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РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ
БЕЗКОШТОВНА  ДОСТАВКА  ПО  РАЙОНУ.

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

ЛЮБИМІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремон@
тних робіт у грудні 2013 року будуть виникати пе@
рерви в електропостачанні наступних населених
пунктів нашого району: с. Чумаки, м. Підгородне,
с. Любимівка, с. Василівка, сел. Кіровське, с. Балів�
ка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, сел.
Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Ново�
олександрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Та�
ромське, с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка.

Телефон диспетчерскої служби: 373@51@12.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕМ При  виявленні  пошкоджень по�
вітряних і кабельних ліній електропере�
дач, трансформаторних підстанцій і роз�
подільчих пунктів, відчинених і пошкод�
жених дверей у них, спроб проникнення
до приміщення з електронним облад�
нанням сторонніх осіб, просимо спові@
щати диспетчерську службу Дніпро@
петровського району електричних
мереж за телефоном: 373@51@12, або
районний відділ міліції.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ.

На базі Чумаківської середньої
школи (директор Наталія Моісє�

єнко) пройшов зональний турнір з гирьового
спорту, приурочений 22�й річниці Збройних сил
України. До Дніпропетровської організації спри�
яння обороні України (голова В’ячеслав Сорочан)

надійшло 6 заявок.
Загальнокоманд@

ний залік: І місце –
Зорянська СШ (132
бали).

Чемпіони: Владис�
лав та Віталій Немяті.
Вчитель фізичної куль�

тури Сергій Вербицький.
ІІ місце – Ювілейна СШ�1
(114 балів).

Віце@чемпіони: Вален�
тин Гаращук, Максим За�
ярний, Роман Креминев.
Вчитель Андрій Кондратюк.
ІІІ місце – Чумаківська СШ (109 очок). Бронзові
призери: Родіон Ткач, Юрій Малієнко, Олександр
Складніков. Вчитель фізкультури Анатолій Щи�
товський.

Особистий залік: Поштовх однією, гиря 16
кг. І місце – Владислав Немятий, 68 піднімань
(Зорянська СШ). ІІ місце – Віталій Немятий (Зо�
рянська СШ) та Валентин Гаращук (ЮСШ�1), по 64
піднімання. ІІІ місце – Родіон Ткач, 54 піднімання
(Чумаківська СШ).

В’ячеслав Сорочан: «Сам факт, що головним
арбітром турніру була Катерина Глущенко (кан�
дидат у майстри спорту з гирьового спорту)
надихав парубків на максимальні результати.
Найліпше свою силу проявили зорянці – брати
Владислав та Віталій Немяті, які й вибороли зо�
лоті медалі».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

Давня дружба з’єднує нас з програмою Першо�
го національного каналу для людей похилого віку
«Надвечір’я» та її незмінною ведучою Тамарою
Щербатюк. І ось уже в п’ятий раз нас запросили на
святкування 25�річного ювілею цієї програми,
який відбувся в «Українському домі».
На зустріч з’їхалося більше 500 ти�
сяч гостей з усіх куточків України.
Нам було дуже приємно, що тут
ми зустріли багатьох своїх давніх
знайомих. Вони нас радо вітали,
ділилися своїми спогадами про ми�
нулі зустрічі.

Поетеса Ольга Голузинець із Львівщини пода�
рувала нам свою нову книгу «Все що в серці маю»,
де була чудова пісня «Надвечірній вальс» (скоро
ця пісня увійде до нашого репертуару):

Ой літа, не біжіть ви так швидко,
Хай душа не щемить, не болить.

А зима ще не стукає в вікна,
Надвечір’я затримайте мить.

Було дуже приємно зустрічатися з українськи�
ми зірками: Іваном Поповичем, Віталієм та Світла�
ною Білоконенко, Ніною Матвієнко, ансамблями

25 РОКІВ «НАДВЕЧІР’Ю»
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З метою виховання патріотизму, любові до
рідного краю, поваги до народних традицій у
2�А класі Кіровської  середньої школи відбу�
лося чудове свято «Козацькому роду нема
переводу». Ми живемо на Дніпропетровщині
– батьківщині запорізького козацтва. Тому ця
тема нам близька, дорога, цікава й  важлива.

Готуючись до свята, учні дізналися про
життя козаків, розучили українські народні
пісні, багато чого навчалися. Наші хлопчики�
козачата підготували інсценізацію з життя
запорізьких козаків. Тут і Тарас Бульба з си�
нами, і Сагайдачний, і Байда – Вишневець�
кий. Козачата показували свою швидкість,
вправність у конкурсах�змаганнях: чий курінь
наносить у казанок більше води, щоб кашу
зварити, та хто більше дров принесе, щоб вогнище розпалити. А як задушевно лунали українські
народні пісні «Їхав козак за Дунай» та «Ой у вишневому садочку». Також на свято завітала  адміністрація
школи. Директор школи Лариса Говоруха побажала малечі рости гідними нащадками козаків і щиро
подякувала за чудове свято. А батьки привітали дітей смачним короваєм із рідної козацької землі.
Свято вдалося на славу.                                          Ганна МІЩЕНКО, старший вчитель Кіровської СЗШ.

КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ

У ДУСІ ТРАДИЦІЙ

«Кобза», «Гетьман» та інші. Та незабутнє враження
залишили в нас сам процес святкування, кожен
колектив, виходячи на сцену, дарував свою пісню,
щирі вітання, світлі та найтепліші побажання, щоб
програма ця жила й продовжувала нести радість
своїм глядачам.

Наш ансамбль привітав Тамару Володимирівну
жартівливою піснею та такими слова�

ми:
Любимо програму «Надвечір’я»

І її ведучу неспроста,
Бо Тамара вже давно нам стала
Як вірна подруга і рідна сестра

Ти наша зіронька вечірня
І королева програми «Надвечір’я».

Після цих слів ми одягли на її голову корону
королеви і зал зустрів наші вітання бурхливими
оплесками. 25�річний ювілей нашої улюбленої про�
грами пройшов настільки тепло, урочисто, гармо�
нійно, що ще довго буде жити у наших серцях.

Ми щиро вдячні всім, хто нас підтримує, допо�
магає, щоб наш ансамбль радував своїми пісня�
ми усю нашу чудову Україну.

Олександр СЕРЕДКО,
художній керівник народного ан�
самблю «Журавка».

БІБЛІОТЕЧНИЙ УРОК

СПОРТ

Нещодавно працівниками Кіровської бібліотеки був проведений народознавчий урок, присвячений
200�річчю Т.Г.Шевченка, мета якого ознайомити учнів з дитинством поета, яке минуло на Черкащині,

й про художню творчість Кобзаря.
 Присутні на заході заслухали про тра�

гічну долю Шевченка. Перші двадцять
чотири роки життя він був кріпаком,
терпів знущання, самодурство свого
пана. Десять років мучився на засланні
в далеких аральських, прикаспійських
та оренбурзьких степах, куди його
відправили рядовим солдатом. Не�
зламною була сила великого поета. Він
своєю пророчою пристрастю внутріш�
ньо розкріпачував людей і вчив їх бути
людьми. Ця людина – гордість украї�

нського народу, його слава. Своїми діями, своїми творами він заслужив всенародну шану. Ця людина
знана в усіх куточках світу, а твори його відомі кожному серцю.

Разом із вчителькою Світланою Лисенко дітям були роздані анкети з питаннями про біографію
народного Кобзаря. Організатори заходу провели конкурс «Мій улюблений вірш Т.Г.Шевченка». Діти
почули від бібліотекарів не тільки про письмову творчість поета, а й із здивуванням слухали про його
художню творчість,роздивлялися бібліотечні книги з картинами з національного музею Тараса Шев�
ченка. Художник Шевченко проявляв українське бачення світу, його картини пронизані колоритом
країни. Шестикласникам сподобався урок і діти запросили бібліотекарів з цікавими темами іще
завітати до школи.                Юлія КАЛГА та Віта ЮДІНА, бібліотекарі Кіровської сільської бібліотеки.

СПІВЕЦЬ  ВОЛІ  НАРОДНОЇ

НАРОДОЗНАВЧИЙ УРОК

П О Д Я К А  З А  Т У Р Б О Т УП О Д Я К А  З А  Т У Р Б О Т УП О Д Я К А  З А  Т У Р Б О Т УП О Д Я К А  З А  Т У Р Б О Т УП О Д Я К А  З А  Т У Р Б О Т У
До нашої редакції звернулася наш

постійний читач  Марія Джепа із села
Шевченко Горьківської сільської ради. Жінка прий�
шла з листом�подякою народному депутатові
України від Партії регіонів Вікторові Бутківському.
«Від мешканців села хочемо висловити подяку
Вікторові Володимировичу за турботливий  підхід
до проблем громадян нашого села. Старі дерева,
напівсухі та напівзвалені нависали над будівлями
й загрожували пошкодити проводи електроме�
режі й стовпи. Нардеп потурбувався про те, щоб
усі сухостійні дерева та старе гілля спиляли й
вивезли не тільки з вулиць, а й із подвір’їв.

Також нещодавно за дорученням Віктора Бутк�
івського у моєму будинку  відремонтували ста�
рий дах, який протікав. А моїй односельчанці Ніні
Тереховій залатали в даху дірки. Приємно, що
Віктор Бутківський переймається нашими про�
блемами, приїздить до нас і цікавиться життям
самотніх і старих людей.

Мешканці села Шевченко щиро дякують народ�
ному обранцеві та його помічникам  за допомогу
й підтримку».

РЕДАКЦІЙНА  ПОШТА

ОСНОВНІ  ЕЛЕМЕНТИ  КНИГИ
У рамках програми популярізації бібліотеч�

но�бібліографічних знань серед учнів почат�
кової та середньої шкіл сел.Ювілейного у Цен�
тральній районній бібліотеці був проведений
бібліотечний урок «Основні елементи книги»
для учнів 3�В класу Ювілейної ПШ�2 (класний
керівник Юлія Задорожня).

На фото: діти з цікавістю слухають бібліо@
текаря Надію Прасол.

оголошує конкурс на заміщення ва�
кантної посади спеціаліста�земле�
впорядника на постійну роботу.

Вимоги до претендентів: гро�
мадянство України; повна вища ос�
віта або базова вища освіта; відпо�
відна кваліфікація; стаж роботи за
спеціальністю не менше 3�х років;
володіння комп’ютерними програ�
мами. Документи подаються протя�
гом 30 днів із моменту опублікування
оголошення.

Звертатися за адресою:
с. Любимівка, вул. Садова, 1.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА ( 2013
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КУРС НА ЄВРОСТАНДАРТИ
ДЛЯ УКРАЇНИ НЕЗМІННИЙ
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Ви робите суттєвий внесок у зміцнення законності

та правопорядку, що є важливим чинником побудови
правової демократичної держави. Але попереду нові
кроки на цьому шляху, складні, масштабні й відпо�
відальні завдання. Вони визначаються програмою
реформування правоохоронних та судових органів
і мають сприяти забезпеченню миру та спокою в
державі, прискоренню її економічного і соціального
розвитку, утвердженню громадянського суспіль�
ства. На порядок денний висувається вимога відійти
від карального ухилу в діяльності органів прокурату�
ри з перенесенням акцентів на реальний захист
прав і свобод людини й громадян. Усе це вимагає від
вас високого професіоналізму, чесності, сумлін�
ності й принциповості в роботі, постійної й безком�
промісної боротьби за чистоту своїх рядів.

Бажаємо успіхів у виконанні службового й гро�
мадянського обов’язку, свідомому й активному
забезпечені верховенства права в усіх сферах
суспільного життя.

Шановні жителі Дніпропетровського району!
Міжнародний день інвалідів відзначає світова громадськість, і це

свідчення глибокої людської уваги до тих, хто має певні проблеми зі
здоров’ям. Цей день нагадує кожному з нас, що в круговерті життя
та повсякденних турбот ми повинні цінувати кожну хвилину буття,
безкорисливо дбаючи один про одного.

Впродовж нинішнього року в Дніпропетровському районі
здійснено ряд реальних кроків, спрямованих на поліпшення
матеріального забезпечення інвалідів. За 11 місяців 2013 року
видано путівок на оздоровлення – 42 інвалідам, милиць – 178
штук, 177 інвалідам війни I – III груп сплачено коштів з державно�
го бюджету в сумі 422, 2 тис. грн за надані пільги: на житлово�
комунальні послуги в сумі 400 тис. грн, 13 інвалідам, які мають пічне
опалення – 14,5 тис. грн; 22 інвалідам – на послуги зв’язку – 7,7 тис.
грн. Виплачено державних соціальних допомог інвалідам із дитин�
ства та дітям�інвалідам до 18 років 532 особам на суму 6 млн 315
тис. 791 грн, з державного бюджету виплачена одноразова мате�
ріальна допомога 1 дитині�інваліду – 447 гривень та 10 інвалідам
загального захворювання – 4470 грн.

З нагоди міжнародного свята бажаємо вам, шановні друзі, щастя,
здоров’я, добра та благополуччя. Ви є для нас справжнім прикладом
стійкості, мужності і непохитної віри в краще. А ми просто зобов’я�
зані набагато щедріше віддавати  вам свою повагу, тепло й любов.

Вадим КОБИЛЯЦЬКИЙ, голова райдержадміністрації.  Любов БІЛА, голова районної ради.

У траурному мітингу взяв участь перший заступник
губернатора Анатолій Крупський, перший заступник го�
лови облради Анатолій Адамський, голова Дніпропет�
ровської райдержадміністрації Вадим Кобиляцький, ке�
рівництво Дніпропетровська та району, представники
політичних партій, громадських організацій, духовен�
ства та жителі Дніпропетровщини. Вони поклали до Ме�
моріалу символічні композиції із колосків і калини.

Жалобну панахиду провів керуючий Дніпропетровсь�
кою єпархією Української Православної Церкви Київсь�
кого Патріархату, Єпископ Дніпропетровський і Пав�
лоградський Симеон. У хвилині мовчання сотні жителів

регіону, у тому числі і свідки тих страшних подій, вшану�
вали пам’ять про загиблих.

Вперше голод прийшов на Дніпропетровщину взимку
1931�1932 років, ставши жахливою прелюдією Голодо�
мору 1932�1933 років. В офіційних документах це нази�
валося «продовольчими труднощами», що, однак, не
впливало на зміст та наслідки самої трагедії. Причиною
голодування українського села у 1932 році були надмірні
хлібозаготівлі з урожаю попереднього року. Уже на�
прикінці 1931 року, у результаті виконання плану здачі
зерна державі, який становив 111 млн пуд., значна
кількість колгоспів та селян залишилася без запасів зер�
на. І село почало голодувати. Мали місце випадки голод�
ної смерті та загибелі від голоду худоби, чого не трапля�
лось вже з голоду 1921�1923 рр.

У деяких сільських районах, зокрема, у Новопразькому,
Долинському, Межівському, Лихівському та Карансько�
му, смертність стала масовою. У 1932 році порівняно з
попереднім роком загальний коефіцієнт смертності у
розрахунку на 1000 осіб населення зріс на Дніпропетров�
щині з 13,9% до 17,1%, а в окремих містах і сільських
районах (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кам’янське) цей
коефіцієнт перевищив 20%.

На 1932 рік був встановлений новий план хлібоздачі –
88 млн пудів, що становило четверту частину загально�
республіканського плану (356 млн пуд.). Безумовно, що
області він був не під силу. Тож для його виконання треба
було вилучити у селян все, вирощене ними. У людей

вилучалося все майно, навіть особисті речі, що були на
них, усі харчові запаси, навіть приготовлена їжа, відбува�
лося руйнування у хатах печей, груб, димарів, камінів,
вікон, дверей та виселення з власної домівки.

Одночасно села, що не
виконували плану хлібоз�
дачі заносилися на «чорну
дошку». Це означало при�
пинення будь�якого поста�
чання їх усім необхідним та
заборону селянам поли�
шати межі населеного пун�

кту, доки не буде вико�
наний план. У грудні
1932 року 228 кол�
госпів області знахо�
дилися на «чорних
дошках».

У своєму «Щоденни�
ку» наш земляк, пись�
менник Олесь Гончар
пригадує: «А мені зга�
дався 1933�й... Тож
таки був геноцид! Пів�

Сухої виморено голодом за одну весну. Сім’я Булата�
коваля, де діти старші поїли менших... А ті мої товариші –
однокласники Киселі, що незрівнянні успіхи виявляли в
математиці, � сьогодні в школі були, а на завтра вже не
прийшли: померли обоє. А торгсини, Галещинська біо�
фабрика окороки відправляє на експорт... Ні, то довічний
Сталінів гріх, злочин, якому ніколи не буде виправдання...».

Багато батьків, намагаючись спасти від голодної смерті
хоча б своїх дітей, привозили їх у міста, і залишали там
біля відділків міліції, дитячих дошкільних закладів, при�
тулків та лікарень. У Дніпропетровську було відкрито до�
датково 260 ясел, у яких за офіційними даними, перебу�
вало 12 800 маленьких діточок, та відкрито додатково
дитячі будинки для кинутих. Так, у с. Бухарине Біхаринсь�
кої сільради, що входила у межу міста Кривий Ріг, за
1932�1933 роки померла 251 людина, з яких доросле
населення становило 149 чол.

«80 років минуло після тих страшних подій 1932�1933
років, десятки тисяч загиблих, ще сотні тисяч, що прой�
шли через жахи та випробування Голодомору. Проте наш
народ вистояв, прагнення до свободи та віра в людяність,
важка праця та непідкореність перемогли. Пам’ять про ті
страшні дні живе в наших серцях. За завданням губерна�
тора Дмитра Колєснікова в усіх школах та позашкільних
навчальних закладах були проведені уроки пам’яті та
класні години, щоб молодь регіону пам’ятала про траге�
дію нашого народу та не допустила цього у майбутньо�
му», � зазначив Анатолій Крупський.

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ  1932(1933 РОКІВ

Вся країна на чолі з Президентом України Віктором Януковичем вшанувала пам’ять тисяч жертв
Голодомору. 23 листопада на 9 км Запорізького шосе біля Меморіалу жертвам політичних репресій та
Голодомору жителі регіону вшанували жертв і постраждалих від голодоморів в Україні. Понад 65 тисяч
жителів Дніпропетровщини пішли з життя в страшні 1932@1933 роки. Десятки сіл та хуторів зникли з карт
регіону та України. Дніпропетровщина під час Голодомору зазнала найбільших втрат. Жахлива цифра
зареєстрованих в Україні смертей від голоду припадає саме на Дніпропетровську область.

Шановні співвітчизники!
Хочу підкреслити, альтернативи по�

будові суспільства європейських
стандартів в Україні немає. І моя пол�
ітика на цьому шляху завжди була і
залишається послідовною. Реформи,
які ми здійснюємо, � це підтверджен�
ня того, що ми йдемо європейським
шляхом. Ми будуємо державу, в якій
права людини, рівність усіх перед за�
коном, право вибору, соціальний за�
хист є найвищими цінностями для всіх
без різниці, в якому ти регіоні прожи�
ваєш і на який майдан виходиш. І як
Президент я хотів би запевнити гро�
мадян України – я буду розвивати і
зміцнювати ці безперечні фундамен�
ти нашого життя. Ми будемо йти
своїм шляхом, ми будемо робити все,
щоб Україна ставала економічно
міцнішою, сильнішою. У нас ніхто не
вкраде мрію про Україну рівних мож�
ливостей, про європейську Україну.
Так само як ніхто не зіштовхне нас з
праведної дороги, що веде до цієї
мрії. Ми багато пройшли, і ще чима�
ло нам пройти належить.

Найбільш складним на цьому шля�
ху були, є і завжди будуть економічні
проблеми. Але я був би нечесний і
несправедливий, якби не подбав про
найбільш знедолених і незахищених,
на яких може лягти основний тягар
перехідного періоду.Я був би непра�
вий, якби не зробив усього, що по�
трібно зробити, щоб люди не втра�
чали робочі місця, щоб вони отри�
мували заробітні плати і пенсії, сти�
пендії. Я хочу, щоб у нашій великій
українській родині був мир і спокій.
Як батько не може залишити сім’ю
без хліба, так і я не маю права зали�
шити людей напризволяще з тими
проблемами, які можуть виникнути,
якщо під тиском, який ми відчуває�
мо, зупиниться виробництво, й
мільйони громадян будуть викинуті
на вулиці. Тому мені доводиться вда�
ватися до непростих рішень. Тому я
іноді ризикую бути незрозумілим. І
тому я прошу сьогодні наш народ
почути мене. Я ніколи не зроблю жод�
ного кроку на шкоду Україні й народу.
Воля громадян України була, є і буде
вирішальною для кожного мого
рішення. Я хочу, щоб люди знали це.
Я дякую всім за високу громадянську
свідомість.

Сподіваюся на розуміння і підтрим�
ку. Я вірю – ми подолаємо всі труд�
нощі на шляху розвитку нашої держа�
ви, бо немає таких перепон, які не
подолав би мудрий і згуртований
народ. Ми ніколи й нікому не повинні
дозволяти заважати нам. Молитви й
мрії мільйонів покладаються на Гос�
поднє рішення.

Президент України Віктор Януко�
вич підтримує євроінтеграційні уст�
ремління учасників Євромайданів в
країні. Водночас, Глава держави ви�
ступає проти їх політизації.
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«Дніпровська зоря» ОФІЦІЙНО

Управління Пенсійного фонду Ук�
раїни в Дніпропетровському районі
повідомляє, що згідно Закону Украї�
ни «Про Державний бюджет України
на 2013 рік» прожитковий мінімум
для осіб, які втратили працез�
датність з 01.12.2013 року складе
949,00 грн. Перерахунки будуть про�
ведені, виходячи з нового розміру
прожиткового мінімуму, встановле�
ного для осіб, які втратили працез�
датність з 01.12.2013, зокрема:пен�
сіонерам, в яких основний розмір
пенсії (без урахування надбавок та
доплат) було встановлено на рівні
розміру прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили
працездатність.

Шахтарям, які відпрацювали на
підземних роботах більше 15 років,
мінімальний розмір пенсії встанов�
люється на рівні з 01.12.2013 року –
2847 грн на місяць (три розміри
прожиткового мінімуму); пенсіоне�
рам, в яких основний розмір пенсії
(без урахування надбавок та доплат)
встановлено на рівні, що перевищує
мінімальний, доплату за понаднор�

значених відповідно до Закону Ук�
раїни «Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби
та деяких інших осіб»; надбавки на
утриманців відповідно до Закону
України «Про пенсійне забезпечен�
ня осіб, звільнених з військової служ�
би та деяких інших осіб»; довічної
державної стипендії відповідно до
указу Президента № 358/2006;
підвищень, передбачених Законом
України «Про жертви нацистських пе�
реслідувань»; додаткової пенсії за
шкоду заподіяну здоров’ю та ком�
пенсаційної виплати за втрату году�
вальника відповідно до Закону Ук�
раїни «Про статус та соціальний за�
хист громадян, які постраждали внас�
лідок Чорнобильської катастрофи»;
державної соціальної допомоги на
догляд інвалідам війни з числа
військовослужбовців 1,2,3 груп; дер�
жавної соціальної допомоги на дог�
ляд іншим інвалідам війни; мінімаль�
ний розмір пенсії відповідно до За�
кону України «Про підвищення пре�
стижності шахтарської праці», щом�
ісячна доплата до пенсій по втраті
годувальника членам сім’ї шахтарів,
смерть яких настала внаслідок не�
щасного випадку на виробництві або
профзахворювання.

 ПЕНСІЙНИЙ  ФОНД  ІНФОРМУЄ

ПЕРЕРАХУНКИ ПЕНСІЙ З 01.12.2013

Одними з пріоритетних напрямків роботи на
сьогодні є попередження насильства в сім’ї, про�
тидія торгівлі людьми, утвердження рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків. Створені  і діють
комісія з питань попередження насильства в сім’ї
та протидії торгівлі людьми та секція координац�
ійної ради з питань гендерної рівності.

Громадською організацією «Жінка ІІІ тисячоліт�
тя» проходить щорічне урочисте відзначення ви�
датних жінок області. Серед лауреатів є й наші
землячки: Ніна Боярчук, директор Горянівської
школи, Наталія Морариця, вихователь�методис�
та ДНЗ «Світлячок», Лілія Лисенко, головний аг�

роном Науково�виробничої
дослідної агрофірми «Нау�
кова», Ганна Перекрестова,
заступник керівника МВК
« Є к а т е р и н о с л а в с ь к и й » .
Цьогорічним номінантом є
Марія Капука, директор
Дніпропетровського район�
ного Будинку дитячої твор�
чості.

До Дня Матері та Дня сім’ї
відзнакою голови Дніпро�

петровської обласної державної адміністрації –
пам’ятною медаллю «За вагомий внесок у розви�
ток Дніпропетровської області» нагороджено ба�
гатодітних матерів Катерину Бондар та Наталію
Бондар, які виховують 13 і 10 дітей.

Також співдоповідачем із першого питання ви�
ступила Тетяна Сотула, директор районного цен�
тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
«Станом на 23 листопада 2013 року проінспекто�
вано 1529 сімей,  сім’ям за 2013 рік надано 45 900
послуг, що вже на 30 відсотків більше, ніж за весь
2012 рік. 644�м сім’ям, які опинилися в складних
життєвих обставинах, надано речову допомогу
одягом, взуттям, іграшками. 105�ти сім’ям по�
кращено житлові умови, зокрема, в рамках про�
екту «Добре вдома», придбано побутову техніку,
ліжка для дітей, тверде паливо, будівельні матер�
іали, продукти харчування, придбанні ліки на за�
гальну суму 235 тис. грн. А також сім’ї та діти
залучалися до  проведення районних та обласних
соціальних акцій.

Щодо проекту змін до Цільової комплексної
програми розвитку фізичної культури й спорту в
Дніпропетровському районі до 2013 року та про�
довження терміну її дії до 2016 року виступила
Марія Євпак, провідний спеціаліст сектору з пи�
тань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді,
яка зазначила, що  впровадження змін до Програ�
ми дасть можливість створити умови для розвит�
ку фізичної культури і спорту, вдосконалити орган�
ізаційний та нормативно�правовий механізм, за�
лучити широкі верстви населення до масового
спорту, популяризувати здоровий спосіб життя.
Термін дії Програми: січень 2014 року – грудень
2016 року. З третього питання виступила лікар�
гінеколог  КП «Підгородненська міська лікарня»
Юлія Дуб,  зазначивши, що на реалізацію програ�
ми на 2013 рік було заплановано 200,0 тис. грн,
використано 199, 5 тис. грн.

Також  в умовах реформування медичної допо�
моги  сімейними лікарями постійно здійснюється
просвітницька робота серед дітей, підлітків та
молоді з питань здорового способу життя, плану�
вання сім’ї та профілактики ІПСШ/ВІЛ (лекції в
школах, на прийомі у лікаря, під час відвідувань
вдома). Впроваджено щорічне проведення інфор�
маційно�просвітницьких кампаній для населення
з питань здорового способу життя, репродуктив�
ного здоров’я, планування сім’ї.

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

мовий стаж буде обчислено, вихо�
дячи з нового розміру прожитково�
го мінімуму 994,00 грн.

Виходячи із розміру прожитково�
го мінімуму для осіб, які втратили
працездатність з 01.12.2013 року –
949 грн провадиться перерахунок
мінімальних розмірів пенсій, доплат,
підвищень, додаткової пенсії, ком�
пенсаційних виплат призначених
відповідно до чинного законодав�
ства, а саме: пенсій за особливі зас�
луги відповідно до Закону України
«Про пенсії за особливі заслуги»;
державної соціальної допомоги до
прожиткового мінімуму особам,
яким виповнилося 100 років;
мінімального розміру пенсії по втраті
годувальника, мінімального розмі�
ру пенсії по втраті годувальника чле�
нам сімей військовослужбовців;
підвищень, передбачених Законом
України «Про статус ветеранів війни,
гарантій їх соціального захисту»,
підвищень учасникам війни, підви�
щень учасникам війни, нагородже�
ним медаллю; підвищення відповід�
но до Закону України «Про соціаль�
ний захист дітей війни» (7% від
949,00 грн); мінімальних розмірів
пенсій військовослужбовцям стро�
кової служби та членам їх сімей, при�

Перерахунок надбавки, передбаче�
ної Законом України «Про донорство
крові та її компонентів» провадиться
виходячи із розміру прожиткового
мінімуму на одну особу в розрахунку
на місяць з 01.12.2013 року – 1176,00
грн, тобто її розмір становить 117,60
грн (10% від 1176,00 грн).

Перерахунок пенсії проведено ав�
томатизованим способом і виплата
перерахованих пенсій буде здійсне�
на в грудні 2013 року основними відо�
мостями на виплату пенсій.

Також повідомляємо, що відповід�
но до чинного пенсійного законо�
давства у разі збільшення розміру
прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, визначе�
ного законом, підвищується лише не�
працюючим особам. Право на такий
перерахунок працюючі пенсіонери
матимуть після звільнення з роботи.
При цьому пенсія буде перерахову�
ватись з урахуванням прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили пра�
цездатність, визначеного законом,
який встановлений на дату звільнен�
ня з роботи або припинення такої
діяльності.

Віра ПІДОДВІРНА,
   начальник управління ПФУ

в Дніпропетровському районі.

Відповідно до
Указу Прези�
дента України
від 24 серпня
2013 року
№ 441 за ваго�
мий особистий
внесок у вихо�
вання дітей,
с т в о р е н н я
с п р и я т л и в и х
умов для здо�
буття дітьми ос�

віти, розвитку їх творчих здібностей, формування
високих духовних і моральних якостей Почесне зван�
ня України «Мати�героїня» присвоєно: Оксані Кулі�
бабі, матері шести дітей, сел. Кіровське; Тетяні
Мальованій, матері шести дітей, с. Ракшівка, Во�
лоської сільської ради;  Євгенії Усатій, матері п’яти
дітей, сел. Ювілейне.

КОЛЕГІЯ

ПІДТРИМКА СІМЕЙ ТА ЖІНОК

Відповідно до плану основних системних за�
ходів у середу відбулося засідання колегії райдер�
жадміністрації під головуванням Вадима Коби�
ляцького. У роботі взяли участь помічник народ�
ного депутата України від Партії регіонів Віктора
Бутківського Галина Огороднікова, депутат обл�
ради Віктор Шинкевич, керівники структурних
підрозділів РДА, районних управлінь, голови ви�
конкомів місцевих рад, керівники установ і орган�
ізацій району, працівники апарату РДА, керівники
правоохоронних та контролюючих органів. На роз�
гляд виносилися питання: про хід виконання Про�
грами «Підтримка сімей та жінок у Дніпропет�
ровському районі на
2010�2015 роки»;
про погодження
проекту змін до
Цільової комплекс�
ної програми роз�
витку фізичної куль�
тури й спорту в
Дніпропетровсько�
му районі до 2013
року та продовження
терміну її дії до 2016
року; про стан надання якісної медичної допомо�
ги матерям і дітям у рамках реалізації програми
«Здоров’я дітей та матерів Дніпроперовського
району на період до 2015 року», також було зас�
лухане питання щодо передплати на 2014 рік рай�
онної газети «Дніпровська зоря».

З першого питання виступила Тетяна Литвинен�
ко, завідувач сектору з питань фізичної культури і
спорту, сім’ї та молоді райдержадміністрації, яка
наголосила, що впровадження програми «Підтрим�
ка сімей та жінок у Дніпропетровському районі на
2010�2015 роки» зумовлено необхідністю реалі�
зації сучасної державної сімейної політики, спря�
мованої на забезпечен�
ня сприятливих умов
для всебічного розвит�
ку сім’ї та кожного з її
членів, найповнішу реа�
лізацію сім’єю своїх
функцій, поліпшення її
життєвого рівня, підви�
щення ролі сім’ї, як ос�
нови суспільства.

Над виконанням за�
ходів програми працю�
ють управління, відділи,
служби та структурні підрозділи райдержадмініст�
рації, виконкоми місцевих рад, депутати всіх рівнів,
громадські організації. Працює координаційна рада
«Жінки Придніпров’я», комісії із взаємодії суб’єктів
соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у склад�
них життєвих обставинах, з питань координації дій
щодо попередження насильства в сім’ї та протидії
торгівлі людьми. Успішно працюють 6 центрів соц�
іальних служб для сім’ї, дітей та молоді: Дніпропет�
ровський районний, Підгородненський міський,
Ювілейний селищний, Новоолександрівський, Лю�
бимівський та Горьківський сільські. Постійно уточ�
нюється банк даних сімей пільгових категорій.

Проведено інвентаризацію багатодітних сімей,
заведено Картки обліку, внесені інформаційні дані
до Єдиного державного автоматизованого реє�
стру пільговиків. Станом на 25.11.2013 в районі
проживає 586 багатодітних сімей, у яких вихо�
вується 1929 дітей. Станом на 25 листопада 2013
року видано 521 посвідчення батьків з багатодіт�
ної сім’ї та 1019 посвідчень дітей.

Структурними підрозділами райдержадмініст�
рації проводиться відповідна робота щодо влаш�
тування дітей�сиріт та дітей, позбавлених батькі�

вського піклування до сімейних форм виховання,
шляхом створення дитячих будинків сімейного
типу (ДБСТ) та прийомних сімей. В даний час на
території району функціонують чотири дитячих
будинки сімейного типу (Пінчук А.М. с.Волоське,
Чулічков В.А м.Підгородне, Баранов А.В с.Олек�
сандрівка, Єрмоленко О.І. с.Степове), в яких ви�
ховується 34 дитини та чотири прийомні сім’ї, в
яких виховується п’ятеро дітей. Здійснюється
соціальний супровід цих родин.

Згідно рішення сесії районної ради отримують
щомісячну грошову допомогу у розмірі 350,00 грн.
жінки, яким присвоєно почесне звання України

«Мати героїня» та Івах Надія Іванівна, нагороджена
Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, багатодітна мати
усиновителька чотирьох дітей із с.Волоське.

Також щомісячну доплату з місцевого бюджету,
в розмірі 500,0 грн, одержують Литвишко Надія
Петрівна та Удовицька Марія Олександрівна, ма�
тері загиблих в Афганістані.

Ведеться робота із впровадження здорового
способу життя, підвищення рухової активності на�
селення, попередження негативних та асоціальних
явищ. Фахівцями центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, психологами та педагогами
навчальних закладів було проведено 28 тренінгів із

комунікативних технік зміни поведін�
ки, якими було охоплено 480 осіб; 35
семінарів, тренінгів з профілактики
тутюнопаління, алкоголізму, нарко�
залежності, ВІЛ/СНІДу, якими було
охоплено 5585 дітей та молодих осіб.

Сім’ї залучаються до фізкультур�
но�оздоровчої та спортивної робо�
ти. Традиційно проводяться сімейні
старти «Тато, мама, я – спортивна
сім’я». Останні 6 років спортивні сім’ї
нашого району є переможцями та
призерами обласних та Всеукраї�

нських змагань. Це родини Щербатюків та Казан�
цевих із с. Партизанського, Потоцьких із м.Підго�
родного, Дейнеко та Гладиш із сел.Ювілейного.
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чинності  Закон України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціаль�
не страхування» від 08.07.2010 р. №2464�VI. У
зв’язку з цим повідомляємо наступне.

Визначення класу  професійного  ризику  вироб�
ництва за видами економічної діяльності
здійснюється Фондом соціального страхування
від нещасних випадків.

Розмір страхового  внеску  підприємства  зале�
жить  від  класу професійного ризику виробницт�
ва, до якого належить підприємство за видом
економічної діяльності.

У разі якщо страхувальник провадить свою
діяльність за декількома видами економічної
діяльності, віднесення підприємства до класу про�
фесійного ризику виробництва здійснюється за
основним видом його економічної діяльності.

У разі зміни виду  економічної діяльності підприє�
мства Фонд соціального страхування від нещас�
них  випадків  відповідно змінює належність цього
підприємства до класу професійного ризику ви�
робництва.

Зміна класу професійного ризику здійснюється
один раз на рік за результатами роботи страху�
вальника за минулий календарний рік. Новий клас
професійного ризику встановлюється  з початку
поточного року.

Відповідно до Порядку віднесення страхуваль�
ників до класу професійного ризику виробницт�
ва, затвердженого Постановою правління Фонду
від 30.11.2010 № 30 та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року
за № 1337/18632: Страхувальники один раз на рік
до 25 січня року, наступного за звітним, подають
до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за
місцезнаходженням (місцем проживання)
відомість розподілу чисельності працівників,
річного фактичного обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) за видами економічної діяльності.

За довідками звертатись за тел.: 778@00@89;
778@09@47 або за адресою: вул. Ленінг@
радська, буд. 68, корпус № 9, поверх 3,
кімнати  № 312, 321.

ВВД ФСНВУ м. Дніпропетровська

ВАЖЛИВО

(Закінчення.
Поч. у №№ 43,44,45)

Фізична особа – підприємець Кудлай О.В., за�
реєстрований в сел. Ювілейне, має заборго�
ваність в сумі 22,7 тис.грн, вимоги управління
про сплату заборгованості перебувають  на при�
мусовому виконанні у відділі Державної виконав�
чої служби Дніпропетровського РУЮ, виконавче
провадження зупинено до розшуку транспорт�
них засобів боржника, які він має у власності та на
які може бути звернено стягнення заборгова�
ності. Державним виконавцем постанова про
арешт транспортних засобів Кудлая О.В. та ого�
лошення їх у розшук направлена до Дніпропет�
ровського районного відділу ГУ УМВС України в
Дніпропетровській області.

Управління Пенсійного фонду України в Дніпро�
петровському районі звертається до боржників
та вимагає терміново погасити заборгованість
зі сплати страхових внесків до бюджету Пенсій�
ного фонду та закликає посадових осіб  право�
охоронних органів району, відділу державної ви�
конавчої служби, територіального органу
Міністерства доходів та зборів України прийня�
ти дієві заходи щодо стягнення заборгованості
зі сплати страхових внесків з вищезазначених
боржників, бо невідшкодування заборгованості
тягне за собою несвоєчасне надходження коштів
до бюджету ПФУ, вкрай потрібних для фінансу�
вання витрат на виплату та доставку пенсій пен�
сіонерам району.

Лариса ГАЙДАМАЧУК, начальник юридич�
ного відділу управління Пенсійного фонду
України в Дніпропетровському районі
Дніпропетровської області.

ПРО  ПОГАШЕННЯ  ЗАБОРГОВАНОСТІ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

У вівторок на оперативній на�
раді при голові райдержадмі�
ністрації була заслухана до�

повідь Наталії Олійник,
начальника відділу освіти
райдержадміністрації.

«Станом на 25 листопада 2013 року в районі ДНЗ
відвідують 1833 дитини. Дошкільною освітою (ди�
тячі садки, групи короткотривалого перебування,
дозвільні центри, «Материнська школа» при Підго�
родненській СЗШ, групи підготовки дітей 5�річно�
го віку, які створені при школах тощо) охоплені 86%
дітей дошкільного віку.

23 серпня цього року в КЗ «Дошкільний на�
вчальний заклад (ясла�садок) загального роз�
витку № 3 «Буратіно» Чумаківської сільради
відкрито 4�ту групу, проектна потужність якої – 20
місць. До кінця 2013 року планується відновити
роботу після капітального ремонту КЗ «Дошкіль�
ний навчальний заклад (ясла�садок) загального
типу № 17 «Орлятко» Кіровської селищної ради».
Проектна потужність – 75 місць. На території цієї
ж селищної ради готуємо ввести в дію Горянівсь�

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ
В. Ф. ЯНУКОВИЧА «УКРАЇНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ»:«КОЖНІЙ
ДИТИНІ – ГАРАНТОВАНЕ МІСЦЕ У ДИТЯЧОМУ САДКУ»

ОПЕРАТИВНА НАРАДА

кий НВК з проектною по�
тужністю 50 місць.

Значним досягненням
керівництва району є
створені за три останні

роки 236 місць у дитячих закладах Чумаківської,
Степнянської, Олександрівської, Ювілейної, Горь�
ківської та Підгородненської рад. Електронна чер�
га дітей віком від 2 до 6 років по району становить
1390 заявок. Потреба у дошкільній освіті – 670
дітей.

У період з 23 вересня до  25 листопада звернень
громадян Дніпропетровського району до обл�
держадміністрації, «Гарячої лінії Дмитра Колєсн�
ікова» та «Урядового контактного центру» щодо
питань, пов`язаних із діяльністю дошкільних на�
вчальних закладів  не зафіксовано.

І наостанок, відомо, що за прогнозами фахівців
ЮНЕСКО одна грошова одиниця, вкладена у дошк�
ільну освіту, економить у подальшому 4�7. Тому
повернення дитячих садків, будівництво нових, ут�
ворення навчально�виховних комплексів, збільшен�
ня відсотку охоплення дітей дошкільною освітою, всі
ці кроки – це реакція на чітке завдання Президента
держави: кардинально  змінити ситуацію саме в
дошкільній освіті. Саме Президент України назвав
дошкілля «фундаментом сучасної безперервної ос�
віти» і закликав зробити його міцним.

Вадим Якович наголосив, що рішення Уряду
взяти паузу не є політичним, воно було прийняте
в результаті аналізу торговельних відносин між
Україною і Росією й реалістичної оцінки тих еконо�
мічних проблем, які виникають із моменту підпи�
сання Угоди в відсутність пропозицій від ЄС щодо
компенсації втрат.

Чому так раптово, буквально на фініші,  було
відкладено підписання Угоди? Тому що напере�
додні цього рішення Уряду остаточно визначилися
факти, які підтвердили серйозні економічні втрати.

Каталізатором
прийняття цього
рішення послу�
жив лист МВФ із

неприйнятними для Украї�
ни вимогами.

Позитивне значення
цього рішення для еко@
номіки України значно
переоцінюється. Після
зняття митних зборів для
українських товарів, по�
тенціал зростання екс�
порту може скласти в
2014 році до 1 млрд євро.
Імпорт товарів і послуг при цьому збільшиться на
0,8 млрд євро.

Враховуючи стагнацію європейських ринків, по�
зитивний ефект для українських підприємств буде
реалізований в основному не за рахунок збільшен�
ня обсягів експорту, а за рахунок можливості інве�
стування частини коштів у модернізацію, виходу
на нові ринки третіх країн та ін. Разом із тим,
випереджаюче зростання імпорту надасть додат�
ковий тиск на золотовалютні резерви.

Скільки вже втратила Україна в процесі підго@
товки до підписання угоди з ЄС?

Часткове введення Росією обмежувальних за�
ходів по відношенню до імпорту з України в січні�
серпні 2013 призвело до скорочення товарообігу
України з Російською Федерацією на 23%.

Скільки може втратити Україна при подаль@
шому згортанні торгово@економічного співро@
бітництва з РФ і країнами Митного союзу?

Введення РФ загороджувальних заходів по
відношенню до українських товарів може призве�
сти в 2014 році до зниження обсягів експорту в РФ

на суму до 8 млрд дол. Експорт до Росії сільсько�
господарської продукції може скоротитися на
50%, харчової промисловості – на 40%, хімічної
промисловості, виробництва немінеральної про�
дукції, машинобудування – на 20%. У підсумку
ВВП України знизиться на 1%.

Що виграє Україна від поглиблення коопе@
рації з РФ і країнами Митного союзу?

Реалізація масштабних спільних проектів в авіа�
будуванні, ракетно�космічної галузі, енергомаши�
нобудуванні, атомній енергетиці, ОПК, суднобуду�
ванні і т.д. потенційно дає за рік зростання випуску
продукції в розмірі 0,5% ВВП в цінах 2011 року.

У найближчі 5 років випуск продукції, забезпе�
чений зростанням експорту в РФ, може скласти
13 млрд дол.

Що отримали інші країни на адаптацію до
норм, стандартів і директив ЄС?

З 2004 по 2010 рр. 150 млн громадян країн – нових
членів ЄС було надано допомогу розміром 243 млрд

євро. Запропонована Україні допомога – всього
близько 600 млн євро – у десять разів менше, ніж
втрати в торгівлі з РФ тільки за 9 місяців.

Польща. Всього отримала приблизно 83 млрд
євро. Їй був реструктуризований держборг у 52
млрд євро. Чехія. Всього – приблизно 8 млрд
євро. Словаччина. Всього – приблизно 6,4 млрд
євро. Угорщина. Всього – 51 млрд євро.

Жорстке квотування ЄС українського екс@
порту. На ключовий український товар – пшени�
цю – квота становить 1 млн тонн на рік, тоді як
країна виробляє близько 50 млн тонн. На курятину
квота становить 20 тис. тонн, але Україна повинна
закупити 10 тис. тонн курячого м’яса з Європи,
при цьому сама країна виробляє 1 млн тонн на рік.
Квота по сирах становить – 1,5 тис. тонн  – це
близько 5% українського виробництва.

Асоціація з ЄС – не гарантія демократич@
ності й європейських стандартів життя.

Досить подивитися на список країн, які вже є
асоційованими членами ЄС. Це, наприклад, Туніс,
Єгипет, Алжир, Албанія, Мексика, Чилі.

Вадим Кобиляцький, голова Дніпропет@
ровської райдержадміністрації,  виступив
перед жителями району з роз’ясненням
позиції  керівництва нашої держави щодо
вступу до Євросоюзу.

У листопаді в м. Донецьку на «Донбас
Арені» відбувся футбольний матч Ліги
Чемпіонів між українським «Шахтарем»
та німецьким «Баєром». Здавалося б,
черговий футбольний матч. Але він став
надзвичайною подією для дітей�вихо�
ванців Дніпропетровського районно�
го дитячого будинку  «Сім’я», про яку
вони й не наважувалися мріяти.

На запрошення Представництва бла�
годійної організації «Надія і житло для
дітей» в Україні та за підтримки товари�
ства «Віннер Імпортс Україна, ЛТД» діти
не просто відвідали матч футбольних
команд, за яких вони давно вболівають,

а й взяли участь у події, якій позаздрить будь�який футбольний фанат – в  урочистому відкритті матчу Ліги

МРІЇ ДІТЕЙ ЗДІЙСНЕННІМРІЇ ДІТЕЙ ЗДІЙСНЕННІМРІЇ ДІТЕЙ ЗДІЙСНЕННІМРІЇ ДІТЕЙ ЗДІЙСНЕННІМРІЇ ДІТЕЙ ЗДІЙСНЕННІ

НЕЗАБУТНЯ ПОДОРОЖ

ОБГОВОРЕННЯ

ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ – ПЕРЕДУСІМ

Чемпіонів. Діти із гордістю виносили прапор під
гімн Ліги Чемпіонів на «Донбас Арені».

Весь день для дітей був наповнений приємними
подіями та новими враженнями – від прогулянки
містом Донецьк, в якому вони побували вперше,
відвідування місцевого дельфінарію, парку ім.
Щербакова, відвідування кінотеатру, перегляду
матчу юнацької збірної та головне – до самого
матчу Ліги Чемпіонів та незабутній участі у його
відкритті.

Дніпропетровський районний дитячий будинок
«Сім’я» висловлюють свою подяку Представниц�
тву благодійної організації «Надія і житло для
дітей» в Україні, товариству «Віннер Імпортс Ук�
раїна, ЛТД» за організовану поїздку, закуплене
спортивне взуття, спортивну форму та незабутні
враження для дітей�вихованців районного дитя�
чого будинку «Сім’я».

Дар’я ДОЩУК,
регіональний координатор проекту «Добре вдома».
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«Дніпровська зоря» ГОРТАЄМО СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ми не забудемо рік тридцять третій, коли
вся Україна стогнала від голоду. Й досі ми
чуємо далекий відгомін знесилених голосів
людей, помираючих від голоду.

У Старокодацькому Будинку культури ми�
нулого тижня було проведене вшанування
світлої пам’яті жертв голодомору в Україні
у 1932�1933 років.

Були запалені поминальні свічки, й по�
ставлені на кожне вікно. Присутні схилили
голови перед пам’яттю невинно убієнних
геноцидом наших земляків.

Вчитель Старокодацької НСЗШ Наталія
Гілюн розповіла присутнім, що українське
село гинуло мовчки. Наша матір – Україна
божеволіла від горя й безвихідності. На її
очах гинули безвинні діти, і з благанням звер�
талася вона до Богородиці. «Богородице!
Мати наша небесна! Куди ж ти відійшла?

Голод на Україні в 1932�1933 роках – одна з трагічних сторінок
нашої історії. Цю трагедію ми не можемо викреслити з нашої
пам’яті, ми не може її забути, бо це наша історія. Не залишилися
осторонь  від сумної дати  80�ти річчя голодомору в Україні й учні
Сурсько�Литовської СШ. Напередодні у стінах школи пройшла
низка заходів: виховні години, виставки в бібліотеці, круглі сто�
ли, лекції. Учні 11 класу провели годину спілкування «Пам’ятай�
мо минуле заради майбутнього», до участі  в якій долучилися учні
10�го та 9�го класів. Діти з болем в очах переглядали докумен�
тальний фільм «Великий злам», пригадали сторінки історії пер�
шої п’ятирічки минулого століття та її наслідки.

Сьогодні, коли від початку голодомору минуло десятки років,
ми не маємо права забувати народне слово правди й довічного
болю. Учні нашої школи запалили свічку пам’яті на згадку про
мільйони безвинно замучених українських громадян.

 Алла СУТИРІНА, класний керівник 11 класу.

ТРАГІЧНА СТОРІНКА НАШОЇ ІСТОРІЇ

ПАМ’ЯТАЙМО МИНУЛЕ
ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ

МИ  НЕ  ЗАБУДЕМО…

Володя Кроленко народився 27 вересня у1924р. в Підго�
родному. Навчався в Підгородненській СШ. Дуже легко дава�
лася старанному
учневі тригоно�
метрія, а найу�
л ю б л е н і ш и м
предметом була
німецька мова. В
шкільні роки Во�
лодя писав вірші,
гарно малював
(прекрасно нама�
лював портрет
свого батька),
був редактором
загальношкіль�
ної газети, грав
на бандурі, сто�
лярував (цієї
майстерності на�
вчився у свого
тата).

Коли прийшла
війна й 28.09.1941р. було окуповане Підгородне, Володю
записали до винищувального батальйону. Завданнями юно�
го воїна були: підрив літаків, пошкодження ворожої лінії
зв’язку, розвідка. Сміливий Володя був розвідником.

3 листопада в понеділок 1941р. Володимира Павловича
Кроленка було заарештовано й привселюдно розстріляно
на берегах мальовничої Кільчені. Похований був удома.

В 1961р. було перезахоронення. Прах відважного юнака
перенесено в братську могилу біля школи №4 м.Підгород�
ного, що знаходиться по вулиці Партизанській, 58. Часто в
школі проводяться зустрічі з ветеранами Великої Вітчизня�
ної війни: Миколою Івановичем Гайдуком (однокласником
Володі Кроленка), його сестрою Оленою Павлівною Бут та її
родиною. За ініціативою  Миколи Івановича (тоді голови
ради ветеранів м. Підгородного) 18 грудня 1998р. рішен�
ням сесії Підгородненської міськради Підгородненській се�
редній загальноосвітній школі №4 присвоєно звання: «Шко�
ла імені Володі Кроленка».

У стінах школи традиційно проходять зустрічі з ветерана�
ми війни та праці, цікавими людьми. Серед них Дніпропет�
ровський поет Олександр Тараненко, хор «Журавка», поете�
са Галина Сідлецька, Дора Калинова, Леонід Безуглий та ін…

Знову сивочолий ветеран М.І.Гайдук проявляє ініціативу:
виготовити та прикріпити на стіні школи гранітну плитку з
образом юного героя. Але де взяти кошти? Навесні, в зв’язку
з підготовкою до святкування 60�річчя Перемоги, в школу з
практичною допомогою по реставрації пам’ятника загиб�
лим воїнам приїздить заступник голови Дніпропетровсько�
го департаменту правового захисту, наш односелець, випус�
кник Підгородненської СШ №1 Микола Петрович Кошель.
Саме він і пообіцяв знайти спонсорів і вирішити питання
увіковічення юного героя�патріота. І ось, цей день настав…

6 грудня 2005 р. на ганку школи почесні гості: голова ради
ветеранів м.Підгородного Сергій Іванович Кудим (нині по�
кійний) ветеран війни, в минулому працівник радгоспу «Підго�
родній», С.Г. Черненко (нині покійний), заступник міського
голови м. Підгородне, В.П. Кошель, сестра Володі Кроленка,
О.П. Бут зі своєю донькою Любов’ю Петрівною Каравдіною,
підгородненська Кобзарівна Леся Олексіївна Коваль, воїни, які
виконували інтернаціональний обов’язок в Афганістані Є.Л.
Довбня, О.М. Капля, ветеран праці, який все своє життя
пропрацював в радгоспі «Підгородній», А.М. Драган (нині
покійний) заступник голови Дніпропетровського департа�
менту правового Захисту М.П. Кошель, приватний підприє�
мець м. Підгородне В.Г. Літвінченко (виконавець замовлення).

Перед гостями в урочистій тиші вчителі, учні, батьки. Зву�
чить гімн, який символізує початок свята. Ветерани С.І.
Кудим, С.Г. Черненко, кладуть квіти до пам’ятника загиблих
воїнів від імені всіх присутніх на святі.

І ось нарешті настає довгоочікувана мить: право зняти завісу
з гранітної плитки надається: С.І. Кудим, С.Г. Черненко, О.П. Бут,
М.П. Кошель, В.П. Кошель та п’ятикласникам: Н. Святелик та  М.
Савенко. Красується на гранітній плиті портрет юного патріота,
мешканця Підгородного Володимира Павловича Кроленка від
вдячних мешканців Підгородного, вчителів, батьків та учнів.

Віра ДРАГАН, відмінник освіти України, вчитель�мето�
дист, директор КЗ Підгородненська СЗШ�4.

Чого ж залишила мою землю й народ мій на
поталу дияволу? Чи ж не бачиш, криниці
повні українських сліз? Чи ж не бачиш, що то
вже не я Україна, а велетенська могила? Де
ж ви, сили небесні?!»

І стояла Вона, осліпла від горя, обдерта,
сива, напівблаженна, мукою підперши небо,
моторошно роззираючись. Мати Україно!!!

Господи! Страждання, муки й горе мого
народу до Всевишньої скорботи зарахуй, і
біди й погибель від землі й народу сущого
відведи.

О, як же ти не вмерла, Україно,
О скільки ж то зловісницька мета

Звела людей, приречених безвинно,
И ніхто за це нікого не спитав.

Кожен спогад, мов свята зернина.
В невимовній і тяжкій журбі
І стоїть ще й тепер Україна

Як скорбота німа край могил.
Ніна ПРОТОПОПЕНКО,

директор Старокодацького Будинку
культури, член Партії регіонів.

ПАМ’ЯТІ ЮНОГО ГЕРОЯ ВІЙНИ
ВОЛОДІ КРОЛЕНКА

ПОВЕРТАЮЧИСЬ  ДО  НАДРУКОВАНОГО

Щороку наприкінці листопада Україна
згадує страшну трагедію нашого народу,
якій цьогоріч 80 років. Саме цього дня ми
вшановуємо День пам’яті жертв Голодо�
мору. Ми не можемо змінити минуле, але
маємо пам’ятати про спільну трагедію
всіх українців. Наша історія пов’язана з
пам’яттю, яка долає невпинний час та
забуття. Безпам’ятство – це невдячність
перед минулим і безвідповідальність
перед майбутнім. Щоб не помилитись в
майбутньому ми повинні пам’ятати про
помилки у минулому.

Ранок 23 листопада в Підгородному
розпочався з низки поминальних за�
ходів. В усіх церквах і храмах міста
відслужили скорботні панахиди. Тра�
диційно цього  дня у сквері біля  ме�
моріалу пам’яті жертвам голодомору 1932�1933 років за участі працівників Підгород�
ненської міської ради, заступників голови, депутатів, представників громадських
організацій, активної групи  Молодих регіонів Дніпропетровського району, помічника
народного депутата України від Партії регіонів Віктора Володимировича Бутківського
Володимира Тімасова та небайдужих до тих трагічних подій мешканців міста, відбувся
мітинг�реквієм пам’яті жертв Голодомору.

Вшановувати пам’ять невинних жертв – це те, що ми маємо робити не стільки заради
мільйонів загиблих, скільки заради самих себе, адже маючи зв’язок поколінь, ми прагнемо
жити, творити добро й працювати так, щоб ті події ніколи не повторилися. Після хвилини
мовчання учасники мітингу�реквієму поклали квіти до меморіалу на знак світлої пам’яті про
жертв Голодомору.

Страшна трагедія, яка мала на меті знищення українського народу, назавжди залишиться
в пам’яті нащадків та в серцях усіх поколінь.

Марина НЕСТЕРУК, «Молоді регіони» Дніпропетровського району.

ЗГАДАЙМО  ТУ СТРАШНУ  ТРАГЕДІЮ

НЕНЕНЕНЕНЕ     ЗАГАСИ СВІЧКУ ПАМ’ЯТІЗАГАСИ СВІЧКУ ПАМ’ЯТІЗАГАСИ СВІЧКУ ПАМ’ЯТІЗАГАСИ СВІЧКУ ПАМ’ЯТІЗАГАСИ СВІЧКУ ПАМ’ЯТІ

НОВІ МЕТОДИ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ВИГІДНІНОВІ МЕТОДИ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ВИГІДНІНОВІ МЕТОДИ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ВИГІДНІНОВІ МЕТОДИ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ВИГІДНІНОВІ МЕТОДИ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ВИГІДНІ
ДЛЯ СУМЛІННИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВДЛЯ СУМЛІННИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВДЛЯ СУМЛІННИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВДЛЯ СУМЛІННИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВДЛЯ СУМЛІННИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Перший заступник начальника Дніпропет�
ровської ОДПІ  Руслан Царук під час  зустрічі
з трудовими колективами району  зазна�
чив, що  фахівці Дніпропетровської ОДПІ
постійно працюють над покращенням умов
роботи для бізнесу, задля цього працює
Центр обслуговування платників, відвідав�
ши який  представники бізнесу можуть от�
римати весь комплекс адміністративних
та консультативних послуг максимально

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ПОВІДОМЛЯЄ
швидко і якісною.  Метою роботи
фахівців Дніпропетровської ОДПІ є

створення таких умов, щоб  бізнес приділяв більшу
увагу своїй поточній діяльності, а не спілкуванню
з контролюючими органами. Чіткий механізм
відбору суб’єктів господарювання для перевірок
дозволяє не турбувати сумлінних платників і пере�
ключити увагу на тих, у діяльності кого є ознаки
порушення законодавства.

Руслан Михайлович, порадив платникам податків
звертатися до сторінок журналу «Вісник Міністер�
ства доходів і зборів України» та користуватися
електронними можливостями веб�порталу Міндо�
ходів у Дніпропетровській області (dp.minrd.gov.ua).

ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання вимог
Закону України «Про доступ до публічної
інформації» в Дніпропетровській райдер@
жадміністрації за 10 місяців 2013 року.

З метою забезпечення прозорості та відкри�
тості в роботі органів виконавчої влади було
прийнято Закон України «Про доступ до пуб�

лічної інформації» який набрав чинності 09
травня 2011року. За 10 місяців 2013 року
усього по району надійшло 69 інформаційних
запити, в тому числі: до Дніпропетровської
райдержадміністрації  – 23; управлінь, відділів
та структурних підрозділів – 5, до виконавчих
комітетів – 41 інформаційних запити. Усі за�
пити на інформацію були своєчасно розгля�
нуті, запитувачам надано ґрунтовні відповіді
по суті, задоволено – 100%.

З виконавчих комітетів місцевих рад найбіль�
шу кількість запитів отримали: Ювілейна селищ�
на рада – 10; Волоська сільська рада – 7; Кіровсь�
ка селищна рада – 5; Новоолександрівська – 6,
Олександрівська сільська рада – 3; Сурсько�Ли�
товська с/р – 3; Орджонікідзевська – 2. Балівсь�
ка, Партизанська, Степова, Степнянська та Лю�
бимівська сільські ради по 1 запиту.

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

Було надіслано лист за №5/16�1144 від 1
червня 2013 року у всі місцеві ради, управ�
ління, відділи та організації району, щоб
кожного місяця до 5 числа надавали звіти
щодо кількості прийнятих інформаційних
запитів. Хочу відзначити, що щомісячно на�
дали звіти: Підгородненська міська рада,

Ювілейна селищна рада,
Н о в о о л е к с а н д р і в с ь к а ,
Сурсько�Литовська, Чумак�
івська, Олександрівська
сільські ради, управління
соціального захисту насе�
лення, фінансове управлін�
ня, управління агропромис�
лового розвитку, відділ
культури, туризму, націо�
нальностей та релігій, тери�
торіальний центр соціально�

го обслуговування (надання соціальних по�
слуг) Дніпропетровського району, а всі інші
на цей лист не відреагували.

До облдержадміністрації надано орієнтов�
ну дату щодо проведення у нас в районі
семінару сектором забезпечення доступу
до публічної інформації апарату облдер�
жадміністрації – це 27 серпня 2014 року.

У райдержадміністрації щодо проведен�
ня заходів з питання виконання вимог Зако�
ну України «Про доступ до публічної інфор�
мації» проведено засідання круглого столу,
на єдиному дні інформування також розгля�
нуто це питання, проведено 8 перевірок.

Алла ДЖЕПА,
головний спеціаліст забезпечення до�
ступу до публічної інформації райдер�
жадміністрації.
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«Дніпровська зоря»

ÃÎÑÏÎÄÀÐÎ×ÊÀ
НАРОДНА  МУДРІСТЬ

ОГОЛОШЕННЯ Прокуратура Дніпропет@
ровського району повідомляє

про роботу «гарячої телефонної лінії», яка відкрита з
метою усунення перешкод у розвитку бізнесу, недопу�
щення фактів порушення прав фізичних осіб підприємців
та суб’єктів господарювання, незаконного втручання в
їх господарську діяльність, тиску з боку органів держав�
ного контролю.

З питань, які стосуються порушення законодав@
ства та прав громадян Дніпропетровського району
можна звертатися за телефонами: (0562) 27@90@04
у будні дні з 9.00 до 18.00 години.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ГРУДЕНЬ
☺☺☺☺☺  Який перший день грудня, така й вся зима

буде.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Коли 3 грудня йде сніг, то 3 червня піде дощ.
☺☺☺☺☺ Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде

тепла, якщо випаде – холодна й сніжна.

МАГНІТНІ БУРІ  НА ГРУДЕНЬ МІСЯЦЬ
У грудні штормитеме 11 раз: 6, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 18, 20, 26 та 28 грудня.

ГОТУВАТИ ЛЕГКО!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ФАРШИРОВАНА КАПУСТА

Інгредієнти: 1 невелика капуста,  500 г фаршу,
200 г вареного рису, 300 г ріпчастої цибулі, 300 г
моркви, 2 ст. л. томатної пасти, олія, сіль, цукор,
мелений чорний перець, 50 г твердого сиру.

Спосіб приготування: У капусти вирізати ка�
чан, бланшувати в підсоленій воді 3 хвилини. Ос�
тудити, розібрати. Зрізати товсту частину. Фарш
з’єднати з рисом, посолити, поперчити. У сково�
роді розігріти олію. Цибулю нарізати, моркву на�
терти на крупній тертці. Цибулю обсмажити до
прозорості, додати моркву, обсмажувати до зо�
лотистого кольору, додати томатну пасту. Посо�
лити, додати цукор і перець за смаком. У підходя�
щу чашку викладати лист капусти, зверху тонким
шаром розподілити фарш, потім овочі. Потім
знову капусту й так далі. Духовку нагріти до 180 С.
У каструлю для запікання покласти фольгу. Потім
викласти акуратно капусту й закрити добре фоль�
гою. Запікати до готовності приблизно 40 хви�
лин. Потім відкрити фольгу, зверху на капусту
викласти сир і запекти ще, поки сир не розпла�
виться. Подавати зі сметаною. Фарширована ка�
пуста готова. Смачного!

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
СВІТ МІЙ ДЗЕРКАЛЬЦЕ СКАЖИ…

Добре відомо, що дзеркало здатне «запам’я�
товувати» енергетику того, хто в нього дивить�
ся. Причому воно поглинає не тільки добру енер�
гію, а й негативні емоції. Отже після візиту не�
приємних людей протріть дзеркало холодною
водою, яка забере всі негативні емоції та думки
недоброзичливців.

КОРИСНО ЗНАТИ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
РЯТУЄМОСЬ ВІД СОНЛИВОСТІ НА РОБОТІ
Дихаємо. Провітрюємо приміщення, або за

можливості виходимо на вулицю на 5 хвилин. Ков�
ток свіжого повітря прожене сонливість.

Їмо шоколад. Можна з’їсти шматочок шоко�
ладки після легкого перекусу.

П’ємо міцний чай або каву. Скористайтеся
підбадьорливою чашкою зеленого чаю або кави.
Ці напої тонізують.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ У ДОМАШНІХ УМОВАХ

Парова ванночка. Зробіть відвар із лікарських
трав, наприклад ромашки. Доведіть до кипіння,
потім поставте каструлю на стіл і нахилитися над
паром, накривши голову махровим рушником.
Через 15 хв. промокніть обличчя сухими сервет�
ками, не витираючи. Нанесіть живильний крем.

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ЯК ПРОЧИСТИТИ РАКОВИНУ

Одним із найбільш поширених способів про�
чищення засмічення в раковині – суміш праль�
ного порошку, соди й оцту. Насипте у зливний
отвір пральний порошок і соду (у рівних про�
порціях, наприклад, по 1 столовій ложці). За�
лийте дану консистенцію оцтом (1�2 ст. л.) й
залиште на 20 хвилин. Після цього слив про�
мийте гарячою водою.

ОВНИ. Вам варто присвятити свій тиждень
наведенню порядку в документах. Керівник може
висловити своє невдоволення.

ТІЛЬЦІ. Ви отримаєте важливу інформацію, яка
в подальшому може послужити на вашу ж користь.
Спільний проект із партнерами по бізнесу прине�
се не тільки довгоочікувані прибутки, а й непога�
ний союз на подальші справи.

БЛИЗНЮКИ. Фінансові питання відволікати�
муть від наміченого плану дій. Відкладіть ухва�
лення важливого рішення та займіться простою
діяльністю.

РАКИ. Ваше вміння переконувати дозволить
зміцнити стосунки з партнерами. Використовуй�
те отриману інформацію на користь своєї спра�
ви. У другій половині тижня можуть виникнути
складнощі в роботі з технікою.

ЛЕВИ. Ви зіткнетеся з душевними переживання�
ми й емоційною спустошеністю. Особисті пробле�
ми намагайтеся не переплітати з роботою.

ДІВИ. Тиждень вдалий для відкриття своєї
справи. Будьте сміливішими й не сумнівайтеся в
своєму успіху. Ваш професійний досвід допомо�
же зробити правильний вибір.

ТЕРЕЗИ. Ваші методи роботи не принесуть
потрібного результату. Спробуйте обговорити з
колегами можливості реалізації своїх ідей.

СКОРПІОНИ. Ви зможете отримати прибуток
завдяки рекомендації старих партнерів. У другій
половині тижня ваш керівник схвалить нову стра�
тегію дій.

СТРІЛЬЦІ. Ваші колеги будуть вороже налаш�
товані й можуть створити різні перешкоди. Не
варто реагувати на образливі висловлювання у
ваш бік.

КОЗЕРОГИ. Використовуйте свою чарівність та
красномовство. У другій половині тижня ви отри�
маєте вигідну пропозицію від своїх конкурентів.

ВОДОЛІЇ. Дратівливість та агресія можуть
зіпсувати стосунки з керівництвом. Учіться керу�
вати своїми емоціями, щоб уникати конфліктних
ситуацій.

РИБИ. Ваш настрій буде мінятися кілька разів на
тиждень, але не варто розчаровуватися. Поговоріть
зі своїм наставником про виниклі проблеми.

Ìóäðèé çäàòíèé âçÿòè á³ëüøå ç
íåðîçóìíîãî çàïèòàííÿ, í³æ
äóðåíü ç ìóäðî¿ â³äïîâ³ä³.

ГОРОСКОП

ХРИСТИАНСКИЕ    ИСТИНЫ

Филипп вырос в благочестивой,
довольно состоятельной семье. Он
был одарён незаурядным умом, с
юношеских лет изучал Священное Пи�
сание. Всем сердцем возлюбил он
Господа и надеялся увидеть Его.
Когда Христос был с учениками в
Галилее, то нашёл там Филиппа.
Иисус подошёл к нему и сказал: «Гря�
ди по мне!».

После Воскресения Спасителя и
сошествия Святого Духа на апосто�
лов, Филипп отправился проповедо�
вать учение Иисуса Христа в Гре�
цию, а затем – в Малую Азию и Си�
рию. Призывая имя Господа, он ис�
целял болезни, совершал чудеса,
воскрешал умерших.

В Иераполе жил в то время человек
по имени Стахий, который сорок лет
был совершенно слеп. По молитве
апостола Филиппа он прозрел. Мол�
ва о чудесном прозрении Стахия рас�
пространилась по всему городу.
Люди стали приходить в дом Стахия,
где апостолы проповедовали учение
Христа. Призывая Имя Господа, они
совершали чудеса и исцеления, из�
гоняли бесов. Многие жители уверо�
вали во Христа и приняли Святое
Крещение.

Правителем Иераполя был Ника�
нор – язычник, преследовавший хри�
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стиан. Однажды его
жену укусила змея, и все
считали, что рана смер�
тельна. Умирающая суп�
руга начальника города
велела отнести её в дом
Стахия, где многие
люди получали чудесное
исцеление. По молитве апостола Фи�
липпа Господь даровал несчастной
полное выздоровление. Обновлен�
ная физически и духовно, она, на�
ученная апостолами, обрела веру в
Господа Иисуса Христа.

Когда Никанор вернулся, слуги
рассказали, что его жена от каких�то
чужестранцев научилась христиан�
ской вере. Разъярённый правитель
Иераполя приказал сжечь дом Ста�
хия, а чужеземцев схватить и приве�
сти на площадь перед капищем для
казни. Сначала Никанор думал, что
апостолы обладают магической си�
лой, и велел сорвать с них одежду. В
одежде апостолов Филиппа и Вар�
фоломея не нашли никаких амулетов
и колдовских предметов. Когда вои�
ны приблизились к Марианне, Гос�
подь не попустил обнажать её тело, и
святая превратилась в огненный
столп. Испугавшись, Никанор захо�
тел побыстрее избавиться от нео�
быкновенных иноземцев и приказал

распять их немедленно.
Первым отправили на
казнь апостола Филиппа:
ему просверлили ноги и
подвесили на кресте вниз
головой. Следом за ним
распяли и апостола Вар�
фоломея. Но едва палачи
приступили к нему, Гос�
подь излил свой гнев на
жестокого градоначаль�
ника, и в Иераполе нача�
лось землетрясение: зем�
ля разверзлась и погло�
тила Никанора, жрецов и

множество язычников. Страдая на
кресте, апостол Филипп горячо мо�
лился Господу и просил Его поща�
дить заблудших людей, низвергну�
тых в пропасть. Бог смилостивился,
и земля исторгла обратно всех, кро�
ме градоначальника Никанора и жре�
цов. Изумлённые горожане с благо�
говейным трепетом освободили апо�
столов, но святой Филипп уже умер,
его душа отошла ко Господу.

Апостола Филиппа похоронили со
слезами и глубоким почтением. А на
том месте, где он был распят и земля
была обагрена кровью святого, че�
рез три дня выросла необыкновен�
ной красоты виноградная лоза в зна�
мение того, что апостол Филипп за
страдания во имя Христа наслажда�
ется вечным блаженством с Госпо�
дом во Царствии Его.

Константин ДРОБИТЬКО,
протоиерей, настоятель храма
преподобных Антония и Феодо�
сия Киево�Печерских.

Прийомна сім’я,
яка добровільно

взяла на виховання та
спільне проживання від од�

ного до чотирьох дітей�сиріт і дітей, позбавлених батьківсь�
кого піклування. Прийомні  батьки – подружжя або особа,  яка
не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та
виховання дітей�сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. Прийомні батьки несуть обов’язки по вихованню
та розвитку дітей, передбачені статтею 150 Сімейного ко�
дексу України, а саме:  батьки зобов’язані виховувати дитину
в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї
сім’ї та родини,  свого народу, своєї Батьківщини; батьки
зобов’язані піклуватися  про здоров’я дитини, її фізичний,

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ПРИЙОМНА  СІМ’Я

КП «РГ «Дніпровська зоря» оголошує конкурс на зам�
іщення вакантних посад: заступник редактора, фотоко�
респондент. Вимоги до претендентів: громадянство Ук�
раїни; повна вища освіта за напрямком роботи; стаж ро�
боти за фахом не менше 3�х років; володіння персональ�
ним комп’ютером в обсязі користувача програмного за�
безпечення. Довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул.
Теплична, 27С, телефони: 753@61@02; 375@33@98.

духовний та моральний розвиток; батьки зобов’язані забез�
печити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти,
готувати її до самостійного життя; батьки зобов’язані пова�
жати дитину; передача дитини на виховання іншим особам
не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування
щодо неї; забороняються будь�які види експлуатації батька�
ми своєї дитини; забороняються фізичні покарання дитини
батьками, а також застосування ними інших видів  покарань,
які  принижують людську гідність дитини.

(Продовження читайте в наступному номері газеті)
Анжела ГЕРМАШ, начальник відділу державної реєст�
рації актів цивільного стану реєстраційної служби
Дніпропетровського районного управління юстиції у
Дніпропетровській області.

На превеликий жаль, діти потрапляють у складні та небезпечні для
життя ситуації через незнання чи нехтування елементарними правила�
ми безпеки. Постає нагальна потреба у проведенні належної масово�
роз“яснювальної та навчальної роботи серед дітей щодо дотримання
правил безпеки життєдіяльності. У Дніпропетровському районі прове�
дено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності у навчальних
закладах та дошкільних навчальних закладах. Працівниками прово�
дяться виступи перед учнями та педагогами. Діти залюбки спілкуються
з працівниками ДСНС, відпрацьовують теоретичні та практичні навики.

Дніпропетровський РС ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

26 листопада близько 22.00
год. у селі Шевченко Дніпро�
петровського району на тери�
торії приватної оселі виникла

пожежа. Вогнем пошкоджено конструкції будинку та домашнє
майно на загальній площі приблизно 60 кв. метрів. На місці події
виявлено загиблого господаря, 1942 року народження, тіло
якого було доправлено до СМЕ. Причина виникнення пожежі та
збитки встановлюються правоохоронними органами.

ДСНС ПОВІДОМЛЯЄ

ВОГНЯНА  ПАСТКА

Ювілейна селищна рада повідомляє, що сесією
від 24 жовтня 2013 року прийнято  регуляторний акт,
з яким усі бажаючі можуть ознайомитися на інформа�
ційних стендах у приміщенні селищної ради за адре�
сою: сел. Ювілейне, вул. Совхозна,56 б або на
сайті dnuvilsel.dp.gov.ua (Про встановлення ставок
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, у селищі Ювілейне за № 1127�28/VІ).

Ювілейна селищна рада повідомляє, що виконко�
мом від 20 листопада 2013 року прийнято  рішення №
281, з яким всі бажаючі можуть ознайомитися на інфор�
маційних стендах в приміщенні селищної ради за адре�
сою: сел. Ювілейне, вул. Совхозна,56 б або на сайті
dnuvilsel.dp.gov.ua (Про встановлення для КП «Юві�
лейна селищна спеціалізована ритуальна служба» вар�
тості ритуальних послуг, передбачених мінімальним
переліком окремих видів ритуальних послуг).

Ювілейна селищна рада повідомляє, що се�
сією від 21 листопада 2013 року прийнято рішення
№ 1184�29/VI, з яким всі бажаючі можуть ознайоми�
тися на інформаційних стендах в приміщенні селищ�
ної ради за адресою: сел. Ювілейне, вул. Совхоз@
на,56б або на сайті dnuvilsel.dp.gov.ua (Про вне�
сення доповнень до рішення селищної ради від
06.11.2008 року № 845�15/V «Про затвердження
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій для КП ЖЕК�1»),

ТИЖДЕНЬ ЗНАНЬ ІЗ ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


