
Рука, що гойдає колиску, 
править світом. 

Петер де Вріес 
Щаслива й дружня родина – 

застава міцної держави, в якій 
зберігаються й примножують-
ся сімейні традиції, форму-
ється атмосфера високої духо-
вності та моральності. Саме та-
кою зразковою гордістю Степ-
нянської сільської ради є пра-

цьовиті, активні в суспільному 
житті громади родини Бонда-
рів Наталії й Сергія, Катерини 
й Вадима. Сергій та Вадим – 
рідні брати, які цінують 
і поважають братерські 
відносини.  Родини меш-
кають у селі Степове та 
в дружбі й любові вихо-
вують діточок. Наталя 
Степанівна та Сергій Ан-
дрійович виховують 10 
дітей, Катерина Олексан-
дрівна та Вадим Андрі-
йович плекають 13 діто-
чок, незабаром у родині 
очікується поповнення. 
Обом жінкам присвоєне 
почесне звання Украї-
ни «Мати-героїня», а ще 
вони нагороджені Відзна-
кою голови облдержадмі-
ністрації – пам’ятною медаллю 
«За вагомий внесок у розвиток 
Дніпропетровської області» та 
користуються повагою серед 
односельців. Катерина Олек-
сандрівна активна учасниця 
різноманітних заходів, пише 
вірші, декламує, вишиває.

Головною ро-
дзинкою родин 
Бондарів є те, що 

всі діти (окрім зовсім кри-
хітних) грають на музичних 
інструментах. І звичайно, 
беззаперечна заслуга в цьому 
музичного керівника - Василя 
Ладного. Завзятий й праце-
любний чоловік навчив дітей 
музичної грамоти та грі на 
музичних інструментах. Так 
і утворився вокально-інстру-

ментальний ансамбль родин 
Бондарів. Тут тобі й заморська 
красуня мандоліна, й велична 
домра, й заводна гітара, весела 
балалайка, мелодійна флейта, 

заводні маракаси,  старовин-
ний тамбурин, 2 контрабаси, 
поважний баян. У репертуарі 
самобутнього оркестру по-
над 82 музичні композиції. З 
виступами відвідали м. Дні-
пропетровськ, м. Кривий Ріг, 
м. Комсомольськ Полтавської 

області, м. 
Маріуполь 
Донецької 
о б л а с т і , 
грали у 
Верхньод-
ніпровську. 

З а в д а н -
ня батьків 
- закласти 
основи мо-

ральності, з яких формуються 
норми поведінки, розвинути  
індивідуальні якості кожної 
дитини. Діти добре навчають-
ся в школі, мають гарні оцінки 
з усіх предметів. Діана, якій 
17 років, займається бісеро-
плетінням, самотужки освоїла 
цікавий вид рукоділля. Випус-
книця школи ще гарно малює, 
на кожне свято вітає батьків 
своїм витвором мистецтва. 
Крістіна, 12 років – гарно спі-

ває, разом 
із Радиком, 
йому 13 
років, за-
й ма ю т ь ся 
в о к а л о м . 
Х л о п е ц ь 
ще вираз-
но декла-
мує вірші. 
С т а р ш і 
хлопці вже 
студенти - 
Олександр 

навчається на 3 курсі Академії 
будівництва і архітектури, Пе-
тро - студент 3 курсу Гірничої 
академії. Забавляють братів та 
сестер півторарічні близнюки 

Іллюша та Ромчик, цікаві та 
кумедні. А найменша Даніела 
– улюблениця родини. Вадим 
та Катерина Бондарі в листо-
паді зіграли весілля старшої 
доньки, студентки 3 курсу 
Медичного училища - красуні 
Наталії з юнаком Русланом. До 
родового дерева міцно прирос-
ла ще одна гілочка люблячої 
один одного пари. 

 Дітлахи в родинах Бондарів 
ростуть працелюбними, вони 
залюбки допомагають батькам 
поратися по господарству,  ви-
рощувати овочі на земельних 
ділянках. Дорослі дівчата до-
глядають малечу, слідкують за 
чистотою в помешканні, чер-

гують на кухні. Дбають батьки 
й про фізичну міць майбутніх 
захисників вітчизни. Хлопці 
займаються гирьовим спортом 
та армреслінгом. А для малечі 
на подвір’ї красується дитя-
чий спортивний майданчик, де 
вони жваво граються та розва-
жаються. 

Гостинна родина Наталії та 
Сергія Бондарів радо зустрі-
чали в своїй світлій затиш-
ній оселі поважних гостей. 
У переддень Міжнародного 
жіночого свята – 8 Березня з 
дружнім візитом до багатодіт-
них сімей завітали: Анатолій  
Крупський, перший заступник 
голови облдержадміністрації; 
Олександр Пшеничников, ди-
ректор Департаменту фізкуль-
тури і спорту, сім’ї і молоді 
облдержадміністрації; Роман 
Пруденко, в.о. голови райдер-
жадміністрації; Микола Шере-
мет, заступник голови райдер-
жадміністрації; Любов Біла, 

голова райради; Євгенія Ко-
рінна, Степнянський сільський 
голова; Тетяна Литвиненко, 
завідувач сектору з питань 
фізичної культури і спорту, 
сім’ї та молоді ДРДА, Людми-
ла Стрежньова, голова ДРО 
ВФСТ «Колос» АПК України, 
та ін.

Дружня делегація привітала  
матерів-героїнь із 8 Березня й 
побажала родинного затиш-
ку й сімейного благополуччя. 
Анатолій Крупський зазначив, 
що Наталя та Катерина Бонда-
рі є взірцем жінки – справжньої 
люблячої матусі, яка дарує сві-
тові нове життя. Із побажання-
ми весняного тепла й любові у 
душі, задля того, щоб вихову-
вати діточок щасливими й ве-
селими. Весняним подарунком 
були паспорти на пральні ма-
шини, квіти та корзини з фрук-
тами й солодощами дітям. 

У колі теплого прийому діт-
ки радували гостей чудовою 
грою на музичних інструмен-
тах та мелодійним співом. Ди-
тяча щирість зворушила серця 
дорослих та не залишила бай-
дужими. Особливо вразила 
присутніх пісня «Миру вам», 
така актуальна сьогодні. 

Побажаємо родинам щастя 
без меж, міцного здоров’я, нехай 
діти-квіти зростають на радість 
із квітучою усміхненою долею.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, 
с. Степове.

Фото автора.

З нагоди професійного свята 
працівників житлово-кому-
нального господарства у вівто-
рок на оперативній нараді райдер-
жадміністрації був відзначений 
один із кращих представників 
цієї сфери. Почесною грамотою 
Ігоря Коломойського за сумлінну 
працю, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня працівників жит-
лово-комунального господарства 
і побутового обслуговування на-
селення був нагороджений Мико-
ла Бородій, керівник комунального підприємства «Мрія» Олександрівської сільської 
ради.

Нагороду вручив в.о. голови райдержадміністрації Роман Пруденко з побажаннями й 
надалі натхненної плідної праці, заслужених нагород та щирої вдячності людей.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото: Роман Пруденко вручив Миколі Бородію Почесну грамоту голови ОДА 

за відмінну роботу.
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Дніпровська зоря
заснована у січні 1939 року

Шановні друзі! 
Щиро вітаємо вас із професійним свя-

том – Днем працівників житлово-ко-
мунального господарства та побутово-
го обслуговування населення! 

Все те, що ви робите й створюєте, 
вкрай необхідне кожній сім ї, від вас 
залежить добробут, комфорт і настрій 
мешканців нашої громади. Нехай ваша 
енергія, мудрість, вимогливість до себе 
та підлеглих допоможуть знайти ком-
промісні рішення, вистояти в кризових 
ситуаціях 

Зичимо вам міцного здоров я, душев-
ного тепла, благополуччя, оптимізму, 
сили й наснаги, успіхів та плідної праці 
на користь жителів району. 

З повагою 
Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови 
райдержадміністрації.
Любов БІЛА, голова районної ради. 

НАгОРОДжЕННЯ

СКАРБНичКА РОДиННОгО щАСтЯ

інтернет-новини

Є особливий талант – талант материнства

Ситуація в Криму ускладнюється. Ро-
сія встановлює тотальний воєнний кон-
троль над півостровом і повністю забло-
ковує всі наші воїнські й прикордонні 
підрозділи. Військові РФ продовжують 
топити свої судна.13 березня вранці біля 
Новоозерного в районі бухти Донузлав 
у Криму військові РФ затопили вже чет-
вертий корабель, повідомив начальник 
кримського медіа-центру Міністерства 
оборони Владислав Селезньов.

Необхідна широкомасштабна  інфор-
маційно-психологічна підтримка на-
ших військових у гарячій точці України. 

Олександр Турчинов: «Референдум в 
Криму - фарс та злочин». Про це голова 
Верховної Ради України, в.о. Президента 
України Олександр Турчинов заявив під 
час інтерв’ю президенту-генеральному 
директору Агентства «Франс-Прес» Ем-
мануелю Огу. О.Турчинов пояснив, що 
відповідно до українського законодав-
ства та Конституції питання щодо тери-
торіальної цілісності або зміни кордонів 
можуть обговорюватись лише на всеу-
країнському референдумі. «Тому це дій-
ство, яке вони називають референдумом, 
буде відбуватись не в Криму, а в Крем-
лівських кабінетах», - наголосив він.

Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк у рамках свого візиту до Сполу-
чених Штатів Америки зустрівся з Пре-
зидентом США Бараком Обамою. Вони 
обговорили, як Росія порушує суверені-
тет України. Обама наголосив, що США 
з самого початку кризи вважають втор-
гнення Росії до Криму порушенням між-
народного права й міжнародних угод, 
учасницею яких є Росія, і порушенням 
територіальної цілісності України.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 
застерегла Росію, що вона ризикує от-
римати значні політичні й економічні 
збитки через свої дії в Криму. Канцлер 
Німеччини заявила, що територіальна 
цілісність України «не обговорюється», 
а розміщення Росією військ у Криму є 
чітким порушенням міжнародного права. 
За її словами, Євросоюз готується запро-
вадити санкції, якщо Росія відмовиться 
почати «результативні переговори». 

Верховна Рада України постановила: 
Кабінету Міністрів України вжити за-
ходів щодо припинення перевірок від-
повідними службами органів виконавчої 
влади і державними установами засобів 
масової інформації на період проведення 
передвиборної кампанії з виборів Прези-
дента України виходячи з необхідності 
безумовного забезпечення конституцій-
них гарантій на свободу слова в Україні, 
на вільне вираження своїх поглядів і пе-
реконань, створення належних умов для 
творчої діяльності журналістів, забезпе-
чення плюралізму думок, усунення пра-
вових, адміністративних, економічних 
та організаційних перешкод у висвітлен-
ні передвиборної кампанії з виборів Пре-
зидента України у 2014 році.

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України оголошує до 
1 травня 2014 року прийом публіцис-
тичних творів на здобуття премії іме-
ні  Івана Франка. Приймаються нові 
оригінальні публіцистичні твори у 
галузі інформаційної діяльності, що 
сприяють утвердженню історичної 
пам’яті народу, його національної сві-
домості та самобутності, спрямовані 
на державотворення і демократизацію 
українського суспільства. 



Відповідно до плану основних систем-
них заходів у вівторок відбулося засідання 
колегії райдержадміністрації під голову-
ванням в.о. голови райдержадміністрації 
Романа Пруденка. На розгляд виносили-
ся питання: про забезпечення конститу-
ційних прав і державних гарантій щодо 
доступності здобуття якісної дошкільної 
освіти дітьми дошкільного віку (створення 

додаткових місць); звіт про роботу управ-
ління соціального захисту населення за 
2013 рік; про стан підготовки сільгосппід-
приємств усіх форм власності до проведен-
ня комплексу весняно-польових робіт. 

З першого питання доповіла Наталія 
Олійник, начальник відділу освіти райдер-

жадміністрації, яка наголосила, що станом 
на 01 січня 2014 року у Дніпропетровсько-
му районі функціонують 18 дошкільних 
навчальних закладів (далі ДНЗ, дитячі 
садки, дошкільні освітні установи тощо) 
та 2 навчально-виховні комплекси (далі 
НВК). По Дніпропетровському району на 
100 місць у середньому виховуються 118 
малюків. Ця цифра значно вища у м. Під-
городного та сел. Ювілейного. Відповідно  
до  Закону України «Про внесення змін 
до законодавчих актів з питань загальної 
середньої та дошкільної освіти щодо орга-
нізації навчально-виховного процесу» за-
безпечено 100%  охоплення дітей 5-річного 
віку дошкільною освітою. З цією метою 
щорічно   проводиться  обов’язковий облік 
дітей дошкільного віку в мікрорайоні ДНЗ,  
внесені  корективи в діючі Статути уста-
нов, розроблені положення про групу ко-
роткотривалого перебування дітей в ДНЗ 
та  батьківські угоди між адміністрацією 
ДНЗ та батьками групи короткотривалого 
перебування. Всього дітей 6-го року життя  
– 948. Виховуються в ДНЗ – 608 (156 із них 
в дитячих садках міста Дніпропетровська). 
272 дитини відвідують групи коротко-
тривалого перебування, дозвільні центри, 
«Материнську школу», групи підготовки 
дітей до навчання, які функціонують у се-
редніх загальноосвітніх навчальних закла-
дах Дніпропетровського району  тощо. 

Електронна черга дітей віком від 2 до 
6 років  – 1390 заявок. Це є найпроблем-
ніше питання нашого регіону. Позитивні 

соціально-економічні тенденції  розвитку 
регіону, вигідне географічне положення 
сприяють збільшенню кількості дітей до-
шкільного віку.  Так станом на 01 січня 
2011 року загальна кількість дітей від 0 до 
6 років становила 4972 особи, а на 1 січня 
2014 року ця цифра сягає майже 6 тисяч. 
Упродовж останніх років  в районі зробле-
ні важливі кроки в розбудові регіональної 

системи дошкільної освіти.  За пе-
ріод з 2010 по 2013 рік всього створено  236 
місць в ДНЗ.  

Дошкілля Дніпропетровського району 
займає значуще місце у системі дошкільно-
го виховання Дніпропетровської  області. 

З другого питання виступила  Любов 

Бут, начальник управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації, 
яка наголосила, що проводиться  щомісяч-
ний моніторинг по підприємствах району, 
на яких за даними управління Пенсійного 
фонду заробітна плата нараховувалась на 
рівні або нижче законодавчо встановле-
ного мінімального розміру; підготовлено 
інформації про хід виконання Програми 
зайнятості населення Дніпропетровсько-
го району; про організацію оплачуваних 
громадських робіт; про дані моніторингу 
створення нових робочих місць; про де-
тінізацію доходів та відносин у сфері за-
йнятості; про виконання заходів Галузевої 
угоди у сфері соціального захисту. 

Управлінням щомісячно до органів про-
куратури району надаються інформації  
щодо стану виплати заробітної плати та до-
тримання законодавчо встановленого рівня. 

Протягом звітного періоду 506 громадя-
нам пільгової категорії, згідно зі списками 
наданими сільськими, селищними та місь-
кою радами, нараховано компенсації на 
тверде паливо всього 266,5 тис. грн. і 388 
громадянам на скраплений газ на суму 25,5 
тис. грн, перераховано відповідно 266,5 
тис. грн. та 25,5 тис. грн. на особові рахун-
ки отримувачів.

З метою посилення соціальної підтрим-
ки сімей та права кожного громадянина 
на достатній життєвий рівень, в районі 
була затверджена Комплексна Програма 
соціального захисту населення Дніпро-
петровського району, дія якої була про-

довжена рішенням сесії районної ради від 
05.01.2011 р. № 41-4/VІ до 2015 р. включно. 
Завдяки дії цієї програми за депутатськи-
ми клопотаннями виділялись кошти для 
надання адресної грошової допомоги меш-
канцям Дніпропетровського району, які 
потрапили в скрутне становище в зв’язку 
з хворобою, операцією, смертю близьких 
людей. Надавалася допомога багатодітним 

сім’ям, які виховують 7 і більше дітей для 
вирішення соціально-побутових проблем, 
придбавались мобільні телефони для учас-
ників бойових дій, чорнобильців, інвалідів 
війни, які перебували в черзі на встанов-
лення квартирних телефонів, але в «Укрте-
лекомі» були відсутні технічні можливості 
для проведення лінійного зв’язку. 

За 2013 рік проведено 18 засідань район-
ної комісії з питань призначення житлових 
субсидій, пільг та допомог на яких було роз-
глянуто 201 заяву, в тому числі на: призна-
чення житлових субсидій – 128; отримання 
пільг  (за фактичним місцем проживання) 
– 26; соціальних допомог – 47; по розгляну-
тих заявах відмови отримали 26 сімей.

Робота управління соціального захисту 
населення направлена на досягнення мети: 
матеріальна підтримка найуразливіших 
верств населення району. 

З третього питання доповіла Тетяна 
Ткач, начальник управління агропромис-
лового розвитку райдержадміністрації, 
зазначивши, що з 25 лютого  агроформу-
ваннями нашого району почали проводи-
тися роботи із підживлення посівів озимих 
культур. Із плануючих до підживлення 18 
тис. га озимих зернових, по мерзлоталому 
ґрунту підживлено 80% площ,  в т.ч. 
12,4 тис. га озимої пшениці, 2 тис. га 
озимого ячменю, 0,1 тис.га озимого 
жита. Крім того – 2,9 тис га озимо-
го ріпака підживлено стовідсотково. 
Решта посівів озимих культур буде 
підживлено  локальним способом.  
Щодо стану озимих культур, то на 
сьогоднішній день всі посіви знахо-
дяться в доброму та задовільному 
стані.

Треба зазначити, що з осені аграрі-
ями Дніпропетровського району 100% ви-
конано всі заплановані технологічні проце-
си із обробки ґрунту. Оранка під зяб склала 
50 398 га. Всі площі оброблені і задиско-
вані. Ці фактори виявилися сприятливими 
для проведення сівби ранніх  зернових та 
зернобобових культур на початку другої 
декади березня.

Згідно з робочим планом комплексу весня-
но-польових робіт, господарствам району не-
обхідно провести боронування на площі 38,2 
тис. га, культивації на площі – 56,1 тис. га. 

Тетяна Іванівна звернула увагу керів-
ників господарств всіх форм власності 
щодо необхідності дотримання  структу-
ри  посівних площ, а саме: зернова група 
повинна бути  не менше 55-60%, посіви 
технічних культур не повинні перевищу-
вати 20 %. Посів ярих зернових культур 
передбачається на площі 24,7 тис. га, із них 
ячмінь яровий – 6,4 тис. га, кукуру-

дза на зерно – 16 тис. га, також планується 
посіяти 17,6  тис. га соняшника, 2,5 тис. га 
овочів, 3,4 тис. га картоплі, 6,4 тис. га кор-
мових культур.

Агроформування району на 100% забез-
печені насінням ярових культур. На пе-
ревірку до насіннєвої інспекції надійшло 
1211 тонн зерна ячменю, 341 тонна кукуру-
дзи, 70 тонн вівса, 150 тонн зернобобових, 
26 тонн проса, 101 тонна соняшника. Все 
перевірене насіння визнане кондиційним. 
Решта насіння придбана господарствами 
з належними документами на його якість. 
Мінеральними добривами  на період вес-
няно-польових робіт господарства забезпе-
чені на 100 відсотків. У питанні придбання 
засобів захисту рослин проблем немає.  
Стовідсоткова забезпеченість і пали-
во-мастильними матеріалами. Готовність 
техніки до весняно-польових робіт складає 
98%.  Запаси продуктивної вологи на по-
чаток посівної компанії достатні. Тому на 
сьогоднішній день перед аграріями району 
стоїть основне завдання  в стислі строки 
провести її закриття шляхом одно чи дво-
разового боронування.    

Агроформуванням, які  використову-
ють зрошувані землі, необхідно провести 
ремонт поливної техніки, укласти догово-
ри на подачу води, організувати навчання 
обслуговуючого персоналу основам зро-
шуваного землеробства із залученням на-
вчальних центрів.

На виконання Закону України «Про ка-
рантин рослин» потрібно постійно вести 
боротьбу з карантинними бур’янами, як 
хімічними, так і агротехнічними засобами 
і не тільки на полях, а й на узбіччі доріг, 
полів, у лісосмугах. Виходячи з чинного 
законодавства, оплата праці в сільсько-
господарських підприємствах всіх  орга-
нізаційно-правових форм господарювання 

не може бути нижчою затвердженої галу-
зевою угодою.  

Тетяна Іванівна зауважила, що в більшо-
сті  господарств є порушення вимог з охо-
рони праці. 

У районі постійно впроваджуються нові 
прогресивні  технології сільськогосподар-
ського виробництва, використовуються 
сучасні досягнення науки в сфері селекції 
насіння, впроваджуються у виробництво 
нові високопродуктивні сорти  сільсько-
господарських культур, підвищується ро-
дючість ґрунтів.

 «Висловлюємо впевненість,  що комп-
лекс весняно-польових робіт в нашому ра-
йоні буде проведено своєчасно при високій 
якості робіт, адже це –  запорука майбут-
нього врожаю, – наголосила Тетяна Ткач.  

Юлія чУМАК. 
Фото Наталії ЯКІВЕЦЬ.
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«Дніпровська зоря» офіційно

Щоб дізнатися про хід комп-
лексу весняно-польових робіт, 
кореспондент нашої газети разом 
із начальником управління агро-
промислового розвитку Тетяною 
Ткач направилися до ФГ «Вперед 
Агро» та його працелюбного  ке-
рівника Анатолія Реки. 

«Зустрічаючи весну, повним 
ходом кипить робота на полях, 
– господарськи, по діловому роз-
повідає шановний аграрій, –  тех-
ніка працює, готуючи землю під 
новий урожай. Уже закультиво-
вано 170 га, закінчується  боро-
нування останніх 500 га землі. З 
турботою підкормлено аміачною 
селітрою по 100 кг на гектар 420 
га озимої пшениці». 

В планах у Анатолія Васильо-
вича посадити картоплю, бор-
щовий набір овочевих культур, 
горох, соняшник, кукурудзу. На 
сьогодні розпочато й продовжу-
ється висадження ранніх сортів 
овочів, а саме, цибулі, капусти. 
Завдяки сприятливим погоднім 
умовам уже посіяна морква. 

Теплиці милують око, в теплі 
й затишку росте капуста та ци-
булька.

Анатолій Васильович показав 
зелене листячко, яке з’явилося з 
насіння. Такого в Дніпропетров-
ському районі ще не було. Опа-
нувавши унікальну технологію 
вирощують свою цибулю з на-

сіння. «Раніше не садили, бо 
не вигідно було, а цього року 
в самий раз. Такий метод оку-
пає себе. Та й люди взимку 
зайняті» – пояснив нам аграрій із 
багаторічним (аж півстолітнім!) 
стажем.

Пишається фермер своїм ос-
таннім надбанням новим Джон 
Діром  – найкращим помічником 
у полі, який сьогодні  задіяний 
під боронування  поля під куку-
рудзу. 

А ще на території 5 га розки-
нулися вітисті сади, які також 
потребують догляду. Тож  на сьо-
годні там  йде формування кро-
ни, обрізається непотрібне гілля.

Тетяну Іванівну, як началь-

ника управління АПР, турбує 
питання щодо забезпечення ФГ 
«Вперед Агро» насінням під 
комплекс весняно-польових ро-
біт. Анатолій Васильович пояс-
нив, що фермерське господар-
ство з відповідальністю підійш-
ло до цього питання й у повному 
обсязі забезпечене насінням, 
паливно-мастильними речови-

нами, навіть із 
запасом на збір 
ранніх зерно-
вих культур. 
Техніка також 
знаходиться в 
задовільному 
стані, на 50% 
запаслися за-
собами по до-
гляду за рос-
линами. 

На сьогод-
нішній день 
у сільському 
господарстві 
зайнято понад 
25 чоловік. 

Працівники всі на місцях завзя-
то працюють.  До дружньої ко-
манди трактористів добавився 
молодий працівник Юрій Калі-
ніченко.

Гордістю Анатолія Реки є те, 

що він відчуває  
міцну підтримку 
з боку родини. 
Сини є гідними 
п р одовж у в ача -
ми батьківської 
справи. Працю-
ючи пліч-о-пліч 
діти переймають 
найкращі тради-
ції трударя по-
лів. Старший син 
Анатолій, йому 
43, плідно працює у ФГ «Мрія 
Агро» з вирощування  овочевих 
культур. Молодший Олександр, 
30 років, – організовує  господар-
чу частину в ФГ «Фортуна» із ви-
рощування зернових та технічних 
культур. Зять Олександр спеціалі-
зується з техніки. Онуки Олексій 
та Олександр допомагають у ви-
рішенні питань з усіх технологіч-
них процесів у фермерському гос-
подарстві. Донька Наталія також 
не стоїть осторонь родинної спра-
ви, задіяна у реалізації продукції.

«Як приходить весна, чую 
клич журавля, закликає мене він 
у поле.

Дозріває земля і в тривозі 
душа, як без тебе прожить, моя 
доле...». Ці віршовані рядки влуч-
но характеризують родину Ана-

толія Реки. 
Незважаючи на напружену 

ситуацію в країні, трударі зна-
ють свою справу – їм необхідно 
в поля виходити, щоб пшеничні 
ниви колосилися. Проблеми й за-
грози неодмінно минуть, і кожна 
українська родина матиме  змогу 
скуштувати запашний теплий 
хліб, вирощений дбайливими мо-
золистими руками Хлібороба. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ,  
м. Підгородне.

На фото: Анатолій Река й Те-
тяна Ткач милуються вироще-
ними із насіння зеленими схода-
ми. Анатолій Васильович у полі 
разом із сіячем Володимиром  
Бобенком та трактористом Васи-
лем Чупітою.

КОЛЕгІЯ

Працюємо відповідально

Найпрацьовитіша родина



Дніпропетровська районна виконавча дирекція Дніпропетров-
ського обласного відділення Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності (далі – Дніпропетровська 
РВД) інформує про використання коштів Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) 
за 2013 рік за напрямками фінансування та вимогами, перед-
баченими Законом України від 18.01.2001 року №2240-ІІІ «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням».

Головним завданням Дніпропетровської РВД було й залиша-
ється своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, 
установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог за-
страхованим у Фонді особам, яке необхідно проводити протягом 
10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви – 
розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансуван-
ня, що затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 
р. № 26, виконується Дніпропетровською РВД, фінансування на 
виплати допомог здійснюється у терміни передбачені законодав-
ством, за виключенням випадків, що не залежали від Фонду.

За 2013 рік надходження (доходи) бюджету відділення Фон-
ду склали 1,3 млн грн (93,3 % до плану), а витратна частина –  
29,4 млн грн, що по відношенню до запланованого рівня складає 
107,2 %. 

У цілому доходна та витратна частини за окремими напрямка-
ми, передбаченими законодавством, по Дніпропетровській РВД 
за 2013 рік склали (тис. грн):

Найбільшу питому вагу в загальних витратах складають випла-
ти на допомоги – 22,1 млн грн (або 75,2%), а серед них – виплати по 
тимчасовій непрацездатності (11,6 млн грн), що складає 39,5 % до 
загальних витрат (29,4 млн грн) та 52,5% до виплат на допомоги.

На виплату допомоги по вагітності та пологах у 2013 році на-
правлено 10,4 млн грн (на 2,3 млн грн більше, ніж за 2012 рік), що 
обумовлено зростанням за 2013 рік середньоденного розміру до-
помоги, збільшенням чисельності працюючих та кількості виплат.

На поховання застрахованих осіб виплачено 38 допомог у сумі 
83,6 тис. грн, що більше, ніж за 2012 рік (74,0 тис. грн) на 4 ви-
плати. 

У 2013 році до санаторно-курортних закладів України видано 994 
пільгових путівок на загальну суму 5893,3 млн грн. Завдяки додат-
ково проведеній Виконавчою дирекцією ФСС із ТВП (м. Київ) заку-
півлі путівок у звітному році в санаторіях України покращили своє 
здоров’я на 348 працівників району більше, ніж це було в 2012 році 
(646). До реабілітаційних відділень санаторіїв безкоштовно видано 
КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ «ДОР» 53 путівки.

Дніпропетровською РВД, як пріоритетний напрямок діяльно-
сті, проведена відповідна організаційна робота по оздоровленню 
влітку 2013 року 139 дітей шкільного віку (від 6-ти до 18-ти ро-
ків) за кошти Фонду. Крім цього, в осінньо-зимовий період 2013 
року за кошти Фонду (117,3 тис. грн) було додатково оздоровлено 
в дитячому санаторно-оздоровчому центрі «Дружба» (м. Євпа-
торія, Автономної Республіки Крим) ще 22 дитини працівників 
району. Путівки в цю дитячу оздоровницю, згідно рішення прав-
ління Дніпропетровського обласного відділення Фонду, було 

придбано за їх повну вартість, з видачею 
застрахованим у Фонді особам за 10 відсо-
тків їх вартості. 

Крім вище перелічених соціальних по-
слуг, у грудні 2013 року, традиційно, для 
дітей (у віці до 14 років) застрахованих 
осіб району за кошти Фонду було видано 
22,7 тисяч дитячих новорічних подарунків 
загальною вартістю 543,2 тис. грн.

У бюджеті Дніпропетровської РВД, який 
затверджено на 2014 рік, збільшено як над-
ходження (на 0,4 млн грн), так і витратна 
частина (на 5,8 млн грн), що дасть можли-
вість дещо підвищити обсяги соціальних 
послуг (путівки в санаторії, дитячі заклади 
оздоровлення) для застрахованих осіб та 
членів їх сімей нашого району в порівнянні 
з минулим 2013 роком. 

Лілія СОКОЛОВА, директор 
Дніпропетровської  районної 

виконавчої дирекції
Дніпропетровського обласного відді-

лення Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності.
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У вівторок на оперативній нараді  
райдержадміністрації була заслухана 
доповідь начальника відділу житло-
во-комунального господарства та бу-
дівництва райдержадміністрації Ва-
лентини Верпаховської.   

Сфера послуг житлово-кому-
нального господарства – одна  
з найважливіших соціально-значущих 
складових господарського комплексу 
України. Завдяки праці працівників 
житлово-комунального господар-
ства в сім’ї українців потрапляють 
тепло і вода, газ та світло, підтриму-
ється безперебійна робота інженерних 
комунікацій, каналізаційного та шля-
хового господарства, проводиться ре-
монт житла, благоустрій та озеленен-
ня вулиць і скверів гарнішають, роз-
квітають вулиці, парки й сквери. А це 
означає й добрий настрій мешканців 
та гарне самопочуття. Від професіона-
лізму й сумлінності залежить загаль-
ний соціальний настрій суспільства. 
Їх робота - як повітря. Поки є, його  
не помічають, а тільки щось не так – 
відчувають відразу всі, і дуже сильно.

Зрозуміло, що сьогодні робити це 
вкрай важко, позначаються нинішні 
економічні проблеми й негаразди, але 
тим ціннішими є прагнення досягти 
реального підвищення ефективності 
діяльності підприємств житлово-ко-
мунального господарства Дніпропе-
тровського району. Тому всі ми належ-
но оцінюємо нелегку працю робітників 
житлово-комунального господарства.

Досить символічно, що свято «День 
працівників житлово-комуналь-
ного господарства і побутового об-
слуговування населення» призначе-
не саме на цю пору весни й розквіту. 
Адже закінчується в цей період опа-
лювальний сезон.

На сьогодні загальна кількість ба-

гатоквартирних житлових будинків 
усіх форм власності на території Дні-
пропетровського району складає 435 
одиниць, загальної площі - 425 тис. кв. 
метрів, з них будинки складають: ко-
мунальної власності - 209; відомчих 

- 138; житлово-будівельних коопера-
тивів - 5; об’єднання співвласників ба-
гатоквартирних будинків – 83.

Будинки комунальної власності об-
слуговують комунальні підприємства, 
які надають послуги із утримання жит-
лового господарства, водопостачання  
та водовідведення, послуги з бла-
гоустрою, а саме: комунальне під-
приємство Ювілейної селищної ради 
«ЖЕК-1» - керівник Алла Ніколенко; 
житлово-комунальне підприємство 
«Чумаківської сільської ради «Кому-
нальник» - керівник В’ячеслав Попов; 
комунальне підприємство Новоолек-
сандрвської сільської ради – керівник 
Валерій Білоус; комунальне підприєм-
ство Олександрівської сільської ради 
«Мрія» - керівник Микола Бородій; 

комунальне підприємство Новоми-
колаївської сільської ради «Партнер» 
- керівник Петро Гриненко; кому-
нальне підприємство Любимівської 
сільської ради «Господар» - керівник 
Михайло Федірко.

Також у районі створе-
но комунальне підпри-
ємство «Побутового об-
слуговування населення 
«Промінь» Дніпропетров-
ського району – керівник 
Андрій Волков. Дане під-
приємство надає послуги 

з вивезення твердих побутових 
відходів із населених пунктів 
району та інші послуги насе-
ленню.

Житловий фонд комуналь-
ної власності Партизанської 
та Кіровської сільських рад 
обслуговує ТОВ «Енерговод-
хоз». Також створені кому-
нальні підприємства «Екс-
плуатаційна технічна служ-
ба» Підгородненської міської 
ради та спеціалізована ри-
туальна служба Ювілейної 
селищної ради, які надають 
ритуальні послуги мешкан-
цям даних громад. Надаються 
послуги мешканцям району 
комунальними підприємства-
ми міста Дніпропетровськ: 

«Дніпроводоканал» та Дніпропе-
тровські міські теплові мережі», а 
також Новомосковький водоканал, 
ПАТ «Дніпрогаз» та ПАТ «Дніпро-
обленерго». На цих підприємствах  
у районі працює більше 1000 чоловік.

Своїм відповідальним виконанням 
обов’язків працівники житлово-ко-
мунального господарства несуть 
мир і спокій у родини, забезпечують 
умови для того, щоб наш побут був 
налагодженим і комфортним. Нехай 
їм завжди вистачатиме професійної 
майстерності й досвіду для вирішення 
нагальних питань із поліпшення яко-
сті життя та підвищення рівня обслу-
говування населення, з підтримки в 
належному порядку житлового фонду 
й комунальних об’єктів.

НАДхОДжЕННЯ 
ДО МІСЦЕВОї КАЗНи

Нещодавно першим заступником начальника Дні-
пропетровської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропе-
тровській області Русланом Царуком проведено «кру-
глий стіл» із представниками бізнесу району. 

До відома платників доведені результати роботи ін-
спекції за 2 місяці поточного року. Так, до місцевого 
бюджету було сплачено 48,6 млн грн, а це на 6,3 млн 
грн або на 13 відсотків більше порівняно з минулоріч-
ним періодом. 

Найбільше надходжень забезпечили податок на до-
ходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний пода-
ток. Із зазначених податків, за січень - лютий поточ-
ного року надійшло податку на доходи фізичних осіб 
– 33,7 млн грн, плати за землю – 6,3 млн грн, єдиного 
податку – 4,8 млн грн.

Руслан Михайлович  відзначив позитивні пере-
творення в роботі органів Міндоходів,  зокрема, це:  
впровадження електронних сервісів, функціонуван-
ня центру обслуговування платників, спрощення 
процедури реєстрації платників ПДВ і єдиного по-
датку. Все це має суттєвий вплив на  налагодження 
партнерських відносин між владою і бізнесом, і як 
результат – підвищення надходжень  до бюджету.

РЕЗУЛЬтАти АДМІНІСтРУВАННЯ 
ЄСВ З ПОчАтКУ ПОтОчНОгО РОКУ 

У ДНІПРОПЕтРОВСЬКІЙ ОДПІ
Нещодавно в Дніпропетровській ОДПІ ГУ Міндо-

ходів у Дніпропетровській області відбулася зустріч 
із журналістами газети «Дніпровська зоря» за учас-
тю заступника начальника Дніпропетровської ОДПІ 
Юрія Кочеткова на тему «Результати адмініструван-
ня ЄСВ з початку поточного року». 

Юрій Вікторович зазначив, що з жовтня 2013 року 
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування покладено на 
Міністерство доходів і зборів України. 

У Дніпропетровській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дні-
пропетровській області обліковуються 7869 страху-
вальників, юридичних та фізичних осіб – підприєм-
ців. З них сплачують страхові внески – 4049 фізичних 
та юридичних осіб.

Станом на 1 березня поточного року до цільових 
фондів фактично надійшло 62941,0 тис. грн єдиного 
соціального внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування.

За результатами звітного періоду адміністрування 
ЄСВ подали звіти про суми нарахованої заробітної 
плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, 
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування до органів доходів і зборів – 2531 
юридичних і фізичних осіб – підприємців, які мають 
найманих працівників в тому числі майже 1400 звітів в 
електронному вигляді.

З питань електронного звітування з єдиного внеску, 
отримання послуги з безоплатної видачі електронно-
го цифрового підпису платники повинні звертатися 
в Акредитований центр сертифікації ключів. Деталь-
ну інформацію щодо режиму роботи, представництв 
Акредитованого центру, бланків документів, зразків 
їх заповнення, переліку необхідних для реєстрації 
документів можна переглянути на офіційному інфор-
маційному ресурсі АЦСК ІДД www.acskidd.gov.ua. 
Заступник начальника повідомив, що реквізити ра-
хунків розміщено на офіційному веб-порталі Міндо-
ходів України (www.minrd.gov.ua) у розділі «Реєстри» 
та на інформаційних стендах у ЦОПП ОДПІ.

Юрій Вікторович звернув увагу на роботу нового 
сервісу - «Електронний кабінет платника податків», 
якій дозволяє платникам подавати податкову звіт-
ність, переглядати свої дані про стан розрахунків з 
бюджетом на конкретну дату.

Дніпропетровська ОДПІ.

КЕРІВНиЦтВО ОБЛАСтІ ПРиЙНЯЛО 
РІШЕННЯ ПОСиЛити КОНтРОЛЬ 
ЗА СтАНОМ ПОжЕжНОї БЕЗПЕКи 

У ЛІСАх ОБЛАСтІ
Підвищення температури останніх днів дало старт 

масовим виходам людей на природу. Як наслідок, 
маємо три лісові пожежі, причиною яких стало не-
обережне поводження з вогнем під час відпочинку 
в лісових масивах області. Це, для місцевих органів 
влади, чіткий сигнал до дій, зазначив голова регіо-
нальної комісії техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Анатолій Крупський. За його 
словами, в найкоротший термін необхідно запрова-
дити ряд превентивних попереджувальних заходів, а 
саме: обмежити несанкціонований доступ населення 
до лісових масивів; забезпечити своєчасне виявлення 
та гасіння лісових пожеж; при необхідності організу-
вати патрулювання в лісах області рейдових бригад; 
створити резерв паливно-мастильних матеріалів для 
гасіння та ліквідації наслідків пожеж у лісах, та зва-
лищ сміття.

Також Анатолій Крупський поставив завдання міс-
цевим органам виконавчої влади своєчасно, до почат-
ку сезону, підготувати місця масового відпочинку 
людей на воді та відповідну інфраструктуру.

Олександр ЄгОРОВ, головний спеціаліст 
сектору взаємодії з правоохоронними 
органами, цивільного захисту, оборонної 
та мобілізаційної роботи райдержадміністрації.

БЕЗПЕКА життЄДІЯЛЬНОСтІ

МІНІСтЕРСтВО ДОхОДІВ І ЗБОРІВ ПОВІДОМЛЯЄ

ОПЕРАтиВНА НАРАДА

зАхоДи влАДи щоДо блАгоустрою 
нАселених пунктів, упоряДкувАння 
Дорожнього госпоДАрствА

ДНІПРОПЕтРОВСЬКА РВД ЗВІтУЄ Використання коштіВ Фонду 
соціального страхуВання з тимчасоВої 

Втрати Працездатності за 2013 рік

Показники виконання бюджету План Факт % 
виконання

1 2 3 4
ДОХОДИ (тис. грн.) 1397,0 1303,6 93,3
•	 надходження від часткової сплати вартості за путівки 
на санкурлікування 1309,0 1150,5 87,9

•	 інші надходження 88,0 153,1 174,0
ВИТРАТИ (тис .грн.) 27377,0 29351,7 107,2
•	 на виплату допомог, усього 19586,0 22116,2 112,9
в тому числі:
- по тимчасовій непрацездатності 10802,0 11593,4 107,3
- по вагітності та пологах 8700,0 10439,2 120,0
- на поховання 84,0 83,6 99,5
•	 оздоровчі заходи (путівки в санаторії та дитячі заклади 
оздоровлення, придбання дитячих новорічних подарунків) 7124,0 6558,4 92,1

•	 організаційно-управлінські заходи 654,0 648,0 99,0
•	 витрати по виконанню обов’язків страховика 7,0 3,6 51,4
•	 інші витрати (допомоги громадянам, які 
постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, повернення 
Держказначейству)

6,0 25,5 425,0

З метою усунення перешкод у розвитку бізнесу, недопущення фактів порушення 
прав фізичних осіб-підприємців та суб’єктів господарювання, незаконного втручання 

у їх господарську діяльність, тиску з боку органів державного контролю та правоохоронних органів у прокуратурі 
Дніпропетровського району запроваджено телефон «гарячої лінії» – (056) 27-90-04. Повідомлення приймаються 
у будні дні з 09 до 18 години, перерва з 13 до 14 години.

ПРОКУРАтУРА ІНФОРМУЄ



Масляна – традиційне  веселе свято, що дійшло до 
нас із часів язичництва Київської Русі. Це останній  
тиждень перед Великим Постом. Так звана Сирна сед-
миця. Це проводи зими, осяяне радісним чеканням 
близького тепла, весняного відновлення природи. Цей 
період необхідно провести в доброму спілкуванні з 
ближніми, рідними, пробачити образи.

Скарбничка свят Партизанської шко-
ли поповнилася цим чудовим народним 
дійством. Метою було познайомити пер-
шокласників із традиціями українського 
народу та нашої місцевості, виховувати 
любов до національної культури, історії, 
прививати уважне ставлення до рідного 
краю, його традицій, обрядів. 

Усі діти з нетерпінням чекали на це 
свято, готуючись до нього. Протягом 
тижня разом із класним керівником 
вивчали цікавинки про Масляну. Так 
дізналися, що у народі Масляну ще 
називають Масницею, Масляницею, 
Сиропустом, Колодієм, Лущенням. В 
основі святкування було вшанування 

народження Бога Сонця - як джерела тепла, а значить і 
майбутнього урожаю. Саме тому головною обрядовою 
стравою на Масляну були круглі, рум’яні, гарячі млин-
ці, які своєю формою нагадували Сонце. 

Найцікавішим для учнів був конкурс «Смачні млин-
ці». Усі першокласники взяли в ньому участь. Кулінар-
ні витвори радували та зачаровували гостей. Млинці 
були схожі на справжніх метеликів, ведмедиків, гри-
бочків-мухоморчиків, рибок, поросяток, та ін. Врази-
ли своєю оригінальністю мереживні млинці, млинці 

у вигляді будиночку, криниці. Учні з не-
терпінням чекали результатів конкурсу. 
Журі було дуже важко визначити кращих, 
бо всі претендували на перші місця. Ма-
ленькі кулінари були нагороджені гра-
мотами та подяками. А після закінчення 
свята першачки поласували смачними 
млинцями. 

Учасники та гості свята залишилися 
задоволеними, адже попереду всіх чекає 
довгоочікувана весна.

Велику вдячність висловлюємо бать-
ківському колективу 1 класу  за допомогу 
в проведенні свята.

Юлія ЗАПЛЮСВІчКА, 
класний керівник 1 класу 

Партизанської СЗШ.
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Світова велич письменника визнача-
ється багатьма складниками: його міс-
цем у світовому літературному процесі, 
впливами на читача та хід історичних 
подій, внеском нових ідей і нових мис-
тецьких засобів та скарбів у загально-
людську культуру.

Талант Шевченка, його допитливість, 
незвичайна любов до всього рідного, 
до свого пригнобленого на роду, до сво-
єї культури, що перебувала тоді в мос-
ковському ярмі, а також освіта, начита-
ність, праця над собою – все це було ґрун-
том для появи геніаль них його творів.   

Від виходу з друку першого видання 
«Кобзаря» і до сьогодні про Шевченка, 
його життя й геніальну творчість надру-
ковано стільки статей, розвідок не тільки 
в Україні, а й по інших країнах світу, що 
їх навіть не перелічити.

Т.Г. Шевченко силою свого полум’я-
ного й мистець кого слова, силою своєї 
загальнолюдської правди пе реступив 
кордони рідної й дорогої України. Його 
тво ри відразу пробили мур байдужості 
й ворожості до українського слова, під-
нісши відразу нашу мову й літе ратуру на 
нечувану височінь.

Іван Франко писав про Шевченка: «Я 
не знаю в світовій літературі поета, який 
би став таким послідо вним, таким гаря-
чим, таким свідомим оборонцем за права 
жінки на повне і людське життя».

Видатний шведський славіст Альфред 
Єнсен, що добре знав українську мову, 
написав дві книжки про творчість Тара-
са Шевченка, де зазначав: «Велика си ла 
прийшла з України, справжній оновлю-
вач ук раїнської літератури... в історії 
всесвітньої літератури мало таких при-
кладів, щоб 26-літній поет виступив із 
такими зрілими творами перед народом, 
як Шевчен ко... В історії світової літера-
тури він поставив собі пам’ятник, силь-
ніший від бронзи».

Російський письменник В. Вересаєв із 
великим за хопленням відгукувався про 
Т.Г. Шевченка: «Безстрашна революцій-
ність, запорізька жадоба волі, залізна 
впертість, зосереджений гнів і велика 
любов, славне минуле в боротьбі з гно-
бителями, лука вий гумор, незрівнянна 
музика української мови, за пах квіту-
чих вишневих садків, пірамідальні то-
полі над білими хатами – все це в поезії 
Шевченка. Любити Шевченка – люби-
ти Україну. Любити Україну – лю бити 
Шевченка».

Ми з неприхованою гордістю промов-
ляємо ім’я на шого пророка, що став гор-
дістю всього цивілізовано го й культур-
ного світу.

Борис Грінченко писав: «Шевченко 

своєю національною свідомістю є геній, 
а своєю незмірною вагою, значенням у 
справі національного відроджен ня свого 
рідного краю є явищем феноменальним, 
єди ним, може, на світі».

Павло Тичина писав, що невелика кни-
жечка «Кобзар» «внутрішнім змістом 
своїм без краю величезна» й «своєю поя-
вою грандіозне зрушення зробила»

На Черкащині, в селі Моринці, у роди-
ні селянина-кріпака народився великий 
поет, художник. Що означає слово «крі-
пак»? Це людина, закріплена за паном, 
яка працює на нього. Пан міг кріпака 
продати, купити, виміняти, як річ.

У селі Кирилівка минули дитячі роки 
Тараса. В селі збереглася могила матері, 
яка молодою пішла з життя, залишивши 
осиротілих дітей. Збереглася також хата 
дяка, в якій вчився Шевченко. На кладо-
вищі – могила батька Григорія Іванови-
ча. Є в селі музей Тараса Григоровича, 
пам’ятник великому поетові, як і запові-
дав поет. Його поховано над Дніпром на 
високій Чернечій горі, яку народ нази-
ває Тарасовою. Тут часто можна почути 
українських народних співців і музикан-
тів, які співають і грають на кобзі (бан-
дурі). Це кобзарі.

Чому Шевченка називають Кобзарем? 
Колись у сиву давнину, ходили по Укра-
їні старі люди (часто вони були сліпі), 
співали про тяжке життя, про героїчні 
подвиги козаків. Співаючи, вони грали 
на старовинному інструменті – кобзі. 
Назва інструменту і дала назву – кобзарі.

Шевченко не грав на кобзі, не співав 
пісень по дорогах України. але коли чи-
таєш його твори, то ніби чуєш ніжну, 
сумну пісню про тяжке життя народу.

Свою першу збірку творів (1840 р.) 
поет назвав «Кобзар». Входило до неї 
тоді 8 поезій.

Не один вірш із цієї збірки знайшов 
дорогу до нашого серця. Його поетичне 
слово любить і ненавидить, плаче і смі-
ється, радіє і сумує. «Я так її люблю, я 
так її люблю Мою Україну убогу ...» – 
писав поет. Україні він віддав своє жит-
тя і мріяв бачити її і український народ 
вільними. Пам’ять про поета вічна.

Тарас Григорович Шевченко був не 
тільки поетом, він був ще й і таланови-
тим художником. Його роботи різнома-
нітні за жанрами: автопортрети, портре-
ти, пейзажі.

 Пам’ятає народ свого Кобзаря, вшано-
вує його пам’ять: іменем Шевченка наз-
вано вулиці, театри. Національний уні-
верситет носить його ім’я. На майданах 
міст і сіл споруджено пам’ятники поету.

Шевченків «Кобзар»... Він став сино-
німом сумління свого часу, бо сам автор 

зібрав сюди кожну сльозину, найменший 
стогін болю кріпака. Духов ну велич і 
красу народу він підніс на найвищу ви-
сочінь, чим збагатив увесь світ. Ім’я Та-
раса Шевченка стало символом на шого 
народу. Його «Кобзар» лежить на столі 
поряд із хлібом, а пісні його вишиті на 
рушниках.

Він був сином мужика, а став володарем 
у царстві духа. Він був кріпаком, а став ве-
летнем у царстві людської культури. Він 
був самоуком, а вказав нові, світлі й вільні 
шля хи професорам і книжним ученим.

Десять літ він томився під вагою ро-
сійської солдат ської муштри, а для 
волі Росії зробив більше, ніж десять пе-
реможних армій. Доля переслідувала 
його в житті, скільки лиш могла, та вона 

не зуміла перетворити золота його душі 
в щастя для нього самого.

Перегорнули ми останню сторінку 
«Кобза ря», доторкнулися душею до пал-
кого й нескореного серця по ета. А пісні, 
вже півтора століття співає український 
народ, а скільки ще співатиме – зале-
жить від нас з вами. Адже нам твори-
ти долю української пісні, української 
мови, українського народу. Тож нехай 
«Заповіт» великого Кобзаря стане запо-
вітом для нас – зберегти мову народу, 
йо го звичаї, його пісні й пронести через 
віки у майбуття.

Наталія гЕРАСиМЕНКО, 
вчитель української мови 

та літератури Підгородненської СЗШ-3.

людство шануЄ шевЧенКа
В історії залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам’ятає й шанує люд-

ство. До них належить й ім’я великого українського поета, художника, 
мислителя Тараса Шевченка.

Перші березневі дні на нашій землі пов’язані з іменем Великого Коб-
заря й саме цього року ми відзначаємо 200-річчя від дня його народ-
ження. Тарас Григорович – геній українського народу, він вніс неоцінен-
ний вклад у духовну скарбницю людства. 

Днями в бібліотеці Підгородненської СЗШ-3 пройшов конкурс на 
краще декламування поезії Т.Г.Шевченка. Учитель української мови 
та літератури Наталія Герасименко та бібліотекар Валентина Ши-
ряєва разом із учнями 5-Б класу згадали життєвий та творчий шлях 
поета. Декламуючи поезію Тараса Григоровича, діти проявили не-
абиякі творчі здібності. У конкурсі учні чудово прочитали напам’ять 
вірші Кобзаря. Творчість Шевченка для дітей – далеко не нова, адже 
вони змалку захоплюються творчим надбанням українських поетів і 
письменників. 

Зустріч пройшла в теплій атмосфері. Глибше познайомитися з твор-
чістю Великого Кобзаря дітям допоможуть наступні уроки української 
літератури.

Тарас Шевченко - центральна постать україн-
ського літературного процесу XIX століття, чия 
творчість  мала вирішальне значення в станов-
ленні та розвитку нової української літератури,  
утвердивши в ній загальнолюдські  демократичні 
цінності та піднісши її до рівня передових літе-
ратур світу.  Ім’я Тараса Шевченка  відоме в усьо-
му світі. В багатьох країнах йому встановлені 
пам’ятники. Його твори перекладені майже на всі 
мови світу. Його ім’ям в Україні названі навчаль-
ні заклади, театри, площі, вулиці, міста. 

У дошкільному закладі №7 «Івушка» (м. Підго-
родне) було проведено ряд навчально-виховних 
заходів та тематичних годин. У кожній групі са-
дочку були створені куточки з творами Т.Г.Шев-
ченка. Діти всіх дошкільних груп знайомилися 
з творчістю великого поета, читали його вірші. 

До садочка були запрошені працівники районної 
дитячої  бібліотеки м. Підгородного, які цікаво 
розповіли дітям про визначні події в житті пое-
та.  Наприкінці розповіді, діти послухали гарні 
вірші, які підготували для своїх однолітків вихо-
ванці групи «Сонечко» Ярослав Махно та Олег 
Водоп’ян.

Незабутні враження залишила в дітей екскур-
сія до місцевого краєзнавчого музею, де діти 
також мали змогу продовжити знайомство  з 
історією життя великого Кобзаря. Малята заці-
кавлено роздивлялися предмети побуту, які були 
притаманні для того часу, коли жив та писав свої 
твори Тарас Шевченко. 

Діти старшої вікової групи дитячого садочка 
вшанували пам’ять великого поета, поклавши 
живі квіти до пам’ятника Т.Г.Шевченка, який роз-
ташований у центрі  міста Підгородне. 

т. В. тЮтЮННиК, 
музичний керівник КДНЗ №7 «Івушка».

ЗНАЙОМСтВО З тВОРчІСтЮ МитЦЯ

світова велич  тараса

СВЯТО МАСЛЯНОЇ
У ДУСІ тРАДиЦІЙ
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господарочка

хРиСтиАНСКиЕ иСтиНы

Поради садівникам
ЗАхиСт тА жиВЛЕННЯ

Дуже важлива ранньовесняна садова робота – об-
прискування по сплячим бруньках. Перше обприску-
вання 1-2% бордоською рідиною слід провести при 
середньодобовій температурі +3-4 °C.  Друге – через 
10 днів. Таке обприскування оберігає від моніліозу, 
парші, кучерявості персика,комікозу. Для того, щоб 
забезпечити своїм вихованцям «легкий старт», їх 
можна підгодувати аміачною селітрою з розрахунку 
2-3 кг на сотку.

господині на замітку
КАРтОПЛЯНІ СЕКРЕти

	Картоплю краще солити, як тільки закипіла 
вода. Тоді вона звариться значно швидше й не розва-
рюватиметься.
	Якщо посолити картоплю до того, як утвориться 

скоринка, сік з неї витече, змішаються з жиром, ски-
бочки втратять форму, колір і смак.
	Щоб картопля, яку ви варите в «мундирі», не 

розварювалася, додайте до води більше солі.

готуємо смачно
БОРщ ПІСНиЙ

Інгредієнти: квасоля суха  – 1 скл., цибуля  – 1 шт., 
морква  – 1 шт., буряк -1 шт., білокачанна капуста – 
200 г., картопля  – 3 шт., перець духмяний та чорний 
мелений 1 дрібка, томатна заправка або паста, лавро-
вий лист  – 2 шт., сіль, олія   – 2 ст. л., петрушка свіжа  
– 1 пучок. 

Спосіб приготування: квасолю вимити й замочити 
на 1-2 години в холодній воді. Перекласти квасолю в 
каструлю, залити холодною водою й варити додавши 
дрібку солі.

Через 25 хвилин після того, як закипіла квасоля, 
додати буряк, порізаний соломкою. Цибулю очисти-
ти, помити й порізати кубиками. На рослинній олії 
обсмажити цибулю до золотистого кольору. Карто-
плю порізати кубиками, моркву потерти на крупній 
тертці. Капусту порізати соломкою. Коли буде майже 
готова квасоля, додати в каструлю моркву, картоплю, 
капусту, перець запашний і лавровий лист – варити  
10 хвилин, а потім додати томатну заправку або кілька 
ложок томатної пасти  – варити ще 20–30 хвилин.

Викласти в каструлю зажарку, додати сіль і перець 
за смаком, і дрібно посічену петрушку. 

Здоров’я
ЯК ВПОРАтиСЯ З ВЕСНЯНиМ  

ЗАНЕПАДОМ СиЛ?
Із весняним занепадом сил допоможе впоратися 

коктейль бадьорості: подрібніть 1 банан, додайте  
1 ч. л. лимонного соку, 0,5 ст. л. волоських горіхів, 1 
 ч. л. подрібнених пророслих зерен пшениці або сої,  
1,5 склянки молока. Відвар процідіть, додайте  
2 склянки молока і знову прокип’ятіть. додайте 3 ч. л. 
меду. Вітаміни, мінеральні речовини, ферменти, кис-
лоти та інші цінні елементи роблять їжу живою. А 
вживання живої їжі дає енергію, здоров’я, піднімає 
життєвий тонус організму, допомагає побороти зане-
пад сил.

Краса над усе
ОМОЛОДжУЮчА МАСКА ДЛЯ ОБЛиччЯ

100 грам геркулесу подрібнити в кавомолці, залити 
склянкою гарячого молока, додати 1 ст.л. рослинної 
або оливкової олії. Добре перемішати, трохи остуди-
ти, щоб не обпеклося обличчя, і нанести маску на шию 
та обличчя на 15 або 20 хв. Змити маску й нанести зво-
ложуючий крем. Маска тонізує й підтягує шкіру.

Майстер-клас для чоловіків
ЯК ЗРОБити МІНІ-ПАРНиК?

Після того як ви посадили проросле насіння, ба-
жано організувати тимчасові дачні парники для 
розсади, які допоможуть підтримувати на потріб-
ному рівні не тільки температуру, але й вологість. 
Для пристрою парників відмінно підходять звичай-
ні поліетиленові пакети. Можна помістити горщик 
у пакет і зав’язати зверху, а можна просто натягнути 
пакет над контейнером і зафіксувати гумкою. В яко-
сті альтернативи можна скористатися спеціальни-
ми лотками для розсади з пластиковими кришками. 

Мудрі вислови
У будь-якій справі досконалість 

досягається не тоді, коли більше 
нічого додати, а тоді коли більше 
нічого відняти.

ОВНи. Довіряйте своїй інтуїції та рахуйте до десяти перш, 
ніж кинутися в бій. Чекайте – і обставини направлять вашу 
увагу на те, що потрібно. 

тІЛЬЦІ. Будьте наполегливі, не здавайтеся при перших 
труднощах, і ці дії обов’язково приведуть вас до успіху. На вас 
чекає непоганий прибуток від ваших постійних партнерів.

БЛиЗНЮКи. Відновляться давно забуті зв’язки та налаго-
дяться нові знайомства. Будьте упевнені в своїх силах, чітко 
формулюйте свої завдання, й ви досягнете бажаного. 

РАКи. Попутний вітер успіху надуває життєві вітрила в 
перспективному напрямі. Дотримуйтеся даного слова, робіть 
все з чистою совістю. 

ЛЕВи. Успіх супроводжуватиме таємних стратегів, що тру-
дяться на благо сімейного добробуту, реалізації особистих за-
думів. Інвестуйте власні ресурси у прибуткові проекти, бізнес 

отримає друге дихання.
ДІВи. Ваші партнери впливові, авторитетні, везучі, тож і ви не від-

ставайте, а старайтеся йти в ногу з часом. Покладайтеся на інтуїцію й 
відклавши серйозні проекти, вирішуйте дрібні завдання – із них згодом 
проявиться загальна картина.

тЕРЕЗи. На вас чекає вдалий тиждень. Але не варто цим хвалити-
ся направо й наліво, краще насолоджуйтеся результатами. Постарайся 
відкласти прийняття важливих рішень і займіться дрібними рутинни-
ми питаннями.

СКОРПІОНи. На вас чекає стан впевненості в професійній сфері. 
Не переймайтеся, шанси на успіх, хоч і невеликі, але все-таки є. Голов-
не – проявляти себе – і потрібні люди вас помітять.

СтРІЛЬЦІ. Дружня сфера вимагає екскурсу в минуле, старий друг 
краще нових двох, тож тримайтеся побратимів, з якими колись пуд 
солі з’їли, вони – транслятор щасливих шансів. І показуйте на власно-
му прикладі, як бути вірним духовним соратником. 

КОЗЕРОги. Ваш робочий графік насичений обов’язками та зобов’я-
заннями взятими на себе. Тому нічого не обіцяйте, якщо не впевнені, 
що виконаєте. Ви зможете досягти успіху, якщо сконцентруєте свою 
увагу на головному й не відволікатиметеся на дрібниці.

ВОДОЛІї. Ви здатні досить легковажно ставитися до ситуації й ви-
никлих проблем. Можливо, так навіть краще, бо ілюзорний погляд на 
речі дозволить вам швидко й безболісно вирішити серйозні питання.

РиБи. Вам всюди раді, двері сердець відкриті навстіж, коло ціка-
вих, захопливих знайомств росте, як на дріжджах. Опинившись на 
олімпі шаленої популярності, не промахніться з вибором партнерів. 

Во второе воскресенье Великого Поста 
вспоминается память святителя Григория 
Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Архие-
пископ Григорий был человеком просвещенным, за-
мечательным богословом, имевшим опыт монаше-
ской жизни на горе Афон. Почему мы вспоми-
наем святителя Григория именно Великим 
постом? А потому, что свои проникновенные 
умозаключения он делал не на основе книж-
ной учености, а на основе реального духовного 

опыта — своего собственного и 
многих других монахов, отшель-

ников на горе Афон, которые через пост, через 
уединение, через молитву побеждали в себе 

страсти и пороки и открывали путь Богопозна-
ния. Пример святителя Григория, архиепископа 

Фессалоникийского, пример многих подвиж-
ников того времени, как и других времен, по-
могает нам понять, что означает пост.

Константин ДРОБитЬКО.

«Не обов’язково вступати в якісь центри, фонди та організації 
з допомоги тваринам, а достатньо в повсякденному житті захи-
стити тварину, якщо їй що-небудь загрожує». 

Кожен з нас міг би навести чимало прикладів жор-
стокості по відношенню до тварин. Для попередження 
та недопущення таких випадків, дільничні інспектори 
Дніпропетровсько-
го райвідділу міліції 
звертають увагу гро-
мадян на те, що за порушення встановлених законом 
правил тримання домашніх тварин, безпідставне 
знищення безпритульних  тварин, вчинення стосовно 
них діянь, які призводять до фізичних страждань чи 
смерті тварин, настає як адміністративна так і кримі-
нальна відповідальність.

Зокрема, ст. 154 КУпАП (Порушення правил 
тримання собак і котів) каже: «тримання собак і котів у міс-
цях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад уста-
новлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в 
громадські місця, або вигулювання собак без повідків і наморд-
ників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах яких зроблено 
спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях – тягне 
за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 
одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від 
трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або 
їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення 
з числа передбачених частиною першою цієї статті – тягнуть за со-

бою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на 
посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мініму-

мів доходів громадян». Кримінальний кодекс України, 
зокрема ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами), 
передбачає: «за знущання над тваринами, вчинене із 

застосуванням жорстоких методів або з хуліган-
ських мотивів, а також цькування тварин одна на 
одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів,  
штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або арешт на строк до шести міся-
ців. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, 
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох 
років».

Правоохоронці нагадують, що не тільки жорстоке поводження з 
тваринами можна вважати злочином, але й байдужість і бездіяль-
ність людей. У всіх нас різні пріоритети і принципи, й ніхто не може 
нав’язати нам любов до тварин, але, виходячи з моральності і орга-
нічності живого світу, необхідно їх поважати й захищати.

Якщо Ви маєте інформацію про зазначені факти просимо вас 
телефонувати до  чергової частини Дніпропетровського РВ: Дні-
пропетровській район, сел. Ювілейне, вул. Радгоспна, 38, або за 
тел. 753-77-04, моб. тел. (067) 539-95-03.

Юрій АНтОНЮК, заступник начальника сектору ДІМ 
Дніпропетровського РВ гУМВС України.

жорстоке  поводження  на д  безпритульними тваринами – 
карається  штрафом  або  обмеженням волі до двох років

МІЛІЦІЯ ІНФОРМУЄ

Втрачений державний акт на право власності на земель-
ну ділянку серії ЯЛ № 936457, виданий 07.11.11 р. № 2405-р 
на ім’я Діанова Петра Робертовича, вважати недійсним.

Втрачене пенсійне посвідчення серії ААБ № 284162 від 
29.07.2010 р. на ім’я Калюжної Наталії Юріївни, вважа-
ти недійсним.

У Дніпропетровському РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області у зв’язку 
з проведенням на території Дніпропетровського  району та області місячника добро-

вільної здачі зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів організовано щоденний  прийом 
громадян  із приводу добровільної здачі  зброї.  

Таким чином, для того, щоб оминути в подальшому непотрібні проблеми, особи – власники незареєстрованої 
в законному порядку зброї, повинні  звернутися до Дніпропетровського РВ ГУМВС саме у цей період, так як 
згідно законодавства громадяни, які добровільно здали зброю, боєві припаси, вибухові речовини та пристрої, 
звільняються від кримінальної  відповідальності (ст. 263-1 Кримінального  кодексу України). У випадках, коли  виявлено факт зберігання 
незареєстрованної зброї, громадяни притягуються до кримінальної або адміністративної  відповідальності. Крім цього, у осіб, які здали 
зброю в період  проведення місячника добровільної здачі зброї є можливість зареєструвати цю зброю у встановленому порядку.

По вказаним  питанням прохання звертатися до дозвільної систему Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській 
області за адресою: сел. Ювілейне, вул. Совхозна, буд. 38 (будівля паспортного столу), каб. № 8. 

телефон для довідок 753-79-08.

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад: головного спе-
ціаліста відділу економічного розвитку і торгівлі рай-
держадміністрації; завідувача сектору містобудування 
та архітектури райдержадміністрації. Вимоги до претен-
дентів: громадянство України, повна вища освіта за на-
прямком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, 
володіння персональним комп’ютером в обсязі користу-
вача програмного забезпечення. 

Довідка за адресою: сел. Ювілейне, вул. теплична, 
5, тел. 27-10-17.

МІЛІЦІЯ ІНФОРМУЄ
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У Дніпропетровському 
районі створений комуналь-
ний заклад Центр соціаль-
ної підтримки сімей та дітей 
«Добре вдома», 
за адресою: сел. Ювілейне, 

вул. Совхозна, 66. 
Для роботи в Центрі за-

прошуються претенденти 
на посади: заступник ди-
ректора; бухгалтер; інспек-
тор з кадрів; адміністратор; 
юрист; психолог; медсестра; 
фахівець із соціальної роботи 
(12 посад); логопед; завіду-
ючий господарством; кухар; 
водій; робітник комплексного 
обслуговування; прибираль-
ник; двірник; котельник. Ви-
моги до персоналу: освіта 
та кваліфікація мають від-
повідати обраній посаді: се-
редня-спеціальна, вища (бака-
лавр, спеціаліст або магістр) 
відповідного напрямку. Поса-
ди закладу передбачатимуть 
роботу позмінно та виїзди в 
села району за місцем про-
живання дітей. Перевагу буде 
надано претендентам, які ма-
ють: високий рівень комуніка-
тивних навичок; вміння ефек-
тивно працювати в команді; 

бажання працювати в новому 
та перспективному середови-
щі; досвід роботи із сім’ями 
та дітьми різних соціальних 
груп, досвід роботи з дітьми, 
які мають поведінкові та емо-
ційні проблеми; знання зако-
нодавства з питань захисту 
дітей та соціальної допомоги. 
Відбір на роботу буде прохо-
дити на конкурсній основі. 
Для участі в конкурсі вам 
необхідно подати: заяву про 
участь в конкурсі (в довільній 
формі); резюме (з даними не 
менше двох поручителів); су-
провідний лист претендента 
(в довільній формі); копії до-
кументів про освіту.

Більш детальну інформа-
цію про Центр соціальної 
підтримки сімей та дітей ви 
можете отримати за адре-
сою: сел. Ювілейне, вул. 
теплична, 5, каб. 37 «в», 
служба у справах дітей, по-
передньо узгодивши час, за 
тел.: (056) 753-60-98, (098) 
050-43-26, контактна особа 
Людмила Андріївна Мазу-
рок. Відібрані претенденти 
будуть запрошені на спів-
бесіду та навчання. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд містобудівної документації
Для ознайомлення громадськості Дніпро-

петровського району та м. Дніпропетровська з 
намірами забудови території в приміщенні Під-
городненської міської ради за адресою: м. Підго-
родне, вул. Центральна, 46, оприлюднено проект 
«Детальний план частини території кварталу 
обмеженого р. Кільчень та вулицями Франка, Ко-

роткої в м. Підгородне Дніпропетровського райо-
ну Дніпропетровської області».

Головною метою проекту є визначення плану-
вальної структури та пораметрів подальшої забу-
дови зазначеної території для всіх видів містобу-
дівного використання. 

Матеріали проекту (креслення та пояснювана за-
писка) представлені для ознайомлення в робочі дні з 
14.03.2014 по 14.04.2014 року, з 10-00 до 16-00.

Пропозиції та зауваження надаються в пись-
мовій формі та повинні містити обґрунтування 
з урахуванням вимог законодавства, будівельних 
норм, державних стандартів та правил, на адре-
су Підгородненської міської ради, з зазначенням 
прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, 
особистим підписом, до 14.04.2014року.

Розгляд наданих пропозицій закінчується 
15.04.2014 року. 



Нещодавно на базі Степнян-
ської школи відбувся районний 
науково-практичний семінар 
учителів фізичної культури 
«Впровадження гуманістичних 
принципів збереження та зміц-
нення здоров’я молодого поко-
ління через систему урочної та 
позаурочної діяльності вчителя 
фізкультури». У роботі семі-
нару взяли участь вчителі фіз-
культури Дніпропетровського 
району, методист 
відділу освіти 
Д н і п р о п е т р о в -
ської райдержад-
міністрації Тетя-
на Тегза, голова 
ВФСТ «Колос» 
Людмила Стреж-
ньова. Серед 
учасників семіна-
ру був особливий 
гість: вчитель від 
Бога - Олександр 
Чайка, який все життя пропра-
цював вчителем фізкультури. 
Він завітав до школи, щоб під-
тримати свою колись найкращу 
ученицю, а тепер свою колегу, 
Катерину Глущенко. 

Гостей семінару зустріли сло-
вами привітання та побажання-
ми міцного здоров’я учні Степ-
нянської СЗШ. Діти розповіли 
про свою рідну школу, а Артем 
Скорбатюк, учень 8 класу, про-
вів традиційну ранкову зарядку, 
до якої залучилися всі присутні. 
Бадьорі нескладні вправи під 
активну музику зарядили учас-
ників семінару веселим настро-
єм та оптимізмом.

Робота семінару розпочала-
ся науково-методичним бло-
ком «Школа особистості» та її 
вплив на формування здоро-
вого способу життя в системі 
фізичного виховання учнів», 
«Особливості організації на-
вчально-виховного процесу 
уроків фізичного виховання у 

початковій школі». Учасники 
семінару обговорили актуаль-
ні питання та проблеми викла-
дання фізичної культури на 
сучасному етапі; ознайомили-
ся із сучасними педагогічними 
технологіями формування сві-
домості фізкультурно-діяльної 
особи та бажаних рис особи-
стості в формуванні власного 
здоров’я; визначили основні 
завдання щодо впровадження 

гуманістичних засад збережен-
ня здоров’я підростаючого по-
коління шляхом мотиваційної 
спрямованості до занять фіз-
культури учнів та їх батьків.

Присутні також ознайомилися 
з презентаційними матеріалами 
творчої майстерні вчителя фіз-
культури Катерини Глущенко, 
переглянули відео уроки, де 
були продемонстровані матері-
али з розвитку фізичних та осо-
бистісних якостей учнів різних 
вікових категорій.

Наступний етап роботи семі-
нару – проведення спортивного 
свята «Мама, тато, я - спортивна 
сім’я». Команди-учасниці були 
сформовані з сімей, діти яких 
навчаються у 3, 4, 5 класах. Су-
дили наші команди шановні та 
досвідчені судді: Тетяна Тегза, 
Людмила Стрежньова, Вален-
тин Щербатюк. 

У змаганнях взяли участь: 
команда «Ульот» сім’ї Дунеця, 
Максима, Вікторії й Даринки, 

команда «Апельсин» сім’ї Ду-
неця, Родіона, Вікторії та Олек-
сандра, команда «Посмішка» 
сім’ї Рибалки, Віталія, Мирос-
лави та Наталочки, команда 
«Панда» сім’ї Слапигіна, Родіо-
на, Вікторії та синів-близнюків 
Ростислава й Ярослава. Сім’ї-у-
часниці відповідально віднесли-
ся до участі у святі: підготували 
плакати та емблеми з назвами 
команд, веселі девіз. Змагання 

проходили у ви-
гляді естафет із об-
ручами, із баскет-
больними м’яча-
ми, з повітряними 
кульками і, навіть, 
із картоплею. 

Атмосфера свята 
була радісною, не-
вимушеною, щи-
рою. Гості, спортс-
мени, судді, вболі-
вальники стали за 

цей час єдиною родиною, усім 
було затишно, весело й добре 
разом.

Між спортивними естафетами 
учасникам семінару й спортсме-
нам створювали гарний настрій 
співочі колективи 5 і 9 класів 
під керівництвом вчителя музи-
ки Ірини Мітюшиної. 

По завершенню змагань суд-
ді оголосили результати кон-
курсів. І місце посіла команда 
«Ульот», ІІ місце отримала ко-
манда «Панда», а ІІІ місце роз-
ділили команди «Апельсин» і 
«Посмішка». 

Педагогічний та учнівський 
колективи Степнянської СЗШ 
висловлюють слова подяки ме-
тодисту відділу освіти Тетяні 
Тегзі за надану методичну до-
помогу в організації та прове-
денні семінару, всім учасникам 
за підтримку, розуміння, ак-
тивну участь у роботі семінару.

Елла гУБА, 
педагог-організатор.
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тДВ «СПМК-90» оголошує про намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря  для промислового майданчика, роз-
ташованого за адресою Дніпропетровська обл., Дніпропе-
тровський район, сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 74. Підпри-
ємство проводить ремонт і будівництво  ліній електропере-
дач. Викиди забруднюючих речовин складають 0,030 т/рік 
(в т.ч.  оксиди азоту та вуглецю).  Викиди парникових газів 
складають 25,561 т/рік. Зацікавлені особи протягом місяця 
з дня виходу публікації можуть направляти свої зауважен-
ня та пропозиції до РДА Дніпропетровського району (Дні-
пропетровська обл., сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5).

   Реквізити КБ Приват Банк: 
р/р 5168 7572 4809 5616

МФО 305299  ЄДРПОУ 14360570

допоможіть урятувати життя
Сергійкові Босаю, 10-річному життєрадісному хлопчи-
кові з села Олександрівка Дніпропетровського району, 

загрожує небезпека. 
Діагноз: онкологічне захворю-
вання крові. 

Мама, Наталія Григорівна, інва-
лід II групи, сама виховує дитину. 

Дорослі не можуть залишити дити-
ну в біді. Ми обов’язково допоможемо 
Сергійкові, й він неодмінно одужає!

Мама – Наталія Григорівна Боса: 
моб.тел.: (068) 768-77-63. 

Проект реконструкції АЗК по 
вул. Шосейна,180, у м. Підгород-
ному, Дніпропетровського району, 
Дніпропетровської області. 

Передбачається реконструкція 
АЗК на 1000 заправок на добу.

Режим роботи – три зміни, 24 
год./добу, 365 діб/рік.

Асортимент нафтопродуктів, 
що буде прийматися, зберігатися 
та реалізовуватися: бензини й ди-
зельне пальне та газ пропан-бутан.

Територія впорядкована  троту-
арною плиткою та асфальтовим 
покриттям.

Технологічний процес прий-
мання, зберігання та реалізації 
нафтопродуктів буде проводитися 
згідно з вимогами діючих норма-
тивних документів за узгоджен-
ням з місцевими контролюючими 
організаціями.

Об’єкт відноситься по потуж-
ності до великої й призначений 
для заправлення транспортних за-
собів світлими нафтопродуктами 
та пропан - бутаном.

Основна виробнича діяльність 
– приймання нафтопродуктів 
із автоцистерн, зберігання наф-
то-продуктів двостінних підзем-
них резервуарах, реалізація наф-
топродуктів . 

Для очистки дощових стоків від 
завислих речовин та нафтопро-
дуктів АЗС обладнана очисними 
спорудами та всіма видами інже-
нерного забезпечення. На АЗС ви-
користовується механічна очистка 
(відстій та фільтрування), що уне-
можливлює забруднення водних 
об’єктів та грунту.

Побутові та виробничі відхо-
ди передаватимуться на утилі-
зацію.

Оцінка розрахункового рівня за-
бруднення атмосферного повітря, 
проведена згідно з Державними 
санітарними правилами охорони 
атмосферного повітря населених 
міст (від забруднення хімічни-
ми та біологічними речовинами) 
№ 201 від 09.07.97, свідчить, що 
рівень забруднення – допустимий, 

а ступінь його небезпечності – 
безпечний.

За сукупністю всіх розгляну-
тих чинників, пов’язаних із ре-
алізацією проекту реконструкції 
АЗК, можна твердити, що в ре-
жимі нормальної експлуатації, 
вплив на навколишнє природне 
середовище буде на рівні ГДК. 
При дотриманні вимог із техніки 
безпеки, протипожежних заходів 
об’єкт не впливатиме негативно, 
не матиме соціально-економіч-
них наслідків, ризиків аварійних 
ситуацій при правильній експлу-
атації об’єкта. 

Таким чином, екологічний ри-
зик діяльності, що проектується 
виключається.

Проектна діяльність відповідає 
всім нормам і вимогам законів 
України «Про охорону атмо-сфер-
ного повітря», «Про охорону 
навколишнього природного сере-
довища», і не завдасть значного 
негативного впливу на навколиш-
нє природне середовище.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОгІчНІ НАСЛІДКи ДІЯЛЬНОСтІ

	БАСКЕтБОЛ
Продовжуються районні сільські спортивні ігри. На цей раз 

спортивний зал Степнянської СШ зустрічав команди місцевих 
рад - учасників змагань із баскетболу серед чоловіків. Радує 
те, що вже в других змаганнях бере участь команда Олексан-
дрівської сільської ради, яка в минулому славилася здобутка-
ми своїх спортсменів.

Команда господарів очолила одну групу, а минулорічні 
чемпіони з м. Підгородного – другу. Змагання в групах про-
водилися за коловною системою. Вигравши всі три попередні 
зустрічі, степняни вийшли до фіналу, де на них чекали бас-
кетболісти Ювілейного, які у впертій боротьбі перемогли під-
городненців. 

У результаті бронзові медалі розіграли команди Партизан-
ської сільської та Підгородненської міської рад. Програвши з 
різницею в сім очок, баскетболісти з Партизанського залиши-
лися на 4 місці. Доля золотих медалей рішалася в поєдинку 
господарів та ювілян. Перевага в одне очко дозволила баскет-
болістам з Ювілейного стати чемпіонами району.

	ВОЛЕЙБОЛ
Волейболісти змагалися в спортивному залі Ювілейної СШ-

1. На жаль, не змогли взяти участь команди Степової та Олек-
сандрівської сільських рад, в складах яких є досить сильні 
волейболісти.

У 1-й групі господарі змагань, перемігши команди з с. Чума-
ки та Степного, посіли 1 місце. А от в 2-ій - команди сіл Зорі, 
Партизанського та м. Підгородного набрали однакову кіль-
кість очок і суддівській колегії довелося рахувати кількість 
зіграних партій. За цим показником вони так і розташувалися 
в таблиці попередніх змагань. У стикових іграх за 3-4 місця 
волейболісти Партизанського в трьох партіях переграли ко-
манду з с. Чумаки. А в головному фіналі господарі, також у 
трьох партіях, переграли зорян.

На жаль, лише 4 жіночих команди взяли участь у районних 
змаганнях. Кращими з них є команди с. Степного та с. Зорі.

	ФУтЗАЛ
Футболісти с. Партизанського взяли участь у зональних 

змаганнях обласних сільських спортивних ігор в м. Верх-
ньодніпровську, але не змогли вийти до фінальної частини 
змагань.

У березні планується проведення змагань із настільного те-
нісу, шахів, шашок.

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

На фото: друзі-суперники волейбольні команди «Чайка» та 
«Зоря», фіналісти районного турніру.

НАУКОВО-ПРАКтичНиЙ СЕМІНАР

Свій ювілейний День народження 
відсвяткувала  жінка мила, чарівна, 
мудра, життєрадісна, цілеспрямова-
на, доброзичлива, справжня профе-
сіонал своєї справи директор Юві-
лейного селищного центру СССДМ  
тамара тІтОВА.

Шановна 
Тамаро Володимирівно! 

Бажаємо Вам, дорога ювілярко, 
міцного здоров’я, творчої наснаги 
на багато років, щоб кожен трудо-
вий день повнився новими ідеями, 

душа – любов’ю, а кожен наступний рік 
був сповнений реалізацією нових знахідок! 
Ваш творчий життєвий шлях є  прикладом 
вірного служіння та відданості найгуман-
нішій, найвідповідальнішій справі – роз-
витку важливої ланки суспільства – сім’ї. 

Бажаємо Вам, дорога ювілярко, 
усіляких гараздів, сонячних 
ранків, добра й здоров’я Вам 
і вашій родині, щасливої 
долі, довгих років життя.

З повагою 
колектив Ювілейної 

селищної ради.

ЗДОРОВ’Я — БЕЗЦІННЕ НАДБАННЯ

СПОРтиВНА  хРОНІКА  ЛЮтОгО


