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ЯКІСТЬ НАШОГО НАСІННЯ ЗРОБИТЬ НАС ДОБРИМИ ПАРТНЕРАМИ!

З питань придбання насіння, отримання професійних консуль-
тацій звертатися за телефонами у м. Дніпропетровську:
(056) 765-59-81; 765-59-61; (050) 480-05-18; (067) 634-19-92

е-mail: dnipro01@і.uа

К у л ь т у р а С о р т Р е п р о д у к ц і я Ц і н а ,  г р н

Озима пшениця

Місія Одеська Еліта 4 100
Благодарка 

Одеська Еліта 4 100

Антонівка Еліта 4 100

Пилипівка Еліта 4 100

Ластівка Одеська Еліта 4 100

Озимий ячмінь Достойний Еліта 4 200

Якісне насіння для добрих господарів
від дослідного господарства «Дніпро»

Ціни зазначені з урахуванням ПДВ. 
Ціни дійсні з 23.07.2015 р. до 23.08 .2015 року.

Індивідуальний підхід до кожного клієнта 
та гнучка система знижок .

Запрошуємо всіх сільгоспвиробників та зацікавлених осіб 
до обговорення можливостей нашої співпраці.

Наш індекс: 61707.
Вартість: 
на місяць – 7,35 грн; 
на 3 місяці – 22,05 грн; 
на 5 місяців – 36,75 грн. 

ТРИВАЄ  ПЕРЕДПЛАТА 
на газету «Дніпровська зоря» 

Без поштових послуг.

ДО УВАГИ!
У зв’язку із значним підвищен-

ням температури зовнішнього 
повітря, що під час відклю-
чення централізованого водопо-

стачання може призвести до погіршення 
санітарно-епідеміологічних умов, термін 
проведення ремонтно-профілактичних 
робіт у КП ДОР «Аульський водовід» 
переноситься на 08.00 год. 15 вересня до 
08.00 год. 17 вересня 2015 року.

Сонячною видалася су-
бота 25 липня, і вже  рано 
вранці на паперті храму 
високо поважного гостя 
Владику Іринея, митрополита 
Дніпропетровського і Павло-
градського, із запашним коро-
ваєм та вітальним словом зу-
стрічали Василь Ємець та Ві-
ктор Шинкевич, а в церкві як 
годиться за уставом, Владику  
зустрів настоятель протоієрей 
Дмитро Сполітак. Владика по-
дякував усім за таку зустріч та 
благословивши вірян, очолив 
святкову Божественну Літур-
гію. Владика у співслужінні з 
святими отцями довколишніх 
церков освятив храм. Радісни-
ми словами Владика привітав 
усіх присутніх із значимою та 
історичною для селища поді-
єю, закликав парафіян часті-
ше приходити до церкви та 
сповнювати її благодаттю від 
своїх молитов.

На Дніпропетровщині це єдиний 
храм, споруджений із окремих кон-
струкцій і зібраних у храм з 5-ти купо-
лами, обробка – кримський туф – на-
туральний камінь молочного кольору. 
Цікавим є й той факт, що саме із цієї 
природної кам’яної породи був побу-
дований знаменитий Собор Паризької 
Богоматері. 

Храм на честь Животворящого Хре-
ста Господнього був одним із тих, що 
побудували незабаром після револю-
ції. Радянський богоборчий режим не 
залишив святиням ніяких шансів на 
існування, і в 30-і роки минулого сто-
річчя вони були варварськи зруйновані 
та закриті. Після Другої світової війни 
в будинку колишнього Хресто-Возд-
виженського храму розмістили один із 
класів місцевої загальноосвітньої шко-

ЗОДЧІ ДУХОВНИХ СКАРБІВ

У житті кожного будівельника є споруди, що стали лебединою піснею життя, 
такі, якими варто пишатися. Саме напередодні Дня будівельника в сел. Кіров-
ському відбулося урочисте освячення Храму на честь Воздвиження Чесного й 
Животворящого Хреста Господнього. Подія стала подарунком двом будівель-
никам, які стали ініціаторами відродження церкви та втілили мрію в життя. 
Храм відродився з небуття майже через століття після його руйнування.

Ідея відродження храму належить Василеві Ємцю, депутату Дніпропе-
тровської районної ради, голові наглядової ради ПрАТ «Будіндустрія»: 
«Кожного разу, коли проїжджав повз святого місця, серце підказувало, що 
храм у селищі повинен бути, щоб люди мали можливість збагачуватися ду-
ховно. Спочатку ми хотіли відновити стару церкву, а потім вирішили збуду-
вати нову. Так і виникла ідея будівництва цього храму». 

«Збудована церква в стилі українського Барокко, в своїй архітектурній 
неповторності вона єдина в світі», – впевнений Віктор Шинкевич, депутат 
обласної ради, генеральний директор ПрАТ «Будіндустрія». 

За благородну справу – будівництво храму – Владика Іриней, митрополит Дні-
пропетровський і Павлоградський, вручив Василеві Ємцю та Вікторові Шинке-
вичу Орден Української Православної Церкви Святителя Миколая Чудотворця  
та Благословенну грамоту Його Блаженства.

ли. Наприкінці ХХ століття будинок 
постарів, і заняття в ньому припинили. 
Спроби відремонтувати будинок з ме-
тою розміщення в ньому магазина ви-
явилися безуспішними. 

За ініціативи Василя Ємця 
та Віктора Шинкевича із 
благословення митрополита 
Дніпропетровського та Пав-
лоградського Іринея розпо-
чалося активне відродження 
втраченої святині, спочатку 
була зареєстрована церковна 
громада. Трудами призначе-
ного у вересні 2006 настояте-
ля ієрея Іоанна Мєшкова був 
створений проект і розпочато 
будівництво. У 2006 року за-
клали фундамент нового хра-
му й розпочалася будова. До 
2008 року велось активне бу-

дівництво. Й лише через 8 років роботи 
вдалося завершити.

Під час розчищення території на міс-
ці колишнього фундаменту було знай-

 Звичайно, навколо храму ще багато 
роботи: завершення благоустрою тери-
торії, будівництво топочної, лавочок та 
багато іншого. З гордістю храм можна 

назвати справжньою окрасою сел. 
Кіровського.

Та вже сьогодні храм знають дале-
ко за межами селища. За 100 км при-
їздять сюди люди, щоб спробувати 
смачної цілющої води. Ще з початку 
будівництва, для зручності робіт, у   
першу чергу пробили свердловину, 
та коли люди потягнулись звідусіль 
за водою, зробили аналіз, який по-
казав, що вода надзвичайно чиста. 
Ось що значить істинно святе місце.

Віктор Шинкевич звернувся до всіх 
присутніх парафіян: «Сьогодні істо-
ричний день не тільки для Кіровської 

селищної ради, а й для 
Дніпропетровської об-
ласті. Будівництво Хра-
му відбувалося з душею. 
Хотілось би, щоб він був 

унікальним не тільки за архітекту-
рою, а ще й був для людей місцем, де 
кожен збудує свій храм душі».

Віра Джур, заступник голови Дні-
пропетровської районної ради, щиро 
привітала всіх жителів Кіровської 
територіальної громади з відкрит-
тям храму: «Сьогодні ми всі милу-
ємось чудовим, затишним храмом, 
який буде тією святинею, яка поєд-
нає далеке минуле, благословенне 
теперішнє й невідоме майбутнє»… 

Протоієрей Дмитро Сполітак ви-
словив слова щирої вдячності всім, 
хто якимось чином – молитвами, 
працею, коштами – доклався до 
спорудження нової церкви: «Добра 
звістка в тому, що всі проблеми від-
ступили, храм матиме щасливе жит-
тя, адже скільки людей вклали в бу-
дівництво своє серце й душу».

Таміла ЖОРНЯК, сел. Кіровське.
На фото автора: урочисті миті освя-

чення Храму на честь Воздвиження 
Чесного й Животворящого Хреста 
Господнього.

дено артилерійський снаряд. Прибулий 
загін МНС визначив, що під час війни 
снаряд потрапив у церкву, пробив сті-
ну та увійшов у земляну підлогу, але не 
розірвався. 

АВТОМОБІЛЬ У ПОДАРУНОК
Всіх нас об’єднує єдина мета – мир та спокій 

у нашій державі. Не залишаються байдужими до проблем бійців, які муж-
ньо захищають цілісність кордонів рідної України і Володимир Роговий, 
голова Дніпропетровської районної організації інвалідів «Союз Чорнобиль 
України», Василь Скиба, активний волонтер Дніпропетровського району, 
почесний голова районної організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 
та чорнобильці м. Підгородного. Саме за їхні кошти був придбаний авто-
мобіль УАЗ. Сини Володимира Рогового – Олексій та Олег, відремонтували 
та привели машину до ладу. А згодом передали на потреби військовим 93-ї 
окремої механізованої бригади сел. Черкаського. А щоб автомобіль не їхав 
до військовослужбовців порожнім, його кузов навантажили подарунками, 
необхідними для бійців: помідори, перець, макарони, сигарети та багато ін.  

Тож завдяки спільній співпраці та підтримці небайдужих людей бійці укра-
їнської армії неодмінно переможуть і настане мир на рідній землі.   (Вл. інф.)

ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ
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СЕСІЯ

З липня місяця цього року у зв’язку зі зміною поста-
чальника всім побутовим споживачам, які бажають 
надалі отримувати газ до своїх осель, доцільно укласти новий договір з ТОВ 
«Дніпропетровськгаз Збут».

Для чого це потрібно? Куди звертатися і як буде проходити переукладання? 
Які документи потрібно при собі мати? Які послуги надаватиме ПАТ «Дніпро-
петровськгаз», ПАТ «Дніпрогаз» та ПАТ «Криворіжгаз», а які нова компанія? 
Відповіді на ці питання ви знайдете в наведеній публікації.

Для чого потрібен новий договір? По-перше, договірні відносини зі споживачем 
газу передбачені Правилами надання населенню послуг з газопостачання. По-друге, 
редакція нового договору про надання населенню послуг із газопостачання дещо різ-
ниться від попереднього і він є тристороннім – укладається між споживачем, відпо-
відним газотранспортним підприємством (ПАТ «Дніпропетровськгаз», ПАТ «Дні-
прогаз», ПАТ «Криворіжгаз») та ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут». Укласти його не-
обхідно для того, щоб узаконити згідно нових ліцензійних умов взаємини постачаль-
ника газу і газотранспортного підприємства 
зі споживачем. Поставивши особистий під-
пис, споживач засвідчує, що ознайомлений і 
згоден зі змістом договору.

Куди звертатись споживачам? Процес 
укладення договорів буде поступовим і три-
ватиме, як мінімум, до нового року. Тож не треба піддаватися паніці й створювати 
штучний ажіотаж та величезні черги в управліннях газового господарства.

Укласти договір можна двома способами: 1. Під час особистого візиту споживача 
до абонентської служби свого газового господарства (для проведення звірянь, оформ-
лення документів на установку газового обладнання тощо). Знайти адресу дільниці чи 
управління вашого газового господарства ви можете за наступним посиланням: http://
dp.104.ua/ua/informacija-pro-kompaniju/business-units. 2. На дому. 

Які документи необхідно надати? Для укладення договору про надання населенню 
послуг з газопостачання відповідно до Постанови КМУ №2246 від 09.12.1999 «Про за-
твердження правил надання населенню послуг з газопостачання» із внесеними змінами 
відповідно до Постанови КМУ №74 від 02.03. 2015 споживачу необхідно пред’явити: до-
кумент, що посвідчує особу споживача (для громадян України – паспорт громадянина 
України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийня-
тих до громадянства України); для іноземців та осіб без громадянства – національний 
паспорт або документ, що його замінює); довідку про присвоєння ідентифікаційного 
коду (за наявності); технічний паспорт на будівлю; довідку про зареєстрованих осіб у 
квартирі, приватному будинку (довідка про склад сім’ї) або будинкову книгу тощо; до-
кумент, що підтверджує право власності на квартиру, приватний будинок або користу-
вання ними (договір купівлі – продажу, обміну, дарування, свідоцтво про право на спад-
щину тощо); документ, що підтверджує право на отримання пільг; технічний паспорт 
газового обладнання (за наявності); технічний паспорт лічильника газу (за наявності).

Переукладання договорів не вимагає від споживачів газу будь-
яких додаткових оплат.

З метою отримання консультацій з питань укладання договорів рекомен-
дується зателефонувати до абонвідділів свого газового господарства або Кон-
такт-центру ПАТ «Дніпропетровськгаз» за номером (056) 78-70-104.

Реквізити нового постачальника для оплати за газ
Отримувач платежу: ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» код ЄДРПОУ 39572642 у Дніпро-

петровському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадбанк України» МФО 305482 
ІПН 395726404630 р/р 26032311483915 – для Дніпропетровської області.

Необхідно також зазначити, що з 01.07.2015 при оплаті вартості послуг з газопостачан-
ня, в тому числі в частині погашення заборгованості станом на 30.06.2015, кошти будуть 
автоматично зараховуватись на поточний рахунок із спеціальним режимом використан-
ня нового постачальника природного газу ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут».

При укладенні договору з новим постачальником кожному абоненту буде присвоєно но-
вий особовий рахунок. Також, свій новий особовий рахунок можна дізнатися з квитанцій, 

які почнуть приходити всім споживачам вже з кінця 
липня. У квитанції будуть вказані як старий особо-
вий рахунок, так і новий. Тому, якщо споживач при 
оплаті зазначить старий особовий рахунок, гроші 
все одно будуть перераховані на розрахунковий ра-
хунок  ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут».

З метою уникнення розбіжностей в частині розрахунків за спожитий природний газ га-
зопостачальна організація звертається до споживачів із проханням кожного місяця на 1 
число повідомляти показання газового лічильника будь-яким зручним способом: через Кон-
такт-центр за номером (056) 78-70-104, на електронну пошту contact@dp.104.ua або за те-
лефоном абонентського відділу газового господарства за місцем проживання.

Які функції залишилися у ПАТ «Дніпропетровськгаз»? Розділення функцій поста-
чання та розподілу (транспортування) газу жодним чином не позначиться на послугах, які 
раніше надавали газопостачальними. Ремонт, обслуговування систем газопостачання, лік-
відація витоків газу, заміна та встановлення газового обладнання та лічильників газу, повір-
ка лічильників, облік природного газу, диспетчерські функції, інструктажі та консультації 
споживачів тощо – всі ці послуги продовжать надаватися підприємствами (ПАТ «Дніпропе-
тровськгаз», ПАТ «Дніпрогаз», ПАТ «Криворіжгаз»).

Новий постачальник газу здійснюватиме лише продаж природного газу безпосе-
редньо споживачам, а також надавати послуги, які з цим пов’язані. Зокрема, згід-
но Закону «Про ринок природного газу» постачальник газу: купує природний газ в 
українських видобувників або оптових продавців (трейдерів), а також у видобувни-
ків або оптових продавців (трейдерів) за кордоном; укладає з побутовими споживача-
ми типові договори, що затверджуються державним регулятором; укладає з іншими 
споживачами договори, що містять істотні умови, передбачені законопроектом; бере 
участь у створенні страхових запасів природного газу.                                                                           

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ.

ДО УВАГИ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ

Гарантованим постачальником газу 
є ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ»

12 серпня 2015 року відбулося 
пленарне засідання 40 сесії район-

ної ради, яке провела в.о. голови районної ради Віра 
Джур. Перед початком розгляду питань порядку ден-
ного Віра Борисівна проінформувала про виконання 
доручень депутатів районної ради. 

Депутату районної ради В’ячеславові Лінському з 
нагоди ювілею Віра Джур вручила Відзнаку голови 
Дніпропетровської обласної ради.

На сесії депутати районної ради заслухали підсумки 
виконання Програми соціально-економічного та куль-
турного розвитку та затвердили звіт про виконання 
районного бюджету за І півріччя 2015 року.

З питань фінансового блоку доповідала начальник 
фінансового управління райдержадміністрації Наталія Лев-
чук. У своїй доповіді Наталія Григорівна, зокрема, зазначи-
ла, що за І півріччя 2015 року до зведеного бюджету райо-
ну надійшло 234,1 млн грн доходів, що становить 121 % до 
уточнених планових показників місцевих органів влади. Це 
на 121,2 млн грн більше в порівнянні з відповідним періодом 
2014 року. Уточнений план по власних доходах загального 
фонду районом виконано на 175,7%, до бюджету надійшло 
102,2 млн грн доходів, це на 35 млн грн або на 52 % більше в 
порівнянні з І півріччям 2014 року. Річні показники по влас-
них доходах районом виконано на 79 %. Не забезпечено ви-
конання планових показників власних доходів загального 
фонду 3 місцевими бюджетами, а саме: 
бюджетами Любимівської (53,7%), Но-
вомиколаївської (78,6%), Орджонікід-
зевської (92,2%) сільських рад. 

Основними бюджетоутворюючи-
ми джерелами надходжень загаль-
ного фонду району в звітному періоді були: податок та 
збір на доходи фізичних осіб, акцизний податок з реалі-
зації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів, місцеві податки (з них 
податок на майно та єдиний по-
даток), екологічний податок.

За звітний період до бюджету 
району надійшло податку на до-
ходи фізичних осіб в обсязі 45,5 
млн грн, що складає 154,7 % до 
уточнених планових показників 
І півріччя п.р. та 66,7 % – до річ-
ного плану. Акцизний податок з 
реалізації суб’єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – це новий 
податок для місцевих бюджетів нашого рівня і він надхо-
дить до сільських, селищних та міського бюджетів. Пла-
нові показники І півріччя 2015 року виконано на 1390,5%, 
при плані 1,5 млн грн, до місцевих бюджетів району на-
дійшло податку в обсязі 20,5 млн грн, що складає 628% 
від річних планових показників (річний план 3,3 млн 
грн). У поточному році до місцевих бюджетів нижчого 
рівня надходить земельний податок та орендна плата 
з юридичних та фізичних осіб надійшло 16,7 млн грн 
зазначених доходів або 122,8 %. Не виконано планові 
показники 3 сільськими радами, а саме: Новомиколаїв-
ською, Орджонікідзевською та Степовою.

З 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів 
нижчого рівня надійшло 13,5 млн грн єдиного податку, 
що становить 178,8% до планових показників звітного пе-
ріоду та 74,4 % – до річного плану. План звітного періоду 

по податку на майно місцевими радами виконано на 5166,1 
%, річні показники – на 1796,6 %. При річному плані 72,6 
тис. грн до місцевих бюджетів нижчого рівня уже надійш-
ло 1303,5 тис. грн. Станом на 1 липня 2015 року загальна 

сума податкового боргу по платежах до бюджетів усіх рів-
нів склала 17,5 млн грн, у тому числі до місцевих бюджетів 
району – 3,7 млн грн (або 21% від загальної суми недоїмки). 
В порівнянні з початком року загальна сума податкового 
боргу збільшилася на 1,3 млн грн, у тому числі до місцевих 

бюджетів району – на 1,5 млн грн. Найбільшу питому вагу 
в загальній сумі боргу до місцевих бюджетів складає борг 

по землі – 2,2 млн грн, по податку на до-
ходи фізичних осіб – 1,2 млн грн, єдино-
му податку – 0,3 млн грн. У порівнянні з 
початком року борг по землі збільшився 
на 0,9 млн грн, по податку на доходи фі-
зичних осіб – на 0,5 млн грн, по єдиному 
податку – на 0,1 млн грн.

Загальна сума переплат податків і збо-
рів по Дніпропетровському району скла-
ла 26,4 млн грн, у тому числі до місце-
вих бюджетів району – 5,9 млн грн (або 
22% від загальної суми переплат). У по-
рівнянні з початком року загальна сума 

переплат податків і зборів збільшилася на 10,9 млн грн, 
у тому числі до місцевих бюджетів району – на 0,8 млн 
грн. Якщо порівняти обсяг недоїмки та переплат податків 
і зборів по місцевих бюджетах району, то результат не на 
нашу користь, адже переплати до місцевих бюджетів пе-
ревищують недоїмку більше ніж на 1 млн грн.

Районним бюджетом дохідна частина за 2015 рік викона-
на на 109,5%, у тому числі по власних доходах – на 152,5%, 
по міжбюджетних трансфертах – на 98,5%. У повному обся-
зі перераховано іншу додаткову дотацію місцевим бюдже-
там нижчого рівня на утримання закладів соціально-куль-
турної сфери. В І півріччі поточного року обсяг касових 
видатків загального та спеціального фондів зведеного бю-
джету району склав 188,9 млн грн. На соціально-захищені 
статті зведеного бюджету району направлено асигнувань у 
сумі 137,3 млн грн, в тому числі на заробітну плату з нара-
хуваннями – 70,6 млн грн, на медикаменти – 1,4 млн грн, на 

харчування – 5,5 млн грн, на енергоносії – 13,4 млн грн, 
поточні трансферти населенню – 46,4 млн грн. Потреба 
в коштах на заробітну плату з нарахуваннями, на меди-
каменти, харчування, енергоносії повністю забезпечена. 
На видатки галузей виробничої сфери та капітальні ви-
датки всіма бюджетами району направлено 14,7 млн грн, 
із них на житлово-комунальне господарство – 11,4 млн 
грн, на благоустрій населених пунктів – 8,1 млн грн, на 
охорону та раціональне використання земель, природ-
них та водних ресурсів – 0,8 млн грн.

Видаткова частина районного бюджету в І півріччі 
2015 року профінансована на суму 139,3 млн грн (загаль-
ний фонд – 134,4 млн грн, спеціальний фонд – 4,9 млн 
грн), що складає 74 % від зведеного бюджету району. 

У співдоповіді від постійної комісії з питань соціаль-
но-економічного розвитку, бюджету і фінансів Володимир 
Кононов зазначив, що звітний період був позитивним для 
виконання бюджету нашого району і цифри говорять самі 
за себе, адже план за власними доходами районом виконано 
на 175,7%, у тому числі районним бюджетом - на 152,5%. 

Зміни, що були внесені в грудні 2014 року до Подат-
кового та Бюджетного кодексів України, дозволили міс-
цевим бюджетам району накопичити значний обсяг фі-
нансового ресурсу, який забезпечить не тільки поточне 
проведення видатків, а й проведення видатків розвитку 
району. Тобто, незважаючи на складний економічний 

стан у країні, наш район соціально стабіль-
ний і продовжує розвиватися.

Депутати районної ради внесли зміни та до-
повнення до заходів на 2015 рік по реалізації 
завдань Комплексної Програми соціального 
захисту населення – 440 тис. грн; Програми  

«Молодь Дніпропетровського району» – 144 тис. грн; Ці-
льової комплексної програми розвитку фізичної культури 

та спорту – 150 тис. грн; Програми «Підтрим-
ка сімей та жінок» – 110 тис. грн; Програми  
оздоровлення та відпочинку дітей – 208,9 
тис. грн; Програми  профілактики правопо-
рушень – 130 тис. грн; Програми організації 
та проведення приписки громадян до призов-
ної дільниці Дніпропетровського району та 
їх призову на строкову службу – 62,250 тис. 
грн; Програми «Здоров’я населення Дніпро-
петровського району» – 3081 тис. грн.

Заслухали інформації відділу освіти про оз-
доровлення дітей пільгових категорій влітку 
поточного року та про підготовку навчальних 

закладів до нового навчального року і опалювального пе-
ріоду та інформацію управління АПР про підсумки прове-
дення агроформуваннями району комплексу робіт по зби-
ранню врожаю ранніх зернових культур у 2015 році.

Після активного обговорення депутати прийняли рішен-
ня підтримати звернення Верховної Ради України до Орга-
нізації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Пар-
ламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асам-
блеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламент-
ської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав 
світу про визнання Російської Федерації державою-агре-
сором, а «ЛНР» та «ДНР» терористичними організаціями.

З профільних питань, які виносилися на розгляд сесії, до-
повіли голови постійних комісій Віра Підодвірна, Олег 
Соломоненко та Володимир Мартинець. 

З усіх питань, внесених до порядку денного сесії, при-
йняті відповідні рішення.                                           (Вл. інф.)

Виконання районного бюджету 
за І півріччя 2015 року
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«Дніпровська зоря»АКЦЕНТИ

У високому голубому небі над Волоським пливуть 
легкі перисті хмарини, його безмежний простір вби-
рає погляд і радує. Наступила тепла погожа днина. 
А це так важливо, коли дозріли хліба, прийшов час 
доводити до діла вирощений урожай. Наша ненька-У-
країна завжди славилася своїми чорноземами й людь-
ми, які плекають на своїй рідній землі найсвятіший 
із всіх скарбів – хліб. Адже хліб у хаті – то багатство, 
сіль – то гостинність і щирість. 

Завершили збір ранніх зернових у ТОВ «Стіл-Агро». 
Для керівника Олександра Сущенка його сільське госпо-
дарство – віддушина 
для душі: «Я пере-
важну частину життя 
присвятив професії 
металурга. Та покли-
кала мене рідна земля, і тільки зараз 
я зрозумів, що робота на землі для 
мене не ремесло, а мистецтво. У на-
роді говорять, людина народжується 
для того, щоб почути поклик Божий. 
Щаслива та людина, яка змогла ви-
значити справу свого життя пра-
вильно».

Разом із Тетяною Ткач, начальни-
ком управління АПР, ми прибули 
в господарство, щоб поцікавитися 
ходом збиральних робіт, настроєм 
трударів. Врожай ранніх зернових 
культур зібрали, як ніколи, орга-
нізовано, на найвищому рівні. На 
площі 1 224 га врожай озимої пше-
ниці склав 4,8 тис. тонн зерна при 
середній урожайності 40 ц/га. Але 
якість урожаю трохи підвела, лише 
50 % пшениці 3-ого класу, інша – фураж. Практично кожна година роботи 
працівників господарства була чітко розписана. 

Шкідників та хвороб рослин, зокрема, чорнушки, зеленушки та клопа в 
цьому році, та вже практично третій рік, не було. У господарстві вчасно за-
стосовують засоби захисту рослин. Ячмінь і пшениця – без зеленки, і це ва-
гоме досягнення. 

Що на сьогодні турбує сільгоспвиробників, спрогнозувати неважко: паль-

не, підготовка людей і техніки, а ще – наскільки буде 
сприятливою погода. Не втрачає оптимізму й Олек-
сандр Сущенко, бо керує одним із провідних сіль-
госппідприємств району: «З першим етапом жнив ми 
впоралися, дякувати Богу. Велике спасибі хочеться 
сказати дружньому колективу, який на сьогоднішній 
день злагоджено працює. Зараз активно готуємось до 
2-ї черги збирання врожаю. Поля яскравого жовтого 
соняшника (виключно Піонерських сортів) посіяли 
цьогоріч на площі 1 121,4 га, високої зеленої кукуру-
дзи – 297 га. Плануємо посіяти озимих культур 1 300 

га та 800 га кукурудзи. 
За словами Олександра Ми-

хайловича, колектив  друж-
ній, дисциплінований, завзято 
та відмінно працює й чітко 

виконують поставлені перед ним завдання, таких лю-
дей-трудівників ще треба пошукати! 

Всього в господарстві працює 23 людини. В роботі 
сільгосппідприємства використовується переважно 
вітчизняна техніка: Т-150, 10 МТЗ, СЗ-5,4. «На ім-
портну, занадто дорогу, ще коштів не зібрали, – го-
ворить керівник. – Комбайни у загінках не підводять, 
бо вони у відмінному технічному стані, як слід відре-
гульовані, належним чином організоване транспор-
тування зерна на тік. Водійський склад має стаж біль-
ше 10-ти років, старанно вивозять зерно з поля». 

Працівники забезпечені смачним і калорійним 
харчуванням, яке готують справні жіночки-кухарі. 
Пайовикам господарство вже виплатило всі належні 
кошти, видали солому. 

Всі трудівники ТОВ «Стіл-Агро» впевнені у дні 
сьогоднішньому й завтрашньому, мабуть тому й 
такі наполегливі в реалізації споконвічної запові-
ді хлібороба: «До зернини зібрати весь вирощений 

врожай і покласти в засіки». Вони добре знають: буде хліб, буде й до хліба.
Таміла ЖОРНЯК, с. Волоське.  

На фото автора:  в коротку хвилину перепочинку разом із Олександром 
Сущенком кращі водії-механізатори господарства «Стіл-Агро»: Сергій 
Рябцев, Сергій Кучеренко, Іван Прокопцев, Петро Шульга; не поступа-
ються чоловікам у завзятті жінки: Надія Свіжинська, Ольга Киян, Ната-
лія Данова, Валентина Заскока.

Управлінням Пенсійного фонду Укра-
їни в Дніпропетровському районі роз’я-
снювалось мешканцям району про 
зміни в призначенні пільгових пенсій 
за Списками № 1 і № 2, які внесені з 
01.04.2015 року Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо пенсійного забезпечення» (№ 213-VIII). Крім того, цим Законом, вне-
сено зміни до вимог для призначення пенсій на пільгових умовах іншим категоріям пра-
цівників, яким призначаються пільгові пенсії відповідно до статті 13 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення». 

Так, з 1 квітня 2015 року призначення пільгових пенсій буде здійснюватись за таких 
умов наступним категоріям працівників: трактористи-машиністи, безпосередньо зайня-
ті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підпри-
ємствах сільського господарства – чоловіки після досягнення 55 років і при загальному 
стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі; жінки, які 
працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантаж-
но-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів – після досяг-
нення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 15 років 
на зазначеній робот; жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), сви-
нарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господар-
ства – після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови 
виконання встановлених норм обслуговування; жінки, зайняті протягом повного сезону 
на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну – після досягнення 55 років 
і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років; робітниці текстильного виробництва, за-
йняті на верстатах і машинах – після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не 
менше 20 років; водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) 
і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих ви-
робництв після досягнення 55 років і при стажі роботи: для чоловіків – не менше 30 років, у 
тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців; для жінок – не менше 25 років, 
у тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років. 

Отже, пільгове пенсійне забезпечення вищезазначеним категоріям працівників залиши-
лось незмінним (необхідний пільговий стаж не змінився), але Законом № 213-VIII деяким 
пільговим категоріям змінено вимоги до необхідного загального страхового стажу для при-
значенні таких пенсій. Тобто, за відсутності необхідного стажу роботи, у період до 1 квітня 
2024 року, пенсія за віком на пільгових умовах буде призначатись за наявності певного ста-
жу роботи як для чоловіків, так і для жінок, який щорічно збільшуватиметься на 6 місяців. 

Крім того, змінені вимоги до віку жінок при призначенні вищевказаних пенсій, а саме 
підвищення пенсійного віку жінкам 1970 року народження і старшим, буде відбуватись 
поступово зі збільшенням пенсійного віку на 6 місяців до досягнення 55-ти років.

Вікторія САЛАБАЙ, заступник начальника управління Пенсійного фонду України 
в Дніпропетровському районі.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

З 1 КВІТНЯ 2015 РОКУ – НОВІ УМОВИ 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ

Управління соціального захисту насе-
лення Дніпропетровської районної дер-
жавної адміністрації інформує, що по-
становою Кабінету Міністрів України від 
15 червня 2015 року № 427 внесено зміни 
до Порядку надання щомісячної адресної 
допомоги особам, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території України 
та районів проведення антитерористичної 
операції, для покриття витрат на прожи-
вання, в тому числі на оплату житлово-ко-
мунальних послуг, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 01 
жовтня 2014 року №505.

Прийнятими змінами визначено пу-
блічне акціонерне товариство «Держав-
ний ощадний банк України» уповноваже-
ним банком, який відкриває та обслуговує 
поточні рахунки, на які зараховується гро-

шова допомога, а також який приймає до-
кументи, необхідні для призначення гро-
шової допомоги в разі відкриття поточ-
ного рахунку (в тому числі, в разі призна-
чення грошової допомоги на наступний 
шестимісячний строк, якщо виплата гро-
шової допомоги раніше не здійснювалася 
через установи уповноваженого банку).

Звертаємо вашу увагу, що зазначене 
стосується тільки нових звернень, у тому 
числі, в разі призначення грошової допо-
моги на наступний шестимісячний строк.

За більш повною інформацією 
можна звернутися до управління 
соціального захисту населення Дні-
пропетровської районної державної 
адміністрації за адресою: сел. Ювіле-
йне, вул. Теплична, 5, каб. 9 а, або за 
телефоном 753-91-36.

СОЦЗАХИСТ ІНФОРМУЄ ДО УВАГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

На виконання Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 10 
липня 2010 року № 1042 «Про 
внесення змін до Положення про 
спостережну комісію», Дніпропе-
тровська райдержадміністрація 
повідомляє, що у зв’язку з тим, що 
спостережні комісії створюються 
строком на три роки її повнова-
ження припиняються після 16 
жовтня 2015 року, оскільки утво-
рена спостережна комісія була 16 
жовтня 2012 року відповідно до 
розпорядження голови райдер-
жадміністрації № 1435-р «Про 
утворення спостережної комісії 
при Дніпропетровській райдер-
жадміністрації». Після вказаної 
дати (16.10.2015р.) старий склад 
спостережної комісії розпуска-
ється. При Дніпропетровській 
райдержадміністрації буде утво-
рена спостережна комісія нового 
складу.

Діяльність спостережної комі-
сії базується на принципах глас-
ності, демократичності, добро-
вільності, відкритості та прозо-
рості.

Основними завданнями спо-
стережної комісії є: організа-
ція та здійснення громадського 
контролю за дотриманням прав, 
основних свобод і законних ін-
тересів засуджених осіб та осіб, 
звільнених від відбування пока-
рання; сприяння органам і уста-
новам виконання покарань у ви-

правленні і ресоціалізації засу-
джених осіб та створенні належ-
них умов для їх тримання, залу-
чення до цієї діяльності громад-
ських організацій, органів вико-
навчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, 
установ і організацій незалежно 
від форми власності та грома-
дян; організація виховної роботи 
з особами, умовно-достроково 
звільненими від відбування по-
карання та громадського контр-
олю за їх поведінкою протягом 
невідбутої частини покарання; 
надання допомоги в соціальній 
адаптації особам, звільненим від 
відбування покарання.

Підприємства, установи й ор-
ганізації незалежно від форми 
власності, які бажають включи-
ти до складу комісії своїх пред-
ставників, подають до Дніпропе-
тровської райдержадміністрації 
відповідні пропозиції, підписані 
керівником підприємства, уста-
нови.

Окремі громадяни подають 
особисто підписані заяви.

Пропозиції та заяви надавати 
до Дніпропетровської райдер-
жадміністрації за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 5, 
каб.5, тел. 27-08-10.

Любов БУТ, 
заступник голови спостереж-
ної комісії при Дніпропетров-
ській райдержадміністрації.

Про розпуск спостережної комісії 
при Дніпропетровській райдержадміністрації,
 утворення спостережної комісії нового складу

ЖНИВА-2015

В «СТІЛ-АГРО» ВРОЖАЙ ЗІБРАНИЙ ДО ЗЕРНИНИ

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ – ВАГОМЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
За 7 місяців 2015 року платниками Дніпропетровської ОДПІ сплачено 33,3 млн грн. 

плати за землю. При цьому юридичні особи сплатили майже 29 млн грн. та фізичні особи 
й підприємці сплатили понад 4,3 млн грн. Про це повідомив  начальник управління дохо-
дів і зборів із фізичних осіб Дніпропетровської ОДПІ Сергій Скрипник під час інтерв’ю 
для представників ЗМІ.

Усього по платі за землю на обліку в Дніпропетровській ОДПІ перебуває близько  31,4 
тисяч землекористувачів, у тому числі 1,3 тисяч юридичних осіб та 30,1 тисяч приватних 
підприємців та громадян.

Сергій Юрійович нагадав, що відповідно до статті 10 Податкового кодексу України 
плату за землю, як складову податку на майно, включено до місцевих податків. Отож – 
це вагоме джерело наповнення бюджетів місцевих громад та додав, що місцеві податки 
встановлюються рішеннями сільських, селищних та міських рад. При цьому плата за 
землю є обов’язковою для встановлення всіма місцевими радами.

Сергій Юрійович наголосив на те, що своєчасна сплата зобов’язань з плати за землю – 
це не лише обов’язок перед державою, але й підтримка соціально-економічного розвитку 
територіальних громад та зосередив увагу присутніх про необхідність сплати земельно-
го податку протягом 60 днів із дня вручення повідомлення – рішення органів ДФС про 
нараховані суми плати за землю.                                                          Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
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Одна посмішка – може розто-
пити лід у чиємусь серці, одна 
звістка – повернути надію, одна 
здача крові донором – може вря-
тувати чиєсь життя. Донорська 
кров вже століттями рятує люд-
ські життя – цей факт був і за-
лишається безперечним. 

Нещодавно в Дніпропетров-
ській центральній районній лі-
карні у відділенні переливання 
крові організовано, згладжено, 
результативно пройшов День до-
нора, який став вже традиційним. 

Завдяки спільним зусиллям 
адміністрації лікарні та праців-
ників Дніпропетровської облас-
ної станції переливання крові, в 
цей день кров здали 40 донорів із 
Дніпропетровського району. Було зібрано понад 20 літрів цільної крові, а зна-
чить, врятовано кілька десятків життів хворих, яким вона вкрай необхідна. 

З благородною місією здавати кров до лікарні приїхала Аліна Малиновська 
з м. Підгородного. Відважна дівчина перший раз виступає в ролі донора, своїм 
особистим прикладом демонструючи значимість кроводачі. Також долучився до 
важливої справи й Костянтин Степанов із м. Дніпропетровська, який вже п’ятий 
раз здає кров. Хлопець переконаний, що кожна людина має внести свій вклад у 
допомогу ближньому, який знаходиться між життям та смертю.  

Іван Михайліченко, лікар-травматолог, трансфузіолог ЦРЛ розповів: «Це плановий 
захід, кров необхідна завжди. Донором може бути будь-яка людина віком від 18 до 60 
років, яка не має медичних протипоказань до здачі крові та її компонентів». За сло-
вами лікаря, процедура забору крові займає 10 хвилин. Донор проводить на станції 
переливання крові приблизно півгодини: попередньо вносить в анкету особисті дані, 
відвідує лікаря-терапевта, потім здає експрес-аналіз крові на гемоглобін. Після оцінки 

загальної картини, донора 
відправляють в операцій-
ну, де й роблять забір крові. 

На базі хірургічного 
відділення районної лі-
карні знаходиться кабі-
нет збереження компо-
нентів та препаратів кро-
ві, які зберігаються для 
термінового випадку. 

«До лікарні поступають 
пацієнти, для яких донор-
ська кров терміново необ-
хідна. Переливання ком-
понентів крові в багатьох 
випадках є обов’язковою 
умовою збереження жит-
тя в пологовому, хірургіч-
ному, травматологічному, 

реанімаційному, терапевтичному відділеннях нашої лікарні. Без донорської крові 
шанси хворого на виживання набагато менші. Особливо сьогодні, коли на терито-
рії нашої країни ведуться бойові дії, й захисники Вітчизни отримують поранення, 
втрачають велику кількість крові», – зазначає Іван Вікторович.

Людмила Сінчук, заступник головного лікаря з поліклінічної роботи ЦРЛ зазна-
чила: «Регулярно нами проводиться робота з інформування населення щодо здачі 
крові. Тому я від імені всіх лікарів хочу від щирого серця подякувати всім небайду-
жим жителям Дніпропетровського району, які розуміють важливість справи й при-
ходять на заклики, та й просто самі здають кров для тих, хто її потребує». 

Навіть якщо ви не наважитесь стати донором, а просто розповісте своїм друзям 
про важливу місію здачі крові та її значення для порятунку життя людини, ви вже 
зробите свій внесок у добру справу.

Юлія ЧУМАК. 
На фото автора: День донора в Центральній районній лікарні. 

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ

НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ, ВРЯТУЙ ЖИТТЯ!

Під таким лозунгом у при-
міщенні Центральної районної 
лікарні (головний лікар Лариса 
Гардецька) відбувся «круглий 
стіл», який провела Ніна Гнен-
на, завідуюча пологового від-
ділення ЦРЛ. У заході взяли 
участь вагітні жінки та їх сім’ї, 
які готуються до пологів, поро-
діллі. 

Під час заняття лікарка наго-
лосила на важливості грудного 
вигодовування для новонарод-
жених дітей, розповіла про його 
переваги та особливості. При-
сутні ознайомилися з трудовим 
законодавством, яке дозволяє 
поєднувати роботу та годуван-
ня немовлят грудьми (право ма-
тері на перерви в роботі для 
годування дитини). 

Ніна Іванівна звернула 
увагу жінок на Статтю 24 
Конституції України, яка 
забезпечує молодим мамам можливість поєднувати 
працю з материнством. Це положення знаходить своє 
вираження в цілому комплексі прав та гарантій, які 
закріплені Законом України. Зокрема ст. 183 Кодексу 
законів про працю України наголошує: «Жінкам, що 
мають дітей віком до півтора роки, надаються крім 
загальної перерви для відпочинку й харчування, до-
даткові перерви для годування. Ці перерви надають-
ся не рідше ніж через три години тривалістю не мен-
ше тридцяти хвилин кожна. Перерви для годування 
дитини включаються в робочий час і оплачуються за 
середнім заробітком». 

Жінкам, які планують вийти на роботу й продов-
жувати годувати дитину грудьми, Ніна Гненна на-
дала декілька важливих порад та рекомендацій, про 
те, що протягом всієї декретної відпустки, особли-
во в перші два місяці, треба годувати немовлят ви-
ключно грудьми й робити це якнайчастіше; не дава-
ти інші види харчування без реальної необхідності; 
годувати дитину вночі, рано вранці й у будь-який 
інший час, коли жінка вдома; навчитися зціджувати 

грудне молоко відразу після 
народження дитини; перед 
тим як йти на роботу зцід-

жувати молоко й залишати його для году-
вання малюка; погодувати грудьми дитину 
після зціджування; не давати немовляті 
«пустушку»; під час роботи 2-3 рази зцід-
жувати грудне молоко, приблизно 
кожні три години, і зберігати його 
в холодильнику, якщо його немає, 
придбати сумку-холодильник.

«Наша мета налаштувати жінок 
на грудне вигодовування, адже 
це сприяє повноцінному розвитку 
та здоров’ю дітей. На базі жіно-
чої консультації ЦРЛ такі зустрічі 
проводяться регулярно з жінками, 
які планують материнство, вагіт-
ними та молодими мамами», – роз-
повідає завідуюча пологового від-
ділення Ніна Гненна.

Ольга Зеленіна, заступник головного лікаря по ди-
тинству та пологовій допомозі ЦРЛ, зазначає: «Адмі-
ністрація нашої лікарні, зокрема, надає можливість 
мамам маленьких діто-
чок працювати з додат-
ковими перервами. На 
базі лікарні організова-
не місце для годування 
грудьми малечі, також є 
холодильники для збері-
гання зцідженого мате-
ринського молока. Тож 
дитина не стає на заваді 
кар’єрного росту моло-
дих мам».

Тетяна Золотаревська 
працює лікарем-ендокринологом консультатив-
но-діагностичної поліклініки ЦРЛ, та є мамою двох 
чудових синочків: «Залюбки відвідую «круглі сто-
ли», які проходять на базі лікарні, де дізнаюся багато 
цікавої та корисної інформації з підтримки грудного 

вигодовування та догляду за дитиною». 
Старшому синочкові Андрієві вже 14 років, і, як 

згадує Тетяна Анатоліївна, вона з першою дитиною 
знаходилася в декретній відпустці три роки. Мо-
лодшому ж Вані зараз 1 рік і 2 місяці, і коли йому 
виповнилося 4 місяці, Тетяна вийшла на роботу. Та 
про те, щоб перевести дитину на штучне вигодову-

вання, мова й не йшла: 
«Колеги та керівниц-
тво лікарні віднеслися 
з розумінням, – каже 
мама маленького Ва-
нюші, – встановили 
«плаваючий» графік, а 
з документацією пра-
цюю вдома. Коли йду 
на роботу, зціджую 
молоко для Ванюші. 
Він у мене такий ро-
зумничок, спочатку 
з ложечки їв, а тепер 
і з чашечкою добре 

справляється. Та й бабу-
ся завжди мені допома-
гає. Тож моя робота не 
стає на заваді годування 

синочка грудним молоком. Дуже зручно, що в при-
міщенні лікарні є спеціально облаштована кімната 
для годування дітей, додаткові перерви, які зарахо-

вуються до робочого часу й оплачуються».
Жінка переконана, що тільки молоко матері 

може забезпечити дитині повноцінний розвиток. 
Бути мамою – це почесне звання для кож-

ної жінки, а ще, це означає нести в собі всю 
глибину материнської турботи й піклування, 
що значить створити для немовляти найспри-
ятливіші умови для розвитку й щасливого 
дитинства.

Наталія КАЛЬЧЕНКО, 
лікар-неонатолог пологового відділення.

На фото: Ольга Зеленіна, заступник го-
ловного лікаря по дитинству та пологовій 

допомозі ЦРЛ – відповідальна за забезпечення 
умов роботи та грудного годування працюючих 
мам; Ніна Гненна та Наталія Кальченко консуль-
тують породіллю щодо грудного вигодовування; 
Тетяна Золотаревська з синочком Іванком.

ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ ТА РОБОТА – ЦЕ МОЖЛИВО

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПІДТРИМКИ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ

«З таким стома-
тологічним об-
ладнанням, як у 
нас,  у Чумаків-

ській сільській амбулато-
рії, лікувати зуби – одне задоволен-
ня», – пише нам у листі пенсіонер-
ка села Чумаки Тетяна Денисова. 

Чумаківська сільська амбулаторія 
обслуговує відразу чотири села: Чу-
маки, Зоря, Маївка та Виноградне з 
населенням майже три з половиною 
тисячі громадян. Чотири роки тому 
завдяки міжнародному гранту ам-
булаторію оснастили за останнім 
словом техніки – придбали сучасну 
стоматологічну установку й апарат 
УЗД. Жителі досі з задоволенням ко-
ристуються набутим обладнанням і з 
теплом згадують тих, завдяки кому 
вони мають можливість отримувати 
якісні та доступні медичні послуги.

«Амбулаторія дуже потребувала 

якісної медтехніки. Особливо літні 
люди, ветерани, пенсіонери, для яких 
украй важливо отримувати меддопо-
могу в максимальній доступності, а 
не вирушати за нею щоразу в район-
ну лікарню», – говорить Людмила 
Побігай, головний лікар Центру пер-
винної медико-санітарної допомоги 
Дніпропетровського району.

Нове й досить дороге устаткування 
вдалося придбати завдяки спільно-
му проекту з ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду». 
Значну участь взяли і місцева грома-
да, і сільський бюджет.

«Дуже допомогла обласна влада, 
яка виступила ініціатором програ-
ми залучення подібних міжнародних 
грантів для розвитку місцевих гро-
мад. Була проведена велика робота. 
В результаті нам вдалося втілити все 
задумане в життя. І сьогодні жителі 
нашого та сусідніх сіл можуть отри-

мувати найширший спектр меддопо-
моги у себе в амбулаторії», – зазначає 
мешканка с. Чумаки Алла Ситенко.

Для амбулаторії тоді була придба-
на сучасна стоматологічна установ-
ка з кріслом. А ще аквадистилятор, 
стерилізатор, компресор, камера для 
зберігання стерильного інструменту, 
а також модернізована ультразвукова 
діагностична система. Все обладнан-
ня і сьогодні працює без збоїв і по-
ломок.

Стоматологічний кабінет функці-
онує в постійному режимі, а на УЗД 
ведеться запис. І в міру необхідності 
приїжджає для обстеження на облад-
нанні лікар із Центральної районної 
лікарні.

Пенсіонери в стоматологічному ка-
бінеті – часті гості. Вони впевнені: 
так, як у місцевій амбулаторії, зуби не 
лікують у жодній районній лікарні.

«Обладнання чудове, сучасне, та-
кому будь-який приватний стомат-
кабінет тільки позаздрить, – ділить-

ся враженнями пенсіонерка Тетяна 
Денисова. – В таких умовах лікува-
ти зуби одне задоволення. Ніякого 
страху перед зубниками! Спасибі 
всім, хто допоміг встановити таку 
чудо-техніку в нашій сільській амбу-
латорії».

Далі читаємо в листі: «Для медич-
них закладів області було закуплено 
понад 20 тис. нового медобладнан-
ня, у тому числі, сучасні томографи 
та інша високотехнологічна техніка. 
Для центрів первинної медико-са-
нітарної допомоги закуплено понад 
10 тис. одиниць медобладнання (у 
тому числі апарати для вимірювання 
внутрішньоочного тиску, портативні 
офтальмоскопи, отоскопи, пульсоме-
три, фетальні доплери (ультрозвуко-
ві пристрої, призначені для огляду 
плоду під час вагітності тощо). 

Допомога екстреної медицини та 
іншим медустановам області дозво-
ляє й сьогодні рятувати життя бага-
тьох тисяч українців».

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА
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очкаад рГо спо
МАГНІТНІ БУРІ: 19 серпня очікуються незначні 

коливання магнітосфери.

СМАЧНОГО!
ВЕРМІШЕЛЬ ІЗ ОВОЧАМИ ТА СИРОМ

Інгредієнти: 250 гр. вермішелі, 80 гр. твердого сиру, 1 морквина, 1 
цибулина, 2 середніх помідори, 2 зубчики часнику, масло, сіль.

Приготування: наріжте невеликими кубиками моркву, цибулю, по-
мідори, часник (натертий на дрібній тертці) – все перемішайте й об-
смажте на маслі до готовності. Додайте відварену вермішель й помішу-
ючи обсмажуйте 2 хв. Посипте зверху натертий сир, накрийте кришкою 
сковорідку й вимкніть плиту.

САЛАТ ІЗ САРДИНАМИ
Інгредієнти: 1 банка сардин, 1 склянка рису, 5 яєць, 100 гр. твердо-

го сиру, 2 плавлених сирки, 1 цибулина, олія, майонез, сіль.
Приготування: викладіть у салатник сардини та розімніть їх ви-

делкою й сюди ж додайте відварений рис. Наріжте дрібно цибулю, 
натріть на крупній тертці яйця, додайте натертий твердий та плавле-
ний сири. Заправте салат майонезом й добре перемішайте.

ДОМАШНІЙ МАЙОНЕЗ
Інгредієнти на 200 г майонезу: 1 жовток, 1 ч. л. гірчиці, 1/2 ч. л. 

солі, 1/2 ч. л. цукру, 1/2 ст. л. столового оцту, 3/4 склянки охолодже-
ного рослинного масла.

Приготування: відокремте жовток від білка, вилийте в миску, до-
дайте сіль, цукор та гірчицю. Безперервно збиваючи міксером (можна 
вінчиком) вливайте маленькою цівкою охолоджене рослинне масло. 
Маса збільшиться в об’ємі. У збиту масу додайте оцет й перемішайте. 
Після додавання оцту майонез побіліє.

МОЛОЧНО-ЧАСНИКОВИЙ СОУС
Інгредієнти: 4 зубчики часнику, 200 гр. твердого сиру, 130 гр. 

вершків, сіль, перець.
Приготування: натріть сир на крупній тертці в глибокий посуд. 

Змішайте ретельно інгредієнти й додайте за смаком сіль, перець. На-
грійте на водяній бані соус, поки не розчиниться сир. Далі зніміть із 
вогню й додайте в масу видавлений часник. Готовий соус помістіть 
у спеціальну креманку й подавайте до столу. Його можна додавати у 
салати та використовувати для будь-яких м’ясних страв.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
КУЛІНАРНІ ХИТРОЩІ 

• Якщо ви вчасно не зняли з бульйону піну, й вона опустилася на 
дно, влийте в каструлю склянку води. Піна підніметься, і її можна 
буде видалити.

• У курячий бульйон не кладіть ніяких приправ, тільки цибулину й 
морквину. Інакше він втратить смак.

• Ніколи не залишайте в супі лавровий лист. Він хороший при ва-
рінні, а потім лише псує смак.

• Відбивні вийдуть більш м’якими, якщо за 1-2 години до смаження 
їх змастити сумішшю оцту й рослинного масла. 

• Щоб приготувати смачні соковиті котлети, додайте у фарш порів-
ну дрібно порізаної сирої й злегка підсмаженої цибулі, й трохи сирої 
картоплі.

• Першу хвилину обсмажування котлет вогонь повинен бути силь-
ним, щоб скоринка схопилася й не дала б соку витекти. Але потім 
треба довести вогонь до середнього й, перевернувши котлети, знову 
посилити його на півхвилини.

• Риба не розвалиться на шматки й придбає золотисту скориночку, 
якщо за 15 хв. до смаження її витерти рушником й одразу ж посолити.

К РА С У Н Я М
ОЧИЩАЮЧІ ЛЬОДЯНІ КУБИКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Візміть 1 ст. л. обраної трави (календула, чистотіл, петрушка, ро-
машка) й залийте її склянкою гарячої води. Потім суміш доведіть до 
кипіння. Залиште настоюватися на 1 годину. Візьміть форму для льо-
ду й залийте туди відвар. Поставте в морозилку до повного заморо-
ження. Кубиком льоду потрібно масажувати обличчя впродовж 2 хв. 
один раз на тиждень.

ТОНІЗУЮЧА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ
Вам знадобляться: сухий зелений чай – 20 гр., вода – 250 гр. За-

лийте сухий чай окропом і дайте настоятися протягом години. Про-
ціджений відвар зберігайте в холодильнику, але не більше, ніж 2 дні.

Змочуйте настоєм із чаю тканину й накладайте її на обличчя на 20 
хв. Застосовувати 2 рази на день. 

ГЛАДЕНЬКІ П’ЯТКИ
Змішайте в рівній пропорції: настойку йоду, нашатирний спирт 

(аміак 10%) і гліцерин. Дайте час настоятися до світлого розчину. 
Втирайте суміш у п’яти після кожного прийняття ванни. 

• Щоб навчити лю-
дей любити справед-

ливість, треба пока-
зати їм результа-
ти несправедли-
вості.

• Всі образи да-
вай забудемо. 
Я прощаю й ти 
прости. І відте-

пер добрішими до 
оточуючих людей 
будемо.

Як каже мудрість... 

Овни. Не витрачайте час на випадкових 
людей і на порожні розмови. Проявіть посту-
пливість по відношенню до своїх близьких.

Тільці. Ретельно плануйте всі свої справи, 
шукайте нестандартні рішення, вони виявлять-
ся дуже вірними та прибутковими. Час взяти 
відпустку й вирушити в захоплюючу подорож. 

Близнюки. Тиждень несе вам просто лавину 
різноманітних можливостей для пригод та ак-
тивного відпочинку.

Раки. Вам потрібен новий досвід як у ділово-
му, так і в особистому житті. Велика кількість 
інформації складеться, нарешті, в нове форму-
лювання, що дасть відповіді на важливі для вас 
питання. 

Леви. На цьому тижні ви будете щасливі, 
як ніколи. Всі справи йдуть на лад, а творчий 
підхід допоможе налагодити відносини між 
вами та колегами.

Діви. Тиждень в цілому сприятливий для реа-
лізації ваших задумів. Друзі порадують підтрим-
кою в будь-якому питанні й веселою компанією 
у вихідні. 

Терези. Для 
того, щоб при-
вернути ото-

чуючих до реалізації власних завдань, скори-
стайтеся своїм даром переконання. Постарай-
теся запастися терпінням.

Скорпіони. Цей тиждень прекрасний для но-
вих планів і задумів. Не варто спочивати на лав-
рах, потрібно розвиватися й рухатися далі.

Стрільці. Для вас буде дуже корисним зайня-
тися розширенням кола спілкування. Є шанс 
знайти нових друзів або ділових партнерів. 

Козероги. Не бажано пливти проти течії, ви 
тільки даремно витратите дорогоцінні сили. 
Знайдіть компроміс. 

Водолії. Роботи багато, як ніколи, але нехай 
вас це не лякає. Якщо не сидіти, склавши руки, то 
можна освоїти нову професію, навчитися багато 
чому з того, до чого лежить ваша душа. 

Риби. У вас зараз занадто багато особистих 
амбіцій і бажання пустити пил в очі. А потріб-
но просто багато працювати, щоб довести свою 
спроможність. 

Споживче товариство Дніпропетровського району продає нежитлове приміщення – 
об’єкт: «Продмаг № 8», розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетров-
ський район, с. Долинське, вул. Кооперативна, буд. 1-а. Площа приміщення 69,1 кв. м. 

Телефон для довідок (095)-144-46-36.

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ІНФОРМУЄ!

На території України погіршується епі-
зоотична ситуація з Африканської чуми 
свиней (АЧС). У липні місяці цього року 
виявлено 12 осередків із АЧС у п’яти об-
ластях (Київська, 
Сумська, Чернігів-
ська, Житомирська, 
Рівненська, Полтав-
ська).

28.07.2015 року під-
тверджено діагноз 
на одному з найбільших (до 60 тис. голів) 
свинокомплексів ПАТ АК «Калита», сел. 
Калита Броварського району Київської об-
ласті.

АЧС – невиліковна надзвичайно заразна 
вірусна хвороба свиней, характеризується 
високою смертністю, значними економіч-
ними збитками. Зараження свиней відбу-
вається шляхом безпосереднього контакту 
(від свині – до свині) та опосередковано: 
через грунт, незнезаражені корми, пред-
мети догляду й утримання, стічні води, 
транспортні засоби, бродячих собак, пта-
хів, обслуговуючий персонал, укуси комах 
та при згодовуванні харчових відходів, що 
містять продукти забою хворих чи інфі-
кованих тварин. Вірус африканської чуми 
свиней не становить небезпеки для люди-
ни, хворіють на АЧС лише домашні та дикі 
свині.  

Ознаки хвороби: раптова загибель твари-
ни, лихоманка, зниження апетиту, слабість 
тазових кінцівок, кашель, блювота, поси-
лена спрага, діарея (іноді з кров’ю) або за-
пор, синюшністю (ціаноз) шкіри та обшир-
ні крововиливи (геморагії) у внутрішніх 
органах.

Як запобігти занесенню вірусу АЧС у 
господарстві?  

1. Утримувати свиней у закритих, надій-
но ізольованих приміщеннях. Не допуска-
ти вигулу свиней та їх контакту з іншими 
тваринами. Проводити щоденний клініч-

ний огляд тварин із ме-
тою виявлення можли-
вого захворювання.

2. Регулярно здійс-
нювати очистку та де-
зінфекцію приміщень 
в яких утримуються 

свині. Обслуговування тварин проводити 
лише в змінному одязі, при цьому вико-
ристовувати окремі засоби догляду, інвен-
тар. Постійно вести боротьбу з гризунами.

3. Не допускати відвідування госпо-
дарств, тваринницьких приміщень сторон-
німи особами.

4. Не купувати м’ясні продукти в невста-
новлених для цього місцях, стихійних рин-
ках.

5. Не утримувати в приватному госпо-
дарстві свиней, якщо ви мисливець на ди-
ких свиней.

6. Не згодовувати свиням харчові відхо-
ди, які містять свинину чи продукти забою 
без проварювання.

Пам’ятайте! 
При підозрі на АЧС сповістіть фахівця 

ветеринарної медицини, краще перестра-
хуватись, аніж наразити на небезпеку 
всіх сусідів. Для оперативного та своє-
часного реагування надаємо телефони 
районної державної лікарні ветеринарної 
медицини: 374-58-94, 753-72-97.

Галина ГОНЧАРУК, 
т.в.о. начальника управління вете-
ринарної медицини. 

ОБЕРЕЖНО, 
АФРИКАНСЬКА
ЧУМА СВИНЕЙ!

РЕЙД Наприкінці липня разом 
із працівниками районної 
газети були проведені рей-
ди серед населення району. 

У ході проведення про-
філактичних заходів ряту-
вальники роз’яснили насе-
ленню правила пожежної 
безпеки в побуті в житло-
вих та дачних будинках. 
Так, електронагрівальні 
прилади, телевізори, раді-
оприймачі та інші побуто-
ві електроприлади, апара-
тура, повинні вмикатися в 
електромережу тільки за 
допомогою справних ште-
псельних з’єднань та елек-
тророзеток заводського ви-
готовлення. Забороняється 
залишати ввімкнені праски, 
фени та інші електроприла-
ди без нагляду. Крім цього, 
забороняється залишати без 
нагляду вдома дітей. На те-
риторії житлових та дачних 
будинків не залишати на 
відкритих майданчиках та 
дворах бочки й іншу тару 
з легкозаймистими й го-
рючими рідинами, балони 
зі стисненим та зрідженим 
газом, а також не очищені 
від решток легкозаймистих 
та горючих рідин бочки та 
іншу тару. 

Також рятувальники 
роз’яснили населенню дії 

під час виявлення підоз-
рілих вибухонебезпечних 
предметів. Було наголоше-
но, що при виявленні підоз-
рілого вибухонебезпечного 
предмету забороняється 
наближатися до нього, пе-
ресувати предмет або бра-
ти його в руки, самостійно 
розряджати, кидати, вдаря-
ти по ньому, розпалювати 
поряд багаття, або кидати в 
нього предмет.

Рятувальники  проінфор-
мували населення, що за 
прогнозом метеорологів на 
більшості території Укра-
їни очікується висока тем-
пература повітря. У зв’язку 
з цим, зростає кількість по-
жеж як у приватному сек-
торі, так і в екосистемах. 
Також проведено профі-

лактичні бесіди щодо до-
тримання правил пожежної 
безпеки під час перебуван-
ня в лісових насадженнях.

Збільшується кількість 
трагічних подій на водних 
об’єктах, тому рятувальни-
ки нагадали вкотре насе-
ленню правила безпечної 
поведінки на воді. Перед 
початком купання необхід-
но обстежити водойму й 
переконатись, що під водою 
немає каміння, металевих 
предметів, або ж мілин. 
Також необхідно уникати 
води зі швидкою течією, ні-
коли не плавати наодинці, 
особливо якщо не впевнені 
у своїх силах, та ні в яко-
му разі не заходити у воду 
в нетверезому стані та в не 
відведених для цього міс-
цях.

Під час проведення ре-
йду рятувальники вручили 
населенню тематичні лис-
тівки та наголосили, що 
під час виявлення надзви-
чайної ситуації необхідно 
одразу телефонувати до 
рятувальної служби за те-
лефоном «101».

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, 
начальник Дніпропетров-
ського районного сектору 
ГУ ДСНС України в Дні-
пропетровській області.

ДСНС ІНФОРМУЄ
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Колектив та батьки дошкільного 

закладу «Світлячок» Новоолексан-
дрівської сільської ради вітають із 
ювілеєм старшу 
медичну сестру 

Анну 
МАЗАНКО.

Шановна 
Анно Іванівно!

Ваш ювілей – 
не тільки 

ваше свято, 
Радіють ваші 
рідні й друзі теж. 
Хай Бог пошле 

іще років багато, 
Здоров’я, щастя, радості без меж! 
Нехай добром наповнюється хата, 

Достатком, щирістю 
                         і сонячним теплом. 

Хай буде вірних друзів в ній багато, 
Прихильна доля огорта крилом. 

Нехай здійсниться те, що не збулося
І добре серце не підкориться рокам.

ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР

родом із Петриківки

Народний вокальний ансамбль «Чор-
нобривці» районного Будинку культури 
від щирого серця вітає з призначенням 
президентської стипендії заслуженого 
працівника культури України Миколу 
Лукича Чирву.

Завдяки вашим 
зусиллям, знан-
ням, досвіду й та-
ланту, культура 
служить людям. 
Ви повертаєте із 
забуття, оберігає-
те й продовжуєте 
розвивати укра-
їнські традиції. 
Вдячні Вам за ви-
сокий художній рі-
вень виконавської 
майстерності, та за Ваші пісні, що йдуть з 
глибини Вашого серця. Бажаємо Вам ща-
стя, здоров’я, родинного тепла, миру та 
злагоди. Хай Ваше життя буде осяяне твор-
чим натхненням.  

Колектив фермерського госпо-
дарства «Мрія-Агро», на чолі з 
Анатолієм Рекою вітають із Днем 
народження 

Олексія ЛАПУ 
Хай дороги 

твої стеляться 
крилато,

І добро 
не оминає хату.
Хай здоров’я, 
 радість 

і достаток,
Сиплються, 
 немов 
вишневий цвіт.
Хай малює 
доля з буднів 

свято.
Хай Бог тобі в житті допомога!

Нехай кожна мить буде 
повна надії

І нехай пощастить 
здійснити всі свої мрії!

Відділ культури, туризму, наці-
ональностей та релігій РДА, ко-
лектив бібліотечних працівників 
району вітають із ювілейним Днем 
народження завідуючу сільської бі-
бліотеки с. Дослідного 

Ірину 
САФОНОВУ.

 Шановна Ірино 
Григорівно!

То не біда, 
що роки

 швидко плинуть, 
То не біда, 

що 45 прийшло, 
Хай тільки 

спогади в душі 
не гинуть 

Про те все до-
бре, що в житті було. 

Добро хай панує у Вашому домі 
Та злагода буде завжди, 

Здоров’я міцного і щирої долі 
Зичимо Вам назавжди!

Українське народне малярство
«Петриківський розпис – всес-

вітнє надбання нематеріальної 
культурної спадщини людства» 
– під такою назвою в сел. Петри-
ківці відбувся обласний семінар 
працівників культури.

Людмила Бриж, в. о. начальника 
відділу культури, туризму, наці-
ональностей та релігій, інформа-
ційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Петриківської рай-
держадміністрації, у вступному 
слові зазначила: «Петриківський 
декоративний розпис по праву 
вважається одним із унікальних 
проявів давньої української художньої 
культури, що сягає корінням у глиби-
ни історії. Протягом століть працею й 
талантом наших предків творилась ця 
культура, її продовжують розвивати 
сучасники, і естафету вже підхоплює 
молоде покоління. Завданням для нас 
сьогодні є створення умов, в яких істо-
ричні, фольклорні, етнічні та сучасні 
культурні традиції й практики могли 
б не тільки зберігатися, розвиватися 
й стати доступними для широкої гро-
мадськості сьогодні й для наступних 
поколінь».

Митці славного козацького краю 
турботливо зберігають традиції пе-
триківської художньої школи та про-
довжують розвивати свою майстер-
ність, поширюючи її серед населення 
й передаючи молодому поколінню. 
Навчання петриківського розпису по-
чинається тут вже з дитячого садочка. 
Так, у дитячому навчальному закладі 
№1 «Сонечко» та № 2 «Ромашка» на-

У 2013 році на 8-й сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної 
культурної спадщини ЮНЕСКО (м. Баку, Республіка Азербайджан) перший 
український елемент «Петриківський декоративний розпис» було включено 
до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини люд-
ства. Ця подія сприяла підвищенню зацікавлення вітчизняною нематері-
альною культурою в Україні й поширенню інформації про неї в світі.

Cам процес підготовки но-
мінації елемента «Петриків-
ський розпис» до Репрезен-
тативного списку ЮНЕСКО 
спонукав до міжкультурного 
діалогу та обміну знаннями 
про розмаїття нематеріаль-
ної спадщини людства на між-
народному, національному й 
місцевому рівні та до плідної 
співпраці талановитих пред-
ставників різних поколінь – но-
сіїв елементу. Так, у 2013 році 
було проведено серію виставок 
за кордоном, зокрема у Франції, 
Державі Кувейт, Іспанії, Бель-
гії, Греції та інших країнах. Це 
не лише сприяло популяризації 
українського елемента «Пе-
триківський розпис», а й дало 
можливість залучити різних 
людей до процесу творчості 
через участь у майстер-класах 
від майстрів Петриківського 
розпису – носіїв елемента. Ко-
жен відвідувач виставок мав 
змогу долучитися до цього мисте-
цтва й ознайомитись із традиціями 
українського ремесла.

вчаються азам петри-
ківського розпису за 
спеціальною розробле-
ною методичною кни-
гою для різних рівнів 
розвитку дошкільнят. 

Для школярів пред-
ставлені гуртки в Бу-
динку дитячої творчос-
ті, у клубних закладах 
району, навчання в 
районному комуналь-
ному закладі культури 
«Петриківська дитяча 
художня школа ім. Т. Я. Пати» – це 
найстаріший навчальний заклад ві-
домого осередку. У професійно-тех-
нічному училищі № 79 учні старанно 
переймають премудрості та маленькі 
секрети виконання Петриківського 
розпису у народних майстрів та здо-
бувають спеціальність художника по 
дереву. Про історію, розвиток та сучас-
ність розпису можна дізнатися в таких 

закладах, як центр народного мисте-
цтва «Петриківка», районний кому-
нальний заклад «Центр народних ре-
месел Петриківщини» Петриківської 
районної ради, «Виставкова зала ім. 
Ф.С. Панка» у приміщенні районного 

Будинку культури, районний 
комунальнийй заклад кульутри 
«Петриківський музей етногра-
фії, побуту та народно-приклад-
ного мистецтва». 

Марія Пікуш, заслужений 
майстер народної творчості 
України, директор районного 
комунального закладу культури 
«Петриківська дитяча художня 
школа ім. Т. Я. Пати» розповіла 
про унікальну на теренах Укра-
їни школу, де викладають окре-
мий предмет – петриківський 

розпис. Крім цього дітям пропонують 
навчання з інших видів мистецтва, на-
приклад, скульптура, витинанка, ви-
роби із соломи, воском, батіком. Марія 
Іванівна зазначила, що любов, повага, 
творчість творять просто дива: «Девіз 
роботи нашого колективу – щоб кожна 
дитина стала творчою особистістю, з 
початку процесу навчання опуститися 
на рівень дитини, а потім підійматися 

разом із нею! Коли я бачу як зміню-
ються на наших очах дітки, розквіта-
ють їхні таланти, у мене в душі теж 
розквітає квітка…»

Людмила Горбуля, заслужений 
майстер народної творчості України, 

викладач ПТУ-79, акцентувала увагу 
присутніх на тому, що петриківський 
розпис став мистецькою візитівкою 
не тільки Дніпропетровщини, а й усі-
єї України. Палець та кошачий пензл 
вивели мистецтво петриківки на між-
народний рівень. Тому з особливим на-
тхненням ми навчаємо сьогодні дітей, 
потенціал яких просто вражає. І з гли-
бокою вдячністю згадуємо наших вчи-
телів, усіх прекрасних людей, які сто-
яли у витоків формування мистецтва 
петриківського розпису, чиїми імена-
ми сьогодні називають школи, музеї, 

їм присвячують виставки й 
з глибокою повагою відно-
сяться всі земляки.

Учасники семінару в рам-
ках заходу побували на екс-
курсії в виставковій залі ім. 
Ф. С. Панка, де їм був про-
ведений майстер-клас із пе-
триківського розпису, тож 
кожен створив власну ма-
льовку. Далі гостей запроси-
ли до Петриківського музею 
етнографії, побуту та народ-
но-прикладного мистецтва, 
де директор Любов Юхи-

менко провела захоплюючу екскурсію.
Підсумок роботи семінару-практи-

куму підвів Георгій Шаповал – заступ-
ник директора Дніпропетровського 
обласного методичного центру клуб-
ної роботи та народної творчості. 

Таміла ЖОРНЯК, 
сел. Петриківка. 

На фото автора: учасники обласно-
го семінару працівників культури.


