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На 29-му виборчому окрузі, до скла-
ду якого входить Дніпропетровський, 
Петриківський райони області та ча-
стина Амур-нижньодніпровського 
району Дніпропетровська, балотуєть-
ся кандидат від пропрезидентської по-
літичної сили Віталій Купрій.

Віталій – відомий правозахисник, 
який тривалий час допомагає людям бо-
ротися зі свавіллям чиновників та актив-
но бореться з корупцією. За десять років 
своєї громадської роботи він допоміг ти-
сячам людей у боротьбі за їх права. На 
рахунку правозахисника десятки ви-
граних у держави су-
дових справ на користь 
«дітей війни», молодих 
матерів та інших мало 
захищених верств на-
селення. Місяць тому, 
Купрій допоміг повер-
нути батькам дитину, 
яку злочинці викрали з пологового бу-
динку прямо через декілька годин піс-
ля народження. Окремо 
Віталій активно бореть-
ся з корупцією, захищає 
права місцевих громад 
на справжнє місцеве са-
моврядування. Вже ціла 
низка чиновників при-
тягнута до відповідаль-
ності за корупційні дії та 
розкрадання державного 
і комунального майна. 

За корисні суспільству 
справи і принципову 
проукраїнську позицію 
Віталія Купрія помітили 
як в обласній держав-
ній адміністрації, так і у 
Президента. Тому його 
висування в народні де-
путати від «Блоку Петра 
Порошенка» не є випад-
ковим. Молодого, енергійного, чесного 
кандидата позитивно сприймає абсо-
лютна більшість людей, які з ним знайо-

мі. І як можна не під-
тримати того, хто дві-
чі майже не втратив 
своє життя за інтере-
си простих людей? 
Того, кому Партія 
регіонів арештовува-
ла майно, нищила біз-
нес, створювала не-
людські умови життя 
за його активну гро-
мадську позицію та 
патріотизм. Але Віта-
лій Купрій вистояв у 
цій боротьбі і єдиний 

у всій країні, хто наважився в грудні 
2013 року подати в суд на Януковича 
за побиття студентів на Майдані.

Наша країна глибоко хвора і потре-
бує системних змін. Щоб нарешті за-
жити по-новому, по-справжньому, 

необхідно обирати до 
органів влади нових і 
перспективних полі-
тиків, таких як Віта-
лій Купрій. Саме вони 
створять умови для 
провадження в жит-
тя реформаторських 
ініціатив Президента 
України. Саме вони 
внесуть свій вклад для 
забезпечення миру, по-
долання корупції, та 
забезпечення якісно 

нового рівня життя людей. 
Віталій Купрій поділяє програму 

партії «Блок Петра Порошенка» та го-
товий долучитися до сильної команди 

Президента для її реалізації. Бо-
ротьба з корупцією, реформа су-
дової системи та правоохоронних 
органів, підвищення якості життя 
громадян, створення сприятливо-
го інвестиційного клімату та ра-
дикальне зменшення податків – це 
тільки перші кроки, з яких буде 
відбудовуватись наша держава.

Якщо ми, виборці, втратимо 
цей шанс оновити нашу владу, 
то Україна приречена на поразку. 
Цього допустити не можна! Лю-
дина сильна своєю вірою в краще 
майбутнє. А за вірою повинна іти 
дія. Підемо і проголосуємо, пере-
конаємо родичів, друзів та сусідів, 
що іншого шляху у нас на цей час 
немає. Треба не допустити до вла-
ди реваншистів, зрадників україн-
ського народу. 

Підтримаймо Віталія Купрія на 
29-му виборчому окрузі і віддамо 
йому свій голос!

ПереДВиборНА АГітАція

Шановні архітектори! 
Щиро вітаємо вас із професій-
ним святом – Днем архітектури! 

Професія зодчого з давніх ча-
сів викликала повагу та шану. 
Протягом віків архітектори 
створювали безсмертні шедев-
ри, якими ми захоплюємося й 
сьогодні. Сучасні архітектори 
активно працюють, втілюючи в 
реальність свої сміливі ідеї, ви-
користовуючи новітні технології 
та оригінальні конструкторські 
рішення. Ваша діяльність не-
можлива без гідної професійної 
підготовки, постійного самовдо-
сконалення, творчого натхнення 
та кропіткої щоденної праці. 

З цієї урочистої нагоди дозволь-
те побажати вам творчої наснаги, 
вдалих та сміливих проектів, ща-
стя, міцного здоров’я та злагоди. 

Шановні друзі!
Дніпропетровська райдер-
жадміністрація та районна 
рада щиро вітають вас із 
професійним святом – Днем 
працівника санітарно-епіде-
міологічної служби!

Стратегічним завданням 
держави є постійна турбота 
про здоров’я кожного грома-
дянина й суспільства в ціло-
му, забезпечення здорових 
умов життя та праці людей, 
широкої доступності, високої 
якості та ефективності квалі-
фікованої медико-санітарної 
допомоги. Втілення в життя 
цих завдань і займається ваша 
служба. 

Бажаємо вам родинного 
добробуту та злагоди, успі-
хів у вашій важливій праці.

Шановні працівники 
поштового зв’язку!

Нині, в епоху новітніх техно-
логій, пошта набирає рис сучас-
ної, високотехнологічної галузі, 
відіграє важливу роль у соціаль-
но-економічному, суспільному 
та культурному житті держави. 
Вона – незаперечний лідер у на-
данні послуг населенню, яке по-
над усе прагне якісного зв’язку й 
швидкої передачі інформації. 

Упевнені, що пошта й надалі 
зміцнюватиме свій авторитет 
національного оператора зв’яз-
ку, продовжуватиме збереження 
кращих традицій спілкування.

Удень професійного свята 
зичимо вам, шановні поштарі, 
доброго здоров’я, невичерпної 
енергії та натхнення, родинно-
го затишку, щастя та добра. 

Шановні юристи!
Дніпропетровська районна державна адмі-
ністрація та районна рада сердечно вітають 

вас із професійним святом – Днем юриста!
Бути юристом почесно й відповідально. Сьо-

годні немає такої сфери діяльності, державного 
органу чи підприємства, які б обходилися без 
консультацій юриста. Щодня до правників за 
порадою та допомогою звертаються тисячі гро-
мадян. Рівнем вашого професіоналізму та прин-
циповості визначаються не лише стан правової 
культури суспільства, а й його стабільність, 
моральний мікроклімат. Впевнені, що юристи, 
яким властиве усвідомлене почуття відповідаль-
ності, й надалі вірно служитимуть інтересам 
України та її громадян, з честю примножувати-
муть славні традиції своєї професії, докладати-
муть зусиль задля утвердження на теренах краю 
ідеалів верховенства права та справедливості. 

Бажаємо вам, щастя, життєвих гараздів, 
благополуччя та нових професійних перемог. 

едуард ПіДЛУбНиЙ, голова райдержадміністрації   Віталій ЖеГАНСЬКиЙ, голова районної ради

Управління Пенсійного фонду України 
в Дніпропетровському районі надає роз’яс-
нення про пенсійне забезпечення осіб, 
визнаних інвалідами різних груп, згідно 
Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування». 
Відповідно до статті 32 вказаного Закону 
обов’язковою умовою для призначення 
пенсій по інвалідності від одного до 15 
років – залежно від віку інваліда та групи 
інвалідності. Особи, визнані інвалідами 
після досягнення пенсійного віку (чолові-
ки – 60 років, жінки – від 55,6 до 60 років), 
мають право на пенсію за наявності 15 ро-
ків страхового стажу.

Пенсія по інвалідності залежно від групи 
інвалідності призначається в таких розмірах: 

1 група – 100% пенсії за віком, 2 група – 90% 
пенсії за віком, 3 група – 50% пенсії за віком. 
При цьому до необхідного страхового ста-
жу для обчислення розміру пенсії за віком, 
із якого обчислюється розмір пенсії по інва-
лідності, крім наявного страхового стажу, 
зараховується також на загальних підставах 
період від дня встановлення інвалідності до 
досягнення особою пенсійного віку.

Законодавством передбачено, що не-
працюючі інваліди 2 групи за їх вибором 
мають право на призначення пенсії по 
інвалідності в розмірі пенсії за віком, за 
наявності, визначеного законодавством, у 
жінок та чоловіків страховий стаж від 20 
до 30 років на певний вік. А також, непра-
цюючі інваліди 2 групи, визнані інваліда-

ми після досягнення пенсійного віку вста-
новленого законодавством, та 3 груп за їх 
вибором мають право на призначення пен-
сії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, 
лише за наявності страхового стажу для 
чоловіків 35 років, а для жінок – 30 років. 

Якщо інвалід не має достатньої кілько-
сті страхового стажу, він може звернутися 
до управління соціального захисту насе-
лення за місцем проживання із заявою про 
призначення допомоги за нормами Закону 
України «Про державну соціальну допомо-
гу особам, які не мають права на пенсію, 
та інвалідам». Щоб пенсія по інвалідно-
сті була призначена від дня встановлення 
інвалідності, заяву на призначення пен-
сії необхідно надати до територіального 

управління Пенсійного фонду України не 
пізніше трьох місяців із дня встановлення 
інвалідності.

Щодо розміру пенсії інвалідам за нормами 
чинного законодавства пояснюємо, що роз-
мір пенсії завжди визначався індивідуально 
залежно від стажу роботи та заробітної плати 
кожної особи. При цьому розмір пенсії не може 
бути меншим, ніж прожитковий мінімум для 
осіб, які втратили працездатність. Тобто, якщо 
обчислений розмір пенсії нижчий за прожит-
ковий мінімум, то інвалідам різних груп вста-
новлюється доплата до прожиткового міні-
муму для непрацездатних громадян, який на 
сьогодні становить 949 гривень.

Вікторія САЛАбАЙ,
заступник начальника управління 
Пенсійного фонду України в Дніпро-
петровському районі.

УПрАВЛіННя ПеНСіЙНоГо фоНДУ іНформУє ПеНСіЙНе  ЗАбеЗПеЧеННя  іНВАЛіДіВ

Віталій Купрій щодня проводять дуже багато зустрічей 
з виборцями, на фото кандидат у народні депутати Украї-
ниспілкується з жителями м. Підгородного.

Президент України Петро 
Порошенко створив Комітет з 
питань розвідки при президен-
тові України, головою якого 
призначений екс-голова СБУ 
Ігор Смешко.

Кабінет Міністрів готовий 
запустити опалювальний сезон 
в Україні. Про це під час засі-
дання уряду заявив прем’єр-мі-
ністр Арсеній Яценюк.

«У разі, як це передбачає за-
конодавство, якщо протягом 
трьох днів спостерігатиметься 
зниження температури, орга-
ни місцевого самоврядування 
приймуть рішення про поча-
ток опалювального сезону», 
– сказав Яценюк. При цьому 
прем’єр наголосив, що лімітів 
споживання газу слід дотри-
муватися.

ЦВК дозволила виборцям 
Донецької та Луганської облас-
тей тимчасово змінити місце 
голосування. Громадяни по-
винні до 20 жовтня звернутися 
в органи ведення Держреєстру 
виборців, написати відповідну 
заяву й надати паспорт, якщо 
він втрачений, то надати тим-
часове посвідчення громадя-
нина України.

Уповноважений Держдепар-
таменту США у справах Європи 
та Євразії Вікторія Нуланд пере-
дала українським прикордонни-
кам техніку та військове облад-
нання на 10 мільйонів доларів.

Ще жоден військовослужбо-
вець АТО не отримав посвід-
чення учасника бойових дій. 
Чиновники запевняють, що 
перші півтисячі бійців от-от 
матимуть такий статус. Трива-
тиме процедура з оформлення 
всіх належних документів мак-
симум два місяці.

Попри те, що представники 
тристоронньої наглядової мі-
сії на Донбасі узгодили запро-
вадження домовленості про 
введення «режиму тиші», си-
туація у зоні проведення АТО 
залишається напруженою, бо-
йовики порушують досягнуті 
домовленості та продовжують 
обстрілювати позиції сил АТО.
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Буревій, що прокотився те-
риторією Новоолександрів-
ки, вразив своїми наслідками 
всіх, хто став очевидцем цієї 
природної стихії. Починаючи 
з четвертої години ранку 24 
вересня посилилися пориви 
вітру до 25-30 м/с разом із до-
щем, що призвело до викор-
човування майже сорокаріч-
них дерев, внаслідок чого був 
зруйнований зовнішній газо-
провід, місцями зірвано дах 
будівлі школи, пошкоджено 
карниз над вікнами коридо-
ру блоку молодших класів, 
обірвано електричне живлен-
ня освітлення школи, зруйно-
вана огорожа. 

З 24 вересня наказом по 
школі було призупинено на-
вчально-виховний процес. 
Ще вирувала негода, а до ди-
ректора школи вже поспіша-

ли небайдужі люди з 
пропозиціями надан-
ня допомоги. Першим 
до школи завітав сіль-
ський голова Олек-
сандр Візір, який ви-
значився з масштаба-
ми лиха й організував 
роботу необхідних 
служб. По закінченню 
негоди  на шкільно-
му подвір’ї закипіла 
робота з розчищення 
території: за допомо-
гою крану було знято 
дерево з даху будівлі 
школи, розпилено та 
вивезено стовбури по-
валених  дерев, звільнено га-
зопровід від гілок. 

Свою допомогу з ліквіда-
ції наслідків буревію надали 
Володимир Приймаченко, 
директор ПАТ Новоолексан-

дрівський ЗКСМ, Валерій Бі-
лоус, Іван Бондар (Новоолек-
сандрівський ЖЕК), Олег Ко-
зир, приватний підприємець, 
Оксана Коломоєць, директор 
ДП-1 «Сура», Ігор Лаврінович, 
крановик, а також небайдужі 

батьки учнів школи, 
колишні випускники. 
Надати безкоштовну 
допомогу з відновлен-
ню газопроводу від-
гукнулося й керівниц-
тво ПАТ «Дніпрогаз». 
Особливо хочеться 
відзначити оператив-
ність і організова-
ність загону спецпри-
значення Головного 
управління державної 
служби надзвичайних 
ситуацій Дніпропе-
тровської області в 
особі заступника на-
чальника аварійно-ря-

тувального загону полковника 
Володимира Чернова та його 
підлеглих, які протягом трьох 
днів звільняли територію від 
небажаних наслідків.

Усі дні  з ліквідації наслід-

ків негоди дружньо працю-
вав педагогічний колектив, 
завгосп та обслуговуючий 
персонал, учні школи: вось-
микласник Владислав Гу-
бін, дев’ятикласники – Назар 
Дамаскін, Сергій Полунін, 
одинадцятикласники – Олек-
сандр Коломоєць, Олександр 
Андрусяк, Кирило Сафонов, 
Юрій Євсєєв, Владислав Хол-
дєєв, В’ячеслав Дмитроца, Ві-
ктор Волик, Роман Щербаков, 
Артем Іларіонов.

Адміністрація, педагогіч-
ний колектив висловлюють 
щиру подяку всім небайду-
жим, хто не залишив у біді 
школу й зробив усе можливе 
для відновлення її звичного 
функціонування.

олександр оВСЮК, 
директор Новоолександрів-
ської СЗШ.

Плануючи заходи до 200-річчя з дня 
народження Тараса Григоровича Шев-
ченка в сільській бібліотеці, ми навіть 
не уявляли, що події в країні будуть 
так тісно пов’язані з творчістю відомого 
Кобзаря. Не вірите? Перечитайте твори 
Т.Шевченка.

Його портрет був на Майдані в Киє-
ві, коли Сергій Нігоян, Герой Небесної 
сотні, першим загинувши від рук зло-
чинної влади, читав стоячи на барикаді: 

«І вам слава, сині гори 
Кригою окуті, 

І вам, лицарі великі
Богом не забуті.

Борітеся  – поборете !
Вам бог помагає.

За вас правда, за вас сила
І воля святая».

Живе Шевченко й на сході Украї-
ни, де йде антитерористична операція. 
Полковник Ігор Момот, начальник Ар-
шанецького навчального центру Держприкордон-
служби,  говорив словами Тараса: 

«Та неоднаково мені, як Україну злиї люде
Присиплять, лукаві, і в огні

ЇЇ, окраденою, збудять…
Ох, не однаково мені….»

Загинув на кордоні, захищаючи рідну землю й 
борючись за волю як Шевченко. Хіба це не всена-
родна любов та повага тисячі українців, що перед 
боєм читають вірші Шевченка. Кобзарю належить 
виняткова роль у згуртуванні передових, кращих 
сил української нації, у розвитку й формуванні 
свідомості українського народу. А рядки з Кобза-
ря, як і сотні років тому, продовжують закликати:

Поховайте, та вставайте,
І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.
Встане правда! Встане воля!

Творчість Шевченка багатогранна, зрозуміла. 

Мені, як бібліотекарю, приємно усвідомлювати, 
що наші читачі, різних вікових груп, читають по-
ета й знаходять щось особисто для себе. Поезія 
«Кобзаря» пронизана вірою в незнищеність лю-
дини, вірою в те, що людина ніколи не змириться 
з безправ’ям. Леся Українка писала: 

«Гомоніла твоя кобза Гучною струною
В кожнім серці одбивалась

Чистою луною.
Та збудила твоя пісня

Думки на Вкраїні».
Готуючись до проведення шевченківського 

фестивалю «От де люде, наша слава, слава Укра-
їни!», ми провели ряд заходів із різними катего-
ріями читачів. Проте найбільше мені сподобало-
ся спілкування з вихованцями дитячого садочку 
«Світлячок», завідувач Візир Л.І.. Розповідаючи 
дітям про Т.Шевченка, ми не очікували, що діти, 
особливо старшої групи, (вихователь Свиридова 
І.М. та помічник вихователя Онушко М.М.), усі 

як один знали на пам’ять різні вірші 
Шевченка. Вони піднімали ручки й 
декламували вірші. Якщо діти з ма-
лечку будуть виховуватися на твор-
чості Великого Українця, патріота, 
то ми заслужено зможемо пишатися 
нашим підростаючим поколінням. А 
якби ви бачили малечу в українських 
костюмах, у віночках, та чули як вони 
співають і танцюють, то теж відчули 
б гордість за весь наш народ. 

Скільки б не  минуло часу, а Шев-
ченко продовжує надихати людей.

Майстрині нашого села вишивають 
портрети Шевченка, його заповіт. 
Діти малюють до віршів Шевченка. 
Хочеться вірити, що після того, що 
відбувається у нас на Україні, прийде 
мир на нашу землю.

О. Пчілка, відома українська поете-
са, якій в липні цього року виповни-
лося 165 років від дня народження, у 

вірші  «До Кобзаря» писала: 
«Кобзарю наш, почуй благання
І жить навчи нас так, як ти,
Щоб найсвітліші поривання

Аж до могили донести!».
Все нові й нові покоління людей будуть зна-

ходити у творчості Шевченка синтез народного 
й вселюдського досвіду, як ми знаходимо його у 
книгах древніх, що вік їхній вимірюється тися-
чоліттями.

«Кобзар» Шевченка – це книга на віки, бо вона 
невичерпна, це національний, духовний скарб на-
шого народу.

«Свою Україну любіть
Любіть ії во время люте 

в останню тяжкую минуту
За неї господа моліть».

олена СторЧАК, 
завідуюча бібліотеки с.Новоолександрівки.

ЛітерАтУрНА мАНДріВКА

ТАРАС ЖиТи БУДЕ, 
ПоКи НА ЗемЛі ЖитимУтЬ ЛЮДи

На сьогоднішній день осінньо-польові роботи 
у Дніпропетровському районі в самому розпалі. 
Продовжується посів озимих культур, вже посія-
но 23861 га. 

Із-за сприятливих погодно-кліматичних умов у 
вересні озима пшениця засіяна на площі 19369 га, 
що більше на 1369 га від запланованих. Озимий 
ріпак посіяно на площі 2646 га. Продовжується 
посів озимого ячменю, вже посіяно 1080 га. Всьо-
го заплановано 3000 га.

Сільськогосподарські підприємства всіх форм 
власності, згідно оперативної звітності, закінчили 
збирання врожаю соняшника, так зібрано з площі 
25001 га при середній урожайності 15 ц/га. Кращих 
результатів по врожайності соняшника досягли такі 
підприємства, як ТОВ «Любимівка», урожайність – 
38,8 га, директор Лінський В.Я., ТОВ «Агроінвест» 
урожайність – 34,8 га, директор Рубль О.А.

Продовжується збирання кукурудзи на зерно. 
Згідно оперативної звітності, на сьогодні зібрано 
на площі 10643 га, середня врожайність 24,7 ц/га, 
що менше від запланованої на 11 ц/га. На показ-
ники вплинули складні погодно-кліматичні умови 
(засуха, штормові пориви вітру).

Краща врожайність кукурудзи в таких господар-
ствах: ТОВ «Агроінвест» – 45,1 ц/га, ТОВ «АФ» 
Дзержинець» –  34,3 ц/га.

Проводиться підготовка грунту під урожай 
2015 року. Оранка зябу станом на 08.10.2014 року 
складає 5985 га.

Аграрії Дніпропетровського району зі своїми по-
ставленими завданнями впоралися з гідністю.

тетяна тКАЧ, начальник управління АПР.

УПрАВЛіННя АПр ДНіПроПетроВСЬКої рАЙДерЖАДміНіСтрАції іНформУє

Х і Д  В и К о Н А Н Н я 
о С і Н Н Ь о - П о Л Ь о В и Х  р о б і т 

П о  Д Н і П р о П е т р о В С Ь К о м У  р А Й о Н У
Володимир Кли-
менко, керівник 

приватного під-
приємства «Пе-
ремога АВК», 
як зазвичай, із 
раннього ранку 
в полі. Більше 

ніж півстоліття 

нелегкої сільськогосподарської праці за плечима, 
а життєвий запал та усмішка хлібороба випромі-
нюють працелюбність, любов до землі, наче й не-
має тих десятиліть, бо енергія й завзяття кличуть 
до роботи.

«На землі у доброго господаря щоденно роботи 
вдосталь, – розповідає Володимир Іванович Тетя-
ні Ткач, начальнику управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, – сьогодні підводи-
мо підсумки роботи наукових співробітників».

Тетяна Іванівна щоденно виїздить у господарства, 
щоб побачити стан справ із виконання осінньо-по-
льових робіт. Саме біля демонстраційного поля, де 
вирощують елітну кукурудзу 23-ох гібридів ми й зу-
стріли нашого шановного співрозмовника. 

Представник фірми «Лімагрейн» Михайло Можа-
ренко особисто бере участь у зборі врожаю: «Багато 

господарств району 
закупають і вико-
ристовують наш на-
сіннєвий матеріал, та 
єдине – ПП «Перемо-
га АВК» має демо-по-
ле. В господарстві 
вже зібраний урожай 
20-ти гібридів соняш-
ника, урожайність 
склала біля 36 – 37 ц/
га, врожайність куку-
рудзи теж обіцяє ви-
сокі показники».

Важлива ділянка 
роботи доручена кра-
щим комбайнерам 
– Вадимові Лаврову 
та Григорієві Понома-

ренку. Для них ця нелегка робота вже звична, прики-
піли душею хлопці до землі. А як інакше, не дарма 
ж її, україньску рідну  в народі ласкаво називають 
«годувальницею».

таміла ЖорНяК.
На фото автора: аграрій за покликом серця Во-

лодимир Клименко; Вадим Лавров і його «кора-
бель полів» готові до трудових звершень. 

ріДНе ПоЛе – це моє Життя

У  біДі Не  ЗАЛиШиЛи

ПоДяКА
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Кожен з тих, хто читатиме цю  
статтю, повинен згадати про свою  
першу вчительку та про 
тих вчителів, котрі вели 
їх тернистими шляхами, 
направляючи в доросле життя. Ці великодушні люди 
виховують в дітях доброту, чуйність, повагу до лю-
дей похилого  віку. 

Саме вчитель мусить бути уважним у вихованні  
дітей, допомагаючи батькам в закладенні успішно-
го становлення своїх підопічних. В усі часи громада  
шанувала труд вчителя, тому й було затверджено во-
сени, наприкінці всіх жнив відзначати свято Вчите-
ля. В цей день шановні вчителі отримують вітання  
від дорослих та дітей, учнів своєї школи та їх бать-
ків. З квітами та вітальними листівками прямують 

вони до своїх навчальних закладів, для того, щоб свою повагу носіям знань куль-
турного, світлого, вічного… 

Уже дев’ять років поспіль у цей святковий день поспішає до школи з свого 
виборчого округу, що в селі Старі Кодаки, депутат Новоолександрівської сіль-

ської ради Андрій Івженко, за для того, щоб низько вклонитися 
вчителям сільської школи. Вчителі Старокодацької НСЗШ ім. 

Дев’ятко, як і в усіх інших школах 
неньки України, в складних еконо-
мічних, соціальних та політичних 

умовах продовжують нести учням знання, добро та теплоту сердець.
Андрій Федорович, як депутат та керівник благодійного фонду, в цей важкий  

для країни час, коли на сході країни залишається агресор, коли благодійників  
обмаль, знайшов можливість долучити до благодійності сільського підприємця. 
Андрій Івженко, спільно з фермером із села Старі Кодаки, придбали та подару-
вали необхідну на даний час, коли ще шкільна їдальня не працює, багатофункці-
ональну мікрохвильову піч та встановили її в учительській. Вручення цього по-
дарунка відбулося на святковому заході до Дня працівників освіти. Під оплески 
учнів та представників сільської громади Андрій Федорович передав подару-
нок голові профспілкового комітету сільської школи. Від себе особисто Андрій 
Івженко всім вчителям школи подарував квіти, низько вклонившись кожному.

Людина скільки не житиме на світі, завжди з вдячністю згадуватиме своїх вчи-
телів, свою рідну школу, і вони завжди залишатимуться для нього найкращими. 

В. ШАВрАН, А. іВЖеНКо.
На фото Л. Дев’ятко: благодійник Андрій федорович. 

ДеНЬ ПрАціВНиКіВ оСВіти

Шанування вчителя

Ніби ще вчора галасувало й смія-
лося веселе літечко, а вже й вересень 
добіг кінця! На повну панує чарівна 
та різнобарвна осінь! ЇЇ краса дивує, 
чарує й заворожує наші серця 
з самого раннього дитинства. 
Доказом цього було свято, 
яке пройшло на подвір’ї Підгороднен-
ської СШ-2 у теплій дружній атмосфе-
рі, й вкотре переконало всіх присутніх 
у щедрості осені-годувальниці!

«Ярмарок! Ярмарок! Йдемо на яр-
марок!», – радо галасували учні 2-8 
класів. За умовами проведення тако-
го свята кожен клас мав підготувати 
товари для продажу. Учні з нетерпін-
ням чекали  й готувалися до цього 
дня, щоб показати витвори своєї май-
стерності, результати своїх кулінар-
них здібностей. І от довгоочікуване 
свято нарешті настало! 

Дійство почалося з того, що 6-Б 
клас зі своїм класним керівником – 
Тетяною Костянтинівною запросили 
всіх бажаючих на ярмарок «хай лу-
нають жарти, сміх, ми на ярмарок 
осінній вас запрошуємо всіх…». Учні 
прочитали веселі вірші, розкривши 
свої акторські здібності та ознайо-
мили присутніх з корисними власти-

востями овочів та фруктів. Дівчатка 
одягли гарні вишиванки, а волосся 
вквітчали віночками, хлопці жарту-
вали, шумів справжній український 

міні-ярмарок. «Купуйте, дивуйтесь, 
але не баріться, краса то яка, підій-
діть, подивіться…», – закликав 6-Б 
клас, та почалося ярмаркування, де 
одні продавали, а інші купували. Різ-
номанітні види домашньої випічки, 
запашні й стиглі фрукти, а рум’яні 
пиріжки, наче підморгували, запро-
шуючи скуштувати саме їх. Правду 
кажуть, що політ дитячої фантазії 
обмежити неможливо, бо, оглянувши 
дитячі поробки, гості та вчителі були 

приємно вражені побаченим. Дійство 
сподобалося всім, бо задоволення від 
участі отримав кожен без винятку, 
з пустими руками й голодний у цей 

день ніхто не залишився. 
Такі заходи у школі дуже потрібні, 

щоб учні могли розкрити свої талан-
ти, повеселитись і цікаво та змістовно 
провести час. Більш того, це згуртовує 
дитячий колектив, здружує батьків, 
учителів і дітей, бо їм вчитися разом 
ще цілий рік, разом долати труднощі й 
радощі шкільного життя. Веселі свята 
надовго запам’ятовуються, вони не-
повторні. Радість пережитого живить 
душу дитини, робить її небайдужою 
до всього, стимулює розвиватися й 
розкривати свої таланти. Адже, давно 
відомо, що серце дитини чисте й світ-
ле, воно розкрито для краси й добра. 
А тому його треба наповнити  найкра-
щими емоціями, щоб було чуйним і 
добрим. Щоб було щедрим і щирим. 
Щоб випромінювало світло й тепло 
нашої української нації.  

еріка ЛУКАНЮК, 
м. Підгородне.

Відкриті серця для краси й добра 

ПоряДоК ДіЙ НАСеЛеННя
При ВиНиКНеННі ЗАГроЗ теХНо-
ГеННоГо і ВоєННоГо ХАрАКтерУ, 
ПоряДоК оПоВіЩеННя тА УКрит-
тя НАСеЛеННя У ЗАХиСНиХ СПо-
рУДАХ циВіЛЬНоГо ЗАХиСтУ тА 
НАЙПроСтіШиХ УКриттяХ (ПіД-
ВАЛЬНиХ ПриміЩеНЬ)

Підготувати та взяти з собою паспорт, 
військовий квиток, документ про освіту та 
фах, свідоцтво про шлюб та народження 
дітей, трудову книжку або пенсійне посвід-
чення, гроші і цінності.

Наявні засоби індивідуального захисту 
(респіратор, одяг та взуття, пристосовані для 
захисту шкіри від радіоактивних речовин).

Комплект верхнього одягу та взуття за се-
зоном та погодою.

Продукти харчування і воду на три доби, 
упаковані у герметичні місткості, пакети, 
постільну білизну.

Загальна вага особистих речей на кожного 
члена сім’ї повинна бути не більш як 50 кг. 
Дітям дошкільного віку вкладається у ки-
шеню або пришивається до одягу записка, 
де зазначається прізвище, ім’я та по батько-
ві, домашня адреса, а також ім’я та по бать-
кові матері і батька.

Залишаючи міста мешкання, слід вимкну-
ти освітлення і нагрівальні прилади, закрити 
водопровідні та газові крани, вікна й двері.

Під час заходів щодо укриття населення 
у захисних спорудах цивільного захисту та 
найпростіших укриттях необхідно швидко 
та грамотно діяти за сигналами оповіщення.

Дмитро іВАННіКоВ, 
завідувач сектору взаємодії з правоохо-
ронними органами, цивільного захисту та 
оборонної роботи райдержадміністрації.

ПроКУрАтУрА іНформУє
З метою усунення перешкод у розвитку 

бізнесу, недопущення фактів порушення 
прав фізичних осіб-підприємців та суб’єк-
тів господарювання, незаконного втручання 
у їх господарську діяльність, тиску з боку 
органів державного контролю та правоохо-
ронних органів у прокуратурі Дніпропе-
тровського 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. 

В Україні обов’язковою є 
ідентифікація і реєстрація 
всіх сільськогосподарських 
тварин в Єдиному державно-
му реєстрі всіх сільськогоспо-
дарських тварин. Як це роби-
ти, селянам доки не пояснили, 
зате розповіли, що цього ви-
магає законодавство ЄС. 

Закон встановлює відпові-
дальність за порушення зако-
нодавства у цій сфері. Одно-
часно передбачається, що в пе-
ріод до 1 січня 2015 року така 
відповідальність до громадян 
не застосовується. 

Депутат Дніпропетровської 
обласної ради Леонід Гудож-
ник не з чуток знає про про-
блеми жителів сільських ра-
йонів: «Люди кажуть, що у 
них самих не у всіх є паспор-
ти, а керівництво країни ви-
магає дати паспорти коровам. 
Це надумана проблема. Це 

надумане питання, яке лобію-
ється певними структурами. 
Українське молоко все одно не 
йде на Європу. Місцеве моло-
ко йде від фермерів на ринки, 
його виробляють для місцево-
го населення. Інвентаризація 
худоби необхідна великим 
тваринницьким комплексам, а 
населенню це не потрібно», – 
коментує депутат. 

Жителі сільських районів по-
стійно стикаються з недобросо-
вісними посередниками, які зму-
шують продавати продукцію за 
безцінь, постійним подорожчан-
ням паливно-мастильних матері-
алів, запчастин і добрив. В свою 
чергу, держава ніяк не допома-
гає селу, однак зосереджує все 
управління до себе. Місцевому 
керівництву, на думку Леоніда 
Гудожника, необхідно дати біль-
ше прав і повноважень у питанні 
розподілу податків. 

«Якщо регіонам залишити 75 
відсотків із зібраних податків – 
це дасть розвиток. Все одно ви-
никатимуть проблеми: напри-
клад, один буде розвиватися ак-
тивніше, інший повільніше, але 
це вже питання місцевого са-
моврядування. А як може сьо-
годні Київ знати, що потрібно, 
наприклад, Дніпропетровській 
області? Їм наші проблеми аб-
солютно не потрібні. І в даному 
питанні абсолютно підтримую 
Сергія Тігіпка – потрібно зали-
шати 75% доходів на місцях», – 
каже він. 

Лідер партії «Сильна Укра-
їна» Сергій Тігіпко під час 
візиту до Дніпропетровської 
області розповів, що в регіо-
нальних бюджетах має зали-
шатися більше податків, щоб 
місцева влада могла сама вико-
ристовувати їх і на соціальну 
сферу, і на розвиток регіону. 

«Сьогодні в місцевих бю-
джетах залишається близько 
25% від усіх зібраних подат-
ків. 75% йде в Київ і може по-
вертатися, а може і не поверта-
тися, на регіональний рівень. 
Такий принцип неправильний 
– це треба змінювати», – за-
значив Тігіпко. 

Маючи гроші на місцях, пе-
ренаправити їх на вирішення 
місцевих проблем набагато 
легше, ніж чекати милості від 
Києва: «По-перше, якщо по-
датки будуть залишатися на 
місцях, то треба передавати на 
місця і частину повноважень 
з утримання цієї інфраструк-
тури. І тоді буде зрозуміло, як 
краще поступати. Сьогодні є 
одна проблема, ми не знаємо, 
скільки грошей йде, і куди 
вони діваються. Звітності та 
прозорості абсолютно немає. 
Елементарне питання, яке 

стосується сільського госпо-
дарства по землі: от скажіть, 
хто знає, кому віддати в орен-
ду землю в Чаплинці: Чаплин-
ська сільрада або депутати в 
Києві? Зараз це вирішується 
в Києві – причому, тільки піс-
ля того, як заплатиш відкат. Я 
вважаю, подібні питання слід 
вирішувати на місцях», – ко-
ментує Леонід Гудожник. 

Ганна КАСимЧУК.

щоб їх долати, місцевим громадам потрібно дати більше повноважень 
У фермеріВ – трУДНоЩі,

ДАри ЗоЛотАВої оСеНі

ДУмКА ДеПУтАтА

робоЧА НАрАДА

Вибори–2014
У середу в приміщенні райдер-

жадміністрації відбулася нарада 
щодо організації та проведення 
позачергових виборів народних 
депутатів України 26 жовтня 
2014 року.

На нараді були присутні: ке-
рівництво Дніпропетровського 
району, члени робочої групи  
щодо забезпечення основних 
організаційних заходів із під-
готовки проведення позачер-
гових виборів народних депу-
татів України, голова окружної 

комісії та головний бухгалтер, голови виконкомів місцевих рад, перший заступник та керівник апарату Петриківської РДА, ке-
руюча справами Амур-Нижньодніпровської районної ради.  З питання щодо стану підготовки та організації проведення позачер-
гових виборів народних депутатів України 26 жовтня території 29 виборчого округу, доповідачами виступили Тетяна Сараб’єва, 
керівник апарату РДА; Олена Квак, керівник апарату Петриківської РДА; Наталія Петренко, керуюча справами Амур-Нижньод-
ніпровської районної ради. 

Наступним було питання щодо роботи окружної виборчої комісії під час підготовки та організації проведення позачергових 
виборів народних депутатів України – виступила Наталія Затульна, голова окружної виборчої комісії. 

Про протипожежний стан об’єктів, де розташована окружна виборча комісія та ДВК виступив Артем Заполянський, інспектор 
районного відділу головного управління МНС України в Дніпропетровській області. Про забезпечення правопорядку під час про-
ведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року виступив представник районного відділу ГУМВС 
України в Дніпропетровській області  начальник сектору ОГП  В. Лагутін.     (Вл. інф.) 
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НоВі ціКАВі іСториЧНі фАКти

СтАроКоДАцЬКіЙ ШКоЛі –
100 рокіВ

(Продовж. поч. у №№ 37, 38)
КоДАцЬКА ЛоцмАНСЬКА ШКоЛА.

У 1856 р. лоцмани вирішили відкрити власну 
школу в Старих Кодаках. У приговорі зібран-
ня общини села говорилось про матеріаль-
ні мотиви такого рішення: «так как Училище 
Общества нашого, открытое в Лоцманской 
Камянке, приносит лоцманам с. Каменки су-
щественную пользу в изучении детей грамоте 
и Закону Божию. Лоцманы ж Старых Кайдак 
за отдалённостью не могут пользоваться тою 
ж милостью, тем болем, что по случаю неурожай-
ных лет они не в состоянии отдавать детей своих на 
продовольствие у лоцманов с. Каменки за условную 
плату, а потому и терпят в этом крайнюю нужду, 
то для устранения сего, мы единодушно и едино-
согласно полагаем тепер же открытие в с. Старых 
Кайдаках приходское училище, пригласив к препо-
даванию Закона Божия местного священника и воз-
ложить обучение грамоте на обязанность сельского 
писаря с соразмерным вознаграждением трудов их, 
а именно первому по 42 руб. 86 коп., а последнему 
по 25 руб. серебром в год» (7, с.57, 58). 

Згодом заробітну платню підвищили вдвічі. Так, 
в 1869 р. вчителі вже одержували по 85 руб. 72 коп. 
при безплатній квартирі з опаленням. Через невро-
жай в тому ж році лоцмани самі від себе додали ще 

по 64 руб. 24 коп. Річна плата вчителя становила 
150 руб. на рік.

Лоцмани утримували регента хору. За навчання ді-
тей співати йому виплачували 80 руб. сріблом на рік.

Урядовці Міністерства шляхів сполучення про-
понували навчати лоцманських дітей «фельдшер-
ському искусству». Після роздумів громада Старих 
Кодаків прийшла до правильного висновку: затра-
тивши значні суми за навчання, вони не мають 
впевненості, що їх стипендіати після навчання по-
вернуться назад в рідне село.

Про топографію цієї школи нічого не відомо. 

Оскільки вона була приходська, то мала розміщува-
тися біля церкви. Збудоване: «відкрите в 1857 р. при-
міщення старіли і дряхліли. Населення села зростало.

У 1882 р. в школі навчалося 47 учнів, в т. ч. 6 ді-
вчаток. Навчальний заклад повністю утриму-
вався на кошти мешканців села (11, с.266).

КоДАцЬКА ЗемСЬКА ШКоЛА.
У 1893 році жителі села за власні кошти спору-

дили дерев’яний, критий залізом будинок школи 
з однією класною кімнатою розміром майже 8х8 
м (11х11 аршин) на 40 учнів, квартирою для вчи-
теля та роздягальнею для учнів. Із господарський 

будівель звели сарай, льох, льодовню та вбиральню 
(12, с. 384-385). Школа залишалася однокласною. 
Попри поширену думку термін навчання тривав не 
один, а три роки (19, с. 762). Діти набиралися в школу 
у віці 7-12 років. Клас складався із трьох відділень 
– у сучасному розумінні 1, 2, 3 класу зі змішаною 
системою навчання, хлопчики та дівчатка були в од-
ному класі (17, с. 67). Програма складалася із Закону 
Божого (короткого катехизису і священної історії), 
російського і церковнослов я̓нського читання, пись-
ма і чотирьох дій арифметики (19, с. 763).

(Продовж. чит. в наступному № газети)

«Пенсионная реформа ничего не дала нашим 
пенсионерам кроме разочарования и неспра-
ведливости. При этом особенно больно она 
ударила по женщинам, которым пенсионный 
возраст увеличили с 55 до 60 лет. Они сейчас 
наиболее часто теряют работу – правитель-
ство не делает ничего, чтобы сохранить им 
рабочие места. и женщины вместо того чтобы 
получать пенсию, сейчас просто обречены 
на то, чтобы с трудом выживать. Ведь власть 
взвинтила тарифы на ЖКХ почти в два раза, 
подняла цены на продукты и медикаменты», 
- сказал Александр Вилкул, вице-премьер в 
2012-2014 гг, один из лидеров Оппозиционно-
го блока на встрече 
с трудовыми кол-
лективами в Харь-
ковской области.

Он подчеркнул:  
«Оппозиционный 
блок в новой Вер-
ховной Раде отме-
нит пенсионную 
реформу, умень-
шит возраст выхо-
да на пенсию и по-
высит зарплаты и 
пенсии в соответ-
ствие с уровнем инфляции и падения гривны».

В частности, народные депутаты Украины, 
представители Оппозиционного блока Нестор 
Шуфрич и Татьяна Бахтеева уже подготовили 
проект Закона Украины о внесении изменений 
в Закон Украины «О Государственном бюдже-
те Украины на 2014 год» (относительно повы-
шения уровня социальной защиты пенсионе-
ров) и проект Закона Украины «О восстановле-
нии нарушенных пенсионных прав некоторых 

категорий граждан» (№ 5134 
и 5135 соответственно).

Цель законопроекта – по-
вышение вдвое минимально-
го размера пенсий и обеспе-
чение безотлагательного (в 
течение одного месяца) пе-
рерасчета пенсий для всех 
получателей. Согласно за-
конопроекту минимальная 
пенсия должна составить 
1898 грн.

При этом заморозка ны-
нешним правительством всех социальных 

стандартов и гарантий при-
вела к тому, что минимальная 
пенсия до конца 2014 года со-
ставит всего 949 гривен. Хотя 
согласно принятому в январе 
госбюджету она должна была 
вырасти на 6,8% и с 1 октября 
составлять уже 1014 грн. 

Главная задача законопро-
екта «О восстановлении на-
рушенных пенсионных прав 
некоторых категорий граж-
дан» – отменить пенсионную 
реформу и вернуть пенсии 

тем гражданам, которые имели на нее право 
до повышения пенсионного возраста.

Закон отменит пенсионную реформу. Он 
также предлагает назначить пенсию женщи-
нам, достигшим 55 летнего возраста в период 
с 1 октября 2011 года до дня вступления в силу 
настоящего Закона и которым в связи с повы-
шением пенсионного возраста пенсии не были 
начислены.

Согласно закону, предполагается назначить 

пенсию мужчинам – госу-
дарственным служащим, 
достигшим возраста 60 
лет в период с 1 октября 
2011 года до дня вступле-
ния в силу настоящего За-
кона и которым в связи с 
повышением пенсионного 
возраста пенсии не были 
начислены.

Кроме того, закон уста-
навливает максимальный 
размер пенсии или в 10 

прожиточных минимумов для лиц, утратив-
ших трудоспособность.

Принятие законопроектов, подготовленных 
представителями Оппозиционного блока, по-
зволит восстановить нарушенные пенсионные 
права украинских пенсионеров.

Также эти законопроекты позволят улуч-
шить уровень социальной защиты наиболее 
уязвимой категории наших граждан – пенсио-
неров, для которых пенсия – это единствен-
ный источник существования.

Напомним, по результа-
там жеребьёвки партия 
«оппозиционный блок» 
в избирательном бюлле-
тене будет под №4. В со-
ставе объединенной оп-
позиции – политические 
партии, общественные 

организации и профсоюзы. Губернатор 
Днепропетровской области (2010-2012), Ви-
це-премьер-министр (2012-2014) Александр 
Вилкул – №2 в избирательном списке «оп-
позиционного блока».

ВиЛКУЛ: оППоЗициоННыЙ бЛоК В НоВоЙ ВерХоВНоЙ рАДе 
отмеНит ПеНСиоННУЮ реформУ и ПоВыСит ПеНСии

УПрАВЛіННя СоцЗАХиСтУ НАСеЛеННя іНформУєЗвертаємо вашу увагу, що з 
1 жовтня 2014 року на-
брала чинності Поста-
нова Кабінену Міністрів 
України від 6 серпня 
2014 року № 409 «Про встановлення дер-
жавних соціальних стандартів у сфері 
житлово-комунального обслуговуван-
ня» відповідно до якої приведено існуючі 
норми споживання житлово-комунальних 
послуг до їх фактичного обсягу спожи-
вання з дотриманням принципу соціаль-
ної справедливості під час надання пільг 
і субсидій. Відповідно вищезазначеної По-
станови, залежно від особливостей регіо-
нів та типу будівель соціальні нормативи 
користування житлово-комунальними по-
слугами, встановлені для індивідуального 
опалення, визначаються з урахуванням ко-
ригуючих коефіцієнтів.

Згідно з додатком до даної Постанови 
для Дніпропетровської області він ста-
новить:

Тобто: у разі використання природного 
газу для індивідуального опалення – 6,88 
куб. метрів природного газу на 1 кв. метр 
опалюваної площі на місяць в опалюваль-
ний період для індивідуальних житлових 

будинків та відповідно 3,255 куб. метрів 
для багатоквартирних житлових будинків; 
у разі використання електричної енергії для 
індивідуального опалення – 63,83 кВт·г на 
1 кв. метр опалюваної площі на місяць в 
опалювальний період для індивідуальних 
житлових будинків та відповідно 30,225 
кВт·г для багатоквартирних житлових бу-
динків. При цьому соціальні норми житла 
при наданні пільг не змінилися і становлять  
незалежно від джерела та виду енергії - 21 
кв. метр опалюваної площі на одну особу 
та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю; для сі-
мей ветеранів війни, що складаються лише 
з непрацездатних осіб (статті 12, 13, 14 і 15 
Закону України «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту»), у разі 
користування газопостачанням зазначена 

норма становить 42 кв. метри 
опалюваної площі на одну 
особу, яка має право на зниж-
ку плати, та додатково 21 кв. 
метр на сім’ю.

Також вищезазначеною по-
становою встановлено єдині 

норми використання для користування 
послугами з централізованого постачання 
холодної води:  2,4 куб. метра на одну осо-
бу на місяць за наявності централізованого 
постачання гарячої води та 4 куб. метри 

на одну особу на місяць за відсутно-
сті централізованого постачання 
гарячої води; для користування 
послугами з централізованого по-
стачання гарячої води – 1,6 куб. 

метра на одну особу на місяць; для корис-
тування послугами з централізованого во-
довідведення – 4 куб. метри на одну особу 
на місяць. У разі відсутності квартирних 
приладів обліку гарячої, холодної води  
та водовідведення нарахування плати за 
користування даними послугами, здійс-
нюється виконавцями/виробниками такої 
послуги згідно з вищевикладеними соці-
альними нормативами.

Для користування послугами з газо-
постачання: за наявності газової плити 
та централізованого гарячого водопоста-
чання – 6 куб. метрів на одну особу на 
місяць; за наявності газової плити в разі 
відсутності централізованого гарячого 
водопостачання та газового водонагріва-
ча - 9 куб. метрів на одну особу на місяць; 
за наявності газової плити та газового во-
донагрівача – 18 куб. метрів на одну особу 
на місяць.

Для користування послугами з електропо-
стачання (до 31 грудня 2017 р.) у житлових 
приміщеннях (будинках): у житлових при-
міщеннях (будинках), крім тих, що зазна-
чені в абзацах третьому – шостому цього 
підпункту, – 90 кВт·г на місяць на сім’ю (до-
могосподарство) з однієї особи і додатково 
30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена 
сім’ї (домогосподарства), але не більш як 210 

кВт·г на місяць; обладнаних стаціонарними 
електроплитами, за наявності централізова-
ного постачання гарячої води – 130 кВт·г на 
місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї 
особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кож-
ного іншого члена сім’ї (домогосподарства), 
але не більш як 250 кВт·г на місяць; облад-
наних стаціонарними електроплитами, за 
відсутності централізованого постачання га-
рячої води - 150 кВт·г на місяць на сім’ю (до-
могосподарство) з однієї особи і додатково 
30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена 
сім’ї (домогосподарства), але не більш як 270 
кВт·г на місяць; не обладнаних стаціонарни-
ми електроплитами, за відсутності централі-
зованого постачання гарячої води та газових 
водонагрівальних приладів – 120 кВт·г на 
місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї 
особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кож-
ного іншого члена сім’ї (домогосподарства), 
але не більш як 240 кВт·г на місяць; у селах 
і селищах міського типу для громадян, яким 
відповідно до законодавства держава забез-
печує безоплатне освітлення житла, – 30 
кВт·г на місяць на одну особу.

Користування послугами з вивезення 
побутових відходів – 0,4167 куб. метра на 
одну особу на місяць. 

З усіма питаннями які виникли у вас 
із даного приводу звертайтесь за телефо-
ном 753-64-62.

оксана рябоВА, 
начальник відділу персоніфікова-
ного обліку пільгових категорій 
громадян.

ГромАДяНи ПіЛЬГоВиХ КАтеГоріЙ

ПереДВиборНА АГітАція



господарочка
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Втрачене пенсійне посвідчення серії ААЗ 
№ 071821 на ім’я Кравченка Віктора олек-
сійовича, вважати недійсним.

ХриСтиАНСЬКие иСтиНы

Втрачене пенсійне посвідчення серії 
ААЕ № 791365 на ім’я Лоістенко Людмили 
Григоріївни, вважати недійсним.

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы мы вспоминаем ви-
дение, которое было блаженно-
му Андрею юродивому во время 
богослужения, когда он увидел 
Пресвятую Богородицу, по-
крывающую Своим честным По-
кровом весь город и весь народ. 
Апостол Павел был восхищен до 
третьего неба, и блаженный Ан-
дрей тоже был восхищен 
на Небеса Небес, чтобы 
увидеть то, что обычно 
сокрыто от человечес-
кого взора, что открывается только людям, 
очистившим свое сердце, которые всей своей 
жизнью следовали по пути заповедей Господ-
них и которым Господь еще в жизни земной, 
пока они находятся в теле, открывает тайны 
Царствия Небесного. Всякий раз, когда мы 
приходим в храм, где совершается Божествен-
ная литургия, мы слышим слова: «Ангели со 
архиереи поклоняются, апостоли же со проро-
ки ликовствуют, нас ради молят Богородицу 
Превечного Бога». Так и сегодня мы слышали 
в кондаке праздника Покрова Пресвятой Бо-

городицы слова о том, что ангелы 
вместе с человеками прославляют 
Бога и вместе со святыми участву-
ют в нашем богослужении.

Господь призывает нас уже в 
этой жизни приобщаться к Цар-
ствию Божьему. Но Он призывает 
нас и к тому, чтобы мы смиренно 
приняли все, что Он нам посыла-
ет: не только то, что нас радует, 

но и испытания. Чтобы, 
проходя нашим жизнен-
ным путем, исполненным 
скорбей, терний, болез-

ней, напастей мы восходили от силы в силу к 
тому горнему Царствию, к тому третьему небу, 
на которое был восхищен апостол Павел, на ко-
торое был восхищен блаженный Андрей Юро-
дивый и многие другие святые, оставившие 
свидетельства об этом.

Будем молиться в этот день Пресвятой Бого-
родице, чтобы Она покрывала нас от всякого 
зла честным Своим омофором. Будем просить, 
чтобы Она была нашей Путеводительницей на 
пути ко Христу и к Царствию Небесному. 

Константин ДробитЬКо.

14  о к т я б р я  –  По к р о в а 
П р е с вя т о й  б о г о р од и ц ы 

ОВНИ. Не розкидайтеся по дрібницях, визначте 
основну мету. Ось до неї і прагніть наполегливо. 
ТІЛЬЦІ. Все йде своєю чергою, у вигідному для 

вас напрямку. Ви досягнете успіху в усьому. 
Надходження коштів не забариться.
БЛИзНюкИ. Реалізуйте свої задуми в повний 

зріст, постарайтеся захиститися від можливих 
помилок. 
РакИ. Цей тиждень буде майже легким. 

Займіться своєю справою й не з’ясовуйте стосунки 
з колегами по роботі. 
ЛЕВИ. Ніякого новаторства ні в справах, ні 

в особистому житті. Ви ризикуєте серйозно 
заплутатися в павутині власних нововведень. 
ДІВИ. У вашій голові з’явиться купа геніальних 

ідей, це добре, але не вистачить часу для рутинної 
роботи, попросіть допомоги. Знайте чим 
неймовірніші плани – тим краще. 
ТЕРЕзИ. У вас з’явиться шанс переоцінити свої 

вчинки, побачити помилки та виправити їх, не 
прогавте його. А зневіра не красить людину й не 
допомагає в справах. 
СкОРпІОНИ. Не намагайтеся боротися з 

обставинами. Розслабтеся і сприймайте всі 
вибрики життя та долі такими, які вони є. Вихідні 
подарують творче натхнення й нові цікаві ідеї.
СТРІЛЬЦІ. Настає слушний час для кар’єрного 

росту. Якщо відчуваєте в собі сили, то не сидіть 
на місці, отримуйте нові знання й розвивайтеся.
кОзЕРОгИ. Минуле нагадає про себе. Докладіть 

сил, щоб повернути ситуацію собі на користь. 
Зараз не найкращий час для авантюрних проектів. 
ВОДОЛІї. На цьому тижні ви цілком можете 

активізувати комерційну діяльність і повністю 
зануритися в справи, а допомога прийде від близьких. 
РИБИ. Терміново займіться виправленням 

своїх помилок та налагодження справ. У будь-
якій ситуації зберігайте бадьорий настрій і  
найголовніше – спокій.

Коли 5 квітня прийшла повістка, він не роздумуючи пішов мужньо захищати 
цілісність кордонів нашої держави в складі 93-ої окремої механізованої бригади 
(А-1302) на сході України. Під час виконання бойового завдання біля с. Василівка 
Донецької області, по дорозі до третього блокпосту, що біля Макіївського водо-
сховища, бойова машина потрапила під обстріл батальйону «Восток». 

Олексій народився й проживав у місті Підгородному. Він був доброю, чуй-
ною людиною, у колег по роботі користувався повагою. Разом із дружиною 
Юлією в любові виховували 6-річну донечку Соню. У кінці серпня турбот-
ливий татусь приїхав у відпустку, щоб повести свою маленьку донечку в 
перший клас. Дівчинка  не відпускала татуся зі своїх обіймів, відчувало ма-
леньке серденько, що ця зустріч остання… 

6 вересня Олексій повернувся до зони АТО, а 13 вересня зв’язок із ним був 
втрачений. Рідні майже місяць нічого не знали про дорогу їм людину.

Колективи Дніпропетровської райдержадміністрації, районної та Підго-
родненської міської рад, депутатський корпус, мешканці територіальної 
громади, глибоко співчувають та поділяють із рідними та близькими біль і скорботу непоправної втрати. 

ВіЧНА ПАм’ятЬ ГероЮ

Втрачене пенсійне посвідчення серії 
ААБ № 034687 на ім’я бєлова миколи ми-
колайовича, вважати недійсним.

Дніпропетровська райдержадміні-
страція оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: головного спеціаліста 
відділу економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації; головного спеці-
аліста відділу економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації (тимча-
сово). Вимоги до претендентів: грома-
дянство України, повна вища освіта за 
напрямком роботи, стаж роботи за фахом 
не менше 3 років, володіння персональ-
ним комп’ютером в обсязі користувача 
програмного забезпечення. Довідка за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. теплич-
на,5, тел.27-10-17.

мУЖНіЙ ВоїН
Серед хаосу й замішання,

За згоду проти воєн,
Закликав до єднання

мужній воїн.
Серед зрадництва і відчаю

Вірою серце гоїв,
Любов’ю до рідного краю

мужній воїн.
Серед руїн і зневіри,

Сам свої сили подвоїв,
Виніс знамено миру,

мужній воїн.
Подолав він (свідком люди)

Доріг безкінечних сувої,
Ніби вселенське чудо – 

мужній воїн.
                    Людмила БАЛАШ, 

с. Новомиколаївка.

Втрачений державний акт серії ДП 
Дн № 023561 на право приватної влас-
ності на землю, виданий на ім’я Гаври-
левич Валентини Павлівни, яка мешкає 
за адресою: м. Дніпропетровськ, про-
сп. Гагаріна, буд.163, кв. 4, на підставі 
рішення виконавчого комітету Новоо-
лександрівської сільської ради народ-
них депутатів, № 94/155 від 09.09.1997 
року про те, що їй передається в при-
ватну власність земельна ділянка № 59 
садового товариства «Сура» Новоолек-
сандрівської сільської ради для веден-
ня садівництва площею 0,0571 га межи 
згідно з планом. Акт зареєстрований в 
книзі Державних актів на право при-
ватної власності на землю за № 1237 
від 13.11.1997 року. Підписано головою 
Новоолександрівської сільської ради 
народних депутатів Приймаченко В., 
вважати недійсним.

УКрАїНСЬКА КУХНя!
СУП «ШВиДКиЙ» 

інгредієнти: 300 гр. вареної ковбаси, 1 банка консерво-
ваного горошку, 5 картоплин, 1 морква, 1 цибулина, 4 
ст.л. олії, зелень, сіль. 

Приготування: наріжте кубиками цибулю, моркву,  ков-
басу й обсмажте. У каструлю з киплячою водою засипте на-
різану кубиками картоплю, обсмажені моркву з цибулею й 
ковбасою, трохи проваріть, потім додати горошок. Варіть до 
готовності овочів. Додайте сіль, а при подачі посипте дріб-
но посічену зелень.

м’яСНі КотЛети З КАПУСтоЮ 
інгредієнти: свинний фарш - 1 кг, цибуля - 2 шт., капуста 

- половина качана, часник - 4 зубчики, хліб білий - 4 скибоч-
ки, сухарі панірувальні - 1 склянка, сіль - за смаком 

Приготування: змішайте фарш із цибулею, часником, 
капустою. Посоліть й поперчіть за смаком. Вологими ру-
ками сформуйте невеликі котлетки, обваляйте їх в сухарях 
і відправляйте на розігріту сковороду із олією. Смажте з 
обох сторін. 

ПеЧиВо
інгредієнти: 500 гр борошна, 50 гр. маргарину, 1 ч.л. 

оцту, 250 мл. води, масло вершкове (для змащування 
деко), сіль 1 ч.л. 

Приготування: тісто: просійте борошно через сито, додай-
те разм’якшений маргарин, все перемішайте. Додайте воду, 
оцет, сіль. Перемішайте й поставте в холодильник на 30 хв. 
Розкачайте тісто (4 см) і наріжте у вигляді прямокутників 
(ромбики), зверху посипте цукром. Розстеліть на деко папір 
для випічки, змастіть маслом і викладайте печиво. Випікати 
15 хв. на невеликому вогні. Смачного! 

ГоСПоДиНі НА ЗАмітКУ
ВіДКриВАємо бАНКУ З ЗАКрУЧеНоЮ КриШКоЮ

Вимийте гарненько руки і витріть рушником. Це допоможе 
максимально знежирити ваші руки. Так само при цьому можна 
використовувати харчову плівку, якщо у вас є гумові рукави-
чки, то можете так само використовувати їх, опустіть банку в 
гарячу воду, тим самим полегшите собі роботу.

НАроДНА меДициНА
бУДЬте ЗДороВі!

Хороший засіб для полегшення кашлю можна приготувати 
зі звичайної моркви або капусти. Для цього свіжий сік моркви 
або капусти змішують із медом (5 до 1) або з молоком (1 до 1). 
З медом приймають по 1 ст.л., а з молоком по пів склянки, не 
частіше, ніж через 2 години. 

При кашлі можна застосовувати і просто гаряче молоко з ме-
дом або з мінеральною водою, замість мінералки можна вико-
ристовувати харчову соду. Якщо крім кашлю мається і запален-
ня горла, в отриманий розчин додають трохи вершкового масла.

КрАСУНям НА ЗАмітКУ
оСіННі мАСКи ДЛя обЛиЧЧя 

Калина. Слід розім’яти ягоди виделкою, потім додайте кро-
хмаль. Ця маска знімає втомленість, сірість, роблячи колір об-
личчя рожевим і ніжним.

морква. Натріть на тертці дві свіжі морквини й змішайте з 
двома ложками крохмалю і одним яєчним жовтком. Ця маска 
живить, освіжає і розгладжує шкіру.

ЧоЛоВіКАм НА ЗАмітКУ
ЧомУ З’яВЛяЮтЬСя ПАВУКи В бУДиНКУ?

Велика кількість комах. Павуки активно селяться там, де 
удосталь водиться їх їжа – всілякі комахи. 

Антисанітарія. Нерегулярне прибирання, розкидані речі 
сприяють поступовому розвитку різноманітних комах. Це, в 
свою чергу, залучає павуків. 

За народною прикметою: якщо у домі з’явились 
павуки – достаток й благополуччя супроводжува-
тимуть вас завжди. Не вбивайте павуків, краще 
викиньте на вулицю. 

фінансове управління Дніпропетровської районної адміні-
страції оголошує конкурс на заміщення вакантної посади еконо-
міста І категорії відділу бюджетної політики, економічного аналізу 
та фінансування бюджетних установ. основні вимоги: громадян-
ство України, вища освіта відповідного професійного спрямування, 
стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння комп’ютерними 
програмами. Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з моменту опублікування оголошення. Довідка за тел. 27-10-
38, звертатися за адресою:сел. Ювілейне, вул. теплична 5, кім. 6.  

У глибокій печалі в м. Підгородному днями прощалися 
зі справжнім Героєм нашого часу – учасником Ато 

олексієм Анатолійовичем ДрАГАНом, 1981 року народження.
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Шановні мешканці району! Дуже 
необхідна ваша допомога нашому 
земляку Сергію товстику, 1979 
р.н., мешканцю м. Підгородного, 
учасникові бойових дій у зоні Ато.  

У квітні Сергій пішов доброволь-
цем на службу в надії бути корисним 
як технічний спеціаліст – зв’язкі-
вець. Призначення отримав началь-
ником Р-161 (пересувна радіостанція 
середньої дальності). Під час вико-
нання бойового завдання він попав 
під вогняний обстріл і зараз знахо-
диться у шпиталі міста Львова в реа-
німаційному відділенні. 

Сергійові вже ампутовані оби-
дві руки. Хлопець у відчаї. Йому 
вкрай потрібна наша допомога й підтримка. 

Усі небайдужі до долі Героя України, ви можете допомогти. Про-
тези, які могли б допомогти батькові двох доньок пристосуватися 
до нових умов життя, коштують дуже дорого. 

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

ГероєВі УКрАїНи ПотрібНА ПіДтримКА 

Районна дитяча бібліотека 
продовжує серію заходів, при-
свячених 200-річчю від дня на-
родження Тараса Григоровича 
Шевченка. Нещодавно  літера-
турна вітальня «Живе слово» 
сумісно з юнацьким абонемен-
том гостинно відкрили  двері 
перед своїми гостями – вихо-
ванцями Будинку дитячої твор-
чості, які відвідують гурток 
«Палітра» (керівник 
гуртка – Марія Со-
бчинська). Разом із 
бібліотекарями діти 
зустрічали «вину-
ватицю» мистець-
кого свята – Ірину 
Цюп’як. Це наша 
землячка, яка свого 
часу закінчила Під-
городненську школу 
№2, потім – універ-
ситет, захистила кан-
дидатську дисерта-
цію з літературоз-
навства, а нині – на 
викладацькій робо-
ті у Національному 
гірничому університеті. Ірина 
Костянтинівна – автор картин 
на дереві, які експонуються у 
нашій бібліотеці. Ця вистав-
ка впорядкована до 200-річчя 
Кобзаря 28 лютого цього року. 
«Дніпровська зоря» вже писала 
про неї (Омельченко Л. «Пое-
зія Шевченка надихає на твор-
чість»). 

На творчу зустріч із худож-
ником прийшли не випадкові 
люди, а, можна сказати, «колеги 
по пензлю» – юні художники. 
Їм цікаво було поспілкуватися 
з людиною, яка приблизно в їх-
ньому віці, ще п’ятикласницею, 
вступила до Дніпропетровської 
дитячої художньої школи. Все 
життя: і підліткове, й доросле – 
її супроводжує любов до слова 
та живопису. Присутні з цікаві-
стю слухали історії написання 
картин. Наприклад, ілюстрація 
до поеми Т. Шевченка «Сон», 
де зображена мати, яка «на пан-
щині пшеницю жала, втомила-
ся: не спочивать пішла в снопи, 
пошкандибала Івана-сина го-
дувать». Авторка зізналася, що 
ніяк не могла виписати образ 
немовляти. І тільки, коли сама 
стала матір’ю, картина була за-
вершена… Портрет Тараса Гри-
горовича був написаний ще в 7 
класі. Важко навіть уявити, що 
його писала дівчинка-підліток: 
настільки він характерний, су-
ворий, фотографічно точний…

Хто добре знайомий із Іриною 
Костянтинівною Цюп’як, знає 
про багатогранність її творчої  
натури. Вона народилася в ро-
дині Дубів – Костянтина Семе-
новича та Катерини Федотівни. 
І мама, і тато були шкільними 
вчителями; потім батько закін-
чив аспірантуру, захистив кан-
дидатську дисертацію, і 34 роки 
викладав українську літературу 
у Дніпропетровському держав-
ному університеті (ДДУ). При-
родно, що Ірина з дитинства 
любила українське слово, піс-
ню, а ще – дуже захоплювалася 
малюванням. Батьки віддали 
доньку до дитячої художньої 
школи, де вона навчалася п’ять 
років. Коли 1981 року Ірина Дуб 
стала студенткою українського 
відділення філологічного фа-
культету ДДУ (пізніше: ДНУ 
ім. О.Гончара), то не полишала 
улюбленого заняття: доводи-
лось оформлювати студентські 
свята (наприклад, Дні філфаку), 
просто малювала для себе… 
Несподівано прокинулася при-
страсть до живопису на дерев’я-
них дошках: часто юна худож-
ниця залишала на боках дощок 

кору деревини, і тоді було добре 
видно, яке саме дерево стало їй 
у пригоді…

1990 року Ірина Дуб одружи-
лася з мешканцем Івано-Фран-
ківщини, галичанином Романом 
Цюп’яком, і взяла його прізви-
ще. Потім народжувалися діти (а 
їх у родині п’ятеро), мама навча-
лася в аспірантурі ДНУ, захи-
стила кандидатську дисертацію 

(2002). Відтоді викладає україн-
ську мову у Національному гір-
ничому університеті. Отримала 
вчений ступінь кандидата філо-
логічних наук і посаду доцента 
на кафедрі історії та політології 
НГУ. Займається і науковою ді-
яльністю: 2008 року у Дніпро-
петровську була видана наукова 
робота І.К. Цюп’як – монографія 
«Поетика повістей Миколи Хви-
льового». А ще вона є директо-
ром Центру культури україн-
ської мови ім. Олеся Гончара, 
який діє у стінах Національного 
гірничого університету. Ірина 
Костянтинівна працює творчо, 
передає студентам глибоку лю-
бов до українського слова. Сту-
денти-активісти Центру, на чолі 
зі своїм керівником, поставили 
кілька міні-вистав за творами О. 
Гончара, Лесі Українки, І. Кар-
пенка Карого, М. Гоголя, разом 
малювали театральні декорації.

Ірина Цюп’як є одним із 
укладачів трьох збірників афо-
ризмів за творами Олеся Гонча-
ра: «Бережіть собори душ сво-
їх», «Україна – моя пектораль», 
«Тайноцвіт». Разом із колега-
ми-педагогами організувала 
безліч літературних зустрічей, 
виставок для студентів НГУ. 
З 2003 року в Центрі культури 
української мови ім. Олеся Гон-
чара проходять щорічні «Гонча-
рівські читання». 

Серед щоденних сімейних і ви-
робничих турбот не загубилася 
любов до образотворчого мис-
тецтва, тільки тепер вона тран-
сформувалася в книжкові ілю-
страції. Оздоблені малюнками 
Ірини Костянтинівни, вийшли 
друком поетичні збірки її батька 
– Костянтина Семеновича Дуба: 
«Передгроззя ніжності» (2002), 
«Калинчина аптечка» (2004), 
«Розкрилена бентежність» 
(2006), «Загадки слова поетич-
ного» (2012), «Царина любові» 
(2014). Ілюстрації до дитячих 
текстів К. С. Дуба – це не просто 
супроводжуючий вірші матеріал, 
а самостійні витвори мистецтва. 
Їх цікаво розглядати, милува-
тися, думати над метафорикою, 
пізнавати щось нове… 

Тісна співпраця художни-
ці-ілюстратора з викладачем 
НГУ, яка пише вірші для дітей 
– Зінаїдою Кравченко-Дубов-
ською. Спільна бібліографія 
нараховує вже три дитячі пое-
тичні книжечки: «У Бабки 
Ёжки» (2005), «Анютины глаз-
ки» (2005), «Марусина азбука» 
(2010). Це книжки-розмальов-
ки: художниця дає можливість 
читачам самим пофантазувати 

над кольорами, розмалювати 
ілюстрації на свій смак.

Ірина Костянтинівна Цюп’як 
– мати п’ятьох дітей: чотирьох 
синів і доньки. Цікаво, що дея-
кі герої згаданих ілюстрацій є 
схожими на дітей художниці в 
дитинстві… Сім’я Цюп’яків – 
активні читачі нашої бібліоте-
ки. Для участі в обласному кон-
курсі читаючих сімей «Книж-

ковий оберіг родини» 
Ірина Костянтинівна 
разом із синами і 
донькою виготови-
ла саморобну ілю-
стровану книгу, що 
розповідає про їхні 
книжкові уподобан-
ня, про роль книги у 
вихованні кожного, 
про родинні книжко-
ві раритети… Творча 
робота Цюп’яків була 

відзначена у номінації «Родин-
не дерево життя».

У листопаді 2010 року на за-
сіданні ректорату Національ-
ного гірничого університету 
Ірину Цюп’як вітали з присво-
єнням звання Матері-героїні. 
Вітаючи з почесним званням, 
ректор НГУ Г. Г. Півняк сказав: 
«Жінка може мати різні досяг-
нення у житті, бути таланови-
тою, неповторною красунею. 
Але найголовніше досягнення 
її – це діти. Вони не заважають 
справжньому таланту, вони 
– надихають. Наша Ірина Кос-
тянтинівна – обдарована жінка, 
педагог, науковець, організатор. 
Своїми надбаннями щедро ді-
литься з власними дітьми й на-
шими студентами».

Ось така вона, наша гостя! 
На зустріч  пані Ірина прийшла 
з коробкою цукерок:  кому, як 
не мамі п’ятьох дітей знати, що 
полюбляють діти! А ще худож-
ниця принесла з собою ватман, 
фарби та пензлик. Запропонува-
ла юним колегам написати разом 
картину. Тут же хтось витяг з 
портфеля й свої пензлі, і закипі-
ла робота! Спочатку – несміливо 
поглядаючи на Ірину Костянти-
нівну, а коли до роботи долучи-
лася і керівник «Палітри» Марія 
Павлівна Собчинська, атмосфе-
ра стала більш звичною… Вони 
малювали – кожен щось своє, 
якусь власну деталь, майже не 
спілкуючись словами, тому що 
художники (в цьому випадку) 
спілкувалися… пензлями! Я за-
питала про це в Ірини Цюп’як, 
вона підтвердила: «Так, живо-
пис потребує тиші…».

Якщо вас зацікавила наша 
розповідь, приходьте до район-
ної дитячої бібліотеки та до 
юнацького абонементу ЦРБ. 
Все це розташовано на вулиці 
Центральній, буд.1 у м. Підго-
родному. Ми ознайомимо вас 
із ілюстрованими буклетами: 
«Шевченкіана Підгородного» 
та «Мама – поняття багато-
гранне. Одне з них – мама-ху-
дожник. Знайомтесь: Ірина 
Цюп’як». Покажемо слайд-шоу 
(автор монтажу Юлія Равшано-
ва) про творчість нашої земляч-
ки. Та на йкраще, що зможемо 
запропонувати – це подивитися 
оригінали картин. Виставка ро-
біт на дереві працює в РДБ що-
денно, окрім неділі.

…А новостворена колективна 
праця – картина «Наше рідне Під-
городне» – вже прикрашає стіну у 
бібліотеці! То ж ласкаво просимо.

Лариса омеЛЬЧеНКо, 
бібліотекар.

ЖиВе СЛоВо Тримайся, солдате, на нашій вірі й надії, на нашій любові до 
тебе. Знай, ми у тебе є, а ти є у нас. Разом ми – сила.

Нещодавно в день свята «Віри, Надії, Любові та матері їх 
Софії» учні Баглійської школи провели благодійний ярмарок, 
щоб виручені кошти з нього передати для поранених військо-
вослужбовців у Дніпро-
петровський військовий 
госпіталь. Батьки, діти, 
вчителі, жителі нашого 
села не залишилися ос-
торонь цієї події. Одні 
учні напекли усіляких 
солодощів, інші – про-
давали дари з власного 
фруктового саду, були 
тут і соки, і цукерки 
власного виробництва. 
Була у нас і скринька 
для благодійних внесків, до якої всі бажаючі поклали кошти.

Вихованці дитячого садка «Берізка» та учні школи намалю-
вали безліч цікавих малюнків, на яких висловили побажання 
скорішого видужання героям та повернення їх до своїх сімей, до 
своїх діток, які нададуть їм сили, здоров’я та спокою в серцях.

Ярмарок тривав не більше години, у підсумку було зібрано 
1367 грн. Одноголосно учасники цього заходу вирішили, що 
такі ярмарки будуть проводитися й надалі.

Усі ми щиро віримо в швидку стабілізацію миру та поряд-
ку в нашій державі, надіємося на скоре одужання поранених 
військовослужбовців та повернення їх до рідних домівок. Лю-
бимо свою Україну! 

тетяна ЗАСіКАН, педагог-організатор Баглійської школи.

бЛАГоДіЙНиЙ ярмАроК

в и  бач и л и ,  я к  д ер е в о  з ву ч и ть?. .

Петро ДіНецЬ, селище Ювілейне.
БАБИНЕ ЛІТО

Яке це диво! Незбагненне диво –
Як після холодів прийшло тепло,
і кожен молодіє, став щасливий,

Все ожило і навіть проросло!
і знову стали бджілки прилітати,

Бо зелено, а дещо й розцвіло,
огуддя, що збиралось засихати,

Дозріло й плід, на радість, принесло.
Підсохли змочені дощем дороги –

Чимдуж з городів до комори все своє!
Селяни шлють палку подяку Богу,

Що восени тепло й красу дає.
і далі, з радістю, творити будуть люди,

Бо у серцях енергія бурлить.
і головне: ніколи не забудуть

Щасливу, Богом послану нам мить.

СПоЖиВЧе тоВАриСтВо ДНіПроПетроВСЬКо-
Го рАЙоНУ ПроДАє НеЖитЛоВе ПриміЩеН-
Ня – бУДіВЛЮ: комплекс Магазин «Промтовари № 2» – 
«Господарчий магазин № 2 (з прибудовою)», розташованого 
за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський 
район, с. Миколаївка, вул. Центральна, буд. 109. Площа при-
міщення 338,1 кв. м., ціна – 300000 грн з ПДВ. 

телефони для довідок: (0562) 27-15-25; 
(0562) 27-00-52; (095) 144-46-36.

Відділ культури, туризму, національностей та релі-
гій Дніпропетровської рДА та колектив бібліотечних 
працівників Дніпропетровського району від щирого 

серця вітають із ювілейним Днем народження завід-
уючу сільської бібліотеки села миколаївка – 

тетяну ГАПіЧ!
Шановна Тетяно Олексіївно!

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони – як дощик 

по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,

Вони – як тонкі струни в першій скрипці,
Тож хай той цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай життя квітує буйним цвітом,

І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком,

Міцне здоров’я, щастя і любов!

Т Р И М А Й С Я ,  С О Л Д А Т Е , 
Н А  Н А Ш І Й  В І Р І ,  Н А Д І Ї ,  Л Ю Б О В І !


