЛ/СНІДу, наркоманії, туберкульозу) в Дніпропетровському 
районі на 2013-2014 роки; інформація про роботу зі звернення-
ми громадян за 10 місяців 2014 року в управлінні Пенсійного 
фонду України в Дніпропетровському районі; про хід виконан-

колЕГія

викоНаННя  райоННих  проГрам
ня Програми «Підтримка сімей та жінок у Дніпропетровсько-
му районі на 2010 -2015 роки».

З першого питання виступила Людмила Побігай, головний 
лікар Комунального закладу «Центр первинної медико-са-
нітарної допомоги», зазначивши, що на виконання обласної 
«Програми комплексних заходів протидії розповсюдженню 
інфекційних соціально-небезпечних хвороб у Дніпропетров-
ській області на 2013-2014 роки» була розроблена та затвер-
джена районна програма. Завдяки їй вдалося покращити про-
філактику, виявлення та лікування хворих на туберкульоз, 
ВІЛ інфікованих та наркоманію. 

(продовження читайте на 2 стор.)

26 листопада парламен-
ти Швеції та Угорщини 
ратифікували Угоду про 
асоціацію між Україною та 
ЄС. Міністр Швеції Маргот 
Вальстрьом запевнила, що 
в Європі розуміють важли-
вість викликів, які постали 
перед Україною, та сповне-
ні бажання допомогти. «Ми 
хочемо, щоб ви досягли 
успіху», – сказала вона.

Президент України Пе-
тро Порошенко 21 листопа-
да підписав указ, яким при-
своїв звання Героя України 
героям «Небесної сотні». 
Згідно з процедурою, зван-
ня Героя України не можли-
во присвоїти трьом інозем-
цям, які загинули під час 
Революції Гідності. Тому 
їх буде нагороджено орде-
ном Героя Небесної Сотні. 
Згідно з указом, нагород-
жені цим орденом іменува-
тимуться лицарем ордена 
Героїв Небесної Сотні.

Для Росії готують роз-
ширення списку санкцій. 
Вони неминучі, – наполя-
гає канцлер Ангела Мер-
кель. У четвер постійні 
представники країн ЄС об-
говорили розширення спис-
ку санкцій проти Росії. 

Вчора відбулося перше 
засідання Верховної Ради 
VІІІ скликання. Депутати 
склали присягу на вірність 
народу. Ув’язненій у Москві 
Надії Савченко тюремники 
не дозволили скайпом до-
лучитися до першого засі-
дання новообраної Верхов-
ної Ради. Текст присяги з її 
підписом вивели на екран у 
залі засідань. 

Україна хоче притягти 
Росію до відповідальності 
за фінансування тероризму.
Офіційно позов проти Росії 
до міжнародного суду ООН 
звучить так – за порушення 
конвенції про боротьбу з те-
роризмом. 

Бойовики обстрілюють 
Донецьке летовище звіду-
сіль. Вони почали одночас-
ний штурм летовища з боку 
обласного центру, Пісків та 
Авдіївки.

Зафіксовано найбільшу 
кількість переселенців за 
одну добу – понад п’ять з 
половиною тисяч людей 
виїхали з контрольованих 
терористами територій. 

Литва надасть Україні 
військову підтримку. З цією 
звісткою до Києва приле-
тіла литовський президент 
Даля Грибаускайте. З укра-
їнським колегою вона домо-
вилась ще й про тренування 
й лікування наших вояків.

Канада доправляє укра-
їнським воякам чергову 
партію допомоги. Це захис-
не екіпірування, в тому чис-
лі зимове, обладнання для 
знешкодження вибухівки, 
засоби зв’язку, тепловізори, 
прилади нічного бачення та 
медична допомога на суму 
11 мільйонів доларів.
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Сьогодні Україна пе-
реживає чи не найбіль-
ше випробування в 
своїй новітній історії 
– збройну боротьбу за 
незалежність та тери-
торіальну цілісність. 
Серед захисників Бать-
ківщини беруть участь 
в антитерористичній операції на сході України і близько 
300 мешканців Дніпропетровського району.

вже загинуло шестеро наших земляків, серед яких: 
четверо мешканців м. підгородного: Кравченко Юрій 
Вікторович, 1964 р. н., загинув 21.07.2014 біля с. Пєскі, До-
нецької області; Корнієнко Євген Анатолійович, 1992 р.н., 
загинув 12.08.2014 біля м. Вуглегірська Артемівського ра-
йону Донецької області; Савчук Андрій Вікторович, 1978 
р.н., помер 31.08.2014 від ран, отриманих у бою біля м. Іло-
вайськ, Харцизського району Донецької області; Драган 
Олексій Анатолійович, 1981 р.н., загинув 13.09.2014 біля с. 
Червоний Партизан Іловайського району Донецької облас-
ті; Крилов Андрій Альфредович, 1976 р.н., проживав у с. 
Новомиколаївка, загинув 04.07.2014  біля  с. Новоселівка 
Перша Ясинуватського району Донецької області; Ніконов 
Павло Сергійович, 1989 р.н., сел. Кіровське, останнім часом 
жив у м. Дніпропетровську, загинув 14.06.2014 під час ава-
рії літака біля м. Луганська, похований у сел. Кіровському.

Сім’ям чотирьох із вищеназваних загиблих наших 
земляків надана матеріальна допомога за рахунок ко-
штів районного бюджету, а саме: cім’ї Крилова Андрія 
Альфредовича – в сумі 20 тис. грн; сім’ї Кравченка Юрія  
Вікторовича – в сумі 15 тис. грн, сім’ї Корнієнка Євгена 
Анатолійовича – в сумі 15 тис. грн; сім’ї Драган Олексія 
Анатолійовича – в сумі 15 тис. грн. 

Сім’ї Ніконова Павла Сергійовича така допомога випла-
чена за місцем останньої реєстрації  у м. Дніпропетровську, 
сім’ї Савчука Андрія Вікторовича – через підрозділ МВС.  

Крім того, слід зазначити, що на лікування двох мешкан-
ців нашого району, які брали участь в АТО та були поране-
ні, виділені кошти окремими депутатами, а саме: на ліку-
вання Товстика Сергія Васильовича, 1976 р.н, мешканця м. 
Підгородного – на загальну суму 10 тис.грн (з фонду Гапіча 
Василя Івановича – 5,0 тис. грн, Білої Ніни Павлівни, Ємця 
Василя Павловича, Касьяновського Євгена Владиславови-
ча, Кобиляцького Вадима Яковича, Реки Анатолія Василь-
вича – по 1 тис. грн; на лікування Куща Максима Іванови-
ча, 1983 р.н., мешканця с. Орджонікідзе – 2 тис. грн з фонду 
Ємця Василя Павловича та Капустяна Ігоря Михайловича 
по 1 тис. грн. Також, сім’ям 2-х військовослужбовців, які 
відстоюють незалежність нашої держави на сході країни, 
надана матеріальна допомога на вирішення соціально-по-
бутових проблем, а саме: сім’ї Палкова Михайла Ярославо-
вича (м. Підгородне) – у сумі 1,5 тис. грн з депутатського 
фонду Кобиляцького Вадима Яковича; сім’ї Костильова 
Сергія В’ячеславовича (с. Партизанське) – у сумі 500 грн з 
депутатського фонду Буряка Івана Миколайовича.

Також, одним із найболючіших питань сьогодення – це 
проблеми внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тим-
часово окупованої території країни та районів проведення 
антитерористичної операції.

На території Волоської сільської ради на базі школи з 
червня по серпень 2014 року діяв пункт розміщення й 
тимчасового перебування осіб, які виїхали із східних 
областей України, за сприяння голови наглядової ради 
благодійного фонду «Помогаєм» Пінчука Андрія Мико-
лайовича. З моменту створення пункту допомогу в пе-
реселенні було надано понад 2,5 тисячам осіб.  На сьо-
годнішній день, на обліку в районі близько тисячі тим-
часово переміщених осіб. Звернулося за призначенням 
допомоги 201 сім’я, призначено допомогу 165 сім’ям на 
загальну суму – 223,3  тис. грн.

оксана рУДЕНко, 
заступник начальника управління соціального захисту 
населення.

Нещодавно громада 
сел. Кіровського зібрала-
ся біля обеліску полег-
лих під час форсування 
Дніпра, щоб вшанувати 
пам’ять воїнів Великої 
Вітчизняної війни. 

Згадали присутні на заході події тих страшних років, а саме, що 24 жовтня 1943 року в кількох місцях 
лівого берега Дніпра враз заметушились солдати. Після артпідготовки, використовуючи різні плавзасоби, 
а часом і просто вплав, розпочалося  форсування річки Дніпро. Можна собі тільки уявити, скільки полягло 
наших воїнів, так і не діставшись до протилежного берега. А треба ж було, допливши, закріпитися й вести 
вогонь по противнику. Свідки тих подій розповіли, що в районі селища Кіровське вода в Дніпрі була чер-
воною від крові. Нажаль, для більшості радянських воїнів, вона стала останнім пристанищем. Ще довго 
місцеві жителі витягували з води понівечені тіла бійців. Були створені цілі похоронні команди... 

Хвилиною мовчання присутні на мітингу-реквіємі вшанували світлу пам’ять загиблих героїв. Доки 
ми живі, доти будемо пам’ятати про подвиг солдатів у тій війні, бо «Ніхто не забутий, ніщо не забуто».

іванна ГрЕк, педагог-організатор.

патріотичНЕ виховаННя

мітиНГ 
пам’яті

хай  ЗГиНЕ  НаЗавЖДи  війНа!
Хай згине назавжди війна,

Все прикре, пов’язане з нею!
Хай вічно буяє весна,
Чарує красою своєю!

Сьогодні поглянь на Луганськ і Донбас,
На свіжі повсюдно руїни –

Тривога і розпач охоплюють враз,
Бо бачиш, як все рідне гине…

А тут ще недавно троянди цвіли,
І люди творили й співали,

Дорослі і діти щасливі були,
Бо світле майбутнє плекали.

…Сьогодні зруйноване, знищене все –
І навіть будинки і школи!

З бойовищ за містом вітрець принесе
Ядучий димок – хліб згорає на полі!..

Хай згине назавжди війна,
Що нищить мир-щастя в цім краї!

Хай людям мир-спокій приносить весна,
Й любов в їх серцях не згасає!

петро ДіНЕЦЬ, селище Ювілейне.

СоЦЗахиСт іНформУє

НаДаННя ДопомоГи 
УчаСНикам  ато

Дніпропетровська об’єднана державна податкова ін-
спекція головного управління міндоходів у Дніпропе-

тровській області повідомляє, що з 01.12.13 за адресою: Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, сел. Ювілейне вул. Теплична, 13, тел.: 374-88-28, 374-93-67 
починає роботу конкурсна комісія з формування Єдиного реєстру торгівельних ор-
ганізацій, які можуть здійснювати  реалізацію 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 конкурсантам разом із 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 Ме-
тодичних рекомендацій з окремих питань організації роботи з безхазяйним майном 
та майном, що переходить у власність держави, затверджених  ДПА України 20.07.11.

оГолошЕННя

(Закінчення. початок на 1 стор.)
Завдяки санітарно-просвітній роботі 

вдалося збільшити поінформованість 
населення, особливо школярів про 
причини, шляхи передачі, необхідність 
в обстеженні та в разі захворювання 
обов’язкового лікування. 

У районі є свій пересувний флюоро-
граф, і ось уже десять років постійно 
виконується план профоглядів меш-
канців. Продовжується впровадження 
DOTS-стратегії, відкриті та обладнані 
пункти по збору мокротиння.

 Проводиться контрольоване лікуван-
ня хворих на туберкульоз та добровіль-
не тестове консультування пацієнтів з 
метою обстеження на ВІЛ інфекцію. На 
сьогодні в районі кожен 303 ВІЛ інфі-
кований. 

Виконуючи вказану програму, досяг-
нуто ряд позитивних результатів зни-
ження захворюваності, смертності на 
туберкульоз, забезпечення дітей, що 
народилися від ВІЛ позитивних матерів, 
молочними сумішами, що надає змо-
гу попередити інфікування дітей через 
грудне молоко ВІЛ інфікованої матері. 

Виконання Програми в районі має ви-
соку ефективність та сприяє подальшій 
стабілізації та зниженню захворювано-
сті на туберкульоз ВІЛ і СНІД у районі. 
Тому в зв’язку із завершенням її в райо-
ні, необхідно розробити та затвердити 
нову Програму на період до 2020 року.

Щодо роботи зі зверненнями грома-
дян за 10 місяців 2014 року присутніх 
проінформувала Віра Підодвірна, на-
чальник управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровському районі, 
яка наголосила на тому, що активно 
проводиться робота щодо виконання 
норм Закону України «Про звернен-
ня громадян». В управлінні створені 
належні умови для якісного та опера-
тивного обслуговування  пенсіонерів: 
щоденно з 8-00 до 18-00 год. працює 
приймальня громадян та диспетчерсь-
ка служба. Інваліди Великої Вітчизня-
ної війни та Герої Соціалістичної праці 
обслуговуються позачергово. Для віль-
ного доступу громадян із обмеженими 
фізичними можливостями, вхід до при-
ймальні відділу з призначення пенсій 
обладнаний пандусом. 

Прийом громадян в управлінні здійс-

нюється за принципом «єдиного вікна». 
За 10 місяців поточного року до управ-
ління на особистий прийом звернулося 
5322 громадян (керівництвом прийня-
то 410 громадян, з них 67 начальни-
ком управління). Щоденно надаються 
консультації за телефоном  «гарячої 
лінії». Впродовж 10 місяців консульта-
тивну допомогу отримали 1127 грома-
дяни. Кожного третього четверга мі-
сяця працює «гаряча» телефонна лінія 
з питань пенсійного забезпечення, яка 
проводиться заступником начальника 
управління. Проведено 93 виїзних при-
йоми та зустрічей із пенсіонерами за 
місцем проживання прийнято 855 осіб 
(начальником управління та заступни-
ками здійснено 51 прийом, прийнято 
408 громадян). За звітний період прове-
дено 10 виїздів мобільної групи за міс-
цем проживання заявників – вирішено 
19 питань.

 Визначено відповідальну особу за 
проведення прийому громадян із числа 
військовослужбовців та інших силових 
відомств. За 10 місяців поточного року 
на особистий прийом із питань пенсій-
ного забезпечення до управління звер-
нулось 85 військовослужбовців.

Збільшення кількості звернень грома-
дян на особистий прийом обумовлена 
політичною ситуацією в Україні та вій-
ськовими діями на сході України. Так, 
починаючи з травня місяця поточного 
року із заявами про запит пенсійної 
виплати до управління звернулись 500 
осіб, які тимчасово виїхали з Донецької 
та Луганської областей (Донецька об-
ласть – 351 чол., Луганська – 149 чол.). 

Щотижня проводиться моніторинг 
звернень громадян на особистий при-
йом та за телефоном диспетчерської 
служби, актуальні питання висвітлю-
ються в засобах масової інформації 
та на сторінках ВЕБ-сайту головного 
управління Пенсійного фонду України 
в Дніпропетровській області. 

Про хід виконання Програми «Під-
тримка сімей та жінок у Дніпропе-
тровському районі на 2010-2015 роки» 
присутніх проінформувала Тетяна 
Литвиненко, завідувач сектору з пи-
тань фізичної культури і спорту, сім’ї 
та молоді.

(вл. інф.)

колЕГія

викоНаННя  райоННих  проГрам
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«Дніпровська зоря»пам’ятаємо

Нещодавно в приміщенні Цен-
тральної районної бібліотеки сел. 
Ювілейного пройшла історична 
година «Незгасима свіча: дітям про 
Голодомор» для учнів 7-А класу 
ЮСШ-1, з якої вони дізналися про 
трагічний час, який випав на долю 
багатьох українців. Була оформ-
лена книжково-ілюстративна ви-
ставка «Чорний птах Голодомору».

іСторичНа ГоДиНа

ГолоДомор

жахлиВі с т о р і н к и   і с т о р і ї

чорНий  птах 
ГолоДоморУ

Вихованці драматичного гурт-
ка «Слово» Дніпропетровського 
районного Будинку дитячої твор-
чості (керівник Рин-
дич Т.А.), що працює 
на базі Зорянської 
СЗШ (директор Ку-
лак Л.В.) 21 листопа-
да провели театралі-
зований урок-реквієм 
«У той рік заніміли 
зозулі, накувавши 
знедолений вік…» 
для учнів 7-11 класів.

Цей урок був при-
свячений трагічним подіям 1932-1933 років, які відбули-
ся на Україні. Цьому уроку передувала велика дослід-
ницька робота. Гуртківці знайомилися з копіями офі-
ційних документів того часу, які довгий час зберігалися 
під грифом «Секретно» в архівах КДБ, зі свідченнями 
очевидців тих подій. Результатом цієї роботи стала ви-

ставка матеріалів, які засвідчува-
ли, що Голодомор – це спланова-
на акція, завдання якої знищення 

української націо-
нальної ідеї. Захід був 
побудований на про-
тиставленні офіційної 
інформації та спогадів 
очевидців тих подій.

Головна мета цього 
заходу була в тому, 
щоб учні не тільки по-
знайомилися з траге-
дією нашого народу, а 
й одержали відповідь 

на питання: «Чому це сталося?».
Фото жертв Голодомору, зворушлива музика Моцарта, 

народних поховальних пісень, трагічні слова українських 
поетів та Молитви за Україну не залишили в залі байду-
жих, а в багатьох вікнах поминальної суботи горіли свічки.

Юлія пЕНя, учениця 10 класу.

як ЦЕ СталоСя

НародНа пам’ять – вічНа

в архівному відділі Дніпропе-
тровської рДа до роковин Го-
лодомору 1932-33 рр. оформлена 
виставка архівних документів на 
підставі фондів Державного ар-
хіву Дніпропетровської області 
та документів, що зберігаються 
у нашому районному архівному 
відділі. Зокрема, із фонду сіль-
госпартілі «шлях до комуни» 
села Новомиколаївка до наших 
днів на пожовклих від часу об-
ривках паперу перед нами поста-
ють особисто написані свідками 
голодомору заяви мешканців до 
правління артілі: з проханням 
про допомогу та про вимушений 
вступ до сільгоспартілі «шлях 
до комуни» з метою отримати 
хоч якусь поміч та мати засоби 
до існування. Найбільше викли-
кають співчуття прохання про 
те, щоб дали хоч трішки молока 
дітям, або повернули корову, бо 
родині нічого їсти. Щоб дали хоч 
клаптик землі для обробітку, по-
вернули родині хату, город, чи 
просто дали муки, або дали хлі-
ба... (стиль і граматику залишає-
мо незмінними).

«Євтушенко Вусія Яковна: Про-
хаю правління приділити мені мо-
лока, як немає змоги жити далі». На 
заяві резолюції: «Відмовити».

(Аркуш 231, справа №5, фонд 53).

«До правління «Шлях до кому-
ни» від Новикова Павла. Заява. 
Прохаю правління, щоб дали мені 
яку-небудь допомогу, хотя б якої 
муки, тому, що я зовсім ослаб і 
далі не можу так жити. Квітень 
1933 рік».

(Аркуш 295, справа №5, фонд 523).

«Станіслав Х. С. Заявление: Това-
риші! Я Станіслав на сьогодні зов-
сім оплошав от недоїдання, а всеш 
таке нагадую вам, товариші, що я 
єсть фундатор колективного будів-
ництва і передовик сельського соці-
алістичного життя. А тому прохаю 
правління аби воно мені переміни-
ло корову, то у мене корова ялова, 
ходе все время у ярмі, молока нема, 
всього 2 літри, а як пасеться всього 
дає 4 літри. Достать треба корову, 
щоб кормити людей, а то нас 5 душ, 
всі взрослі, їсти требується багато. 
Вже я, Станіслав, чувствую себе 
дуже слабим і прийдеться заги-
нуть, бо вже начав пухнуть увесь із 
ніг до голови, і я прохаю: товариші, 
спасіть моє життя, зможіть надать 
або замінить мені корову, за ялову 
дали би дойну і я остався би знов 
працівником соціалізму. 

З гарячим проханням до вас това-
риші. Не от клоніть моєй просьбе. 
Станіслав».

(Фонд №53, справа №5, аркуш 353).

«До Артілі «Шлях до Комуни» из 
в. Петровского. Заява  Гребенюка 
Ф.К. Прохаю розибрати мою заяву 

й прийняти мене членом Артілі об-
ращая внимание на то, що я здав 
честно свий хліб державі й майно 
в Колгосп. Обовязки буду викону-
ват яки на мене будут покладатся 
добросовистно. Гребенюк Ф.К.». З 

резолюції: «Прийнять».
До правління артілі «Шлях до 

Комуни». Від колгоспника Токар 
Пилипа. Заява. Прохаю приділити 
мені молока в щот моїх будущих 
трудоднів. Прохання не відмовля-
ти. 28/IV.33 Прохач Пилип Токарь». 
Резолюція: «Відмовити». 

«До Новомиколаївського правлін-
ня «Шлях до комуни» від Станіслав 
Марини Наумовни. Прохаю прав-
ління артілі приділити мені молока 
на дитину 3-х місячну. Потому, що я 
не можу ходить на роботу через ди-
тину, а коли дасте допомогу, тобто 
приділите молока, то я буду виходи-
ти на роботу і виконувати ту робо-
ту яка буду на мене покладаться, і в 
мене немає змоги купувати молока 
по 5 карбованців за літер. Станіслав 
М. Н., 6/III-1933 р.» 

(Фонд №53, справа №5, документ 
№33. Резолюція: «З умовою, коли 
буде ходити на роботу, молока дать»).

А ось пропонуємо віршики, за які 
на людину написали донос, його че-
кало сурове покарання: із позначкою 
«Таємно. Антирадянські частунки, 
які кандидат у члени КП(б)У, зав. 
Семилітньої школи Цабенко читав 
своїм учням 1932 рік. 

Як був цар Микола Дурачок
Був фунтик хліба п’ятачок

А як стала республіка,
Фунтик хліба три рубліка

Як став Совет
Хлеба нет.

***
В 32 году ми вже їли лободу

Нема хліба, нема сала
Комсомолія забрала.

***
Жито та пшеницю 

вивезли за Границю
А ячмінь та кукурудзу 
для Радянського Союзу

І ще трошки буряків 
для радянських дурачків.

*** 
Лежить Ленін у Могилі

А Сталін у багнеті
Що робили куркулям

Те буде бідноті».
 

Друкуємо матеріали з постано-
ви Політбюро ЦК КП(б)У: «від 29 
листопада 1932 року про викри-
влення проведення в життя по-
станов ЦК КП(б)У від 30 жовтня 
та 18 листопада 1932 року про 
фонди у колгоспах.Ф.П-19, оп.1, 
спр.484, арк. 124-128. Машино-
писний оригінал. Формат арку-
шів А4. 

О применении репрессий, как  
к единоличникам, так в особен-
ности против колхозов и колхоз-

ников, во многих районах уже сби-
ваются на механическое и огульное  
их применение, рассчитывая, что 
само по себе применение голых ре-
прессий должно дать хлеб. Это не 
правильная и очень вредная прак-
тика. Ни одна репрессия без одно-
временного развертывания полити-
ческой и организационной работы, 
необходимого нам результата дать 
не может, тогда как репрессии хо-
рошо рассчитанные, примененные 
в отношении умело выбранных ко-
лхозов, репрессии проведенные до 
конца, сопровождаемые соответ-
ствующей партийно-массовой ра-
ботой, дают нужный результат не 
только в тех колхозах, где они при-
меняются, но и в колхозах сосед-
них, не выполняющих плана».

«Наоборот, предусмотренные по-
становлениями ЦК репрессивные 
меры по отношениям к кулацким 
элементам и в колхозах и среди 
единоличников, еще очень мало 
использованы и не дали необхо-
димых результатов, вследствие не-
решительности и колебаний там, 
где репрессия безусловно необходи-
ма. Особенно в отношении едино-
личников, не смотря на то, что уже 
прошло 20 дней со времени издания 
инструкции СНК, репрессивные 
меры применяются чрезвычайно 
слабо  и недостаточно».

«Несмотря на указания ЦК, до 
сих пор организация хлебозагото-
вительной работы в районах по-
ставлена из рук вон плохо. Вместо 
правильной расстановки сил по 
колхозам, а в отношении единолич-
ников по селам, вместо серьезного 
и постоянного большевистского 
руководства хлебозаготовками из 
районного центра, продолжаются 
бестолковые и безответственные 
разъезды руководящих работников 
района по селам».

Із газети «Колгоспним шляхом» в 
с. Перещепине від 19 січня 1933 року 
про хід хлібозаготівлі (перша сторін-
ка). Ф.П-19, оп. 1, спр. 68, арк. 37. Фор-
мат аркушу 18x24 см. 19 січня 1933 
рік, із статті: «Чорна дошка може бути 
знята лише після завершення плану». 
Колгоспники артілі «Леніна» забов’я-
зались мобілізувати всі сили на лікві-
дацію заборгованості в хлібозаготівлі 
(2.770 ц.), знявши з себе пляму чорної 
дошки. Треба розгорнути масово-по-
літичну роботу колгоспників, щодо 
добровільного відкривання ям. Кол-
госпні збори цілком схвалили кон-
трольні числа весняного сіву в кіль-
кості 1430 га». «Ось ті, які зрозуміли 
постанову партії про добровільне 
відкриття своїх ям. Жінка Коваленка 
Івана (Олександрія), сказала комісії 
про свою яму в 28 пудів хліба. Одно-

осібниця Сачева Палажка, на загаль-
них зборах колгоспників, заявила, що 
в неї є яма з хлібом і закликала всіх 
хто має захований хліб підти за її при-
кладом».

Заяви жителів Дніпропетровсько-
го району, а також архівні докумен-
ти є красномовним підтверджен-
ням страшних років голоду. Жор-
стокості не було меж, над людьми 
знущалися, спокійно спостерігали 
за тисячами безневинних смертей. 
Із постанов правління цитуємо: 
«Оштрафувати на три трудодні, 
оштрафувати на 5 трудоднів». І це 
при тому, що людські життя й так 
ледь-ледь жевріли через відсут-
ність вдосталь їжі та найнеобхідні-
шого з предметів побуту.

Доведені до безумства голодом люди 
ставали на шлях канібалізму. Кримі-
нальні справи на таких «злочинців» 
передавались до суду: «Із довідки 
облпрокурора про факти канібалізму 
у Дніпропетровської області. 1933 рік. 
Ф.Р-1520, оп. 3, спр. 1, арк. 500. Ма-
шинописна, незавірена копія. Формат 
аркушу А5. Довідка. Надійшло справ 
на людоїдів, спрямовані на розгляд до 
Судової тройки всього на 54 особи. На 
трупоєдів – на 6 осіб, разом – 60. Над-
ходило справ по місяцях: лютий – 2 
справи, березень – 4, квітень – 34, тра-
вень – 20». Виникали подібні злочини 
та зафіксовані аж у 20 районах.

Нехай страшний Геноцид, який 
пережив наш народ, ніколи більше 
не повториться ні в якій країні, в 
жодному куточку Землі.

тетяна маЗУр, 
начальник архівного відділу Дні-
пропетровської РДА.

(Цей матеріал можете також про-
читати на сайтах: «Рідна країна» 
http://ridna.ua та «Рідна Дніпропе-
тровщина» http://dp.ridna.ua).



Дочірнє підприємство «Житлово-ко-
мунальна контора» Відкритого акціонер-
ного товариства «Дніпроводбуд» є при-
ватним підприємством, власником якого 
є ВАТ «Дніпроводбуд».

На балансі ДП «ЖКК» ВАТ «Дніпро-
водбуд» станом на 01.05.2014 знаходиться 
житловий будинок загальною площею 
3 899.06 м2. Гуртожиток обладнаний дво-
ма ліфтами, мережами гарячого та холод-
ного водопостачання, водовідведенням, 
централізованим опаленням, електроме-
режами. У гуртожитку встановлені спіль-
ні прилади обліку на електричну енергію, 
опалення та водопостачання для населен-
ня. Комунальні послуги оплачуються по 
виставленим рахункам на підставі показ-
ників спільного лічильника, розподілених 
на займану населенням площу.

Джерелом формування доходів під-
приємства від надання послуг населен-
ню по утриманню житлового фонду є: 
—   квартирна плата.

Згідно постанови Кабінету Міністрів 
України № 560 від 12.07.2005 року «Про 

затвердження порядку формування та-
рифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій» 
було розраховано та 19.11.2008 року за-
тверджено рішенням Ювілейної селищ-
ної ради № 597 тариф на послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій, що діє з 01.12.2008 року.

Тариф на утримання житлового фон-
ду був розрахований з урахуванням мі-
німальної заробітної плати 525.00 грн. 
Згідно статті 13 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік» 
від 06.12.2012 року № 5515-УІ; Територі-
альної галузевої угоди між управлінням 
житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, обласною органі-
зацією роботодавців житлово-комуналь-
ного господарства Дніпропетровської об-
ласті і обласною організацією профспіл-
ки працівників житлово-комунального 
господарства, місцевої промисловості, 
побутового обслуговування населення 
на 2013-2014 роки мінімальна заробітна 
плата з 01.12.2013 р. складає 1218.00 грн.

На підставі вище наведеного виникла 
необхідність підвищення нормативного 
тарифу. Розрахунок економічно обґрун-
тованих планових витрат було зроблено 
згідно Постанови Кабінету Міністрів 
України №869 від 01.06.2011р., Наказу 
Міністерства Регіонального розвит-
ку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України № 603 від 
25.12.2013р., Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2013 рік» 
від 06.12.2012 року № 5515-УІ; Територі-

альної галузевої угоди між управлінням 
житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, обласною органі-
зацією роботодавців житлово-комуналь-
ного господарства Дніпропетровської об-
ласті і обласною організацією профспіл-
ки працівників житлово-комунального 
господарства, місцевої промисловості, 
побутового обслуговування населення 
на 2013-2014 роки.

Директор Дп «Жкк» ват «Дніпро-
водбуд» м.в. конвалюк.

4 28 листопада 2014 року № 46 (7865)
«Дніпровська зоря» офіційно

інформація про зміну тарифу для мешканців гуртожитку за адресою: сел. Ювілейне, вул. 8 марта, 19.
обґрУНтУваННя причиН ЗміНи тарифУ

Додаток 1
типовий пЕрЕлік поСлУГ з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій для Дп Жкк ват ДНіпровоДбУД
послуги обов’язкові для забезпечення санітарно-гігієнічних вимог про-

живання людей та їх перебування в приміщеннях, забезпечення технічних 
вимог до експлуатації будинку (споруди), підтримання несучої спроможно-
сті конструкцій та експлуатаційних характеристик внутрішньо будинко-
вих мереж і систем, вартість яких включена до затвердженого тарифу:

послуги, вартість яких не включена до затвердженого тарифу і у 
разі включення до договору сплачується додатково за погодженням 
з органом самоорганізації населення:

Додаток 2
пЕріоДичНіСтЬ надання послуг з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій для Дп Жкк ват ДНіпровоДбУ

роЗрахУНковий тариф На поСлУГи З УтримаННя ГУртоЖиткУ та прибУДиНкової тЕриторії по Дп Жкк ват ДНіпровоДбУД 

Адміністрація Комунального підпри-
ємства «Житлово-експлуатаційна кон-
тора-1» повідомляє про намір здійснити 
зміну діючих тарифів на послуги з утри-
мання будинків і споруд та при будинко-
вих територій, що надаються споживачам.

 Керуючись п.2.5 Порядку доведення до 
споживачів інформації про перелік житло-
во-комунальних послуг.

Керуючись п.2.4 Порядку доведення до 
споживачів інформації про перелік жит-
лово-комунальних послуг, структуру цін/
тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуван-
ням її необхідності та про врахування від-
повідної позиції територіальних громад, 
затвердженого наказом Міністерства ре-
гіонального розвитку будівництва та жит-
лово-комунального господарства України 
від 30.07.2012р. №390 Комунальне підпри-
ємство «Житлово-експлуатаційна конто-
ра-1» надає інформацію про зміну діючих 
тарифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій.

1.Загальний розмір тарифу (з податком 

на додану вартість), перелік послуг, що 
входять до складу послуг з утримання бу-
динків і споруд та прибудинкових терито-
рій, що надається по кожному конкретно-
му будинку та їх вартість в таблиці.

2.Періодичність та строки надання по-
слуг в таблиці.

Обґрунтування необхідності зміни дію-
чих тарифів для споживачів Комунально-
го підприємства «ЖЕК -1»

Діючий тариф на послуги з утримання 
будинків і споруд та при будинкових тери-
торій , встановлений рішенням Ювілейної 
селищної ради за №845-15/V від 06.11.2008 
року та введений в дію з 01.12.2008 року, 
не змінювався протягом цього часу, не від-
шкодовує в повному обсязі витрати під-
приємства, перш за все у зв’язку з ростом 
рівня заробітної плати, яку підприємство 
зобов’язане збільшувати відповідно до за-
конодавства України (до складу діючого 
тарифу включені розрахунки фонду опла-
ти праці, виходячи із мінімальної заробіт-
ної плати 545грн., на даний час з 01.12.2013 

року вона складає 1218грн., тобто зріст 
мінімальної заробітної плати за період дії 
тарифів склав 123%, також зросла вартість 
з вивезення та утилізацію твердих побуто-
вих відходів на 40%).

Матеріали підприємство також закупо-
вує по цінам постачальників, які зросли 
втричі, та не має змоги впливати на їх рі-
вень.

З 01 червня 2014р. відбулося підвищення 
тарифів на енергоносії відповідно до По-
станови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергети-
ки «Про внесення змін до тарифів на елек-
троенергію, що відпускається населенню» 
від 23.05.2014р.»749 та постанови Кабінету 
Міністрів України «Про вдосконалення 
державної політики регулювання тарифів 
на електричну енергію, що відпускається 
населенню, а також іншим споживачам, 
для яких застосовуються такі тарифи» 
«149 від 21.05.2014р. Фактичне зростання 
становить з 0,203 грн./кВт год. До 0,3495 
грн./кВт год (72%). 

Метою розробки та впровадження під-
вищення тарифу є приведення діяльності 
Комунального підприємства «ЖЕК-1» до 
економічно обґрунтованого рівня. Підви-
щення тарифу в середньому на 100% має 
позитивно вплинути на фінансово-еко-
номічний стан підприємства, а також по-
кращити якість та умови обслуговування 
споживачів.

Враховуючи вищевикладене, виникла 
об’єктивна необхідність зміни діючих та-
рифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та при будинкових територій у 
зв’язку із законодавчою зміною рівня заро-
бітної плати та зборів на обов’язкове дер-
жавне соціальне страхування та зміною 
цін на матеріальні ресурси.

Зміна діючих тарифів здійснена відпо-
відно до Порядку формування тарифів на 
послуги з утримання будинків і споруд та 
при будинкових територій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів 

обГрУНтУваННя причиН ЗміНи тарифУ  З УтримаННя бУДиНків і СпорУД та прибУДиНкових тЕриторій
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на житлово-комунальні послуги».
Керуючись порядком доведення до спо-

живачів інформації про тариф на послугу 
з утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій усі зауваження і 
пропозиції у письмовій формі підлягають 
реєстрації та розгляду КП «ЖЕК-1» надіс-
ланих на адресу: 52005, Дніпропетровська 

область, Дніпропетровський район, сел. 
Ювілейне, вул. Фрунзе, буд.18, у зазначе-
ний строк.

Строк протягом якого від фізичних осіб 
приймаються зауваження та пропозиції 
становить 15 календарних днів з дня пові-
домлення споживачів про намір здійснити 
зміну тарифу на послуги з утримання бу-

динків і споруд та прибудинкової терито-
рії. Зміна структури тарифу здійснюється 
при наявності письмової заяви мешканців 
будинку, підписаної 100% власниками 
квартир житлового будинку.

«Тарифи на послуги з утримання будин-
ків і споруд та прибудинкових територій 
без податків».

«Перелік послуг з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій, які 
надаються КП «ЖЕК -1».

«Періодичність надання послуг з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, які надаються КП «ЖЕК -1».

Начальник кп «ЖЕк-1»                                                             
Ніколенко а.п.

(Назва робіт; періодичність)
і.прибирання прибудинкової території

1. прибирання територій – 6 разів на тиждень;
2. посипання піском тротуарів, дворових перехідних 

доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них – у зимовий 
період за наявності ожеледиці;

3. підготовка піску для посипання (роздрібнювання, су-
шіння) – за необхідності;

4. прибирання тротуарів у дворах, які входять у площу 
прибирання двірника, від снігу, який щойно випав, і згрі-
бання його у вали – на тротуарах: з початком снігопаду, у 
дворах: у той самий день;

5. Участь у механізованому прибиранні снігу – за необ-
хідності;

6. відведення з території, яка прибирається, талої та 
дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави 
тощо) – за необхідності;

7. підготовка для завантаження баків із сміттям, при-
бирання території після від’їзду сміттєвозу і встановлення 
спорожнілих баків на місця – згідно з установленим графі-
ком вивезення побутових відходів;

8. видалення сміття зі сміттєприймальних камер, пере-
міщення контейнерів до місця зберігання для вивезення 
(при використанні) – 1 раз на день;

9. профілактичний огляд сміттєпроводів, усунення зас-
мічень (при використанні) – 1 раз на місяць.

II. прибирання сходових кліток
1. вологе підмітання сходових кліток і маршів перших 

трьох поверхів, місць перед завантажувальними камера-
ми сміттєпроводів (при використанні) і приміщень загаль-
ного призначення. прибирання дворових під’їздів, очи-
щення металевих решіток приямка – 6 разів на тиждень;

2. вологе підмітання сходових кліток і маршів вище тре-
тього поверху – 3 рази на тиждень;

3. миття  сходових кліток і маршів, пофарбованих пане-
лей – 2 рази на місяць;

4. миття вікон на сходових клітках, дверей – 2 рази на рік;
5. обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, две-

рей, вікон, підвіконь, радіаторів – 2 рази на місяць;
6. вологе протирання підвіконь, віконних решіток, по-

ручнів, поштових скриньок, електрощитових, сходів на 
горище – 1 раз на місяць.

III. вивезення побутових відходів 
(збирання, зберігання, перевезення, перероблення, ути-

лізація, знешкодження та захоронення)
1. вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, 

перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та 
захоронення) – згідно графіка передбаченого  угодою.

IV. технічне обслуговування ліфтів
іV. технічне обслуговування внутрішньобудинкових 

мереж
1. огляд обладнання системи централізованого опален-

ня – 2 рази на рік;
2. огляд обладнання системи гарячого і холодного водо-

постачання – 2 рази на рік;
3. огляд опалювальних приладів централізованого опа-

лення в опалювальний період – 3 рази на рік;
4. огляд запірно-регулювальної арматури централізо-

ваного опалення на горищних та у підвальних приміщен-
нях в опалювальний період – 3 рази на рік;

5. огляд системи водовідведення – 2 рази на рік;
Система централізованого опалення

6. регулювання та гідравлічне випробовування систем 

централізованого опалення – 1 раз на рік;
7. промивання трубопроводів та приладів систем цен-

тралізованого опалення – 1 раз на 4 роки;
8. Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі 

– за необхідності;
9. поновлення сальникових ущільнень – 2 рази на рік;
10. Укріплення ізоляції трубопроводів – 1 раз на рік;
11. огляд та очищення елеваторів, змішувачів, регулю-

вальних кранів та вентилів, засувок, грязьовиків, пові-
трозбірників в міжопалювальний період – 1 раз на рік;

12. Закріплення трубопроводів – за необхідності;
13. консервація та розконсервація системи централізо-

ваного опалення – 2 рази на рік;
14. оглядання та підтягування на трубах контргайок, 

муфт або їх заміна в опалювальний період – 2 рази на рік;
15. Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях та усунен-

ня течі – 1 раз на 3 роки;
16. перевірка контрольно-вимірювальних приладів – 2 

рази на рік;
17. притирання пробкових кранів – не рідше 1 разу на 4 

роки;
18. ліквідація повітряних пробок в системі централізо-

ваного опалення – за необхідності
Системи холодного водопостачання, водовідведення

19. регулювання та гідравлічне випробовування систем 
водопостачання – 2 рази на рік;

20. Ущільнення згонів (не більше 10%) – 2 рази на рік;
21. Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопро-

відних мереж та каналізаційних випусків – 2 рази на рік;
22. притирання пробкових кранів змішувачів – не рідше 

1 разу на 4 роки;
23. поновлення сальникових ущільнень – 2 рази на рік;
24. Установлення обмежувачів – дросельних шайб – 1 раз 

на рік;
25. Закріплення трубопроводів – 2 рази на рік;
26. перевірка несправностей каналізаційних витяжок – 

2 рази на рік;
27. підкарбування розтрубів та ущільнення стиків ка-

налізаційних труб (не більше 10 розтрубів на 100 пог. м) – 1 
раз на рік;

28. Установлення у кришці ревізій гумових прокладок 
– 1 раз на 4 роки;

Система гарячого водопостачання
29. регулювання та гідравлічне випробовування систем 

гарячого водопостачання – 2 рази на рік;
30. регулювання триходових кранів – 2 рази на рік;
31. поновлення сальникових ущільнень – 2 рази на рік;
32. Ущільнення згонів (не більше 10%) – 2 рази на рік;
33. Укріплення ізоляції трубопроводів – 1 раз на рік;
34. огляд та очищення грязьовиків, повітрозбирачів, 

регулювальних кранів, вентилів, засувок – 1 раз на рік;
35. Закріплення трубопроводів – за необхідності;
36. Усунення засмічень внутрішньобудинкових систем 

гарячого і холодного водопостачання – 2 рази на рік.
V. Дератизація

1. обробка підвалів від гризунів – згідно з угодою (3 рази 
на рік).

VI. Дезінсекція
1. обробка підвалів від комах – згідно з угодою (3 рази 

на рік).
VII. обслуговування димовентиляційних каналів

1. обстеження технічних димоходів та вентиляційних ка-
налів – згідно Правил безпеки систем газопостачання України .

VIIі. поточний ремонт конструктивних елементів, вну-
трішньобудинкових систем гарячого і холодного водопо-
стачання, водовідведення, централізованого опалення та 
зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та 
елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на за-
кріпленій в установленому порядку прибудинковій тери-
торії.

Система централізованого опалення
1. Усунення пошкоджень ізоляції на трубах централізо-

ваного опалення (до 10 %) – 1 раз на рік;
2. ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, за-

сувок – за необхідності;
3. Заміна невеликих ділянок трубопроводу (до 6 %) – 1 

раз на рік;
4. Усунення зворотних схилів у трубопроводах та при-

ладах централізованого опалення. там, де не вдається усу-
нути зворотні схили або повітряні мішки, - встановлення 
повітряних кранів – за необхідності;

5. Улаштування додаткових підвісок, підкладок-підста-
вок для магістрального трубопроводу на горищі – за необ-
хідності;

6. ремонт утеплення розширювальних баків на горищі, 
зливних та повітряних труб, тощо – 1 раз на 3 роки;

7. Заміна несправних контрольно-вимірювальних при-
ладів – за необхідності;

8. Укріплення існуючих та встановлення додаткових 
гачків для труб і приладів централізованого опалення – 1 
раз на 3 роки;

Системи холодного. гарячого водопостачання, водовід-
ведення та зливової каналізації

9. часткова заміна трубопроводу (до 7 %) при усуненні 
нещільностей, витоків – 1 раз на рік;

10. Утеплення трубопроводу обмоткою, улаштування 
коробів із засипкою тощо – 1 раз на рік;

11. роботи з усунення незначних аварій – за необхідності;
12. ремонт та заміна окремих кранів, вентилів, змішу-

вачів на горищних та у підвальних приміщеннях – за не-
обхідності;

13. ремонт та заміна окремих несправних фасонних ча-
стин, сифонів, ревізій – за необхідності;

14. ремонт теплової ізоляції трубопроводів холодного во-
допостачання у місцях можливого промерзання (до 10 %) 
– 1 раз на рік;

15. ремонт ізоляції гарячих трубопроводів (до 10 %) – 1 
раз на рік;

конструктивні елементи та елементи зовнішнього упо-
рядження, що розміщені на закріпленій в установленому 

порядку прибудинковій території
16. поточний ремонт конструктивних елементів та еле-

ментів зовнішнього упорядження, що розміщені на закрі-
пленій в установленому порядку прибудинковій території 
– згідно норм і правил.

іX. освітлення місць загального користування
1. освітлення сходових клітин – згідно показників лічиль-

ника;
2. чергові технічні огляди електромереж, силових уста-

нов, автоматичних вимикачів електроосвітлення і т.п. – 
згідно норм і правил;

3. ремонт електропроводки (окрім квартирної), ліквіда-
ція аварій, дрібний ремонт – згідно норм і правил.

X. Енергопостачання ліфтів
1. Енергопостачання для ліфтів (при наявності) – згідно 

показників лічильника.

пЕріоДичНіСтЬ та Строки НаДаННя поСлУГ З УтримаННя Житлових бУДиНків 
та прибУДиНкових тЕриторій комУНалЬНим піДприємСтвом «ЖЕк-1»

роЗрахУНкові тарифи На поСлУГи З УтримаННя бУДиНків і СпорУД та прибУДиНкових тЕриторій по кп ЖЕк-1



6 28 листопада 2014 року № 46 (7865)
«Дніпровська зоря» суспільство

ей будинок у селищі Кіровське неможли-
во не помітити. Начебто, нічим непри-

мітна біла одноповерхова будова мимоволі притя-
гує до себе погляд. Хочеться забути на деякий час 
про всі свої невідкладні справи, з якими ти поспі-
шав, проходячи вулицею Горького, та завітати на 
його мальовниче подвір’я. Навесні та влітку воно 
наповнене ароматом квітів та багатоголоссям 
птахів, восени – шелестінням опадаючого листя 
та запахом хвої. І навіть узимку на мовчазному 
та спустілому подвір’ї відчувається якась дивна, 
надзвичайна атмос-
фера – творчості та 
гостинності. Як не 
пройтися охайними 
стежками вздовж 
рівних рядків кущів 
та дерев, не зупи-
нитись біля кінного 
манежу, щоб поми-
луватися граціозною 
ходою коней, не поси-
діти поруч із пасікою, 
слухаючи заспокійли-
ве гудіння бджіл?.. 

Цей будинок по ву-
лиці Горького, 62, до-
бре відомий не тільки 
мешканцям селища Кіровське, але й далеко 
за його межами. Тут розташований Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнів-
ської молоді Дніпропетровського району, 
який нещодавно урочисто відзначив своє 25-річчя.

Добрий день вам, любі гості! 
Вітаємо в нашій хаті,
Щоб завжди жили ви в мирі, ситі і багаті,
Щоб вас лихо обминало, бурі і негоди,
Щоб вам щастя посміхалось за любої погоди. 
Такими словами наймолодші вихованці Цен-

тру привітали дорогих гостей – випускників 
закладу минулих років та батьків сьогодніш-
ніх юннатів, які зібралися в прикрашеній ак-
товій залі. На свято завітали голова Дніпропе-
тровської районної ради Віталій Жеганський, 
його заступник Віра Джур, начальник відділу 
освіти Микола Шеремет, методист обласного 
еколого-натуралістичного центру Алла Іванус, 
директори шкіл району. Господарями й органі-
заторами свята стали юні вихованці Центру та 
працівники закладу на чолі з його беззмінним 
директором – Іваном Боярчуком. 

– 25 років тому, першого листопада 1989 року, 
рішенням райвиконкому Дніпропетровського 
району на базі Сугаківської початкової школи 
почала працювати районна Станція юних нату-
ралістів, – сказав у своїй промові Іван Боярчук, 
який з першого дня очолив відомий сьогодні на 
всю область заклад. – Першими гуртківцями 
Станції були батьки школярів, які відвідують 
наш заклад сьогодні. Вони добре пам’ятають, як 
усі разом ми проводили благоустрій території: 
викорчовували старі дерева, розчищали подвір’я 
під навчально-дослідницькі ділянки, саджали 
квіти, молоді дерева та кущі.

Мабуть, тільки Іван Павлович – досвідчений 
організатор, природолюб, людина, віддана своїй 
справі, знає скільки зусиль, енергії, творчості до-
велось докласти в справу розбудови занедбаної 
території та становлення закладу. За три роки 
були відбудовані приміщення та благоустроєне 
подвір’я, придбане обладнання та укомплекто-
вана гурткова мережа, яка працювала по двох 
напрямках: сільськогосподарському та екології 
і охорони природи. Згодом на території станції 
була побудована навчальна теплиця та оранже-
рея, обладнано «Зелений клас», створена учбова 
пасіка, відбудовані інженерні споруди.

Важко переоцінити значення тієї величезної 
роботи, яка була зроблена за чверть століття, як 
і перелічити всі справи та успіхи, досягнення та 
перемоги. За роки існування Центру його учнями 
було висаджено десятки тисяч саджанців плодо-
вих та лісових дерев, кущів смородини, шипши-
ни, троянд, вирощено безліч екземплярів розсади 
квіткових, овочевих, лісових культур, заготовле-
но десятки кілограмів насіння та лікарських трав, 
зібрано тони овочів і фруктів. За 25 років через 
гуртки Центру пройшли більше 20-ти тисяч ді-
тей. Багато з них для своєї подальшої професій-
ної діяльності обрали спеціальності екологічного 
та біологічного напрямку. Кращі вихованці стали 
кандидатами наук, педагогами, лікарями, праців-
никами агропромислового комплексу.  

Але мета закладу не обмежується наданням 
вихованцям екологічних й природоохоронних 
знань та вмінь. Центр екологічно-натуралістич-
ної творчості є справжньою лабораторією по 

розкриттю талантів і здібностей обдарованих 
дітей. Невід’ємною частиною діяльності юнна-
тів є науково-дослідницька робота. Гуртківці 
постійно беруть участь в олімпіадах та симпо-
зіумах, у виставках та фестивалях, в обласних, 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах, от-
римуючи там дипломи, грамоти та цінні пода-
рунки. Тільки за 2 останніх роки призерами та 
переможцями різноманітних тематичних захо-
дів стали більше 100 вихованців Центру. 

Ось і минулий місяць поповнив переможний 

«арсенал» закладу новими нагородами. Так, пе-
реможцем Всеукраїнського фестивалю «Украї-
на – сад», який з 8 по 10 жовтня проводив На-
ціональний еколого-натуралістичний центр 
(НЕНЦ), став учень 10 класу Партизанської 

СЗШ Олексій Акастьолов. Його дослідницька 
робота компетентним журі була визнана най-
кращою. Інші учасники команди – Ганна Кли-
менко та Євген Горіфулін – отримали почесні 
грамоти. 

Відзначили вихованців Центру і на інших за-
ходах. На Всеукраїнському біологічному форумі 
учнівської та студентської молоді «Дотик при-
роди», що проходив в Києві 3 20 по 22 жовтня, 
робота Антоніни Кушнір – учениці 11 класу 
Ювілейної СЗШ-1 – зайняла почесне ІІІ місце. А 
І місце в обласному етапі Всеукраїнського кон-
курсу «Мій рідний край – моя земля» знову за-
йняв Олексій Акостьолов. Його друзі по команді 
–  Вікторія Шевченко, учениця 8 класу Олексан-
дрівської СЗШ, та Каріна Сидоренко, учениця 7 
класу Горянівської СЗШ, отримали, відповідно 
диплом за зайняте ІІ місце (в секції «Екологія») 
та грамоту за активну участь (у секції «Квітни-
карство і озеленення»). 

Треба сказати, що і сам Центр неодноразово 
ставав дипломантом і призером міжнародних 
виставок навчальних закладів: «Сучасна освіта в 
Україні», «Інноватика в сучасній освіті». В 2011 
році за багаторічну діяльність в освітянській 
модернізації заклад був удостоєний почесного 
звання «Лідер сучасної освіти». За результатами 
відкритого рейтингу якості позашкільної освіти 
«Золота когорта позашкільників» закладу вру-
чений Диплом Лауреата.

Немало відзнак має і директор Центру Іван  
Боярчук – людина творча та енергійна, він є 
зразком високо професійного та сучасного ке-
рівника. Пам’ятна медаль «За вагомий внесок у 
розвиток Дніпропетровської області», диплом 
Лауреата обласної педагогічної премії, на-
грудні значки «Василь Сухомлинський», «Ан-
тон Макаренко», «Відмінник освіти України», 
«Флагман освіти і науки України», Почесні 
грамоти Міністерства освіти і науки України 
– це далеко не всі нагороди, якими відзначена 
його багаторічна праця. Багато відзнак мають 
і педагоги Центру, що нагороджені грамотами 
Міністерства освіти і науки, Національного 
еколого-натуралістичного центру, обласної та 
районної державних адміністрацій. Шість пра-

цівників закладу нагороджені нагрудними зна-
ками «Відмінник освіти України». 

Багато уваги в навчально-виховному процесі 
приділяється особистісно-орієнтованому нав-
чанню, спрямованому на виявлення, розвиток і 
підтримку обдарованих дітей, створення умов 
для їх творчої реалізації. Однією з форм робо-
ти в цьому напрямку є залучення гуртківців до 
роботи в Малій академії наук (МАН) України. 
З 1993 року в Дніпропетровській області діє 
хіміко-біологічне відділення МАН, слухачами 

якого стало 1994 
старшокласника. 
402 учня брали 
участь в обласно-
му етапі конкур-
сі-захисту науко-
во-дослідницьких 
робіт, 159 з яких 
стали переможця-
ми. 7 переможців 
є і серед 17 учас-
ників Всеукраїн-
ського конкурсу, а 

13 вихованців Центру удостоєні звання Лау-
реатів премії обласної програми «Обдарова-
ні діти – надія України». Але зупинятися на 

досягнутому поки ніхто 
не збирається. В цьому 
навчальному році (2014 
– 2015) отримати знання 
в Дніпропетровському 

відділенні МАН виявили бажання 146 учнів із 
двадцять однієї школи району, а більш 50 учнів 
стали слухачами обласної хіміко-біологічної 
заочної школи. 

На сьогоднішній день у Центрі еколого-на-
туралістичної творчості учнівської молоді Дні-
пропетровського району працює 54 гуртки, які 
відвідують 830 дітей. Більшість із них склада-
ють гуртки еколого-натуралістичного напрям-
ку, в яких одержують нові знання та вміння юні 
екологи та біохіміки, юні фермери, акваріумісти 
й бджолярі, квітникарі, садівники, лісівники 
та інші. На базі дитячо-юнацького оздоровчо-
го клубу «Срібна підкова» діє єдиний в області 
гурток «Юних конярів». 

До послуг гуртківців просторі, добре облад-
нані аудиторії, кабінет комп’ютерної техніки, 
Інтернет та мультимедійні засоби навчання. 
Для проведення практичних занять на тери-
торії Центру обладнана навчальна теплиця, 
оранжерея та пасіка. На навчально-дослід-
ницьких ділянках юннати вирощують овочі, 
квіти, польові культури. Багато часу діти про-
водять у своєму улюбленому куточку живої 
природи, де із задоволенням спостерігають, 
спілкуються та доглядають за його мешканця-
ми – кроликами та хом’яками, шиншилами та 
черепахами, папугами та канарейками. Широ-
ко розповсюджені в закладі і виїзні форми ро-
боти: екологічні експедиції, еколого-краєзнав-
чі подорожі, польові практики та інші. В пла-
нах Центру, окрім теоретичних та практичних 
занять, – екскурсії, конкурси, акції, фестивалі 
та свята, які проводяться, як на базі Центру, 
так і в школах району. Традиційно навчальний 
рік тут відкривається яскравим святом – Днем 
юного натураліста. 

За 25 років гомінливий будинок по вулиці 
Горького, 62, став справжнім осередком вихо-
вання нового екологічного мислення, проведен-
ня дослідницької роботи з вивчення природи та 
історії рідного краю та просто місцем змістов-
ного дозвілля та щирого спілкування. Сьогодні 
сюди приходять не тільки діти, але й дорослі, 
багато з котрих самі в свій час були вихованця-
ми Центру. Вони приводять сюди своїх нащад-
ків, тому що знають: тут їх діти одержать не 
тільки знання, але й багато теплоти та любові. 
А ще вони  навчаться любити й оберігати кожне 
деревце в навколишньому лісі, кожну квіточку 
на лузі біля річки, кожну пташку, що співає в їх 
садочку, а також свою вулицю, своє селище, свій 
район, свою рідну країну, свою Батьківщину. 

«Є на світі моя країна – найчарівніша, як пер-
лина, в моїм серці вона єдина – це моя Украї-
на», – словами патріотичної пісні в виконанні 
заступника д иректора закладу Людмили Со-
логуб закінчився урочистий захід, присвячений 
25-річчю цього чудового дому, де вже чверть 
сторіччя живуть не тільки дерева й квіти, твари-
ни, птахи й бджоли, а й трудолюбиві допитливі 
діти. Тут живе сама природа, живе творчість, 
живе любов.  

олена аУлова, 
керівник гуртка ЦЕНТУМ.

ЦЕНтУм СвяткУє ЮвілЕй

Де живе прироДа, 
творчість і любов

Ц
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З метою усу-
нення перешкод 

у розвитку бізнесу, недопущення фактів 
порушення прав фізичних осіб-підпри-
ємців та суб’єктів господарювання, не-
законного втручання у їх господарську 
діяльність, тиску з боку органів держав-
ного контролю та правоохоронних орга-
нів у прокуратурі Дніпропетровського 
району запроваджено телефон «гарячої 
лінії» (056) 27-90-04. Повідомлення при-
ймаються в будні дні з 9.00 до 18.00 год., 
перерва з 13.00 до 14.00 год. 

прокУратУра іНформУє

о 12 год. 05.12.2014 року відбу-
дуться відновлення меж земельної 
ділянки за адресою: вул. Леніна 25 ф, 
с. Партизанське, Дніпрпетровський 
район, Дніпропетровська область.

Зацікавлених осіб запрошуємо 
бути присутніми. 

Втрачений вій-
ськовий квиток на 
ім’я лашка вади-
ма васильовича, 
вважати недійсним.

Втрачене пенсій-
не посвідчення се-
рії ААЕ № 459388 
на ім’я Скубицької 
валентини олек-
сіївни, вважати не-
дійсним.

овНи. За гороскопом на наступний тиждень, вам тре-
ба зайнятися вирішенням фінансових питань і плануванням 
бюджету. Повірте, вам вдасться врахувати всі нюанси. 

тілЬЦі. Завдяки вашому високому авторитету вам 
вдасться вирішити будь-які питання. Якщо ви задумали 
робити покупки, саме вдалий час зробити це за вигідни-
ми цінами. 

блиЗНЮки. Уважно проаналізуйте поточні події, 
ви зрозумієте, в якому напрямку вам варто рухатися 
далі. Головне, бути завжди напоготові й ні в якому разі 
не відмовляйтеся від будь-якої допомоги.

раки. Цей тиждень вимагатиме від вас багато сил 
і витримки. Вам треба буде зуміти вчасно зорієнтува-
тися у подіях даного періоду, в тому числі й на кар’єрно-
му поприщі. Але схоже, врешті-решт, ви все-таки непо-
гано з цим впораєтеся. 

лЕви. Вам представиться шанс досягти успіху на яко-
мусь терені. Тому не втрачайте випадку. На службі ви 
обов’язково покажете себе першокласним спеціалістом.

Діви. На цьому тижні у вас усе складеться досить 
продуктивно. Звертайте увагу на випадкові збіги обста-
вин – вони нестимуть корисну інформацію. Зібраність 
дозволить вам швидко пристосуватись до ситуації.

тЕрЕЗи. Наступного тижня у вас з’явиться бажан-
ня  зайнятися тим, у чому ви некомпетентні. На жаль, 
але на цей раз такі пориви принесуть лише непотрібний 
головний біль та неспокій. А ще на роботі можуть різко 
загостритися стосунки з оточуючими. 

СкорпіоНи. Для вас на рідкість цей тиждень буде 
сприятливим. У ці дні навіть рутинна праця наповнить-
ся у вас творчістю та натхненням. 

СтрілЬЦі. Ви зумієте порадіти тому, що вас оточу-
ють люди, у відносинах з якими встановилася дружня 
атмосфера. Ви здатні на вражаючі результати, отри-
муючи від своєї праці справжнє задоволення.

коЗЕроГи. Найприємніші моменти будуть пов’язані 
з успіхами в роботі або з теплими та доброзичливими 
відносинами в вашому оточенні. 

воДолії. На роботі, в сім’ї, та в особистих відно-
синах все складається дуже добре. Скрізь вас очікують 
розуміння, дружелюбність і ще цілий список позитивних 
характеристик. 

риби. Активність, красномовство й уміння в одну 
мить отримати важливу інформацію зроблять вас дуже 
яскравими й продуктивними. 

райоННий ЦЕНтр СоЦіалЬНих СлУЖб 
Для Сім ї, ДітЕй та молоДі оголошує конкурс 
на зміщення вакантних посад  фахівців із соціальної 
роботи (м. Підгородне, с. Новоолександрівка, сел. 
Ювілейне). Документи на конкурс приймаються про-
тягом 30 календарних днів після виходу публікації. 
вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта за фахом педагога, психолога, со-
ціального педагога, соціального працівника, медич-
ного працівника, стаж роботи за фахом не менше 3 
років, володіння персональним комп’ютером в обсязі 
користувача програмного забезпечення. Довідки за 
адресою: вул. теплична, буд. 5, каб. 41, сел. Ювіле-
йне, тел. 753-68-41. 

Як каже мудрість...
Не шкодуйте ні про що. Ви не 

можете нічого змінити з того, що 
вже зробили, але ви взмозі краще 
думати й діяти в майбутньому.

24.11.2014p. близько 20-ї годи-
ни виникла пожежа в садовому 
товаристві «Черешня» на тери-
торії Підгородненської міської 
ради. 

Виїздом на місце встановлено, 
що пожежа сталася в дачному 
будинку. Внаслідок пожежі, від 
отруєння продуктами горіння за-
гинула господарка, громадянка 
А., 1931 року народження. При-
чина пожежі – порушення правил 
пожежної безпеки при експлуатації печі на твер-
дому паливі. Також встановлено, що вищезгадана 
громадянка проживала в дачному будинку сама. 
Це є результатом того, що у повсякденних турбо-

тах, рятуючись від холоду, багато людей 
проявляють недбалість, не звертають ува-
гу на дотримання протипожежного режи-
му. Отже, щоб лихо не прийшло до вашої 
оселі, зробіть своєчасні висновки і будьте 
уважними та обережними, дотримуйтесь 
протипожежних правил при користуванні 
приладами опалення.

Дніпропетровський районний сектор 
вкотре звертається до мешканців райо-
ну: дотримуйтесь правил пожежної без-
пеки в побуті. бережіть своє життя та 

життя своїх рідних.
в’ячеслав білашЕНко, начальник Дніпро-

петровського РС ГУ ДСНС України у Дніпропе-
тровській області, полковник служби ЦЗ.

ДСНС іНформУє

В о г о н ь 
забраВ 
життя

04.12.14 р. о 9.00 год. відбудеться виїзд ко-
місії з геодезистом для встановлення межо-
вих знаків земельної ділянки за адресою: м. 
Підгородне, вул. Тюменська, 49. Прохання 
до сусідів: Сідаш Н.В., Фомін Ю.А., Басенко 
А. В. бути присутніми при цьому.

Серед усіх зло-
якісних пухлин 
шкіри рак скла-
дає найбільшу 
частину й до-
рівнює 85-90%. 
За частотою за-
хворювань рак 
шкіри серед усієї 
онкологічної па-
тології України 
в 2011 р. зайняв 
друге місце й 
склав 11,5%. Захворюваність 
населення дорівнювала 36,3 
на 100 тис. населення. При-
чини виникнення раку шкіри 
різноманітні. Основними та 
найбільш частими з них є ін-
волютивні процеси в шкірі в 
осіб похилого віку. Велике зна-
чення в виникненні пухлини 
мають шкідливі впливи атмос-
ферних факторів (холод, мороз, 
висока вологість, вітряність), 
підвищена інсоляція (зовніш-
ня, сонячна та виробнича), ра-
діаційні впливи. Значне місце 
серед впливів на шкіру мають 
професійні шкідливості, тобто 

постійне травму-
вання, вплив про-
дуктів переробки 
нафти, кам’яного 
вугілля, миш’яку, 
органічних та неор-
ганічних хімічних 
продуктів, іонізу-
юче опромінення 
тощо. До факуль-
тативних передра-
кових захворювань 
шкіри відносять та-

кож різноманітні дистрофічні 
стани шкіри, які проявляються в 
вигляді атрофії або гіпертрофії: 
старечий кератоз, кератоакан-
тома, шкірний ріг, лейкоплакія 
або еритроплакія. Нерідко рак 
шкіри виникає в рубцях після 
травм: механічних, хімічних, 
опікових. Може рак виникнути 
також у тривало існуючих тро-
фічних виразках та свищевих 
ходах. Оглядаючи хворих на рак 
шкіри, лікар повинен обстежи-
ти й регіонарні лімфовузли. До 
останніх іноді відносяться дві, 
або й три зони близько розташо-
ваних вузлів, куди відтікає лім-

фа. Нерідко лімфовузли таких 
зон збільшуються за рахунок 
запального процесу в пухлині 
при відсутності метастатично-
го їх враження. Лікування раку 
можна проводити хірургічним, 
променевим, медикаментозним 
та комбінованим методами. Се-
ред хірургічних втручань виді-
ляють оперативне лікування, 
кріогенну деструкцію та лазер-
ну коагуляцію. Вибір методу 
лікування пов’язують з гістоло-
гічною формою пухлини, роз-
повсюдженістю процесу, стаді-
єю, формою росту та локаліза-
цією новоутворення. Останній 
фактор має значення для збере-
ження косметичного ефекту та 
функції органу. 

Своєчасне звернення до лі-
каря зменшує ризик перетво-
рення злоякісних захворювань 
у запущені форми та покра-
щить результат лікування.

євгеній криворУчко, 
лікар-хірург консультатив-
но-діагностичної поліклі-
ніки КЗ «Дніпропетров-
ська ЦРЛ» ДОР».

ЗахворЮваННя 
шкіри

ЗДоров’я

СмАчного! 
плов іЗ кУркоЮ

інгредієнти: 1 курка, 200 г рису, 75 г томат-пюре, 
4 ст.л. олії, 150 г перцю маринованого, 1 цибулина, 
горошок, спеції та сіль за смаком.

приготування: промитий рис обсмажте на олії. 
Курку розрубайте на шматки й обсмажте, додайте 
нашатковану цибулю й томат. На сковороду викла-
діть обсмажений рис, курку з цибулею й томатом, 
залийте бульйоном і тушкуйте на слабкому вогні. 
За 10 хв. до готовності додайте зелений горошок, 
маринований перець.

гоСПодині нА зАміТКУ 
ДоГляД За кришталЕвоЮ лЮСтроЮ
Якщо люстра дуже брудна, потрібно зняти 

кришталеві деталі й вимити їх. Спочатку викрутіть 
лампочки. Потім обережно зніміть підвіски. При-
близно на чверть заповніть теплою водою миску. 
Додайте 1 ковпачок безбарвного оцту і 1 краплю по-
судомийній рідини. Це поєднання видалить зі скла 
будь-який бруд, звівши до мінімуму піну, яку важ-
ко змити. Потім покладіть на дно раковини скла-
дений рушник. Обітріть кожну висульку руками, 
обполосніть під краном і витріть м’якою ганчіркою. 
Обітріть вологою губкою лампочки, просушіть їх 
тканиною прикрутіть і повісьте люстру на місце.

здоров’я
вітаміН в5: шкіра в поряДкУ, 

ваГа піД коНтролЕм!
Нестачу вітаміну В5 помітити досить просто: якщо 

часто затікають руки й ноги, а в пальцях виникає від-
чуття поколювання, значить, пора поповнити запаси 
пантотенової кислоти, поки її недолік не почав позна-
чатися на зовнішньому вигляді. Адже при постійній 
її нестачі починають випадати волосся, в куточках 
губ з’являються тріщинки. Потрібно лише подбати 
про те, щоб у раціоні містилася достатня кількість 
пантотенової кислоти або її провітаміну пантенола.

Крім того, вітамін В5 бере участь у процесі жиро-
вого обміну й відповідає за розщеплення жирів. Тому 
нестача вітаміну призводить до збільшення маси тіла. 

КрАСУням
ДоГляД За шкіроЮ рУк У три Етапи
масаж. Використовуйте будь-який жирний 

крем. Почніть із погладжуючих рухів від кінчиків 
пальців до зап’ястя й далі до передпліччя. Потім 
легко помасажуйте кожен палець і кисть руки так, 
ніби ви одягаєте дуже тісні рукавички. Закінчіть 
погладжуючими рухами. Змийте залишки крему.

маска. Змішайте 1 яєчний жовток, 1 ч. л. меду, 
меленого мигдалю й вівсянки. Надіньте целофа-
нові рукавички, а зверху – бавовняні. Через 30 хв., 
змийте теплою водою.

зволоження. Змішайте масло ромашки та фундука.
Порада. Намагайтеся всю домашню роботу викону-

вати в гумових рукавичках і бережіть руки від холоду.

чоловіКАм нА зАміТКУ
правилЬНий ДоГляД За окУлярами
Щоб почистити оправу, розведіть на 2 склян-

ки води кілька крапель посудомийного розчину. 
М’якою зубною щіткою обережно протріть брудні 
місця, намагаючись не торкатися лінз. Потім обпо-
лосніть під краном і просушіть чистою ганчіркою.



до нашої редакції звернула-
ся наша постійна читачка з 

проханням подякувати за до-
брі справи, читаємо в листі: 
«Хочу висловити слова великої 

подяки Сурсько-Литовському сіль-
ському голові Григорію Андрєєву за його невтом-
ну працю на користь громади, за підтримку куль-
тури в селі, за розуміння проблем сільської біблі-
отеки та оперативну допомогу в їх вирішенні».

З повагою валентина чЕломова, завідуюча 
Сурсько-Литовської сільської бібліотеки. 

рЕДакЦійНа пошта Подяка 
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• До 200-річчя від дня народження Тараса Гри-
горовича Шевченка був проведений літератур-
ний конкурс «От де, люде, наша слава, слава 
України!» для учнів 6-Б класу ЮСШ-1, на яко-
му діти читали вголос улюблені вірші Великого 
Кобзаря. До уваги присутніх були представлені 
коротенькі відеоролики «Дітям про Т.Г.Шевчен-
ка» та «Т.Г.Шевченко – видатний художник». 
Конкурс пройшов при підтримці меценатів із 
Ігренського виправного центру №133.

• У читальному залі для дорослої катего-
рії користувачів пройшла година інформації 
«Видатні правозахисники В.Стус, О.Тихий, 
Ю.Литвин», щодо відзначення 25-ї річниці від 
дня перепоховання. Присутні переглянули до-
кументальний фільм «Просвітної дороги свіч-
ка чорна».

• Центральна районна бібліотека продовжує 
виконувати запити користувачів із викорис-
танням Мережі Пункту Доступу Громадян до 
інформації органів державної влади. Вико-
ристовуються  при наданні інформації корис-
тувачам рубрики з Програми ПДГ: «Корисно 
знати правові аспекти».

любимівська сільська рада оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади землевпорядни-
ка на постійну роботу. вимоги до претенден-
тів: громадянство України; повна вища освіта 
або базова вища освіта; відповідна кваліфіка-
ція; стаж роботи за спеціальністю не менше 3-х 
років; володіння комп’ютерними програмами. 
Документи подаються протягом 30 днів із мо-
менту опублікування оголошення. Звертатися 
за адресою: с. любимівка, вул. Садова, 1.

піЗНавалЬНа ЗУСтріч

Ми звикли чути вислови, наприклад: наукова 
еліта, спортивна або бізнес-еліта… Та все частіше 
в суспільстві говорять: робітнича еліта.

Саме таку освіту, яка допоможе отримати 
престижну, сучасну, елітну робітничу професію, 
можна отримати у «Дніпропетровському центрі 
туристичного сервісу». Його діяльність – приклад 
того, як профтехосвіта перетворюється з фабрич-

но-заводської на багатофунк-
ціональну освітню ланку. 

Директор Центру – від-
мінник освіти України, де-
путат Індустріальної район-
ної у місті ради, педагог з 
великим досвідом Інна Вой-
тович. Інна Василівна – ла-
уреат Обласної педагогічної 
премії, має багато подяк за 

розвиток  національної освіти. 
Назавжди запам’ятовується молодим спе-

ціалістам і життєва мудрість від наставників 
Центру. Висока якість під-
готовки спеціалістів у за-
кладі відома всім, знання 
та вміння учнів мають за-
служений авторитет. 

– Заступник директора з 
навчально-виховної роботи 
Тамара Кузь розповідає, що 
кожен день у них із учнями – 
це нові відкриття, цікаві ідеї, 
які вони втілюють у життя. 
На свої практичні заняття 
вони запрошують представників різноманітних 
професій. Одне з таких занять було присвячене 
професії журналіста. Разом із представниками 
однієї з обласних газет на зустріч була запрошена 
редактор «Дніпровської зорі», як однієї з найкра-
щих районних газет області, що має заслужений 
авторитет. Журналісти «Дніпровської зорі» ціну-

ють відданих читачів, тому Таміла Жорняк при-
їхала поспілкуватися з викладачами та учнями 
Центру.

Центр завжди ділиться новинами зі ЗМІ, які 
розповідають про діяльність навчального закла-
ду, цікавих подіях і заходах. Журналістам, які 
роблять газети цікавими, різноманітними й прав-
дивими, були небайдужі ідеї й пропозиції учнів. 

А їм, читачам, було цікаво дізнатися, 
як готуються статті й газетні проекти. 
Вийшла цікава дискусія. Журналісти 
розповіли про те, як з’являється газе-
та, що реалізація багатьох проектів 
багато в чому залежить від тих людей, 
які підписалися на газету. Для журна-
лістів важливий голос читача. 

– Наша газета – єдиний інформацій-
ний вісник у Дніпро-
петровському районі, 
– розповіла Таміла 
Жорняк під час зу-
стрічі, – за нею відчу-
вається сила, це, зви-
чайно, наші читачі та 
шанувальники. Разом 
ми можемо досягти 
багато чого. Завдяки 
нашій роботі виріше-
но багато проблем. 
Кожному читачеві, 
який звернувся до нас, 

ми намагаємося допомагти. Багатьом конструк-
тивним пропозиціям читачів журналісти намага-
ються дати практичне застосування. Ми хочемо, 

щоб наша газета була корисна лю-
дям, щоб людина, яка читає «Дні-
провську зорю», з кожним номером 
отримувала корисну інформацію. 
Ми дуже вдячні нашим читачам, 
які повідомляють про цікаві події 
та новини, є нашими активними 
помічниками. Адже зворотній зв’я-
зок з читачами дуже важливий для 
газети. 

Таміла Жорняк побажала, щоб 
все було добре у великій родині 

працьовитих, завзятих, небайдужих, сумлінних 
учнів та талановитих майстрів, які завжди  спри-
яють перемогам вихованців. 

віра каСЬяНова.
На фото: учням Центру цікава розповідь про 

журналістське життя; учениця Центру ілона 
Сербіна, таміла Жорняк та тамара кузь.

газета об’єднує людей
НовиНи З бібліотЕки

Шановний Едуарде Станіславовичу!
Прийміть наші щирі вітання з нагоди 
вашого ювілейного дня народження!

Нехай Ваша професійна діяльність сприяє примно-
женню досягнень та збереженню традицій району, при-
носить Вам почуття повної самореалізації й душевної 
гармонії! 

Бажаємо Вам міцного здоров’я та життєвої 
наснаги, професійних успіхів та особистих твор-
чих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добро-
буту в Вашій оселі!  

Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, 
енергією, натхненням та радістю сьогодення.

Щастя Вам, добра й благополуччя!
З повагою 

віталій ЖЕГаНСЬкий, голова районної ради,
депутати районної ради, 
голови місцевих рад району.

відділ культури, туризму, національностей 
та релігій Дніпропетровської рДа та колектив 
Дніпропетровського районного будинку куль-
тури щиро вітають з  народженням донечки –  
аліну пріСНяковУ

Народилося дівчатко,
Наче сонце, ангелятко,

Хай радіє вся земля –
У світі кращої нема.

Хай усмішкою втішає
І щасливою зростає,
У любові та красі,

І в достатку і в добрі.
Подарунків їй від долі

І в житті всього доволі,
Щоб пишались нею всі

І в родині і в сім’ї!

Ювілейна селищна рада у відповідності до 
вимог п. 7 ст.17 ЗУ «про регулювання місто-
будівної діяльності» повідомляє, що згідно з 
рішенням сесії від 09.08.2012 № 704-16/VI роз-
починаються роботи по розробленню генераль-
ного плану селища.

пропозиції, зауваження приймаються від 
усіх зацікавлених фізичних та юридичних 
осіб протягом місяця з дати публікації ого-
лошення за адресою селищної ради: 52005, 
Дніпропетровська область, Дніпропетровський 
район, селище Ювілейне, вул. Совхозна, 56-б. 

Житлово-комунальне під-
приємство Новоолександрів-
ської сільської ради пропонує 
для обговорення тарифи на по-
слуги з водовідведення житло-
вих будинків с. Новоолексан-
дрівки, що обліковуються на 

балансі житлово-комунально-
го підприємства Новоолексан-
дрівської сільської ради в роз-
мірі: для населення – 8,90 грн. 
за 1 м.куб.; для бюджетних та 
комерційних установ, які роз-
ташовані на території Новоо-

лександрівської сільської ради 
- 8,90 грн за 1 м.куб.

Зауваження та пропози-
ції приймаються на адресу: 
с. Новоолександрівка, вул. 
Сурська, 74, каб №7, тел.  
712-33-81.

Шановний 
Едуарде Станіславовичу!

зі святом вас! із 45-річчям!
Від усієї душі бажаємо Вам міцно-

го здоров’я на багато років життя, 
успіхів, родинного щастя й добробуту, 

прихильності фортуни та здійснення всіх 
Ваших задумів. 
Нехай Вам все вдається швидко й про-

сто, нехай буде стрімке й легке життя! Не-
хай кожний Ваш день наповнюється найважли-
вішими словами, які зігріватимуть душу й при-
несуть тепло. 

Мирного неба над головою, злагоди Вам і Вашій 
родині.

З найщирішими побажаннями колектив 
Дніпропетровської районної державної 
адміністрації.


