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Дніпровська зоря
заснована у січні 1939 року

Шановні воїни, дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни,
 військовослужбовці! Районна державна адміністрація 

та районна рада щиро вітають вас з Днем Захисника Вітчизни!
23 лютого ми відзначаємо свято мужності й волі, відданості й героїзму вій-

ськовослужбовців різних років. Це свято – символ непорушного зв’язку бага-
тьох поколінь, прояв великої поваги до тих, хто причетний до захисту націо-
нальних інтересів та безпеки держави.

Особливе місце серед бойових традицій займають героїчні подвиги фрон-
товиків. Стійкість, мужність, хоробрість їх у роки найсуворішого випробу-
вання сучасності, неперевершений приклад і наказ для молодих захисників 
Вітчизни. Відзначаючи це свято, ми віддаємо данину шани й вдячності тим, 
хто обрав для себе професію мужніх.

У Дніпропетровському районі завжди робилося й робиться все можливе 
для забезпечення гідного життя ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Також у цей день ми вшановуємо воїнів мирного часу, які присвятили своє 
життя армійській службі, й тих, хто оберігає недоторканість кордонів нашої 
Батьківщини, її незалежність та суверенітет.

Справою честі сьогоднішнього покоління воїнів – є служіння Батьківщині 
за законами честі й гідності.

Зі святом вас, славні захисники, дорогі воїни й ветерани!
З повагою Вадим КОБИЛЯЦЬКИЙ, голова райдержадміністрації.
                  Любов БІЛА, голова районної ради. 

Шановні захисники Вітчизни!
Сердечно вітаю вас із Днем Захисника Вітчизни – святом, яке ввібрало

 в себе багаті й славні ратні традиції, уособлює мужність і героїзм 
оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії.

У День Захисника Вітчизни, хочеться не тільки привітати з ним, але ще 
сказати спасибі за те, що в низці своїх буднів ви не забуваєте зберігати й наше 
маленьке щастя, будучи не тільки справжніми чоловіками, але й просто ли-
царями без страху й докору! Нехай ваші сила та мужність завжди живляться 
любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких «баталій», які 
часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди че-
кає затишна гавань. Міцного здоров’я вам, успіхів та надійного тилу!

З повагою Іван КАМІНСЬКИЙ, 
Ювілейний селищний голова, член Партії регіонів. 

Дорогі жителі Дніпропетровського району!
Вітаю всіх, хто причетний до військової 

справи – відважних ветеранів 
Великої Вітчизняної війни, воїнів Збройних 
Сил України з Днем захисника Вітчизни! 

Недарма щорічно наш народ відзначає цей день, 
з глибокою пошаною славлячи людей, чиє завдан-
ня – захищати й боронити країну, стояти на сторожі 
спокою в державі. Військові завжди вірні присязі, 
вони виконують накази – і це запорука дисципліни 
та порядку. І саме за це вони заслуговують на повагу 
та вдячність наших співвітчизників.

У це свято хочеться згадати наших дідів і бать-
ків, які своїми потом і кров’ю довели, на що вони 
готові заради рідної Батьківщини, з честю відстоювали країну. Всі, хто, 
виконуючи конституційний обов’язок, захищає Україну, її незалежність 
та безпеку, недоторканість кордонів, завжди ризикують своїм здоров‘ям 
та життям. 

Шановні захисники Вітчизни, від щирого серця бажаю вам довгих ро-
ків мирного життя, здоров’я, надійного родинного тилу, незламної волі та 
здійснення найзаповітніших мрій.

З повагою Віктор БутКІВСЬКИЙ, 
народний депутат України від Партії регіонів, генерал-лейтенант.

Дорогі захисники Вітчизни!
Від усього серця вітаємо вас зі святом – Днем захисника Вітчизни! 
У кожного в житті є своя школа. Але для тих, хто пройшов школу військових 

дій або службу в армії, дата 23 лютого – особлива. Ці люди давали присягу на 
вірність Батьківщині. Але мужність, відвага, сила волі потрібні людині щодня 
для підтвердження свого статусу Справжнього Чоловіка. Адже кожен день 
доводиться піклуватися про свою маленьку Батьківщину – свою сім’ю, бути 
для неї непорушною опорою й підмогою. Щиро зичимо вам і вашим близьким 
доброго здоров’я, щастя й благополуччя, нехай ваше життя освітлює слава 
перемог нашої армії, сила й міць зброї, любов і відданість до своєї Вітчизни.

З повагою Катерина ЖЕЛЯБ’ЄВА, 
Любимівській сільській голова, член Партії регіонів.

Шановні захисники Вітчизни! Дорогі ветерани!
Від усього серця вітаю вас із Днем Захисника Вітчизни!

Традиція вітати 23 лютого чоловіків із Днем Захисника Вітчизни бере свій 
початок з довоєнних років. Сердечне спасибі вам, дорогі захисники Вітчизни 
всіх часів, за самовіддану працю в нелегкий повоєнний період відбудови на-
шої Батьківщини, виховання молоді на героїчних традиціях нашого народу. 

Від усієї душі бажаю успіхів, звершення всіх намічених планів, стабільнос-
ті й процвітання. Головне, щоб не гриміли вибухи, не плакали наші матері, а 
наші діти жили в багатій і процвітаючій країні, й відчували гордість за свою 
Вітчизну! Мирного неба й благополуччя!

З повагою Вадим ВІЛЬКО, 
Кіровський селищний голова, член Партії регіонів. 

Шановні Захисники Вітчизни!
День Захисника Вітчизни – свято справжніх чоловіків. Тих, які пройшли 

сувору війну, й тих, хто стоїть на сторожі Батьківщини. Тих, хто відслужив 
в армії і тих, хто тільки готовий її поповнити. Це пам’ять синів і дочок тих, 
хто віддав своє життя за свободу Батьківщини, за вашу з нами свободу й неза-
лежність. Але 23 лютого – це не тільки свято для людей в погонах, а й наших 
захисників у щоденному житті, тих, на кого ми спираємося у важку хвилину, 
хто нас захищає від життєвих негараздів і підтримує нас. 

Бажаємо вам здоров’я, гармонії, любові, завжди й у всьому бути на висоті 
й все життя залишатися ідеалами для своїх жінок, а для своїх наступників – 
взірцем сили та мужності.

З повагою   Петро ДуДКА, 
Підгородненський міський голова, член Партії регіонів.

ДОрОгІ СПІВВІтчИзНИКИ!
У нас із вами були різні випробуван-

ня. Але сьогоднішнє, мабуть, найважче з 
них. Сталася біда – за-
гинули люди. І це вели-
кий біль і трагедія для 
кожного з нас. Однак і 
це ми разом мусимо пе-
режити й подолати.

З самого початку 
нинішнього протисто-
яння я закликав до діа-
логу, будучи категорич-
ним противником си-
лових варіантів, а тим 
паче – кровопролиття. 
Це мій життєвий прин-
цип – жодна влада не 
варта й краплі пролитої 
за неї крові. Саме цим 
принципом я керував-
ся у 2004-му році, коли 
зупинив своїх прихиль-
ників від зіткнення з прихильниками мого 
опонента. Тому й в нинішньому конфлікті 
я робив ставку на діалог. Бо Господь дав 
людині мову для того, щоб вона могла по-
розумітися з іншою людиною.

Повинен сказати, що певний діалог таки 
відбувся. Ми реалізували дві амністії – 
першу після грудневих подій. І другу, що 
вступила в дію 17 лютого. Треба ж було 
опозиційним лідерам так зробити, що вже 
наступного дня, 18 лютого, вони заклика-
ли радикальну частину майдану до зброй-
ної боротьби. Опозиціонери не лише не до-
чекалися відкриття засідання парламенту, 
на якому повинні були голосуватися зако-
ни, які змінили б Україну. Вони навпаки 
– заблокували Верховну Раду, не давши 
можливості ухвалити ці зміни. Поставили 
вимогу – всю владу опозиції і негайно. Не 
маючи на це мандату народу, в незаконний 
спосіб, порушуючи Конституцію України, 
ці, з дозволу сказати, політики, вдаючись 
до погромів, підпалів і вбивств, намагали-
ся захопити владу.

Опозиційні лідери знехтували ос-
новним принципом демократії – владу 
здобувають не на вулицях чи майданах, а 
лише на виборчих дільницях. Я не раз го-
ворив їм – незабаром вибори. Якщо народ 
довірить вам – будете при владі. Якщо не 
довірить – не будете при владі. Але і пер-
ше, і друге має статися в законний спосіб, 
так, як велить Конституція України.

Межу вони перейшли, коли закликали 
людей до зброї. А це – кричуще пору-
шення закону. І законопорушники повин-

ні стати перед судом, який визначить їм 
міру покарання. Це не моя забаганка, це 
мій обов’язок як Гаранта Конституції – 

забезпечити мир в країні, 
спокій громадян і справед-
ливість стосовно кожного.

Виходячи з цього, я ще раз 
закликаю лідерів опозиції, 
які переконують, що вони 
теж прагнуть мирного вре-
гулювання, негайно відме-
жуватися від тих радикаль-
них сил, які провокують 
кровопролиття і зіткнення 
з правоохоронними органа-
ми. Або, у разі, якщо вони 
не бажають відмежовувати-
ся – визнати, що вони під-
тримують радикалів. І тоді 
з ними буде інша розмова.

Скажу щиро, у мене бу-
вають радники, які намага-
ються мене схилити до жор-

стких варіантів – до застосування сили. 
Але я завжди вважав застосування сили 
помилковим підходом. Є кращий і більш 
ефективний спосіб – знайти спільну мову. 
Піти на компроміс. Домовитися. Я вже 
казав не раз, що у такому випадку дещо 
втратить влада. Втратить і опозиція. Але 
виграє Україна.

Я наполегливо закликав утриматися від 
радикальних дій. Але мене не почули.

Повторюю і звертаюсь знову. Ще не пі-
зно дослухатися. Ще не пізно зупинити 
конфлікт.

Так, ми вже не повернемо загиблих. Так, 
ми вже заплатили дуже дорогу ціну за ам-
біції тих, хто рветься до влади. Але щоб 
ціна не була ще вищою, закликаю – сха-
меніться! Треба сідати за стіл переговорів 
і рятувати Україну. Бо прийдешні поко-
ління нам не простять, якщо ми зруйнує-
мо державу, яка має належати їм – нашим 
нащадкам.

Дорогі співвітчизники! Дорогі люди, 
які втратили рідних і близьких у цьому 
безглуздому конфлікті, дозвольте мені 
висловити вам глибоке співчуття. Я знаю, 
що словами горю не зарадиш. Я розумію, 
яка страшна трагедія вас спіткала. Але я 
хотів би, щоб ви відчували в ці хвилини 
мою підтримку і мій щирий жаль.

Зараз всі ми повинні усвідомити одне – 
навіть найбільш жорстке протистояння за-
кінчиться. А Україна має залишитися на-
віки. У цьому наше завдання. І це – наша 
головна і найперша мета.   

 Віктор ЯНуКОВИч.

зВЕрНЕННЯ ПрЕзИДЕНтА

Президія Дніпропетров-
ської обласної ради вислов-
лює своє глибоке обурення 
з приводу останніх подій у 
столиці нашої держави  м. 
Києві. 

Сьогодні опозиція пере-
йшла всі межі людяності 
й законності. Радикально 
налаштовані протестуваль-
ники здійснюють збройні 
напади на будівлі органів 
державної влади, влаштову-
ють погроми партійних офі-
сів, організовують підпали 
будинків, завдають тяжких 
тілесних ушкоджень спів-
робітникам правоохоронних 
органів, застосовують вог-
непальну зброю, беруть у за-
ручники простих громадян і 
вчиняють над ними тортури 
на «євромайдані» та закли-
кають до свавілля інших 
громадян.

Україна страждає від на-
силля, знущань та мародер-
ства. Учасники мітингу у 
Маріїнському парку, серед 
яких педагоги, медики, пен-
сіонери, були оточені ради-
калістами, що озброєні «до 
зубів» не тільки битками, 
кийками та ланцюгами, а й 
вогнепальною зброєю. 

Вони роблять все, щоб 
спровокувати громадян-
ське протистояння. Їх дії не 
відповідають ані європей-
ським цінностям, ані де-
клараціям лідерів опозиції 
про мирний характер про-
ведення протестних акцій. 
За ці вчинки несуть пер-
сональну відповідальність 
лідери опозиційних партій. 
Вони особисто штовхають 
народ України до грома-
дянської війни. 

Ці протизаконні дії став-

лять під загрозу життя та 
безпеку громадян України, 
конституційний лад у дер-
жаві і тому ми вимагаємо 
від органів влади належної 
оцінки та негайного реа-
гування в межах чинного 
законодавства з метою від-
новлення правопорядку.

Ми звертаємося до євро-
пейської спільноти, міжна-
родних спостерігачів, лі-
дерів європейських держав 
належним чином оцінити 
ці нахабні насильницькі 
дії, що перекреслюють на-
працьовані кроки зі стабі-
лізації ситуації, негайно 
ввести санкції проти ліде-
рів опозиції та радикаль-
них угрупувань, що діють 
у центрі столиці України.

Також ми звертаємося 
до органів місцевого само-
врядування всіх областей, 
до громадських органі-
зацій, політичних партій 
об’єднати зусилля з метою 
надати гідну відсіч екстре-
мізму та фашизму й відно-
вити законність і порядок 
у державі.

зВЕрНЕННЯ ПрЕзИДІї ДНІПрОПЕтрОВСЬКОї ОБЛАСНОї рАДИ 
ДО уКрАїНСЬКОї тА ЄВрОПЕЙСЬКОї СПІЛЬНОтИ
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ОПЕрАтИВНА НАрАДА

Днями свій 90-річний ювілей відзначив 
житель міста Підгороднього Іван Сергі-
йович Нестеренко. Народився герой на-
шої публікації 6 лютого 1924 року в селі 
Богданівка Васильківського району. Іван 
Сергійович має статус учасника війни. 

З травня 1943 року по травень 1945 року 
перебував у концтаборах Німеччини.  
Після війни працював на машинно-трак-
торній станції Васильківського району 
економістом, головним бухгалтером. З 
1980-го року проживає в м. Підгородно-
му. Був одружений з Марією Дмитрівною, 
але вже 20 років її немає. Має велику лю-
блячу родину: 2 сина – Сергій та Анато-
лій, донька Любов,  5 внуків, 6 правнуків. 

Івана Сергійовича зі знаменним ювіле-
єм привітали Любов Біла, голова район-
ної ради, та Вікторія Чередніченко, ди-
ректор Підгородненського музею, член 
Партії регіонів.  Звучали прекрасні слова 
побажань  міцного здоров’я, удачі, затиш-
ку й тепла в колі люблячої родини, тепло-
ти людської. 

Приєднуючись до багаточисельних 
привітань, зичимо шановному ювіляро-
ві добра, щастя, нехай доля всміхається 
земними щедротами й гараздами родин-
ного благополуччя.

Юлія чуМАК, м. Підгородне.
На фото автора: Івана Нестеренка 

привітали з 90-річним ювілеєм Любов 
Біла та Вікторія чередніченко.

ЮВІЛЕЙ – 90 рОКІВ

Виступ начальника районного відділу освіти 
Наталії Олійник на оперативній нараді при голові 
райдержадміністрації 18.02.2014 року.

«Мужність не буває випадковою…». Так розпочав 
свій твір-роздум десятикласник однієї з шкіл району. 
І дійсно, випадковості нашого життя – зовсім 
невипадкові.

22 червня ...Цей день вічно буде відкидати нашу 
пам’ять до 1941 року. А значить, і до 9 травня 1945 року. 
Між двома датами – міцна нитка. Без однієї не було б 
іншої. Точніше сказати, іншої просто не могло не бути. 
Тому що наш народ зробив, все можливе й неможливе.

З метою увічнення безсмертного подвигу народу 
у Великій Вітчизняній війні, ушанування пам’яті 
полеглих у боротьбі за свободу Батьківщини, посилення 
соціального захисту ветеранів та продовження традиції 
шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу 
Президентом України В. Ф Януковичем 19.10.2012 
року був підписаний Указ «Про заходи у зв’язку з 
відзначенням 70-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років».

Ще кілька років тому на виховні години до 
школярів приходили справжні ветерани – воїни, які 
розповідали правду про свято «зі сльозами на очах» і 
пояснювали чому така  гірка ціна Великої Перемоги. 
Для нас символами Великої Перемоги були живі люди, 

справжні герої. На жаль, у наступного покоління дітей 
можливості спілкування з людьми-живими легендами 
вже не буде.

Патріотичне виховання у школі має бути пріоритетним 
напрямком, ось тоді пам’ять буде вічною. І тільки тоді, 
у нашої молоді Велика Перемога буде асоціюватися не 
лише із салютом на 9 травня та георгіївською стрічкою, 
а й живою пам’яттю!

Робота у закладах освіти у цьому напрямку є 
систематичною. Уже не перший рік діють волонтерські 
загони, за якими закріплені ветерани війни, нинішні 
захисники Вітчизни. Крім посильної учнівської 
допомоги, ветерани мають можливість поспілкуватися 
з молоддю, бути центральними постатями на виховних 
годинах, патріотичних уроках. А діти, у свою чергу, 
з вуст прямих свідків тих страшних подій пишуть 
літописи, присвячують вірші. Ми намагаємося 
увіковічнити їх пам’ять в учнівських малюнках, 
творах-роздумах. Окремим модулем тема визволення 
України від фашистських загарбників висвітлюється 
на уроках історії. Облаштовуємо кімнати бойової 
слави та шкільні музеї, в яких проводяться лекції. 
Учні допомагають односельчанам упорядковувати 
меморіали, пам’ятники, обеліски, пам’ятні знаки 
полеглим у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 
працюють над науково-дослідною та пошуковою 
роботою з установлення імен загиблих і зниклих 
безвісти. На web-сайтах закладів освіти створені 3-D 
панорами шкільних музеїв.

І знову повертаюся до учнівського твору: «Ми ніколи 
не зможемо відчути жахи тих військових років. Як все 
минуле, чому ми не були ні свідками, ні учасниками, та 
Велика війна викликає у нас не згадування, а думки... 
Ми не згадаємо порослі бур’яном і іржею поля, прісний 
смак цегляного пилу на руїнах міст і сіл, запах смерті – 
не символічний, а реальний. Ми не можемо це згадати 
і заново пережити, тому що це було не з нами. 27 
млн наших людей – чоловіків, жінок, дітей – забрала 
війна. Їм вже не допомогти. Вони не вимагають більше 
співчуття й участі».

Але ми повинні про них пам’ятати! І ми пам’ятаємо».

РЕАЛІЗАЦІЯ В РЕГОНІ ЗАВДАНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЩОДО ВШАНУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, НИНІШНІХ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ, А ТАКОЖ ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ ПІДРОСТЮЧОГО ПОКОЛІННЯ (у контексті відзначення Дня захисника Вітчизни та 
виконання Указу Президента України від 19.10.2012 №604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 
70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941 – 1945 років»).

СЕМІНАр-НАрАДА

У вівторок у залі засідань район-
ної ради відбувся семінар-нарада на 
тему: «Підведення підсумків роботи 
агропромислового комплексу району 
за 2013 рік та підготовка й проведен-
ня комплексу весняно-польових робіт 
2014 року» під головуванням Тетяни 
Ткач, начальника управління агропро-
мислового розвитку райдержадміні-
страції. У заході взяли участь: Вадим 
Кобиляцький, голова райдержадміні-
страції; Ніна Шабельна, заступник головного са-
нітарного лікаря районної санепідемстанції; Ми-
кола Солодушко, кандидат сільськогосподарських 
наук, завідувач лабораторії технологій вирощу-
вання озимих культур; аграрії Дніпропетровсько-
го району та землевпорядники місцевих рад. 

Вадим Кобиляцький привітав учасників наради 
та подякував аграріям за плідну роботу в мину-
лому році, зазначивши, що вже третій рік поспіль 
Дніпропетровський район лідирує за соціальними 
показникам економічного розвитку: «Зернових 
культур по Дніпропетровщині минулоріч зібрано  
найбільше за останні роки – 3,5 млн тонн, і в цьо-
му досягненні вагомий внесок нашого Дніпропе-
тровського району». Вадим Якович висловив при-
пущення, що 2014 рік не буде гіршим за минулий, 
і спостерігатиметься позитивна тенденція у вирі-
шенні проблемних питань, яких на сьогоднішній 
день у сільгоспвиробників чимало. 

Від імені трударів виступив Григорій Мальова-
ний, керівник  ФГ «Тетяна і К», зазначивши, що з 
приводу неспокійної ситуації в країні, сільгоспви-
робники турбуються про завтрашній день: «Хоче-
мо спокійно й без перешкод працювати на рідній 
землі».

У свою чергу Вадим Якович зазначив, що в ре-
гіоні ситуація стабільна, тому впевнено потрібно 
працювати на результат, а влада обіцяє зменшу-
вати вплив негативних чинників, які заважають у 
роботі.   

З питання підведення підсумків роботи агро-
промислового комплексу району за 2013 рік та із 
завданнями на 2014 рік виступила Тетяна Ткач. 

«За підсумками роботи минулого року агропро-
мисловими підприємствами району вироблено ва-
лової продукції на суму 701,6 млн грн, що на 44% 
більше ніж минулого року, в тому числі валова 
продукція рослинництва складає 444,4 млн грн, 
що на 82% більше проти 2012 року.

По всіх категоріях господарств валовий збір зер-
нових культур склав 150,8 тис. тонн при середній 
урожайності 34 ц/га. 

Високих результатів у рослинництві можливо 

досягти тільки за умови дотримання 
всіх агротехнічних норм та викори-
стання сучасних технологій вирощу-
вання сільськогосподарських куль-
тур. Необхідне дотримання вимог 
по структурі посівних площ, а саме: 
зернова група повинна бути не мен-
ше 55-60%, посів технічних культур 
не повинен перевищувати 20%. За-
порукою високих урожаїв при спри-
ятливих кліматичних умовах є вико-

ристання якісного насіння, внесення необхідної 
кількості мінеральних добрив. Добрива – один із 
найбільш ефективних засобів впливу на ефектив-
ність та якість продукції. Все більшу популяр-
ність набирає рідке добриво – КАС – карбамід-
но-аміачна суміш.

Останні роки показали необхідність відродження 
зрошування в нашій зоні, особливо це було підтвер-
джено у 2012 році. Всього по нашому району вико-
ристовується земель на поливі – 1,436 тис. га. 

На сьогоднішній день в господарствах району 
посіяно озимих культур на площі 24,2 тис. га, з 
них: озима пшениця – 17,5 тис. га; озиме жито – 
0,3 тис. га; озимий ячмінь – 3 тис. га; озимі на з/к 
– 0,5 тис. га; озимий ріпак – 2,9 тис. га. Усі посіви 
знаходяться в доброму та задовільному стані.

У 2014 році господарствами району необхідно 
посіяти ярових зернових культур на площі 26,5 
тис. га, із них: ячмінь яровий – 6,4 тис. га; кукуру-
дза на зерно – 16 тис. га; зернобобові – 0,6 тис. га; 
соняшника планується посіяти на площі 17,5 тис. 
га; картопля та овочебахчеві культури – 6,2 тис. га; 
кормові культури – 6,4 тис. га».

Тетяна Іванівна зазначила, що в поточному 
році яровий клин збільшується завдяки тенденції 
збільшення посівів кукурудзи, овочів та кормових 
культур. 

У галузі тваринництва вироблено валової про-
дукції на суму 257,2 млн грн, що на 6 % більше 
проти минулого року. Галузь тваринництва наби-
рає високі темпи розвитку. Значні зрушення відбу-

лися, насамперед, у молочному скотарстві.
Такі значні досягнення в продуктивності галузі 

молочного скотарства досягнуті за рахунок вико-
ристання нових прогресивних технологій, а саме 
функціонування прогресивних та високопродук-
тивних доїльних обладнань типу «Карусель» в СПП 
«Чумаки» та «Паралель» у ТОВ АТП «Ювілейне». 

Значні зрушення на сьогоднішній день досягнуті 
в районі й у свинарстві, так за останні 8 років по-
голів’я свиней в районі збільшилося майже в чоти-
ри рази. Такі прогресивно-інноваційні свинокомп-
лекси, як ТОВ «Деміс-Агро», ПП «Сігма», ТОВ 
АФ «Дзержинець» сприяють утриманню поголів’я 
свиней до 60 тис. голів в рік, що дає можливість 
виробляти м’яса майже 9 тис. тонн на рік. 

Також одним із позитивних показників інтен-
сивного розвитку галузі тваринництва є впрова-
дження інвестиційних проектів. 

У ТОВ «Деміс-Агро» застосовується французька 
технологія утримання свиней на щільових полах 
з комп’ютерним забезпеченням. Інвестиційним 
проектом передбачено запуск племінного репро-
дуктора на 2,5 тис. свиноматок з виробництва 12 
тис. голів племінних свинок на 43 тис голів молод-
няку для відгодівлі на рік. 

Птахівництво – єдиний напрямок тваринницької 
галузі, який вже сьогодні вийшов на рубежі пост 
радянського виробництва яєць. 

Керівникам сільськогосподарських підприємств, 
в яких є галузь тваринництва, необхідно приділя-
ти увагу тому, щоб у сівозміні були передбачені 
кормові культури.

Тетяна Іванівна звернула увагу присутніх на ро-
боту щодо контролю стану охорони праці, техніки 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища: 
провести медичні огляди працівників до 30.04.2014 
року; виділити необхідні кошти на охорону пра-
ці та протипожежну безпеку; провести перевірку 
контурів заземлення в господарствах. Також необ-
хідно укласти соціальні угоди до 01.04.2014 року, 
бо на сьогодні із 306 господарств району укладено 
лише 86 угод. 

Микола Солодушко виступив щодо питання осо-
бливостей весняно-польових робіт 2014 року та 
окремо зупинився на стані посівів озимих зерно-
вих 2013 року.

На семінарі також були розглянуті конкркетні 
проблемні питання щодо ефективної й відпові-
дальної організації проведення комплексу весня-
но-польових робіт, які вже незабаром будуть роз-
початі.

Наталія ЯКІВЕЦЬ. 
На фото автора: з доповіддю виступає тетяна 

ткач; аграрії району на семінарі в рДА.

аграрії  націлені  на  розвиток
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«Дніпровська зоря»рік учасників бойових Дій

Нещодавно в Любимівській СЗШ пройшов 
урок мужності на тему: «Афганістан  – біль у 

моїй душі». На урок мужності прийшли гості  – 
учасники бойових дій у республіці Афганістан, 
наші односельці Юрій Купа, Сергій Малашев, 
Сергій Крошка. В літературно-музичній ком-
позиції всі присутні згадали окремі фрагмен-
ти тих років. Гості поділились враженнями та 
спогадами від служби в армії, розповіли про 

свої нагороди. Зі сльозами на очах учні слухали 
розповідь вчительки  Ольги Корчук, яка разом 

із батьками чекала брата з Афганістану, хви-
лювалась за його долю, й як боялась отрима-
ти похоронку.

На цьому заході Вікторія Масалова, поміч-
ник народного депутата України від Партії 
регіонів Віктора Бутківського, розповіла про 
те, що в нашому районі мешкає 188 воїнів-ін-
тернаціоналістів. Десятьом мешканцям на-
шого села від імені народного депутата були 
вручені  вітальні листівки та передплату на 
районну газету «Дніпровська зоря».

Закінчився захід мітингом біля алеї во-
їнам-інтернаціоналістам у центрі села. У 
своїх виступах Любимівський сільський го-
лова Катерина Желяб’єва та директор школи 

Людмила Масалова наголосили дітям на важ-
ливості пам’ятати уроки історії та гідно вша-
новувати воїнів, які з честю виконували інтер-
національний обов‘язок у чужих країнах, були 
вірні військовій присязі.

Юрій МАСАЛОВ, 
учень 7 класу Любимівської СЗШ. 

вірні присязі

Нещодавно в Чумаківській  
СЗШ була проведена лінійка, 
приурочена 25-ій річниці виве-
дення військ колишнього Ра-
дянського Союзу з території 
Афганістану, присвячена пам`яті  
всіх, хто причетний до трагічної  
афганської війни.

На свято завітали запрошені 
воїни-інтернаціоналісти, над го-
ловами яких свистіли  кулі, кожна  
хвилина життя могла бути остан-
ньою. Але вони  вижили  та повер-

нулися додому, на рідну Україну. У них ще довго будуть щеміти серця за тих, кого немає серед нас, хто 
лежить у землі, хто світить нам із небес, а може, із підбитим крилом ніяк не перелетить  афганські гори.

 Кожного ранку в нашій школі ми зустрічаємо знайому нам людину – Анатолія Щитовського. 
Навіть  не  віриться, що він такий молодий, міг  бути на війні  й дивитися  смерті у  вічі. Чи може 
бути ще благородніше поєднання –  вчитель і воїн?

Усі присутні в залі щиро вітали гостей зі святом. Заступник голови  сільської ради Людмила 
Данилова, член Партії регіонів,  та заступник директора з навчально-виховної роботи Валентина 
Рижик сказали теплі слова на їхню адресу й вручили  подарунки.   

Ми пишаємося вами, шановні  воїни-афганці, й горді тим, що поруч із нами живуть такі  мужні 
чоловіки. Хай завжди у ваших серцях буяє весна, хай Господь із неба добро вам посилає, а ан-
гел-охоронець кожен крок оберігає.

Вікторія  СКОМОрОХА, педагог-організатор Чумаківської  СЗШ.

Як тільки зійшов сніг, побігли струмки, земля почала диха-
ти весняними пахощами, в мальовничому куточку міста Під-
городного, біля річки Кільчень, у сім’ї пасічника Володимира 
Бровченка сталося надзвичайна подія. Його жінка, Валентина 
Василівна, працівниця видавництва «Зоря», 6 березня 1962 
року народила сина Володимира.

Змалку улюбленець батьків був жвавим та допитливим 
хлопцем, проявляв  
творчі здібності до 
малювання.  Дуже 
любив грати в фут-
бол та добре катав-
ся на ковзанах.

Навчався Воло-
димир у Підгород-
ненській СШ-1. По 
закінченню школи 
в 1979 році вступив 
до медичного учи-
лища. А в 1982 році, 

отримавши диплом, двадцятирічний юнак був призваний до 
лав Радянської Армії. 

З 30.06.1982 року по 29.05.1984 року Володимир Бровченко 
виконував інтернаціональний обов’язок у далекому Афганіста-
ні та проходив службу у танковому полку санітарним інструк-
тором полкового медичного пункту в афганській провінції 
Баглан, у районі військового аеродрому Баграм. Під час вій-
ськової операції в ущелині Панджшер отримав мінно-взривне 

поранення, у зв’язку з чим  по 11 
квітня 1985 року проходив ліку-
вання у військових шпиталях. 
Після лікування за висновком 
медичної комісії воїну-афганцю 
було встановлено ІІ групу інва-
лідності безстроково.

За час служби Володимир Бро-
вченко неодноразово рятував 
життя поранених бійців. Він ба-
чив, як гинуть солдати…

Володимир Володимирович з 
повагою розповідає про своїх земляків, з якими поєднала аф-
ганська доля. А саме, Олега Світу, який загинув під час тієї 
ж Панджшерської операції, Віктора Волошина, який очолює 
Дніпропетровську обласну раду ветеранів Афганістану, Юрія 
Виноградова, який очолює Дніпропетровську організацію ве-
теранів, Сергія Дігтяря, який працює й проживає в селі Со-
фіївка Криворізького району, Петра Коробку, який очолює ді-
агностичне відділення обласного госпіталю ветеранів Великої 
Вітчизняної війни та інших. 

Дружба воїнів-афганців нерушима. Кожного року друзі зу-
стрічаються біля пам’ятника воїнам-афганцям у місті Дніпро-
петровськ.

Володимир Бровченко має державні нагороди, у тому числі 
Орден Червоної Зірки. Сьогодні працює головою Дніпропе-
тровського районного суду.

Ми пишаємося нашим земляком – Володимиром Володими-
ровичем та щиро дякуємо за подвиг та мирний труд. 

тамара тЕрЕХОВА,
класний керівник 5-Б класу Підгородненського НВК-1. 

На фото: у колі близьких людей у часи військової служби; 
учні Анна Деркач та Катерина Муха зі словами вдячності 
завітали до воїна-інтернаціоналіста Володимира Бровченка.

пишаємося  інтернаціоналістами

ОБПАЛЕНІ СОНЦЕМ АфгАНу
ПрИКЛАД  СтІЙКОСтІ

Війна  не тільки розлучає, але й поєднує людей – 
тих, хто пройшов її дорогами, у кого є спільні спога-
ди – братні почуття зв’язують на все життя.

До 25-річчя з Дня виведення військ із Афганіста-
ну в Кіровській СЗШ (директор Лариса Говоруха) 
відбулася зустріч на тему «Афганістан болить у 
моїй душі». 

На зустрічі були присутні 
воїни-афганці, які розповіли 
про ті важкі випробуван-
ня, що випали на їх юність. 
Адже вони не тільки захи-
щали простих афганців від 
моджахедів, а й допомага-
ли  їм розбудовувати країну, 
яка хотіла жити по-новому, 
долаючи страшну бідність.

Учні школи для своїх гостей 
та однокласників приготува-
ли тематичну замальовку про страшні роки афганської 
війни, яка забрала велику кількість українських солдат. 
Загиблих у ті роки вшанували хвилиною мовчання та 
поклали квіти до пам’ятника загиблим афганцям. 

Сьогодні учасники афганської війни – це живі 
люди, які ходять нашими вулицями, яких треба  ша-
нувати й пам’ятати  як і всіх героїв інших воєн. 

Воїни-інтернаціоналісти Кіровського приймали 
привітання від депутата Дніпропетровської район-
ної ради, члена Партії регіонів Віри Джур.

Віра Борисівна зачитала вітальну листівку від на-

родного депутата України Віктора Бутківського, 
вручила передплату на районну газету «Дніпровська 
зоря» та подарунки. Віра Борисівна також привітала 

Василя Ільченка – голову осередку воїнів-ін-
тернаціоналістів у селищі Кіровському з при-
своєнням воїнського звання полковник. 

Від імені Вадима Вілька, 
Кіровського селищного го-
лови, Анатолій Плохий, за-
ступник голови, привітав 
мужніх односельчан і вру-
чив ветеранам-афганцям 
пам’ятні ювілейні медалі, 
квіти та подарунки.  Секре-
тар селищної ради Тамара 
Молянова учням школи на-
гадала про велике значен-
ня військової присяги, яка 
завжди була священною.

Надовго залишиться в пам’яті наших учнів зустріч 
із людьми, які на прикладі свого життя показали лю-
бов і відданість Батьківщині. 

Світлана ЛИСЕНКО, вчитель Кіровської СЗШ. 

урОК  МуЖНОСтІ

З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав гу-
бернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков зустрівся з воїном-інтернаціоналіс-

том, інвалідом війни в Афганістані, підполковником у відставці 
Юрієм Христичем. Юрій Ларіонович – учасник бойових дій в 
Республіці Афганістан. Пройшов службу від командира взводу 
до начальника служби полку в різних округах і гарнізонах. За час 
військової служби здійснив 124 стрибки з різних видів військо-
во-транспортної авіації, брав участь у понад 80 операцій в Афга-
ністані. З травня по червень 1985 року брав участь в Кунарській 
операції, Панджшерській операції, в Кандагарі. За бойові подви-
ги Юрій Христич нагороджений орденами «За службу Вітчизні» 
та «Червоної Зірки», медалями «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, «60 років ЗС СРСР» 
та іншими нагородами. Більше 20-ти років свого життя присвятив службі у Збройних 
Силах, 7 років працював головним інженером Роздорського КСП та 6 років був поміч-

ником начальника служби охорони ТОВ «Корпорація «Агро-Союз». Сьогодні Юрій 
Ларіонович працює провідним спеціалістом управління соціального захисту населення 

Дніпропетровської райдержадміністрації.
Губернатор подякував ветерану за його ак-

тивну життєву позицію, вручив ювілейну ме-
даль з нагоди 25 річниці виводу військ із Аф-
ганістану та цінний подарунок – телевізор. 

«Подвиг таких героїв – беззаперечний. 
Вони показали себе гідними нащадками 
ветеранів Великої Вітчизняної та мають 
стати прикладом мужності, героїзму та 
вірності присязі для молодого покоління. 
Ці люди, які бачили найстрашніші прояви 
війни, можуть і повинні навчити молодих 

людей цінувати, зберігати та підтримувати громадянський мир та злагоду – те, 
що так легко втратити, й так складно, а іноді й неможливо потім повернути», - 
зазначив Дмитро Колєсніков.                                                          (Вл. інф.)

Подвиг воїнів – беззаПеречний

рІВНЯННЯ – НА гЕрОїВ

згуртовані війною
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є бій під Крутами. 20 січня 1918 року назва невеликої 
станції, що розташована на Чернігів-
щині уздовж лінії Бахмач – Київ ста-
ла відомою, бо саме тут 300 україн-
ських юнаків виступили й вступили 
на засніженому чернігівському полі 
в нерівний бій із майже п’ятитисяч-
ною армією більшовиків.  

Бій розпочався о 12 годині дня, 
фактично безперервно тривав до 
пізнього вечора. Юнаки мужньо 
відбивали атаку ворога, не зали-
шаючи своїх позицій. Протягом 
п’яти годин українські підрозді-
ли стримували ворожі напади. 
Проте, незабаром, скориставшись 
кількісною перевагою, наступаючі зламали оборону 
й почали оточувати українські частини. Розумію-
чи безвихідь свого становища, бійці Студентського 
куреня пішли в атаку й були майже всі знищені. 27 
студентів і гімназистів були захоплені в полон. Усіх 

їх піддали нелюдським катуванням і по-звірячому 
замордували. Безжальні кати навіть заборонили се-

лянам поховати безстрашних 
захисників. Тільки 19 берез-
ня 1918 року в Києві відбу-
лося урочисте поховання на 
Аскольдовій горі 28 полеглих 
бійців у бою під Крутами.

90 років тому історія України 
закарбувала на своїх скрижалях 
новий символ, який став не-
від’ємною складовою генетичної 
пам’яті українського народу. Цей 
символ – Крути. В 2000 році ар-
хітектор Володимир Павленко  
почав займатися проектуванням 
пам’ятника. В 2006 році Мемо-

ріал пам’яті героїв Крут на однойменній залізничній 
станції нарешті відкрили. Автор меморіалу Анатолій 
Гайдамака представив пам’ятник як насипаний пагорб 
заввишки 7 метрів, на якому встановлено 10-метрову 
червону колону. Червона колона мала нагадувати про 

подібні колони Київського Університету, звідки були 
більшість студентів під Крутами. Біля підніжжя пагор-
ба побудована капличка, а поруч із пам’ятником вико-
пане озеро у формі хреста. 

Цвіту нашого народу, його славним синам, які 
в розквіті своїх духовних і фізичних сил віддали своє  
життя, був присвячений урок мужності «Крути. 
День пам’яті». Захід був організований юнацьким або-
нементом відділу обслуговування за участі районної 
дитячої бібліотеки на базі Підгородненської ЗСШ-3. 
На уроці мужності  були присутні 9-10 класи з учите-
лями Іриною Суйковою та Надією Бабенко.  Діти про-
слухали розповідь та підбірку віршів про ті страшні 
події, також відбулась презентація книги «Рабів до 
раю не пускають». На завершення заходу старшо-
класники переглянули  фільм «Крути. Молода кров». 
Цей захід допоміг учням зрозуміти події минулих ро-
ків, «прожити» та відчути атмосферу героїзму та 
хоробрості молодих патріотів. І, можливо, надихнув 
їх на свої власні висновки.  

Юлія рАВШАНОВА, бібліотекар юнацького або-
нементу, місто Підгородне.

урОК МуЖНОСтІ

крути ДЕНЬ ПАМ’ЯтІ

Відповідно до ст. 40 Закону Укра-
їни «Про загальну середню освіту» 
Державний контроль за діяльністю 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів незалежно від підпорядкування, 
типів і форм власності здійснюєть-
ся з метою забезпечення реалізації 
єдиної державної політики в сфері 
загальної середньої освіти.  

Атестація – основна форма дер-
жавного контролю, спрямована на 
визначення ефективності роботи 
загальноосвітнього навчального 
закладу відповідно до державних 
стандартів, результативності на-
вчально-виховного процесу, ана-
лізу потенційних можливостей 
навчального закладу та ступеня їх 
реалізації.

Згідно з графіком проведення 
атестаційної експертизи у період  
із 02 по 16 грудня 2013 року проведе-
но атестаційну експертизу діяльно-
сті комунального закладу Шевчен-
ківської середньої загальноосвітньої 
школи, яку здійснювали члени екс-
пертної ради відділу освіти Дніпро-
петровської райдержадміністрації.

Адміністрацією Шевченківської 
СЗШ та педагогічним колективом 
було здійснено самоаналіз згідно з 
Критеріями оцінювання діяльності 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів, що стали основою для роботи 
експертної комісії.

У школі працює 16 основних педа-
гогічних працівників. Із них 11 вчи-
телів мають повну вищу педагогіч-
ну освіту, 1 – здобуває вищу освіту, 4 
педагоги  мають середню спеціаль-
ну освіту. 

У Шевченківській СЗШ створе-
ні умови для безперервного під-
вищення кваліфікації педагогіч-
них кадрів, їхньої самоосвітньої 
діяльності, участі в інноваційних 
творчих пошуках, різних профе-
сійних конкурсах, що сприяє під-
вищенню кваліфікаційного рівня 
розвитку педагогічної творчості. 

Вчителі школи беруть активну 
участь у роботі шкільних та район-
них методичних об’єднань, семіна-
рах, круглих столах, конференціях 
тощо. На постійному контролі адмі-
ністрації перебуває питання роботи 
вчителів над обласною проблемою. 

Основними результатами науко-
во-методичної роботи педагогічних 
працівників КЗ Шевченківська СЗШ 
є участь у Всеукраїнських та Між-

народних виставках освітян у Києві: 
«Сучасна освіта в Україні» (2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012); «Сучас-
ні заклади освіти» (2013).

Досягнення педагогічного колек-
тиву відзначені грамотами та подя-
ками.

У школі створено цілісну модель 
виховної системи на основі націо-
нальних та загальнолюдських цін-
ностей шляхом реалізації програми 

«Основні орієнтири виховання» 
АПН України. Система виховної 
роботи школи  складається з робо-
ти соціально-психологічної служби, 
роботи класних керівників, шкіль-
ного самоврядування та роботи з 
батьками. Метою виховання є роз-
виток здібностей і обдарувань, фор-
мування ключових компетенцій 
конкурентоспроможної в сучасному 
світі людини. 

Головне завдання – розвивати 
природні здібності та створювати 
сприятливі умови для їхньої реа-
лізації. У практиці роботи школи 
надається перевага інтерактивним 
методикам проведення навчальних 
занять та виховних заходів.

Розвиток творчого потенціалу уч-
нів школи забезпечують гуртки ес-
тетичного циклу: музичний  - «Схо-
динки»; квілінгу та бісероплетіння.

Важливою складовою виховно-
го процесу в Шевченківська СЗШ є 
забезпечення відповідних умов для 
розвитку фізичного та творчого по-
тенціалу учнів.

Навчально-виховна робота школи 
спрямована на розвиток природних 
нахилів і здібностей дітей, на вихо-
вання їх здатності до критичного 
аналізу й об’єктивного оцінювання 
різних явищ і фактів, до творчих 
пошуків і надбань, до оригіналь-
ного розв’язання проблем, тобто на 

формування повноцінної, інтелекту-
ально розвиненої й духовно багатої 
особистості.

Результати спортивних змагань, 
конкурсів-оглядів, художньої твор-
чості та самодіяльності регіонально-
го рівня: ІІ місце – «Собори наших 
душ» (2012); конкурс, присвячений 
Шевченківським дням (2010); «Укра-
їна моя» (2010); ІІІ місце – «З Украї-
ною в серці» (2012); конкурс, присвя-

чений Шевченківським дням (2010); 
«Україна моя» (2013); «З  Україною в 
серці» (2013).

Інтелектуальні конкурси (2012-
2013р.): «Кенгуру» – 22 учасника; 
«Лелека» – 11 учасників; «Кришта-
лева сова» – 25 учасників.

Учні школи щороку беруть 
участь в районних спортивних 
змаганнях. Заходи естетичного та 
спортивно-масового спрямування 
є невід’ємною складовою річного 
плану школи та виховних планів 
класних керівників. Результа-
ти промовисті – велика кількість 
перемог у конкурсах художньої 
творчості, самодіяльності та спор-
тивних змаганнях на районному й  
обласному рівнях.

За результатами атестаційною ко-
місією встановлено, що діяльність 
Шевченківської СЗШ у сфері загаль-
ної середньої освіти (початкова шко-
ла, базова загальна, повна загальна 
середня освіта) відповідає достат-
ньому рівню. У загальному підсум-
ку за всіма показниками результат 
складає 545 балів. 

Попереду у педагогічного колек-
тиву Шевченківської школи – нові 
професійні здобутки й творчі успі-
хи заради дітей, в ім’я майбутнього 
України.

тетяна ДЯДЮК,
директор Шевченківської СЗШ.

КрИтЕрІї ОЦІНЮВАННЯ 

АтеСтАЦІя  ШеВчеНКІВСьКої  ШКоли 

У рамках проведення «Місячни-
ка легалізації трудових відносин» у 

Дніпропетровському районному центрі зайнятості 
відбувся семінар 
«Легалізація трудо-
вих відносин між 
роботодавцями та найманими працівниками», на 
якому були присутні представники 16 підприємств 
Дніпропетровського району.

На початку семінару присутні зазначили, що вико-
ристання роботодавцями робочої сили без легального 
оформлення трудових відносин є грубим порушенням 
чинного законодавства й завдає значних збитків самим 
роботодавцям, найманим працівникам та державі. У 
разі перебування працівника в нелегальних трудових 
відносинах (без договору, контракту), він позбавляється 
державних гарантій щодо соціального захисту в період 
безробіття. Було також зазначено, що відповідно до ст. 4 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування на випадок безробіття», працівник 
набуває статусу застрахованої особи з дня укладання 
трудового договору. У разі отримання статусу безробіт-
ного він має переваги, а саме – право на допомогу по 

безробіттю в залежності від страхового стажу. Якщо 
заробітна плата виплачується «в конверті» й робото-
давець не сплачує із цієї зарплати страхові внески, то 

це вже не тільки про-
блема роботодавця, а й 
найманого працівника. 

І цей період не буде врахований до страхового стажу, 
тож, відповідно, розмір пенсії буде меншим. Отриму-
ючи зарплату «в конверті» наймані працівники тим 
самим позбавляють себе забезпеченого майбутнього. 
Саме тому легалізація трудових відносин вигідна 
обом сторонам.

Наприкінці заходу всі присутні одноголосно висло-
вили думку, що необхідно змінювати свідомість, як 
громадян, так і роботодавців, у плані боротьби з таки-
ми явищами, як зарплата «в конверті» та нелегальні 
трудові відносини. Тому спеціалісти Дніпропетровсь-
кого районного центру зайнятості закликають усіх ро-
ботодавців бути чесними у стосунках з державою та на-
завжди відмовитися від ганебної практики порушення 
трудового законодавства.

Микола СІНчуК, директор Дніпропетровського 
районного центру зайнятості.                                                                               

СЕМІНАр

ЛЕгАЛІзАЦІЯ труДОВИХ ВІДНОСИН

у Дніпропетровському районі створений 
комунальний заклад Центр соціальної 

підтримки сімей та дітей «Добре вдома», за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 66. 

Для роботи в Центрі запрошуються претенденти 
на посади: заступник директора; бухгалтер; інспектор 
з кадрів; адміністратор; юрист; психолог; медсестра; 
фахівець із соціальної роботи (12 посад); логопед; заві-
дуючий господарством; кухар; водій; робітник ком-
плексного обслуговування; прибиральник; двірник; ко-
тельник. Вимоги до персоналу: освіта та кваліфікація 
мають відповідати обраній посаді: середня-спеціальна, 
вища (бакалавр, спеціаліст або магістр) відповідного 
напрямку. Посади закладу передбачатимуть роботу по-
змінно та виїзди в села району за місцем проживання 
дітей. Перевагу буде надано претендентам, які мають: 
високий рівень комунікативних навичок; вміння ефек-
тивно працювати в команді; бажання працювати в но-
вому та перспективному середовищі; досвід роботи із 
сім’ями та дітьми різних соціальних груп, досвід ро-
боти з дітьми, які мають поведінкові та емоційні про-
блеми; знання законодавства з питань захисту дітей 
та соціальної допомоги. Відбір на роботу буде прохо-
дити на конкурсній основі. Для участі в конкурсі 
вам необхідно подати: заяву про участь в конкурсі (в 
довільній формі); резюме (з даними не менше двох по-
ручителів); супровідний лист претендента (в довільній 
формі); копії документів про освіту.

Більш детальну інформацію про Центр соціаль-
ної підтримки сімей та дітей ви можете отримати 
за адресою: сел. Ювілейне, вул. теплична, 5, каб. 
37 «в», служба у справах дітей, попередньо узго-
дивши час, за тел.: (056) 753-60-98, (098) 050-43-26, 
контактна особа Людмила Андріївна Мазурок. 
Відібрані претенденти будуть запрошені на спів-
бесіду та навчання. 

Нещодавно в приміщенні комунального закладу 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Дніпропетровського району» відбулося відкрите 
засідання Координаці-
йної ради з питань про-
тидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу при 
районній державній ад-
міністрації. На нараду 
були запрошені завідуючі 
амбулаторіями Дніпропе-
тровського району.

Нараду провела член 
ради – головний лікар КЗ 
ЦПМСД Дніпропетров-
ського району Людмила 
Побігай, а також виступив районний лікар-фтизіатр  
Катерина Крикова.  

Багато мешканців району продовжують вважати, 
що туберкульоз – це соціальне захворювання. Не 
хочуть допустити думку про те, що туберкульозом 
хворіють не тільки безхатченки, а і звичайні люди, у 
яких послаблений імунітет. Хибна думка, що прохо-
дити флюорографічне обстеження кожного року не 
потрібно. Тому, після занедбаного випадку захворю-
вання туберкульозом з’ясовується, що це люди, які не 
зверталися взагалі до лікарів і не проходили флюо-
рографічне обстеження продовж 2-3 років. Адже 
виявлення цього (як і усіх інших) захворювання на 
початкових стадіях дозволяє вилікувати хворобу 
швидко,за малі гроші, з малим токсичним впливом 
на організм ліків. І що найважливіше – не дати пере-
творитися хворому в небезпечне джерело зараження 
оточуючих, рідних.

Голова координаційної ради – заступник голови 
Дніпропетровської райдержадміністрації Микола 
Шеремет у заключній доповіді наголосив на необхід-
ності співпраці  всіх соціальних служб району: про-
ведення додатково  санітарно-освітньої роботи серед 
населення через ЗМІ та через медичних працівників, 
залучити до роз’яснювальної роботи соціальних пра-
цівників, забезпечити обстеженням всіх мешканців 
віддалених населених пунктів за допомогою пере-
сувного флюорографа, придбання туберкуліну в не-
обхідній кількості.

Людмила ПОБІгАЙ, головний лікар КЗ ЦПМСД.

НЕБЕзПЕчНІ ХВОрОБИ

НАрАДА
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Втрачене свідоцтво про закін-
чення 9 класів серії НР № 15189410, 
видане Чумаківською СШ  2001 р. 
на ім’я тітової галини Володи-
мирівни, вважати недійсним. 

До відома керівників організацій, 
промислових та сільськогосподар-
ських підприємств, фермерських 
господарств, підприємств харчової 
промисловості, об’єктів культур-
но-побутового обслуговування насе-
лення, лікувально-профілактичних-
закладів та інших. 

ВСП «Дніпропетровський районний 
відділ лабораторних досліджень ДУ 
«Дніпропетровський ОЛЦ ДСЕСУ» ін-
формує про те, що санітарно-гігієнічна 
та мікробіологічна лабораторія атесто-
вані на право проведення досліджень 
харчових продуктів та об’єктів оточу-
ючого середовища (вода питна, вода 
водоймищ, грунт, атмосферне повітря, 
повітря закритих приміщень та робо-
чої зони, деззасоби та інше).

Санітарно-гігієнічна лабораторія ви-
конує фізико-хімічні, токсикологічні, 
радіологічні дослідження, а також до-
слідження сільгосппродукції на ніт-
рати та ядохімікати. Мікробіологічна 
лабораторія проводить діагностичні 
бактеріологічні дослідження від лю-
дей, харчові продукти, воду та інше. 

Свідоцтва про атестацію № 661/12-
П, № 662/12-П від 25.05.13р. терміном 
на 5 років. ВСП також здійснює профі-
лактичні дезінфекційні, дератизаційні 
та дезінсекційні заходи. Дослідження 
проводяться на договірній основі.

Адреса: Дніпропетровська об-
ласть, Дніпропетровський район, 
сел. Ювілейне, вул. фрунзе, 3. 
тел.: 27-99-91.

Максим СЕМЕНЯК, 
завідувач Дніпропетровського ра-
йонного відділу лабораторних до-
сліджень.

овнИ. для ото-
чуючих ви станете 
втiленням чарiв-
ностi, оскiльки спри-
ятимете виконанню 
їхнiх бажань. не за-
бувайте, що в життi все відбувається 
закономірно, тож фортуна й вас не 
обiйде. 

Тільці. настав ваш зiрковий час. 
сконцентруйтеся, незабаром у вас 
буде можливiсть зробити те, що дав-
но планували. в майбутньому чекає 
успiх та хорошi прибутки. 

БлИзнюкИ. на цьому тижні ба-
гато чого може змiнитися, можливо, 
ви й самi здивуєтеся. адже це корисні 
впливові зв‘язки, які допомож уть вам 
у будь-яких питаннях.

ракИ. У роботi придiлiть увагу 
док ументам та дрiбницям. Будьте 
уважнi у висловлюваннях, не давайте 
обiцянок.

левИ. Тиждень сприятливий для 
iдей, залишається тiльки визначити-
ся, що робитимете в першу чергу. 

дівИ. ставтеся серйознiше до 
того, що робите, враховуючи навiть 
деталi. саме вони вiдiграватимуть 
головну роль у вашому життi. 

ТерезИ. ви знайдете потрiб-

них людей i отримаєте пiдтримк у, 
що допоможе здiйснити бiльшiсть 
планiв. 

скорпіонИ. незважаючи на вашу 
зайнятiсть, доведеться придiлити 
увагу давнiм справам. саме зараз ви 
зможете найкраще зрозумiти своїх 
близьких.

сТрільці. не бiйтеся мрiяти. 
не обмеж уйте себе, а дайте нарештi 
волю почуттям. У вас буде нагода 
зайнятися саме тим, про що давно 
мрiяли. 

козерогИ. не сперечайтеся на 
роботі із колегами з приводу робочих 
моментів. Якщо ви знаєте рацiональ-
не рiшення, не поспiшайте повiдомля-
ти про це.  

водолії. понедiлок-вiвторок про-
йдуть на мажорнiй нотi. вам захо-
четься експериментiв, спробувати 
щось нове. 

рИБИ.  попереду насичений тиж-
день, будьте готовi приймати рiшен-
ня й активно займатися справами, 
якi давно вiдкладали.  

Що подарувати чоловікам на свято?
23 лютого – одне із небагатьох свят у році, коли 

чоловіків оточують турботою, увагою, дарують 
подарунки й організовують приємні сюрпризи. 

Що саме ви подаруєте (батькові, синові, друзям, 
знайомим) не важливо, головне, щоб це було ко-
рисним, практичним і, найголовніше, незабутнім 
подарунком. 

святкове меню для чоловіків
салат «мужність»

Інгредієнти: 250 г яловичини, 150 г кореню се-
лери, 2 невеликі моркви, олія, перець, сіль, листя 
салату, зелень. Приготування: наріжте окремо 
кожен інгредієнт тонкою соломкою: м’ясо, моркву 
та корінь селери. Приправте м’ясо перцем, сіллю й 
смажте до готовності. Моркву теж обсмажте.  На 
широкому неглибокому блюді розкладіть листя са-
лату; кожен лист наповніть сумішшю обсмаженої 
моркви, яловичини й селери. Збризніть лимонним 
соком та прикрасьте свіжою зеленню. 

Курячі шашличКи 
Інгредієнти: 700 г курячого філе. Для маринаду: 

50 г лимонного соку, 25 г меду, олія, сіль, перець. 
Приготування маринаду: розчиніть мед у ли-

монному сокові, додайте сіль та перець. Влийте 
олію й гарненько перемішайте. 

Приготування філе: поріжте великими куби-
ками. Покладіть шматочки в маринад і поставте 
маринуватися у холодильник на 1,5 години. Далі 
на дерев’яні шпажки нанизати шматочки філе, 
укладіть на деко й помістіть у духовку, розігріту 
до 250° на 20 хв. На дно духовки помістити єм-
ність з окропом. Через 15 хвилин від початку за-
пікання м’ясо перевернути. 

Господині на замітку
НеприємНі запахи На КухНі

Для усунення підгорілих запахів відкрийте вік-
на для провітрювання й потримайте над газовою 
плитою скоринку цитрусового плоду. 

Для усунення стійких запахів на кухні, про-
тріть усі поверхні губкою з мильним розчином, 
щоб видалити осілі частки диму й краплі жиру. 
Також слід протерти світильники, випрати штори 
й рушники.

Як к аже мУдрісТь…
люди змінюються тоді, коли знаходять 

віру в те, що мож уть домогтися бажаного. 
саме така віра є першим ключем, яка від-
к риває двері до успіх у.

Втрачене посвідчення ветерана 
війни – учасника бойових дій, ви-
дане 16.10.2009 року, серії Д-I  № 
348419 на ім’я Білецької розалії 
Миколаївни, вважати недійсним. 

уПрАВЛІННЯ АгрОПрОМИСЛОВОгО рОзВИтКу ДНІПрО-
ПЕтрОВСЬКОї рАЙДЕрЖАДМІНІСтрАЦІї оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади начальника відділу фінансово-кредитно-
го забезпечення, економічного аналізу та соціально-трудових відносин 
(головний бухгалтер). Вимоги до претендентів: громадянство Украї-
ни;повна вища освіта;стаж роботи за фахом не менше 3 років;володіння 
персональним комп’ютером в обсязі користувача програмним забезпе-
ченням. Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів 
із дня публікації оголошення. Довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
теплична, 5, каб.44. тел.: 27-90-06.

уПрАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОгО фОНДу уКрАїНИ В ДНІ-
ПрОПЕтрОВСЬКОМу рАЙОНІ ДНІПрОПЕтрОВСЬКОї ОБ-
ЛАСтІ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: спеціа-
ліста відділу виконання бюдету, бухгалтерського обліку та звітно-
сті;головного спеціаліста відділу з виплати пенсій;спеціаліста 1 ка-
тегорії з діловодства загального відділу, тимчасово;головних спеці-
алістів відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян. У 
конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі громадяни України, які 
мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування 
та стаж роботи в державній службі або в сферах управління за фа-
хом. Володіння комп’ютерними програмами, знаннями законодав-
чої бази та інструктивних документів. за довідками звертатися за 
телефонами: 725-47-06, 27-80-40. Адреса: сел.Ювілейне, вул.те-
плична, 23. Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПрО ОПрИЛЮДНЕННЯ ПрОЕКту 

рЕгуЛЯтОрНОгО АКтА
Проект рішення Дніпропетровської районної ради 

«Про погодження тарифу за надання послуг та за-
твердження граничної чисельності працівників кому-
нального підприємства Дніпропетровського району  
«Бюро технічної інвентаризації»

Проектом рішення Дніпропетровської районної ради, 
на підставі відповідних розрахунків, пропонується за-
твердити вартість надання послуг з формування ін-
формаційної довідки, оформлення заявки, щодо права 
власності на нерухоме майно, з наданням відповіді на 
об’єкти житлового фонду для замовників – фізичних та 
юридичних осіб комунальним підприємством Дніпро-
петровського району «Бюро технічної інвентаризації». 

Зауваження та пропозиції до проекту рішення 
можна надсилати до відділу з питань соціально-еко-

номічного розвитку територій району та здійснення 
економічних реформ виконавчого апарату районної 
ради за адресою:  52005, Дніпропетровський ра-
йон, сел. Ювілейне, вул. теплична, 5, кабінет № 
12, тел.: (0562) 27-80-95 або електронною поштою:  
e-mail: dneprrada@dp.gov.ua з подальшим наданням 
на паперових носіях.   

Проект рішення районної ради «Про погодження та-
рифу щодо надання послуг та затвердження граничної 
чисельності працівників комунального підприємства 
Дніпропетровського району «Бюро технічної інвента-
ризації» та відповідний аналіз регуляторного впливу 
оприлюднено на офіційному веб-сайті Дніпропетров-
ського району:  Web: http:// www.dnipr.dp.gov.ua в роз-
ділі  «районна рада» – «регуляторна політика».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юри-
дичних осіб, їх об’єднань до проекту рішення при-
ймаються до 24 березня 2014 року.

Відповідно до ст. 32 закону україни «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» рішенням сесії районної ради від 25 грудня 2013 року № 364-28/VI 
затверджено План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2014 році.

№ 
п/п

Назва проекту Ціль прийняття Строк підго-
товки проекту

Підрозділ, відпові-
дальний за розроблення

«Про погодження тарифу 
за надання послуг та затвер-
дження граничної чисельно-
сті працівників комуналь-
ного підприємства Дніпро-
петровського району «Бюро 
технічної інвентаризації»

Встановлення економічно об-
ґрунтованих тарифів на  надання 
фізичним та юридичним особам 
інформаційних довідок щодо ре-
єстрації права власності на не-
рухоме майно для подальшого  
здійснення правочинів.

І квартал 
2014 року

Відділ з питань соціаль-
но-економічного розвитку 
територій району, здійс-
нення економічних ре-
форм виконавчого апарату 
районної ради.

«Про погодження тари-
фів за надання послуг ко-
мунальним підприємством 
«Архітектурне бюро»

Встановлення економічно об-
ґрунтованих тарифів на виготов-
лення містобудівної документа-
ції, картографічних  та топогра-
фо-геодезичних матеріалів для 
задоволення потреб населення 
району.

ІІ квартал 
2014 року

Відділ з питань соціаль-
но-економічного розвитку 
територій району, здійс-
нення економічних ре-
форм виконавчого апарату 
районної ради. 

1

2

Колективи Дніпропетровської районної державної адміністрації та районної ради 
висловлюють щире співчуття директорові виконавчої дирекції Дніпропетровського 
обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працез-
датності Соколовій Лілії Миколаївні з приводу смерті батька – 

Миколи Петровича СОКОЛОВА. 
Поділяємо із колегою біль і скорботу непоправної втрати.

Підгородненський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади провідного спеціаліста, за фахом педагога, психолога, юриста. Документи на конкурс приймаються протягом 30 
календарних днів після виходу публікації. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта за напрямком 
роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональним комп’ютером в обсязі користувача програмного 
забезпечення. Довідка за адресою: м. Підгородне, вул. Центральна,44, тел.: (056) 712-11-68.

Під час повені чи паводку слід зберігати 
спокій і діяти відповідно ситуації

Попередьте сусідів, по можливості, надайте до-
помогу інвалідам, дітям та людям похилого віку. 
Після чого: підготуйте документи, одяг, най-
більш необхідні речі, запас продуктів харчуван-
ня на декілька днів, медикаменти і дійте згідно 
інструкції: 1. Від’єднайте всі електроприлади від 
електромережі, вимкніть газ. 2. Придбайте рези-
нові чоботи, водонепроникний одяг та, по мож-
ливості, надувний човен. Все це допоможе вам 
під час повені. 3. Перенесіть більш цінні речі та 
продовольство на верхні поверхи будинку або 
підніміть на верхні полиці. 4. Переженіть худобу, 
яка є у вашому господарстві на якесь підвищення 
(якщо ви проживаєте в сільській місцевості).

У зв’язку з підтопленням помешкань, сільсько-
господарських угідь, лісів, доріг існує ризик спа-
лахів інфекційних хвороб. Зарадити цій біді мож-
на дотримуючись простих правил гігієни.

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПрО  рОзгЛЯД 
МІСтОБуДІВНОї  ДОКуМЕНтАЦІї

Для ознайомлення громадськості  з намірами 
забудови території в приміщенні Підгороднен-
ської міської ради за адресою: м. Підгородне,       
вул. Центральная, 46, оприлюднено проект «Де-
тальний план частини території кварталу по вул. 
Фадєєва, 199 «А» в м. Підгородне Дніпропетров-
ського району, Дніпропетровської області щодо 
розміщення земельної ділянки під індивідуальну 
житлову забудову.

Детальний план розроблений на підставі рі-
шення Підгородненської міської ради № 2897 – 
XXXIX/VI  27.12.13 р.

Головною метою детального плану є розміщен-
ня на території кварталу по вул. Фадєєва, 199 «А» 
в м. Підгородне Дніпропетровського району Дні-
пропетровської  області.

Детальний план представлений для ознайом-
лення в робочі дні з 19. 02. 2014р.  по  19. 03. 2014р., 
з 10.00 до 16.00 год.

Пропозиції та зауваження надаються в пись-
мовій формі (повинні містити обґрунтування з 
урахуванням вимог законодавства, будівельних 
норм, державних стандартів та правил) на адре-
су Підгородненської міської ради, з зазначенням 
прізвища, ім я́ та по батькові, місця проживання, 
особистим підписом, до 19. 03. 2014 р.

Розгляд наданих пропозицій закінчується 19. 03.2014 
р., телефон для довідок: (056) 729-16-21.
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ДОПОМОЖІТЬ УРЯТУВАТИ ЖИТТЯ
Сергійкові Босаю, 10-річному життєрадісно-
му хлопчикові з села Олександрівка Дніпро-
петровського району, загрожує небезпека. 

Діагноз: онкологічне захворювання крові. 
Мама, Наталія Григорівна, інвалід II 

групи, сама виховує дитину. 
Дорослі не можуть залишити дитину в 

біді. Ми обов’язково допоможемо Сергійкові, 
й він неодмінно одужає!

На базі Степнянської СШ (директор Валентина Обух) про-
йшли змагання  із гирьового спорту, приурочені Дню Захисника 
Вітчизни. За призи від районної організації товариства сприяння 
оборони України боролись 8 силачів, які представляли 4 шкільні 
колективи.

Особистий залік, ри-
вок гирі 16 кг: 1 місце 
– Віталій Нем’ятий  (Зо-
рянська СШ) – 90 ба-
лів; 2 місце – Владислав 
Грицюк (Степнянська 
СШ) – 89 балів; 3 місце – 
Владислав Нем’ятий (Зо-
рянська СШ) та Ярослав 
Волошин (Степнянська 
СШ) – по 85 балів. Ко-
мандний залік: 1 місце – 
Зорянська СШ – 175 балів 

(вчитель предмету «Захист Вітчизни» Сергій Вербицький); 
2 місце – Степнянська СШ – 174 бали (вчитель фізкультури 
Катерина Глущенко); 3 місце – Чумаківська СШ – 147 балів 
(вчитель фізкультури Анатолій Щитовський).

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Всього один ривок ви-
рішив долю золотої медалі. Її виборов зорянець Віталій Нем’я-
тий, який випередив Владислава Грицая із Степного, лише на 
очко. У Катерини Глущенко, як у головного судді, були претен-
зії до гирьовиків щодо техніки виконання вправи. Тому спортс-
менам-силачам, слід усунути недоліки й помилки, щоб вдало 
виступити на районній першості з гирьового спорту заплано-
ваної на квітень».

Сергій ВЕрБИЦЬКИЙ. На фото: Катерина глущенко, 
кандидат у майстри спорту із гирьового спорту, разом із пе-
реможцями турніру із зорянської СШ.

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

СПОрт

Змагаються  майбутні
Захисники  вітчиЗни

У день відкриття Зимових 
Олімпійських ігор в Сочі, до-
шкільний навчальний заклад 
«Світлячок» Новоолександрів-
ської сільської ради  гостинно 

відкрив двері для учасників 
Малих Зимових Олімпійських 
ігор. Спортивний зал для про-
ведення змагань був зразково 
підготовлений гостинними го-
сподарями.

В іграх взяли участь чоти-
ри групи дошкільнят: «Коло-
бок» – група раннього віку 
дітей, вихователі Зубач Л.О., 
Качковська О.В.; «Теремок» – 
група молодшого віку, вихова-
тель Візир С.В.; «Чебурашка» 
– середня група, вихователь 
Ашурко М.А.; «Буратіно» – 
група старшого віку, вихова-
телі Свиридова І.М., Качков-
ська О.В. 

Головною метою змагань є 
залучення дітей до система-
тичних занять фізичною куль-
турою, формування здорового 

способу життя, підвищення 
ефективності діяльності до-
шкільного навчального закла-
ду з організації фізкультур-
но-оздоровчої роботи серед 

дітей дошкільного віку, про-
паганда олімпійських прин-
ципів. Перед початком зма-
гань відбулося театралізоване 
святкове дійство – відкриття 
Малих Зимових Олімпійських 
ігор із залученням мультиплі-
каційних героїв – смішариків 
Нюші, Кроші та Їжачка. Зма-
гання пройшли в три етапи: 
представлення команд «Візит-
на картка», участь у зимових 
естафетах («Бобслей», «Лиж-
ники», «Не загуби сніжку», 
«Снігокулі»), підбиття підсум-
ків. У змаганнях разом із діть-
ми брали участь і допомагали 
їм улюблені смішарики.

Досить яскраво всі коман-
ди виступили в першому виді 
змагань «Візитна картка». Але 
все ж, на думку журі, в яке 

увійшли завідуюча дошкіль-
ного закладу Любов Візир, 
вихователь-методист Наталія 
Морариця, вихователь Лариса 
Зубач та чарівна Зима (Марина 

Онушко),  кращою стала ко-
манда «Ялинка».

У різних зимових естафетах 
команди одна за одною пока-
зували свою сміливість, жва-
вість. Журі віддавало перевагу 
найспритнішим та швидким, 
а в кінці естафет за результа-
тами змагань уже всі команди 
святкували дружню перемогу. 
Учасники змагань були наго-
роджені медалями, які їм по-
чесно вручила Снігова Баба 
від імені спортивного зимово-
го комітету.

Ігри закінчилися, згас олім-
пійський вогонь. Юні спортс-
мени запрошені на наступний 
рік до участі в Малих Зимових 
Олімпійських іграх. 

Наталія МОрАрИЦЯ, 
вихователь-методист.

у зДОрОВОМу тІЛІ – зДОрОВИЙ ДуХ

малі зИмові олімпійські ігрИ

Свій 95-ти річний ювілей відзначила 
таїсія григорівна гОШКОДЕрЯ!

Народилася 18 лютого 1919 року. Пропрацювала все життя вчитель-
кою у с. Кобелячок Полтавської обл. Кременчуцького р-ну. Більше 30 
років проживає у місті Підгородному.

Шановна таїсіє Григорівно!
летять літа, мов бистрі води,

І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні

Що Вам уже – 95!
Хай нових днів ще буде безліч,

Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.

Здоров’я, щастя зичим не на рік
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Вітає дорогу маму та бабусю вся любляча  родина, особли-
во, син та невістка, онуки та правнуки.

Відділ культури, туризму, 
національностей та релігій, 
коллектив Дніпропетровсько-
го районного Будинку культу-
ри щиро вітають з ювілейним 
днем народження 

Ларису КОрСу. 
Шановна ларисо Іванівно!

Хай доля піснею зліта,
Розквітне цвіт калиною у лузі,

Хай будуть щедрими літа
На щастя, на здоров’я 

і на друзів!
людської шани зичимо 

й тепла,
Достатку, злагоди 

і дружби у родині,
Щоб вся журба 

у безвість відійшла,
А радість залишилася віднині!

ШАНОВНІ  СПОЖИВАчІ!
Звертаємось до всіх абонентів району з проханням пога-

сити борги за спожиті житлово-комунальні послуги, не пі-
зніше 20 числа наступного місяця. Житлово-комунальні по-
слуги – результат господарської діяльності, спрямованої на 
забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих  
і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах. 

Споживач зобов’язаний: оплачувати житлово-комунальні по-
слуги у строки, встановлені договором або законом. При необ-
хідності скористуйтеся субсидією, що дасть змогу отримувати 
від держави пільги по оплаті житлово-комунальних послуг. В 
разі наявності заборгованості за спожиті енергоносії та надані 
житлово-комунальні послуги потрібно заключити договір по 
реструктуризації боргів з підприємством.

Відділ житлово-комунального господарства та будівниц-
тва райдержадміністрації.

У державній пожежно-ря-
тувальній частині № 60 по 
охороні м. Підгородного 
Дніпропетровського райо-
ну несе службу водій Сер-
гій Найденко, на долю яко-
го випало пройти бойовим 
шляхом афганської війни 
в складі радянських військ 
колишнього СРСР. За зраз-
кове виконання інтернаці-
ональногоого обов’язку він 
був нагороджений  медаллю 
«Воїну-інтернаціоналісту від вдячного афганського народу». 
У День вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав та 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР із 
Республіки Афганістан особовим складом державної пожеж-
но-рятувальній частині відбулося вшанування учасника бойо-
вих дій. Начальник частини майор служби ЦЗ Олександр Єго-
ров вручив С.А. Найденкові Почесну грамоту та подарунок.

Артем зАПОЛЯНСЬКИЙ, 
головний інспектор Дніпропетровського районного сектору 
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. 

ДСНС ІНфОрМуЄ

Шануймо учасників
бойових дій

КІрОВСЬКА СЕЛИщНА рАДА оголошує про-
ведення конкурсу з визначення суб’єкта підприєм-
ницької  діяльності, якому надаються повноваження 
з управління комунальним господарством терито-
ріальної громади на житловому масиві «Птахофа-
брика» селища Кіровське та наданням комунальних 
послуг. Перелік документів: 1.Заява на участь у 

конкурсі; 2. Копія свідоцтва про державну реєстра-
цію; 3. Копія Статуту; 4. Копія державних ліцензій 
та сертифікатів; 5. Довідка податкової адміністрації 
про відсутність заборгованості; 6.Баланс та звіт про 
фінансові результати за попередній рік; 7. Докумен-
ти та ро зрахунки на тарифи комунальних послуг. 
Документи подаються протягом 30 календарних 

днів з дня виходу оголошення про проведення кон-
курсу. Порядок проведення конкурсу опублікова-
ний на офіційному сайті Кіровської  селищної ради 
(кirovskoe-dp.org). за додатковою інформацією 
звертатися за адресою: сел. Кіровське , вул. Цен-
тральна, 35,  каб. № 2, тел.: 761-16-45 (75) щоденно, 
крім суботи та неділі.

МІНІСтЕрСтВО ДОХОДІВ І зБОрІВ ІНфОрМуЄ

Під таким гаслом в  Дніпропетровській ОДПІ 
ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області 
відбувся брифінг начальника Віктора Ростема 
на тему: «Кампанія декларування-2014. Кон-
цепція Всеукраїнського декларування».

Віктор Іванович від-
значив, що з 01.01.2014 
року стартувала кампа-
нія декларування доходів, 
одержаних громадянами в 2013р. Декларування 
доходів фізичних осіб пов’язане з виконанням 
платниками податків вимог ст.179 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI.

Начальник звернув увагу на те, що громадя-
ни, які в 2013 році одержали дохід від спадщини, 
дарування, операцій з інвестиційними актива-
ми, надання в оренду або продажу рухомого або 
нерухомого майна, іноземні доходи, відповідно 
до Податкового кодексу України зобов’язані до 
1 травня 2014 року задекларувати свої  доходи, а 
до 1 серпня 2014 року сплатити податок до бю-
джету. Разом з тим, як відзначив Віктор Ростем, 
платники податків мають право на податкову 
знижку. Тобто вони можуть повернути частину 

витрат за навчання, іпотечне кредитування, до-
бродійність або пожертвування неприбутковим 
організаціям і.т.п.

Крім того, Віктор Іванович звернув увагу, що в 
2014 році заповнити і здати декларацію про май-
новий  стан про доходи можна не тільки на папе-
ровому носії, але і через Інтернет.

На брифінгу Ві-
ктор Ростем пові-
домив, що Мініс-
терство доходів і 

зборів України пропонує громадськості взяти 
участь в обговоренні Концепції реформи по 
декларуванню доходів громадян. Він звернув 
увагу, що Міндоходів України пропонує до об-
говорення не готовий законопроект, а концеп-
туальні основи і елементи майбутньої систе-
ми декларування доходів. Елементи реформи 
потребують обговорення, щоб сконструювати 
найбільш оптимальну для України модель де-
кларування доходів. Обговорення Концепції 
Всеукраїнського декларування громадян від-
бувається на форумі офіційного веб-порта-
ла Міндоходов. Також свої пропозиції плат-
ники  податків можуть послати на електронну 
пошту gromada@minrd.gov.ua.

ДЕКЛАруВАННЯ ДОХОДІВ – 
КОНСтИтуЦІЙНИЙ ОБОВ’ЯзОК  грОМАДЯН


