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Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

Правління Споживчого товари-
ства Дніпропетровського району 
вітає працівників системи, вете-

ранів споживчої кооперації, членів, 
асоційованих членів та активістів коопе-

ративного руху, наших покупців, партнерів та 
однодумців із Міжнародним днем кооперативів. 

Бажаємо вам людського щастя, міцного здоров’я, 
здійснення всього задуманого, життєвої невичерп-

ної енергії, професійних успіхів, мирного неба над 
нашою Україною! 

Нехай кожен день приносить вам удачу, достаток, 
родинний затишок, неповторні хвилини радості та 

сонячне світло! Нехай лише позитивні емоції переповнюють 
серце, а реалізовані плани та задуми приносять задоволення. 

З повагою Сергій ХМАРА, голова правління.

У НАС ЄДИНИЙ ШЛЯХ – РЕФОРМА ДЕРЖАВИ

Без реальних реформ в Україні наша держава не 
матиме підтримки з боку європейських країн та 
світової спільноти. Сьогодні саме від нас залежить 
чи використаємо ми свій шанс стати дійсно неза-
лежною європейською державою, адже істинно де-
мократичною вважається країна, де міцна місцева 
демократія – демократія на найнижчому рівні.

Дніпропетровська область стрімко виходить у лі-
дери реформ місцевого самоврядування, показуючи 
приклад усій Україні. Наш Дніпропетровський ра-
йон є одним із 4 пілотних, де реформу сприймають 
із великим бажанням рухатися вперед.

Щиро вітаємо керівництво й працівників 
Споживчого товариства Дніпропетровського 
району з Міжнародним днем кооперативів!

Споживча кооперація України за майже півтора сто-
літття свого існування щоденно забезпечує потреби 
населення у товарах і послугах. Завдяки наполегливій 
праці трудових колективів, ініціативі й підтримці членів 
споживчого товариства, навіть у сучасних непростих 
суспільно-економічних умовах кооператори досягають 
якісних показників своєї діяльності. Немає сумнівів, що 
кооператори й надалі докладатимуть максимум зусиль 
для підвищення ефективності господарювання. 

Бажаємо вам, шановні кооператори, міцного 
здоров’я, добра й щастя, мирного неба.

Шановні архітектори! Щиро вітаємо вас із 
професійним святом – Днем архітектури! 

Професія зодчого з давніх часів викликала по-
вагу та шану. Протягом віків архітектори ство-
рювали безсмертні шедеври, якими ми захоплю-
ємося й сьогодні. Сучасні архітектори активно 
працюють, втілюючи в реальність свої сміливі 
ідеї, використовуючи новітні технології та ори-
гінальні конструкторські рішення. Ваша діяль-
ність неможлива без гідної професійної підго-
товки, постійного самовдосконалення, творчого 
натхнення та кропіткої щоденної праці. 

Бажаємо вам у цей святковий день злагоди, 
міцного здоров я, щастя та творчого натхнення. 

НЕЗАЛЕЖНЕ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
– КРОК ДО РЕАЛЬНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

У Дніпропетровському районі пройшла зустріч із 
питання добровільного об’єднання територіальних гро-
мад за участю польських експертів: Кшиштофа Лонтка 
– директора Управління інвестиційних проектів Адмі-
ністрації міста Любліна; Богдана Юрчука – експерта 
Фонду Менеджерських 
Ініціатив, Тетяни Миро-
вич – експерта з комуніка-
цій та бізнес-консалтингу 
для країн Східного парт-
нерства, менеджера тран-
скордонних проектів та 
програм для органів міс-
цевого самоврядування, 
Олени Тертишної – дирек-
тора Дніпропетровського 
регіонального офісу ре-
форм, Ольги Мельникової 
– начальника відділу орга-
нізаційного забезпечення 
діяльності рад виконавчо-
го апарату обласної ради, 
Валентини Приймаченко 
– експерту Офісу реформ, 
куратора Дніпропетровського району. Серед запроше-
них були голови місцевих рад, депутати районної ради, 
активісти громад.

У вступному слові голова районної ради Віталій 
Жеганський зазначив: «Реформа місцевого самовря-
дування розпочалася. До її реалізації активно до-
лучився і наш район, який разом із Солонянським, 
Верхньодніпровським і Апостолівським визначено 
«пілотним» із питань об’єднання територіальних 
громад. Ми розуміємо всю взяту на себе відповідаль-
ність за результат цієї реформи. Саме досвід наших 
польських колег вселяє в нас оптимізм і глибоке пе-
реконання, що обраний нами шлях – єдино вірний».

27 травня обласна рада затвердила Перспективний 
план формування спроможних територіальних гро-
мад Дніпропетровської області. У рамках даного пла-
ну в районі визначені 2 пілотних громади – це: Юві-
лейна (яка утвориться після об’єднання Ювілейної 
селищної і Степнянської сільської рад) і Сурсько-Ли-
товська (яка утвориться після об’єднання Сурсько-Ли-
товської і Новомиколаївської сільських рад), в яких 
процес об’єднання повинен завершитися до початку 
виборчого процесу, тобто до 5 вересня цього року.

Перспективний план формування територій громад 
Дніпропетровської області – це теорія об’єднання, а 
реалії життя вносять свої корективи, тому на сьогод-
ні в районі можуть утворитися ще 2 об’єднані грома-
ди, які Перспективним планом не були передбачені. 
Це: об’єднання Новоолександрівської та Волоської 
сільських рад у Новоолександрівську громаду з ад-
міністративним центром у с. Новоолександрівці, та 
об’єднання Миколаївської, Орджонікідзевської і Сте-
пової сільських рад у Миколаївську громаду з адміні-
стративним центром у селі Миколаївка.

У ході підготовки та проведення процедур об’єд-
нання громад районною радою проводиться мето-
дичний супровід з виїздом на місця.  

Про основні етапи проведення реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації влади в Україні, 
про реалізацію законів України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» і «Про співро-
бітництво територіальних громад» та про сучасний 
стан справ формування спроможних територіальних 
громад Дніпропетровської області доповіла присут-
нім Олена Тертишна.

ВИВЧАЮЧИ ДОСВІД, 
ЗРОБИМО КРАЩЕ

Кшиштоф Лонтка поді-
лився польським досвідом 
із питань об’єднання громад 
та децентралізації влади. 
Він наголосив, що Польща 
втілила в життя багато ре-
форм, але найуспішнішою 
з них була децентралізація: 
«Об’єднання громад у Поль-
щі не було добровільним. 
Та ми жили в таких реалі-
ях і не мали вибору. Країна 

була дуже бідною, стояла на порозі дефолту. Ще живі в 
пам’яті поїздки поляків в Україну за різним товаром, бо 
людям хотілось вижити в надзвичайно складних еко-
номічних умовах. Зараз ми бачимо й розуміємо всі пе-
реваги змін в устрої держави, які відбулися. І з радістю 
готові поділитися напрацюван-
нями з українцями, бо дуже хо-
чемо мати сильну, незалежну, 
розвинену країну-сусіда».

Експерт на прикладах довів 
фінансові та соціальні переваги, 
які отримають об’єднані тери-
торії, а, значить, і об’єктивну не-
обхідність адміністративно-те-
риторіального реформування.

На завершення свого ви-
ступу Кшиштоф висловив 
переконання, що реформа в 
Україні відбудеться обов’яз-
ково, й польські фахівці го-
тові всебічно сприяти й допо-
магати в цьому. Кшиштоф пообіцяв, що наступний 
візит польської делегації на Дніпропетровщину від-
будеться орієнтовно в серпні. Тоді будуть проведені 
майстер-класи у громадах, які об’єднуються.

В обговоренні взяли участь депутати районної 
ради Вадим Кобиляцький і Валентина Бохан, депу-
тати Ювілейної селищної та Олександрівської сіль-
ської рад Віктор Кондратюк та Юрій Зайко, активіст 
громади села Старі Кодаки Ігор Шаломаєв та пред-
ставники ініціативної групи м. Підгородного.

«ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО – ДІЙ ЛОКАЛЬНО», - 
саме під таким девізом флагманом Дніпропетров-

ського району виступила Ювілейна селищна рада, 
яка вже зробила 15 кроків із 20 в об’єднанні зі Степ-
нянською сільською радою. 

Гості нашого району мали нагоду відвідати Ювілей-

ну селищну раду, 
де ознайомилися 
з практичними 
напрацюваннями 
Степнянської й 
Ювілейної громад 
у питанні об’єднан-

ня, зустрілися з активістами впровадження реформи: де-
путатськими корпусами рад, представниками громад та 
членами спільної робочої групи. Польські експерти від-
повіли на всі питання, які хвилюють першопрохідців. 

До обговорення приєднався Анатолій Адамський, 
перший заступник голови обласної ради, він зазна-
чив: «Першим завжди бути важко, але почесно. Сьо-
годні на Ювілейну селищну раду із захопленням ди-
виться громада міста, жителі всієї області». 

Анатолій Павлович подякував активістам Ювілейної 
й Степнянської громад за їх віру й натхнення, активну 
позицію, пообіцяв допомогу й підтримку зі сторони 
обласної ради з усіх важливих питань реформування. 

«Отримавши підтримку жителів, ми рішуче й ак-
тивно включилися в процес змін з чітким розумінням, 
що намічені проекти й плани громада може втілити в 
життя тільки в умовах, коли самі будемо господарями 
своєї території, – наголосив Іван Камінський, Ювіле-
йний селищний голова. – Людина, її потреби й мрії – в 
центрі уваги всіх планів, які ми  будуємо на майбутнє.

Світлана Вусик, заступник Ювілейного селищ-
ного голови, від імені громади висловила надію, 
що висновок щодо об’єднання Ювілейної селищної 
ради вищестоящих органів влади буде позитивним: 
«Ми дуже хочемо прогнозувати, планувати розви-
ток, бачити майбутнє, та в сучасних умовах це дуже 
складно, адже законодавство в Україні постійно змі-
нюється, а місцеві ради сьогодні дуже залежні від 
центральної влади». 

Отже, на Дніпропетровщині вже майже з’явилась 
перша об’єднана територіальна громада, яка завер-
шує процедуру об’єднання відповідно схваленого 
перспективного плану. Досвід перших буде дієвою 
допомогою для всіх громад, які включаються в про-
цес реформ. Іншого шляху в нас немає. Від нашої ак-
тивності сьогодні залежить «завтра» України.

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.



2 
«Дніпровська зоря» КООПЕРАТОРИ ПРАЦЮЮТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 3 липня 2015 року № 26 (7895)

На вул. Залізничній, на 
березі річки Самара, що в 
м. Підгородному, 22 черв-
ня відбувся мітинг, при-
свячений Дню скорботи 
й пам’яті жертв війни. 
Рік тому на цьому місці 
був відкритий пам’ятник 
воїнам, загиблим на бере-
гах і в водах річок Самара 
та Кільчень восени 1941 
року. Його було спору-
джено при безпосередній 
участі районної органі-
зації «Союз Чорнобиль 
України», Підгороднен-
ської організації ветеранів та небайдужих громадян.

Мітинг відкрив Петро Дудка, Підгородненський 
міський голова. На захід були запрошені: Василь 
Скиба, почесний голова районної організації інвалі-
дів «Союз Чорнобиль України», Іван Ткаченко, свідок 

тих подій, житель м. Підгород-
ного, а також учні шкіл м. Під-
городного, працівники міської 
ради, члени ради ветеранів. Про 
бойовий шлях 261 стрілецької 
дивізії, воїни якої захищали 
наше місто, розповіла Вікторія 
Чередніченко, директор народ-
ного історичного музею ім. О. 
Коваля.

Перед учасниками мітингу 
та почесними гостями висту-
пили народний фольклорно-ет-
нографічний гурт «Криниця» 
та фольклорний театр «Анти».  
Присутні під час хвилини мов-

чання схилили голови в скорботі в пам’ять тих, хто 
став на захист рідного краю, хто пожертвував своїм 
життям заради миру. До підніжжя  пам’ятника заги-
блим воїнам лягли живі квіти. 

Віталій МОРГУН, директор Підгородненського МБК. 

ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ

МІТИНГ

ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ 
УКРАЇНИ БУДЕ СТВОРЕНО 
МОНІТОРИНГОВИЙ ЦЕНТР

До роботи в цій структурі долучаться фа-
хівці міжнародної програми (USAID) та 
представники громадських антикорупційних 
організацій. Протягом реорганізації, яка три-
ватиме близько 4-5 місяців, Центр надаватиме 
оцінку якості надання послуг органами юсти-
ції через прозору систему – опитування гро-
мадян. При виході з органів юстиції працюва-
тимуть мобільні групи, які будуть оцінювати 
якість роботи відповідних територіальних ор-
ганів юстиції. Ця оцінка буде врахована при 
оцінюванні роботи органів юстиції. 

Дніпропетровське районне управління юстиції.

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІВОДА ПОМИЛОК НЕ ПРОЩАЄ
Купатися слід лише в місцях для цього при-

стосованих, тобто обладнаних усім необхідним для безпечного відпочинку а, в разі 
необхідності, надання рятувальної чи медичної допомоги. 

Під час відпочинку на водних об’єктах, необхідно знати елементарні норми поведін-
ки і беззаперечно їх виконувати: не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння; не 
запливайте за буї, відчувши втому перепочиньте: переверніться на спину і підтримуйте себе 
на плаву легкими рухами рук;  потрапивши в течію не слід з нею боротися: пливіть вниз по 
течії під невеликим кутом, поступово наближаючись до берега; не губіться потрапивши у 
водоверть: наберіть побільше кисню в легені, якомога глибше пірнайте й потужним ривком 
спробуйте випірнути убік; не допускайте грубих ігор під час купання; не залишайте дітей 
без догляду; обережно плавайте на надувних виробах: вітром чи течією їх може віднести 
далеко від берега.

І пам’ятайте: паніка – головна причина усіх бід: не метушіться, а заспокойтеся й 
подумайте яким чином підвищити плавучість плавзасобу, що зробити аби більш впев-
нено триматися на воді. Телефон рятувальної служби 101.

Дмитро ІВАННИКОВ,  завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, 
цивільного захисту та оборонної роботи Дніпропетровської райдержадміністрації.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ!
Слід пам’ятати, що причиною лісової по-

жежі може стати необережно кинутий сірник 
або недопалок. А також відповідально стави-
тися до багать: ніколи не залишати вогнище без 
догляду; місце для багаття має бути обкопаним 
навколо; перед тим як піти, вогонь необхідно ста-
ранно загасити.

Пам’ятайте, вогнища можна розпалюва-
ти тільки в місцях, де відсутній хвойний мо-
лодняк! Лісова пожежа не лише шкодить до-
вкіллю, вона- губить усе живе і ставить під 
загрозу ваше життя. Будьте обережні, відпочи-
ваючи на природі! 

Телефон рятувальної служби 101
В’ячеслав БІЛАШЕНКО, 

начальник районного сектору ГУ ДСНС Украї-
ни в Дніпропетровській області. 

Правлінням Споживчого 
товариства проведені робо-
ти з реконструкції, оновлен-
ня та приведення до конку-
рентноспроможного стану 
сільського магазину, який 
знаходиться на центральній 
вулиці села. Здійснена зміна 
інтер’єру – встановлені су-
часні вікна, двері, підвісна 
стеля; оновлений фасад – по-
фарбований у фірмовий тера-
котовий колір бренду мережі 
«Сільмаг»; переобладнано 
торговельний зал – встанов-
лене нове холодильне облад-
нання, торговельні вітрини, 
електронні ваги; проведене 
опалення; встановлений тер-
мінал з поповнення рахунків 
мобільного зв’язку, оплати 
комунальних платежів, 
кредитів; для зручного 
розрахунку за покупки 
картками встановлено  
банківський термінал. 

У магазині на вибір по-
купців запропонова-
ний насичений різно-
манітний асортимент 
товарів продовольчої 
та промислової груп. 
Впорядкована також 
і прилегла територія 
– сформовані клум-
би, висаджені квіти; 
облаштований пан-
дус та місце для ве-
лосипедів.  

Мережа магазинів 
«Сільмаг» Споживчого товариства Дніпропетров-
ського району – це сучасне торговельне обслугову-
вання мешканців територіальних громад. Магазини 
покращують зовнішній вигляд населених пунктів, є 
окрасою села. 

Правління та колектив Споживчого товариства 
Дніпропетровського району своїми справами та 
ставленням до роботи доводять жителям сіл, що є 
справжніми патріотами Дніпропетровського району, 
і якими інколи важкими не були б часи, намагають-
ся повністю задовольняти потреби селян у товарах 
та послугах, працюють ритмічно, злагоджено, щоб у 
людей сформувався позитивний стереотип – коопе-
ратори ніколи не зрадять і не підведуть.    

«СільмаГ» – ОКРАСА СЕЛА

ЗНАКОВА ПОДІЯ

На свято завітали жителі 
села Чумаки та інших сіл 
району, члени Споживчого 
товариства, ветерани спо-
живчої кооперації, а також 
сільський голова Валенти-
на Іванівна Стець та отець 
Віталій, настоятель Храму 
Святих Царствених муче-
ників. 

Валентина Іванівна ви-
ступила перед присут-
німи з такими словами: 

«Виконком Чумаківської сільської ради висловлює 
слова подяки працівникам системи споживчої ко-
операції Дніпропетровського району на чолі з го-
ловою правління Споживчого товариства, депута-
том районної ради Сергієм Івановичем Хмарою за 
вагомий внесок у розвиток торгівлі на селі. Радує 
те, що сільські магазини відновлюються, досяга-
ють рівня міських, і не поступаються також їм в 
асортименті товарів. Висловлюємо надію на те, що 
й асортимент, і обслуговування в магазині будуть 
завжди відповідати його прекрасному зовнішньо-
му вигляду». 

Також Валентина Стець вручила керівнику 
дочірнього підприємства «Росія-1» Споживчого то-

вариства Дніпропетровського району Ользі Вікто-
рівні Будак Подяку за особистий вагомий внесок у 
розвиток підприємств торгівлі та активну участь у 
громадському житті Чумаківської територіальної 
громади.

Отець Віталій провів освячення «Сільмагу», ска-
зав, що необхідно творити добрі справи, бути до-

брозичливими й вдячними, та всіх 
благословив.  

Жителька села, член Споживчо-
го товариства Антоніна Петрівна 
Данько поділилася своїми вражен-
нями: «Тепер у нас дуже гарний су-
часний «Сільмаг», радує його різно-
манітний асортимент, а також нове 
обладнання. Приємно до нього за-
ходити й робити покупки. Ми щиро 
вдячні правлінню та працівникам 
Споживчого товариства Дніпропе-
тровського району».

Житель села, член Споживчо-
го товариства Олексій Дмитрович 
Ізбенко: «Після проведених ремонт-
них робіт ми маємо сучасний мага-
зин, як то кажуть «нового формату»,  
в якому стало затишно, комфортно, 
тут можна не тільки придбати про-
довольчі та непродовольчі товари, 

а й відпочити, випити чаю чи 
кави, а також ознайомитись зі 
свіжими новинами із районної 
газети «Дніпровська зоря», об-
ласної преси та кооперативно-
го видання «Вісті», які прав-

ління Споживчого товариства Дніпропетровського 
району передплачує для кожного кооперативного 
магазину. Від жителів нашого села я висловлюю 
слова щирої вдячності кооператорам за те, що вони 
знайшли можливість так гарно відремонтувати мага-
зин і дати йому нове життя».

Юлія ЧУМАК, с. Чумаки. 
На фото автора: урочисті миті відкриття нового 

магазину «Сільмаг» у с. Чумаках – голова прав-
ління Споживчого товариства Дніпропетровсько-
го району, депутат районної ради Сергій Іванович 
Хмара, Чумаківський сільський голова Валенти-
на Іванівна Стець та отець Віталій розділили ра-
дість події з жителями села.

ожен рік у першу суботу липня вся кооперативна спільнота святкує Міжнародний день коопе-
ративів. У цьому році подарунком до свята для мешканців села Чумаки та членів Споживчо-

го товариства Дніпропетровського району стало відкриття відремонтованого й оновленого чергового 
магазину «Сільмаг» торговельної мережі Споживчого товариства Дніпропетровського району в селах 
району, яке відбулось 30 червня. На території Чумаківської сільської ради це вже третій впорядкований 
та привабливий магазин, аналогічні вже працюють у с. Маївці та по вул. Щорса у с. Чумаках.

К

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
 РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
«Про встановлення розміру щомісячної плати за навчання 

в комунальному закладі «Дніпропетровська районна школа 
естетичного виховання» на 2015-2016 навчальний рік»

Проектом рішення Дніпропетровської районної ради про-
понується затвердити розмір щомісячної плати за навчання 
в комунальному закладі «Дніпропетровська районна школа 
естетичного виховання» на 2015-2016 навчальний рік.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення можна 
надіслати до відділу з питань соціально-економічного 
розвитку територій району та комунальної власності ви-
конавчого апарату районної ради за адресою: 52005, Дні-
пропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 5, 
кабінет № 12, тел. (0562) 27-80-95 або електронною поштою: 
e-mail: dneprrada@dp.gov.ua з подальшим наданням на па-
перових носіях.

Проект рішення районної ради «Про встановлення розмі-
ру щомісячної плати за навчання в комунальному закладі 
«Дніпропетровська районна школа естетичного виховання» 
на 2015-2016 навчальний рік» та відповідний аналіз регуля-
торного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Дні-
пропетровського району:  web: http:// www.dnipr.dp.gov.ua  в 
розділі  «районна рада» – «регуляторна політика».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань до проекту рішення приймаються до 03 
серпня 2015 року.

ВІЙСЬКОВИМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА Терміново для потреби військо-
вих необхідні транспортні засоби 
в робочому стані «Нива» або УАЗ.

Звертаємось до організацій, приватних підприємців та небайдужих жителів району з про-
ханням надати допомогу в придбанні необхідної техніки.

Контактний телефон: (067) 162-11-18 Василь Іванович Скиба.
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– говорить народна мудрість. Після тривалого 
засушливого періоду люди так просили дощу, що 
природа відгукнулась і щедро поливала нашу зем-
лю. За кілька днів безперестанних дощів жителям 
нашого району здалось, що ми тимчасово перенес-
лися в тропіки. Та на щастя зернові культури ви-
стояли зливи, урожай цьогоріч прекрасний, і агра-
рії готові приступити до жнив. За сприятливих 
погодних умов планується отримати валовий збір 
ранніх зернових культур близько 80,2 тис. тонн 
при середній урожайності 32-35 ц/га.

Збирання ранніх зернових культур – найвідпові-
дальніша пора для хліборобів. Своєчасне та якісне 
проведення всього комплексу весняно-польових ро-
біт додають впевненості в отриманні гарного врожаю 
ранніх зернових культур.

Згідно наданої статистичної звітності по формі 4 с/г 
«Посівні площі сільськогосподарських культур під 
урожай 2015 року» по всім категоріям господарств 
збереглось озимих зернових на площі 26 787 га, із них 
озима пшениця – 22 839 га, озимий ячмінь – 3 534 га, ози-
ме жито – 413 га.

Посіяно весною 2015 року ярих зернових та зернобобо-
вих культур на площі 22 170 га, із них ранніх зернових 5 
430 га, в т. ч. ячмінь яровий – 4244 га, пшениця яра – 469 
га, зернобобові – 686 га, кукурудза на зерно – 10 322 га, 
сорго – 5 601 га та інші зернові культури. Також посіяно 
соняшника на площі 22 043 га, сої – 113 га, картоплі – 3 
623 га, овочів – 3 008 га, кормових культур – 5303 га.

В структурі посівних площ зернова група складає 48 
955 га, або 56% від ріллі в обробітку, технічні культури 23 
551 га або 27 % від ріллі. Згідно науково-обґрунтованих 
нормативів, зернова група повинна складати не менше 
55%, а технічні культури 20 – 22%. Кожний рік звертає-
мо на це увагу керівників сільськогосподарських підпри-
ємств, однак порушення мають місце. Так в ТОВ «Дзер-
жинець» технічними культурами засаджено 63% ріллі, в 
ТОВ «Любимівка» – 48%, СПП «Чумаки» – 40%.

Згідно робочого плану ранніх зернових культур необ-
хідно зібрати з площі 32 217 га, а саме: озима пшениця – 
22 839 га, озимий ячмінь – 3 534 га, озиме жито – 377 га, 
ячмінь ярий – 4 244 га, пшениця яра – 469 га, зернобобові 
– 686 га, овес – 30 га. Для проведення комплексу робіт зі 
збору врожаю ранніх зернових культур 2015 року потре-
ба в паливо-мастильних матеріалах складає 3 170 тонн, 
із них дизельне паливо – 2 300 тонн, бензин – 810 тонн, 
дизельне масло – 60 тонн. На сьогоднішній день ПММ 
забезпечені всі господарства району.

Готовність техніки – 98%, у тому числі комбайнів та 
тракторів – 98%. Також сільськогосподарськими підпри-
ємствами проведена відповідна робота із підготовки ме-
ханізованих токів для прийому нового врожаю. Підготов-
лено близько 95% токів, сушарок – 99 %.

Згідно розробленого робочого плану збирання ранніх 
зернових культур господарствами району планується 
провести за 15 робочих днів. 

Збирання ранніх зернових у стислі строки потребує чіт-
кої організації роботи всіх складових, задіяних у техноло-
гічному процесі. Кожен працівник, зайнятий на жнивах, 
повинен бути ознайомлений із виробничим (сезонним) 
завданням, умовами праці й відпочинку, графіком робо-
ти, умовами та розміром оплати праці в грошовій і нату-
ральній формі.

Департаментом агропромислового комплексу та роз-
витку сільських територій облдержадміністрації спіль-
но з обласною профспілковою організацією працівників 
АПК розроблено рекомендації із оплати праці та матері-
ального стимулювання. Ці рекомендації доведені до гос-
подарств.

Найголовніше завдання сільгосптоваровиробниками 
на сьогоднішній день – це збереження врожаю. Тому всім 
сільськогосподарським підприємствам, незалежно від 
форм власності, на період збирання врожаю 2015 року не-
обхідно розробити та затвердити плани протипожежного 
захисту врожаю з нанесенням прокосів, обкосів, місць 
скиртування грубих кормів, маршрутів руху транспорту, 
підготувати шляхи до полів та зернотоків, забезпечити 

чергування ланок пожежогасіння при збиранні 
хлібів, встановлення наочної протипожежної 
агітації (стенди, таблички). Керівники госпо-
дарств заздалегідь повинні подбати про забез-
печення сільгосптехніки та об’єктів, пов’язаних 
із збиранням врожаю первинними засобами 

пожежогасіння (ліцензійними вогнегасниками та 
іскрогасниками).

Одним із приорітетних питань охорони праці 
в кожному технологічному процесі є збереження 
життя та здоров’я людей. Так згідно ст. 13 Закону 
України «Про охорону праці» роботодавець несе 
відповідальність за створення на робочому місці 
безпечних умов праці. Перед початком жнив не-
обхідно провести з працівниками інструктажі та 
організувати перевірку знань з питань охорони 
праці та пожежної безпеки під час збирання та 
збереження врожаю.

Необхідно звернути увагу на визначення та 
обладнання місць відпочинку, прийому їжі. За-
значені заходи не вимагають якихось значних фі-
нансових, трудових, матеріальних витрат і в той 
же час сприятимуть збереженню життя й здоров’я 
працюючих, зменшенню матеріальних і мораль-
них збитків.

Щорічно в районі проводяться семінар-наради з охо-
рони праці та техніки безпеки. Цього року такий семінар 
було проведено 4 червня на базі ТОВ «Універсалзерно-
продукт». Потурбувалися про свої трудові кадри та добре 
підготували побутові умови в ТОВ «Універсалзернопро-
дукт», ТОВ «Агрікола Україна», ТОВ «Любимівка», СПП 
«Чумаки», ТОВ «Перемога АВК», ФГ «Вперед Агро».

Проведена робота з керівниками сільськогосподар-
ських підприємств, щодо доручення голови облдержад-
міністрації від 25 травня 2014 року № 07-37/0/35 «Про 
додаткові заходи щодо наповнення місцевих бюджетів 
та припинення місячника добровільної легалізації трудо-
вих відносин». Всі діючі договори оренди землі повинні 
бути приведені у відповідність до вимог ст. 288 Подат-
кового кодексу України, а саме орендна плата «не може 
бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки». 
Управління агропромислового розвитку постійно тримає 
на контролі своєчасне розраховування керівників сіль-
ськогосподарських підприємств із пайщиками за оренду 
земельних ділянок (паїв).

Також необхідно не забувати про врожай 2016 року, а 
саме своєчасно готувати ґрунт під посів озимих культур 
на площі 25 000 га, заготовити високоякісне кондиційне 
насіння, забезпечити свої господарства всіма необхідни-
ми матеріалами.

Тетяна ТКАЧ, 
начальник управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації.

«НЕ ПРОСИ В БОГА ДОЩУ, А ПРОСИ ВРОЖАЮ», –
АГРАРІЇ ГОТОВІ ДО ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Днями відбулося за-
сідання громадської 
ради Дніпропетров-
ського району під го-
ловуванням Максима 
Карпушкіна, голови 
громадської ради, за-
ступника командира 
батальйону «Придні-
пров’я». На обговорен-
ня представників гро-
мадських організацій 
району було винесено 
ряд важливих питань, 
що хвилюють сьогодні 

людей. Кожне питання активно обговорювалося та були винесені рі-
шення щодо покрокового їх виконання.

Зокрема, запропоновано звернутися до органів влади з проханням 
при місцевих радах організувати фахову допомогу людям, які бажають 
оформити субсидії та консультації щодо фінансової грамотності насе-
лення. Пакетів документів в управління соціального захисту населен-
ня РДА подано вже дуже багато, але переважна частина їх оформлена 
не правильно, а значить, ймовірно, люди отримають відмову в пільгах 
на оплату за опалення та інші комунальні послуги.  

Багато нарікань у всіх жителів району сьогодні на роботу газової 
служби. Компанія Дніпропе-
тровськгаз завершує свою ро-
боту, на зміну їй приходить 
Дніпропетровськгаззбут. Усім 
споживачам рекомендовано про-
вести звірку оплат за послуги 
газопостачання, закрити борги, 
якщо вони є. Але на практиці це 
зробити дуже важко. Люди за-
ймають черги вдосвіта, та через 
велику їх кількість та незадо-
вільну організацію роботи або-
нентської служби, задовольнити 
потреби всіх бажаючих провести звірку даних неможливо.  

Обговорювалось питання щодо виділення земельних ділянок учас-
никам АТО.

Прийняте звернення до районної ради щодо визнання Росії агресо-
ром, а ДНР і ЛНР – терористичними організаціями.

На засідання громадської ради був запрошений представник райвідді-
лу міліції.  Занепокоєння громадськості викликає загострення криміно-
генної ситуації. Рівень злочинності, особливо крадіжок, зріс більше, ніж 
удвічі. Тож громадська рада виступила з пропозицією до органів район-
ної влади надати кошти райвідділу міліції з метою придбання транспор-
ту для термінових виїздів на місця злочинів представників міліції.

Лідери громадських організацій прагнуть мати можливість вислови-
ти свою думку щодо визначення першочергових завдань, які потребу-
ють  вирішення.  

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

Про переваги лазерних технологій перед іншими традиційними способами маркування 
продукції та як за допомогою новітніх технологій можна підвищити якість продукції й 
захистити її від підробок, дізнались дніпропетровські журналісти під час прес-конферен-
ції на тему: «Підвищення якості продукції та впровадження лазерних технологій марку-
вання – запорука успіху українських виробників на європейському ринку».

З 1 січня 2016 року вступає в дію Угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Євро-
пейські товари будуть безмитно виходити на український ринок. Отже всі українські під-
приємства мають бути готові до конкурентної боротьби з високоякісною європейською 
продукцією. Щоб краще розкрити необхідність запровадження європейських стандартів 
в нашій країні, спеціалісти компаній «DATALOGIC» («Даталоджик») та «Оміа Глобал» 
презентували у Дніпропе-
тровську новітні лазерні мар-
кувальні технології, які були 
розроблені безпосередньо 
для інтегрування в україн-
ське виробництво. Вони вже 
здобули широке розповсю-
дження в світі, а їх застосу-
вання є загально прийнятою 
практикою в країнах ЄС. 

За словами Алеша Ербеж-
ника, директора компанії 
«Оміа Глобал» (Словенія), 
яка є офіційним дистриб’ю-
тором продукції «Дата-
лоджик» у Східній Європі, 
таке лазерне маркування 
продукції не лише виступає 
гарантом якості, а й захищає її від підробок та дає можливість вийти на європейський 
ринок. «Технології лазерного маркування дають можливість наносити перманентне мар-
кування. Це означає, що маркування існує довше, ніж сам продукт. І якщо, приміром, 
продукт зламався чи вийшов з ладу, є можливість відслідкувати, де він був виготовлений, 
і з’ясувати причину поломки, – додав Олексій Кононець, керівник проекту з розвитку 
лазерних технологій в Україні. – До того ж маркування лазером набагато дешевше, ніж 
маркування традиційними методами. Наприклад, на 1 євро вартості можна нанести до 
2500 маркувань. По собівартості з лазерними технологіями не може конкурувати жоден 
інший спосіб нанесення маркування. Крім того, один лазер споживає енергії, як один фен 
для волосся. І наносить маркування дуже швидко».

«За допомогою лазерної технології можна наносити маркування на кулі та снаряди, а 
не тільки на саму зброю, з якої випускають ці кулі. В Росії саме лазерними технологіями 
вся зброя була промаркована ще кілька років тому, – розповів керівник проекту Олексій 
Кононець. – Є певні стандарти НАТО і кожної армії, члена НАТО. Там обов’язковому мар-
куванню підлягає вся продукція, яка тільки може бути промаркованою. В Україні такого 
нема, в Україні на корпусі зброї наноситься маркування «ударним» методом».

Зрештою, лазером можна промаркувати й сувенірну продукцію. У цьому журна-
лісти особисто переконались. В кінці прес-конференції спеціалісти  компанії «Да-
талоджик» продемонстрували роботу обладнання, й кожен з учасників заходу отри-
мав на згадку «іменну» авторучку.

Таміла ЖОРНЯК, м. Дніпропетровськ.

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ МАРКУВАННЯ ГРОМАДСЬКА 
РАДА ПРОПОНУЄ

НОВІ МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
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На початку червня відбулося урочисте від-
криття пришкільного табору з денним пере-
буванням «Едельвейс» на базі Горьківського на-
вчально-виховного комплексу. Цього року в ньому 
відпочивало, розважалося, змагалося 40 учнів. 
Завдяки депутатам Горьківської сільської ради, 
які виділили на табір десять тисяч гривень, було 
організоване дворазове харчування.

Дітей було об’єднано в 2 загони, яким дали 
назви «Патріот» та «220». Вихованці самостій-
но обрали назви, придумали емблеми, девізи, 
речівки. 

Кожного дня з вихованцями табору проводи-
лися конкурси, до яких діти завзято готували-
ся. Жодна перемога – чи то колективна, чи то 
особиста, не була залишена без уваги. Загони та 
діти-переможці були нагороджені грамотами, 
дипломами та ще й солодкими призами. 

Щоб у дітей не залишалося жодної хвилин-
ки для нудьги, на період роботи «Едельвейса» 
працювали «літні» гуртки: «Чарівні ручки», 
«Веселий пензлик», «Чудова паперопластика», 
танцювальний гурток «Світанок», драматич-
ний гурток «Мельпомена», вокальний гурток 
«Співанки», спортивна секція. На базі гуртків 
успішно пройшли майстер-класи, виставки. 

Велика увага приділялася попередженню дитя-
чого травматизму та профілактиці захворювань. З 
цією метою проводилися інструктажі, бесіди, прак-
тичні заняття, міні-тренінги, дидактичні ігри, пе-
регляд мультфільмів на дану тематику. 

Дякуємо всім працівникам табору за натхненну 
роботу, за те, що діти дуже цікаво провели свій черв-
невий відпочинок. І до зустрічі наступного літа!

Т. МАТОРОВА,
начальник пришкільного табору 
«Едельвейс» Горьківського НВК.

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

Святом захисту дітей, малюнками 
на асфальті та солодким морозивом 
розпочав свою роботу табір «Бар-
вінок» на базі Миколаївської СШ-2. 
Дев’ятнадцять днів відпочинку були 
насичені калейдоскопом цікавих справ. 
Спортивні змагання, 
караоке, танцювальні 
конкурси, конкурси ма-
люнків, пошуки скарбів 
сприяли розвитку твор-
чих здібностей дітей. 
Згуртували дитячий 
колектив традиційні 
свята: «Олімпійський 
тиждень», «Подорож у 
мистецький світ К. Бі-
локур», «Мій український 
віночок», «День гумору», 
«День екології», «Моє 
село – окраса України», 
«День милосердя, ввічливості», «День 
казки», «День здоров’я».

Завдяки добре спланованій роботі 
вихователів Раїси Зубко, Маргарити Бо-
ярової, Тетяни Сергеєвої, Наталії Толу-
барі, Андрія Новака, Наталії Тонконог, 
Ліани Шрамко, Вікторії Горобець, Лілії 
Болдеску, Юлії Дрозенко, Надії Омель-
ченко, Аліни Грищенко – дні відпочин-
ку були насичені цікавим дозвіллям.

Відділ освіти Дніпропетровської рай-
держадміністрації забезпечив належне 
харчування та відпочинок дітей у табо-
рі. Всього оздоровлено 105 учнів, із них 
68 дітей пільгових категорій.

Навіть у складний для фермерів  час, 

вони допомогли в оздоровленні дітей і 
будуть бажаними гостями в школі, яка 
1 вересня 2015 року святкуватиме своє 
110-річчя. Серед небайдужих, найбільш 
свідомих жителів, депутатів Орджоні-
кідзевської сільської ради та фермерів 

с. Миколаївки та с. Орджонікідзе на 
сьогоднішній день є: Валентина Ткачо-
ва, Олександр Неопрятний, Людмила 
Буцяк, Анатолій Олійник, В’ячеслав 
Неопрятний, настоятель Свято-Возне-
сеньского храму Олександр Розвадов-
ський. Пригостили дітей морозивом 
приватні підприємці Олексій Проскін, 
Олена Фіненко, Євген Денисенко, Тама-
ра Коваль.

Із якісних та різноманітних продуктів 
Алла Агаркова та Майя Коваленко го-
тували смачні обіди.

Також  учні побували на екскурсії в 
м. Дніпродзержинську. Отримали пози-
тивні  емоції, нові враження.

У день закриття табору дипломи за 
активну участь отримали юні худож-
ники, музиканти, спортсмени, співаки. 
Серед нагороджених 25 дітей табору: 
Кирило Сергеєв, Ілона Чорна, Владис-
лав Панюшкін, Варвара Дігтяревська, 

Олена Скорик, Марія Пончарова, Ді-
ана Кирилова, Катерина Рудь, Тетяна 
Скорик, Владислав Верещак, Ілона 
Пахольчик, Катерина Даніч, Сергій 
Хряков, Роксолана Синящока, Тетяна 
Крупій, Ілля Лялік, Олена Рудь, Олена 
Щербакова, Михайло Лавріненко та ін.

Надовго залишаться в пам’яті дітей 
нові враження про літній відпочинок. 
Дякуємо за плідну роботу всім, хто 
зробив посильний внесок в оздоровлен-
ня наших дітей – майбутнього нашої  
України.

Людмила ЗУБ,
начальник табору «Барвінок» Ми-
колаївської СШ-2.

Нарешті настало довгоочікуване школярами літо. Разом із цим в Кі-
ровській СЗШ розпочав роботу літній пришкільний табір «Сонечко». 

Для учнів, які відвідали табір був проведений Олімпійський день. Учні 
1-4 класів стали 
учасниками сю-
жетної гри «Малі 
Олімпійські ігри». 
І місце зайняв 4-А 
клас, ІІ місце – 3-Б 
клас, ІІІ місце – 
4-Б клас. 

Для учнів 5-7 
класів були про-
ведені спортив-

ні змагання під гаслом «Стань у ряди олімпійців». Та найбільше дітей 
зацікавив конкурс малюнків на тему «Олімпійські ігри Стародавньої 
Греції». Переможці конкурсів та естафет були нагороджені директором 
школи Ларисою Говорухою грамотами та відзнаками.

Гімнастика, фізичні вправи повинні міцно увійти в повсякденне жит-
тя кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне й 
радісне життя. Рух – це життя. Фізична культура й праця на свіжому 
повітрі – найкраща гарантія здоров’я.

Тетяна ШАТИЛО,  вчитель фізичної культури Кіровської СЗШ. 

Влітку розпочав свою роботу та-
бір «Данко» у Баглійській середній 
школі. Для того, щоб табір повно-
цінно функціонував, доклали багато 
зусиль і Степова сільська рада, і ди-
ректор ТОВ «Ра-
нет», депутат ра-
йонної ради Анато-
лій Гречина. Вони 
надали спонсорську 
допомогу. Це дало 
можливість орга-
нізувати підвіз уч-
нів із с. Благовіщен-
ки й забезпечити 
повноцінне харчу-
вання. 

Кожного року 
діти із задоволен-
ням відвідують табір «Данко». 
Для них тут підготовлена досить 
насичена й цікава виховна про-
грама. Серед заходів – «День без-
пеки», «День рідного села», «День 
туристичних рекордів», заходи з 
патріотичного виховання, «Олім-
пійський день», «День української 
казки», бесіди про здоровий спосіб 
життя, екскурсії на природу тощо.

Школярі готували стінні газети 
з назвами загонів, девізами, інфор-
мацією про корисно проведений 
час у таборі, різні цікавинки, ство-
рювали кумедні ситуації.

Під час роботи літнього табору 
туристичним керівником Любов’ю 
Люфтик була організована поїзд-
ка на змагання з пішохідного ту-
ризму. Учні Баглійської середньої 

школи зайняли ІІ загальнокоманд-
не місце серед інших шкіл, пока-
завши чудові результати.

«День туристичних рекордів» 
пройшов і в нашій школі. Учні 

мали можливість перевірити свої 
вміння й здобути навички, долаю-
чи перешкоди на туристичних ес-
тафетах. 

Особливе захоплення викликало 
в дітей купання в надувному ба-
сейні, який для школи кілька ро-
ків тому придбав відділ у справах 
сім’ї, молоді та спорту райдержад-
міністрації. 

Школярі та батьки вдячні всім 
працівникам школи та тим, хто 
долучився до організації чудового 
відпочинку в таборі «Данко». Чу-
довою була робота кухаря школи 
Валентини Білоконь, яка готувала 
для дітей смачні сніданки та обіди.

Світлана СТЕПУРА, 
вчитель української мови та 
літератури Баглійської СШ.

Щоліта у Балівській 
СЗШ (директор Валентин 
Півнєв) розпочинає свою ро-
боту табір «Веселка». Цьо-
го року в таборі відпочивало 
90 учнів. Для дітей 
було організоване 
дворазове харчу-
вання, яке було 
різноманітним, 
збалансованим та 
смачним завдяки 
старанням кухаря 
Оксани Сидорець 
та фінансовій під-
тримці Балівсько-
го сільського голо-
ви Валерія Рижака. 

У таборі працювало 7 чо-
ловік, із них – 4 вихователі: 
Галина Кошля, Віта Музика, 
Наталія Логвін, Олена Леге-
за, начальник табору Вален-
тина Коновал, керівник фі-
зичної культури Олександр 
Погрібний та музичний ке-
рівник Алла Ларченко. 

Табір «Веселка» працював 
відповідно до плану роботи, 

який включав виховні, спор-
тивні, оздоровчі заходи, кон-
курси, розваги. Дітям най-
більш запам’яталися «День 
Нептуна», «День фантазе-

ра», «День космічного при-
бульця».

Музичним керівником 
була надана допомога вихо-
вателям у вивченні табірних 
пісень. При таборі діти охоче 
відвідували гуртки: «Петри-
ківський розпис» (керівник 
Валентина Міленко), «Теніс-
ний гурток», «Музичний», 
«Українська народна вишив-
ка».

Щодня діти відпочивали 
на свіжому повітрі, для них 
організовувались спортивні 
змагання, рухливі ігри. А 
медичний працівник Тетяна 

Павленко прово-
дила бесіди «Про 
лікарські рослини, 
незнайомі й от-
руйні гриби, яго-
ди». Були проведе-
ні бесіди з техніки 
безпеки: «Пра-
вила дорожнього 
руху», «Правила 
пожежної безпе-
ки». Також вихо-

ванці табору отримали вели-
ке задоволення від конкурсу 
«Містер і Міс табору»  

Працівники табору відпо-
відально та серйозно поста-
вились до виконання своїх 
обов’язків та отримали добрі 
відгуки від батьків та дітей. 

Валентина КОНОВАЛ,
начальник пришкільного 
табору відпочинку «Весел-
ка» Балівської СШ.

Учні Зорянської СЗШ з нетерпінням чекали літа. Свої двері гостинно відчинив пришкільний 
дитячий табір відпочинку «Пролісок», який відвідували 60 дітей пільгових категорій. У таборі 
було 3 загони: «Країна У», «Козачата» й «Лідери». Кожен із них мав свій девіз та емблему. 

Початок роботи табору припав на День захисту дітей. Святкову програму влаштували на ди-
тячому майданчику села. Участь у заході, якому було організовано за сприяння Чумаківської 
сільської ради, взяли всі охочі. Для дітей були проведені різні  конкурси, вони співали веселі піс-
ні, танцювали й відгадували загад-
ки. Всі отримали призи, а на завер-
шення свята ще й смачне морозиво. 
Керівництво табору та вихователі 
підготували цікаву розважальну 
програму для вихованців. Цікаву 
виставу «Пригоди Івасика-Телеси-
ка» показали дітям актори лялько-
вого театру «Овація». Також був 
влаштований День бантиків. Шука-
ли скарби, які заховав у таборі Джек 
Горобець. Діти із задоволенням робили різні поробки разом із вихователями, грали в цікаві ігри 
та дивилися мультфільми. Щоб не гаяти часу та розвивати свої здібності, малята відвідували 
творчі гуртки: «Я у світі», «Вокальний», «Спортивний», «Волонтер» та «Люби і знай свій рідний 
край». Фізичну загартованість учні могли проявити під час різноманітних спортивних змагань: 
турніру «Веселі старти», футбольних та волейбольних матчів. Під час перебування в таборі діти 
здійснили цікаві екскурсії, а саме: на завод «Інтерпайп» та в парк відпочинку ім. Л. Глоби.

Ми щиро вдячні Валентині Стець, Чумаківському сільському голові, яка в цей складний час 
знайшла можливість виділити кошти на придбання посуду для їдальні на суму 3 тис. грн та орга-
нізацію роботи табору в розмірі 15 624 грн. І що вкрай важливо для батьків, дітвора отримувала 
тут поживне, смачне дворазове харчування. За це особлива подяка працівникам кухні: Тетяні 
Малій, Велікцаті Хрущ та Галині Максименко. 

Подяку від імені батьків організаторам та всім працівникам табору висловила Аліна Когут, 
мати двох синів, які відвідували табір. Вона сказала, що діти та їх батьки задоволені роботою 
табору, адже тут діти чудово та змістовно проводили своє дозвілля. Час проведений у таборі на-
довго залишиться у спогадах дітей. Вони будуть жити очікуванням, що наступного літа знову 
зустрінуться в «Проліску».                     Марина ТИТОВА, вихователь 1 загону Зорянської СЗШ.
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Господарочка Законом України від 
28.12.2014 року № 76-VIII «Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких законодавчих актів України» внесені зміни до 
нижченаведених Законів України в частині надання піль-
ги окремим категоріям громадян з урахуванням доходів 
сім’ї.

Надання пільги на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян з урахуванням 
доходів сім’ї поширюється на осіб, які мають право 
на пільги за соціальною 
ознакою згідно із Законами 
України: «Про міліцію» – 
звільнені зі служби за віком, 
хворобою або вислугою ро-
ків працівники міліції, особи 
начальницького складу по-
даткової міліції, особи рядо-
вого і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; діти (до досягнення по-
вноліття) працівників міліції, осіб начальницького скла-
ду податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих 
у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацез-
датні члени сімей, які перебували на їх утриманні; «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» – особи, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відне-
сені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час 
опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відне-
сених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобиль-
ською катастрофою; сім’ї, які мають дитину-інваліда, 
інвалідність якої пов’язано з наслідками Чорнобильської 
катастрофи; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту» – учасники війни; особи, на яких поши-
рюється чинність цього Закону; особи, які мають особли-
ві заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки 
померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьків-
щиною; «Про жертви нацистських переслідувань»; «Про 
охорону дитинства» – багатодітні сім’ї, дитячі будинки 
сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року 
проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не мен-
ше року проживають троє і більше дітей, враховуючи 
тих, над якими встановлено опіку чи піклування; «Про 
соціальний захист дітей війни»; «Про основні засади со-
ціального захисту ветеранів праці та інших громадян по-
хилого віку в Україні» – особи, які мають особливі трудо-
ві заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки 
померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною; Про освіту» – пенсіонери, які раніше пра-
цювали педагогічними працівниками у сільській місце-
вості і селищах міського типу і проживають у них; Основ 
законодавства України про охорону здоров’я – пенсіоне-
ри, які раніше працювали медичними та фармацевтични-
ми працівниками у сільській місцевості і селищах місь-
кого типу і проживають у цих населених пунктах; «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу» – пенсіонери, які раніше 
працювали у бібліотеках у селах і селищах міського типу 
і проживають у них; Про захист рослин» – пенсіонери, які 
працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості 
і проживають там; «Про культуру» – пенсіонери, які ра-
ніше працювали в державних та комунальних закладах 
культури, закладах освіти сфери культури у сільській 

місцевості і селищах міського типу і проживають у них; 
Кодексу цивільного захисту – батьки та члени сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного 
захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під 
час виконання службових обов’язків; особи, звільнені із 
служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за 
вислугою років, та які стали інвалідами під час виконан-
ня службових обов’язків.

Починаючи з 01.07.2015 року пільги надаються за умо-
ви, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільго-

вика в розрахунку на одну 
особу за попередні шість 
місяців не перевищував ве-
личини доходу, який дає 
право на податкову соціаль-
ну пільгу. З 01.01.2015 року 
податкова соціальна пільга 
становить 1710 гривень.

До членів сім’ї пільговика 
при наданні пільг належать особи, на яких згідно із вище-
зазначеними законодавчими актами, поширюються пільги: 
дружина (чоловік); їхні неповнолітні діти (до 18 років); не-
одружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства 
1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; непрацездатні батьки; 
особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням пільго-
вика та проживає разом з ним.

Пільговики подають до структурного підрозділу з 
питань соціального захисту населення Декларацію про 
доходи сім’ї пільговика, за формою, затвердженою Ка-
бінетом Міністрів України, а також довідки про доходи 
свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соці-
альних допомог) за шість місяців, що передують місяцю 
звернення.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту 
населення визначають середньомісячний сукупний дохід 
сім’ї в розрахунку на одну особу.

У випадку, коли середньомісячний дохід сім’ї в розра-
хунку на одну особу не перевищує величину доходу, який 
дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має 
право на отримання пільг протягом шести місяців з міся-
ця визначення відповідного права.

Після закінчення зазначеного строку структурний під-
розділ з питань соціального захисту населення визначає 
право пільговика на отримання пільг на наступний пе-
ріод.

Надання пільг припиняється: якщо пільговиком 
приховано або навмисно подано недостовірні дані про 
доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплину-
ло на визначення права на пільги; за заявою пільговика 
– з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не 
обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внас-
лідок свідомого подання пільговиком документів з недо-
стовірними відомостями повертається ним за вимогою 
структурного підрозділу з питань соціального захисту 
населення.

У разі коли пільговик добровільно не повернув надмі-
ру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її 
стягнення вирішується у судовом порядку.

У разі виникнення питань телефонуйте до управління 
соціального захисту за телефоном 753-64-62.

Оксана РЯБОВА, 
начальник відділу персоніфікованого обліку пільго-
вих категорій громадян.

ДО УВАГИ

Територіальний центр соціаль-
ного обслуговування (надання 
соціальних послуг) Дніпропе-
тровського району запрошує на 
роботу соціальним робітником по 
наданню соціально-побутових по-
слуг непрацездатним громадянам 
похилого віку сел. Ювілейне. До-
відки за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. Совхозна, 54, тел. 372-51-32.

ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН 
З УРАХУВАННЯМ ДОХОДІВ СІМ’Ї 

З 01.07.2015 РОКУ

НАДАННЯ ПІЛЬГ

Г О Р О С К О П
ОВНИ. На вас чекає бага-

то нових цікавих вражень. 
Ділові зустрічі виявляться 
приємними й вдалими. 

ТІЛЬЦІ. Ви будете вірно 
просуватися до намічених 
цілей. На вас чекає успіх у 
вашій діяльності. Нові твор-
чі ідеї виявляться перспек-
тивними та грошовими. 

В сім’ї пануватиме любов 
і злагода.

БЛИЗНЮКИ. Не при-
ймайте занадто близько до 
серця фінансові проблеми, 
які можуть очікувати вас на 
цьому тижні. В принципі, 
економія вам не зашкодить. 

РАКИ. Дуже вдалий 
тиждень у всіх відношен-
нях. Обставини на роботі 
постійно складатимуться 
на вашу користь. 

ЛЕВИ. Дуже ймовірно, 
що в цей період вам дове-
деться поборотися за свої 
права. І якщо правда на ва-
шому боці, перемога буде 
за вами. 

ДІВИ. Якщо ви будете 
уважно прислухатися до 
всього, що говорять ото-
чуючі люди, то напевно 
дізнаєтеся багато нового й 
цікавого. 

ТЕРЕЗИ. У вас з’явить-
ся відмінний шанс підняти 
свій авторитет у суспіль-
стві. Якщо ви честолюбні, 
скористайтеся цим шансом. 

СКОРПІОНИ. У цей пе-
ріод налаштуйтеся оптимі-
стично. Адже ваші профе-
сійні успіхи будуть дуже 
залежати від вашого вну-
трішнього настрою. 

СТРІЛЬЦІ. Не виключе-
но, що на цьому тижні вам 
доведеться працювати біль-
ше, ніж зазвичай. Не хви-
люйтеся, всі ваші старання 
будуть належно оцінені. 

КОЗЕРОГИ. Нова спра-
ва, якою ви займетеся на 
цьому тижні, може забра-
ти у вас дуже багато часу й 
сил. Результатами ви буде-
те цілком задоволені. 

ВОДОЛІЇ. Дуже не на-
пружуйтеся на роботі. На-
чальству в цей період все 
одно буде не до вас, так що 
ваші старання можуть ви-
явитися ніким не помічені. 

РИБИ. Ви будете праг-
нути до фінансового успіху, 
а основною вашою метою 
стане зміцнення власного 
життєвого благополуччя. 
Пам’ятайте, ваша удача в 
ваших руках.

Ніхто не має 
права вка-
зувати нам 
як жити, у 
нас є свої смаки, 
вподобання, 
інтереси. По-
силаючись на них, 
ми повинні ро-
бити свій вибір. 
Часто ми так і 
робимо, але найне-
обачніші вчинки 
зазвичай робимо, коли 
прислухаємося до чи-
єїсь думки.

Як каже мудрість... 

МАГНІТНІ БУРІ
У цьому місяці очікується всього дві магнітні бурі 5 та 11 

липня. Інші дні будуть досить спокійними. Метеочутливим лю-
дям у ці дні слід звернути увагу на своє здоров’я й самопочуття.

СМАЧНОГО!
Оладки з кабачків з сиром

Інгредієнти: 500 г кабачків, 1-2 зубчики часнику, 50 г сиру, 2 яйця, 
3 ст.л. манної крупи, зелень, олія, перець чорний мелений, сіль.

Приготування: очистіть шкірку з кабачків та натріть на дрібній 
тертці. В окремому посуді змішайте сир, яйця, сіль, подрібнений 
часник, перець. Після цього з’єднайте отриману суміш із тертими 
кабачками й перемішайте. Додайте манку, нарубану зелень і ще 
раз ретельно вимішайте масу. Викладіть тісто столовою ложкою 
на розігріту поверхню сковороди, змащену олією. Обсмажуйте 
коржі з кожного боку 2-3 хв. Готові оладки викладіть на тарілку. 
Зверху прикрасьте сметаною.

Салат вишневий з вівсяними пластівцями
Інгредієнти: 300 г вишні, 1 ст.л. молока згущеного, 1 ст.л. вівся-

них пластівців, 1/2 лимонного соку. 
Приготування: очистіть від кісточок і добре промийте ягоди, 

розімніть до однорідної маси, додайте по 1 ст.л. згущеного молока 
й розм’якшених вівсяних пластівців. Заправте соком із половини 
лимона й все перемішати.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
Маленькі хитрощі

• Щоб клейонка на столі не тріскалася, її слід іноді протирати 
розчином оцту та молока. 

• Щоб позбутися від жиру, що скупчився в трубі умивальника, 
потрібно в раковину вилити окріп. 

• Для видалення накипу в чайнику потрібно час від часу кип’яти-
ти воду з шматком лимона.

• Віник буде довше служити, якщо перед застосуванням занури-
ти його на кілька хвилин у гарячу солону воду.

• Якщо фарба на рамах, дверях і підвіконнях потьмяніла, відполіру-
вати їх можна складом із двох ст. ложок оцту на літр просіяної тирси.

• Специфічний запах із хлібниці допоможе вивітрити протиран-
ня її ганчіркою, змоченою оцтом, після чого провітрити.

• Для того, щоб не виникало в холодильнику неприємного запа-
ху, його слід два рази на місяць протирати розчином теплої води й 
харчової соди – 1 ст. л. на літр води, потім провітріть.

• Щоб відмити посуд із алюмінію, її слід наповнити водою з 
трьома ложками оцту, дати покипіти розчину 10-15 хвилин.

• Для блиску столових приладів можна протерти їх сирою картоплею.
• Якщо ящики в шафах складно рухливі, труться, можна змасти-

ти милом або парафіном.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
Лавровий лист від тиску

Залийте близько 20 гр. лаврового листа літром гарячої води, за-
лиште його настоятися протягом години. Випивайте по 3 десертні 
ложки щодня за 30 хв. до їжі. 

Капустний лист від головного болю
Помніть лист капусти, покладіть його на лоб і закріпіть бинтом. 

Капустяним соком змочіть зап’ястя та область за вухами.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
Місячний календар стрижок на липень

Стригти та фарбувати волосся бажано в найбільш сприятливі 
дні: 12, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 і 30 числа. 

Оливкова олія для очищення шкіри обличчя
Трохи підігрійте оливкове масло на водяній бані, просочіть ним 

ватний тампон і протріть обличчя. Якщо у вас суха шкіра, реко-
мендується залишити масло на шкірі на 30 хв. Якщо у вас жирна 
шкіра, вмийтеся прохолодною водою через 10 хв.

Догляд за волоссям
Один раз на місяць для сухого та ламкого волосся рекомендуємо 

робити масляний компрес. Підігрійте будь-яке масло та нанесіть 
його на волосся. Одягніть гумову шапочку й укутайте голову руш-
ником. Через годину змийте. Якщо у вас жирний тип волосся, не 
наносьте масло на шкіру голови.

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ
Як пофарбувати ванну

Емаль на старих чавунних ваннах за багато років експлуатації 
тріскається та витирається. Замінити ванну досить дорого, а от 
оновити емаль легко. Вам знадобиться фарба – латексна, акрило-
ва або епоксидна. А також пензлик, валик, гумові рукавички та 
ацетон. Тепер можна приступати до оновлення ванни. Спочатку 
протріть всю поверхню ванни губкою, змоченою в ацетоні. Потім 
пензликом нанесіть шар нітрофарби та розрівняйте її валиком. 
Коли поверхня висохне, пофарбуйте ще два рази. 

Втрачений державний акт на 
право приватної власності на 
землю серії ЯД №785555 акт за-
реєстровано за № 010712005023 
від 19.12.2007 року, кадастровий 
номер 1221455800:02:017:0043 на 
ім’я Музики Ганни Григорівни, 
вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток 
на ім’я Дяченко Марини Вален-
тиновни, вважати недійсним.

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ 
СІМ Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад: провідного спеціаліста відділу 
соціальної роботи на період відпустки по догляду за дити-
ною визначений медичною довідкою, провідного спеціа-
ліста-юрисконсульта відділу соціальної роботи, спеціаліс-
та І категорії відділу соціальної роботи, вакантних посад  
фахівців із соціальної роботи (м. Підгородне на період від-
пустки по догляду за дитиною по досягненню нею трьох 
років, с. Новоолександрівка, сел. Ювілейне). Документи 
на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів 
після публікації. Вимоги до претендентів: громадянство 
України, повна вища освіта за фахом педагога, психолога, 
соціального педагога, соціальний працівник, медичного 
працівника, стаж роботи за фахом не менше 3 років, во-
лодіння персональним комп’ютером в обсязі користувача 
програмного забезпечення. Довідки за адресою: вул. Те-
плична, буд. 5, каб. 41, сел. Ювілейне, тел. 753-68-41.  

Втрачений єдиний квиток ди-
тини сироти на ім’я Шановської 
Вікторії Степанівни, 1999 р.н. 
Новоолександрівської сільської 
ради, вважати недійсним.

ЮВІЛЕЙНА СЕЛИЩНА РАДА пові-
домляє про прийняття наступних рішень, 
що містять регуляторний характер:

«Про внесення змін і доповнень до рі-
шення 42 сесії 6 скликання Ювілейної 
селищної ради від 21 травня 2015 року № 
1738-42/VI «Про ставки податку та роз-
мір орендної плати за земельні ділянки»;

«Про внесення змін до п. 5 Положення 
про ставки податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, на тери-
торії Ювілейної селищної ради».

З рішеннями можна ознайомитися 
на інформаційному стенді Ювілейної 
селищної ради та на сайті ради. 
Телефони для довідок (056) 753-88-24.

ЮВІЛЕЙНА СЕЛИЩНА 
РАДА оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади спеці-
аліста у справах сім’ї, дітей та мо-
лоді. Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна 
вища освіта за фахом, досвід ро-
боти за спеціальністю не менше 
3-х років. Довідки за адресою: 
сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 
56 Б, тел. (056) 753-88-26.
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Протягом трьох тижнів вирувало фізкультурне життя 
в пришкільному оздоровчому таборі «Пролісок». Завдя-
ки відмінній спортивній базі Зорянської школи відпочи-
ваючі мали можливість займатись різноманітними вида-
ми спорту: футбол, волейбол, настільний теніс, кульова 
стрільба, піонербол, дартс, легка атлетика та бадмінтон.

Ніна Біла, директор табору: «Юні спортсмени отри-
мали не тільки задоволення від участі в турнірах, а й 
відзначались подарунками. За що велике спасибі Вален-
тині Стець, Чумаківському сільському голові. Особливо 
радісно було переможцям, які отримали якісні спортивні 
призи. Чемпіонами стали: Саша Бусько (настільний те-
ніс), Артем Півторикопка (дартс), Тетяна Чехлата (дартс, 
настільний теніс), Віктор Хомутов (кульова стрільба), 
Женя Деркач, Вова Черних, Максим Грициненко, Денис 
Клімов, Влад Суров (футбол), Оля Черних, Катя Холод-
кова, Ганна Козачко, Катя Коваленко, Каріна Стрижка 
(піонербол).

Щодня 60 школяриків, починаючи з ранкової зарядки, 
активно брали участь у  командних та індивідуальних 
рухливих іграх, конкурсах, естафетах та розвагах. Най-
більше захоплення у дітлахів викликали сюжетні ігри: 
«Пошук скарбів», «Горобина, горобці», «Розвідники», 
«Рибалки та рибки», «Невід» тощо»

Людмила Кулак, директор школи: «На урочистому за-
критті олімпійського тижня відзначались найспортивні-
ший загін та кращі спортсмени табору (Марина Кучура, 
Влад Суров). Ми переконані, що діти отримали за час 
оздоровчої зміни, запал бадьорості, наснаги і, найголов-
ніше, зміцнили своє здоров’я».

Сергій В ЕРБИЦЬКИЙ.

СПОРТ

ЖОДНОГО  ДНЯ  БЕЗ  ФІЗКУЛЬТУРИ

Цілий ряд спортивно-масових заходів та змагань пройшли у травні. В с. Пар-
тизанському пройшли змагання за програмою районних сільських спортив-
них ігор з силових видів: з армреслінгу у ваговій категорії до 70 кг чемпіоном району став 
Євген Когтєв із Балівки, срібну та бронзову нагороди отримали Євген Гаріфулін із с. Пар-
тизанського та Максим Іванов із м. Підгородного. У ваговій категорії до 80 кг чемпіонське 
звання виборов Олександр Скряга (с. Партизанське), 2-3 місця посіли Олексій Чеберячко 
(м. Підгородне) та Артем Скоболєв (с. Балівка). У найважчій категорії понад 80 кг не було 
рівних призеру обласних змагань минулого року Артему Крокуну (с. Степне), призерами 
стали Олександр Ляшко (с. Партизанське) і Дмитро Голота (с. Балівка). Командну пере-
могу вибороли спортсмени фізкультурно-спортивного комплексу Партизанської сільської 
ради, друге місце за балівчанами, а третє за підгородненцями, які потіснили сильні коман-
ди Ювілейного, Степного, Чумаків. Слід відзначити, що відколи ФСК Підгородненської 
міської ради очолила Альона Ткаченко, спортивно-масова робота в місті пожвавилася.

ГИРЬОВИЙ СПОРТ (вага гирі 24кг): в/к. до 70 кг – Євген Когтєв (Балівка), Олег 
Корабльов (Підгородне), Богдан Казіміров (Партизанське); в/к до 80 кг – Віталій Ко-
ляда (Балівка), Віталій Терентьєв (Підгородне), Андрій Гуйван (Партизанське); в/к 
понад 80 кг – Анатолій Клевенець (Балівка), Артур Крутін (Партизанське), Микола 
Борищук (Підгородне). Командна перемога за ФСК Балівської с/р, 2-3 місця дістали-
ся підгородненцям та господарям змагань.  

ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТУ: змагання в групах виграли постійні суперники- парти-

занці та балівчани – останні виявилися сильнішими і цього разу, бронзові 
нагороди отримали спортсмени Підгородного, обігравши команду с. Зорі. 

За результатами змагань була сформована збірна району, яка брала участь в об-
ласних іграх, де посіла четверті місця з армспорту (Олександр Скряга, Микола Бо-
рищук, Артем Крокун) та з перетягування канату (Сергій Кругляк, Дмитро Голота, 
Владислав Сатаєв, Анатолій Клевенець, Роман Гребенчук Олександр Погрібний). На 
жаль, відсутність Віталія Коляди, вплинула на виступ гирьовиків, які не змогли під-
нятися вище 9 місця з 16 районів області.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. У м. Новомосковську відбулися пошукові змагання «Хто ти, май-
бутній олімпієць?» із легкої атлетики серед юнаків та дівчат 1999-2000 років народження, 
які йшли в залік обласних сільських спортивних ігор. Збірну команду районної Органі-
зації «Колос» представляли юні легкоатлети Олександрівської школи (тренер ДЮКФП 
Любов Коломієць, вчитель фізичної культури Олександр Репешко). Найкраще в команді 
виступили Вікторія Різніченко, біг 800 м) 2 місце та Олександра Мельнікова (біг 100 м і 
стрибки у довжину з розбігу), відповідно 3 і 2 місця, що в результаті дало змогу посісти 
третє командне місце і отримати з рук голови обласної організації Миколи Береста кубок, 
медалі та грамоту.

На черзі обласні змагання з легкоатлетичного кросу, сімейних стартів, пляжного волей-
болу та спартакіада серед ветеранів 40+ з 6 видів спорту.

Анатолій ВОЛОШКО, провідний фахівець ДРО ВФСТ «Колос» АПК України.

СПОРТИВНА ХРОНІКА

Працівники районної дитячої 
бібліотеки займаються досліджен-
ням історії рідного краю. Протя-
гом 2009-2015 років було зібрано, 
впорядковано та видано (самвида-
вом) 4 випуски краєзнавчої збірки 
під назвою «Історія Підгородного 
в легендах та переказах». Перший 
випуск складався з тридцяти трьох 
легенд та переказів, у 
ІІ випуску зібрано 29 
фольклорних одиниць, 
у ІІІ випуску зібрано 31 
розповідь. Останній, ІV 
збірник, уміщує 22 пе-
рекази та легенди.

Джерелами дослідницької ро-
боти бібліотекарів стали матері-
али, що друкувалися на шпаль-
тах газет «Дніпровська зоря» та 
«Сільські новини». Їх автори – 
земляки-краєзнавці Федір Бабен-
ко, Леонід Сідак, Костянтин Дуб. 
У своїх нарисах вони використо-
вували народні перекази  та ле-
генди, які чули від старшого поко-
ління. Деякі з легенд є не народними, 
а авторськими, але в них згадуються 
топонімічні назви, прив’язані до на-
шої місцевості. У роботі над проек-
том також були використані книги 
Івана Шаповала, Федора Ратушного 
та Петра Гарбуза. Пошукова робота 
проводилася і в обласному державно-
му архіві. Безцінними перлинками є 
усні спогади, які довелося записувати 
за односельцями.   

…Читаючи «Історію Підгородного 
у легендах та переказах», ніби  виру-
шаєш у далеку мандрівку, подорожу-
єш колишнім Диким степом, а нині – 
рідним містечком. Презентуючи но-
вий, четвертий, випуск краєзнавчого 
збірника, бібліотекарі «мандрували» 
разом із учнями Підгородненської 
СШ-1. На дошці вивісили самороб-
ну бібліотечну карту Підгородного, 
оздоблену позначками, що розповіда-
ють про минуле рідного краю… Ось, 
вулицею Партизанською, прямує 
гарба з сіллю: саме тут пролягав чу-
мацький шлях, яким чумаки возили 
свій товар… Ось позначено місце, що 
славилося колись панським садом і 
Сумними вербами… Ілюстровані 
позначки розсипані по всій карті, то 
ж кожен знайде свою рідну вулицю, 

та й дізнається: а що тут було у сиву 
давнину?.. 

Про це вам розповість і четвертий 
випуск «Легенд та переказів». У ньо-
му є переказ про річку Кільчень, роз-
повідь про давні козацькі зимівники 
(хутори), що передували створенню 
військової слободи Підгородня. Діз-
наєтесь, як козаки хазяйнували, яки-

ми були в побуті. Є у випуску і пере-
каз про давній козацький звичай – під 
назвою «Прощання зі світом». Так 
називали проводи тих, хто покидав 
матінку-Січ: це були поранені або літ-
ні козаки. 

У краєзнавчому дослідженні знай-
дете два перекази про церкву Іоанна 
Богослова (автори – Федір Бабенко 
та Леонід Сідак). Постає величний 
образ церкви, яка довгі роки діяла у 
Підгородному, аж до сумнозвісного 
1933 року…

Один із переказів дає інформацію 
про куток Супруновий, де в давнину 
мешкав військовий старшина Супрун 
із підсусідками, в пам’яті населення і 
дотепер збереглася назва «Супрунів 
(Супруновий) брід» (на Самарі, на-
проти Підгороднього). 

Легенда Федора Бабенка «Роксо-
лана з берегів Кільчені» знайомить 
нас із подіями 1660-х років, коли на 
нашу землю були жорстокі набіги 
орди. З тих часів і подій залишилася 
«Белюхова могила (на березі Самари), 
коло якої знаходився зимівник козака 
Белюха. Про трагічну історію його 
доньки-бранки прочитаєте в легенді 
про «кільченську Роксолану»…

«Історія Підгородного у легендах 

та переказах» подає стародавні назви 
деяких підгороднянський «кутків», 
що існують і досі: Качурівка (жив зи-
мівником козак Качур), Мухівка (від 
імені козака Мухи), Симонівка (од-
ним з перших оселився козак Симон 
Драган), Потягайлове (були такі коза-
ки Потягайли), Рибівка (жили козаки 
Водоп’яни або Рибці).

Вірогідність прямого 
зв’язку більшості наведе-
них назв із козацькими 
прізвищами підтверджу-
ється найбільш пошире-
ними зараз у Підгородно-

му типовими прізвищами: Воло-
шко, Потягайло, Кудим, Лінський, 
Сутула, Драган, Патретний, Белюх, 
Чорний, Карпенко, Сендецький, 
Погорілий,  Коваленко, Каракай, 
Коваль, Товстик, Чиргин та інші. 

Цікаво, що навіть річкові плеса 
й броди мали свої власні назви. Іс-
нували кільченські плеса Обрива 
та Палі, а також Чорна яма й вже 
згаданий Супрунів (Супруновий) 

брід. Була окрема ділянка річки Кіль-
чень, яку підгородяни, від часів  по-
міщика Мизка, називали Чищена. 
До речі, про облаштування багатого 
будинку пана Мизка теж прочитаєте 
в одному з переказів.

У краєзнавчому збірнику, в усіх чо-
тирьох випусках, є печальні легенди, 
навіяні кільченським урочищем Сум-
ні верби. Всі вони пов’язані з місцем, 
де відбувалися події, але кожна з ле-
генд має свій неповторний сюжет.

Учні Підгородненської СШ-1 уваж-
но слухали розповіді упорядників 
збірника – Ларису Омельченко та Те-
тяну Рухлінську, роздивлялися карту 
Підгородного. Присутні  милувалися 
співом і грою бандуристки Лесі Ко-
валь, яка потім ще й доповнила краєз-
навче дослідження своїми спогадами. 
Бібліотекар юнацького абонементу 
Юлія Равшанова показала свою віде-
о-роботу – про історію Підгородного 
та його визначні місця. 

Шановні земляки, просимо до-
лучатися до творення краєзнавчої 
історії. Давайте разом вивчати рід-
ний край та збирати матеріали з 
історії рідного краю.

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО, 
бібліотекар РДБ.  

ПОДОРОЖ У ЧАСІ

ІС ТОРІЯ
ПІДГОРОДНОГО

Україно моя – ти колиска 
козацького роду,

Відродилась у світі, 
немов немовля.

Рідна земле моя, ти здобула 
жадану свободу.

Україно – ти пісне моя.
У Старокодацькому 

сільському Будинку 
культури, за підтримки 
Новоолександрівського 
сільського голови Олек-
сандра Візира, депутатів 
місцевої ради: Ольги Бондар, Миколи Белякова та Ві-
ктора Кривого відбулося урочисте зібрання, присвя-
чене 19-ій річниці Конституції України.

Ведуча розповіла, що День Конституції України – 
це одне з наймолодших свят сучасної України. У цей 
день ми віддаємо данину поваги символам держави, 
що прийшли довгий героїчних шлях. Це свято наці-
онального єднання й загальної відповідальності за 
сьогодення й майбутнє нашої Батьківщини.

Дитячий ансамбль «Соняшник» привітав зібрання 

піснями про Україну: 
«На нашій Україні», 
«Цвітуча Україна», 
«Тільки в нас на Укра-
їні», «Це моя земля», 
«Як у нас на Україні».

Конституція будь-
якої держави є її ос-
новним, найголовнішим 
законом. Конституція 
виступає як джерело 
права. Вона закріплює 
відносини, що склали-

ся, дає перспективи, напрямки розвитку, вона встанов-
лює фундаментальні, принципові положення організа-
ції й діяльності, як держави, так суспільства, констатує 
правовий статус особистості. Будучи органічною скла-
довою історії  національного державотворення, історія 
українських конституцій певною мірою ввібрала в себе 
весь трагізм багатовікової боротьби українського наро-
ду за свою національну державність.

Ніна ПРОТОПОПЕНКО, 
директор Старокодацького сільського Будинку культури.

КРАЇНА МОЯ – УКРАЇНА

Колектив Парти-
занської сільської ради 

та учасники художньої самодіяль-
ності сільського клубу висловлю-

ють велику подяку депутатові обласної ради 
Вікторові Шинкевичу за надану допомогу. 

Завдяки цій вагомій для нас підтримці во-
кальні колективи «Смерека» та «Сузір’я» мали 
змогу взяти участь у фольклорно-спортивно-
му фестивалі «Січ гуде», який нещодавно про-
йшов у селі Старі Кодаки.  

Ганна ГОНЧАРЕНКО, 
завідуюча сільського клубу. 

ПОДЯКА

Днями відсвяткував свій 
ювілейний День народження 
Горьківський сільський голова

Сергій  ПОПОВ.
До обрання головою сіль-

ради Сергій Андрійович пра-
цював у сільському госпо-
дарстві. Останні 9 років міс-
цеве самоврядування стало 
сенсом його життя, а Горьків-
ська територіальна громада – 
життєвою прив’язаністю.
Шановний Сергію Андрійовичу! 

Щиро вітаємо Вас із наго-
ди 55-річного ювілею!

Нехай Ваша віддана праця, компетентність та 
досвід будуть і надалі надійними порадниками та 
запорукою успіхів у Ваших справах. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я, миру, добра й благополуччя!

З повагою
Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

СВЯТО  ЄДНАННЯ
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