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Шановні вчителі!
Вітаю вас із професійним святом – 

Днем працівників освіти!
У сучасному світі якісна освіта є 

ключовою умовою для ефективного 
розвитку суспільства. Воістину ве-
лика справа, якою ви займаєтеся, має 
величезну значимість для процвітання 
нашої держави, для нашого з вами май-
бутнього. І вже сьогодні очевидно, що це 
майбутнє дасть безліч приводів для гордо-
сті: наші школярі й студенти перемагають 
в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, бе-
руть активну участь у суспільному житті.

Дорогі педагоги! Я переконаний, що не-
оціненний досвід, відданість своїй справі, 
мудрість і терпіння дозволять вам і надалі 
вирішувати серйозні професійні завдан-
ня. Нехай робота не приносить вам втоми. 
Будьте мудрими й справедливими, і нехай 
ваш вчительський талант зможе реалізу-
ватися повною мірою. Хороших, добрих, 
творчих вам учнів! Міцного вам здоров’я, 
оптимізму, творчих успіхів і благополуччя!

З повагою Вадим ВІЛЬКО, 
Кіровський селищний голова.

Дорогі вчителі!
Прийміть щирі вітання з профе-
сійним святом – із Днем вчителя!

Немає завдання більш благо-
родного, ніж давати людям знання, 
готувати їх до життя в суспільстві. 

Адже найкраща професія на землі, 
найвідповідальніша і найнеобхідніша для 

суспільства – Вчитель. Кожен проведений вами 
урок − це маленьке життя, завжди цікаве та 
пізнавальне, яке проходить на одному диханні. 
Ви завжди перебуваєте в центрі суспільно-
го життя, освоюєте нові програми навчання, 
сучасні методи роботи, реалізуєте наукові 
проекти. Своїм талантом і майстерністю за-
палюєте серця учнів і вихованців. Спасибі 
вам за доброту й душевну чуйність, за без-
прецедентну відданість обраній справі!

І в цей золотий осінній день я вам бажаю 
нових творчих досягнень, упевненості у сво-
їх силах, здоров’я та благополуччя! І нехай 
посмішки дітей – найголовніша нагорода за 
ваш благородний труд – супроводжують вас 
на всьому життєвого шляху. 

З повагою Олександр ВІЗІР, 
Новоолександрівській сільський голова.

Шановні працівники освіти!
Прийміть від мене особисто 

та від Підгородненської тери-
торіальної громади, вітан-
ня з Днем вчителя!

Як море складається з кра-
пель, а пишний луг – із бага-

тьох травинок, так і праця вчи-
теля складається з багатьох днів і 

годин, прикрашених терпінням і 
роздумами про те, як же заціка-

вити учнів корисними знаннями. У 
День вчителя я хочу подякувати вам, на-

шим улюбленим педагогам, за турботу про 
наше майбутнє – наших дітей.

Ми всі проходимо свої університети, і на 
життєвому шляху кожного зустрічаються 
такі наставники, яких ми й кличемо своїми 
Вчителями з великої літери. 

Всім вчителям в їх професійне свято хо-
четься побажати в першу чергу здоров’я, 
щоб всі ваші учні слухняно виконували до-
машні завдання, розуміння колег, побільше 
посмішок і квітів. А учням бажаю, щоб у 
житті кожного завжди зустрічалися мудрі, 
талановиті вчителі. 

З повагою Петро ДУДКА, 
Підгородненській міський голова.

Костянтин ДУБ, м. Підгородне.
Рідна школо! Веснянка моя злотокрила,

Дивних днів, юних мрій наяву.
Ти у всесвіти двері мені відкрила,

Я, навчений тобою, правдиво живу.
Вчителі – зореносці красиві, жертовні,
Сивочолий, вклоняюся радо вам знов.

Помилки виправляти невтомні,
Ви і пісня, і віра моя і любов.

Кличе далеч доріг із шкільного порогу,
Так ми йшли у розвихрений світ,
Обирали, долали сувору дорогу,

Осягаючи слів ваших зоряних зміст.
Поривання, високі нам окриляють душу,
Хоч ми бачили й бачимо пролиту кров.
Ми морями пливли, заривалися в сушу.

В нагороду не мали ніяких обнов.
Хоч який би не був світ від злості іржавий,

Юнь в напрузі, у краще майбутнє кує,
Не притлумить надій лютий спротив ворожий,

Бо нам силу і волю ваше вдумливе слово дає.
Кличе далеч доріг в майбуття нам відоме,

Де стрічаєм підступність і зради, й бої.
А ви наша краса сонцесяйна, духовна,

Мовчите про тривоги всякчасні і болі свої.
Ваші учні зросли і солдатами стали,

В час трагічний ви з ними в одному строю,
Бронею б кожного від смерті захищали,

Зранених рятували, даруючи ніжність свою.
Вересневий цвіркун щось мінорне музиче,

Стоси зошитів, книг, аж рябіє в очах.
Та привітна і тепла сія на обличчі,

Вчительська посмішка зореносна в віках.

Дорогі друзі!
Щиро вітаємо вас із професійним 

святом – Днем працівників освіти!
Немає в світі праці благороднішої, 

ніж праця Вчителя, роль якої у станов-
ленні людини, в інтелектуальному та 

духовному зростанні суспільства 
є першочерговою. Саме вам на-

лежить вести юних громадян 
України в самостійне жит-
тя, відкривати перед ними 

безмежні простори знань 
для творчого та професійного 

самовираження. Саме ви творите велике 
європейське майбуття держави.

Глибокою людською шаною із по-
коління в покоління оцінюється ваша 
робота. Бажаємо вам нових успіхів у не-
втомній праці, витримки, оптимізму й 
непохитної віри у краще майбутнє.

Нехай домашній затишок, сімейний 
добробут і достаток, здоров’я, мир і 
спокій нададуть вам наснаги.

Дорогі земляки, ветерани, батьки!
Міжнародний день людей  похилого віку – це свя-

то, яке зачіпає найглибші струни душі. Це спроба 
висловити вам, шановні, свою глибоку вдячність і 
повагу, ще раз проаналізувати ваші нинішні турбо-
ти, пройнятися ними, зробити ще одну спробу на 
своєму рівні вирішити першочергові проблеми, 
знайти ще одну можливість допомогти. 

Старість легкою не буває. Але районна влада на-
магається зробити якомога більше, щоб люди по-
хилого віку, ветерани відчували любов і турботу.

Численні звернення ветеранів, літніх людей, які 
надходять до районної державної адміністрації та 
районної ради, розглядаються в першу чергу, вишуку-
ються найефективніші шляхи розв’язання проблем. 

Разом із вами, використовуючи ваш перевірений 
життям досвід, працюємо заради того, щоб якнай-
менше у вас було скарг і нарікань, щоб ви могли жити, 
повною мірою відчувати турботу держави. 

Від усього серця бажаємо вам миру, добра, ща-
стя, любові, світлих посмішок від дітей та онуків, 
рідних і близьких, оптимізму, міцного здоров’я  
вам на довгі роки життя.

З повагою Едуард ПІДЛУБНИЙ, голова райдержадміністрації.
                  Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

Шановні педагоги 
Дніпропетровського 

району!
Щиро вітаю вас із 

професійним святом – Днем 
працівників освіти!
На початку жовтня, коли осінь 

радує око неповторною золотою красою, 
приходить у наш дім чудове, всенародне 
свято – День вчителя. Кожен із нас із вдяч-
ністю згадує педагогів, які дали знання, 
наповнили душу моральними цінностями, 
зігріли теплотою своїх сердець. 

Учні − то пташенята, які сидять за пар-
тами й розкривши роти ловлять знання, а 
у вас для кожного знаходиться вірне, добре 
слово, адже ви – Педагоги з великої літери.

 Дорогі вчителі, нехай для вас цвітуть 
найкрасивіші квіти на планеті! Будьте жит-
тєрадісними, бадьорими й щасливими! Про-
фесійних і творчих удач у вашій нелегкій, 
але потрібній справі, терпіння, оптимізму, 
звершення всього задуманого. 

З повагою Віктор БУТКІВСЬКИЙ, 
народний депутат України.

Шановні працівники освіти!
Від щирого серця вітаю вас із про-

фесійним святом – Днем працівни-
ків освіти!

Є професії, до яких ми завжди ста-
вимося з особливою повагою й поша-
ною. І педагог – одна з них. Викладачі 
вчать мудрості, передають життєвий 
досвід, сіють зерна добра й чистоти. 
На своїх уроках вони дарують диво-
вижність і дивують незвичайним. На-
магаються вкладати душу, віддають 
частинку свого серця. Тому педагог 
- це більше ніж професія, у навчальних 
закладах працюють тільки ті, для кого це 
не тільки обов’язок, а стан душі. Адже як 
важливо, щоб у житті кожної людини зу-
стрівся такий учитель, який може вести по 
життю, бути прикладом, наставником!

Хочеться побажати вам всього найкра-
щого, доброго, хорошого. Нехай вічний 
Кораблик знань несе вас із мирною течі-
єю Добра, Мудрості й Справедливості! 
Посміхайтеся й радійте адже ви для нас 
такі важливі! Зі святом вас, вчителі! 

З повагою Іван КАМІНСЬКИЙ, 
Ювілейний селищний голова.

Любимівський сільський голова 
Катерина ЖЕЛЯБ’ЄВА вітає педаго-
гічних працівників Любимівської те-
риторіальної громади з їх прекрасним 

святом – Днем працівників освіти!
Дорогі педагоги! Сьогодні осінній 

день постукав до вас у віконце й при-
ніс чудове свято – День вчителя! Ви, 

як Сонце, даруєте тепло й любов своїм уч-
ням. Ви, як щедра природа, ділитесь із дітьми 
своїм життєвим досвідом і безцінними знання-
ми. Ви крок за кроком ведете нас до вершин 

Країни Знань. Сьогодні на вашу адресу про-
звучить дуже багато добрих і хороших поба-
жань від учнів та батьків, так нехай же всі вони 
збудуться й зроблять ваше життя по-справж-
ньому щасливим! Адже знання – сила, в них 
чарівний ключ до всього світу, і до самого ви-
пускного балу, день за днем, вчитель передає їх 
в руки вихованців, допомагаючи їм творити з 
граніту науки справжні шедеври! 

Вітаю вас зі святом і бажаю вам творчої нас-
наги та відмінного настрою, відчуття повноти 
життя, невичерпного джерела натхнення. Нехай 
нелегке, але благородне вчительське ремесло 
приносить вам справжнє задоволення! Нехай 
роки летять, залишаючи в душі світлі спогади!

Шановні працівники та ветерани освітянської ниви!
Вітаємо всіх вас, хто засіває насіння добра і знань, щедроти і надій, із прекрасним 

осіннім святом – Днем працівника освіти.
Як багряна осінь обдаровує своїми багатствами, так і ви, учителі, даєте дітям неоціненні скар-

би людських якостей, які є такими важливими в житті. Ваша праця – це запорука духовно-мо-
рального та інтелектуального зростання підростаючого покоління. Саме ви дбайливим і 
трепетним ставленням до вразливих дитячих характерів загартовуєте в них справжню 
людину. Сумлінно виконуючи всій професійний обов’язок, ви вчите нашу юнь пізнавати й 
опановувати нове й пам’ятати про те, якого ми роду.

Нехай слово вчителя буде завжди святим і чистим на землі, а засіяна невтомною працею осві-
тянська нива щедро зарясніє сходами юних талантів, яскравих особистостей, які прослав-
ляться визначними перемогами та збагатять суспільство новими досягненнями. Щиросердно 
вітаємо всіх педагогів із святом, зичимо міцного здоров’я, наснаги, добробуту, незгасної іскри та твор-
чого неспокою. Нехай вас і ваших учнів завжди об’єднує одна мета – зведення величного храму знань.

З повагою   Микола ШЕРЕМЕТ, начальник відділу освіти Дніпропетровської РДА.
Надія ГРИЩЕНКО, голова райкому профспілки працівників освіти України.

Шановні освітяни!
Щиро вітаємо вас із професійним святом! 

Висловлюємо вам сердечну вдячність за 
невтомну працю, за великий талант і благо-
родне покликання сіяти мудрість і знання.

Бажаємо вам, дорогі вчителі, відчуття 
повноти й неповторності життя, здоров’я, 

невичерпних творчих сил, натхнення, щастя 
й людської шани. Нехай у всіх ваших починан-
нях буде супутником успіх!

З повагою Віктор ШИНКЕВИЧ, 
депутат Дніпропетровської облради. 

Президент України Петро 
Порошенко на зустрічі з кан-
цлером Австрії Вернером 
Файманом закликав ратифі-
кувати угоду про асоціацію 
між Україною та ЄС. Окрім 
цього, український гарант 
домовився з представниками 
Австрії прийняти у себе на 
відпочинок дві сотні україн-
ських дітей із зони АТО.

ЄС може ввести нові санк-
ції, якщо проросійські бойо-
вики будуть мати «військові 
успіхи» на Сході України. Як 
пише агентство Bloomberg, 
посилаючись на джерело, 
знайоме з політикою німець-
кого уряду, якщо бойовики 
встановлять контроль над 
Маріуполем і аеропортом 
Донецька, РФ зіткнеться з 
додатковими санкціями.  

Росія зобов’язана вплину-
ти на проросійських сепара-
тистів на сході Україні. Про 
це канцлер Німеччини Ан-
гела Меркель заявила в роз-
мові з президентом РФ Воло-
димиром Путіним 1 жовтня. 
Меркель заявила, що кордон 
між Україною та Росією має 
бути контрольований, і Ор-
ганізація з безпеки і співпра-
ці в Європі має важливу роль 
у виконанні цього завдання.

Точна кількість дільниць, 
які відкриють на Донбасі, 
наразі не відома, але їх буде 
більше, ніж на президент-
ських виборах. ЦВК реє-
струє кандидатів у депутати 
по всіх поселеннях Донбасу.

Протягом антитерорис-
тичної операції на Сході 
України станом на 2 жовтня 
загинули 134 бійця Націо-
нальної гвардії та спецпід-
розділів МВС. Про це пові-
домив міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков. Сило-
вики втратили за часи боїв 
на Луганщині та Донеччині 
68 бійців МВС та 66 нацгвар-
дійців. Також були поранені 
628 бійців з спецпідрозділів 
міліції і Національної гвар-
дії. Зниклими безвісти вва-
жаються ще 90 військових. 

Бойовики стягують свої 
сили під Маріуполь. За по-
відомленням держприкор-
донслужби, незаконні зброй-
ні формування отримали 
підкріплення – йдеться про 
понад сотню добре підготов-
лених бойовиків. Декілька 
днів поспіль бойовики здій-
снювали лише поодинокі 
обстріли з важкої артилерії. 
Відомо, що незаконні зброй-
ні формування нарощують 
вогневу силу, укріплюють 
свої блокпости, а всіх міс-
цевих терористів з Новоа-
зовська було передислоко-
вано ближче до Маріуполя. 
Прибічники «ДНР» продов-
жують на підконтрольних 
територіях чинити збройні 
напади на місцевих жителів. 

Битва за донецький аеро-
порт триває. Українські вій-
ськові героїчно відбивають 
атаки бойовиків.
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Напередодні Дня фізичної культури й спорту від-
бувся урочистий прийом фізкультурно-спортивного 
активу Дніпропетровської області з нагоди Дня фі-
зичної культури і спорту з керівництвом облдержад-
міністрації. На зустрічі були присутні кращі трене-
ри, вчителі фізичного виховання загальноосвітніх 
шкіл, спортсмени, активісти фізкультурно-спортив-
ного руху та ветерани спорту. Перший заступник 
голови облдержадміністрації Анатолій Крупський 
розповів про здобутки Дніпропетровщині на спор-
тивній арені за поточний рік та щирими словами 
привітав усіх присутніх із професійним святом. А 29 кращих фахівців галузі отримали за-
охочувальні відзнаки, почесні грамоти на подяки голови облдержадміністрації та голови об-
ласної ради. Дніпропетровський район представляв Ігор Легеза, вчитель фізичного виховання 
Горянівської середньої загальноосвітньої школи. Він був нагороджений Подякою голови об-
лдержадміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток 
фізичної культури і спорту.

Марія ЄВПАК, 
головний спеціаліст сектору з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді райдержадміністрації. 

У рамках планового що-
тижневого об’їзду територі-
альних громад району, голова 
райдержадміністрації Едуард 
Підлубний та Віталій Жеган-
ський, голова районної ради, 
відвідали територію Ювілей-
ної селищної ради. 

Іван Камінський, Ювілей-
ний селищний голова зустрів 
очільників району в примі-
щенні ради, ознайомив із 
перебігом справ Ювілейної 
територіальної громади, поді-
лився здобутками та розповів 
про першочергові завдання 
та наболілі проблеми. Разом 
вони відвідали об’єкти соці-
альної сфери. 

Спочатку завітали до трена-
жерного залу, відкриття яко-
го заплановане вже цієї осені. 
Приміщення розташоване в 
одному із багатоповерхівок 
Ювілейного, а саме по вул. 
Совхозна, 54-а. «Спорт для 
всіх» відчинить свої двері для 
бажаючих бути в гарній спор-
тивній формі. Ремонт вже зро-
блений, очікується завезення 

спортивного інвентарю, сучас-
них тренажерів та бігових до-
ріжок.

Наступним для 
відвідування став 
дитячий садок № 
6 «Червона ша-
почка», завідуюча 
Тетяна Гніда, який 
охоплює дошкіль-
ним навчанням 
363 дітей. Були ог-
лянуті: медичний 
кабінет, молодші 
групи «Беріз-
ка», «Казка» та 
старша – «Зі-
рочка». Всім не-
обхідним «Червона шапочка» 
забезпечена, харчування одне 
з найкращих у районі, до того 
ж 70% сплачує селищна рада, а 
лише 30% – батьки. Оглядаю-
чи прилеглу територію закла-
ду Іван Миколайович зазначив, 
що відбулася обрізка 27 старих 
дерев, а на сьогоднішній день 
нагальною потребою є заміна 
асфальтованого покриття на 
території садка.

В Ювілейній амбулаторії за-
гальної практики – сімейної 

медицини Едуард Підлубний 
та Віталій Жеганський поспіл-
кувалися з головним лікарем. 
Світлана Проскурня розповіла 
про роботу медичного закла-
ду, площа якого становить 120 
кв.м та обслуговує понад 20 тис. 
мешканців селища, має кабінети 
сімейних лікарів, які працюють 
у три зміни, кабінет гінекології, 
кабінет для маніпуляцій. Заклад 
має комп’ютери, забезпечений 

автотранспортом. Але наболі-
лим питанням є невелике при-

міщення та незадовільна 
робота вентиляційної 
системи. При велико-
му бажанні лікувати 
хворих, головний лікар 
мріє про власну лабо-
раторію та придбання 
кольпоскопу для своє-
часного виявлення за-
хворювань на ранній 
стадії, зокрема онколо-
гічних.

Був відвіданий дит-
садок «Берізка», завід-
уюча Луїза Яцишина, 
який відвідують 174 

дитини. Це один із найкращих 
дошкільних навчальних закла-
дів Дніпропетровщини, внесе-
ний до каталогу «сучасна осві-
та в Україні». І не дивно, бо до 
послуг маленьких мешканців 
Ювілейного представлені вели-
чезний спортивний та музичні 
зали, ігротека, дизайн-студія, 
кімната психологічного роз-
вантаження, де з дітками за-
ймається психолог. Приємно 

здивувала гостей сольова кім-
ната та ігровий майданчик із пі-
шохідним переходом, на якому 
дошкільнята вчаться правилам 
дорожнього руху.

Також голова райдержадмі-
ністрації та голова районної 
ради відвідали гордість грома-
ди – сучасні спортивні майдан-
чики для змістовного заняття 
спортом у сел. Ювілейному, 
які включають баскетбольне та 
міні-футбольне поля, оснащені 
столами для настільного тені-
су та обладнанням для занять 
воркаутом. Молодь селища ак-
тивно, з користю для здоров’я 
проводить вільний час. 

На другому відділенні сели-
ща була оглянута відремонто-
вана дорога по вул. Зоряна, а 
храм ікони Божої Матері «Пріз-
рі на смірєніє» зустрічав гостей 
у різнобарв’ї золотавої осені. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ, 
сел. Ювілейне.

На фото автора: огляд 
Ювілейної амбулаторії за-
гальної практики – сімейної 
медицини.

ЗНАЙ НАШИх!

НАТхНЕННА ПРАЦЯ ЗАДЛЯ 
ПРОЦВІТАННЯ ЮВІЛЕЙНОГО

РОБОЧА ПОїЗДКА

У четвер у залі засідань районної ради 
відбулося засідання пленуму ради районної 
організації ветеранів Дніпропетровського 
району. У його роботі взяли участь: Едуард 
Підлубний, голова райдержадміністрації; 
Віталій Жеганський, голова районної ради; 
голови та представники ветеранських орга-
нізацій з усіх місцевих рад нашого району.

Пленарну частину 
відкрив зі вступним 
словом Олександр Біло-
коненко, голова район-
ної ради ветеранів. Він 
ознайомив присутніх 
із порядком денним. 
А також зазначив, що 
затверджено рішення 
президії ради районної 
організації ветеранів 
війни та праці від 3 
червня 2014 року про 
зміну назви районної 
організації ветеранів 
війни та праці й пере-
реєстрації організації 
згідно Закону України 
«Про громадські об’єд-
нання», виготовлення нової круглої печат-
ки, штампів та бланків.

Про досвід роботи первинної ветеран-
ської організації Кіровської селищної ради 
по вирішенню питань соціальної, право-
вої та матеріальної допомоги ветеранів, 
створенню належних умов для нормаль-
ної роботи ради первинної організації та 
увічненню Перемоги у Великій Вітчизня-
ній війні 1941-1945 рр. доповідав Анатолій 
Шевченко, перший заступник голови ради 
ветеранів та співдоповідач Семен Калниш, 
голова Кіровської ради ветеранів, які зазна-
чили, що ветеранська організація району 
проводить цілеспрямовану роботу щодо 
відзначення цієї дати в районі та його насе-
лених  пунктах. Згідно плану була прове-
дена перевірка роботи та проаналізований 
накопичений позитивний досвід Кіровської 
організації ветеранів. Кіровська організа-
ція ветеранів складається з трьох населе-
них пунктів – селище Кіровське, Сугаків-
ка, Горянівка, чисельність населення ста-
новить 15000 осіб, 127 вулиць, загальною 
довжиною 130 км. В організації нарахову-
ється 2800 ветеранів, у тому числі 11 фрон-
товиків, 117 інвалідів, 36 солдатських вдов і 
157 учасників війни. Рада ветеранів склада-
ється з 12 чоловік. Створено три комітети: 
фронтовиків, учасників війни, дітей війни. 
Створено п’ять секторів: соціально-побуто-
вий; роботи з молоддю; збереження пам’ят-
ників, обелісків і міст захоронення солда-

тів; ревізійна комісія; центр волонтерського 
руху. В кожному комітеті та секторі розро-
бляються плани роботи на рік та квартал. 
Власноруч вироблено 21 стен, відображе-
них життя ветеранських організацій. Вете-
ранська організація має великий досвід ро-
боти з ветеранами та мешканцями селища. 
Піклування про ветеранів є першочерго-

вим завданням, а саме виїзд стоматолога 
з району для безкоштовного лікування та 
протезування зубів; всі фронтовики за-
безпечені мобільним зв’язком; льготним 
вугіллям, а інколи й безкоштовним; 7 чо-
ловік забезпечені слуховими апаратами; 
всі потребуючі й хто виявляє бажання оз-
доровитися згідно курортно-санаторних 
путівок; систематично до святкових днів 
ветерани війни та малозабезпечені, оди-
нокі отримують продуктові набори. 

На високому рівні ведеться робота цен-
тру волонтерського руху. Тут задіяні три 
школи під керівництвом: Лариси Говору-
хи, Любов Гладкої та Ніни Боярчук. Рада 
ветеранів не забуває про своїх земляків, 
які пішли на війну із родин від 3 до 7 чо-
ловіків і не повернулися більше додому. 
На їх честь по праву названі вулиці Бра-
тів Волошених(4 брата), Братів Сагаки (4 
брата), Цапко (7), Кравченко (5), Бонда-
ренко (4), Готвянських (4), Горяні (4). 

Проведено роботу щодо стану пам’ятни-
ків, обелісків, могил воїнам Великої Вітчиз-
няної війни. Велику роботу зроблено щодо 
будівництва меморіалу в центрі селища 
Кіровське, де є пам’ятники чорнобильцям, 
перший пам’ятник на Україні солдатським 
вдовам та постаментах вигравірувані імена 
тих, хто звільняв селище, хто пішов на вій-
ну й не повернувся, хто прийшов і помер у 
мирний час. Навіть є пам’ятник військовим 
будівельникам, воїнам інтернаціоналістам. 

Зараз завершується будівництво пам’ятника 
робітникам тилу, а взагалі їх 21 пам’ятник.

Лариса Полупанова, заступник голови 
районної ради ветеранів розповіла присут-
нім про Семена Калниша – людину, яка 
працює, вирішуючи ветеранські питання 
під девізом «не пускають у двері, лізу в 
вікно!». Семен Панфілович, голова Кіров-

ської ветеранської організації, безмінно 
очолює її майже два десятиріччя. Йому 
йде 89 рік, але невтомний у праці чоловік, 
душею й серцем залишається молодим. 
Він заслужений ветеран праці, помічник 
депутата обласної ради, має понад 30 уря-
дових нагород: 6 орденів, 17 медалей, 9 
знаків, безліч подяк та грамот. Де б не був 
Семен Калниш, скрізь знаходить стежину 
до людських сердець, за що його люблять, 
поважають і цінять його земляки. За його 
плечима нелегкий життєвий шлях, він 
пережив страшні випробування – війну, 
голод, але, незважаючи ні на що, випромі-
нює оптимізм, позитивну енергію й віру в 
краще майбутнє. Олександр Білоконенко 
відзначив Семена Калниша Подякою за 
активну громадську роботу, також вручив 
грамоту Вікторові Костенко, голові Під-
городненської ради ветеранів, за активну 
громадську роботу та з нагоди 60-ти річчя.

Також в обговоренні взяли участь голо-
ви ветеранських організацій: Волоської  – 
Леонід Назаренко; Сурсько-Литовської – 
Тетяна Вітрук, Степової – Таїсія Дудник; 
Дмитро Чалий, голова Дніпропетров-
ської  районної організації ветеранів Аф-
ганістану; Новомиколаївської – Антоніна 
Балаш; Альберт Чалий, перший заступ-
ник голови обласної ради ветеранів.

Про акт ревізійної комісії районної ор-
ганізації ветеранів та перевірку фінансо-
во-господарської роботи ради за 9 місяців 

2014 року проінформував Віктор Цимбалов, 
голова ревізійної комісії, який зазначив, що 
за 9 місяців 2014 року проведено п’ять засі-
дань президії, на яких обговорювалися пи-
тання підготовки та проведення урочистих 
заходів з нагоди знаменних дат, про підви-
щення організаційної та інформаційної ро-
боти серед ветеранів району, про методичну 

роботу в первинних 
ветеранських організа-
ціях, про матеріальну 
й моральну допомоги 
та підтримки ветеранів, 
про заохочення вете-
ранських активістів та 
ін. З усіх обговорюва-
них питань прийняті 
відповідні рішення.  
Статутна діяльність 
районної ветеранської 
організації підтриму-
ється фінансовими 
коштами з районного 
бюджету. Документа-
ція організаційної та фі-
нансово-господарської 
діяльності ведеться без 

порушень відповідних нормативних вимог. 
Додаткових джерел надходжень фінансових 
коштів районної ветеранської організації 
немає. За 9 місяців цього року до районної 
ради ветеранів звернулося 28 чоловік. З них 
10 осіб інвалідів війни, учасників війни – 5 
чол., діти війни – 11 чол., ветеранів праці – 2 
чол. За місцем проживання: сел. Ювілейне – 
17 чол., м. Підгородне – 3 чол, с. Новоолек-
сандрівка, Новомиколаївка, с. Дніпрове та 
с. Чумаки по 1 чол. Звернулися про надан-
ня допомоги матеріальної на лікування – 18 
чол., на передплату газети – 7 чол., у спри-
янні отриманні довідок з земельного питан-
ня і так далі. З цих питань вжито заходів на 
місцевому рівні або матеріали направлені до 
відповідних відомчих організацій. 

Про вибори в члени ради районної орга-
нізації ветеранів доповів Олександр Біло-
коненко, який подякував районній владі за 
підтримку в наш непростий для країни час. 
А також наголосив, що в 2015 році закінчу-
ються повноваження рад районної первин-
ної організації. До виборчої кампанії необ-
хідно готуватись завчасно, вже сьогодні. 
Адже успіх громадської діяльності почина-
ється з виконання обов’язків. 

Юлія ЧУМАК.    Фото автора.

ПЛЕНУМ ВЕТЕРАНІВ

ДОСВІД  РОБОТИ  ВЕТЕРАНСЬКОї  ОРГАНІЗАЦІї

У минулому номері газети в статті «Робоча 
поїздка» неправильно назване ім’я директора 
Миколаївської СШ-1, її звуть – Оксана Скорик. 
Просимо вибачення за допущену неточність.

ТРЕНІНГ-НАВЧАННЯ

ВИ БОРИ-2014
У рамках співпраці з Центральною виборчою комісією для забез-

печення організації виборчого процесу в суворій відповідності  з 
вимогами Закону України «Про вибори народних депутатів Укра-
їни» на базі Дніпропетровського району в приміщенні райдержад-
міністрації був проведений членами дирекції програм Міжнарод-
ної фундації виборчих систем (IFES) в Україні Олегом Гришином 
та Альоною Долею тренінг для членів окружної виборчої комісії 
виборчого округу № 29 на позачергових виборах народних депута-
тів України 26 жовтня 2014 року.   (Вл. інф.)



33 жовтня 2014 рок у № 38 (7857)
«Дніпровська зоря»патріотизм

РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ІНФОРМУЄ

Учасники АТО отримують 
статус «учасника бойових дій».

Учасниками бойових дій від-
повідно до пункту 19 статті 6 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гаранти їх со-
ціального захисту» визнають-
ся: військовослужбовці (ре-
зервісти, військовозобов’язані) 
та працівники Збройних Сил 
України, Національної гвардії 
України, Служби безпеки Укра-
їни, Служби зовнішньої розвід-
ки України, Державної прикор-
донної служби України, особи 
рядового, начальницького скла-
ду, військовослужбовці, праців-
ники Міністерства внутрішніх 
справ України, Управління 
державної охорони України, 
Державної служби спеціально-
го зв’язку та захисту інформації 
України, інших утворених від-
повідно до законів України вій-
ськових формувань, які захища-
ли незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність Украї-
ни і брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо 
в районах антитерористичної 
операції, а також працівники 
підприємств, установ, органі-
зацій, які залучалися та брали 
безпосередню участь в антите-
рористичній операції в районах 
її проведення у порядку, вста-
новленому законодавством

Порядок надання статусу 
учасника бойових дій цим осо-
бам, категорії таких осіб та 
терміни їх участі (забезпечення 

проведення) в антитерористич-
ній операції, а також райони 
антитерористичної операції ви-
значає Кабінет Міністрів Укра-
їни.

Відповідно до вимог пункту 2 
Порядку надання статусу учас-

ника бойових дій особам, які, за-
хищали незалежність, суверені-
тет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її прове-
дення, затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів Укра-
їни статус учасника бойових 
дій надається: військовослуж-
бовцям (резервістам, військо-
возобов’язаним) та працівникам 
Збройних Сил, Національної 
гвардії, СБУ, Служби зовніш-
ньої розвідки, Держприкордон-
служби, Держспецтрансслуж-
би, особам рядового і началь-
ницького складу, військовос-
лужбовцям, працівникам МВС, 
Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, 
військових формувань, які за-
хищали незалежність, суверені-
тет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її прове-
дення, перебуваючи безпосе-
редньо в районах проведення 
антитерористичної операції.

Підставою для надання осо-

бам статусу учасника бойових 
дій є: документи про безпосе-
реднє залучення до виконан-
ня завдань антитерористичної 
операції в районах її проведен-
ня, направлення (прибуття) у ві-
дрядження до району проведен-
ня антитерористичної операції, 
їх перебування в таких районах 

з метою виконання завдань 
із захисту незалежності, 
суверенітету та територі-
альної цілісності України 
шляхом безпосередньої 
участі в антитерорис-
тичній операції, забезпеченні 
її проведення (витяги з нака-
зів, директив. розпоряджень, 
посвідчень про відрядження, 
журналу бойових дій, бой ових 
донесень, дислокацій, книг на-
рядів, графіка несення служби, 
звіту, зведень, донесень, мате-
ріали спеціальних (службових) 
розслідувань за фактами отри-
мання поранень).

Рішення про надання стату-
су учасника бойових дій при-
ймається міжвідомчою комісі-
єю з питань розгляду матері-
ала про визнання учасниками 
бойових дій (далі - міжвідомча 
комісія), яка утворюється Дер-
жавною службою у справах 
ветеранів війни та учасника 
антитерористичної операції із 
включенням до її складу фа-
хівця Міноборони, МВС, Наці-
ональної гвардії, СБУ, Служби 
зовнішньої розвідки, Адміні-

страції Держприкордонслуж-
би, Адміністраціії Держспе-
цтрансслужби, Управління 
державноі охорони, Адмі-
ністрації Держспецзв’язку, 
ДСНС, ДПтС, військових фор-
мувань. До складу міжвідом-
чої комісії можуть включатися 
фахівці інших державних ор-

ганів та представники громад-
ських організацій.

Для надання статусу учасни-
ка бойових дій командири (на-
чальники) військових частин 
(органів, підрозділів) або інші 
керівники установ, закладів у 
місячний строк після завершен-
ня особами виконання завдань 
антитерористичної операції в 
районах її проведення зобов’я-
зані подати на розгляд комісій, 
утворених у міністерствах, 
інших центральних органах 
виконавчої влади чи інших 
державних органах (далі - ко-
місія), у підпорядкуванні яких 
перебували військові частини 
(органи, підрозділи), установи 
та заклади, в складі яких про-
ходили службу чи працювали 
особи, довідки за встановленою 
формою та документи, які є під-
ставою для надання особам ста-
тусу учасника бойових дій.

Комісії вивчають документи 
і подають їх на розгляд міжві-
домчої комісії, а в разі відсутно-
сті підстав, які підтверджують-
ся документами, повертають їх 
до військових частин (органів, 
підрозділів), установ, закладів 
з метою подальшого доопрацю-
вання.

Міжвідомча комісія розгля-
дає документи, надіслані комі-
сією, і в разі потреби заслухо-
вує пояснення осіб, стосовно 
яких вони подані, свідків, пред-
ставників державних органів 
та в місячний строк з дня над-
ходження документів приймає 
рішення щодо надання статусу 
учасника бойових дій, про що 
інформує комісію.

У разі неподання команди-
ром (начальником) військової 
частини (органу, підрозділу) 
або іншим керівником устано-
ви, закладу до комісії чи керів-
ником підприємства, установи, 
організації до міжвідомчої ко-
місії документів, необхідних 
для надання статусу учасника 
бойових дій, особа може са-
мостійно звернутися до таких 
комісій.

У разі відмови в наданні ста-
тусу учасника бойових дій пи-
тання про надання особі зазна-
ченого статусу може повторно 
виноситися на розгляд міжві-
домчої комісії за рішенням Мі-
ністра соціальної політики.

Рішення комісії може бути 
оскаржено в судовому порядку.

Управління правового 
забезпечення Генерально-
го штабу Збройних Сил 
України.

Для отримання путівок ветерани війни та інва-
ліди повинні перебувати на обліку для забезпе-
чення санаторно-курортним лікуванням в управ-
лінні соціального захисту населення за зареєстро-
ваним місцем проживання. Працюючі інваліди, 
які не досягли встановленого законодавством 
пенсійного віку, забез-
печуються путівками за 
місцем основної роботи 
або за місцем обліку в 
управлінні  соціально-
го захисту населення на 
підставі довідки з місця 
роботи про те, що їм не видавалася 
безоплатна путівка протягом попе-
реднього періоду.

Путівки видаються управлінням соціального 
захисту населення  ветеранам війни та інвалідам 
відповідно до медичних рекомендацій з урахуван-
ням пільг, передбачених законодавством для кон-
кретної категорії осіб, в порядку черговості у міру 
надходження путівок.

Порядком передбачено, що: інваліди війни, ін-
валіди з числа колишніх малолітніх (яким на мо-
мент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнів 
концентраційних таборів, гетто та інших місць 
примусового тримання, визнаних інвалідами від 
загального захворювання, трудового каліцтва та 
з інших причин, забезпечуються путівками по-
зачергово  щороку; учасники бойових дій забез-
печуються путівками щороку; учасники війни 
та особи, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» та «Про жертви нацист-
ських переслідувань» забезпечуються путівками 
один раз на два роки; інваліди загального захво-
рювання та інваліди з дитинства, в тому числі ін-
валіди-спинальники,  забезпечуються путівками 
в порядку черговості в міру надходження путівок.

Для взяття на облік для отримання путівки до 
управління соціального захисту подаються такі 
документи: заява; паспорт; довідка про присвоєн-
ня  ідентифікаційного номера; довідка МСЕК про 
встановлення інвалідності (за наявності); трудова 
книжка; довідка з медичного закладу для отри-

мання путівки за формою 070/о; пенсійне посвід-
чення; пільгове посвідчення (за наявності).

Щодо забезпечення санаторно-курортним ліку-
ванням осіб, інвалідність яких пов’язана з нещас-
ним випадком на виробництві або професійним 
захворюванням, слід зазначити, що путівками на 

таке лікування вказаних 
осіб забезпечує Фонд со-

ціального страхування від 
нещасних випадків на ви-
робництві та професійних 

захворювань відповідно до 
Положення про забезпечен-

ня потерпілих внаслідок нещасного ви-
падку на виробництві та професійного 
захворювання путівками для санатор-

но-курортного лікування, затвердженого поста-
новою правління Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та профе-
сійних захворювань України від 31 жовтня 2007 
року № 49.

Управління соціального захисту населення на 
загальних підставах у порядку черговості в міру 
надходження путівок також може забезпечува-
ти санаторно-курортними путівками осіб, інва-
лідність яких пов’язана з нещасним випадком на 
виробництві або професійним захворюванням, та 
які потребують лікування супутніх захворювань 
відповідно до медичних рекомендацій. Взяття на 
облік таких осіб для забезпечення путівкою про-
водиться на підставі довідки, виданої Фондом со-
ціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань про те, 
що інвалід не забезпечувався  санаторно-курорт-
ною путівкою,  та  вище зазначених  документів. 

У разі, коли інвалід не скористався пільговою 
санаторно-курортною путівкою, він має  право 
на виплату компенсації, порядок призначення та 
виплати якої передбачено постановами Кабінету 
Міністрів України від 17 червня 2004 року  № 785 
та від 07 лютого 2007 року №150.

Лариса ЛУЦЕНКО, 
головний спеціаліст відділу по контролю за пра-
вильністю призначення пенсій та соціального 
захисту населення. 

Хто вважається учасником АТО?

Лишь тот достоин жизни и свобод, 
Кто каждый день идет за них на бой.

Иоганн Вольфганг Гете.
Ці слова як ніколи об’єднують сьогодні в 

непростий, обпалений війною час, представ-
ників різних професій і занять. Воїни-захис-
ники, які ціною свого здоров’я й життя від-
стоюють цілісність кордонів та незалежність 
нашої держави, лікарів, які вступають у бій за 
їхні поранені життя та футболістів, які відсто-
юють гідність України на міжнародній арені. 
Саме вони зустрілись в стінах лікарні № 6 м. 
Дніпропетровська (головний лікар Олександр 
Сєрий), щоб підтримати один одного, покля-

стися в єдності задля щасливого майбутнього 
нашої держави. Сьогодні на лікуванні в лікар-
ні перебуває 11 наших захисників. 

Таміла ЖОРНЯК.
На фото автора: (зліва-направо) 

Олена Курбан, начмед лікарні №6 м. 
Дніпропетровська, тренер ФК «Дні-
про» Володимир Єзерський, гравці ФК 
«Дніпро» Артем Федецький та Руслан 
Ротань, тренер ФК «Дніпро» Сергій 
Нагорняк оточили увагою, турботою 
та подарунками Олександра Сарбона –  
пораненого бійця батальону «Донбас». 

УПРАВЛІННЯ СОЦЗАхИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІНФОРМУЄ

заБезпечення ветеранів та інваліДів 

активна громадянська позиція об’єднує

З професійними й небайдужими лікарями Дніпропетровському 
обласному перинатальному центру пощастило. У медиків достат-
ньо патріотизму, відповідальності та чуйності, щоб, крім своєї 
основної роботи, ще й активно брати участь у підтримці україн-
ських солдатів, які воюють у зоні АТО, надавати допомогу пересе-
ленцям зі сходу України.

– Наш колектив небайдужий до подій, які зараз відбувають-
ся в нашій країні, – розповідає головний лікар перинатального 
центру, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії з органі-
зації та управління охорони здоров’я, акушерства й гінекології, 
заслужений лікар України, депутат обласної ради Людмила Па-
далко. – Біда згуртувала Україну, згуртувала наші колективи та 
сім’ї. З перших же днів військових дій у Донецьку й Луганську, 
ми підключилися до волонтерської роботи, прийняли рішення, 
що будемо допомагати відстоювати територіальну цілісність 
нашої країни, як можемо, настільки вистачить сил. Адже в зоні 
АТО воюють і наші колеги, і діти наших колег, люди, за яких ми 
кожен день молимося. За кілька місяців війни медики самі пере-
жили і поранення, і контузії, бачили, як смерть забирає людські 
життя. Але вони залишаються на сході країни, щоб це страшне 
горе не поширювалося на нашій землі.

Бувають різні ситуації, коли людям потрібна увага та допомога. 
На початку вересня до Людмили Падалко звернулася молода мама 
з Первомайська Тетяна Шамаріна. Її дитина народилася в підвалі 
Первомайського перинатального центру, під час обстрілу. Через 
кілька днів жінці з новонародженою вдалося вибратися з міста і 
добратися до Дніпропетровська. Документи на дитину вона офор-
мити не встигла. Людмила Іванівна допомогла жінці отримати не-
обхідні довідки. Для цього довелося зв’язатися з головним лікарем 
Первомайського перинатального центру Миколою Коваленко. 

За час бойових дій на сході країни в Дніпропетровському пери-
натальному центрі надали допомогу 104-м пацієнтам-переселен-
цям. У тому числі, успішно провели кілька складних операційних 
втручань. Медики допомогли з’явитися на світ 51 малюкові, в Дні-
пропетровську почалося життя й дівчаток-близнюків із Донецька.

На перший погляд, нічого особливого колектив не робить, 
люди просто вдень і вночі виконують свою роботу. Але як! 
Різниці в медичному обслуговуванні пацієнтки з Донецька та 
Луганська не відчувають, навпаки, відзначають, що такого ду-
шевного відношення не замінить найякісніша апаратура, таку 
турботу зустрінеш не в кожній лікарні.

Таміла ЖОРНЯК.

ЄДИНА КРАїНА

небайдужість і чуйність зберігають мир

ГЕРОЯМ СЛАВА

на озДоровлення
санаторно-КУрортними пУтівКами 
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НОВІ ЦІКАВІ ІСТОРИЧНІ ФАКТИ

СТАРОКОДАЦЬКІЙ ШКОЛІ –
100 років

(Продовж. Поч. у № 37)
Про стан освіти 

на Запоріжжі свідчать такі дані. В 1763 р. в одному із куренів 
на 13 неписьменних припадало 15 письменних (24, с. 312). 
Або ж інші, ще більш вражаючі й переконливі цифри. В 1912 
– 1918 рр. чотири рази публікувалася праця Д. І. Яворниць-
кого «Як жило славне запорожське низове військо». Так 
із 100 козаків тільки 17 не вміли писати (23, с.92). Профе-
сор справедливо підкреслював, що це «Красномовний 
факт для тих, які вбачали запорізьких козаків гуляка-
ми, пияками і грубими невігласами. Нехай такі люди 
спробують знайти подібний відсоток освіченості в масі 
середнього й навіть  вищого стану, не кажучи вже про 
нижчий стан великоруського народу» (24, с.312). Що до 
цього можна неупереджено додати? Хіба те, що в цей же 
час російський сенатор із древнього аристократичного роду 
князь Долгоруков був неписьменний. Замість нього на офі-
ційних документах підписувався якийсь пан Мельноський 
(10, с. 45). Судячи із прізвища етнічний українець чи поляк.

Високий рівень грамотності був і серед запорізької стар-
шини. В 1779 р., вже після ліквідації останньої Запорізької 
Січі генерал-губернатор краю й президент військової колегії 
генерал-фельдмаршал Г. О. Потьомкін (1729–1791) 69-м стар-
шинам присвоїв офіцерські чини. При цьому виявилося, що 
більше половини – 37 чоловік були освіченими і 32 – неосві-
ченими (25, с.190, 191).

Кодацька козацька школа існувала біля 38 років (1742 
– 1780). Церква дуже подряхліла і ледве держалася купи. 

В 1780 р. в ній припинилися богослужіння і її закрили. 
Така ж доля спіткала й школу. В 1785 р. збудували нову 
церкву в ім я̓ архистратига Михаїла, але школи при ній 
не відновили. Настали нові часи. В 1775 р. царський уряд 
ліквідував Запорозьку Січ і козацьке самоврядування. На 
Запоріжжі вводиться уніфікована загальна імперська си-

стема управління. Самодержавній владі стали непотрібні 
грамотні піддані. Про відновлення школи вже на інших 
засадах заговорили лише через 37 років.

ЛОЦМАНСЬКА ШКОЛА
1788 рік. У старовинну запорізьку слободу Половицю, рік 

тому волею Катерини 2 переведену в ранг губернського мі-
ста Катеринослава, приїхав випускник престижної колиш-
ньої Києво-Могилянської академії Дмитро Тимофійович 
Мизко (1772–1847). Походив він із старовинного козацького 
роду. Один із його предків був помітною фігурою в оточенні 
князя – гетьмана Байди-Вишневецького (1563). З цього часу 
Миски або Мизки не сходять зі сторінок вітчизняних літопи-

сів. Ми бачимо їх серед української козацької й запорізької 
старшини аж до наказного гетьмана та курінних отаманів

Ім’я Д. Т. Мизко назавжди вписане в історію Придніпров’я. 
Він залишив глибокий і яскравий слід в освітньому і куль-
турному житті регіону. Саме він став піонером-першопро-
хідцем у справі розбудови розгалуженої системи закладів 

народної освіти на Півдні України. Не забуваймо, що це 
відбувалося в часи правління Олександра 1 (1801 – 1825) 
і Миколи 1 (1825 – 1855). Цікаво, що ідеї Мизко підтри-
мували губернська і центральна влада.

В 1803 р. Дмитра Тимофійовича Мизко призначають 
директором училищ Катеринославської губернії, а в 
1805 р. – Катеринославської гімназії. Розпочався інтен-
сивний період створення системи народної освіти на 
Катеринославщині. За час перебування на цих посадах 

Д. Т. Мизко відкрив 5 повітових та 53 приходських сільських 
училищ. Серед них і для дітей лоцманів (с.301).

У 1817 р. у селі Лоцманська Кам’янка відкрилася школа 
для навчання дітей лоцманського товариства, до якого від-
носилося і село Старі Кодаки. Школу відкрив і спочатку нею 
завідував сам Д. Т. Мизко. Згодом до неї призначили штат-
ного вчителя. Дітей навчали тільки читати й писати, тобто 
давали елементарні ази освіти. Деталі існування школи в по-
чатковий період невідомі (7, с.56).

Діти із Старих Кодаків, Широчанських і Сурських хуторів 
через значну відстань змушені були знімати квартири в 
Лоцманській Кам’янці.

 (Продовження читайте у наступному № газети)

Людмила БАЛАШ, 
с. Новомиколаївка.

Над нашим дахом 
скупчилися грози,

Прийшла пора холодних злив.
Десь чути й постріли, 

й погрози…
Знайомий їх докучливий мотив.
Спекотний гнів погрожує 

придухою,
Брехня сміливо ходить 

шляхом торним.
Хтось ворожнечі вогнище 

роздмухує,
І важко біле розрізнити 

з чорним.
Хтось потихеньку 

риє «другу» ями,
Сідлає хтось троянського коня
І сіє й сіє розбрат поміж нами…
Що ж переможе правда 

чи брехня?

Костянтин ДУБ, 
м. Підгородне.

Галині Савченко, матері Героя 
України Андрія Савченка, 

присвячується
Син йшов по зраненому полю,

На міну раптом наступив,
І згустком смертельного болю,

Як птах, у вічність відлетів.
Його ховали поряд з тими,

Хто в Вітчизняну смерть здолав,
Щоб він безсмертно поряд з ними

Спокій і мир оберігав.
Світило сонце із журбою,

Квіти в руках людей цвіли,
З останнього твойого бою
Вчувались вибухи війни.
Як матері все пережити?

Сльозину витерти з лиця?
Убивць скарати, чи простити

У судний день за смерть бійця?
Хто скаже: «Мамо!» – святе слово,

Вінком прихилиться до ніг?
Війна до нас прийшла раптово,

Щоб захищатись кожен зміг.
Горе війни уже над нами,

Юні життя в трунах лежать,
До бою кличуть із синами
Вкраїну рідну захищать.
Земля запам’ятає подвиг,

Він житиме в серцях живих.
Героїв вічна віра й подих

Не спопеліють в днях нових.

Веселим дитячим  танком та щирою 
українською мелодією Зорянська се-
редня загальноосвітня школа (дирек-
тор Людмила Кулак) радо зустрічала 
гостей – учасників районного семінару 
педагогів-організаторів та заступни-
ків директорів з виховної роботи. Тема 
семінару: «Форми й 
методи патріотичного 
виховання». Військо-
во-патріотична, спор-
тивна гра «Зірниця».

Патріотичне вихован-
ня – це один із напрям-
ків виховної роботи се-
ред учнівської молоді. 
В учбовій діяльності 
реалізація патріотично-
го виховання відбува-
ється за допомогою ста-
новлення громадянина 
– патріота України, 
готового самовіддано 
розбудовувати її як су-
веренну, незалежну, де-
мократичну, правову, соціальну державу 
й забезпечувати її національну безпеку, 
знати свої права та обов’язки, цивілізо-
вано відстоювати їх, сприяти єднанню 
українського народу, громадянському 
миру й злагоді в суспільстві. 

Методичний блок розпочала педа-
гог-організатор Людмила Єфіменко з 
презентації теми: «Форми й методи па-
тріотичного виховання». Під час пре-
зентації було представлено різноманітні 
заходи з реалізації патріотичного вихо-
вання, фрагменти виховних заходів. Ак-
центувалася увага на результативності 
патріотичного виховання, що великою 
мірою  залежить від того, наскільки ті чи 
інші форми й методи виховної діяльності 
стимулюють розвиток самоорганізації, 
самоуправління дітей. Чим доросліші 
вихованці, тим більші їхні можливості 
до критично-творчого мислення, само-
активності, творчості, самостійності, до 
усвідомлення власних світоглядних орі-
єнтацій, які є основою життєвого вибору, 
громадянського самовизначення. Свій 

виступ Людмила Олександрівна закін-
чила віршем Василя Симоненка «Украї-
но, ти для мене диво», який гармонійно 
влився в тему виступу і викликав зво-
рушливі почуття у слухачів.

Учасники семінару поділилися своїм 
досвідом роботи в напрямку патріотич-

ного виховання. Вчителем предмету За-
хист Вітчизни Сергієм Вербицьким та 
вчителем фізичного виховання Сергієм 
Коваленком були проведені елементи 
військово-патріотичної, спортивної гри 
«Зірниця». Гості семінару брали актив-
ну участь у грі. Вони із задоволенням 
змагалися в різних видах естафет, тур-
нірі з кульової стрільби з пневматичної 
рушниці та конкурсі «Козацькі розва-
ги». Кращі учасники були відзначені 
грамотами та солодкими призами.

Підсумок семінару підвела мето-
дист відділу освіти Лариса Волок, вона 
відзначила, що семінар пройшов на 
високому рівні. Особливо вдало була 
вибрана його тема. На даний час вона 
є досить актуальною. Семінар мав 
велике практичне значення для його 
учасників. Вони почерпнули багато 
цікавого й корисного, яке будуть вико-
ристовувати у своїй роботі.

Ніна БІЛА, 
вчитель української мови та літе-
ратури Зорянської СШ.

РАЙОННИЙ СЕМІНАР ПЕДАГОГІВ

патріотизм – нагальна потреба

Різні епохи та 
культури через об-
разотворче мис-
тецтво залишили 
свій слід в історії 
людства. Для вас, 
дорогі читачі, наша 
бібліотека відкри-
ває нові імена май-
бутніх художників 
– гордість нашої 

неньки України. Ось уже багато років Центральна ра-
йонна бібліотека співпрацює з школою естетичного 
виховання, учні якої беруть активну участь у всіх масо-
вих заходах нашої бібліотеки.

Для того, щоб творчі роботи талановитих дітей сел. 
Ювілейного бачили не тільки батьки учнів школи, а й 
мешканці нашого мікрорайону, що користуються послу-
гами бібліотеки, ми звернулися до керівника класу живо-
пису Петра Половця, який надав нам можливість офор-
мити в бібліотеці три вітражі з малюнками і графікою 
його учнів. Привертають увагу роботи, де зображена 
природа рідного краю, які намальовані рукою Анастасії  
Соколенко та Христини Загути. Своїх улюбленців птахів 
відтворили на полотні Надійка Дубина, Євгеній Тегза та 
Микита Середюк. Та особливу увагу привертають гра-
фічні роботи Софії Вольникової, Євгена Тарана та Кате-
рини Невеселої, які присвятили своє мистецтво спорту 
та близьким людям 
– мамам.
Знаю, бо казала
Мені моя ненька,
Що я українка,
Правдива, 

маленька.
Ось мої малюнки
Прийми, 

Отче Боже,
Нехай Україні
Вони 

допоможуть.
Надія ПРАСОЛ, 
бібліотекар від-
ділу обслугову-
вання ЦРБ.  

БІБЛІОТЕКА

ТалановиТі діТи – 
МАЙБУТНЄ УКРАїНИ

рамках методичного об’єднання працівників 
культури Дніпропетровського району делегація 

на чолі з Аллою Сафроновою, начальником 
відділу культури і туризму, національнос-
тей та релігій райдержадміністрації, здійс-
нили туристичну мандрівку історичними 
місцями Новомосковського району. Вони 
побували в Новомосковському істори-
ко-краєзнавчому музеї ім. П. Калнишев-
ського (директор Людмила Роменська). 
Працівники культури доторкнулися до 
скарбниці духовних і матеріальних цін-
ностей Присамарського краю, який більше 
50-ти років гостинно приймає відвідувачів. 
Музей було засновано 27 квітня 1960 року.

Науковий співробітник Костянтин 
Мешко у ході екскурсії повідав надзви-
чайно цікаві історичні відомості та фак-
ти. Гостям був продемонстрований зал 
Давньої історії Присамарського краю, в 
якому відвідувачі перенеслися на 15 тис. 
років назад, побачили кістки мамонтів, 
перші знаряддя праці наших пращурів, 
прослідкували за розвитком цивілізації, 
познайомилися з войовничими скіфами, сарматами, кім-
мерійцями, а також перемістилися в часи Київської Русі, 
епоху революційних змін, Великої Вітчизняної війни.

Унікальна пам’ятка архітектури – Свято-Троїцький 
собор зустрів  мандрівників у всій своїй духовній вели-

чі. Це єдиний в Україні дерев’яний дев’ятикупольний со-
бор, збудований без жодного цвяха. Він відноситься до 

100 найкращих дерев’яних споруд світу. За часів свого 
існування собору довелося пережити чимало. Цікавим 
фактом для відвідувачів було дізнатися про те, що саме 
цей Свято-Троїцький собор є прототипом собору з відо-
мого роману «Собор» Олеся Гончара. Його внесено до 

державного реєстру культурної національної спадщини, 
а також визнано ЮНЕСКО як культурний та історичний 

пам’ятник Православ’я.
А на тихому березі річки Самара, серед 

густого листяного лісу розташувався Са-
марський Пустельний Свято-Миколаївський 
чоловічий монастир. Усього в декількох кі-
лометрах від суєти міста делегація з Дніпро-
петровського району потрапила в атмосферу 
спокою та тиші. Прогулялися територією та 
відвідали храм, де мали нагоду помолитися 
головним святиням Самарського Пустин-
ного Свято-Миколаївського монастиря – це 
Охтирська ікона Божої Матері, іменована 
«Самарською» та ікона святого Миколая Чу-
дотворця. Особливий інтерес викликав під-
земний храм, де знаходяться мощі, знайдені 
на подвір’ї монастиря давнього поховання, 
ймовірно якогось священнослужителя. Люди 
приїздять до святих місць, щоб помолитися, 
навіть залишаються там на цілу ніч.

Таку цікаву та захоплюючу мандрівку поміг 
організувати Віктор Шаликін, начальник Ново-
московського відділу культури і туризму, націо-

нальностей та релігій. Алла Василівна щиро подякувала 
колезі за можливість доторкнутися до історичної скарб-
ниці Дніпропетровщини та дізнатися багато цікавого, 
розширити знання про історію рідного краю. 

Таміла ЖОРНЯК, м. Новомосковськ.

ЖИВИ  ПОДОРОЖУЮЧИ

Духовна спаДщина
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

у
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МІЛІЦІЯ ІНФОРМУЄ

ПРОКУРАТУРА ІНФОРМУЄ

господарочка

Гороскоп ОВНИ. Роботи у вас буде чимало, го-
туйтеся до цього заздалегідь. Не забу-
вайте і про якість виконуваної роботи. 
Ваша здатність імпровізувати зараз по-
силена, тому все вийде відмінно.

ТІЛЬЦІ. Нові можливості й вдалі си-
туації дозволять здійснити «прорив» у 
вашій професійній діяльності. Винаго-
рода за ваші старання буде щедрою. 

БЛИЗНЮКИ. Розвивайте коло сво-
їх інтересів, розширюйте контакти, 
підвищуйте рівень професійних нави-
чок. Можливо, вам є чому повчитися у 
справжніх фахівців.

РАКИ. Тиждень буде непростим але 
воно того варте. Сприятливе вирішення багатьох справ буде до-
сяжним за допомогою інтуїції, яка вам так властива. 

ЛЕВИ. У справах професійних та фінансових, ви самі собі 
господар. Адже ніхто крім вас не зробить вашу роботу. Кмітли-
вість, знання й здібності допоможуть вам вирішити всі поставлені 
завдання. Головне упевненість у своїх силах.

ДІВА. Відмінний тиждень, вам можна тільки позаздрити. Тіль-
ки від вас залежить, чи зумієте ви отримати те, чого бажаєте. Уда-
ча й успіх будуть поряд протягом усього тижня. 

ТЕРЕЗИ. Все, що можна зробити – потрібно зробити «на од-
ному диханні» протягом тижня. Висока ймовірність авральних 
ситуацій, додаткової роботи, необхідності одночасно вирішувати 
декілька питань професійного та фінансового плану. 

СКОРПІОН. Ваші потреби не задовольняються в належній мірі, 
вас хвилює майбутнє? На жаль, найближчим часом намічається за-
стій у справах, принаймні, відсутність значного росту в професій-
ній і фінансовій сфері. Взагалі тиждень обіцяє бути напруженим.

СТРІЛЬЦІ. У справах доведеться зайнятися повсякденними 
обов’язками, рішенням другорядних питань, але не турбуйтеся й 
не поспішайте – поки ви не створите міцну фінансову основу. Нові 
ідеї не зможуть реалізуватися без вашої професійної допомоги. 

КОЗЕРОГИ. Весь тиждень слід присвятити завершенню розпо-
чатих справ. Не відволікайтеся ні на що нове, поки не буде постав-
лена   крапка над тим, чим ви вже так давно займаєтеся. 

ВОДОЛІї. Від успіхів на професійній ниві буде залежати ваше 
майбутнє, киньте всі свої сили на завершення розпочатих справ і 
важливих проектів. Не робіть те, що вам не вигідно.

РИБИ. Ваші необдумані дії можуть привести до дуже сумних 
наслідків. Щоб уникнути цього, налаштуйте себе повністю на вирі-
шення цих проблем. Ваша цілеспрямованість та енергійність, вмін-
ня правильно спланувати свої дії допоможуть вам уникнути пасток.

Щоб не стати жертвою кишенькових 
злодіїв запам’ятайте декілька простих 
правил:  не розмахуйте без необхід-
ності дорогим мобільним телефоном, 
не показуйте навколишнім наявність 
великої суми грошей в гаманці; не три-
майте всі свої цінності в га-
манці; коли йдете за покуп-
ками, беріть із собою 
лише необхідну гро-
шову суму; гаманець 
або телефон ніколи не 
кладіть у задні кишені брюк чи зов-
нішні кишені куртки, носіть завжди у 
внутрішніх кишенях, бажано щільно 
притиснутих до тіла, щоб постійно 
його відчувати; у транспорті потріб-
но зберігати пильність, особливо в 
переповнених; намагайтеся не їздити 
у переповнених маршрутках у годи-
ну пік; ніколи не кладіть сумочку або 
гаманець у візок для покупок; у тран-
спорті тримайте сумки та рюкзаки пе-
ред собою або притискайте до себе; не 
кладіть гаманець і телефон у внутріш-
ні бокові кишені сумки; зберігайте го-
тівкові гроші, кредитні картки та по-

свідчення особи в різних відділеннях 
сумки; час від часу візуально оцінюй-
те цілісність сумки; не перевіряйте 
дуже часто наявність власного гаман-
ця у багатолюдних місцях; маючи при 
собі значну суму грошей, не кладіть 

її в одне місце. Кра-
ще розподіліть її за 

декількома міс-
цями; найчасті-
ше кишенькові 
злодії працюють 

у парах. Якщо замітили двох осіб, що 
стоять до вас підозріло близько – будь-
те уважнішими. 

Якщо ви стали жертвою кишень-
кових злодіїв, відразу повідомте про 
це до чергової частини Дніпропе-
тровського РВ: Дніпропетровській 
район, сел. Ювілейне, вул. Радгосп-
на, 38, або за тел. 753-77-04, або моб. 
тел. (067) 539-95-03.

Юрій АНТОНЮК, 
заступник начальника секто-
ру ДІМ Дніпропетровського РВ 
ГУМВС України в Дніпропетров-
ській області, майор міліції.

УКРАїНСЬКА КУхНЯ!
ПШОНЯНИЙ СУП 

Інгредієнти: 100 г пшона, 1 велика картопля (або 2 се-
редні), 200 г сала, 1 цибуля, сіль за смаком.

Приготування: промийте пшоно гарячою водою й від-
варіть. Наріжте кубиками картоплю та опустіть у буль-
йон. Варіть 15 хв. Наріжте сало скибочками й обсмажте 
з подрібненою цибулею, додайте в бульйон. Варити ще 5 
хв., посоліть. 

СМАЖЕНА РИБА В КЛЯРІ 
Інгредієнти: 500 г філе риби, 3 яйця, 200 мл молока, 200 

г борошна, перець чорний мелений, сіль, олія. 
Приготування: обмийте філе риби, наріжте шматочка-

ми середнього розміру, посоліть, поперчіть й приправте 
спеціями. Поки риба настоюється (30 хв.), приготуйте 
кляр. Збийте яйця, додайте сіль, влийте молоко, перемі-
шайте. Потроху додавайте борошно, постійно перемішу-
ючи кляр. Слідкуйте, щоб не було грудочок. Викладіть 
на розігріту сковорідку рибу, попередньо обмокнув її в 
клярі. Підсмажувати на олії протягом 7 хв. на середньому 
вогні з обох сторін.

СИРНИКИ В СМЕТАНІ 
Інгредієнти: 250 г сиру, 3 ст.л. цукру, 1 яйце, ½ склянки 

борошна. 
Приготування: візьміть сир, яйце, цукор, додайте бо-

рошно й добре розмішайте. Змоченою у воді столовою 
ложкою наберіть сирну масу, обваляйте з усіх боків у бо-
рошні й сформуйте круглі біточки. Далі, смажте сирники 
на розігрітій з олією сковороді з двох сторін до готовності. 
До сирників окремо подати сметану.

Смачного!

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
ВИДАЛЯЄМО ПЛЯМУ ВІД КАВИ

Вам знадобиться нашатирний спирт. Капніть на 
брудну ділянку пару крапель і почекайте поки пляма 
зникне, після цього виперіть. Під забруднену ділянку 
підкладіть чисту тканину, зверху насипте стружку гос-
подарського мила й капніть пару крапель нашатирю. 
Спіньте м’якою щіточкою й легенько тріть. Після зник-
нення сліду прополощіть річ.

ЧИСТКА ПАЛЬТА 
Щоб освіжити пальто й додати йому блиск протріть 

його ватяним тампоном, змоченим в заварці чорного чаю. 
Такий метод підходить тільки для темних виробів.

Забруднення різного походження легко видаляються 
мильним розчином із додаванням нашатирного спирту. 
Готують його з розрахунку на 100 мл теплої води по чай-
ній ложці рідкого миючого засобу й нашатирного спирту. 
Ватяний тампон просочують розчином і обробляють ним 
плями. Після цього чистим вологим ватним диском про-
тирають пальто.

На вовняні вироби часто чіпляються ворсинки, волосся, 
шерсть та інше. Тому було б добре придбати спеціальний 
валик із липкою стрічкою для чистки шерстяного пальто. 

ЗДОРОВ’Я
ВІТАМІНИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЗОРУ 

Грейпфрут. Його потрібно їсти, не очищаючи від плів-
ки. Адже м’якоть грейпфрута більш корисна для очей, ніж 
його сік. 

Вітамін К. Він міститься в сирій капусті. Особливо ко-
рисна квашена капуста. 

Вітамін С. Найбільше його міститься в лимоні. 
Цинк. У великій кількості він міститься у волоських 

горіхах. 

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ
КОРИСТЬ ПІШИх ПРОГУЛЯНОК РАЗОМ ІЗ СІМ’ЄЮ
У першу чергу, користь піших прогулянок полягає в 

тому, що під час них задіюються практично всі м’язи, що 
дозволяє тримати тіло в тонусі й зберігати хорошу фізич-
ну форму. Приносять користь прогулянки й психічному 
здоров’ю: підвищують настрій, знижують занепокоєння, 
полегшують стреси і навіть запобігають депресії. Однак 
щоб повною мірою відчути на собі користь від прогуля-
нок на свіжому повітрі, їх необхідно проводити регуляр-
но, найкраще щодня, або хоча б три-чотири рази на тиж-
день не менше, ніж по півгодини.

С л і д у й -
те вічним 
трьом пра-
вилам: пова-
жайте себе, 
п о ва жа й -

те інших та 
будьте відпо-

відальнішими за 
свої дії.

як каже 
мудрість...

ДОРОГА-ОСІНЬ-2014
У період із 15 вересня по 12 жовт-

ня 2014 року із метою визначення 
стану автомобільних доріг загаль-
ного користування, вулиць населе-
них пунктів та залізничних переїз-
дів і підготовки їх до експлуатації 
в зимовий період 2014-2015 років на 
території Дніпропетровського ра-
йону спільно з власниками вулич-
но-дорожньої мережі проводиться 
осінній комісійний огляд доріг, 
вулиць, залізничних переїздів (за-
ходи «Дорога-осінь-2014»).

Володимир ЗАЙДУН, 
інспектор ОДР ВДАІ з обслу-
говування Дніпропетровського 
району,  капітан міліції.

ДАІ ІНФОРМУЄ

Втрачене пенсійне посвідчення серії 
ААЗ № 071821 на ім’я Кравченка Віктора 
Олексійовича, вважати недійсним.

ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ 
КИШЕНЬКОВИх ЗЛОДІїВ

ДЛЯ ВИїЗДУ ЗА КОРДОН 
СЛІД ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ

ПРО ДОхОДИ 
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/

print-164936.html
Головне управління Міндоходів у 

Дніпропетровській області нагадує, 
що громадяни України, які планують 
виїхати закордон на постійне місце 
проживання, зобов’язані не пізніше 60 
календарних днів, що передують виїз-
ду, подати до органів Міндоходів де-
кларацію про майновий стан і доходи. 

Територіальний орган протягом 30 
календарних днів після надходжен-
ня податкової декларації перевіряє 
визначене податкове зобов’язання та 
сплату належної суми податку. У разі 
відсутності податкових зобов’язань з 
податку на доходи фізичних осіб ви-
дається відповідна довідка, що пода-
ється до органів митного контролю 
під час перетину митного кордону і 
є підставою для проведення митних 
процедур. 

НОВАЦІї ЗАКОНОДАВСТВА
ГУ Міндоходів у Дніпропетров-

ській області повідомляє, що Пре-
зидент України Петро Порошенко 
підписав Закон № 1668-VII «Про 

внесення змін до Податкового кодек-
су України щодо деяких питань опо-
даткування благодійної допомоги», 
яким тимчасово, на час проведення 
антитерористичної операції, благо-
дійна допомога, що надається на по-
треби її проведення, звільняється від 
оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб.

На період проведення АТО, без 
обмежень включатимуться до інших 
витрат звичайної діяльності платни-
ка податку на прибуток підприємств 
суми коштів або вартість спеціаль-
них засобів індивідуального захисту 
(касок, бронежилетів, виготовлених 
відповідно до військових стандартів), 
технічних засобів спостереження, лі-
карських засобів та медичних виро-
бів, засобів особистої гігієни, продук-
тів харчування, предметів речового 
забезпечення, а також інших товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг за 
переліком, що визначається Кабіне-
том Міністрів України, які добровіль-
но перераховані (передані) для потреб 
забезпечення проведення АТО.

Даний Закон регулює і питання 
складання Реєстру волонтерів анти-
терористичної операції.

Дніпропетровська ОДПІ.

МІНІСТЕРСТВО ДОхОДІВ І ЗБОРІВ ПОВІДОМЛЯЄ

Фахівці застерігають не купува-
ти гриби на стихійних ринках чи у 
продавців на автошляхах, а також 
дотримуватись усіх рекомендацій 
щодо їх самостійного збору та об-
робки. Не збирайте гриби в яких 
сумніваєтеся. Не слід, також, зби-
рати перезрілі, ослизлі, в’ялі, чер-
виві гриби зі слідами плісняви 
на капелюшку або ніжці. Вони, 
як правило, вже містять токсичні 
продукти.

Почищеним грибам треба дава-
ти раду у перший день збору або, 
у крайньому випадку, зранку на-
ступного дня (за умови їх зберіган-
ня в холодильнику)! Завжди пам’я-
тайте, що отруїтися можна навіть 
їстівними грибами, якщо вони 
довго пролежали в теплі, оскіль-
ки білки швидко розкладаються, 
утворюючи при цьому токсини. 

Не варто збирати гриби побли-
зу полів, у межах міста, поблизу 
автомобільних і залізничних ко-
лій, а також – звалищ побутових 
відходів. Тим паче, на випробу-
вальних та військових полігонах, 
оскільки гриби мають властивість 
акумулювати солі важких металів 
і радіоактивні елементи. Гриби, по 
складності травлення – вважають-
ся важким для шлунка продуктом, 
тому їх не рекомендують вживати 
вагітним та жінкам які годують 
груддю. Також вони протипоказа-
ні дітям до 7 років. Втім, надмірне 
разове споживання грибів може 
нашкодити абсолютно здоровій 
дорослій людині.

Токсикологи попереджають: 
для дітей будь-який їстівний гриб 
може виявитися смертельно отруй-
ним. Захисні системи дитини не 
володіють необхідними засобами, 
щоб забезпечити безпеку організ-
му при масивній «грибній агресії».

Запам’ятайте, отруєння гриба-
ми ніколи не проходить саме по 
собі – не чекайте, що процес зійде 
нанівець. Надавши першу допомо-
гу потерпілому, терміново викли-
кайте швидку медичну допомогу.

Олександр ЄГОРОВ, 
головний спеціаліст сектору вза-
ємодії з правоохоронними ор-
ганами, цивільного захисту та 
оборонної роботи райдержадмі-
ністрації.

ОбережнО, гриби!

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

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 орга-
нів державного контролю та правоохоронних органів у про-

куратурі Дніпропетровського району запроваджено телефон 
«гарячої лінії» (056) 27-90-04. Повідомлення приймаються 

у будні дні з 9.00 до 18.00 год., перерва з 13.00 до 14.00 год. 
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Шановні мешканці району! 
Дуже необхідна ваша до-
помога нашому земляку 
Сергію Товстику, 1979 р.н., 
мешканцю м. Підгородно-
го, учасникові бойових дій у 
зоні АТО.  

У квітні Сергій пішов добро-
вольцем на службу в надії бути 
корисним як технічний спеціа-
ліст – зв’язківець. Призначення 
отримав начальником Р-161 
(пересувна радіостанція серед-
ньої дальності). Під час вико-
нання бойового завдання він 

попав під вогняний обстріл і зараз знаходиться у шпиталі 
міста Львова в реанімаційному відділенні. 

Сергійові вже ампутовані обидві руки. хлопець у від-
чаї. Йому вкрай потрібна наша допомога й підтримка. 

Усі небайдужі до долі Героя України, ви можете до-
помогти. Протези, які могли б допомогти батькові двох 
доньок пристосуватися до нових умов життя, кошту-
ють дуже дорого. 

Перераховувати кошти можна  на карту ПриватБанку 
за № 5168 7572 4246 2200 на ім’я дружини Олесі Товстик. 

ГЕРОЄВІ УКРАїНИ ПОТРІБНА ПІДТРИМКА 

На базі Зорянської СШ 
(директор Людмила Ку-
лак) відбувся виїзний ра-
йонний турнір із кульової 
стрільби серед педаго-
гів-організаторів. Змаган-
ня були одним із пунктів 
семінару, тема якого була 
«Патріотичне виховання 
школярів». За нагороди 
від районної організації 
Товариства сприяння 
обороні України змагали-
ся 18 учасників.

П’ятірка кращих: 
1місце – Людмила Зуб 
(Миколаївська СШ-2) – 
40 очок; 2місце – Наталія 
Тільна (Ювілейна СШ-2) 
– 36 очок; 3 місце – Тетяна Засікан (Баглійська СШ) – 31 очко; 4 
місце – Вікторія Медведєва (Сурско-Литовська СШ) – 29 очок; 
5місце – Тетяна Демченко (Ювілейна СШ-1) – 27 очок.

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Чемпіонат пройшов в 
умовах, наближених до бойових, бо проводився не в затишному 
стрілковому тиру. Учасникам довелось враховувати рельєфну 
місцевість, кут падіння сонячних променів і головну перешко-
ду – поривчатий вітер. Слід відзначити, що більшість педагогів 
справилась зі складним завданням, набравши понад 25 очок із 50 
можливих. Особливу повагу викликають лідери, Людмила Зуб і 
Наталія Тільна Тільна, які ледь не подолали рубіж у 40 пунктів. 
А це означає, що запас тренованості вчителів дуже високий». 

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

КРАЩЕ СПОРТИВНЕ СЕЛО РАЙОНУ
Незважаючи на складну ситуацію в країні, район-

на Організація Всеукраїнського фізкультурно-спор-
тивного товариства «Колос» АПК України продов-
жує працювати за календарним планом. До Дня не-
залежності України в с. Зоря на спортивній базі міс-
цевої школи пройшли традиційні змагання за звання 
«Краще спортивне село-2014». Команди 6 сіл взяли 
в них участь: с. Балівки на чолі з сільським головою 
Валерієм Рижаком, с. Партизанського – Олексан-
дром Горчаковим, с. Степного – Євгенією Курінною, 
с. Зорі – секретарем Чумаківської сільської ради Ві-
кторією Паранько, с. Ювілейного – директором КЗ 
«Спорт для всіх» Во-
лодимиром Дейнеко, 
сел. Кіровського – 
головою ФСК Лари-
сою Сесь.

Завідувач сектору 
з питань фізичної 
культури і спорту, 
сім’ї та молоді рай-
держадміністрації 
Тетяна Литвиненко 
привітала учасників 
змагань і запросила 
для підняття пра-
пора України Балів-
ського сільського го-
лову Валерія Рижа-
ка, срібного призера 
обласних змагань із волейболу, спортсмена фізкуль-
турно-спортивного клубу «Фаворит» Чумаківської 
сільської ради Вадима Коваленка, голову фізкуль-
турно-спортивного клубу «Кіровка» Кіровської се-
лищної ради Ларису Сесь.

Хвилиною мовчання спортсмени та глядачі вша-
нували пам’ять земляків, загиблих у зоні АТО – 
Андрія Крилова з с. Новомиколаївки, Євгена Кор-
нієнка, Юрія Кравченка, Вадима Філіповського з м. 
Підгородного.

Від імені господарів змагань до учасників зверну-
лася Вікторія Паранько, яка побажала спортсменам 
успішних виступів. 

Голова районної Організації «Колос» Людми-
ла Стрежньова відмітила, що в наступному році 
сільські спортсмени будуть святкувати 65-річчя 
Всеукраїнського «Колоса» і виразила впевненість в 
успішному виступі команди нашого району на об-
ласній спартакіаді.

Змагання розпочалися поєдинками волейболіс-
тів і виграла їх дружна команда Партизанського, 
досить несподівано 2 місце посіли кіровчани, а на 
3 – степняни.

Гирьовики змагалися в одній вправі – ривку 24-кі-
лограмової гирі. За явною перевагою переміг член 
збірної команди району Віталій Коляда з Балівки, 
призерами стали Богдан Бондар із Партизанського і 
Артур Плохий із Зорі.

Змагання з міні-футболу пройшли під диктов-
ку футболістів Ювілейного та Балівки. Так вони й 
розмістилися в підсумковому протоколі, а бронзові 
нагороди виграли партизанці, залишивши без наго-
род команду господарів.

Серед учасників із настільного тенісу у чолові-
ків переміг неодноразовий чемпіон району Максим 
Ігнатьєв із Ювілейного, 2-3 місця завоювали Мико-
ла Чехлатий із Балівки та Олександр Коломієць із 
Партизанського.

У жінок за явною перевагою перемогла Наталка 
Білич із Партизанського, а призерами стали Аліна 
Шатрова з Балівки та Оксана Вербицька з Зорі. Ко-
мандну перемогу святкувала команда Партизансько-
го, балівчани отримали срібні нагороди, команда з 
Ювілейного – бронзові.

Серед шахістів трійку переможців очолив Мико-
ла Петюренко з Ювілейного, 2-3 місця посіли Євген 
Кірєєв із Партизанського та Олександр Чайка (стар-
ший) з Степного.

Турнір шашистів виграв Микола Слапигін із Степ-
ного, срібні нагороди у Максима Тимошенка з Балів-
ки, бронзові – Віталія Гладиша з Ювілейного.

Останній вид спартакіади – перетягування кана-
ту – виграли чемпіони району, призери обласних 
змагань спортсмени з Балівки, залишивши на 2-3-
му партизанців та зорянців.

У комплексному заліку перемогу святкувала ко-
манда с. Партизанського, лише 2,5 бали програла їм 

команда с. Балівки, 
на третьому місці 
спортсмени с. Ювіле-
йного. Всі переможці 
нагороджені меда-
лями та грамотами 
районної Організації 
«Колос».

Організаційний ко-
мітет змагань вира-
жає подяку голові та 
секретарю Чумаків-
ської сільської ради 
Валентині Стець та 
Вікторії Паранько, 
директорові й вчите-
лю фізичної культу-
ри Зорянської школи 

Людмилі Кулак та Сергію Вербицькому за допомогу 
в організації та проведенні районного заходу.

Сподіваємося, що в наступному році участь у цих 
цікавих змаганнях візьмуть команди інших сіл району.

Команда-переможець взяла участь в обласних зма-
ганнях, але, на жаль, залишилася без нагород.

ДНЮ ФІЗИЧНОї КУЛЬТУРИ 
ТА СПОРТУ ПРИСВЯЧУЮТЬСЯ

Ряд змагань, присвячених цій даті пройшов у се-
лах району. У с. Волоському зі спортивної рибалки 
та туристичної техніки змагалися активісти фіз-
культурно-спортивного руху району – спортсме-
ни-аматори, вчителі фізичної культури, ветерани. 
Всі учасники були нагороджені пам’ятними приза-
ми та подарунками.

ЗМАГАЮТЬСЯ ВЕТЕРАНИ 
20 вересня в м. Верхньодніпровську пройшла 

фінальна спартакіада серед команд ветеранів сіль-
ських та селищних рад у залік обласних сільських 
спортивних ігор Дніпропетровщини. Всього в спар-
такіаді взяли участь 16 районів.

До складу збірної команди району з волейболу 
увійшли спортсмени Володимир Дейнеко, Сергій 
Распутній, Сергій Білий (сел. Ювілейне), Віталій 
Заболотній (с. Партизанське), Ольга Саєнко, Любов 
Люфтик (с. Степове), Світлана Таран (сел. Кіров-
ське), з міні-футболу – Геннадій Гуржій, Владислав 
Сушко, Валентин Щербатюк, Олександр Саєнко, 
Ігор Пазізей (с. Партизанське), Сергій Шишенко та 
Іван Кузніцов (с. Зоря), з настільного тенісу – Мико-
ла Чехлатий (с. Балівка) і Лідія Любошенко (с. Пар-
тизанське), шахи - Микола Петюренко та Анатолій 
Волошко – шашки (сел. Ювілейне). 

Найкращий виступ був у наших футболістів, змага-
ючись у фіналі, в гострій боротьбі вибороли почесне 
3 місце та були нагороджені медалями й грамотами. 

У загальному заліку збірна команда посіла 7 місце. 
Висловлюємо подяку нашим ветеранам, які своїм осо-
бистим прикладом пропагандують активний та здо-
ровий спосіб життя для підростаючого покоління.

Анатолій ВОЛОШКО, 
провідний фахівець Організації «Колос».

В умоВах, наближених до бойоВих

СПОРТИВНА хРОНІКА

СПОРТ

Центральна ра-
йонна бібліотека 
продовжує співп-
рацю з дитячим 
дошкільним за-
кладом «Червона 
Шапочка». Так, 
нещодавно, бі-
бліотекар Оксана 

Дяченко провела для старшої групи інформаційну хвилинку 
та запропонувала перегляд мультимедійної презентації.

БІБЛІОТЕКА

Я У СВІТІ

оролеви книжкового цар-
ства, а саме працівники 

бібліотек Дніпропетровського 
району, зібралися в затишному 
приміщенні  Центральної район-
ної бібліотеки, щоб урочисто від-
значити своє професійне свято 
– Всеукраїнський день бібліотек.

Щирі слова привітань цього 
дня на адресу берегинь духовної 
спадщини людства звучали від 
Алли Сафронової, начальника 
відділу культури і туризму, націо-
нальностей та релігій РДА. Також 
почесним гостем на заході був Ві-
ктор Шинкевич, депутат обласної 
ради, зазначивши, що бібліотеки району, як джерело життєдайності знань, яке 
сприяє культурному розвитку суспільній і громадсько-політичній орієнтації меш-
канців району, необхідно зберігати й всіляко підтримувати, щоб розвиваючись, 
вони дарували читачам нові обрії в буремному потоці книжкових сторінок.

Подякою начальника відділу культури, туризму, національностей та релігій Дніпро-
петровської райдержадміністрації Алли Сафронової за відданість обраній професії, 
багаторічну плідну працю та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек були 
нагороджені:завідуюча філіалом №26 с. Шевченко – Наталія Антонюк; завідуюча фі-

ліалом №3 с. Степове – Га-
лина Батюта; бібліотекар 
районної дитячої бібліоте-
ки – Людмила Вороненко; 
колектив філіалу №9 с. До-
слідне – завідуюча Ірина 
Сафонова, бібліотекар Люд-
мила Артюх; колектив фі-
ліалу №18 с. Новоолексан-
дрівка – завідуюча Олена 
Сторчак, бібліотекар Анто-
ніна Конопльова; бібліоте-
кар філіалу №7 с. Горького 
– Віра Семенюк; колектив 
методико-бібліографічного 
відділу КЗ ДЦРБ – провід-

ний методист Олена Володичева, бібліограф І категорії Вікторія Решетило. 
Незважаючи на те, що ми живемо в епоху інформаційних технологій, книги 

залишаються головним джерелом знань. Ніякий Інтернет не замінить спілку-
вання з книгою. 

Нехай до наших рідних, знайомих із дитинства бібліотек приходять нові чита-
чі, а бібліотечні фонди стають багатшими.

Наталія ЯКІВЕЦЬ. На фото автора: привітні працівники бібліотечної 
сфери Дніпропетровського району.

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

БіБліотека – Берегиня книжкової мудрості
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