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П е р е д П л а т н а
      к а м П а н і я 

інтеРнет-новини  МіжНародНий деНь 
паМ’яті жертВ Голокосту

страшне й нелюдське явище, яке відбу-
валося в період 1933-1945 років, і отрима-
ло назву – Голокост, призвело до умисного 
винищення практично однієї третини єв-
реїв, а також незліченної кількості пред-
ставників інших нацменшин. породжене 
ненавистю й фанатизмом, затятим расиз-
мом і принизливими забобонами, які па-
нували тоді в фашистській Німеччині, 
воно не повинно повторитись!

В історії людства було безліч «темних» плям, але 
так відверто, широко масштабно й цинічно, суспіль-
ство ще не падало ніколи. Маніпуляції громадською 
свідомістю, нездорові ідеї й злочинне замовчуван-
ня, які супроводжували весь цей жах, не давали тоді 
повною мірою усвідомити справжній стан речей, і це 
сумно. Однак усе світове співтовариство здригнуло-
ся, коли почали відкриватися факти й підтвердження 
подібних злодіянь, причому в справжніх «промисло-
вих» масштабах. Ми не повинні допустити, щоб по-
дібне ще хоч коли-небудь повторилося!

У цей день, День скорботи й пам’яті, ми приєднуємося 
до загальної печалі й прагнемо співчувати всьому цьому 
болю та втраті, ім’я якого Голокост. Її ніяк не заповнити. 
Вже не запобігти. Але нехай живе надія, що подібного 
більше ніколи не повториться! Будемо пам’ятати...

 деНь паМ’яті ГероїВ крут
29 січня 1918 року. Збройне зіткнення на залізничній стан-

ції біля села крути, яка розташовувалася на 130 кілометрі в 
північно-східному напрямку від києва. учасники події: не-
великий загін із боку юної української Народної республіки 
(близько 600 чоловік) і знаменита Червона гвардія радян-
ської росії, яка значно перевищує своїх вимушених супро-
тивників чисельнистю, бойовим потенціалом і досвідом. ре-
зультат бою не важко передбачити. у запалі громадянського 
протистояння, трансформації суспільного й політичного сві-
тогляду, в пікових точках переломних моментів, що стали 
низкою таких подій, які змусили нашу історію зазнати най-

глибших змін, цей бій ніяк не міг залишитися в забутті.
Причини, з яких це сталося, для деяких очевидні, для деяких 

так і залишаться незрозумілими й навіть зовсім необґрунтовани-
ми, але вони мали місце бути. Як факт, який завжди залишається 
фактом – такою правдою, яку неможливо ані сховати, ані спотво-
рити; лише на короткий час і лише під дією величезного страху. 
Але коли ця напруга слабшає, правда знову відкривається. Вона 
як світло, від якого тікає всяка темрява. А правда в тому, що на-
род України любить свою країну. Своєю кров’ю, душею й своєю 
працею він, як і будь-який інший народ, прагне до життя й благо-
получчя. Це було доказом, яскравим доказом, і насамперед самим 
собі. Доказом перед усіма іншими, нехай сильнішими, більш ам-
бітними, але це пряма відповідь на історичний виклик.

Цей День, не дивлячись ні на що, назавжди залишиться світлим в на-
шій пам’яті. День подвигу та прикладу для майбутніх і нинішніх поко-
лінь. День надії й любові до своєї Вітчизни. День пам’яті Героїв Крут.

едуард підлуБНий, голова райдержадміністрації.
Віталій жеГаНський, голова районної ради.

едуард підлуБНий, голова райдержадміністрації.
Віталій жеГаНський, голова районної ради.

Однією з найтрагічніших сторінок 
нашої неньки України є бій під Кру-
тами. У бою під Крутами полягли 
київські студенти й учні, що 1918-го 
стали на захист незалежності сво-
єї Вітчизни. Поїзди, проходячи повз 
цю маленьку станцію, стишують 
хід, а в день, коли сталася трагедія, 
тривожно сигналять... Немов будять 
приспану й присипану 
порохом забуття за ча-
сів СРСР нашу пам’ять 
про тих, хто поклав го-
лову в цих полях, захи-
щаючи незалежність 
молодої Української держави. Перед-
часно зів’ялий цвіт, юні романтики... 
Існувало багато версій, чому сталися 
трагічні події під Крутами. У загибе-
лі студентів звинувачували керівниц-
тво армії, яке кинуло їх напризволя-
ще перед загрозою сильного й небез-
печного ворога. Останні розвідки до-
водять, що командування армії УНР 
розуміло стратегічну важливість обо-
рони бахмацького напряму. Туди пе-
редбачалося відправити частину Гай-
дамацього кошу Слобідської України 
на чолі з Симоном Петлюрою, але ці 
плани зазнали краху через січневі 
події в Києві. Трагічна загибель сту-
дентського куреня під Крутами стала 
символом патріотизму й жертовності 
в боротьбі за незалежну Україну. Вже 
в березні 1918 року, після підписан-
ня більшовиками Брестської мирної 
угоди й із поверненням уряду УНР 
до Києва, за рішенням Центральної 
Ради від 19 березня 1918 року, було 
вирішено урочисто перепоховати по-
леглих студентів на Аскольдовій мо-
гилі в Києві. Тіла 27 вояків-студентів 
було перевезено до Києва, де відбу-

лася громадська жалоба й поховання. 
На церемонії виступив Михайло Гру-
шевський, який назвав цей вчинок 
київської молоді героїчним. 

Протягом десятиліть існували різ-
ні суперечливі трактування перебігу 
подій і кількості загиблих – від де-
кількох десятків до декількох сотень. 
Подвиг українських юнаків під Кру-

тами, що своєю кров’ю окропили свя-
ту землю в боротьбі за волю України, 
навічно залишиться в історії як сим-
вол національної честі. 

У масштабах всесвітньої історії ця 
битва зовсім невеличка. Вона не є 
зразком військового мистецтва. Але 
це – символ нескореного духу нашої 
нації. 

Нехай пам’ять про наших героїв, 
що загинули під Крутами, буде віч-
ною. І нехай їхній подвиг буде для 
нас прикладом, як треба любити 
свою Батьківщину. 

Ці далекі події перегукуються з 
подіями нашого часу… І зараз в До-
нецькій і Луганській областях гине 
цвіт нації. Проливають кров кращі 

сини нашої України. Тож ми можемо 
з впевненістю говорити про естафету 
поколінь, яку підхопило теперішнє 
покоління з рук хлопців із того дале-
кого 1918 року. 

Колектив районної дитячої бібліо-
теки та юнацького абонементу відді-
лу обслуговування провели годину 
пам’яті, присвячену героям Крут для 

старших класів Підго-
родненської СШ-3. Емо-
ційного підсилення цьо-
му заходу надало демон-
стрування відеоролику 
«Пам’ятай про Крути». 

Велике смислове навантаження нес-
ли декламовані вірші, які проводять 
паралель між тодішніми страшними 
подіями на станції Крути та подіями 
на сході країни. Учні з завмиранням 
серця слухали рядки, які набатом 
звучать у серцях українців. 
Здригнулись зорі в сполотнілім небі
і тихо падали в криваву заметіль.
стогнали крути й молився вітер,

Цілуючи скривавлені сліди:
Вас мало, діти, діти, 

вас так мало, діти,
супроти п’яної московської орди.

В пекучий сніг…
Навзнак. Не на коліна.

Заплакав місяць у зоряну блакить.
Всі – як один… кріпися україно,

Хоч їхня смерть вовік не відболить.
Ці рядки відносяться до тих, хто 

й зараз захищає незалежність нашої 
держави. Вони актуальні сьогодні, 
як і 97 років назад. 

Юлія раВШаНоВа, 
бібліотекар юнацького абонементу.

ГодиНа паМ’яті

найтрагічніші  сторінки 
і сторії неньки-України

Дніпропетровщина продовжує приймати дітей, що приїхали прямо з-під обстрілів  ворожої 
артилерії. У Мар’їнці, Авдіївці та інших населених пунктах, що знаходяться в зоні АТО, у них 
залишилися рідний дім, батьки та друзі. Щоб скоріше оговтатися від пережитого та звикнути 
до тимчасового дому кожному з маленьких переселенців потрібна наша підтримка. 

Не будьте байдужими! Допоможіть дітям, що приїхали на Дніпропетровщину з Донбасу.
дізнатися, як можна допомогти дітям, список необхідних для них речей, а також куди 

їх потрібно приносити, можна за телефоном (097) 48-40-621 людмила. 

Не будьте байдужими! Допоможіть дітям, 
що приїхали на Дніпропетровщину із зони АТО 

26 січня у Нью-Йорку розпо-
чалося екстрене засідання Ради 
Безпеки ООН щодо обстрілу 
Маріуполя проросійськими 
бойовиками. На Радбезі обго-
ворили загальне загострення 
ситуації у зоні проведення 
АТО та прилеглих територіях. 
Нагадаємо, на днях терорис-
ти завдали ударів із ракетних 
установок по Маріуполю. В 
результаті обстрілу загинуло 
кілька десятків мирних меш-
канців і ще більше сотні отри-
мали поранення. Удари були 
завдані по жилим кварталам 
міста, руйнувань зазнали ци-
вільні будинки, дитсадки, 
школи, ринки та магазини.

Надзвичайне засідання Ради 
закордонних справ Європей-
ського Союзу з Україною відбу-
лося 29 січня. Про це у Twitter 
пише Верховний представник 
ЄС з питань спільної зовніш-
ньої політики та політики без-
пеки Федеріка Могеріні. «Я 
скликала надзвичайне засі-
дання Ради закордонних справ 
щодо ситуації в Україні, Марі-
уполі». Президент України Пе-
тро Порошенко вважає обстріл 
житлових кварталів Маріуполя 
проросійськими бойовиками 
злочином проти людства.

Верховна Рада України 
ухвалила постанову про ви-
знання Російської федерації 
країною-агресором. Заяву під-
тримав 271 народний депутат. 
Верховна Рада закликає пар-
ламенти іноземних держав та 
міжнародні організації також 
визнати Росію країною-агресо-
ром і визнати терористичними 
організаціями «ДНР» і «ЛНР».

Асамблея ПАРЄ закликає 
російську владу звільнити На-
дію Савченко протягом 24 го-
дин і повернути її до України. 
Крім того, ПАРЄ ввела санкції 
проти Росії і позбавила її пра-
ва голосу в організації до квіт-
ня. Народний депутат України 
Надія Савченко голодує з 13 
грудня 2014 року, існує реаль-
на загроза її життю.

Після тривалих перегово-
рів дніпропетровська влада та 
представники міжнародної ор-
ганізації «Save the children» під-
писали меморандум про співп-
рацю. Рішення допомогти виму-
шеним переселенцям та їхнім 
сім’ям було невипадковим. Саме 
в нашій області їхня кількість 
найбільша. 1 мільйон доларів – 
стільки на перший час готова 
виділити іноземна організація, 
аби допомогти соціально неза-
хищеним переселенцям.
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пеНсійНий фоНд іНфорМує

З прийняттям Закону України «Про внесення змін та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких законо-
давчих актів України» від 28 грудня 2014 року №76-VIII, 
який набрав чинності 01.01.2015 року, відбулись зміни 
в частині пенсійного забезпечення, які торкнулися, зо-
крема Законів України «Про державну службу», «Про 
прокуратуру», «Про статус народного депутата Украї-
ни», «Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову та 
науково-технічну діяльність».

Внаслідок змін, передбачених в Законі всі спеціальні 
пенсії (щомісячне довічне грошове утримання) відповід-
но до зазначених вище законів, за заявами про їх призна-
чення або перерахунок, що надійшли починаючи з 1 січ-
ня 2015 року, будуть обчислюватись в розмірі 60% заро-
бітної плати (грошового утримання). Зміни в законодав-
стві обумовлені необхідністю реалізації заходів щодо 
економного та раціонального використання державних 
коштів та приведення до фінансових можливостей дії 
положень окремих законів України з метою створення 
умов для стабілізації фінансового стану держави та удо-
сконалення окремих положень соціальної політики.

Разом з тим, особи, яких притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності за вчинення правопорушення 
пов’язаного з корупцією, позбавляються права на одер-
жання пенсій відповідно до перелічених вище законів.

лариса ГайдаМаЧук, 
начальник юридичного відділу.

«Відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформа-
ції» (далі – Закон), Указу Президента 
України від 05 травня 2011 року № 
547 «Питання забезпечення органами 
виконавчої влади доступу до публіч-
ної інформації», наказу Міністер-
ства юстиції України від 08 червня 
2011 року № 1522/5 «Питання вико-
нання Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» в Мініс-
терстві юстиції», з метою створення 
механізмів реалізації права кожного 
на доступ до публічної інформації, 
Дніпропетровським районним управ-
лінням юстиції затверджено Порядок 
складення та подання запитів на пу-
блічну інформацію, розпорядником 
якої є Дніпропетровське районне 
управління юстиції (далі Порядок).

Доступ до публічної інформа-
ції Дніпропетровського районного 
управління юстиції забезпечується 
шляхом надання інформації за за-
питами на отримання публічної ін-
формації. Запитувачами публічної 
інформації відповідно до Закону є 
фізичні, юридичні особи та об’єд-
нання громадян без статусу юридич-
ної особи, крім суб’єктів владних 
повноважень при здійсненні ними 
своїх функцій. Відносини у сфері 

звернень громадян регулюються За-
коном України «Про звернення гро-
мадян». 

Запитувач має право звернутися 
до Дніпропетровського районного 
управління юстиції з запитом на 
отримання публічної інформації 
незалежно від того, стосується ця 

інформація його особисто чи ні, без 
пояснення причини подання запиту. 
Запит на отримання публічної ін-
формації може бути індивідуальним 
або колективним. Запит на отриман-
ня публічної інформації подається 
до Дніпропетровського районно-
го управління юстиції в усній чи 
письмовій формі під час особистого 
прийому або шляхом надсилання 
поштою, телефаксом, електронною 
поштою або по телефону на вибір 
запитувача. письмовий запит на 
отримання публічної інформації 
подається в довільній формі та по-
винен містити: прізвище, ім’я, по 
батькові (найменування) запитувача, 
поштову адресу або адресу електро-
нної пошти, номер засобу зв’язку, 
якщо такий є; загальний опис інфор-
мації або вид, назву, реквізити чи 

зміст документа, щодо якого зробле-
но запит, якщо запитувачу це відо-
мо; підпис і дату за умови подання 
письмового запиту. 

З метою спрощення процедури 
оформлення письмового запиту за-
питувач може використати форми 
для подання запиту на отримання 
публічної інформації (далі – форми 
запиту), затверджені наказом Дні-
пропетровського районного управ-
ління юстиції. 

Форми запиту розміщуються на 
інформаційних стендах в Дніпропе-
тровському районному управлінні 
юстиції. У формах запиту запитува-
чеві надається можливість вибрати 
форму надання відповіді – поштою, 
телефаксом, електронною поштою. 

У разі, коли з поважних причин 
(інвалідність, обмежені фізичні мож-
ливості тощо) особа не може подати 
письмовий запит, його оформлює від-
повідальний працівник, який органі-
зовує в установленому порядку доступ 
до публічної інформації, розпорядни-
ком якої є Дніпропетровське районне 
управління юстиції, з зазначенням у 
запиті прізвища, імені, по батькові, 
контактного телефону, та надає копію 
запиту особі, яка його подала». 

олена оГієНко, 
начальник районного управ-
ління юстиції.

ЮстиЦія іНфорМує

подаННя Запиту 
На іНфорМаЦіЮ

ПРо зміни з 01.01.2015 в ПРизначенні 
Пенсій за сПеціальними законами

колеГія

Відповідно до плану основних системних заходів днями відбулося засідання колегії рай-
держадміністрації під головуванням Едуарда Підлубного, голови райдержадміністрації. 
На розгляд колегії були винесені наступні питання: про програму соціально-економічного 
та культурного розвитку Дніпропетровського району на 2015 рік; про проект районного 
бюджету на 2015 рік; звіт про стан кадрової роботи в Дніпропетровській районній держав-
ній адміністрації; про стан виконавської дисципліни щодо організації виконання актів та 
доручень органів виконавчої влади вищого рівня, власних розпорядчих актів за 2014 рік; 
про програму розвитку культури у Дніпропетровському районі на 2015-2020 роки. Всі 
питання, винесені на розгляд засідання колегії, були детально розглянуті, всі роз-
порядження були надіслані виконавцям. 

Питання щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку 
району і бюджету на 2015 рік винесені на розгляд тридцять сьомої сесії Дніпропетровської районної ради VI скликання.        (Вл.інф.)

ПРоект Районного бюджету на 2015 Рік Розглянутий  

коНфереНЦія

кращі практики ВЗаєМодії МісЦеВої Влади та ГроМадськиХ орГаНіЗаЦій – 
ЗНоВу В д Н і п роп етроВськоМ у ра йоН і

22 січня у залі Дніпропетровської районної ради 
пройшла конференція на тему: «Програма обміну 
кращими практиками взаємодії місцевого само-
врядування та громадських організацій України, 
США», в якій взяли участь представники громад-
ських організацій Харківської, Донецької і Дніпро-
петровської областей.

Відкриваючи конференцію, голова районної ради 
Віталій Жеганський зазначив: «В умовах нинішньо-
го перехідного періоду, коли ми говоримо про ре-
форму місцевого самоврядування, про децентраліза-
цію влади та про об’єднання територіальних громад, 
досить важливим є питання взаємодії громадськості 
й органів місцевого самоврядування. У нашому ра-
йоні є такий досвід і напрацювання. Але досвід на-
ших колег-сусідів є досить цінним і, впевнений, ста-
не корисним для районної територіальної громади».

У роботі конференції брали 
участь: директор громадської 
організації Центр підтримки 
громадських і культурних 
ініціатив «Тамариск» Тетяна 
Карельська, а також пред-
ставники громадських ор-
ганізацій Вищих навчаль-
них закладів м. Харкова, 
представники громадської 
організації «Добропіль-
ський центр молоді «ДО-
БРО» з м. Добропілля 
Донецької області та гро-
мадські активісти з м. Під-
городного, сіл Горького та 
Шевченко, а також голови, 
заступники, секретарі міс-
цевих рад.

Наші гості, Олександр 
Петров і Олександр Ме-
дюк, які представляли громадську організацію «До-
бропільський центр молоді «ДОБРО» м. Добропілля 
Донецької області презентували учасникам кон-
ференції свій досвід на тему: «Взаємодія молоді з 
громадою через реалізацію креативних проектів та 
програм».

Христина Кузьміна доповіла присутнім про здо-
бутки в діяльності Ради молодих вчених Харківсько-
го регіонального інституту Національної Академії 
державного управління при Президентові України, 
а Анастасія Лєбєдєва розповіла про взаємодію проф-
спілкової організації НТУ Харківського політехніч-
ного інституту зі студентським та місцевим само-
врядуванням.

Сергій Ганжа розповів про успішну практику 
взаємодії громадського сектору і Підгородненської 
міської ради зі створення інформаційного порталу 

«Підгородне in.ua», а Яна Терентеєва, керівник Во-
лонтерського штабу м. Підгородне, поділилася до-
свідом в організації допомоги воїнам АТО.

Єгор Нестеров та Дмитро Гармашев, які представ-
ляли Благодійну організацію «Горьківський фонд 
розвитку громади» с. Горького, розповіли про свій 
досвід щодо взаємодії молоді та органів місцевого 
самоврядування на прикладах успішно реалізова-
них ініціатив.

Віталій Моргун, активіст Підгородненської тери-
торіальної громади, директор Підгородненського БК 
ім. Т. Г. Шевченка, презентував учасникам конфе-
ренції модель розвитку міської громади, як приклад 
упішної практики взаємодії ініціативної  молоді та 
органів місцевого самоврядування.

Олександр Мітьков, головний спеціаліст з роз-
витку проектів та програм Дніпропетровського ра-

йонної ради, поділився своїми враженнями про ви-
вчення досвіду розвитку громад у США по програмі 
«Відкритий Світ». 

Тетяна Карельська, директор громадської органі-
зації Центр підтримки громадських і культурних 
ініціатив «Тамариск» м. Дніпропетровська, доповіла 
про розвиток місцевих громад Дніпропетровської 
області й висловила свою підтримку громадам Дні-
пропетровського району в напрямку проектної ді-
яльності.

 Кожен доповідач представив зміст, місію та до-
сягнення своєї організації. Після виступу аудиторії 
була надана можливість задати питання доповідачу 
по презентованому матеріалу. Загальне враження 
презентуючих було позитивним та за їхніми слова-
ми вивело їх на новий професійний рівень.

Олександр Мітьков, який модерував захід і був 

одним із виступаючих, під завершення зустрічі на-
голосив, що розвиток місцевих громад базується на 
наступних принципах та установках:

«Місія громадсько активної людини – це допома-
гати людям всередині громад порозумітись та кон-
структивно вирішити ті чи інші важливі питання 
розвитку громад. Щоб домогтися цього, активний 
представник того чи іншого села  повинен забезпе-
чити участь сторін у діалозі, розробці соціальних 
проектів та їх втілення, тим самим стимулюючи 
пошук комплексних, конструктивних рішень і ви-
никнення взаємної довіри. Багато груп, організа-
цій чи окремих людей не знають, як їм вирішити 
ті чи інші питання власними силами, сформува-
ти єдине поле для взаємопорозуміння. Реакцією 
на такий страх може стати уникнення існуючої 
проблеми У будь-якому разі, вірогідність кон-

структивного й ефективного 
вирішення питання суттєво 
знижується. Забезпечувати рів-
ну участь усіх учасників.

Роль громадського аніматора 
полягає у тому, щоб максималь-
но сприяти створенню довірли-
вої атмосфери і допомогати кож-
ному, щоб він був почутим. Він 
створює умови участі для всіх 
представників громади, забезпе-
чує взаємопорозуміння.

Роль громадських активістів – 
допомогти членам групи зрозу-
міти, що будь-яке стійке рішення 
засноване на взаємопорозумінні, 

а його відсутність веде до неефективності й нежитт-
єздатності діалогу. 

Основні проблеми розвитку громад – це труднощі 
у налагодженні роботи ініціативних груп громад».

Підводячи підсумок конференції, Віталій Жеган-
ський висловив подяку всім виступаючим та акцен-
тував увагу на  наступних моментах розвитку гро-
мад: Головний ресурс громади – це люди, і тільки 
допомагаючи собі, людина може допомогти іншим. 
Волонтерський рух – це той потенціал у кожній 
громаді, на котрий потрібно спиратись при роботі з 
людьми, а активна позиція  громадян необхідна для 
залучення фінансових ресурсів. А все це разом допо-
може досягти позитивних змін на місцях, розвивати 
районну громаду та підвищувати добробут людей!

олександр МітькоВ, 
головний спеціаліст районної ради.



Нещодавно в районному Будинку культури 
відбулися урочистості з нагоди Дня Собор-
ності України. 22 січня 1919 року ввійшло до 
української історії як велике державне свя-
то. Проголошення Соборності українських 
земель – це було веління самої історії та лю-
дей, які прагнули єднання. 

Святковий концерт підготували студенти Дніпропетровського коледжу 
культури та мистецтв. Зі сцени лунали чудові патріотичні пісні, присвячені 
неньці-Україні. Від Альони Мельник присутні почули пісню «Ми українці»,  
від Анни Сороки – «Співай, Україно». Дует акордеоністів Денис Кольчен-
ко та Михайло Гладкий виконали пісню «Розпрягайте, хлопці, коней», Дар’я 
Скороходова доторкнулася до сердець слухачів проникливими «Мальвами», а 
Анна Нагаєць подарувала вітальний танок. Також на заході своїми виступами 
вразили: Анна Ткач, Марія Хоменко. Наприкінці концерту всі учасники разом 

заспівали компози-
цію «Величальна та 
могутня Україна». 

У цей визначний 
день кожен із нас 
усвідомлює, що 
тільки згуртова-
ність нації веде до 
процвітання Дер-
жави. А висока 
самовідданість і 
культурність наро-

ду здатні забезпечити глибину демократичних перетворень.
За незалежність, можливість вільно жити й працювати на рідній землі 

ми змушені сьогодні боротися. І ми впевнені – Україна вистоїть, ми – ви-
стоїмо, бо ми – діти твої, Україно, які прагнуть вільно дихати на рідній 
Батьківщині. Ми – українці! А Соборність, яка втілює в себе єднання різ-
номанітностей, неодмінно з’єднає всіх нас, як пісня одвіку не змовкає.

Юлія ЧуМак, сел. Ювілейне. 
На фото автора: завзята молодь україни.

330 січня 2015 рок у № 4 (7873)
«Дніпровська зоря»суспільсТвО

МеМораНдуМ  пороЗуМіННя
У грудні між Дніпропетровською районною державною адміністрацією, Дніпропетровським районом електричних мереж ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго» та Дніпро-

петровським районним сектором Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області  підписаний меморандум 
на час введення графіків аварійних відключень (ГАВ) та спеціальних графіків аварійних відключень (СГАВ) електроенергії на території Дніпропетровського району.

Найменуван-
ня пс

дН 
ліній

Наван-
таження, 

МВт
Населені пункти, вулиці, споживачі

ПДГ Л-2 1,5
м. підгородне Будинок побуту, вул. Грушева, Джерельна, Дорожників, Кооперативна, Комсомольска, Лесі Українки, Ленінградська, Лісна, Лимона, 
Набережна, п-к Набережний 1, п-к Набережний 2, п-к Набережний 3, вул. Перемоги, Почтова, Партизанська, Тополина, Центральна, Широка, п-к 
Широкий 1. смт. самарівка: садові товариства, юридичніспоживачі.

Любимівка Л-138 0,09 с. любимівка вул.Рабоча, Іванова, Кіровоградська, Державіна, Радгоспна, любимівська школа та дитячій садок.

ДПТФ Л-76 1,30 смт. кіровське: дитячий будинок культури, дитячалікарня  вул. Дзержинського, Світла, Волошина, Шмідта, Широка, Білякова, Срібний Бор, 
Садова, Леніна, Горького, Комсомольська, Зарічна, Річна, Толстого, Жовтнева, Залізнична, тп садовітовариства.

ДПТФ Л-73 0,60 с. Горянівка: Горянівська Школа, вул. Буденого, Ворошилова, Радянскя, Лермонтова, Сквозня, Озерна, Куйбишева, Шкільна, Зелена, Щорса, 
Трудова, Червоноармійска.

Сурская Л-127 1,10 с.сажівка, смт.південний, с.Братське: вул.Сурянська. с.старі кодаки: лікарня вул. Осипенко, Леніна, Шкільна, Клубна, п/к Комсомольський, 
Гагаріна, Червоноармійська, Нова, п/к Зелений, п/к Чернишевського, Ювілейна, Горького, Набережна, пер.Переможний, Крутогорний.

Плодородие Л-91 0,25 с.Миколаївка, Школа№2, Селищна рада.
Плодородие Л-90 0,20 с. Миколаївка 1: Школа№1, лікарня (стаціонар, амбулаторія) вул. Генерала Пушкіна, Садова, Центральна, Радгоспна.
С-Литовская Л-155 0,6 с. Новомиколаївка: Школа, д/сад, селищна рада, амбулаторія. с. сурсько-литовське: вул. Садова.

Всего 8 5,64

Відключення споживачів з 17:00 до 20:00

ЗастосуВаННя податкоВоГо коМпроМісу
Дніпропетровська ОДПІ повідомляє про введення в дію з 17.01.2015р. 

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї-
ни щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку 
на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі засто-
сування податкового компромісу» (опубліковано 16.01.2015р. в газеті 
«Голос України» №6 від 16.01.2015р.), яким Податковий кодекс України 
доповнено новим підрозділом 92 «Особливості уточнення податкових 
зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану 
вартість під час застосування податкового компромісу» та платникам 
надано право до 16.04.2015р. включно подати уточнюючий розрахунок 
з ПДВ та податку на прибуток за податкові періоди до 01.04.2014р. з ура-
хуванням ст.102 Податкового кодексу або заяву про застосування ком-
промісу для визначених повідомленням-рішенням зобов’язань з ПДВ/
податку на прибуток, та сплатити занижене податкове зобов’язання у 
розмірі 5 % такого зобов’язання.  

Роз’яснення та додаткова інформація з питань застосування подат-
кового компромісу надаються податковими інспекціями за місцем реє-
страції. контактні телефони з питань застосування податково-
го компромісу: Дніпропетровська ОДПІ тел. 374-88-28, коорди-
натор з даного питання – Петрашку Олександр Олександрович, 
тел. 374-93-75; Синельниківське відділення Дніпропетровської 
ОДПІ – координатор з даного питання Чехович Світлана Олек-
сандрівна, тел. 740-37-31; Солонянське відділення Дніпропетров-
ської ОДПІ – Бик Людмила Володимирівна, тел. 34-69-65.

держаВНа фіскальНа служБа україНи поВідоМляєЗростаючи, дитина кожного дня вивчає 
оточуючий світ, сприймає отриману ін-
формацію, обирає те, що їй здається ці-
кавим. А цікавим є яскраве та нове, зна-
йоме та буденне швидко набридає. Саме 
через це школярі-початківці особливо 
прагнуть емоційного стимулювання до 
навчання, вимагаючи від вчителів школи 
творчої праці. І ніщо так не прикрашає 
шкільну буденність, як свята, відкриті 
уроки, заходи та поза-
класна робота.

Чи не найулюблені-
шим заходом в Олек-
сандрівській середній 
школі став Тиждень 
початкової школи, 
який був тижнем ра-
дості, гаслом якого  
стали слова «Кожен 
день у нас цікавий: 
веселий, плідний та 
яскравий!».

Ці дні були на-
сиченими багать-
ма різноманітними 
подіями: цікавими конкурсами, вірту-
альними подорожами та захоплюючи-
ми змаганнями – для учнів, відкритими 
уроками, майстер-класами та виховними 
заходами – для вчителів. Мета Тижня по-
чаткової школи полягала в тому, щоб до-
помогти вчителю посилити інтерес учнів 
до навчання, виявити й розвинути дитячі 
здібності, презентувати нові форми, мо-
делі, технології організації навчання та 
змістовного дозвілля учнів. Різні заходи, 
що проводилися в межах тижня, давали 
можливість кожному учневі більшою мі-
рою пізнати себе, самоствердитись у своїх 
очах та в очах друзів, сприяли розвиткові 
ініціативи. Завдання були сплановані так, 
щоб їх розв’язання приносило приємне 
здивування, а ситуація, яка виникала – 
задоволення.

Розкритися дитячим талантам було де 
й як: декламування віршів, інсценізації 
сценок, виступи – захисти дослідницьких 
проектів, спів пісень, танці, участь у різ-
номанітних конкурсах (малюнків, загадок, 
прислів’їв), виставка дитячих поробок.

Розпочався тиждень святковою ліній-
кою, на якій керівник МО  Р. С. Коток пре-

зентувала план Тижня та оголосила поча-
ток природоохоронної акції «Допоможе-
мо зимуючим птахам». Також у цей день 
учні 1-4 класів створили колективне панно 
«Казкові сніжинки».  

Всіх дітей зацікавила виставка віталь-
них листівок до Різдвяних свят. Весело й 
цікаво пройшов флеш-моб «Подаруй мені, 
мамо, хустку» та конкурс колядок та ще-
дрівок на перервах. А далі було і «Зошито-

ве свято», і відкриті уро-
ки, і конкурс рухливих 
ігор на перервах «Ось 
так ми вміємо гратися!», 
і конкурс загадок, логіч-
них задач, ребусів «Ось 

такі ми розумні!», і 
виставка малюнків 
та стіннівок на тему 
«У світі кращої не-
має такої зимоньки, 
як у нас!», і віктори-
на «Загадкова Зіроч-
ка».

Яскраві вражен-
ня залишив від-

критий виховний захід для учнів почат-
кових класів «Моя країна – Україна» та 
зустріч із вихованцями дитячого садка 
«Рябінушка» на тему «Наум, Наум – на-
веди на ум!», вчителі Р. С. Коток та В. П. 
Кудирко. Закінчився Тиждень початкової 
школи на лінійці підбиттям підсумків, 
нагородженням переможців та хорошим 
настроєм школярів та їхніх батьків, тому 
що кожен учень у повній мірі зміг про-
явити себе в тому чи іншому конкурсі 
або виставці. А вчителі початкових кла-
сів Р. С. Коток, Н.В. Дишук, В.П. Кудир-
ко, А.О.Русаненко, В.А.Вигуляр, Г.А.Лев-
чук, Т.О.Тіторова, І.В.Брайловська  про-
демонстрували щоденну кропітку працю 
з кожною дитиною, довели, що немає ді-
тей і проблем чужих. Всі учні навчають-
ся у єдиній сім’ї Олександрівської серед-
ньої загальноосвітньої  школи, слідують 
її традиціям.

То ж побажаємо й на майбутнє творчих 
успіхів колективу учнів та вчителів почат-
кової школи.

руслана  коток, 
керівник МО вчителів початкових кла-
сів Олександрівської СЗШ.

деНь соБорНості
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ці кавий

дНіпропетроВська 
одпі про податкоВі 

НоВоВВедеННя
Нещодавно відбулася зустріч 

з представниками регіональ-
них ЗМІ за участі виконуючого 
обов’язки начальника Дніпро-
петровської ОДПІ Руслана Ца-
рука. Тема зустрічі: «Новації 
податкового законодавства». 
Руслан Михайлович повідомив 
присутніх, що в Україні з 1 січ-
ня 2015 р. набув чинності закон 
України № 71-VІІІ від 28 грудня  
2014 року «Про внесення змін 
до Податкового кодексу Укра-
їни та деяких законів України 
(щодо податкової реформи)».

«Закон передбачає скорочен-
ня податків з 22 до 9, серед яких 
залишилися: податок на прибу-
ток, податок на доходи фізичних 
осіб, податок на додану вартість, 
акцизний податок, рентна плата, 
збори, а також місцеві податки: 
податок на майно та єдиний по-
даток», - наголосив посадовець.

Крім того, виконуючий 
обов’язки начальника Дніпропе-
тровської ОДПІ зауважив, що у 

2015 році українці продовжува-
тимуть сплачувати військовий 
збір за ставкою 1,5% з доходів 
фізичних осіб у формі заробіт-
ної плати, інших заохочуваль-
них та компенсаційних виплат 
або інших виплат і винагород, 
які нараховуються (виплачу-
ються, надаються) платнику в 
зв’язку з трудовими відносина-
ми та за цивільно-правовими 
договорами. Збір також стягу-
ватиметься у разі виграшу у 
державну та недержавну гро-
шову лотерею, виграшу гравця 
(учасника), отриманого від орга-
нізатора азартної гри.

Руслан Михайлович доклад-
но розповів про систему елек-
тронного адміністрування 
податку на додану вартість, 
яка нині працює в тестовому 
режимі. Також присутніх було 
ознайомлено з особливостями 
оновленої спрощеної систе-
ми оподаткування та порядку 
сплати земельного податку.

На кінець зустрічі слухачі 
мали змогу отримати відповіді 
на запитання, які їх цікавили.
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началo строительства республиканской 
ударной комсомольской стройки – 

Фрунзенской оросительной системы

перелистыВаеМ   страНиЦы   истории
окончание. Начало в №2, №3)

Во главе наших автотранспортных предпри-
ятий стояла автобаза треста «Днепроводстрой», 
бессменным директором которой на протяжении 
37 лет был Якимиди М.С., имея кроме наших 3-х 
автоколонн, еще 7 автоколонн в других районах. 
Автоколонны-2 – Нортенко Г.А.; АК-6 – Малий 
В.Е.; Нортенко Г.А.; Грива И.П. АК-7 – Кармазин 
Б. Ф.; Малий В.Е.; Молодыка Н.А.

Управление эксплуатации оросительных зе-
мель Фрунзенской оросительной системы боль-
ше 26 лет возглавлял первый ее на-
чальник Яковенко Я.Я., затем Бра-
гин В.И., проработавший в системе 
облводхоза более 35 лет.

В 1971-1973 годах членом комсо-
мольского штаба стройки был мо-
лодой строитель – прораб участка 
СМУ-41 Капука В.А., а с 1986 года и 
до настоящего времени управляющий 
трестом «Днепроводстрой».

В книге «Юбилейному-25» предсе-
датель правления ПАТ «Днепровод-
строй» Капука В.А. пи-
шет: «Своим истинным 
рождением пос. Юби-
лейный обязан силе воды 
и строительству одной из 
крупнейших на Украине 
Фрунзенской ороситель-
ной системы. Стройка 
имела статус республиканской молодежной. Со 
всех мест Украины сюда по зову сердца съехались 
тысячи юношей и девушек, энергичных, инициатив-
ных, которых «не брали» трудности. Им пришлось 
строить не только каналы, насосные станции, дру-
гие водохозяйственные объекты, а и строить новый 
молодой поселок городского типа». Примером ак-
тивного участия в строительстве орошения нашей 
комсомольской организации является проводимая 
1 октября 1974 г. ІІ-я отчетно-выборная комсомоль-
ская конференция, на которой присутствовало 
140 комсомольцев-делегатов. Речь шла о конкрет-
ном участии комсомольцев и молодых рабочих в 
выполнении производственной программы года в 
объеме 11 млн рублей, сдаче в эксплуатацию 1760 
га орошаемых земель, насосной станции подкач-
ки №17, объектов канала «Днепр-Донбасс», базы 
эксплуатации Фрунзенского управления, жилья (в 
пос. Юбилейном позже). Следует отметить, что в те 
годы я так же получил жилье по ул. Совхозной, в за-
висимости от состава семьи. Поистине «матерью» 
поселка Юбилейный стала наша ударная респу-
бликанская комсомольская стройка. Первые годы 
существования стройки все силы и резервы были 

брошены на создание материально-технической 
базы строительных управлений, но затем серьезно 
стали строить жилье и объекты социального назна-
чения вначале в пос. Подгородном-2, а затем с 1987 
г. в пос. Юбилейном. Начиная с 1971 года и на про-
тяжении 24 лет строители практически строили 
ежегодно по одному жилому дому, минимум на 72 
квартиры. Построено 2 котельни, школу, 3 детских 
сада, дом культуры, три магазина, системы обеспе-
чения и канализации, дороги. Проектирование и 
строительство, благоустройство п. Юбилейного 
продолжается и в настоящее время. Поселок Юби-

лейный можно по праву считать уникальным и об-
разцовым, одним из лучших в Украине.

В последующие годы одним из секретарей ко-
митета комсомольской стройки был Каминский 
И.Н, избранный в 1987 г. и работает на протяже-
нии 28 лет. Жители пос. Юбилейного на протяже-
нии 6-ти созывов избирают Ивана Николаевича 
своим председателем. За время работы он имеет 11 
наград и поощрений. На очередной сессии район-
ного совета 2014 года ему присвоено звание «По-
четный гражданин Днепропетровского района».

Параллельно со строительством Фрунзенской 
оросительной системы и после нее, строительные 
управления района, а вместе с ними комсомольцы и 
молодые рабочие в 70-80-е годы прошлого столетия 
(с забором воды из канала «Днепр-Донбасс») стро-
ят большие оросительные системы – Царичанская 
– 13 тыс.га, Магдалиновская – 25 тыс.га, Алексан-
дровская – 12 тыс.га и другие. Всего силами строи-
тельных управлений треста «Днепроводстрой» в 
области построено около 200 тыс. га орошения.

Так же в эти годы построены Баглейская оро-
сительная система на площади 1983 га с исполь-
зованием очищенных вод г. Днепродзержинска. 

Сухачевская оросительная система, Ивановская, 
Синельниковская, Николаевская, Михайловская. 
Построены оросительные системы учхоза «Са-
марский», совхозов «им. Котовского», «им. Ор-
джоникидзе», «Жовтнева революция». Позже в 
90-е годы принимаются в эксплуатацию системы 
орошения в НПО «Днепр», совхозах «Рассвет», 
«Першотравневый», «им. КПСС». Параллельно 
со строительством орошения строители про-
кладывают дороги, строя системы водоснабже-
ния и системы отвода ливневых вод. 

Инспекторские дороги вдоль магистральных кана-
лов и дорога, связывающая райцентр 
и села Маевка, Чумаки, Степное и 
пос. Петриковка, построены для об-
служивания объектов мелиорации.

Всего за период существования 
Республиканской ударной комсо-
мольской стройки построено 35,5 
тыс. га орошаемых земель. Толь-
ко на Фрунзенской оросительной 
системе построены 2-а магистраль-
ных канала длиной 55 км, а также 
10 межхозяйственных распредели-

телей, с общей длиной 
орошаемой сети 1025 
км. О масштабах строй-
ки говорят объемы. 
Только на І-й очереди 
стройки разработано, 
перемещено и уложено 
около 22 млн кубоме-

тров земли, уложено 86 тыс. кубометров бетона, 
смонтировано около 100 тыс. кубометров желе-
зобетона и 414 км лотковой сети орошения.

За многолетнюю работу в комсомоле в 1974 г. я был 
награжден высшим значком ЦК ВЛКСМ «За актив-
ную работу в комсомоле». Перейдя на партийную, а 
затем на хозяйственную работу, я всегда много вни-
мания уделял работе комсомольских организаций, 
видя в них ближайшего помощника в воспитании 
молодежи, оказывал им всякую помощь и поддерж-
ку в достижении наивысших результатов.

В 1978 г. на областной комсомольской конфе-
ренции я был избран делегатом на XXIII съезд 
комсомола Украины.

Вспоминая сегодня о делах полувековой дав-
ности, хочется тепло поздравить с юбилеем вете-
ранов комсомольской ударной стройки, строителей 
треста «Днепроводстрой», всех жителей нашего 
района, причастных к тому периоду нашей жизни.

Геннадий латуШко.
(Материалы из книги «Мы и годы» Геннадия Латушка).
Уважаемые читатели, в № 2 газеты «ДЗ» в этой 

статье была допущена неточность. Фамилия вто-
рого секретаря обкома комсомола Чулаков Е.Р.

На фото: делегаты XXііі съезда комсомола украины.

екскурсія

«Тому, хто не знає минулого, 
обов’язково помститься май-
бутнє» – зазначав видатний 
філософ Карл Густав Юнг. На 
жаль, більшість людей влашто-
вує тільки той факт, що їхні 
пращури – мавпи. Та й у те-
орії Дарвіна цій «більшості» 
нема коли розбиратися. Вони 
спокійно пливуть за течією, 
ковтаючи будь-яку інформа-
цію, не аналізуючи її. Їм цілком 
вистачає фактів своєї присутно-
сті та діяльності у цьому світі. 
Звісно, цього недостатньо, щоб 
стати повноцінним громадяни-
ном (не тільки за паспортом), 
людиною мислячою (не тільки 
«sapiens»), незамінною часткою 
суспільства. Тому для підро-
стаючого покоління особливо 
важливим є знайомство з іс-
торією своєї країни. І в цьому 
випадку найкращим джерелом 
пізнання є музей. У цьому пере-
коналися маленькі дослідники 
Підгордненського НВК-1, коли 
відвідали Дніпропетровський 
історичний музей ім. Д. І. Явор-
ницького.

Вже біля музею нас зустріли 
занімілими у століттях погляда-
ми кам’яні ідоли скіфської куль-
тури. Унікальна колекція кам’я-
них баб по праву вважається 
однією з головних визначних 
пам’яток не тільки Дніпропе-
тровщини, а й всієї України – 

вона налічує близько 80 примір-
ників і є однією з найбільших 
колекцій стародавніх кам’яних 
статуй у світі. Серед тих баб, 
які належать Дніпропетров-
ському міському історичному 
музею, є унікальні статуї, да-

товані ІІІ тисячоліт-
тям до н.е., аналогів 
яким у Європі немає 
– ні по давнині походження, ні 
по досконалості техніки виго-
товлення. В даний час частина 
колекції розташовується прямо 
на вулиці біля музею, але керів-
ництво Дніпропетровського іс-
торичного музею створює про-
ект лапідаріума – спеціального 
павільйону для зберігання баб.

З перших кроків у музеї ми 
побачили коротку експозицію 
Катеринославської губернії, де 
були виставлені одяг, прапори, 
картини, медичне приладдя, ко-
роткі історичні записи, фотогра-
фії та документи тих давніх часів 
величного міста Катеринослава.

Потім ми опинилися у пер-
шій залі під назвою «Стародав-
ня історія нашого краю». Май-
же в недоторканому вигляді 
ця експозиція працює в музеї, 
висвітлюючи історію Дніпров-
ського Надпоріжжя від пале-
оліту до часів Київської Русі. 
Найдавніші пам’ятки археології 

краю, відносяться до кам’яного 
віку. Особливу увагу серед них 
привертають такі раритети як 
вістря списів епохи верхнього 
палеоліту. 

Наступна зала називала-
ся «Запорізьке козацтво». В 

ній розташована різноманітна 
збруя козаків: ножі, мечі, а та-
кож човни, одяг, побут. Погляд 
зупиняє макет «Запорізька січ», 
де представлений цілий устрій 
козацького міста з розташуван-
ням будівель від центру кола. 
Експозиція залу присвячена 
запорізькому козацтву, виник-
нення якого відносять до XV ст. 
Це унікальне явище всесвітньої 
історії, яке, по суті, визначало 
напрямки економічного, полі-
тичного та культурного розвит-
ку України. 

Далі ми потрапили до зали 
під назвою «Катеринославщи-
на в XIX ст.». У другій поло-
вині XVIII ст. землі сучасної 
території Дніпропетровської 
області поступово увійшли до 
складу Новоросійського краю 
Російської імперії. До початку 
XIX ст. вони постійно зазна-
вали змін адміністративних 
кордонів, які в ході двох росій-

сько-турецьких воєн розшири-
лися, охоплюючи все Північне 
Причорномор’я й Крим. 

Наступна зала називалася 
«Промисловий переворот кінця 
ХIХ - початку ХХ ст.». Художнє 
оформлення залу і його числен-

ні експонати перено-
сять нас в бурхливі 
часи другої половини 

XIX - поч. ХХ ст. Тут чітко ві-
дображене життя «інтелігент-
них професій»: лікарів, вчите-
лів, банкірів та робітничих про-
фесій - кімната робітничої сім’ї.

Увійшовши до зали «Грома-
дянська війна 1917-1920 рр.», ми 
бачимо експозицію, розгорну-
ту на фоні настінного розпису 
ленінградських художників 
Тюленєва і Ватеніна. В залі 
представлені матеріали, що 
розповідають про події Лютне-
вої революції в Петрограді та 
створення як державних, так і 
місцевих органів влади. 

Наступна зала, до якої ми 
потрапили, називалася «Край 
в 1920-1940 рр». Цей розділ 
експозиції присвячений супе-
речливим політичним, соціаль-
но-економічним, культурним 
перетворенням, які здійснюва-
лися в країні в перші 20 років 
радянської влади. 

Найбільше дітей схвилювала 

експозиція, під назвою «Край 
у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 рр». Це своєрідний 
музейний меморіал, в якому 
увічнена пам’ять про тих, хто 
брав участь, віддав своє життя 
в боротьбі з німецько-фашист-
ськими загарбниками. В залі 
представлені фотографії, доку-
менти, зброя, особисті речі на-
ших земляків, які героїчно за-
хищали межі країни в перші го-
дини і дні війни, брали участь 
у обороні Одеси, Севастополя, 
Києва. 

Після екскурсії по різних іс-
торичних епохах нашого краю 
ми поринули у виставкову залу, 
де виставлені твори українських 
письменників Т. Г. Шевченка, О. 
Т. Гончара, та яскравими барва-
ми грали досягнення майстрів 
різних технік вишивки, петри-
ківського розпису нашого краю.

Шановні діти та дорослі! 
Пам’ятайте історію рід-

ного краю – вона одна єдина. 
Нема ні нації, ні народу без 
історії, бо якщо нема прадідів 
наших, то не буде й правнуків 
наших. Цінуйте надбання на-
ших пращурів та навчайтесь 
бачити не тільки те, що є 
зараз перед нашими очима, а 
й те, що було в минулому й, 
можливо, краєм ока потрапи-
те до майбутнього. До нових 
подорожей!

Віталій МеНьШикоВ, 
вчитель географії. 

ВМІННЯ ЦІНИТИ 
СВОЄ НАДБАННЯ
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Господарочка

Як каже мудрість...

МіліЦія іНфорМує

02.02.2015 буде проводиться геодезична зйомка земельної ділянки 
№99 на території с/т «рассвет» дМЗ, с. сурско-літовське. 

Всім зацікавленим особам рекомендуємо з’явиться.

Втрачений військовий кви-
ток на ім’я щурова Миколи 
Миколайовича, вважати не-
дійсним.

общество с ограниченной 
ответственностью «Баловс-
кий завод железобетонных 
конструкций», расположен-
ное по адресу: днепропе-
тровская область, днепро-
петровский район, с. парти-
занское, ул. ленина, 25і заяв-
ляет о намерениях получить 
разрешение на выбросы за-
грязняющих веществ в ат-
мосферу. 

Предприятие специализиру-
ется по изготовлению желе-
зобетонных изделий. 

Основные выбросы по пыли 
– 9,3 тонн в год; 

Оксид азота – 7 кг в год;
Оксид углерода – 28 кг в год.

предложения направ-
лять в адрес сельского 
совета с. партизанское.

Дотримуйтеся кількох простих порад, аби не 
стати жертвою злочинців; не впускайте в дім 
незнайомих людей, які називають себе праців-
никами різноманітних служб та організацій і 
пропонують свої послуги. Пам’ятайте, що всі 
платежі ви можете здійснювати через каси, по-
штові відділення, а не віддавати гроші будь-ко-
му в руки. Вимагайте пред’явити документи чи 
вказати свій службовий телефон. Передзвоніть 
за цим номером та дізнайтеся, чи там справді є 
такий працівник та мету його візиту. Кожен са-
мотній пенсіонер повинен мати телефони кому-
нальних, соціальних служб, центрів для одино-
ких громадян похилого віку на видному місці.

Не користуйтеся послугами незнайомців на 
вулиці, коли вам пропонують швидкий заро-
біток, розіграш побутової техніки від фірми, 

якої не існує, миттєвий – виграш у лотерею. Не 
заводьте розмову з незнайомцями, ким би вони 
– ворожками, ясновидицями чи цілительками 
не називалися. На будь-які питання, навіть на 
найбезневинніші, не відповідайте, просто про-
ходьте далі. У дні отримання пенсій чи інших 
платежів намагайтеся відвідувати поштове 
відділення, банк разом із родичами чи людьми, 
яким ви довіряєте.

якщо ви запідозрили, що вас намага-
ються обдурити, негайно телефонуйте до 
міліції за тел.: 753-77-04, 

моб. (067) 539-95-03 або 102.
Юрій аНтоНЮк, 

заступник начальника СДІМ Дніпропетров-
ського РВ ГУМВС України в Дніпропетров-
ській області, майор міліції. 

Будьте оБаЧНиМи

20 січня близько 10 год. до 
рятувальної служби Дніпро-
петровського району надійшло 
повідомлення від чергового Дніпропетровсько-
го РВ УМВС щодо виявлення артилерійського 
снаряду на відстані 300 м від блокпоста за адре-
сою: Дніпропетровський р-н, 7-й кілометр траси 
Т-0405 (м. Дніпропетровськ – с. Хуторське). 

Снаряд виявлено черговим блокпосту в лісопо-
садці на поверхні землі. Виїздом на місце співро-
бітників Дніпропетровського районного сектору 
було підтверджено факт виявлення артилерій-
ського снаряду АС-152 часів Великої Вітчизняної 
війни. Снаряд вивезено з місця виявлення для подальшого знешкодження.

дсНс іНфорМує
НеБеЗпеЧНа 

ЗНаХідка

• Розставляйте прі-
оритети. Всьому своє 
місце.
• Перемагайте свої 

страхи. Страх – це 
лише ілюзія.

• Ніколи не здавай-
теся! Наполегливість 
і завзятість завжди 
винагороджуються.

оВНи. Терплячість і спосте-
режливість у перші дні тижня 
будуть вельми до речі. Вам до-
ведеться вирішувати деякі дору-
чення вашого керівництва.  

тільЦі. Вам запропонують  
новий проект, в процесі якого 
ви познайомитеся із впливовими 
людьми, з якими ви укладете ви-
гідний контракт. 

БлиЗНЮки. Щоб уникну-
ти негативних наслідків і повної 
бездіяльності, слід максимально 
проявити свій природний опти-
мізм.

раки. Розбудіть у собі ділову 
хватку. Думайте про сьогоден-
ня, не обертайтеся назад, рішуче 
йдіть до визначеної мети. 

леВи. Будьте готові вислови-
ти свої ідеї вголос, вони будуть 
цікаві керівництву. 

діВи. Тиждень розпочнеться 

дуже вдало. Все, що запланува-
ли – реалізовуйте. 

тереЗи. Настає час змін. Цей 
тиждень стане для вас випробу-
вальним, і від індивідуальних 
старань залежатиме ваш успіх. 

скорпіоНи. Тиждень може 
бути досить непередбачуваним. 
Захопленість улюбленою спра-
вою допоможе вам у вирішенні 
деяких питань.

стрільЦі. Прямолінійність, 
незалежність та енергійність зна-
добляться вам, як ніколи. Змініть 
життєву стратегію. 

коЗероГи. Амбіційність до-
поможе підвищити статус на ро-
боті та придбати бажану фінан-
сову суверенність. 

Водолії. Повна свобода для 
креативного мислення в неорди-
нарних рішень виділять вас се-
ред усіх. 

риБи. Доведеться відкласти 
в сторону розваги й присвятити 
себе повністю роботі. 

Гороскоп

Колективи Дніпропетровської районної державної адміністрації 
та районної ради висловлюють щире співчуття головному спеці-
алісту райдержадміністрації  Соломоненко Людмилі Михайлівні 
з приводу смерті найдорожчої людини – мами лідії Валер’янівни.

Неможливо висловити горе доньки, яка втратила найдорожчу людину 
на світі. Розуміємо, як важко з цим змиритися. Поділяємо гіркий біль і скор-
боту непоправної втрати. Світла пам’ять прекрасній добрій людині.

уже не раз говорилось про небезпеку, яку та-
їть у собі лід, та любителі зимової риболовлі 
нехтують усілякими попередженнями й пра-
вилами безпеки. В багатьох випадках це закін-
чується трагічно.  

З метою попередження за-
гибелі людей під час зимової 
риболовлі співробітниками 
Дніпропетровського районного 
сектору спільно з представниками районної газети 
28 січня було проведено профілактичний рейд на 
водоймах району. В ході проведення рейду люби-

телям зимової риболовлі було роз’яснено вимоги безпеки: для початку необхідно знайти 
стежку або сліди на льоду, а за їх відсутності необхідно позначити з берега маршрут 
свого руху. Лід може бути неміцним біля стоку води (наприклад, із ферми або фабрики). 
Необхідно обминати ділянки, покриті товстим прошарком снігу (під снігом лід завжди 
тонший). Особливо обережно необхідно спускатися з берега: лід може нещільно з’єд-
нуватись із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря. Цього дня ряту-

вальники роздавали тематичні 
пам’ятки та листівки. 

артем ЗаполяНський, 
головний інспектор.

профілактиЧНий  рейд

срібло. Покладіть на дно миски алюмінієву фольгу, всипте 3 ст. л. солі, 
залийте теплою водою й покладіть срібні вироби на 20 хв. 

Золото. Налийте теплу воду в глибоку ємність, додайте 1 ч.л. рідкого 
мила, 1 ч.л. нашатирного спирту, 40 мл перекису водню. Занурьте вироби з 
золота в очищуючий розчин на 20 хв.

У кінці чистки срібла та золота промийте вироби теплою водою і витріть 
насухо.

сМаЧНоГо!
ГреЧаНа каШа З ГриБаМи

інгредієнти: 1 склянка гречки, 2 склянки води, 60 гр. суше-
них лісових грибів, 2 цибулини, олія, сіль.

приготування: промийте гриби, залийте теплою кип’яченою 
водою й залиште на 1 годину. Далі промийте гречку, перекла-
діть її в каструлю й залийте двома склянками окропу, посоліть 
й варіть 30 хв. Зніміть каструлю з кашею з плити й накрийте 
кришкою. Гриби й цибулю дрібно наріжте й обсмажте до готов-
ності. Готові гриби змішайте з гарячою гречаною кашею.

салат іЗ коВБасоЮ та кукурудЗоЮ
інгредієнти: 200 гр. вареної ковбаси, 100 гр. консервованої 

кукурудзи, 2 варених яйця, майонез, свіжий огірок, петрушка.
приготування: наріжте кубиками яйця й ковбасу, а огірок 

і петрушку дрібно нашаткуйте. У миску викладіть кукурудзу, 
нарізані інгредієнти. Заправте салат майонезом. Перемішайте й 
прикрасьте листочками петрушки.

ГосподиНі На ЗаМітку
* Яєчню смажте тільки на повільному вогні. Вона буде краси-

віша, корисніша й найсмачніша, якщо її посипати дрібно порі-
заною цибулею.

* Коли замішуєте тісто, молоко або воду вливайте в борошно 
потроху, тоненькою струйкою, помішуючи дерев’яною лопат-
кою. Тісто буде без грудок.

* Ніколи відразу не виймайте готовий пиріг із форми. Дайте 
йому охолонути. За винятком тих пирогів, які подаються до сто-
лу гарячими. 

* Якщо готовий пиріг прилип до аркуша, потримайте лист 
над парою. 

красуНяМ
доГляд За ВолоссяМ ВЗиМку

Мити волосся слід по мірі їх забруднення тільки в теплій воді. 
Два рази на тиждень обполіскуйте вимите волосся настоєм кві-
тів ромашки й зеленого чаю. рецепт: 2 ст.л. зеленого чаю й су-
шених квітів ромашки залийте двома склянками окропу, дайте 
настоятися 10 хв.

Щоб уникнути авітамінозу, активно вживайте фрукти, овочі, 
квашену капусту, горіхи. Не робіть хімічної завивки та не фар-
буйте волосся без гострої необхідності. Звичайно ж, виходячі на 
вулицю, одягайте головний убор.

Будьте ЗдороВі!
Застуда

Доведіть до кипіння 1 скл. молока із 1 ч.л. 
сухої трави шавлії. Настоюйте 20 хв. Потім 
процідіть молоко й додайте в нього 1 ч.л. 
меду. Пити на ніч. 

Якщо хтось у будинку вже хворіє, потрібно 
розставити по кімнатах блюдця з подрібне-
ним часником і цибулею. 

корисНа порада
куди подіти НепотріБНий одяГ?
Непотрібні речі можна подарувати, обміня-

тися, перешити. Також можна відправити на 
дачу, адже міцні старенькі джинси, теплий, хоч 
і трохи витягнутий светрик, трикотажні майки 
можуть стати вам у нагоді для домашніх справ.

ЧолоВікаМ На ЗаМітку
Чистка ЮВелірНиХ ВироБіВ

Ваші улюблені ювелірні вироби прослужать 
вам довгу службу, якщо їх знімати під час до-
машньої роботи; перед нанесенням косметич-
них лосьйонів, кремів, а також медичних пре-
паратів зовнішнього застосування; періодично 
проводьте чистку прикрас.

Втрачене пенсійне посвідчення серії 
ААД № 310705 на ім’я когута петра 
карловича, вважати недійсним.
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Ц І Н А  З А В О Д
Можлива оплата розстрочкою.

Знижка 35%. двері вхід-
ні, міжкімнатні. Замір. 
доставка. установка. 

(068) 704-84-45, (050) 768-71-11,
(093) 405-20-87. 

Володимир Владіміров
vogo.88@mail.ru

Світлана Тамра 
потрапила в авто-
мобільну аварію. 
Вона отримала ба-
гаточисельні трав-
ми: компресійний 
перелом СS хреб-
ця, переломо-вивих 
Д9-Д10 хрибців, за-
бій грудного відді-
лу спинного мозку, 
перелом 2-6 ребер 
зправа 7, 9, 10 ребер 

зліва, забій правої легені та ін. 
Світлані вже зробили операцію із заміни 

вражених хребців на імплантанти. Є надія, 
що молода жінка стане на ноги, але для цього 
необхідні Істійкість витримувати нестерпні 
болі та кошти на лікування й реабілітацію.

У Світлани є донечка Лаура, їй 8 років. 
Тільки наша небайдужість допоможе повер-
нути дівчинці маму.

кошти можна перерахувати на карту 
приватБанку 516 875 726 060 3073, одержу-
вач Петькова Наталія – мама Світлани.

терМіНоВо  потріБНа 
НаШа  допоМоГа

жиВе слоВо

айонна дитяча бібліотека 
поповнила свій фонд но-

вою книгою земляка. Поет Кос-
тянтин Дуб подарував свою пое-
тичну збірку «Царина любові», 
що вийшла друком цього року у 
видавництві «Ліра». Бібліотечна 
літературна вітальня «Живе сло-
во» презентувала книгу громаді 
Підгородного. «Царина любові 
Костянтина Дуба» – 
таку назву мало за-
сідання вітальні, що 
відбулося в актовій 
залі міськради. 

Зала повнилася 
людьми, як давніми 
шанува льниками 
творчості К.С.Дуба, 
так і тими, хто тіль-
ки-но відкривав для 
себе творчість зем-
ляка. 

Костянтин Семе-
нович Дуб – корін-
ний мешканець Під-
городного. Він автор 
кількох книг поезій 
та авторських легенд: 
«Передгроззя ніжності» (2002), 
«Калинчина аптечка» (2004), 
«Розкрилена бентежність» (2006), 
«Аргонавти легенд краю рідного» 
(2012), «Загадки слова поетич-
ного» (2012). Тепер ось, додалася 
і шоста книга – «Царина любо-
ві» (2014). Сам автор з усмішкою 
відзначає: назви деяких його книг 
починаються на літери, що скла-
дають слово «ПРАЦЯ». Бракує 
лише літери «я»…

Наповнилось віршами у вико-
нанні автора, його розповідями 
про життя… Заступник дирек-
тора по роботі з дітьми Тетяна 
Рухлінська ознайомила присут-
ніх із краєзнавчими проектами 
районної дитячої бібліотеки: 
«Їх іменами названо вулиці на-
шого міста» та «Історія Підго-

роднього в назвах вулиць». Для 
окраси цих буклетів було взято 
рядки з поезій Костянтина Дуба. 
Вона вручила квіти – з вдячністю 
за довголітню співпрацю з РДБ. 
Справді, починаючи від виходу 
першої збірки «Передгроззя ніж-
ності» (2002), нами проведено без-
ліч масових заходів, де учасником 
і помічником був друг бібліотеки 

– кандидат філологічних наук, 
поет і громадський діяч К.С. Дуб.

Дякуємо директорові Будинку 
культури Віталієві Моргуну та 
учасникові молодіжної ініціа-
тивної групи «Твоє Підгород-
нє» Дмитрові Галушку за на-
дану допомогу. Завдяки їм при-
сутні мали змогу подивитися 
відео-презентацію бібліотекаря 
юнацького абонементу Юлії 
Равшанової «Царина любові 
Костянтина Дуба». Велика дяка 
дизайнеру книг К. Дуба – під-
городнянину Олександрові Бі-
лову за ще один відеоматеріал: 
глядачі з цікавістю перегляну-
ли й відео-презентацію «Живу 
я, проростаю в кожнім слові». 
Це робота Центру української 
культури та мови ім. О.Гончара 

(НГУ). Присутні дізналися не 
тільки про творчі віхи, а й про 
життя автора: побачили хату 
над Кільченню, в якій він зро-
став, його родину. А ведуча за-
ходу  Лариса Омельченко зачи-
тала з екрана пожовклу замітку 
з армійської газети (1958р.): там 
ішлося про відважний вчинок 
рядового Дуба при спасінні то-

вариша. Гарний при-
клад для наслідування 
майбутнім воїнам…

Народні гурти «Журав-
ка» та «Криниця» пода-
рували винуватцеві свя-

та свої пісні. Учні старших класів 
СШ-4 уважно слухали і спосте-
рігали за дійством у залі. Звісно, 
окрім пісень, окрасою презентації 
варто назвати й авторське читання 
віршів. У виконанні Костянтина 
Семеновича вони звучать по-осо-
бливому…

Заступник голови Підгород-
ненської міської ради Микола 
Семенюк, від імені влади, вручив 
письменникові пишного букета  
з побажаннями творчої наснаги, 
доброго здоров’я й довголіття. До 
цих побажань долучаємося й ми, 
бібліотекарі. Нехай у слові «пра-
ця» з часом додасться й літера 
«я»! Тобто, бажаємо нових книг, 
нових досягнень.

лариса оМельЧеНко, 
бібліотекар.

прошу помощи в погашении долга 
за онкологическую операцию. 

Карта № 5168 7572 1698 8891 «ПриватБанк», 
Лысачок Нина Трофимовна. 

тел. (066) 495-66-56.

На базі Зорянської СШ (директор Людмила 
Кулак) відбувся турнір із футзалу серед спортс-
менів сіл Зоря, Чумаки, Маївки. До ради колек-
тиву фізичної культури «Фаворит» при Чума-
ківській сільській раді надійшли заявки від 6 
команд. Трійка призерів: І місце – «Зоря». Склад 
чемпіонів: Віктор та Іван Кузнєцови, Олександр 
Дьячков. ІІ місце – «Випускник». Віце – чемпі-
они: Сергій Каряка, Андрій Півторикопка, Ва-
дим Рибкін, Олександр Порада. ІІІ місце – Зо-
рянська СШ (Сергій Хомутов, Олександр Бусь-
ко, Михайло Гуржій, Владислав Велієв).

Валентина Стець, Чумаківський сільський 
голова: «Головна мета змагання – організація 
цікавого та корисного для здоров’я дозвілля 
селян. Дуже добре, що в таких заходах беруть 
участь як юні спортсмени (тринадцятирічний 
Влад Вєлієв), так і ветерани спорту (п’ятдеся-
тирічний Сергій Шишенко). Це єднання спор-
тивних поколінь».

Людмила Стрежньова, голова ДРО ВФСТ 
«Колос»: «Слід відзначити системність у роботі 
КФК «Фаворит». Турнір пройшов згідно плану 
на новий спортивний сезон. Завдяки безком-
промісним матчам, місцеві футболісти отрима-
ли не тільки задоволення від гри, а й можли-
вість визначитись зі складом гравців для участі 
в районному чемпіонаті, який запланований на 
січень в спорткомплексі «Агро-Союз».

індивідуальними нагородами відзначені: 
«Кращий воротар» – Сергій Хомутов, «Кращий 
захисник» – Олександр Бусько, «Кращий півза-
хисник» – Михайло Гуржій, «Кращий напад-
ник» – Андрій Півторикопка, «Кращий бомбар-
дир» – Віктор Кузнєцов (9 голів), «Кращий гра-
вець турніру» – Іван Кузнєцов, «Наймолодший 
гравець» – Владислав Велієв (13 років), «Най-
старший гравець» – Сергій Шишенко (50 років). 

сергій ВерБиЦький, 
голова КФК «Фаворит».

спорт

переМаГає  сильНіШий

Нещодавно в Центральній районній бібліотеці для учнів 
4-Е класу ЮПШ-2 пройшла народознавча година «Зима 
йде – свята веде». Також відбувся методичний четвер щодо 
обговорення плану участі ДЦРБ у регіональному проекті 
«Пам’ять – нескінченна книга…», який провела директор 
ДЦРБ Галина Гаврилова для працівників бібліотеки. Крім 
цього колектив бібліотеки обговорив проект співпраці з 
Центром соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдо-
ма» – «Добре вдома – добре з бібліотекою», а провідний 
методист ДЦРБ Олена Володичева (голова профспілки працівників культури Дніпропетровського райо-

ну) надала інформацію щодо Закону України «Про вне-
сення змін до Бюджетного кодексу України».

Для учнів 10-А класу ЮСШ-1 відбулась інформаційна 
година «Вогонь, вода й рятувальники» з циклу заходів 
«Навігатор у світі професій». На захід були запрошені 
працівники Дніпропетровського РС ГУДСНС у Дніпро-
петровській області. Полковник служби ЦЗ Білашенко 
В.О. розповів про роботу служби МНС. Бібліотекар Го-
лик А.О. зробила огляд книжково-іллюстративної ви-
ставки «Переможемо вогонь разом».

Царина любові
Костянтина Дуба

р

Нещодавно в 1-В класі Кіров-
ської СШ відбувся виховний 
захід на тему: «Казкова 
вікторина». Діти розіграли 
сценку до казки «Рукави-
чка». З яким натхненням 
першокласники вчили сло-
ва й тренувались на репе-
тиціях. Старанно вимовля-
ли складні слова тексту й 
кумедно копіювали голоси 
казкових персонажів, по-
ринувши в казковий світ. 
Учні грали п’єсу з дитячою 
безпосередністю. Напевно це і є початок театральної 
майстерності, до якої згодом повертаються дорослі ак-
тори. Кожен з них максимально втілився в образ свого 
героя. Принаймні таке враження склалось у всіх, хто 
був на святі.

Та ось до класу постукала Казка, яку чудово зігра-

ла учениця 5-А класу Наталочка 
Стовбан. Казка провела різно-

манітні конкурси. Всі учні 
класу отримали книжечки 
– «Українські народні каз-
ки». На святі були присутні 
батьки, які з задоволенням 
дивилися казку й поринули у 
спогади свого дитинства.

За допомогою казки ми 
виховуємо в дітей почуття 
добра, дружелюбності та по-
вагу до своїх рідних.

На святі були присутні за-
вуч початкових класів Таряник О. А. та педагог-органі-
затор Грек І. Є., які побажали дітям подальших успіхів 
у навчанні, творчих звершень. Велика подяка батькам 
за допомогу в підготовці та проведенні свята.

Вікторія плікаН, 
вчитель початкових класів  Кіровської СЗШ.

ВідлуННя сВята

В ГОСТЯх У кАзкИ

ЦікаВі НоВиНи З БіБліотеки


