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Дніпровська зоря

Конституція – це особиста справа й інтерес кожного громадянина. Це спільний скарб і спільна відповідальність усього українського народу, саме цим до-
кументом стверджується незалежна Україна, й тому ми ставимося з особливою повагою та шаною до нашого Основного Закону. 

Ми впевнені, що все в нашій країні буде добре. Бо ми - велика держава й сильна нація. А конституційні традиції України налічують уже кілька століть. 
Адже, як стверджують історики, навіть знаменита Конституція США писалася за принципами та ідеями  першої Конституції України Пилипа Орлика. 

Бажаємо вам, дорогі наші земляки, успіхів у праці, натхнення, завзяття та добра. Нехай будуть мир, спокій, злагода та затишок у вашій родині, так само як 
і в нашій великій, прекрасній і неповторній, найкращій у світі Україні. 

Едуард ПІДЛУБНИЙ, голова районної державної адміністрації,   Сергій ІВАНЦОВ, голова районної ради.

ДОрОГІ ДрУзІ! ВІД щИрОГО СЕрЦя ВІтАємО ВАС Із ДНЕм КОНСтИтУЦІї УКрАїНИ! 

У переддень трагічної дати в історії 
людства – початку Великої Вітчизняної 
війни – в м. Підгородному сталася подія, 
на яку давно чекали сини й доньки геро-
їчних радянських воїнів. 

На березі затоки річки Самара, на 
вул. Залізничній, відбулося відкриття 
пам’ятника бійцям і командирам 261-ої, 
273-ої, 15-ої стрілецьких дивізій, коман-
диру 261-ї стрілецької дивізії, полков-
нику Михайлу Андрійовичу Єрьоміну, 
командиру 809 артилерійського полку 
майору Іонісію Григоровичу Каф’яну. 

Священна підгородненська земля 
була свідком кривавих боїв часів Другої 
світової війни, й навіки зберігає світлу 
пам’ять про підрозділи Червоної Армії, 
що загинули в боях із фашистськими 
загарбниками в вересні 1941 року, за-
хищаючи рідну землю. На урочистому 
зібранні були присутні представники 
влади району, духовенства, ветерани 
Великої Вітчизняної війни, свідки дале-
ких трагічних подій, школярі, небайду-
жі мешканці. 

Під мелодію проникливої фронтової 

пісні «Ты же выжил, солдат, хоть сто 
раз умирал» розпочався мітинг пам’я-
ті. Почесне право відкриття пам’ятника 
було надане Володимирові Очеретяно-
му, голові Підгородненської міської ор-
ганізації «Союз Чорнобиль Україна» та 
Григорієві Олійнику, ветеранові Великої 
Вітчизняної війни. 

Про бойовий героїчний шлях 261-ї ди-
візії цікаво й змістовно повідала присут-

нім Вікторія Чередниченко, директор 
музею м. Підгородного.

До присутніх на заході звернувся Еду-
ард Підлубний. У своєму виступі голова 
райдержадміністрації провів паралель 

між подіями 1941-1945 років та бойови-
ми діями, які відбуваються цими дня-
ми на сході України. Він зазначив, що 
сьогодні гинуть наші діти, брати, рідні, 
знайомі. Але, безсумнівно, як наші діди 
стояли до останнього подиху, захища-

ючи Батьківщину від ворога, так і ми 
докладемо всіх зусиль, й обов’язково ви-
стоїмо в цій війні, щоб наші діти жили 
в мирі й спокої. «Україна була, є і буде 
незалежною країною. Ми не допустимо, 
щоб у нашій домівці панували люди зі 
зброєю в руках», - сказав Едуард Станіс-
лавович. Сергій Іванцов, голова район-
ної ради, зазначив, що подвиг наших ді-
дів неоціненний, нетлінна пам’ять буде 

вічно жити в серцях вдячних теперішніх 
і прийдешніх поколінь. Петро Дудка, 
Підгородненський міський голова, ви-
словив вдячність ветеранам Великої Ві-
тчизняної війни за подарований мир, а 

тим, кого вже немає поряд із нами – світ-
ла й вічна пам’ять. 

Про криваву переправу через річку 
Самара в далекому вересні 1941 року зга-
дав на мітингу Василь Скиба, почесний 
голова районної ГО «Союз Чорнобиль 

Україна». «З метою 
увіковічення героїв, 
які зберегли нам чисте 
небо, захистили землю 
від фашистської на-
вали, ми сьогодні від-
криваємо цей пам’ят-
ник. Вічна пам’ять 
загиблим!» - промовив 
Василь Іванович, бать-
ко якого теж боронив 
Вітчизну в роки вій-
ни. А щодо ситуації в 
Україні він наголосив, 
що ми будемо груддю 
боронити милу серцю, 
неподільну неньку від 
підступного ворога.

Свідки оборони Під-
городного розповіли про безжалісний 
бій, під час якого полягло безліч солда-
тів Червоної Армії. Іван Держирука зга-
дав брідок, єдине мілке місце через Са-
мару, де намагалися перебратися люди, 
й потрапляли під безжалісний обстріл 
німецько-фашистської армії. Вода в річ-
ці була червоною від крові. А розтерзана 
матінка земля стогнала від болю й жалю 
за своїми загиблими дітьми.

До глибини душі проникливі вірші чи-
тали цього дня Валентина Капітон, голо-
ва Ювілейної селищної ради ветеранів, 
Світлана Перфілова, місцева жителька. 
Прозвучала розповідь про історичні події 
тих років від Леоніда Безуглого, автора 
книги «Ломівський плацдарм». Почули 
люди про героїзм наших батьків та дідів, 
про події кривавої осені 1941 року на те-
ренах рідного краю. 

Отець Євгеній, настоятель храму «На 
честь Різдва Іоанна Хрестителя», про-
мовив прекрасні слова про любов і мир 
на землі, такі актуальні сьогодні, в цей 
неспокійний час на Україні. «Війна,- 
виголосив отець Євгеній – це бажання 
покорити й взяти в рабство людей, це 
зародження фашизму. Сьогодні най-
головніше – зупинити війну, смерть 
і насильство. Найцінніше на землі  
– людське життя, й коли це поняття 
втрачене – настає темрява. Ми не мо-
жемо створити рай на землі, але ми 
повинні не допустити на ній пекла». 

Солов’їний спів лунав над хвилями 
Самари. Згадуючи тих, хто боронив 
мир, кому останнім пристанищем ста-
ли поля, річки, ліси нашої безкрайньої 
славної землі, присутні на мітингу вша-
нували пам’ять героїв хвилиною мов-
чання.

До підніжжя пам’ятника загиблим 
воїнам Великої Вітчизняної війни цьо-
го дня лягли живі квіти. Ялинову гір-
лянду поклали Віктор Костенко, голова 
Підгородненської міської організації 
ветеранів війни та учні місцевої шко-
ли. Квітковий вінок спустили на воду, 
в ім’я нетлінної пам’яті про наших рід-
них героїв та такого потрібного людям 
миру на землі.

Висловлюється щира подяка за допо-
могу у встановленні пам’ятника Галині 
Огородніковій, колективу Ювілейної 
селищної ради та особисто Іванові Ка-
мінському, Олегові Киричку, Ларисі 
Луценко, Ігореві Скажутіну, Наталії 
Олійник, Богданові Кулику, Анато-
лію Реці, Юрію Казимірову, Миколі 
Ладутькові, Володимирові Кононову, 
Тетяні та Олександрові Кірімовим, Ген-
надію Чеботареві, директорові дитячо-
го садочку «Червона шапочка» Тетяні 
Гнідій та іншим.

Наталія яКІВЕЦЬ, м. Підгородне. 

22 червня біля районного Будинку культури відбулося покладання квітів до 
пам’ятного знаку загиблим воїнам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Вша-
нувати пам’ять полеглих героїв у роки найжорстокішої війни в історії людства   
зібралися: Едуард Підлубний, голова райдержадміністрації, Сергій Іванцов, го-
лова районної ради, Іван Камінський, Ювілейний селищний голова, Володимир 
Кононов, депутат районної ради, Олександр Білоконенко, голова районної ради 
ветеранів війни та праці, Тетяна Сараб’єва, керівник апарату РДА, Алла Сафро-

нова, начальник відділу культури, туризму, національностей та релігій райдер-
жадміністрації, мешканці сел. Ювілейного та м. Підгородного. 

Народний вокальний ансамбль «Журавка» заспівав пісні воєнних років. При-
сутні під час хвилини мовчання схилили голови в скорботі в пам’ять тих, хто з 
перших хвилин Великої Вітчизняної війни став на захист рідного краю, всіх, хто 
пожертвував своїм життям, аби країна була вільною.

Юлія ЧУмАК. Фото автора.

герої живуть у віках

ПАм’ятАємО



2 27 червня 2014 року № 24 ( 7843)
«Дніпровська зоря» україна у нас оДна

З нагоди Дня медичного працівника у 
селі Сурсько-Литовське відбулася святкова 
зустріч колективу сільської амбулаторії за-
гальної практики сімейної медицини з на-
родним депутатом Віктором Бутківським. 
Віктор Володимирович щиро привітав лю-
дей найгуманнішої професії зі святом та 
вручив колективу Подяку за професійність 
і відданість справі, турботу про здоров’я 
сільських жителів.

Кращих представників сільської ме-
дицини депутат Верховної Ради України 
відзначив подарунками: Валентину Скок, 
лікаря, яка пропрацю-
вала на ниві здоров’я 45 
років, Валентину Шуль-
гіну, медсестру з багатолітнім стажем роботи, та молодого спеціаліста Інну 
Балабуху, яка працює в амбулаторії менше року, але вже встигла проявити 

себе як фахівець сімейної ме-
дицини та завоювала повагу в 
колективі.

Завідувач амбулаторії Кос-
тянтин Зотов розповів: «Зав-
дяки підтримці й допомозі не 
словом, а конкретними справа-
ми, народного депутата Вікто-
ра Бутківського, наша амбула-
торія, якій у цьому році випов-
нюється 77, має можливість не 
тільки вижити в складних умо-
вах сьогодення, а й рухатися 

вперед. Підтвердження цьому – новенький автомобіль медичної допомоги 
для сільської місцевості, який красується зараз на подвір’ї нашого медич-
ного закладу, а в разі необхідності  швидко домчить сімейного лікаря у 
найвіддаленіші куточки нашого села. Раніше медикам доводилось долати 
відстані навіть до 9 км пішки або на велосипеді. Зараз допомога надходить 
терміново, що допомагає людям зберегти здоров’я й життя».

У селі проживає більше 5 тисяч людей, тож населення обслуговує 4 сімейні 

лікарі, акушер-гінеколог, стоматолог та 8 медичних сестер. Часто 
за медичною допомогою до досвідчених фахівців Сурсько-Литов-
ської амбулаторії звертаються й жителі села Новомиколаївка, яке 
розташоване майже за 15 км від Сурсько-Литовського.

Приміщення лікувального закладу вже дуже старе, тож колектив 
медичних працівників і відвідувачі амбулаторії, всі – від немовлят 
до людей похилого віку, рік тому страждали від холоду в кабінетах 
взимку. Зараз зі сльозами на очах, але вже з посмішкою, медична 
сестра фізіотерапії Любов Бугір пригадує, як часто хворіла сама, 
як важко було в опалювальний сезон оглядати хворих: «Після 
звернення до Віктора Бутківського вже через 2 місяці вся система 
опалення була замінена, в нашому лікарняному закладі запанувало 
тепло, про яке ми мріяли роками». 

Сьогодні в будівлі гостро стоїть про-
блема реконструкції каналізаційної 
системи, яка з роками застаріла й вже 

виходить із ладу. Віктор Володимирович пообіцяв вирішити це питання.
З депутатського фонду нардепа виділені кошти на придбання 19 реаніма-

ційних ліжок для 
лікарень Дніпропе-
тровської області. 
У селі Миколаївка 
відремонтований 
кабінет стоматоло-
га. Для амбулаторії 
ЗПСМ Петриків-
ського району при-
дбані кардіограф та 
гастроскоп.

Віктор Бутків-
ський надає допо-
могу в проведенні капітального ремонту лікарні №6 м. Дніпропетровська. 
Зі святковим візитом Віктор Володимирович завітав і до міської лікарні, в 
якій також лікуються жителі Дніпропетровського району. Користуючись 
нагодою,  нардеп перевірив хід будівельних робіт, поцікавився проблемами, 
поспілкувався з лікарями та хворими, які перебувають на лікуванні у цьому 
медичному закладі. 

таміла ЖОрНяК, с. Сурсько-Литовське – м. Дніпропетровськ.

НАрДЕП НА ОКрУзІ

жити – україні служити
Днями в приміщенні райдержадміністрації від-

бувся захід з нагоди свята Дня державної служ-
би України. На адресу службовців, які з повною 
віддачею  працюють на користь району та всієї 
України, цього дня звучали слова щирої вдячно-
сті та гарні побажання.

Професіоналізм, наполегливість, відповідаль-
ність, сумлінне виконання обов’язків – це основні 
риси характеру державних службовців, які пра-

цюють в управліннях агропромислового розвит-
ку, фінансовому, юстиції, соціального захисту 
населення, районних відділах освіти, культури, 
архіву, архітектури, спорту та молоді, надзвичай-
них ситуацій, пенсійного фонду, служби в спра-
вах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді. 

З вітальним словом до працівників державної 
служби звернувся голова райдержадміністрації 
Едуард Підлубний. Він привітав винуватців тор-
жества зі святом, побажав натхнення та успіхів, й 
закликав до відповідальності перед виконанням 
поставлених задач, особливо, в непростий для 
країни час. 

Прозвучали красиві слова поздоровлень від го-
лови районної ради Сергія Іванцова. Сергій Ві-
кторович наголосив на тому, що щоденна клопіт-
ка праця державного службовця, від якої зале-
жать усі перетворення в країні, неодмінно буде 
оцінена. 

На урочистостях із нагоди Дня державної служ-
би України професіонали своєї справи були від-
значені нагородами. Грамотою Дніпропетров-
ської районної державної адміністрації за плід-
ну та сумлінну працю, високий професіоналізм, 
творчий пошук та ініціативу в роботі, вагомі до-
сягнення у професійній діяльності, а також з на-

годи професійного свята – Дня державної служби 
України нагороджені: Наталія Пикіна, головний 
спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського 
обліку Дніпропетровського районного центру за-
йнятості; Інна Авраменко, начальник відділу бю-
джетних надходжень, видатків та обслуговуван-
ня бюджетних коштів та інших клієнтів управ-
ління державної казначейської служби України в 
Дніпропетровському районі; Людмила Зубенко, 

головний спе-
ціаліст відді-
лу бюджетних 
н а д х о д ж е н ь , 
видатків та об-
с л у г о в у в а н н я 
бюджетних ко-
штів та інших 
клієнтів управ-
ління державної 
к а з н а ч е й с ь к о ї 
служби України 
в Дніпропетров-
ському районі; 
Вікторія Зуб, 

головний спеціаліст відділу прийняття рішень 
та призначення соціальних допомог управління 
соціального захисту населення; Олена Малясо-
ва, головний спеціаліст відділу з питань соціаль-
но-трудових відносин управління соціального 
захисту населення; Наталія Бровченко, голов-
ний спеціаліст архівного відділу; Анна Харлан, 
головний спеціаліст відділу персоналу та орга-
нізаційної роботи; Неля Голомако, головний спе-
ціаліст відділу ведення Державного реєстру ви-
борців; Тетяна Орєшнікова, головний спеціаліст 
відділу діловодства й контролю; Наталія Мали-
на, заступник начальника управління агропро-
мислового розвитку; Микола Кузенко, головний 
спеціаліст з інженерно-технічного забезпечен-
ня, безпеки праці та автомобільного транспорту 
управління агропромислового розвитку; Наталія 
Чернікова, головний економіст відділу бюджет-
ної політики, економічного аналізу та фінансу-
вання бюджетних установ фінансового управ-
ління; Христина Калілей, спеціаліст І категорії 
відділу планування податків, оцінки виконання 
доходів бюджету та автоматизованої обробки 
економічної інформації фінансового управлін-
ня; Світлана Сарман, начальник відділу фінансо-
во-господарського забезпечення – головний бух-
галтер; Ольга Таран, державний адміністратор; 

Надія Закладна, завідувач сектору по роботі зі 
зверненнями громадян; Євген Гессен, завідувач 
сектору інформаційної діяльності та комунікації 
з громадськістю. 

Подякою Дніпропетровської районної держав-
ної адміністрації за плідну та сумлінну працю, 
високий професіоналізм, творчий пошук та ініці-
ативу в роботі, вагомі досягнення у професійній 
діяльності, а також з нагоди професійного свята – 

Дня державної служби України відзначена Ірина 
Сембрат, провідний спеціаліст відділу взаємодії 
з роботодавцями Дніпропетровського районного 
центру зайнятості.

Щирі посмішки дітей  сяяли на святі. І як по-
дарунок від малечі, батьки яких працюють дер-
жслужбовцями, прозвучали слова вітання. За 
приємний сюрприз юні артисти отримали Грамо-
ти Дніпропетровської районної державної адмі-
ністрації за активну участь у проведенні заходу 
з нагоди Дня державної служби України: Арлен 
Жорняк, Настя Невесела, Вадим Мазур, Юля 
Стреля, Ваня Сергійчук, Саша Лєнь, Даша Коза-
ченко, Андрюша Калілей, Евеліна Зуб та Вален-
тин Негода. Лунали оплески й побажання побу-
дувати прекрасну країну. 

Музичним вітанням став спів Любові Поліщук, 
працівника районного Будинку культури та Юлії 
Федорової.

Шановні наші державні службовці! 
Вітаємо вас зі святом та бажаємо, щоб ко-

жен із вас із гордістю носив це відповідальне 
звання. Хай ваші зусилля та прагнення, спря-
мовані на виконання функцій суверенної, неза-
лежної демократичної держави, дають рясні й 
вагомі плоди. 

Наталія яКІВЕЦЬ. Фото автора.

ПрОФЕСІЙНЕ СВятО 

теПло сердець єднає



327 червня 2014 року № 24 ( 7843)
«Дніпровська зоря»наша сила В єДності

Біженцям, які приїхали з Донецької й Лу-
ганської областей та Криму надаються не 
тільки місця для проживання, а й всебічна 
підтримка та допомога. 

Жителі Дніпропетровського району не 
стоять осторонь, бо немає чужого горя, біда одна на всіх. До Центру тимчасового пере-
бування біженців із дітьми, що організований у с. Волоському, надходить допомога від 
небайдужих людей. Зокрема, фермерів Анатолія Реки, Володимира Кочегарова – мука, 
олія, продукти харчування. Сократіс Кесов щоденно постачає  свіже молоко. Надходить 
підтримка від депутатів районної ради Сергія Сущенка, Костянтина Купріянова. Не зали-
шаються байдужими керівництво та колектив супермаркету «Варус», ПриватБанку, міс-
цеві жителі. За ініціативи депутатів Кіровської селищної ради, жителі мікрорайону Пта-
хофабрики зібрали й передали в село Волоське багато одягу, речей першої необхідності, 
продукти харчування для постраждалих внаслідок воєнних дій на сході України.

Всього через центр підтримки біженців вже пройшло 330 осіб. Сьогодні там перебуває 
70 людей.

Не буде зайвим вклад кожного з нас, коли в країні біда, ми маємо об’єднатися, згурту-
ватися, не падати духом, а боротися, підтримуючи один одного в тяжкий час, як ніколи.

Звертаємося до жителів району про надання допомоги біженцям, які знаходяться на 
території Степнянської та Волоської сільських рад.   таміла ЖОрНяК.

БУДЬмО мИЛОСЕрДНИмИ 

НЕ ПАДАЙмО ДУхОм 
У тяЖКИЙ ЧАС!

Відповідно до плану основних системних 
заходів у середу в залі засідань відбулося за-
сідання колегії райдержадміністрації під го-
ловуванням Едуарда Підлубного. На засідан-
ня колегії запрошені: керівники структурних 
підрозділів райдержадміністрації, районних 
управлінь, голови виконкомів місцевих рад, 
керівники установ і організацій району, пра-
цівники апарату районної дер-
жавної адміністрації, керівни-
ки правоохоронних та контро-
люючих органів. 

На розгляд колегії виноси-
лися наступні питання: про 
стан підготовки сільгосппід-
приємств району до проведен-
ня комплексу робіт по збиран-
ню ранніх зернових; про стан 
надання допомоги дітям із 
багатодітних сімей у Дніпро-
петровському районі.

З першого питання допо-
віла Тетяна Ткач – начальник управління 
агропромислового розвитку райдержадміні-
страції, яка зазначила, що  настала найвідпо-
відальніша пора для всіх аграріїв Дніпропе-
тровського району – збирання ранніх зерно-
вих культур. Цьогорічні погодно-кліматичні 
умови видалися сприятливими для сіль-
госпвиробників, достатня кількість вологи 
в ґрунті, нормальний температурний режим, 
своєчасне та якісне проведення всього комп-
лексу весняно-польових робіт надають впев-
неності в отриманні гарного врожаю ранніх 
зернових культур.

Згідно наданої статистичної звітності по 
формі 4 с/г «Посівні площі сільськогосподар-
ських культур під урожай 2014 року» по всім 
категоріям господарств, - збереглось озимих 
зернових на площі 20939 га, із них озима пше-
ниця 17868 га, озимий ячмінь 2762 га, озиме 
жито 308 га.

Весною посіяно: ярих зернових та зерно-
бобових культур на площі 24822 га, із них 
ранніх зернових 7245 га, соняшника на площі 
24698 га, сої 104 га, картоплі 3549 га, овочів 
2828 га, кормових культур 5301 га.

У структурі посівних площ зернова група 
складає 45761 га або 51% від ріллі в обробіт-
ку, технічні культури 26460 га або 29% від 
ріллі. Згідно науково-обґрунтованих нор-
мативів зернова група повинна складати не 
менше 55%, а технічні культури 20 – 22%. 
Кожний рік звертаємо на це увагу керівників 
сільськогосподарських підприємств, однак 
порушення мають місце. Так у ТОВ «Агро-

Стар» технічними культурами засаджено 
44% ріллі, ТОВ «Стіл Агро» – 41%, ДП АФ 
«Наукова» – 35%.

Згідно робочого плану ранніх зернових 
культур необхідно зібрати з площі 26484 га, а 
саме: озима пшениця 17868 га, озимий ячмінь 
2762 га, озиме жито 308 га, ячмінь ярий 4726 
га, пшениця яра 311 га, зернобобові 418 га, 

овес 91 га. Плануємо отримати валовий збір 
ранніх зернових культур близько 84 тис. тонн 
при середній урожайності 30-35 ц/га.

Із збору врожаю ранніх зернових культур 
всі господарства району забезпечені поли-
во-мастильними матеріалами. 

Готовність техніки складає 98%, в тому 
числі комбайнів та тракторів. Також прове-
дена робота по підготовці механізованих то-
ків для прийому нового врожаю – 84% токів, 
85% сушарок.

Згідно розробленого робочого плану 
збирання ранніх зернових культур госпо-
дарствами району планується провести за 
15 робочих днів. На сьогоднішній день зі-
брано озимого ячменю з площі 700 га при 
врожайності 32,0 ц/га, а такі господарства 
як СПП «Чумаки», ПП «Перемога АВК», 
та АФ «Наукова» закінчили збирання ози-
мого ячменю. 

Тетяна Іванівна запевнила, що комплекс 
робіт по збиранню врожаю ранніх зернових 
культур буде проведено вчасно і якісно.

Щодо питання про стан надання допо-
моги дітям із багатодітних сімей у Дніпро-
петровському районі виступив Микола 
Шеремет – начальник  відділу освіти. Про-
блеми сучасної сім’ї відносяться до числа 
найбільш важливих і актуальних. Їх значу-
щість визначається тим, що, по-перше, сім’я 
– один із основних соціальних інститутів 
суспільства, наріжний камінь людського 
життя, по-друге, тим, що цей інститут у да-
ний час переживає певну кризу, спричинену 

масштабними соціальними трансформація-
ми, зростанням мобільності населення тощо. 
Особливої уваги в цій ситуації потребують 
багатодітні сім’ї.

Заклади освіти району опікуються 408 ба-
гатодітними сім’ями, в яких виховується 1399 
дітей. Із них 724 є учнями шкіл, 80 – вихован-
цями дитячих садочків.

 Координаційну діяльність щодо її прак-
тичної реалізації в навчальних закладах ра-
йону здійснюють громадські інспектори з 
охорони дитинства, в Новоолександрівській 
СЗШ – соціальний педагог.

Так, 49 учнів із багатодітних сімей, що ма-
ють статус «малозабезпеченої сім’ї» у друго-
му кварталі 2014 року отримали безоплатні 
гарячі обіди на суму 8.00 грн на дитину на 
день. Це: сім’я Мозгових (Старокодацька 
НСШ), сім’я Бондарів (Степнянська СШ), 
Баловацьких (Волоська СШ), Тихоненко (Кі-
ровська СШ), Горяної (Кіровська СШ), Ми-
хальських (Любимівська СШ), Мигаліних, 
Верзун (Підгородненський НВК-1), Лобик, 
Козінко (Підгородненська СШ-3) та інші. 

404 дитини із багатодітних сімей із числа 
учнів початкової ланки згідно чинного зако-
нодавства отримували безкоштовне гаряче 
харчування як учні 1-4 класів на суму 6.00 
грн на дитину на день.

На виконання постанови  Кабінету Мі-
ністрів України від 26 серпня 2002 року 
№1243 «Про невідкладні питання діяльно-
сті дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів», згідно рішень виконкомів міської, 
сільських та селищних рад звільнено від оп-
лати за харчування в дошкільних навчаль-
них закладах району: на 100% - 3 дитини; 
на 50% – 56  дітей із багатодітних сімей, що 
виховуються в дитячих садках.

Соціальна адаптація, соціальне консульту-
вання, соціальна профілактика реалізуються 
в наступних напрямах роботи соціального 

педагога: проведення психолого-педагогіч-
ного консультування батьків; проведення 
профілактичних бесід; організація психо-
лого-педагогічних семінарів; діагностика 
причин девіантної поведінки дітей; залу-
чення учнів до роботи в культурно-масових 
заходах, залучення в роботу гуртків, секцій 
у позаурочний час з метою профілактики 

бездоглядності. 374 дитини 
із багатодітних сімей протя-
гом навчального року були 
залучені до роботи в гуртках, 
секціях та інших творчих 
об’єднаннях загальноосвітніх 
навчальних закладів. Протя-
гом першого півріччя 2014 
року було організовано без-
коштовний перегляд вистав, 
відвідування театрів для 35 
дітей із багатодітних сімей 
на суму 1 550 грн; органі-
зація літнього відпочинку 

учнів у пришкільних таборах – 297 дітей із 
багатодітних сімей відпочили в червні 2014 
року в пришкільних таборах відпочинку за 
рахунок коштів районного бюджету (66 528 
грн); сприяння в профорієнтації учнів, ін-
дивідуальне працевлаштування підлітків. 
100% відсотків дітей із багатодітних сімей, 
які навчаються в 8-9, 10-11 класах, охоплено 
профільною й допрофільною освітою.

Відбулася розробка практичних рекомен-
дацій проводилася в двох напрямках: опти-
мізація роботи з сім’єю; підвищення ефек-
тивності соціально-педагогічної роботи з 
девіантними дітьми; розробка комплексу за-
ходів і форм роботи з багатодітною родиною 
в умовах загальноосвітнього закладу. 

Разом з тим, питання соціально-педаго-
гічної допомоги багатодітним сім’ям не об-
межуються тільки рамками наведених вище 
заходів. Подальшої розробки потребують 
такі питання, як психолого та медико-педа-
гогічний супровід багатодітних сімей, що 
мають дітей-інвалідів,  питання соціаліза-
ції дітей з багатодітних сімей за допомогою 
включення в суспільно-корисну діяльність 
(громадські організації, волонтерська ді-
яльність та ін.), введення посад соціальних 
педагогів до штатних розкладів закладів 
освіти.

До обговорення даного питання приєдна-
лася Валентина Полупанова, директор ПШ-
2, яка докладно розповіла про оздоровчу 
кампанію літа 2014 при пришкільному таборі 
«Веселка».

Проект рішення Дніпропетровської районної ради «Про встановлення розміру 
щомісячної батьківської плати за навчання в комунальному закладі «Дніпропетров-
ська районна школа естетичного виховання» на 2014-2015 навчальний рік».

Проектом рішення Дніпропетровської районної ради пропонується затвердити 
розмір щомісячної батьківської плати за навчання в комунальному закладі «Дніпро-
петровська районна школа естетичного виховання» на 2014-2015 н авчальний рік.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення можна надіслати до відділу з пи-
тань соціально-економічного розвитку територій району та здійснення економічних 
реформ виконавчого апарату районної ради за адресою: 52005, Дніпропетровський 
район, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 5, кабінет № 12, тел. (0562) 27-80-95 або елек-
тронною поштою: e-mail:dneprrada@dp.gov.ua з подальшим наданням на паперо-
вих носіях.

Проект рішення районної ради «Про встановлення розміру щомісячної батьків-
ської плати за навчання в комунальному закладі «Дніпропетровська районна школа 
естетичного виховання» на 2014-2015 навчальний рік» та відповідний аналіз регуля-
торного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Дніпропетровського району:  
web: http:// www.dnipr.dp.gov.ua в розділі «районна рада» – «регуляторна політика».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до проек-
ту рішення приймаються до 29 липня 2014 року.

ПОВІДОмЛЕННя ПрО ОПрИЛЮДНЕННя ПрОЕКтУ 
рЕГУЛятОрНОГО АКтА

КОЛЕГІя

зБІр рАННІх зЕрНОВИх КУЛЬтУр

Під егідою «Під вільним сонцем 
моя Україна величавим розмаєм 
цвіте» відбулися районні урочисто-
сті, присвячені  Дню Конституції та 
Дню молоді України. 

Ведуча Аліна Пріснякова зачитала 
присутнім вітального листа від голо-
ви Дніпропетровської облдержадмі-
ністрації Ігоря Коломойського. 

З вітальними словами зі святом та 
побажаннями миру та стабільності 
в країні до присутніх звернулися го-
лова райдержадміністрації Едуард 
Підлубний та голова районної ради 
Сергій Іванцов. 

З нагоди величного свята – 18-річчя Конституції нашої 
неньки України та з нагоди Дня молоді відбулася церемо-
нія нагородження.

Подяка голови райдержадміністрації та голови район-
ної ради була вручена Андрію Пінчуку, настоятелю храму 
святого Архистратига Михаїла (с. 
Волоське), за благодійність і меце-
натство, гуманність і милосердя, 
довголітню підтримку і допомогу 
всім нужденним, організацію при-
тулку для біженців із Луганської та 
Донецької областей.

Грамотою районної державної 
адміністрації за високий професі-
оналізм, відповідальне ставлення 
до виконання посадових обов’яз-
ків, відданість у служінні народо-
ві України, забезпечення охорони 
інтересів, законних прав і свобод 
громадян та з нагоди Дня Конституції України нагород-
жені: Наталія Антонечко, головний економіст відділу 
бухгалтерського обліку, контролю та господарського 
забезпечення фінансового управління; Олена Пасевич,  

головний економіст 
відділу бюджетної 
політики, еконо-
мічного аналізу та 
фінансування бю-
джетних установ 
фінансового управ-
ління; Ірина Пе-
троченко, головний 
спеціаліст відділу 
з питань соціаль-
но-трудових від-
носин управління 
соціального захисту 
населення; Наталія 

Готвянська, медична сестра сімейної медицини кому-
нального закладу «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чумаківської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини; Світлана Коваленко, завідуюча Лю-
бимівського дошкільного навчального закладу «Чарівна 
казка»; Лариса Ткаченко, заступник начальника відділу 
надання соціальних послуг Дніпропетровського район-
ного центру зайнятості; Ольга Коваль, начальник відділу 
бухгалтерського облі-
ку – головний бухгал-
тер Дніпропетровсько-
го районного центру 
зайнятості.

Почесною Грамо-
тою районної ради за 
багаторічну сумлінну 
працю, високий профе-
сіоналізм, активну гро-
мадську діяльність та з 
нагоди Дня Конституції 
України нагороджені: 
Валерій Рижак, Балівський сільський голова; Алла Ситен-
ко, віце-президент громадської організації «Асоціація роз-

витку місцевих громад» Чумаківської 
сільської ради. Також Грамотою ра-
йонної ради були нагороджені: Вален-
тина Хомяк, інспектор військово-об-
лікового столу Чумаківської сільської 
ради; Наталія Полякова, завідуюча 
Любимівської амбулаторії загальної 
практики – сімейної медицини; Світ-
лана Олексюк, активістка Миколаїв-
ської територіальної громади.

Нагрудним знаком Дніпропетров-
ської обласної ради «За розвиток міс-
цевого самоврядування» відзначена 
Лариса Невесела, начальник відділу 
організаційно-кадрової роботи вико-

навчого апарату районної ради.
Свій мелодійний спів та прони-

кливі пісні, які  змусили присутніх 
змахнути сльозу зі щоки, дарували 
цього дня Оксана Михайлюченко, 
Любов Поліщук та Ольга Мельни-
чук.

Слова поздоровлень також від-
носилися й до молоді 
нашого району. Май-
бутнє України – це 
духовно багата, фізич-
но здорова, морально 
стійка, освічена наша 
молодь. Молоді хлопці та дівчата своїми до-
брими справами творять сьогодення та май-
бутнє нашої держави, відважно відстоюють 
право жити під мирним зоряним небом. Сво-
їм прикладом та героїзмом вони надихають 
кожного з нас бути справжніми патріотами, 
гідними громадянами вільної, мирної, неза-

лежної та гордої красуні України.
Наталія яКІВЕЦЬ. Фото автора.
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«Дніпровська зоря» зберігаємо національні траДиції

вторним став козацький куліш від Новоолександрів-
ської сільської ради, яким змогли почастувати всі 
бажаючі. За свою щедрість та надзвичайні смакові 
якості козацької страви майстри кулінарії отримали 

заслужену нагороду - номінацію «Відчайдушний 
смак». 

За участь у фольклорно-спортивному святі «Січ 
гуде» подяками та дипломами були 
відзначені кращі представники на-
шого району.

Дух козацтва зберігся й до нині. 
Це чудово демонструє традиційний 
фестиваль «Січ гуде», який  щоро-
ку збирає коло друзів Дніпропе-
тровського району. Він є яскравим 
прикладом єдності українського 
народу та їх традицій. 

ПродоВжуВачі 
культурниХ традицій 

ріднокраю
Багато й різноманітно цього дня 

були представлені вироби місце-
вих майстрів декоративно-прикладного 
мистецтва та гостей із інших куточків 
України. Свої роботи представили діт-
ки з Новомиколаївського Будинку куль-
тури. Гурток «Умілі ручки» веде вже 

більше двох років директор СБК Олена Зубкова. 
Квіти з бісеру, корзинки, декупаж пляшок та ваз, 
які обплетені канатною ниткою, дерев’яні кухонні 
дощечки, розписані фарбами та ще багато виробів 
з підручних матеріалів у національному стилі – це 
все роботи вихованців гуртка. Дитяча творча май-
стерня в Новомиколаївці працює на славу.

Майстриня Тамара Маркіна, працівниця район-
ного Будинку культури, привезла на свято козацтва 
свої унікальні кокошники. Прекрасні головні убори, 
увінчані різнобарв’ям квітів та довгими стрічками. 
Вже два роки вона захоплюється цим напрочуд ціка-
вим заняттям, яке приносить їй неабияке задоволен-
ня. А взагалі вона дуже творча особистість. Жодне 

свято в Будинку культури не минає без пречудових 
декорацій та вишуканих костюмів Тамари, які вона 
сама вигадує й власноруч втілює в життя.

На свято кулішу до нас завітали гості з Царичан-
ки – родина Галіїв. Із собою вони привезли святкові 
українські дивні. Це обрядовий весільний атрибут, 
який зберігся до наших часів: довгі очеретини, увін-
чані виробами з тіста та прикрашені паперовими 
стрічками. Родинні дивні унікальні, бо є довшими 
за традиційні й мають неповторну рецептуру приго-
тування й аромат. А головна родзинка Людмилиних 
дивнів полягає у тому, що випікає їх жінка в справж-
ній українській печі, яка дісталася в спадок від бабу-
сі. Донька Маринка та син Євген залюбки допомага-
ють матусі в приготуванні чудової випічки. Жодне 

весілля в окрузі не обходиться без запашних рум’я-
них дивнів справжніх майстрів національної випіч-
ки, якими є дружня родина Галіїв.

Різьблення та художня обробка дерева – дивовиж-
ний витвір мистецтва, особливо коли 
він представлений вже відомим нам 
Володимиром Дуздем. Винахідливий 
знавець деревини із міста Запоріжжя 
вже третій рік поспіль є бажаним го-
стем традиційного заходу. Обробляє та 
вміло прикрашає понад 85 порід дере-
ва, найулюбленішою породою вважає 
мармурову березу. Композиція вража-
ла різноманіттям: дерев’яні іграшки 

– свистульки, пташки, ляльки, вершники, баранці, 
гребенці, омулети, обереги для оселі, ключниці та 
багато іншого. 

Завітали на свято й народ-
ні умільці з Полтави. Інна 
Камбалова привезла нату-
ральні косметичні мила, 
креми по догляду за шкі-
рою, вироблені власноруч із 
натуральних компонентів із 
використанням унікальних 
народних рецептів. А та-
кож бантики та заколки на 
волосся жовто-блакитних 
кольорів. Наталя Боровська 
представила на ярмарку 
вироби з глини – глечики, 
кухлики, тарілки-сувеніри, 

ляльки-обереги. Разом зі своїм чоловіком Воло-
димиром  жінка вже 
12 років займається 
відродженням укра-
їнської символіки. 
Цей вид діяльності  
надихає родину Бо-
ровських на ство-
рення все нових і 
нових робіт. 

Тетяна Тимошен-
ко під час декретної 
відпустки відкрила в 
собі здібності твор-
чої людини. Вона ви-
готовляє біжутерію 
ручної роботи, при-
краси, цікаві аксесу-
ари та приємні подарунки із бусинок. Також цікаві 
ляльки-мотанки прикрашали виставковий стіл мо-

лодої талановитої дівчини 
з Полтавщини.

Із міста Дніпропе-
тровськ завітала справж-
ній знавець ручної ви-
шивки. На вишиванках та 
полотнах рушників Тетя-
ни Дідоренко збереглися 
прадавні узори та магічні 
знаки, символіка червоно-
го кольору, які знайшли 
своєрідне переосмислення 
й оновлення в умілих ру-
ках Тетяни. Вироби бере-
гині культурної спадщини 
зачарували гостей та меш-
канців Старих Кодаків. 

 А забавні м’які іграшки Світлани Михайлик та 
Тетяни Сушко з м. Дніпропетровська розважали ма-
лечу казковими героями. 

Сьогодні елементи національної творчості широко 
присутні в побуті, одязі. З раннього дитинства ви-
роби народних майстрів природно входять у наше 
життя. Вишита серветка, глиняна іграшка, розписна 
шкатулка, радують і приваблюють нас. Побажає-
мо майстрам-продовжувачам традицій невичерпної 
енергії й творчої наснаги в примноженні славних 
культурних традицій рідного району, краю, нашої 
України. 

Юлія ЧУмАК, Наталія яКІВЕЦЬ,
 с. Старі Кодаки.

На фото: яскраві миті свята козацтва.

ФОЛЬКЛОрНО-СПОртИВНЕ СВятО

 Тут, біля першого
 порога,

Дніпро несе 
могуть віків

Відкрита знов на Січ дорога,
Нащадкам славних козаків!

ещодавно  на теренах 
села Старі Кодаки, на 

славній козацькій землі, врочи-
сто пройшло фольклорно-спор-
тивне свято «Січ гуде». Тут 
святкували 5 річницю створен-
ня Старокодацького козацького 

осередку «Штурм-Старий Ко-
дак». І звичайно, не обійшлося без тра-

диційного районного фестивалю кулішу 
«Смачна традиція козацтва». 

На урочистому заході серед почесних гос-
тей були присутні: голова районної ради Сергій 
Іванцов; депутат районної ради Віталій Жеган-
ський; начальник відділу культури, туризму, наці-
ональностей і релігій райдержадміністрації Алла 
Сафронова; начальник відділу соціально-еконо-
мічного розвитку територій районної ради Сергій 
Самарський; Новоолександрівський сільський го-
лова Олександр Візір; депутат Дніпропетровської 
міської ради, директор ДЮЦ «Штурм», заслужений 
працівник освіти України Ірина Гер-
ліванова; президент Дніпропетров-
ської обласної федерації козацького 
традиційного бойового мистецтва 
«Спас» Геннадій Поляков; голова 
громадської організації «Козацький 
осередок «Старий Кодак», началь-
ник військово-патріотичного табору 
«Старий Кодак» Ігор Шаломаєв. 

Свої показові виступи демон-
стрували діти школи козацького традиційного 
бойового мистецтва «Спас-Штурм», дитячого та-
бору «Штурм-Перемога» (інструктор Олександр 

Сулейманов). А також захопили глядачів вихован-
ці школи «Тхеквондо ВТФ-Штурм» (керівник Ян 
Тукін), дитячий табір «Штурм-Парус»; наймолод-
ші козачата осередку «Старий Кодак» (інструктор 
Дмитро Семененко) показали свій дебют.

Чудовий спів лунав цього дня над Дніпром. 
Справжнє козацьке дійство супроводжувалося ми-
лозвучною українською піснею. Своїми виступами 
присутніх зачаровували: народний ансамбль укра-
їнської пісні «Кодачанка» (Старокодацький Будинок 
культури, керівник  Віктор Романенко); дитячий 
музичний театр «Соняшник» (керівник Антоніна 
Саєнко); народний вокальний ансамбль «Журавка» 
(Дніпропетровський районний Будинок культури, 
керівник Олександр Се-
редко); колектив «Смере-
ка» з с. Партизанського; 
вокальний колектив «Чер-
вона калина» (Новоми-
колаївська сільська рада, 
керівник Василь Кріку-
нов); від  Пігородненської 
міської ради прозвучав 
спів Павла Голубничого;  
сподобався глядачам по-
казовий виступ зразкової 
студії хореографії «Дан-
сер» (керівник відмінник 
освіти України Ксенія Мо-
лодан); відкриттям свята 
стали вихованці шостого 
загону табору «Штурм-Перемога» Валерія Жирке-
вич, Ксенія Гордіна та  Дар’я Книш, які подарували 
присутнім на заході незабутні враження. 

У святковій програмі фестивалю українського 
кулішу «Смачна традиція козацтва» взяли участь 
команди з різних куточків району, які готували та 
презентували свій унікальний куліш. За яскраву 
майстерність у приготуванні традиційної народної 
страви переможців визначили в кількох номінаціях: 
Дніпропетровський районний Будинок культури 
отримав почесне звання «Смак пригод», Підгород-
ненська міська рада – «Гаряча насолода», Парти-
занський сільський Будинок культури отримав ти-
тул «Справжня чоловіча страва», а куліш команди 
«Штурм» заслужив назву «Делікатес смаку».  Непо-

осередок
козацького Духу
осередок
козацького Духу

Н



27 червня 2014 року № 24 ( 7843)
«Дніпровська зоря»інформаційне асорті 7

Підприємство з іноземни-
ми інвестиціями «ЛУКОЙЛ 
Україна» планує в 2014 році 
здійснити реконструкцію ав-
тозаправного комплексу № 
04-02 по вул. Новій,61, смт. 
Ювілейне Дніпропетровсько-
го району, Дніпропетровської 
області. 

Майданчик будівництва роз-
ташований  по вул. Новій,61, 
смт. Ювілейне Дніпропетров-
ського району, Дніпропетров-
ської області. 

Земельна ділянка площею 
0,4000 га Україна» переда-
на Дніпропетровською місь-
кою радою в строкове плат-
не користування (оренду) ПІІ 
«ЛУКОЙЛ Україна» (договір 
оренди від 25 січня 2012 року, 
зареєстрований відділом Дер-
жкомзему у Дніпропетровсько-
му районі Дніпропетровської 
області 26.01.2012 року за № 
122140004000326, кадастровий 
номер 1221455800:01:009:0041. 
Земельна ділянка надана по 
фактичному розміщенню буді-
вель та споруд автозаправної 
станції. Будівлі та споруди, що 
розташовані на цій земельній 
ділянці є власністю ПІІ «ЛУ-
КОЙЛ Україна».

характеристика об’єкта: Ав-
тозаправний комплекс для меха-
нізованої заправки легкових та 
вантажних автомобілів прогно-
зованою потужністю 850 запра-
вок на добу. На автозаправній 
станції передбачена можливість 

приймання, зберігання та від-
пуску 6 (шісти) видів палива, 
із них: ДП, бензин А-95 ЕКТО, 
бензин А-95, бензин А-92, ДП 
ЕКТО та скраплений вуглеце-
вий газ. Режим роботи – цілодо-
бово. Кількість робочих днів на 
рік – 365. Кількість працюючих 
– 21 чоловік. 

Для роботи зазначеного 
об’єкта передбачається:

Водопостачання – споживан-
ня від існуючої артезіанської 
свердловини  – 4 м3/добу.

Каналізація – відведення 
стоків 4 м3/добу (максимальний 
об’єм) в систему БІОТАЛ з на-
ступним відведенням очищеної 
води в накопичувальну ємність.

Електропостачання – 60 кВТ.
Опалення електричне.
Джерелом викидів забруд-

нюючих речовин в атмосферне 
повітря є резервуари з пальним 
(процес їх заповнення та збері-
гання пального), колонки для 
заправлення автотранспорту 
пальним та дизель – генератор-
на станція (резервне джерело 
електрооснащення).

Аналіз проведених розрахун-
ків річного обсягу викидів парів 
бензину показує, що кількість їх 
незначна і на навколишнє при-
родне середовище не впливає. 

Для забезпечення стабіль-
ного стану навколишнього 
середовища на території АзС 
і прилеглій до неї передбачені 
такі заходи: 

- застосування резервуарів 

з подвійними стінками, об-
ладнаних автоматизованими 
пристроями контролю витоку 
пального; 

- облаштування приймачів 
дощової води для збору із за-
правного острівця і майданчи-
ка зливу пального в резервуари 
зливових стоків, забруднених 
нафтопродуктами, а також очи-
щення їх у бензомаслоуловлю-
вачі;

- застосування устаткування, 
що виключає теплові викиди, 
шум, ультразвук, електромаг-
нітне та іонізуюче випроміню-
вання;

- застосування технології 
наливу, збереження і заправ-
лення пального, що виключає 
виникнення аварійних ситуа-
цій (швидкороз’ємні муфти для 
зливу пального із автоцистерни 
в резервуари).

Максимальні очікуванні рів-
ні забруднення атмосферного 
повітря на прилеглій до об’єкту 
території в межах встановлених 
ГДК з урахуванням фонових 
концентрацій. 

Адміністрація ПІІ «ЛУКОЙЛ 
Україна» зобов’язується здійс-
нювати проектні рішення у від-
повідності з нормами та прави-
лами охорони навколишнього 
середовища та вимогами еко-
логічної безпеки на всіх етапах 
будівництва та експлуатації 
об’єкту.

Адміністрація 
ПІІ «ЛУКОЙЛ Україна».

зАяВА ПрО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІяЛЬНОСтІ

мАГНІтНІ БУрІ 
Геомагнітне поле Землі в липні – відносно спокійне. Ві-

рогідні слабкі геомагнітні бурі лише 18 та 21 числа.

рОБОтИ НА ГОрОДІ 
ЛИПНЕВІ КЛОПОтИ

У липні пора повторно прорідити коренеплоди. Пере-
вірте кабачки й патисони – якщо вони сильно пішли в 
ріст, потрібно прищипнуть верхівку головного стебла. 
Якщо рослини сильно загущені, то можна вирізати 1-2 
листи, щоб полегшити доступ бджолам до квіток, а та-
кож щоб забезпечити вільний доступ повітря.

Щоб помідори порадували врожаєм, необхідно помі-
дорні кущі підв’язати до кілків. При цьому кілки краще 
ставити з північного боку рослини.

СмАЧНОГО!
САЛАт ФІрмОВИЙ

Інгредієнти: 1 куряча грудка, 200 г шинка, 3 помідори, 
150 г твердого сиру, 2 яйця, 200 г відвареної картоплі, 
майонез, сіль, 1 пучок листя салату.

Спосіб приготування: відваріть курячу грудку, осту-
діть, дрібно поріжте; шинку наріжте соломкою, а помідо-
ри кубиками. Помийте листя салату. Натріть на дрібній 
терці сир, картоплю, яйця; викладіть салат – шарами: 1-ий 
шар – листя салату, 2-ий – куряча грудка, 3-ій – яйця, 4-ий 
– шинка, 5-ий шар – картопля й останній шар – помідори. 
Прикрасьте майонезом.

ГОСПОДИНІ НА зАмІтКУ
ДЕяКІ хИтрОщІ

Щоб швидко вимити чайник, треба наповнити його во-
дою, додати столову ложку питної соди, прокип’ятити, а 
потім обполоснути теплою водою.

Мити м’ясорубку набагато легше, якщо після м’яса 
пропустити через неї шматочок черствого хліба.

Скляний посуд потрібно мити теплою водою. Для до-
дання йому блиску у воду можна додати сіль й оцет з 
розрахунку 1 ст. л. солі й 2 ст. л. оцту на 1 л води. Потім 
посуд обполосніть чистою водою, й насухо витріть.

КрАСУНям НА зАмІтКУ
мАСКА зІ СмЕтАНИ ДЛя зВОЛОЖЕННя ОБЛИЧЧя
Для нормальної шкіри. Склад: сметана – 1 ч.л., кро-

хмаль 1 ч.л., перетерте на дрібній тертці 1 яблуко. Змі-
шайте всі компоненти, накладіть кашку на шкіру шиї та 
обличчя й через 20 хв. змийте теплою водою. 

Для шкіри схильної до шелушіння. Склад: суміш 
із сиру та сметани 1 ч.л., морська сіль 1 ч.л. Змішайте 
всі компоненти, ретельно розітріть в однорідну суміш. 
Накладіть суміш на шкіру обличчя й круговими рухами 
злегка «поскрабуйте» шкіру. Через 10 хв. змийте теплою 
водою.

ЧОЛОВІКАм НА зАмІтКУ
яК ПОВІСИтИ КАртИНУ БЕз ЦВяхІВ

Вам знадобляться: велика канцелярська скріпка, 
гострий ніж, клей момент, олівець.

Розмітьте лінію розрізу шпалер, довжина й ширина 
повинна бути більше розміру скріпки. Далі робимо роз-
різ ножем. З обережністю відокреміть край шпалери від 
стіни так, щоб утворилася порожнеча. Після підготовки 
місця, гарненько промазуємо й заповнюємо отриману 
порожнину клеєм. У результаті повинна вийти міцна 
основа. Після невели-
кого підсихання клею, 
вставляємо скріпку й 
притискаємо шпалери. 
Для посилення отрима-
ної конструкції, мож-
на наклеїти невеликий 
шматочок шпалер по-
верх розрізу. 

ГосПодарочка
Як каже мудрість…

Стеж за своїми думками – вони стають словами. 
Стеж за свої ми словами – вони стають вчинками. 
Стеж за своїми вчинками – вони стають звичками. 
Стеж за своїми звичками – вони стають характером. 
Стеж за своїм характером – він визначає твою долю.

Втрачене посвідчення ветера-
на праці на ім’я Драбинога Ірини 
єгорівни, вважати недійсним.

Управління Державної казначейської служби України в Індустрі-
альному районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ого-
лошує конкурс на заміщення вакантних та тимчасово вакантних посад: 
заступника начальника відділу бюджетних надходжень, видатків та об-
слуговування розпорядників коштів та інших клієнтів (одна тимчасово-ва-
кантна посада), головного спеціаліста відділу бюджетних надходжень, 
видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів (три 
тимчасово-вакантні посади), провідного казначея відділу бюджетних 
надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших 
клієнтів (одна тимчасово-вакантна посада), головного спеціаліста відділу 
звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів (три 
вакантні посади). Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта за фахом, володіння державною мовою, володіння персональ-
ним комп’ютером, досвід роботи не менше 3-х років. Для участі в кон-
курсі надаються такі документи: 1.Заява; 2.Заповнена особова картка з 
автобіографією; 3.Ксерокопії документів про освіту, паспорта, довідки з 
ІНН, трудової книжки, військового квитка; 4.Декларація про доходи та зо-
бов’язання фінансового характеру за 2013 рік; 5.медичну довідку про стан 
здоров’я; 6.Фотокартки розм. 4x6 – 2 шт. 

документи приймаються упродовж місяця з дня опублікування ого-
лошення. Довідки за тел. 728-22-10. звертатися за адресою: ж/м Прид-
ніпровськ, вул. 20 років Перемоги, 51 (кімната 120).

Втрачене військове посвідчен-
ня на ім’я Когуня Артема Олек-
сандровича, вважати недійсним.

Дніпропетровська райдержадміністрація 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 
головного спеціаліста відділу ведення Держав-
ного реєстру виборців райдержадміністрації (дві 
посади); головного спеціаліста відділу правового 
забезпечення райдержадміністрації; головного 
спеціаліста із здійснення внутрішнього аудиту 
райдержадміністрації; головного спеціаліста з 
питань запобігання та виявлення корупції райдер-
жадміністрації; головного спеціаліста – бухгалте-
ра служби у справах дітей райдержадміністрації; 
головного спеціаліста служби у справах дітей 
райдержадміністрації (тимчасово); головного 
спеціаліста служби у справах дітей райдержад-
міністрації; заступника голови райдержадміні-
страції. 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: 
сел. Ювілейне, вул. теплична, 5, тел. 27-10-17.

Втрачене пенсійне посвідчення серії 
ААА № 122655 на ім’я маркевич раїси 
Іванівни, вважати недійсним.

Для ознайомлення громадськості з намірами 
забудови території в приміщенні Підгороднен-
ської міської ради за адресою: м.Підгородне, вул. 
Центральна, 46 оприлюднено проект «Деталь-
ний план частини території кварталу по вул.Ни-
зова в м.Підгородне, Дніпропетровського райо-
ну Дніпропетровської області, щодо розміщення 
об’єкту торгівлі».

Головною метою проекту є обґрунтування по-
треб та містобудівний розрахунок утворення нової  
земельної ділянки на розі вулиць Низова та По-
штова для об’єкту торгівлі визначення її цільового 
призначення, а також всіх планувальних обмежень 
використання ділянки згідно з державними буді-
вельними нормами. Проект детального плану пред-

ставлений для ознайомлення в робочі дні з 27.06 по 
28.07.2014року, з 9.00 до 17.00.

Проект розроблений на підставі Рішення сесії 
Підгородненської міської ради № 3189-ХХХХІІІ/VI 
від 25.04.2014р. Замовник – виконком Підгороднен-
ської міськради.

Пропозиції та зауваження надаються письмово, 
повинні містити обґрунтування з урахуванням ви-
мог законодавства, будівельних норм, державних 
стандартів та правил, на адресу Підгородненської 
міської ради з зазначенням прізвища, ім’я та по 
батькові, місця проживання, особистим підписом, 
до 28.07.2014року. 

розгляд наданих пропозицій закінчується 28. 07. 2014 року, 
телефон для довідок: (056) 729-16-21. 

ПОВІДОмЛЕННя ПрО рОзГЛяД мІСтОБУДІВНОї ДОКУмЕНтАЦІї

До уваги платників! 
з 01 квітня 2014 року необхідно спла-

чувати кошти від операцій купівлі іноземної валюти. 
Законом України від 27.03.2014 N1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи 

та створення передумов для економічного зростання в Україні» внесено зміни до За-
кону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»  щодо спла-
ти коштів від операцій купівлі іноземної валюти. Платниками збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти є юридичні та 
фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/
або готівковій формі. Ці платники сплачують збір у розмірі 0,5 відсотка суми операцій 
з купівлі іноземної валюти. Національний банк України забезпечує організацію і кон-
троль за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні 
операцій з купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними особами у безготівко-
вій та/або готівковій формі. Банки подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до 
органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування та сплату збору на обов’язко-
ве державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти 
юридичними та фізичними особами у безготівковій та/або готівковій формі у порядку 
та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України. 

З метою зарахування до державного бюджету вищевказаних коштів, в органах Держав-
ного казначейства відкрито наступний розрахунковий рахунок: р/р 31218222700079, Код 
єДрПОУ 37976087, мФО 805012 Банк одержувача: Управління Державної Казначей-
ської Служби України у Дніпропетровському районі ККД 24140100. Призначення 
платежу: «Сплата збору з операцій купівлі – продажу валют».

Адміністрація ПФУ в Дніпропетровському районі.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОрмУє

Втрачене посвідчення ветерана праці № 
309851 від 11.03.2014р. на ім’я Ковальчук Ва-
лентини Володимирівни, вважати недійсним.

ДО УВАГИ ГрОмАДяН! 
На Дніпропетровщині з 1 

липня 2014 року проводитиметься «місяч-
ник добровільної легалізації трудових від-
носин у Дніпропетровському регіоні», який 
продовжиться до 31 липня поточного року. 

Проведення Місячника направлене на ре-
алізацію принципу організаційної єдності; 
спрощення процедури реалізації трудових пра-
вовідносин між суб’єктами господарювання і 
найманими працівниками; скорочення часу, ви-
траченого підприємцями на реєстрацію трудо-
вих договорів та отримання якісної інформації з 
питань трудового та податкового законодавств. 
У цей період всі суб’єкти господарювання змо-
жуть: провести у найкоротший термін реєстра-
цію трудових договорів в спеціально відведе-
них приміщеннях районних (міських) центрів 
зайнятості; одержати в центрах зайнятості і 
державних податкових інспекціях ГУ Міндо-
ходов у Дніпропетровській області безкоштовні 
послуги консультантів з питань трудового та 
податкового законодавств.

Дніпропетровська ОДПІ.

ДО УВАГИ



8 27 червня 2014 року № 24 ( 7843)
«Дніпровська зоря» ВернісаЖ

«Дніпровська зоря»
Засновники: Дніпропетровська рай-

онна рада та райдержадміністрація.
свідоцтво про реєстрацію ДП № 895 від 

13 грудня 2001 р., видане управлінням у 
справах преси та інформації.

Адреса редакції: 52005, сел.Ювілейне, 
вул.Теплична, 5.

р/р 26002709204803
райффайзенбанк «Аваль», 

мФО 380805
код єДрПОУ 21908502

Передплатний індекс: 61707.
видавець: редакція газети  «Дніпровська зоря».

редактор: таміла ЖОрНяК – тел.: 753-70-53.
відповідальний секретар: Наталія ЯКІВЕЦЬ; завідувач відділу листів: Юлія ЧУМАК;

завідувач фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер: 
Світлана РЕЗНІЧЕНКО – тел.: 27-09-90.

E-mail: gazeta2009@meta.ua
Дизайнер: Людмила ЗавийбороДа.

Газету набрано й зверстано на комп‘ютерному комплексі редакції.

Газета виходить щоп’ятниці.
Друкується у ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». 

Адреса: 69057 м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. 
www.keramist.com.ua 

Друк офсетний. Обсяг 2 друк. арк. Зам. № – 1455624. 
Тираж: 1810.

Позиція редакції може не збігатися з думками авторів 
публікацій. відповідальність за достовірність інформації 
несуть автори та рекламодавці.

Кримський ракушняк, Газобетон, Уголь, Доска, 
Брус. СУПЕрЦІНА! 095-0000-884, 096-0000-884.

ДНІПрОПЕтрОВСЬКИЙ рЕм
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонт-

них робіт у липні місяці 2014 року будуть виникати 
перерви 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. Но-
воолександрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таром-
ське, с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

телефон диспетчерскої служби: 373-51-12. 

При виявленні пошкоджень повітряних і ка-
бельних ліній електропередач, трансформаторних 
підстанцій і розподільчих пунктів, відчинених і 
пошкоджених дверей у них, спроб проникнення 
до приміщення з електронним обладнанням сто-
ронніх осіб, просимо сповіщати диспетчерську 
службу Дніпропетровського району електрич-
них мереж за телефоном: 373-51-12, або район-
ний відділ міліції. 

Із повагою до вас адміністрація ДрЕм.
ЛЮБИмІВСЬКА СІЛЬСЬКА рАДА оголошує кон-

курс на заміщення вакантної посади головного бух-
галтера на постійну роботу. Вимоги до претендентів: 
громадянство України; повна вища освіта або базова 
вища освіта; відповідна кваліфікація; стаж роботи за 
спеціальністю не менше 3-х років; володіння комп’ю-
терними програмами. Документи подаються протягом 
30 днів із моменту опублікування оголошення. зверта-
тися за адресою: с. Любимівка, вул. Садова, 1.

Спортивний майданчик прикрашений кольоровими прапорцями, яскравими надувними 
кульками, спортивною символікою. Під гаслом «Здоров’я кожного – багатство всіх!» він радо 
зустрічав учасників, глядачів, дітей та батьків 1-х класів Ювілейної ПШ-2 на спортивному святі 
«Тато, мама і я – спортивна сім’я».

На святі були присутні почесні гості: Зоя Гуцелюк, заступник директора з виховної робо-
ти ПШ-2, Володимир Дейнеко, директор Ювілейного селищного 
центру «Спорт для всіх», Євгеній Бондаренко, заступник дирек-
тора Ювілейного селищного центру «Спорт для всіх», майстер 
спорту з боксу. У змаганнях брали участь 6 команд 1-их класів 
у складі: тато, мама, син, дочка. Одягнені в єдину форму − ко-
синки, емблеми, галстуки, бейсболи футболки та ін. Роман Гама-
сенко (ведучий) привітав всіх присутніх із прекрасним святом: 
«Змагання сьогодні незвичайне, відмінне від інших. Разом із 
нами на старті – наші мами й тата. Батьки знають, що займатися 
спортом дуже корисно». 

Зоя Гуцелюк привітала учасників та побажала їм успіхів у 
досягненні високих спортивних результатів. А також закликала 
батьків показувати особистий приклад у спорті, якомога частіше 
спільно з дітьми робити ранкову зарядку, бігати, влітку плавати 
або ходити на лижах взимку. Батьки повинні обов’язково заохо-
чувати самостійні заняття дітей фізичними вправами, як вдома, 
так і в школі, в різних спортивних секціях.

Спортивна програма змагань скла далася з 10 комплексних 
естафет: бігова естафета – «перехідний прапор». Прапори пред-
ставлені торговою маркою «ОЛДІ», яка 4 роки поспіль святкує й 
дарує подарунки найспортивнішим: «Хто далі» (стрибки у дов-
жину з місця); «М’яченос»; «Хто швидше?» (біг в мішках); «Сильна рука»; «Влучно в ціль»; 
«М’ячекат»; «Гонки з парасольками»; «Мумія»; «Естафета дружби».

Свято було цікаве, веселе й різнобарвне. Завдяки таким заходам з’являється можливість для 
батьків та дітей, окрім того, щоб бути спортивними та здоровими, більше об’єднатися між со-
бою, як одна команда, вчитися допомагати один одному, розуміти, підтримувати один одного 
й досягати разом перемоги.

За підсумками фінальних змагань, у напруженій боротьбі VI місце виборола  команда 1-Б 
класу (мама Радміла Лисенко, батько Андрій Некраса, донька Марія Євіч, син Валерій Гелюк), 

на V місці – 1-В клас (мама Наталія Сидоренко, батько Ігор Река, донька Анна Галиш, син 
Ростислав Кривошея), IV місце – 1-Д клас (мама Марія Шама, батько Андрій Морозов, донька  
Олександра Подорець, син Данило Малов).

У трійку лідерів увійшли команди, які показали найкращі результати: III місце – 1-Е клас 
(мама Оксана Кобзева, батько Олександр Карчевський, донька Дарина Ємченко, син Михайло 

Леськин), II місце – 1-А клас (мама Анна Коваленко, батько Валентин Заяць, донька Поліна За-
єць, син Микита Коваленко) і І перше місце виборола у важких випробуваннях команда 1-Г кла-
су (мама Юлія Балашова, батько Олександр Балашов, донька Майя Балашова, син Зіяд Рашед).  
Компетентне журі підвело підсумки спортивного свята, нагородило кращі команди грамотами 
та цінними подарунками.

Ми вітаємо команди з перемогою і бажаємо й надалі спортивних досягнень на життєвому 
шляху. Бажаємо всім учасникам та вболівальникам бути завжди здоровими і дружити зі спор-
том, та пам’ятати, що головне не перемога, а дружба.  Юлія.ЧУмАК, сел. Ювілейне. 

Звернення до всіх підприємств, керівників органіЗацій та громадян району
Районна організація Товариства 

Червоного Хреста звертається до 
вас про фінансову підтримку єди-
ної на Україні громадської гумані-
тарної організації, яка опікується 
немічними, хронічно хворими, ін-
валідами всіх категорій, а також 
щорічно, згідно плану, вносить 
кошти на статутну діяльність до 
Національного та Міжнародного 
Товариств. Скромна пожертва від 
вас та ваших працівників, при-
дбана марка ціною 10 грн, хоча б 
один раз на рік – значна допомога 
товариству. А також, якщо ви ма-
єте продукти харчування, взуття, 
одяг, дитячі іграшки, посуд, тех-

ніку, предмети гігієни та інше, 
якими ви не користуєтесь і можете 
пожертвувати бідним, передайте їх 
у медико-соціальний центр това-
риства за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. Теплична, 32.

 люди будуть Вам ВдЯчні.
Наші реквізити: Код єДрПОУ 

26460153, р/р 26006000783015 Ат 
«Ощадбанк» філія Дніпропе-
тровське ОУ мФО 305482 (вид 
платежу: 32 – членські внески), або 
придбайте марку в медико-соці-
альному центрі.
з повагою та подякою – товари-
ство Червоного хреста Дніпро-
петровського району. 

ШАНОВНІ 
ЖИтЕЛІ рАЙОНУ!
редакція газети 

«Дніпровська зоря» 
змінює місце свого 
розташування. 

звертайтесь до нас 
за адресою: вул. те-
плична, 23, кімн. 
22 (на 1-ому поверсі 
районного Будинку 
культури) та за тел.: 
753-70-53, 27-09-90.

2 липня відзначати-
ме свій ювілей шанов-
на людина, яка багато 

років пропрацювала на 
благо Дніпропетровського району – 

Геннадій ЛАтУШКО
Майже 50 років Геннадій Васильович 

мешкає на Дніпропетровщині. У 1967 
році після служби  в армії, сибірський 
хлопчик Геннадій прийшов працюва-

ти завідуючим відділу комсомольських 
організацій Дніпропетровського рай-
кому комсомолу. А вже в 1970 році він 

був затверджений комсоргом ЦКЛКСМ 
України на ударній комсомольській будові 

Фрунзенської зрошувальної системи та на 
будівництві каналу Дніпро-Донбас. Був се-

кретарем парткому радгоспу «Дніпро», директором 
радгоспу «Зоря». Згодом – директором тресту овоче-
во-молочних радгоспів. Наступні десять років були 
відданні радгоспу ім. XXV зїзду КПРС, який він очо-
лював. За ці роки радгосп перетворився на плем-завод 
«Чумаки», який у 1992 році за підсумками республі-
канської виставки народного господарства був визна-
ний кращим господарством із розведення трьох порід 
великої рогатої худоби. З 1993 по 1997 рр. працював 
директором українсько-російського підприємства 
ЗАТ «Днепр Иж Сервис», а з 1997 по 2001 рр. головою 
Дніпропетровської райдержадміністрації. З 2001 року 
й досі працює – директором ЗАТ «Днепр Иж Сервис».

Не дивлячись на поважний вік, продовжував справ-
но працювати в Запорізькій області, очолював ТОВ 
«Вільний» з 2008 по 2010 рік, за що в 2009 році от-

римав подяку обласного управління сільського 
господарства за успіхи в розвитку 
сільськогосподарського ви-
робництва, адже 
очолюване ге-
роєм нашої пу-
блікації госпо-
дарство було ви-
знане найкращим 
в області. .

Скрізь, де пра-
цював Геннадій 
Васильович, завж-
ди залишав про 
себе добру згадку, 
бо самовіддано при-
свячував себе улю-
бленій  справі. За час 
роботи на посадах 
керівників радгоспів 
нагороджений брон-
зовою, срібною, золо-
тою медалями ВДНГ 
Радянського Союзу 
й України, двічі Ла-
уреат виставок, має 
Золоту медаль ВДНГ 
СРСР, медаль Казахської РСР «За збирання цілинного 
врожаю» (1964 р.)., медаль «За трудову відзнаку» (1977 
р.), орден Трудового Червоного Прапора (1986 р.). У 
2004 році нагороджений знаком «За розвиток регіону». 
Є кавалером Ордена Святого Станіслава, нагородже-
ний Командорським Хрестом ІІІ ступеню.

Головними досягненнями в житті Геннадія Ва-
сильовича є натхненна праця та виховання трьох 

дітей і 7 онуків, саме їм він присвячує своє зав-
тра. Рідні люди – міцна опора в житті, надія та 

любов, зв’язок поколінь. У народі кажуть, що 
талановита людина талановита в усьому. Ген-
надій Васильович завершує роботу над напи-
сання книги, яка присвячена 50-річчю Дніпро-
петровського району. 

Шановний Геннадію Васильовичу!
Від імені всієї громади дніпропетровського ра-

йону щиро вітаємо Вас із прекрасним 70-річним 
ювілеєм!

Від усієї душі бажаємо, щоб висока поряд-
ність, принциповість, уміння працювати з 
людьми й надалі спонукали вас до творчих 
злетів. і Ви для своїх рідних і друзів і надалі 
залишалися зразком відданості та служіння 
справі, яка веде людину нивою життя. нехай 
міцне здоров’я, людська вдячність і пошана, 
злагода й благополуччя будуть вірними су-
путниками на довгій дорозі Вашого гідного 
й плідного життя

Вам 70, та хіба ж це літа,
коли очі горять і душа молода?!
Хай доля дарує Вам доброго віку,

Щоб втіхи й радості було без ліку,
нехай обминають невдачі й грози,

нехай тільки від сміху з’являються сльози!
міцного здоров’я з роси і води,

бадьорість і радість хай будуть завжди!
ми Вам посилаємо ці вдячні слова,
а бог хай дарує Вам многії літа!

З повагою   Едуард ПІДЛУБНИЙ, 
голова районної державної адміністрації.
Сергій ІВАНЦОВ, 
голова районної ради.

Днями Дніпропетровським район-
ним сектором ГУ ДСНС України в 
Дніпропетровській області разом із 
представниками газети «Дніпров-
ська зоря» проведено рейд в селі Ми-
колаївка щодо забезпечення збирання 
врожаю ранніх зернових культур. У 
період перевірки сільськогосподар-
ських підприємств району, керівни-
кам об є̀ктів доводились основні ви-
моги законодавства з питань пожеж-
ної, техногенної безпеки та цивіль-
ного захисту. З відповідальними осо-
бами були проведені інструктажі з 
питань пожежної безпеки під час зби-

рання врожаю. Співробітники ДСНС 
також рекомендували керівникам 
організувати цілодобове чергування 
членів добровільних пожежних дру-
жин на пожежній та пристосованій 
техніці у період проведення жнив, 
виконати на полях ранніх зернових 
культур встановлення табличок з 
відповідними знаками, прийняти за-
ходи щодо обкосу та опашки полів. 

Артем зАПОЛяНСЬКИЙ,
головний інспектор Дніпро-
петровського РС ГУ ДСНС 
України в Дніпропетровській 
області, майор служби ЦЗ. 

ТАТО, мАмА і я – спОрТивнА сім’я

змАГАННя

ЖНИВА рОзПОЧАЛИСя

ЮВІЛярОВІ НА зГАДКУ


