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Днями свій ювілей відсвяткувала пра@
цьовита та чарівна жінка, доброзичлива
мама та любляча бабуся

Валентина  ТИМКОВА
Педагогічний колектив,

діти та батьки дошкільного
навчального закладу № 10
«Світлячок» Новоолексан�
дрівської сільської ради
щиро вітають помічника ви�
хователя II молодшої групи
«Теремок» із нагоди юві�
лейної  дати!

Шановна
Валентино Павлівно!

Хай доля піснею зліта,
Розквітне цвіт
калиною  у лузі,

Хай будуть
щедрими літа

На щастя, на здоров’я і на друзів.
Людської шани зичимо й тепла,

Достатку, злагоди і  дружби у родині,
Щоб вся біда у безвість  відійшла,

А радість залишилася віднині!

На осінніх канікулах у
Партизанській СШ (ди�
ректор Віктор Невесе�
лий) відбулися змаган�
ня з настільного тенісу
серед учнів загально�
освітній шкіл району.  До
дитячо�юнацького клу�
бу фізичної підготовки
надійшли заявки від
восьми колективів.

Юнаки. І місце – Ми�
кола Маслаківський

АКТИВНІ
ТЕНІСНІ

КАНІКУЛИ

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА � 2013
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Вартість: на 1  місяць – 5,01 грн. Без поштових послуг.

НЕ  ЗАБУДЬ  СВОГО  НАДІЙНОГО  ДРУГА
ВІЗЬМИ  ЙОГО  З  СОБОЮ  У  2014 РІК!

Вартість: на місяць – 6,38 грн;
на 3 місяці – 19,14 грн;
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СТАРТУВАЛА ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ – 2014

Дніпропетровська районна організація «Колос» з
метою популяризації видів спорту та на виконання
програми губернатора Дмитра Колєснікова «Міцне
здоров’я � успішне життя» провела спартакіаду за
програмою: шашки, настільний теніс та дартц. Цей
захід відбувся серед проф�
спілкових організацій
працівників агропромис�
лового комплексу району
та з нагоди Дня професій�
ного свята, в якому взяли
участь 6 команд.

За підсумками загаль�
нокомандного заліку не
було рівних команді «Сер�
вісоптторг», які в усіх ви�
дах посіли перші місця,
на другому місці опини�
лася команда Державно�
го підприємства «Дніпро�
петровський інститут
землеустрою», а третє
дісталося Фрунзенсько�
му міжрайонному управ�
лінню водного господар�
ства. Переможці змагань
були нагороджені кубками та грамотами.

 Найактивнішими учасниками в цій спартакіаді
виявилися такі спортсмени�аматори, як Тетяна
Ткач – начальник управління АПР райдержадміні�
страції, Василь Грищенко – начальник дільниці

ФМУВГ, Віра Кабаненко – го�

ÍÀÉÊÐÀÙ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÍÅ Ò²ËÜÊÈ Â ÏÎËßÕ

лова ДРПО працівників АПК, Микола Чехлатий –
спеціаліст «Сервісоптторг», Олександр Грабо�
вець – спеціаліст другої категорії ДП «Дніпропет�
ровський інститут землеустрою».

Вітаємо всіх працівників агропромислового ком�

плексу району з наступаючим професійним свя�
том та бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі
та подальшого натхнення в заняттях фізичною
культурою.

Оксана ВЕРБИЦЬКА,
головний фахівець організації «Колос».

(Зорянська СШ, вчитель
фізичної культури
Сергій Вербицький). ІІ
місце – Костянтин Ки�
риленко (Балівська СШ,
вчитель фізичної куль�
тури Олександр По�
грібний). ІІІ місце –
Олександр Огородній
(Балівська СШ). Дівча@
та. І місце – Олександ�
ра Сова (Ювілейна СШ�
2, вчитель фізичної  куль�

тури Світлана Жадчен�
ко). ІІ місце – Аліна
Шатрава (Балівська
СШ).ІІІ місце – Анаста�
сія Копиткова (Зо�
рянська СШ).

Валентин Щербатюк,
головний суддя: «За ме�
далі боролися 16 юнаків
та 8 дівчат. Кожен зі
спортсменів мав наго�
ду потрапити на п’єде�
стал пошани. Матчі були

настільки безкомпром�
існими, що переможців
довелося визначати за
додатковими показни�
ками».

Наступний турнір зап�
ланований на зимові ка�
нікули. Так що для тен�
ісистів буде шанс про�
явити себе після двомі�
сячних тренувань.

Анатолій ПОЛУПАНОВ,
директор ДЮКФП.

Мова – основа  культури  кожної  нації,
найбільший  її  скарб. Під  таким  гаслом
пройшов  у Сурсько�Литовській СШ тиж�
день  української  мови. Гарний  настрій,
святковий, піднесений,  панував ще з по�
чатку  тижня.  Традиційно на початку  лис�
топада в школі   тривають  урочистості,
присвячені  Дню  слов’янської писемності
та  мови. Учні  кожного  класу  готувалися
по�своєму. Дев’ятикласники створили
малюнки  на  захист  рідної мови. Щиро
співали   пісні  про мову  та  Україну  учениці
9 класу  Катерини Виноградова та Федо�
рова. А 6  клас   захопився   стіннівками,
присвяченими   діяльності  Т.Шевченка,  як  основоположника   нової української  літературної  мови. Учні  7
класу підготували  святкову  лінійку. Талановиті  діти  школи  будуть  брати  участь  у  ХІV Міжнародному конкурсі
знавців  української мови імені П. Яцика. Бажаємо їм  успіхів. І  нехай  завжди  в школі  лунає дитячий  сміх,
народна  пісня  й  рідна  мова.                                             Наталія ВІТРУК, вчитель української мови.
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  До нашої газети надійшов лист�по�
дяка від жителів села Чумаки.

  «Адміністрація, педагогічний, батьківський  та уч�
нівський колективи Чумаківської СШ  висловлюють

найтепліші слова вдячності народному депутатові
України від Партії регіонів Вікторові Бутківському,
Чумаківському сільському голові Валентині Стець та
директорові СПП «Чумаки» Дмитрові Ємельченко за
допомогу в вирішенні важливого для навчального
закладу питання щодо омолодження зелених насад�
жень навколо школи. Багато років зростали разом із
чумаківською дітворою 40�літні високі дерева, захи�
щали від пекучого сонця у спеку, дарували прохоло�
ду. Та з часом сухі гілки дерев стали нести загрозу
школярам та перехожим, та навіть будівлі школи.

Прекрасного осіннього дня сучасна техніка загур�
котіла на подвір’ї Чумаківської школи. 13 високих
дерев стали безпечними, і навесні вони зазеленіють
яскравим листям. А сухе й старе гілля, яким була
вкрита вся прилегла територія, оперативно зібране
й вивезене за межі подвір’я школи.

Діти – наше майбутнє, вони потребують постійної
уваги й турботи. Зробити життя дитини безпечним і
щасливим – це важливе завдання дорослих. Тому вся
шкільна родина щиро вдячна за таке небайдуже став�
лення й вирішення невідкладних проблем навчаль�
ного закладу.

Щиро бажаємо вагомих успіхів у роботі, поваги й
пошани від виборців.

РЕДАКЦІЙНА  ПОШТА

ВДЯЧНІ   ЗА   ДОПОМОГУ

ЗАЯВА  ПРО  НАМІРИ
З метою дотримання вимог природоохорон@

ного законодавства Дніпропетровські МЕМ
Дніпровської ЕС ДП «НЕК «Укренерго» (49107,
м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 20а)
мають намір отримати дозвіл на викиди забруд@
нюючих речовин в атмосферне повітря для існу@
ючих джерел викидів виробничих майданчиків:

ПС «Дніпродзержинська�330 кВ» (51900, Дніпро�
петровський р�н, територія  Степової сільради, бал�
ка Россоловата, 2).

Обсяг викидів складає 0,031 т/рік, в т.ч.: речовини у
вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0028 т/
рік; вуглецю оксид – 0,0036 т/рік; оксиди азоту – 0,0022
т/рік; НМЛОС – 0,0172 т/рік; метали – 0,0051 т/рік.

ПС «Дніпропетровська–330 кВ» (49000, с. Дороге,
вул. Войцехово, 2).

Обсяг викидів складає 0,231 т/рік, в т.ч.: речо�
вини у вигляді суспендованих твердих частинок –
0,005 т/рік; вуглецю оксид – 0,001 т/рік; оксиди
азоту – 0,0001 т/рік; НМЛОС – 0,224 т/рік; метали
– 0,001 т/рік.

Розміри санітарно�захисної зони витримуються.
Підприємство зобов’язується дотримувати вимоги
природоохоронного законодавства при експлуатації
джерел викидів. З питаннями та пропозиціями
щодо намірів ПС «Дніпродзержинська@330 кВ»
можна звертатися до Степової сільської ради
(52050, с. Степове, тел.: (056) 711@44@94).

З питаннями та пропозиціями щодо намірів
ПС «Дніпропетровська–330 кВ» можна зверта@
тися до Новоолександрівської сільської ради
(52070, с. Новоолександрівка, вул. Сурська,
74, тел. (056) 712@33@86).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО  ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
Для забезпечення безпосередньої участі населення села Партизанське у процесі обговорення проекту

«Детальний план території обмеженої вул. Леніна в селі Партизанське  Дніпропетровського району Дніпро�
петровської області  для розміщення об’єкту торгівлі та обслуговування».

Ознайомитися представникам громадськості з намірами забудови території можливо в приміщенні
Партизанської сільської ради Дніпропетровського району, Дніпропетровської області  за адресою: с.
Партизанське, вул. Чапаєва,7. Обговорення відбудуться 22.11.2013р. о 15.00 годині.

Свої пропозиції та зауваження надсилати за адресою: с. Партизанське, вул. Чапаєва, 7.

19 листопада відзначатиме
свій День народження  надзви@
чайно добра, чуйна, інтеліген@
тна й дуже відповідальна лю@
дина лікар@ терапевт Миколаї@
вської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини

Дарина НЕОПРЯТНА
Шановна

Дарино Володимирівно!
Ми щиро  вітаємо Вас

і бажаємо:
Нехай в житті

все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:

Кохання, щастя, вірні друзі
І вічно юна, нестаріюча душа.

   Колектив Миколаївської амбу@
латорії ЗПСМ.
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Дніпровська зоря
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
Сільське господарство – пріоритетний напрям розвитку економіки регіону. Це продовольча незалежність

країни, визнання її як потужної конкурентної аграрної держави та, головне, благополуччя українських родин.
Агропромисловий комплекс Дніпропетровського району відіграє важливу роль у загальнодержавному рівні
розвитку сільського господарства і є невід’ємною частиною економічного потенціалу області. Комплексною
стратегією розвитку Дніпропетровщини, яка є дорожньою картою впровадження в області Програми реформ
нашого Президента Віктора Януковича, сільське господарство визначено одним із пріоритетних кластерів.

Обласна влада дає системну підтримку щодо впровадження сучасних технологій та передових методів
господарювання на селі. Для цього застосовуються кращі світові практики, залучаються провідні експерти й
науковці. У рамках регіональних програм створюються умови для залучення інвестиційних ресурсів у розвиток
агропромислового комплексу та сільських територій регіону. З мудрістю й досвідом хлібороби щороку
засівають свою ниву, примножуючи здобутки нашої області, яка постійно займає лідируючі позиції серед інших
регіонів по виробництву сільськогосподарської продукції.

Все це результат спільної праці обласної влади та вас, шановні аграрії.
Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом – це свято  дбайливих господарів, усіх хто

розумом і руками, серцем і душею щоденною працею примножують славу нашого рідного краю. Нехай
примножуються ваші трудові успіхи, щедро й рясно колосяться ниви. Міцного здоров’я вам і вашим
родинам, щастя й добра, благополуччя й довголіття.

Олександр ВІЛКУЛ, віце�прем’єр�міністр України, голова ДОО Партії регіонів.
Дмитро КОЛЄСНІКОВ, голова Дніпропетровської облдержадміністрації.
Євген УДОД, голова Дніпропетровської обласної ради.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!
Дніпропетровська районна державна адміністрація та районна

рада сердечно вітають вас із професійним святом – Днем пра�
цівників сільського господарства, що увінчує напружений, спов�
нений клопотами хліборобський рік.

В усі часи,  так повелося з діда�прадіда, напружена хліборобсь�
ка праця була й залишається визначальною складовою розвитку
держави, запорукою  її процвітання. Ваші працьовиті руки, при�
родна мудрість, працездатність, багатий досвід живлять сьо�
годні українську ниву. Значний внесок у ефективний розвиток
сільського господарства вносять підприємства переробної га�
лузі, які з року в рік вдосконалюють технології виробництва. Ми
добре розуміємо, що для повного відродження села треба ще
багато зробити. Передусім втілити комплексну програму дер�
жавної підтримки сільгоспвиробника, створити сучасну й дієздат�
ну інфраструктуру агропромислового комплексу, забезпечити
належні умови для достойного життя селян.

Велика подяка вам за любов до землі, терпіння й витримку.
Щастя, злагоди в кожну домівку. Нехай нива щедро колоситься,
здоров’я міцніє, а трудові успіхи примножуються.

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

Зігріта ласкавим сонячним промінням привітна бу@
дівля дитячого садочку в селі Новоолександрівка роз@

крила обійми друзям та гостям. А приводом для зустрічі став ювілей – 25 років країні щасливого дитинства
«Світлячок». «Рухатися в ногу з часом і бути гідними сподівань» – під таким девізом працює злагоджений
натхненний колектив дитячого садочку на чолі з енергійною завзятою завідуючою Любов’ю Візир.
Візитною карткою кожного дитячого закладу, безперечно, є діти. Так ось у ДНЗ «Світлячок» вони
усміхнені, а це і є найкращим показником та високим результатом роботи педагогів дошкільного закладу.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

реєстраційної служби Дніпропетровського районно�
го управління юстиції у Дніпропетровській області
повідомляє вас про можливість скористатися послу�
гою попереднього електронного запису на прийом до
нашого відділу із зазначенням питання, з яким ви
бажаєте звернутися, через мережу «Інтернет» в ре�
жимі онлайн за електронною адресою:

dnipro@dn.dratss@rs@nepr.org.ua.
Анжела ГЕРМАШ, начальник відділу ДРАЦС.

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ!
За повідомленням директора ТОВ «Правда@

кіно», починаючи з 9 листопада 2013 року кіноте@
атр «Правда@кіно» на підтримку проекту віце@
прем’єр@міністра України, голови ОО Партії регі@
онів Олександра Вілкула розпочинає патріотичну
акцію, присвячену 70@річчю визволення Дніпро@
петровщини від фашистських загарбників.

У рамках акції, по суботах протягом 3�х місяців  для
школярів, студентів, пенсіонерів будуть організовані
безкоштовні ранкові покази документального серіалу

 Дитсадочку виповнилось чверть століття!Багато
на шляху створення він побачив й пережив, а одне
залишилось незмінним – це його керівник Любов
Іванівна. Оглядаючи затишну територію дитячого зак�
ладу, важко уявити, що колись на його місці, два з
половиною десятиліття тому назад у листопаді 1988
року, стояв звичайний вагончик. Саме в ньому й по�
селилась завідуюча, яка досі є хранительницею кра�
щих традицій. З великим досвідом роботи у садку,
вона й досі є  прикладом працьовитості й ентузіазму.
Для досвідчених працівників вона порадник, для  мо�
лоді наставник. Своєю відданістю справі Любов Візир
заслужила повагу  у новоолександрівської громади.

Сьогодні на подвір’ї садочку красуються дитячі гірки,
пісочниці, затишні альтанки, і все це оповите вели�
кою кількістю дерев та кущів, для затишку в літню
спеку. Для дітлахів на території садочку розміщені
маленькі різнокольорові лавочки, яскраві грибочки,
розставлені статуетки  гномиків, як у казці. Красива
альпійська гірка прикрашає садибу, а спадаючий
водопад наповнює повітря позитивною енергетикою.
Як вартові на сторожі порядку стоять навколо

дитячого закладу каштани, а вітиста калинова
алея охороняє спокій  й світлі мрії малечі.

Нещодавно у «Світлячку» за кошти Новоолек�
сандрівської сільської ради зроблений капіталь�
ний ремонт. Створений комфорт відповідає всім
вимогам сьогодення. І насправді, оглядаючи за�
тишні спальні й просторі ігрові  кімнати, розумієш, що
тільки невичерпною любов’ю до малечі досягаються
такі результати. Кожна група у садку має індивідуаль�
ний дизайн і тематичне оформлення. Скрізь присутні
символи радісного дитинства � це й веселки, й різно�

кольорові квіти, й яскраві метелики. Багато яскравих
іграшок. Дбаючи про фізичне здоров’я малечі  в кожній
групі розташована шведська стінка для занять фізич�
ними вправами. Затишно й тепло в «Світлячку», ба�
гато квітів. Милує око виставки дитячих робіт із при�

25 РОКІВ ЯСКРАВО СВІТИТЬ «СВІТЛЯЧОК»

про визволення Дніпропетровщини «Серце Украї�
ни», генеральним продюсером якого є Олександр
Вілкул. Кінотеатр «Правда�кіно» запрошує широ�
ку публіку, в тому числі й членів громадських вете�
ранських організацій, до безкоштовних переглядів
документальних стрічок про визволення Дніпро�
петровщини від фашистських загарбників.

Світлана БЕССАРАБ,
заступник начальника управління  соціального
захисту населення  Дніпропетровської райдер�
жадміністрації.

родних матеріалів. А аро�
мат страв домашньої

кухні мимоволі переносить гостей у світ
дитинства…

На свято з нагоди Дня народження «Світля�
чок» зібрав коло друзів, які разом із дитячим

закладом радіють успіхам та відгукуються на пробле�
ми. Маленькі вихованці зустріли дорослих друзів свят�
ковим концертом і сотнею щирих
посмішок, які осявали ошатно при�
крашену залу, увінчану кольорови�
ми повітряними кульками.

Першою привітала дорогих го�
стей та винуватців свята – дітей  із
визначною датою Любов Візир:
«Дитячий садок�це милі, розумні,
веселі, галасливі, чудові діти. Все,
що ми робимо в нашому дитячому
садку – ми робимо заради них,
заради того, щоб вони зростали й
розвивалися. Дитячий садок � це
також батьки, бо вони головні по�
мічники в нашій роботі, ми їм за це
дуже вдячні. Дитячий садок – це й
наші працівники, працьовиті, творчі, креативні, все
вміють, вболівають  душею, люблять своїх вихованців.
Дитячий садок � це наша сім’я. І як у будь�якій дружній
родині в нас є свої традиції та пріоритети в роботі. Ми
намагаємося проникнути в кожне дитяче серце, по�
селити в ньому радість, любов, доброту.

Також до щирих вітань і поздоровлень приєдналися
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Вадим Кобиляцький, голова райдержадміністрації,
Любов Біла, голова райради, Олександр Візір, Ново�
лександрівський сільський голова, Валентина Прий�
маченко та Сергій Хмара, депутати райради від Партії
регіонів.

Дитячий садочок «Світлячок» виховує маленьких
світлячків�дошкільнят, за 25 років їх налічено більше

700 дітей! Стрічками «Ювіляр» були наго�
роджені шановні Лариса Зубач та Ірина Сви�
ридова, які пропрацювали в дитячому зак�
ладі 25 років. Скільки теплоти й ласки за цей
час вони віддали дітям, а тепер є наставни�
ками для молодих спеціалістів, які прийш�
ли в цьому році – це Ольга Качковська та
Маргарита Ашурко. Багато теплих слів зву�
чало на адресу тих, хто зараз продовжує
невпинно й старанно виховувати діточок:
Світлана Булана (стаж – 24 роки), Любов
Якушина та Світлана Візир (22 роки), Надія
Онойченко ( 21 рік), Наталія Морариця (15
років), Наталія Переяслав (14 років), Анна
Мазанко та  Валентина Тимкова (13 років),
Марина Онушко (10 років).

Свої посмішки, щирість, любов кожного
дня також дарують дітям Людмила Лобо�
да, Ірина Онойченко, Олена Придивус, Ка�
терина Летюк, Людмила Тюлєнєва, Ірина
Шулик, Сергій Колошва, Олександр Не�
критюк. На свято також  завітали:  Любов

Минко, Тетяна Комишан, Варвара Троян, Валентина
Ольшанська – колишні працівники садочку.

Яскрава та  насичена видалася концертна програ�
ма. Багато було пісенних та танцювальних вітань.
Родзинкою заходу стала подорож у майбутнє. «Світля�
чок» у 2015 році порадував присутніх новобудовою,
здивував басейном та дачею біля моря, що з радістю
чекає на новоолександрівську дітвору. Завершенням

заходу стала дитяча дискотека,
де дітки разом із казковими пер�
сонажами Зайченям, Собачам
та Мавпеням  весело танцювали
й щиро раділи чудовому святу.

За 25 років дитячий садочок
отримав багато відзнак.  Це Гра�
моти головного управління осв�
іти та науки облдержадмініст�
рації, голови Дніпропетровської
райдержадміністрації, відділу
освіти Дніпропетровської рай�
держадміністрації, голови Ново�
олександрівської сільської
ради, дипломи  міжнародних ви�
ставок «Сучасна освіта в Ук�

раїні». Не залишається жодного сумніву, що дитячий
садочок «Світлячок» по праву вважається одним із
найкращих дитячих закладів не тільки нашого райо�
ну, а й області.  Тож побажаємо «Світлячку» й  надалі
яскраво світити, й ніколи не згасати, заради щастя
його маленьких вихованців.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, с. Новоолександрівка.



215 листопада 2013 року № 45 (7813)

«Дніпровська зоря» СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА  ПРАЦЯ
Невтомна праця  на безкрайніх полях, з ранку до ночі на

току чи фермі – праця сільгоспвиробника. Вона тяжка, та
приносить задоволення,  коли навесні  землю будить сонеч�
ко, й вона парує,прокидаються від сну ніжно�зелені паро�
стки. Влітку, коли від спеки нікуди подітися, хлібороби по�
спішають косити налите золотим зерном колосся. А восе�
ни, хоч сиро й  холодно, та треба орати, сіяти, бо земля
потребує постійної турботи. В цей час увага аграріїв прикута
до сходів  озимини: якою вона буде наступного року, чи
укоріниться, чи витримає зимові морози. Скільки ж душі
треба вкласти  трудолюбивим людям, щоб рік пройшов не
дарма, щоб був хліб і до хліба.

Хочу розповісти про наших невтомних сільгоспвиробників
с. Дослідного. На території населеного пункту розташова�
не Державне підприємство «ДГ «Дніпро» інституту сільського
господарства степової зони НААН України.

ДП «ДГ «Дніпро» – основна наукова�виробнича база інсти�
туту, яка забезпечує виконання науково�технічних про�
грам «Зернові культури», «Землеробство», «Родючість і
охорона ґрунтів», «Сільськогосподарська біотехнологія»,
«Захист рослин» і «Олійні рослини». Тут проводяться су�
часні наукові дослідження пов’язані з селекцією та на�
сінництвом кукурудзи, розробкою
технологій вирощування зернових і
олійних культур, зимостійкістю ози�
мих культур, системами обробітку
ґрунту, захисту рослин від хвороб,
шкідників та бур’янів.

Основний напрямок діяльності
підприємства – вирощування та доведення до посівних кон�
дицій оригінального та елітного насіннєвого матеріалу ози�
мих, ярих зернових та зернобобових культур, соняшника,
гібридів кукурудзи різних груп стиглості, проса, гречки,
однорічних та багаторічних культур.

ДП «ДГ «Дніпро» – це колектив професіоналів високого
рівня, які постійно втілюють сучасні досягнення аграрної
науки в сільськогосподарське виробництво, що дозволяє
підприємству займати лідируючі позиції на аграрному ринку
України.

Як і в будь�якій галузі народного господарства, немає, не
повинно бути «дрібниць» і в землеробстві. Земля любить
лише чесного, старанного, дбайливого, знаючого господа�
ря. Таким господарем рідної землі в нашім господарстві є
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Доходить кінця напруже�
ний хліборобський рік. Уже
завершене збирання вро�
жаю  ранніх та пізніх зерно�
вих культур, засіяні поля
озимими культурами. Тру�
дові будні, безсонні ночі, на�
пружений робочий графік
не промайнули даремно. З
хорошими показниками й
високою урожайністю за�
вершилися жнива. Праців�
ники товариства «Дзержи�
нець» із честю впоралися зі
складною задачею. Цьо�
горіч господарство отри�
мало найбільшу вро�
жайність  серед агропро�
мислових підприємств у
Дніпропетровському рай�
оні    –  58 ц/га  пшениці.  Та
ще й відповідально поставилися до зав�
дання по здачі зерна до  Аграрного
фонду в кількості 5 тис. тонн та регіо�
нального стабілізаційного фонду – 400

тонн.
Ми не могли

не скористати�
ся приємною
нагодою, щоб
поспілкуватися
з таким працьо�
витим  колекти�
вом. Без сумні�
ву, аграріями
було докладено
багато зусиль і
енергії, багато�
річного хлібо�
робського дос�

віду, щоб досягти таких
значних показників.
Отже, кореспондент
нашої газети відправив�
ся у відрядження до ТОВ
АФ «Дзержинець». Це
одне з найбільших різно�
галузевих підприємств
району, яке займаєть�
ся, як тваринництвом
так і землеробством.
Керівником цього
підприємства віднедав�
на працює Анатолій Єщенко. Він, як
фахівець своєї справи, відразу актив�
но долучився до роботи. «Щоб втілити
задумане в життя, необхідно багато
зусиль докласти, але у нас все попе�
реду» � зізнається керівник».

Починало свою діяльність товари�
ство у далекому 2007 році. На повну
силу запрацювали з 1 січня 2008 року.
Взяли паї в оренду. На сьогоднішній
день підпорядкуванню господарства
підлягає близько 7 тис. га  землі (з них
60%  сіються зернові культури) –  при�
близно 4,3 тис. га у Дніпропетровсько�

му районі, а решта знаходяться в Кри�
ничанському. Біля 1000 пайщиків дов�
ірили свої землі в надійні руки велико�
го господарства. Займаються тут ви�
рощуванням, як технічних, так і зерно�
вих культур: пшениці, соняшника, яч�
меню, кукурудзи та інші.

Своєчасно й відповідально  проведе�
ний комплекс осінньо�польових робіт
під урожай  2014 року: посів озимих
культур – ячменю та пшениці. Важли�
вою складовою в роботі є дотримання
усіх необхідних агротехнічних норм –
це підбір високоякісного насіння, вне�
сення добрив, дотримання науково�об�
грунтованих нормативів сівозмін. Тай
про землю необхідно подбати, їй відпо�
чинок необхідний, щоб наступного року
щедрими врожаями радувати.

Інтенсивно на ТОВ АФ «Дзер�
жинець» йде розвиток свинар�
ництва. На території
існує два комплекси із
вирощуванням м’ясних
порід  та розведенням
свиней. Поголів’я свиней
нараховує більше 30
тис. голів.  У «Дзержинці»
працюють 65 людей, «Ук�
раїнка» охоплює аж 105
працівників. До свинар�
ства тут особливий
підхід. Серед м’ясних

порід перевагу в господарстві на�
дають Великій білій породі, Ланд�
расу, П’єтрену. У планах ще й
породою Дюрок обзавестися.
Збільшується й свиноматочне по�
голів’я. Адже підприємство ру�
хається в ногу з прогресом, навіть
більше, впроваджуються нові євро�
пейські технології. В усьому рівняються
на провідних європейських виробників.
Досвід у Данії переймали, як маленьких
поросят вирощувати. Знаходиться ма�
леча на ангарній системі утримування:
у євро станках із щілинними полами. За

цим трудомістким процесом, який на�
правлений на результат, у господарстві
головний ветеринар слідкує.

Посаду керівника  кормоцеху зай�
має  Світлана Нікітчук. Відпові�
дальність – головний важіль у роботі
жінки, адже на кормовій
базі будується й закла�
дається піраміда. Щоб
виростити найкраще по�
голів’я  худоби, правиль�
ний підхід потрібен у хар�
човому раціоні.

Олександр Євтушенко
– управляюча свиноком�
плексом «Дзержинець».
Завзятий чоловік вже 20
років працює у това�
ристві. Багато побачив
на своїй трудовій сте�
жині, бо ще зі шкільної

лави почав трудитися. Практично всі
посади займала. «Складна робота, але
ж це вже невід’ємна частина мого жит�
тя. Я вже не уявляю себе без моєї
улюбленої справи», � розповідає чо�
ловік.

Зазвичай, щоб досягти значних резуль�

ЗЛАГОДЖЕНА ПРАЦЯ – ВИСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

татів у справі, необхідна
підтримка з боку праців�
ників, надійних, працелюб�
них людей. Так і у ТОВ АФ
«Дзержинець» зібралися
робітники, об’єднані однією
спільною метою, досягти
успіху й значних резуль�
татів.

� Кожен працівник на
своєму місці, й чітко знає
коло своїх повноважень –
розповідає керівник това�
риства. Я вдячний людям,
які не шкодуючи сил тру�
дилися з ранку до темря�
ви, щоб своєчасно зібра�
ти врожай. Під час зби�
рання рапсу навіть вночі
трудилися. Працюють із
самовіддачею.

Кожен робітник – частина великого
цілісного механізму.

Ось наприклад, бухгалтер Наталія
Лобас, яка віддана своїй справі й знає
свою роботу досконально. Зінаїда Ов�
чіннікова, зав током працює. Олександр

Качанов – водій. Біля
1000 тонн зерна  пе�
ревіз за жнива. Він у
підприємстві «з моло�
дих водіїв», як кажуть.
Напористий і працьо�
витий. Від матері пе�
редалась любов до
землі, вона зараз пен�
сіонерка, а з молоду
також обрала трудо�
ву стежину, й усе жит�
тя пропрацювала в
господарстві. Зараз у
Олександра хлопчина

підростає – Микитка, якому 6 рочків.
Який трудовий шлях обере хлопчи�
на, батько поки що не знає. «Час
покаже, � говорить батько, � та знаю
точно, що любити землю й шанува�
ти працю я обов’язково його навчу».

Саме повага до праці та любов
до рідного краю й об’єднує всіх
людей злагодженого колективу.
Матінка природа завжди нагород�
жує тих, хто до неї ставиться з
повагою. Тож знання справи й
дбайливий підхід, невтомна праця
– запорука успіху. Нехай колосять�
ся поля, бринять налиті стовпчики
пшеничних колосків, а щедрість
землі не перестає вражати. Не зу�
пиняючись на досягнутих резуль�
татах бажаємо аграріям і тварин�

никам ТОВ АФ «Дзержинець» впевне�
но рухатися вперед.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото: саме завдяки праці кож@

ного з цих працівників господар@
ства «Дзержинець» на  столах  ук@
раїнців є хліб та до хліба.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

     Щиросердечно вітаю вас із про�
фесійним святом! Надзвичайно пиша�
юсь тим, що  цьогорічні досягнення в
усіх галузях сільського господарства
Дніпропетровського району є найва�
гоміші за останні 10 років!

Народне прислів’я недаремно ствер�
джує, що хліб � усьому голова. А отже, й
хліб, і до хліба на  щедрі столи українців
забезпечуєте саме ви, ваша праця най�
потрібніша й найблагородніша.

Нехай щедрими будуть плоди ваших
щорічних зусиль, нехай сонце й дощ
стануть вашими найвірнішими союз�
никами, а не прикрою перешкодою на
шляху до перемог і достатку. Від усього
серця бажаю, щоб штучні стихії не зать�
марювали вашого настрою й бажання
працювати на життєдайній ниві.

Міцного вам здоров’я, сімейної зла�
годи й людської вдячності!

Тетяна ТКАЧ,
начальник управління агропромисло�
вого розвитку райдержадміністрації.

Сергій Хорішко. Сергій Анатолійович працює директором
ДП «ДГ «Дніпро» з 2004 року. Закінчивши в 1998 році Дер�
жавний Дніпропетровський Агроуніверситет за спеціальні�
стю  інженер – механік він не покладаючи рук, як справжній

господар, удоско�
налює свої знання і
в 2009 році отримує
диплом кандидата
с і л ь с ь к о г о с п о �
дарських наук за
спеціальністю «рос�
линництво». Моло�
дий керівник спов�
нений енергії й ба�
жання самовіддано
працювати, тож жи�
телі нашого населе�
ного пунктувисло�
вили довіру й обра�
ли керівника депу�
татом районної
ради.

Та  хоч яким зав�
зятим не був би ди�
ректор, а без над�
ійної команди з та�
ким господар�
ством впоратись
важко. Тож варто

згадати сьогодні головного бухгалтера  Ольгу Ярошенко,
яка прийшла працювати в господарство молодою жінкою в
1966 році,  так і залишилась вірна цій роботі все життя. 47
років – не маленький стаж. Бачила й злети й падіння,
пережила не одну кризу, а все ж дуже любить свою про�
фесію. Є в колективі  Анатолій Нагорний, який працює
водієм з 1962 року – 51 рік невтомної праці. Іван Білий–
прекрасний  механізатор – працює з 1966 року, а це вже 47
років сіє та збирає врожаї на наших нивах. Валентина
Ніздрянь на посаді завідуючоїтоком трудиться з 1968 року.
А значить вже 45 років  приймає , сушить, обробляє, збер�
ігає зерно. Вклонімося цим людям за їх святу працю, за їх
невтомні руки.

Ірина САФОНОВА, завідуюча бібліотеки с. Дослідного.
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«Дніпровська зоря»

16 листопада кожен українець, що включив з ран�
ку телевізор, заглянув у поштову скриньку, послу�
хав новини по радіо в автомобілі або маршрутці,
піднявши телефонну трубку свого мобільного і, на�
решті, дістався до жаданої сторінки Інтернету �
кожен символічно відзначає
День фахівців, які щодня забез�
печують йому можливість
спілкування в повсякденному
житті й простір для комунікацій
у бізнесі. Завдяки роботі праці�
вників галузі зв’язку та інфор�
матизації України, скорочують�
ся відстані між містами й людь�
ми, розповсюджується не тільки
інформація, але й духовно�мо�
ральні цінності. Щодня кожного
з нас поліфонічним багатого�
лоссям накриває лавина різно�
манітної інформації. Її можна от�
римати з багатьох джерел в сучасному технологізо�
ваному світі. Це може бути телефонний зв’язок,
радіо, телебачення, Інтернет ... Але всі вони разом
узяті в переважній більшості не змогли б повноцінно
функціонувати без людей, що працюють в галузі
зв’язку.

День працівників радіо, телебачення і зв’язку вста�
новлений Указом Президента на підтримку ініціа�
тиви працівників мас�медійної та телекомунікацій�
ної галузі України й відзначається щорічно 16 лис�
топада. Вибір цієї дати � непростий збіг обставин.
Саме в цей день в 1924 році в Харкові в ефір вийшла
перша в Україні радіопрограма. Девізом праців�
ників зв’язку та сфери інформатизації стали слова:
«Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою
інформаційною державою». І зараз світ важко уяви�
ти без інформаційних технологій, інновацій та зв’яз�

� Мені приємно підкреслити одну з �
найприкметніших рис нашої «Сігми» –
постійну спрямованість на досягнення
ефективного і с табільного результату.
Адже недарма сама назва – це символ
суми, і не лише капіталовкладень, а й
самовідданої праці, душевних сил, праг�
нень до розквіту.

 Історія компанії почалася 2001�го,
коли орендували один із корпусів ко�
лишнього радгоспу «Степове» та на�
повнили його першими 113 свиномат�
ками. А вже 2009�го «Сігму» нагороди�
ли почесним орденом Святого Мико�
лая за стрімке зростання обсягів ви�
робництва.

На сьогоднішній день племінне пого�
лів’я компанії – 2500 свиноматок.  Ос�
новні філії розташовані в селі Степове
Дніпропетровського району – маточ�
ник (1800 свиноматок, 80 опоросів на
тиждень) і комплекс дорощування,  та�
кож  у Піщанці Новомосковського рай�
ону – відгодівельний комплекс потужн�
істю 11 тисяч голів, а в Жданівці Магда�
линівського району – виробництво зам�
кнутого циклу (200 свиноматок маточ�
ного поголів’я).

� Нещодавно компанія придбала ви�
робничий майданчик у селі Васильків�
ка (Васильківський район, Дніпропет�
ровська область), завдяки чому з ча�

сом збільшимо потужності до 120 опо�
росів на тиждень – це наші плани на
найближче майбутнє. Хочемо, щоб че�
рез п’ять років на наших фермах одно�
часно утримувалося 60 тисяч свиней
товарного поголів’я – це дасть змогу
продавати 100 тисяч тонн свинини на
рік, � зазначив Санасар Ервандович.
Також  працює сектор відгодівлі – в
травні 2013�го з Німеччини завезли
4700 поросят вагою 20�25 кг. Водночас
«Сігма» перевозить сюди маточне по�
голів’я (500 свиноматок) із ферми, яку
орендувала в с. Павлівка Васильківсь�
кого району.

Компанія переважно працює з поро�
дами Велика Біла та Ландрас. Раніше
віддавали перевагу генетиці «Франс�
Гібрид», проте «змінили курс» і останні

Приватне підприємство «Сігма» –  господарство, яке розвиває
виключно свинарський напрямок. Завдяки творчому підходу до
справи, використанню кращого світового досвіду працівники ПП
«Сигма» сягнули елітного професійного рівня, а продукція підприє@
мства дуже швидко стала конкурентоспроможною. Це першочер@
гове завдання Санасара та Мгера Куюмчянів, батька та сина, які
об’єднали зусилля заради спільної справи. Вже нині ПП «Сігма» –
серед двадцяти найкращих українських свиногосподарств.

360 свиноматок та 16 кнурів (ірландсь�
кої й німецької селекції) закупили в
Hermitage Genetics. Завдяки такому
«вливанню» прагнуть покращити ефек�
тивність виробництва: зараз свиномат�
ки в середньому дають 11,5 поросяти
на опорос (27–27,5 на свиноматку на
рік), а від нових тварин очікують 12–12,5
поросяти на опорос (28–28,5 на свино�
матку на рік).

ПП «Сігма» має власний комбікор�
мовий завод (обладнання французької
компанії Toy) потужністю 4,5–5 т/год,
сучасний гноє�
переробний ком�
плекс (сепара�
ція на фракції,
застосування
каліфорнійсько�
го черв’яка для
виробництва біо�
гумусу), крема�
торій. 3–4% ви�
робленої свини�
ни реалізує че�
рез власні мага�
зини «М’ясна
крамниця».

До речі кажу�
чи, хотілося б ак�
центувати увагу
на сучасному підході ПП «Сігма». Адже
власник підприємства рухається в ногу
з прогресом, навіть більше, його госпо�
дарство у плані технічного оснащення
завжди на крок попереду своїх украї�
нських конкурентів. Сам Санасар Ер�
вандович прокоментував це так: «Шля�
хом власних помилок ми дуже швидко
зрозуміли, що без науки не обійтись».
Як будь�яка успішна людина, він пам’�

ятає помилки минулого, але тільки для
того, щоб їх не повторювати. І зрозум�
івши суть проблеми, він не став тікати
від неї, а навпаки, мобілізував усі сили
для її вирішення. І в усьому став рівня�
тися на провідних європейських вироб�
ників. Результати досить переконливі й
говорять самі за себе: автоматичні си�
стеми мікроклімату, геометрична сис�

сіома, яка не потребує жодних підтвер�
джень. Хоча й їх у ПП «Сігма» достатньо.
Адже продуктивна діяльність підприєм�
ства була відзначена в Національному
бізнес�рейтингу одразу за кількома ка�
тегоріями: об’єм реалізованої продукції,
прибуток, успішність діяльності та за�
робітна плата. Також відзначене
збільшення обсягів виробництва більш,
ніж у 6 разів. А робота самого керівника
компанії неодноразово нагороджувала�
ся відзнаками у рейтингу провідних ТОП�
менеджерів України та отримувала виз�
нання за кордоном.

Син Санасара Ервандовича – Мгер
для нього надійна опора та однодумець
в усіх питаннях. «Мгер не просто унас�
лідував комерційну жилку. Власну спра�
ву Мгер почав іще 2009�го – імпорт
замороженої риби. Я вже бачу, що він
піде набагато далі вперед, ніж я. Прига�
дую себе в його роки: я був ще зовсім
юним і далеким від серйозних справ. А
він – самодостатня особистість, сам
веде переговори та підписує угоди з
закордонними партнерами, і я повністю
покладаюсь на його розум і компе�
тентність», – не без гордості говорить
батько.

За словами Мгера: «У нас із батьком
дуже відкриті стосунки. Наше головне
завдання – зробити «Сігму» розвину�
тим господарством. Крім того, зараз
ми вивчаємо переробку сої – хочемо
збудувати цех. Не секрет, що якість
цього продукту проконтролювати прак�
тично неможливо. Зараз, наприклад
має місце практика, коли до соєвої ма�
кухи домішують суху післяспиртову бур�
ду (DDGS), в результаті чого свині отри�
мують бурду. Якщо в нас буде свій цех,
ми унеможливимо фальсифікації. Тому
це не стільки прагнення заощадити,
скільки виробнича необхідність».

Характерною рисою бізнесу Куюм�
чянів є те, що вони не шкодують капіта�

ловкладень для його розвитку. � Ми вкла�
даємо в бізнес 95% зароблених грошей,
беремо кредити й працюємо над залу�
ченням інвестицій, щоб бути конкурен�
тоспроможними в майбутньому, проте
це справа мого батька, і я вважаю, що�
мій обов’язок – достойно її продовжу�
вати, � говорить Мгер Куюмчан.

Тож побажаємо родинному танде�
му – батько й син, щоб їхня сума дос�
віду й зусиль примножувалась і розви�
валася в невпинному русі «вперед» за
для процвітання славетної назви
«Сігма» не тільки на територіях нашої
країни, а й за її межами.

Юлія ЧУМАК.

СУМА  ДОСВІДУ  Й  ЗУСИЛЬ
«СІГМА»

тема вентиляції для маточника, а з ча�
сом планується застосовувати її для
всіх інших виробничих корпусів, якісна
щілинна підлога, зокрема чавунна з
Італії для свиноматок у репродукторі,
автоматична кормороздача, сучасний
комбікормовий завод, який повністю
забезпечує потреби цього господар�
ства.

Санасар Ервандович зібрав навколо
себе команду справжніх професіоналів.
� «Сігма»   має авторитет та імідж, тож
люди знають, що працювати з нами – це

повага, висока плат�
ня та стабільна робо�
та.  Ми забезпечуємо
свої кадри  житлом, го�
ловне – знання й ба�
жання працювати, �
розповідає Санасар
Ервандович.

� Люди – запорука
успіху компанії. І я
хочу, щоб вони вірили
в мене. Бо чим успіш�
нішою буде «Сігма»,
тим успішнішим буде
кожен із них.

Чудовий робочий
тандем склався у
власника господар�

ства з головним технологом Валенти�
ною Хасенко та головним ветеренар�
ним лікарем Маєю Котік: «Любимо
свою роботу, коли все в русі, коли і
тварини, і працівники задоволені. На
«Сігмі» скучно не буває».

І судячи з того, що весь колектив
підприємства – це невпинний генера�
тор ідей, немає сумнівів, що підприєм�
ство просто приречене на успіх. Це ак�

«СІГМА»
СУМА  ДОСВІДУ  Й  ЗУСИЛЬ

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ «ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ»
РОЗПОЧАЛАСЯ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОДПІ

Нещодавно в приміщенні Дніпропетровської ОДПІ ГУ
Міндоходів у Дніпропетровській області відбулося зас�
ідання «круглого столу» за участі начальника  Віктора
Ростема та представників малого й середнього бізнесу.

За «круглим столом» обговорювалися питання відшко�
дування ПДВ шляхом видачі фінансових казначейських
векселів, адміністрування єдиного соціального внеску,
електронні сервіси Мін доходів України та налагоджен�
ню партнерських відносин із громадськістю та платни�
ками податків, зборів, платежів. З цього привиду Віктор
Ростем звернув увагу присутніх на проведення  Всеук�
раїнської акції «Права та обов’язки».

Надважливе значення для своєчасного й повного над�
ходження податків, зборів, платежів до бюджету має
створення належних умов для добровільного виконання
платниками вимог податкового, митного законодавства,
а також законодавства з питань єдиного внеску на за�
гальнообов’язкове державне соціальне страхування. В
зв’язку з цим основним із принципів такої роботи є
підвищення рівня обізнаності платників щодо своїх прав
та обов’язків. Саме з цією метою Міністерство доходів
і зборів України підготувало брошуру «Права та обов’яз�
ки платника податків та контролюючих органів», � зазна�
чив очільник інспекції.

Під час спілкування платники податків отримали ком�
петентні та вичерпні відповіді на свої запитання, а також
отримали брошуру «Права та обов’язки платника по�
датків та контролюючих органів», розроблену фахівця�
ми Міндоходів. Брошура  містить декілька розділів, в
яких розміщено основні витяги із законодавства. Плат�
ники можуть прочитати як про свої права і обов’язки, так
і посадових осіб контролюючих органів.

Дніпропетровська ОДПІ.

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ПОВІДОМЛЯЄ

ÄÎ ÄÍß ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â
ÐÀÄ²Î, ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß
² ÇÂ’ßÇÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ПРОФЕСІЙНЕ  СВЯТО

ку. В ході постійних і стрімких змін у всіх вимірах
життя щоденна праця працівників інформаційної
сфери є вирішальною у формуванні суспільної дум�
ки. Зв’язок входить до списку першочергових речей
, які просто необхідні, подібно повітрю, сучасній

людині як у побуті, так і на роботі.
Тому, коли він є, його начебто ніхто
не помічає, а коли зникає � з’яв�
ляється безліч незручностей. З
цього приводу згадаймо свого роду
байку, що досить відома у військо�
вому середовищі, яка красномов�
но підтверджує вищесказане: після
навчань танкістів – нагороджують,
льотчиків � хвалять, а зв’язківців �
не лають.

Шановні колеги! Експлуатаційно�
технічний вузол зв’язку Дніпропет�
ровського обласного управління
водних ресурсів вітає вас із Днем

працівників радіо, телебачення і зв’язку України!
Наша з вами високопрофесійна сумлінна праця,
відповідальне ставлення та творчий підхід до дору�
ченої справи сприяють становленню в нашій дер�
жаві сучасного інформаційного суспільства. Зав�
дяки вам галузь зв’язку й інформатизації є важли�
вою складовою української економіки, основою інно�
ваційного розвитку держави, який істотно впливає
на розвиток соціальної сфери. Бажаємо вам висо�
ких досягнень, оптимізму, стійкого зв’язку,  вдало�
го ракурсу, переконливості й об’єктивності, подяки
аудиторії та відповідного громадського резонансу.
Щастя вам, нових творчих злетів, міцного здоров’я
та особистого благополуччя!

Ольга ТУМАНЕНКО, інженер Експлуатаційно�
технічного вузла зв’язку Дніпропетровського об�
ласного управління водних ресурсів.
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«Дніпровська зоря» СУСПІЛЬСТВО

Дніпропетровський РВ за�
стерігає – потрапити на гачок
шахраїв дуже просто, адже
нині вони взялися за виманювання грошей у громадян за допомогою
телефону та Інтернету. Один із розповсюджених способів обману – дзвінок
на мобільний та повідомлення про те, що з кимось із рідних сталася біда
й потрібно терміново надати певну суму грошей. До прикладу: до людини
телефонує невідомий і каже, що хтось із її близьких скоїв злочин та потрапив
до відділку міліції. Аби кримінальне провадження не було порушено, а
псевдо�злочинця відпустили додому, терміново потрібно перерахувати
через термінал зазначену суму грошей. Після того, як шахраї отримали
бажане, вони просто відключають номер, з якого дзвонили. Такі злочини
важко розкривати, бо потерпілий, навіть, не бачить зловмисника й не може
його описати. У такій ситуації, перш, ніж перераховувати кошти невідомо
кому, необхідно впевнитись, чи насправді щось сталося з вашими родича�
ми й чи потрібна їм допомога, й не зволікайте, негайно телефонуйте до
найближчого відділення міліції за номером 102.

Якщо ж ви вирішили скористатися послугами Інтернет�мережі для
здійснення покупок чи продажу власних речей, теж потрібно виявляти
пильність, адже шахраї найчастіше збагачуються, промишляючи на
відповідних сайтах. Там вони розміщують свої пропозиції про неіснуючі
товари та послуги. Ви можете домовитись із віртуальним злодієм про
покупку й навіть переказати завдаток, але у результаті так і не отримати
бажаної речі. Можливий й інший варіант афери. Зловмисники знаходять
у мережі оголошення про продаж товару, телефонують продавцеві й
вивідують у нього персональні дані банківської картки начебто для того,
аби перерахувати кошти за покупку. Потім цю інформацію використо�
вують для спустошення рахунків довірливих громадян через банкомати.

Також, звертаємося до громадян, які стали жертвами протиправ@
них дій з боку шахраїв, або  володіють  інформацією про зазначені
факти не соромтеся повідомляти  міліцію про такі факти за телефо@
нами чергової частини: 753@77@04, моб.:067@539@95@03 або 102.

Олександр ЧІПЕЦЬ, начальник Дніпропетровського РВ ГУМВС
України в  Дніпропетровській області, полковник міліції.

МІЛІЦІЯ ІНФОРМУЄ ШАХРАЇ
АБО НОВІ СХЕМИ ОБМАНУ ГРОМАДЯН

Нещодавно в залі засідань районної ради відбулася
зустріч молоді з ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Органі�
заторами заходу виступили представники районної
громадської організації «Союз Чорнобиль України»,
служба кримінальної міліції у справах дітей Дніпропет�
ровського районного відділу та кримінально�виконавча
інспекція Дніпропетровського району. Запрошені були
підлітки, які перебувають на профілактичному обліку в
міліції та кримінально�виконавчій інспекції (умовно за�
суджені та адміністративні правопорушники).

Ліквідатори на зустрічі згадали той лихолітній 1986
рік, коли здригнулася земля від звістки про аварію на

Чорнобильській АЕС. Декілька місяців про страшну
подію намагались замовчати. Але серед місцевих
мешканців вже йшла розмова про те, що щось страш�
не відбулося з четвертим реактором, й треба накри�
вати колодязі, погрібники, ховати худобу.

Дізналися малолітні правопорушники й про те, що
ні на секунду не вагаючись, присутні в залі герої:
Володимир Роговий, Василь Скиба, Юрій Козленко,
Василь Глущенко, Леонід Золотухін, Володимир Оче�
ретяний, Валентин Пінчук, ринулись рятувати світ від
підступного атому. Вахтовим методом кипіла робота
із ліквідації катастрофи.  По 15 діб люди не спали,
чистячи дороги, прибираючи сніг, знищуючи радіа�
цію. У повітрі  відчувався запах алюмінію, й постійно

(Продовження. Початок  у №№ 43,44)
Фізична особа – підприємець Дубовий А.М., зареєстрова�

ний в сел.Ювілейне, має заборгованість в сумі 1,3 тис.грн, виконавчий лист про сплату
боргу  направлявся управлінням на примусове виконання до відділу Державної виконавчої
служби Дніпропетровського РУЮ, але через відсутність коштів на рахунках боржника,
відсутність майна, на яке може бути звернено стягнення, та відсутність самого боржника
на місцем реєстрації,  рішення суду тривалий час не виконується. Управління звернулось
із заявою до Дніпропетровського районного відділу ГУ УМВС України в Дніпропетровській
області  про порушення кримінального провадження за ознаками статті 382 Кримінального
кодексу України (умисне невиконання рішення суду) стосовно ФОП Дубового А.М.

Фізична особа —
підприємець Гай�
дук О.В., зареєст�
рована  в с.Сурсь�

ко�Литовське, має заборгованість у сумі 1,0 тис.грн, виконавчий лист про сплату боргу
направлявся управлінням на примусове виконання до відділу Державної виконавчої
служби Дніпропетровського РУЮ,  але через відсутність коштів на рахунках боржниці та
відсутність майна, на яке може бути звернено стягнення,  рішення суду тривалий час не
виконується. Управління звернулось із заявою до Дніпропетровського районного відділу
ГУ УМВС України в Дніпропетровській області  про порушення кримінального провад�
ження за ознаками статті 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання
рішення суду) стосовно ФОП Гайдук О.В. Відомості по заяві та наданих матеріалах
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ведеться досудове розслідування
по кримінальному провадженню.

Фізична особа – підприємець Крупчинський В.А., зареєстрований в сел. Кіровське, має
заборгованість в сумі 1,0 тис.грн, виконавчий лист про сплату боргу неодноразово
направлявся управлінням на примусове виконання до відділу Державної виконавчої
служби Дніпропетровського РУЮ,  але через відсутність коштів на рахунках боржника,
відсутність майна, на яке може бути звернено стягнення, та відсутність самого боржника
на місцем реєстрації,  рішення суду тривалий час не виконується. Управління звернулось
із заявою до Дніпропетровського районного відділу ГУ УМВС України в Дніпропетровській
області  про порушення кримінального провадження за ознаками статті 382 Кримінального
кодексу України (умисне невиконання рішення суду) стосовно ФОП Крупчинського В.А.

(Закінчення читайте в наступному номері газети)
Лариса ГАЙДАМАЧУК, начальник юридичного відділу управління Пенсійного фонду

України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області.
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У вівторок на опера�
тивній нараді при голові
райдержадміністрації
була заслухана доповідь
за темою тижня Євгена
Гессена, завідувача сек�
тору інформаційної діяль�
ності та комунікацій з гро�
мадськістю. «Сьогодні, як
ніколи, актуальним пи�
танням є створення спри�

ятливих умов для розвитку в Україні громадянського
суспільства, запровадження ефективного механіз�
му взаємодії його інститутів з органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування на
засадах партнерства і взаємної відповідальності. 24
березня 2012 року Указом Президента України Вікто�
ра Януковича була затверджена Стратегія державної
політики сприяння розвитку громадянського сусп�
ільства в Україні, яка реалізує принципи, пріоритети,
завдання державної політики у сфері розвитку грома�
дянського суспільства.

Стратегія спрямована на утвердження громадянсь�
кого суспільства як гарантії демократичного розвит�
ку держави, забезпечення незалежної діяльності
інститутів громадянського суспільства, посилення їх
впливу на прийняття суспільно важливих рішень, ство�
рення умов для забезпечення широкого представ�
ництва інтересів громадян, проведення регулярних
консультацій із громадськістю з важливих питань
життя суспільства й держави.

У Дніпропетровському районі зареєстровано більше
300 осередків різних політичних організацій, які пред�
ставляють різні політичні погляди . Розбудова  грома�
дянського суспільства в Україні має орієнтуватися на
європейські стандарти забезпечення та захисту прав
і свобод людини, зокрема, створення умов для різно�
маніття суспільних інтересів. У тому числі економіч�
них, екологічних, соціальних, культурних, релігійних і
форм їх вираження, такі як громадські ініціативи,
суспільні рухи, асоціації, об’єднання тощо.

У рамках демократичного устрою, держава і грома�
дянське суспільство, зацікавлені в діалозі, підви�
щенні ефективності взаємодії. Саме тому важливо
налагоджувати партнерство між владою та недер�
жавними організаціями. Так у Дніпропетровському
районі діє представництво Міжнародної благодійної
організації «Надія і житло для дітей», яка працює в 10
країнах світу та вбачає свою місію в тому, щоб надати
кожній дитині можливість жити в безпечному та люб�
лячому сімейному оточенні, завдяки якому вона змо�
же реалізувати свій потенціал. У рамках проекту «Доб�
ре вдома» розробляються та впроваджуються підтри�
муючі послуги, які зможуть зупинити розпад сімей та
попередити направлення дітей в інтернатні заклади.

Крім цього в Дніпропетровському районі діє більше
20 громадських організацій, які ставлять перед со�
бою цілі, що є актуальними для сьогодення, та які
охоплюють дуже широкий перелік питань. Одна з
найактивніших молодіжних організацій Дніпропет�
ровського району є «Молодь Ювілейного», котра про�
водить молодіжні, благодійні та розважальні заходи
та ставить за мету проведення  громадських акцій.

На всеукраїнському рівні аналітики відзначають
низький рівень усвідомлення громадянами ме�
ханізмів демократі й участі в процесі розв’язання
суспільних проблем. І тому метою державної пол�
ітики залишається сприяння розвитку громадянсь�
кого суспільства в Україні».

Вже п’ять років поспіль Школа вищого корпусу
державної служби, утворена у жовтні 2008 року,
здійснює надзвичайно потрібну роботу – створює
безперервну дискусійну платформу для розвитку

висококваліфікованої управлінської когорти кері�
вників�лідерів на державній службі.

Відправною точкою реформування Школи ста�
ло схвалення у 2010 році Кабінетом Міністрів
України Концепції формування та розвитку ви�
щого корпусу державної служби, що забезпе�
чить поліпшення якості та ефективності держав�
ного управління.

Школа сприяє реалізації низки головних зав�
дань Нацдержслужби України як центрального
органу виконавчої влади зі спеціальним статусом,
що забезпечує формування та реалізацію єдиної
державної політики у сфері державної служби,
здійснює функціональне управління державною
службою, зокрема щодо організації та координації
професійного навчання державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування; вив�
чення досвіду діяльності у сфері державної служ�
би інших країн.

Ключовим продуктом Школи є впровадження
річної тренінгової програми розвитку лідерства
для державних службовців першої та другої кате�
горії посад і державних органів, на які поширюєть�

ся дія Закону України
«Про державну службу».

Одним із яскравих досягнень впровадження річної
тренінгової програми є здійснення Програми роз�
витку лідерства – 2012 на центральному та регіо�
нальному рівнях.

До викладання у Школі
залучаються українські
та іноземні тренери, кон�
сультанти з приватного

сектору, іноземні та вітчизняні фахівці з держав�
ного управління, представники вищого корпусу
державної служби. Школа вищого корпусу дер�
жавної служби співпрацює з провідними навчаль�
ними закладами світу в гaлузі державного управ�
ління, а саме: Голландським інститутом держав�
ного управління (ROІ), Данською школою публіч�
ної адміністрації (DSPA), Баварською школою уп�
равління (BVS), Національною школою Уряду  Ве�
ликої Британії, Європейським інститутом держав�
ного управління (ЕІРА), Школою державної служби
Канади, які мають багаторічний досвід роботи з
державними службовцями.

Успішне реформування Школи вищого корпусу
та вдале проведення програм для вищого корпусу
службовців дає всі підстави сподіватись, що дер�
жавна служба та служба в органах місцевого са�
моврядування буде забезпечена кваліфіковани�
ми та професійними лідерами, здатними забез�
печити повноцінне функціонування системи пуб�
лічного управління, керованість і передбачу�
ваність подальшого розвитку України у процесі
інтеграції до стандартів Європейського Союзу.

ОПЕРАТИВНА   НАРАДА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

ПУБЛІЧНЕ  УПРАВЛІННЯ  БУДЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕНО
КВАЛІФІКОВАНИМИ  ТА  ПРОФЕСІЙНИМИ  ЛІДЕРАМИ

хотілося пити. Про дозу опромінення ліквідатори
тільки могли здогадуватися. Бо не було навіть спец�
іального одягу для захисту, й навіть техніка відмовля�
ла в роботі. За 45 секунд треба було встигнути  заки�
нути графіт на реактор. Як пояснюють безстрашні
чоловіки: «Заради своїх близьких і рідних рвалися в
бій. І жоден не ховався за спину товариша, робив крок
вперед, щоб боротися з незримим ворогом».

У ліквідаторів аварії на ЧАЕС залишилися в пам’яті
спогади про дуже красиву природу в місті Прип’ять,
яке розташоване  поблизу Чорнобиля. Колись, до
вибуху реактора, це було жваве містечко із коробоч�

ками�багатоповерхівка�
ми. Велика кількість аро�
матних троянд прикраша�
ли клумби біля кожної
будівлі. Гомін молодих лю�
дей, дитячий сміх напов�
нювали повітря міста�су�
путника. І могутні ліси, які
увінчували річки та озера.

«Прекрасні ліси пере�
творилися на залізних ве�
летнів, озера наче кипіли
від величезної кількості
нікому не потрібної риби,
занедбана  худоба блука�
ла полями. Собаки збили�
ся в зграї й зникли в лісах,

лишень коти, неначе вартові, вишикувались на забо�
рах, охороняючи кинуті господи. Місце�примара –
бездушне, залите бетоном...» � згадали про чорно�
бильську зону на зустрічі чоловіки.

Чорнобиль усе більше стає минулим. Тож такі
зустрічі дуже важливі, адже сьогодні все менше зали�
шається ветеранів та героїв, які власним прикладом
вчать молодь відвазі й мужності.

Таким важливим принципам життя – стійкості й
витримці – підростаюче покоління має вчитися, щоб
у майбутньому стояти грізно на сторожі миру й спо�
кою рідної землі.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото: урок стійкості й витримки для молоді.
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«Дніпровська зоря»

Втрачене посвідчення на
пільги багатодітної родини серії
АЕ № 008046 на ім’я Коваль Ана@
стасії Тарасівни, Коваль Тетя@
ни Олександрівни та Коваля Та@
раса Анатолійовича серії АЕ №
001028, вважати недійсним.

Н о в о о л е к с а н д р і в с ь к и й
сільський центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді   оголо�
шує конкурс на заміщення вакантної
посади провідного спеціаліста,за
фахом педагога, психолога, медич�
ного працівника (на період відсут�
ності основного працівника). Доку�
менти на конкурс подаються протя�
гом 30 календарних днів після виходу
публікації. Вимоги до претендентів:
громадянство України, повна вища
освіта за напрямком роботи, стаж ро�
боти за фахом не менше 3 років, во�
лодіння персональним комп’ютером
в обсязі користувача програмного за�
безпечення. Довідка за адресою:
с.Новоолександрівка, вул. Сурсь@
ка,96, тел.: 712@33@88.

Втрачене пенсійне посвідчення
серії ААЕ № 330051 на ім’я Дем’@
янченка Анатолія Васильовича,
вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток  на
ім’я Пащенка Михайла Олексійо@
вича, вважати недійсним.

(НА   ТИЖДЕНЬ)
ОВНИ. Активний, часом бурхливий тиждень.

Дадуть про себе знати протилежні точки зору на
принципові питання.

ТІЛЬЦІ. Починається  вдалий момент для
реалізації важливих задумів і початку нових про�
ектів, які принесуть бажаний прибуток. Пробле�
ми, пов’язані з дітьми, будуть вами позитивно
виріщені.

БЛИЗНЮКИ. Плани на роботі можуть міняти�
ся з точністю до навпаки. Не панікуйте! Ви з усім
чудово впораєтеся.

РАКИ. Будьте терплячі в спілкуванні з рідни�
ми, не відповідайте тією ж монетою на бру�
тальність у громадських місцях.

ЛЕВИ. Будьте сміливішими, впевненішими в
власних силах та можливостях і більше довіряй�
те своєї інтуїції.

ДІВИ. Активність йоптимізм дозволять до�
могтися бажаного успіху в вирішенні важливих
для вас проблем. Головне – менше потрапляти
на очі начальству.

ТЕРЕЗИ. Більшість проблем пов’язані з уто�
мою й зниженням загального тонусу. Ймовірні
з’ясування стосунків із родичами.

СКОРПІОНИ. На роботі постарайтеся не при�
вертати до себе зайвої уваги начальства. Пори�
нувши з головою в роботу, не забувайте про
рідних.

СТРІЛЬЦІ. Можливо, доведеться щось швид�
ко міняти, опанувати нові знання й професійні
навички. Не наламайте зайвих дров.

КОЗЕРОГИ. Великі справи, пов’язані з фінан�
совим ризиком, починати поки що не варто.
Краще зайнятися доведенням до ладу всього,
що накопичилось за останні місяці.

ВОДОЛІЇ. Вас може супроводжувати успіх у
кар’єрі. Щоб не зійти завчасно з дистанції, по�
старайтеся рівномірно розподілити сили.

РИБИ. Запорука успіху –  ваші стосунки з
колегами та партнерами. Якщо будете не пря�
молінійні та колючі, а м’які та пухнасті – вірту�
озно розв’яжете навіть найважчі вузли.

Ã ÎÐÎÑÊÎÏ
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САДІВНИКАМ НА ЗАМІТКУ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
РОБОТИ НА ГОРОДІ

Основні роботи в саду закінчені, в тому числі –
пересадки й посадки. Проте до настання морозів ще
залишилися справи з підготовки рослин до зимівлі.
Зберіть інструмент, почистіть, обсушіть і змастіть
машинним маслом, солідолом або кремом для взут�
тя. Накрийте компост плівкою, щоб він не промерз.
Зробіть борозни впоперек наявного на ділянці схилу,
щоб при таненні снігу не було змито верхній родючий
шар. На ділянках, що продуваються вітром, розстав�
те щити, розкладіть лапник та інші підручні засоби
для снігозатримання. Замульчуйте пристовбурні кола
торфом або гноєм й утепліть листям шаром завтов�
шки 10–15 см. Залікуйте рани на штамбах дерев,
побіліть штамби й основні гілки. Укрийте суничні
грядки торфом або ялиновим лапником.

ГОТУВАТИ ЛЕГКО@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
КВАШЕНА КАПУСТА

Інгридієнти: 1 качан капусти вагою 3 кг; 1 моркви�
на; 1 повна ст. л. солі.

Спосіб приготування: Капусту очистіть від уш�
коджених листків, промийте й тонесенько нашаткуй�
те. Посоліть капусту, потім перемішайте її, щоб сіль
рівномірно розподілилася, потім злегка помніть ка�
пусту, щоб вона трохи пустила сік. Не мніть капусту
дуже довго або сильно, інакше вона може стати за�
надто м’якою. Моркву очистіть та натріть на тертці
для корейської моркви, додайте до капусти. Покладіть
капусту в будь�яку ємність, крім алюмінієвої, добря�
че утрамбуйте її, накрийте тарілкою або дубовим
кружком і поставте зверху вантаж. Через деякий час
капуста має виділити достатньо соку, щоб він по�
вністю її покрив. Тримайте капусту при кімнатній
температурі 3 дні. На третій день перемішайте капу�
сту й знову покладіть гніт, або проколіть весь шар
капусти до дна в декількох місцях, щоб випустити газ,
що накопичився. Коли капустяний сік перестане пу�
зиритися, помістіть капусту в прохолодне місце.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
КУЛІНАРНІ ХИТРОЩІ

Ваші котлети, біляші, чебуреки та інші вироби з
котлетної маси завжди будуть дуже соковитими, якщо
до фаршу додати цукор (на 1 кг фаршу –  1ст. л. цукру).

Якщо ви полюбляєте дуже розсипчасту кашу, тоді
потрібно на склянку крупи брати 2 склянки рідини.
Варити розсипчасті каші можна на бульйоні або на
воді, крупу потрібно засипати в окріп.

КОРИСНІ ПОРАДИ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ШВИДКА ДОПОМОГА ПОБУТОВИМ ПРИЛАДАМ

Мікрохвильова піч: налийте в миску воду, вичавіть
в неї сік лимона. Протріть цим розчином стінки мікрох�
вильової печі, залиште на 5 хв., щоб розм’якшити
налиплий бруд. Протріть губкою насухо.

Духовка: на ніч залиште в ній склянку з нашатирним
спиртом, уранці обробіть миючим засобом.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ЛІКУЄМО      АНЕМІЮ

☺ 100 г товчених ядер волоських горіхів, розм�
ішаних із 60 г меду, з’їдати за 3�4 прийоми на день
у разі залізодефіцитної анемії.
☺ 0,5 кг яблук з’їдати щодня, після прийому яб�

лук упродовж 1�2 години не пити чаю.
☺ зелень петрушки, їжте її за будь�якої нагоди.

МАЙСТЕР@КЛАС ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ@@@@@@@@@@@@@@@@
СПРАВИ ГОСПОДАРСЬКІ

До заморозків злийте воду з труб, шлангів та діжок.
Невеликі ємності перекиньте догори дном, великі
накрийте дошками, а потім, ті й інші, ще й плівкою.
Шланги, що продірявилися, приведіть у порядок.
Очистіть стічні канави. До випадання снігу продов�
жуйте збирати й закладати в компост опале листя та
інші рослинні рештки з саду й городу.

НАРОДНА  МУДРІСТЬ
☺☺☺☺☺ Ùîá äîïîìîãòè ³íø³é ëþäèí³, íå

îáîâ’ÿçêîâî áóòè ñèëüíèì ³ áàãàòèì,
äîñòàòíüî áóòè äîáðèì.
☺☺☺☺☺ Â³ä³éäè â³ä çëà, öèì òè çðîáèø äîáðî.

МАГНІТНІ  БУРІ В ЛИСТОПАДІ
Метеозалежним людям у дні магнітних збурень

слід бути особливо уважними до свого самопо�
чуття та стану здоров’я:  16, 17, 20, 23, 28 та 29
листопада.

Аби зменшити вплив магнітних бур на організм,
слід часто провітрювати помешкання, добре висипа�
тися, їсти багато фруктів та овочів.

Для православных ро�
дителей одна из состав�
ляющих успеха � церков�
ная жизнь. Родители, ко�
торые сами не воспиты�
вались в православии, ко�
торые не имеют опыта ду�
ховной преемственности
� семейной, церковной,
требуют от детей того,
чем сами никогда не об�
ладали. Чтобы дети пра�
вильно вели себя в храме,
чтобы они умели молить�
ся, чтобы они постились,
не грешили, от сердца ка�
ялись. Главным роди�
тельским чувством стано�
виться тщеславие, и ког�
да ребёнок начинает де�
лать  что�то не так и не то,
что запланировано роди�
телями, они начинают ре�
агировать на него очень
жёстко. Они не понима�
ют, почему ребёнок так
себя ведёт, ведь они же
всё время ему говорят,
как надо вести себя пра�
вильно. И тогда родители

изобретают всевозмож�
ные способы, как быть
успешным не во внеш�
нем, а в духовном, начи�

нают своего ребёнка
встраивать в некое кли�
ше, некий трафарет, ко�
торый они срисовали с
какой�то иконы или Жи�
тия святых. Они берут
Житие святого, какого�
нибудь преподобного, где
написано, что в детстве
святой в игры не играл,
детей сторонился, в ти�
шине на коленочках мо�

лился, конфеточки не ел,
строго постился. Вот как
надо делать святых. Вот
как надо воспитывать на�
ших детей. И с самого ран�
него детства родители на�

чинают морить детей
строгими постами, нагру�
жать их молитвенными
правилами, водить ребён�
ка на длинные службы,
учить его только в право�
славной гимназии, хотя не
факт, что там ребёнку бу�
дет хорошо. Запрещать
ребёнку играть с детьми
не из православных се�
мей, строго ограничить
его дружбу, не давать
смотреть телевизор, и
страшилками разными
его пугать. Родители хо�
тят видеть своего ребён�
ка благочестивым и не за�
пятнанным грязью мира
сего. Чем это кончится? В

старшем возрасте ребё�
нок начинает курить, убе�
гать в разные дурные ком�
пании, пробовать нарко�
тики. Потому что всё, что
вложено в ребёнка, � всё

ненастоящее, всё фаль�
шивое, надуманное, не�
естественное. И в какой�
то момент, когда ребёнок
становиться взрослым,
он понимает, что всё это
неправильно, что за этим
не стоит любви, что это не
ради Бога делалось, а
ради того же родительс�
кого тщеславия. И потом
найти путь к Богу такому
человеку бывает очень
трудно.

Костантин ДРОБИТЬКО,
протоиерей, настоя�
тель храма преподоб�
ных Антония и Феодо�
сия Киево�Печерских,
пос.Юбилейный.

ХРИСТИЯНСКИЕ    ИСТИНЫ

КОГДА РОДИТЕЛИ ХОТЯТ ВИДЕТЬ СВОЕГО РЕБЁНКА
«НАСТОЯЩИМ ПРАВОСЛАВНЫМ ХРИСТИАНИНОМ»

Дніпропетровська ОДПІ ого�
лошує конкурс на заміщення ва�
кантних посад державних служ�
бовців: головних та старших
державних ревізорів�інспек�
торів станом на 01.11.2013 р. До
участі в конкурсі допускаються
претенденти з повною вищою
економічною освітою. Для
співбесіди також запрошуються
кандидати за економічним на�
прямком підготовки бакалавра.
За додатковою інформацією, а
також ознайомленням з Прави�
лами внутрішнього трудового
розпорядку ОДПІ звертатися до
сектору персоналу: сел. Юві@
лейне, вул. Теплична,13, або
за тел.: 374@93@70.

У минулому номері нашої газети в оголошенні про
вакансії Управління Держземагентства у Дніпропет@
ровському районі Дніпропетровської області у назві
даної організації була допущена технічна помилка.

Просимо вибачення у наших читачів.

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРО@
МИСЛОВИХ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ, ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПО@
ДАРСТВ, ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИС@
ЛОВОСТІ, ОБ’ЄКТІВ  КУЛЬТУРНО@ПОБУТОВО@
ГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, ЛІКУ@
ВАЛЬНО@ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ та
інших. ВСП «Дніпропетровський районний відділ
лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровсь�
кий ОЛЦ ДСЕСУ» інформує про те, що санітарно�
гігієнічна та мікробіологічна лабораторія атесто�
вані на право проведення досліджень харчових
продуктів та об’єктів оточуючого середовища
(вода питна, вода водоймищ, грунт, атмосферне
повітря, повітря закритих приміщень та робочої
зони, деззасоби та інше). Санітарно@гігієнічна
лабораторія виконує фізико�хімічні, токсико�
логічні, радіологічні дослідження, а також дослід�
ження сільгосппродукції на нітрати та ядохіміка�
ти. Мікробіологічна лабораторія проводить діаг�
ностичні бактеріологічні дослідження від людей,
харчові продукти, воду та інше. Свідоцтва про ате�
стацію № 661/12�П, №662/12�П від 25.05.13р.
терміном на 5 років. Дослідження проводяться на
договірній основі. Телефон для довідок: 27@99@
91. Адреса: Дніпропетровська область,
Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, вул.
Фрунзе, 3.

Максим СЕМЕНЯК,
завідувач Дніпропетровського районного
відділу лабораторних досліджень.

(Закінч., поч. у № 44)
При прийнятті заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей,

особам роз’яснюються порядок і умови державної реєстрації розірвання
шлюбу, а також момент його припинення. Якщо подружжя через поважну
причину не може з’явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного
стану для державної реєстрації розірвання шлюбу в установлений для них
день, строк такої реєстрації на письмове прохання подружжя може бути
перенесений на інший день. У цих випадках строк перенесення державної
реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня
подання заяви. Якщо один із подружжя через поважну причину не може
з’явитись для державної реєстрації розірвання шлюбу, він може під час
подачі заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, або впро�
довж місяця письмово повідомити орган державної реєстрації актів цивіль�
ного стану про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності та
зазначити місцезнаходження органу державної реєстрації актів цивільного
стану, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу. У разі над�
силання письмового повідомлення підпис на ньому того з подружжя, який не
може з’явитися, повинен бути нотаріально засвідченим. Той із подружжя,
який змінив своє прізвище у зв’язку з державною реєстрацією шлюбу і буде
відсутній при державній реєстрації розірвання шлюбу, повинен зазначити в
заяві про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, про бажання надалі
іменуватись цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

Про державну реєстрацію розірвання шлюбу в паспортах громадян Украї�
ни, шлюб між якими розірвано, робиться відмітка про державну реєстрацію
розірвання шлюбу із зазначенням місця і часу цієї реєстрації, прізвища, власно�
го імені, по батькові особи, з якою розірвано шлюб, прізвища після реєстрації.

Яна БАЛАКА,
провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

ЗА  ЗАЯВОЮ ПОДРУЖЖЯ, ЯКЕ  НЕ  МАЄ  ДІТЕЙ

Втрачене пенсійне посвідчення
серії ААЕ № 894564 на ім’я Клю@
шина Миколи Андрійовича, вва�
жати недійсним.

Управління Державної казначейської служби України у
Дніпропетровському районі Дніпропетровської області оголо�
шує конкурс на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста
інформаційних технологій та захисту інформації і головного спец�
іаліста – юрисконсульта. Вимоги до претендентів: громадянство
України, повна вища освіта за фахом, володіння державною мо�
вою, володіння персональним комп’ютером,  досвід  роботи за
фахом на посаді не менше 3�х років. Для участі в конкурсі нада@
ються такі документи: заява; заповнена особова картка з авто�
біографією; ксерокопії документів про освіту, паспорта, довідки з
ІНН, трудової книжки, військового квитка;декларація про доходи
та зобов’язання фін. характеру за 2012 рік; медичну довідку про
стан здоров’я;6.Фотокартки розм. 4x6 – 2 шт. Документи  пода�
ються впродовж 30 днів із дня опублікування оголошення. Зверта@
тися за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 2 (2 поверх,
ком.203). Довідки  за телефонами: 38@35@94, 27@79@01.

Втрачене свідоцтво ветера�
на праці на ім’я Солдатової
Емми Олексіївни, вважати не�
дійсним.

Згідно графіка проведення рейдових та профілактичних за�
ходів на території Дніпропетровського району щодо недопу�

щення  продажу спиртних напоїв та тютюнових виробів дітям, які не досягли 18 років, представниками
кримінальної міліції в справах дітей, служби в справах дітей райдержадміністрації та відділу освіти в
населених пунктах району 11, 12, 13 та 14 листопада проводились виїзні перевірки щодо виявлення осіб
(об’єктів), які реалізують неповнолітнім алкогольні напої та тютюнові вироби.

Про результати перевірки наші читачі зможуть дізнатися у наступному номері нашої газети.

ПРОФІЛАКТИЧНІ  РЕЙДИ

ЮРИДИЧНА  КОНСУЛЬТАЦІЯ

Втрачене свідоцтво ветерана праці на ім’я Куркули  Віктора Івано@
вича, видане управлінням праці й соціального захисту населення
Дніпропетровської райдержадміністрації, вважати недійсним.


