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Дніпровська зоря

інтернет-новини

приміщенні райдержадміністрації 
відбувся єдиний День інформуван-

ня населення району за темою «70-та річни-
ця визволення України від фашистських за-
гарбників». Цей день відзначається в Україні 
щороку 28 жовтня. Свято встановлено «…з 
метою всенародного відзначення визволення 
України від фашистських загарбників, вша-
нування героїчного подвигу й жертовності 
українського народу у Другій світовій вій-
ні…» згідно з Указом Президента України 
«Про День визволення України від фашист-
ських загарбників» від 20 жовтня 2009 року 
№ 836/2009.

Донині живі учасники війни, носії історич-
ної пам’яті про неї – ті, хто воював 
зі зброєю в руках, навчався, пра-
цював, відбудовував країну, цього 
дня ми згадуємо про їхній подвиг 
і дякуємо за мир. Свого апогею 
битва за Україну досягла в період 
з осені 1943 до осені 1944 років. 
Саме на її території в цей період 
було зосереджено приблизно поло-
вину діючої Червоної армії. 

Ще під час Курської битви ра-
дянське командування видає ди-
рективу щодо визволення Донбасу, 
Лівобережної України, Криму та 
окрему директиву щодо виходу 
на береги Дніпра й захоплення на 
правому березі плацдармів для 
контрнаступів. Центральний, Во-
ронезький, Степовий, Південно-західний та 
Південний фронти провели широкомасш-
табні бої за визволення Донбасу, Лівобереж-
ної України. Силами цих фронтів було взято 
правий берег Дніпра.

З 20 жовтня 1943 року ці фронти були пе-
рейменовані на Білоруський та І, ІІ, ІІІ, ІV 
Український. Натиску радянських військ 
німецьке командування вже не могло про-
тиставити контрнаступ і тому змушене було 
перейти до оборони. Створюється так зва-
ний «Східний вал» – німецький оборонний 
рубіж. У результаті Ізюм-Барвенківської, Мі-
уської, Белгородської, Харківської, Донбась-
кої, Прип’ятської наступальної операції ра-
дянські війська підійшли до Дніпра. Перши-
ми форсували Дніпро війська 13-ої армії 22 
вересня 1943 року в районі Великого Букри-
на. Одна з перших на рубіж Дніпра вийшла 
3-я гвардійська армія генерала Рибалка. 12 

жовтня 1943 року радянські війська почали 
наступ на Київському напрямку. 3 листопа-
да 1943 року війська І Українського фронту 
генерала Ватутіна розпочали бої за Київ. Го-
ловні удари було спрямовано з Лютезького 
та Букринського плацдармів. Але основна 
увага приділялась Лютезькому. 6 листопада 
1943 року столицю України було звільнено. 

Запеклі бої тривали на півдні України. У 
ході тримісячних боїв радянської армії було 
звільнено Запоріжжя силами ІІ та ІІІ Укра-
їнського фронтів. 14 жовтня  1943 року ос-
танні частини німців було відбито з міста, 
а 25 жовтня 1943 року було визволено місто 
Дніпропетровськ. На початку 1944 року – 

визволення Правобережжя України. Най-
більша операція – Корсунь-Шевченківська 
(«Сталінград під Дніпром»). У результаті 
січнево-лютневого наступу 1944 року були 
розбиті німецькі сили під Житомиром, Кіро-
воградом, Рівно, Луцьком, Корсунь-Шевчен-
ківським, Нікополем та Кривим Рогом.

Новий наступ розпочався в березні 1944 
року і тривав до травня. В результаті були 
визволені Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Кам’я-
нець-Подільський. 26 березня 1944 року на 
1009 день з моменту нападу німцями на СРСР 
радянські війська вийшли на кордон з Румуні-
єю. У той час, як тривали бої в Білорусії, в се-
редині липня – 29 серпня 1944 року радянські 
війська почали наступ на лінії Львів – Сан-
домир. Результатом цього наступу 27 липня 
1944 року було звільнено Львів і Станіслав. 

3 9 вересня по 28 жовтня 1944 року ра-
дянськими військами була здійснена Кар-

патська операція, яка закінчилась ви-
гнанням фашистів із Карпат. 27 жовтня  
1944 року було звільнено Ужгород, а 28 
жовтня радянські війська вийшли на сучас-
ний кордон. Уся етнічна територія України 
була звільнена.

Нищівний вал бойових дій двічі проко-
тився українськими землями, не оминувши 
жодного населеного пункту, понівечивши 
долі десятків мільйонів людей. Протягом 
1225 днів і ночей Україна була ареною жор-
стоких кровопролитних боїв. Саме з Украї-
ною пов’язані основні, вирішальні події на 
всьому 4500-кілометровому радянсько-ні-
мецькому фронті, який посів центральне міс-

це у системі фронтів Другої світової 
війни. Саме в Україні вирішувалася 
доля війни в Європі. 

У 1941–1944 роках на українській 
землі були зосереджені головні сили 
вермахту – від 57,1 до 76,7% загальної 
кількості дивізій. 607 з них було роз-
громлено саме на території України. 

Український народ зробив зна-
чний внесок у перемогу: 6 млн укра-
їнців брали участь у боях у складі 
Червоної Армії (до двох мільйонів 
українців було мобілізовано до Чер-
воної армії лише впродовж 1939-40 

років), кожний другий з них загинув, кож-
ний другий з живих – залишився інвалідом. 
2072 чоловіки отримали почесне звання 
Героя Радянського Союзу. 32 з них двічі, із  
7 млн нагород 2,5 млн  отримали українці. З 
15 фронтів, що діяли за часів війни, більше 
половини очолювались українцями. В Укра-
їні діяло 60 партизанських з’єднань, біля 2 
тис. підпільних груп. 

Загальні демографічні втрати України, які 
включають убитих у боях, померлих у кон-
цтаборах, депортованих, евакуйованих та 
емігрантів, становили 14,5 млн чол.

Україна в ході Великої Вітчизняної війни 
зазнала більше руйнувань, ніж будь-яка інша 
європейська країна. Відступаючи з України, 
фашисти вдавалися до тактики «спаленої 
землі», тобто знищували за собою все, що б 
міг використати противник.     

 (Вл.інф.)

Шановні друзі!
Від щирого серця вітаємо із професій-

ним святом людей, чия праця сповнена 
гуманізму, милосердя й тепла – праців-
ників соціальної сфери Дніпропетров-
ського району! 

Це свято тих, хто постійно опікується 
проблемами людей, забезпечує їх потре-
би. Вашу чуйність відчувають широкі 
верстви населення й насамперед, пенсіо-
нери та інваліди, діти-сироти, малозабез-
печені та багатодітні сім’ї, безробітні гро-
мадяни. Піклуючись про людину, її май-
бутнє, забезпечуючи надання соціальних 
гарантій і допомоги тим, хто потрапив у 
нелегкі життєві ситуації, ви робите ваго-
мий внесок у розбудову демократичного, 
громадянського суспільства. Ваша праця 
скромна й не завжди помітна, але вона 
сповнена душевного тепла.

Бажаємо вам і вашим родинам подаль-
ших успіхів у праці, вдалих починань, 
міцного здоров’я, добра, впевненості в 
майбутньому, здійснення мрій та задумів. 

Шановні земляки! Дорогі ветерани!
Сердечно вітаємо вас із 70-річчям визво-

лення України від фашистських загарбни-
ків!

Невпинний плин десятиліть не в змозі 
стерти в народній пам’яті радість від звіль-
нення України, щиру вдячність воїнам-виз-
волителям, героїзм і мужність яких зламали 
шалений опір ворога.

Цими днями ми складаємо шану всім, хто 
наближав Перемогу ратним подвигом, трудо-
вою вахтою біля верстата, сміливими діями в 
тилу ворога.

Глибокий уклін сивочолим ветеранам, 
усім, хто подарував нам можливість жити й 
творити, народжувати й ростити дітей, буду-
вати й мріяти. Низько схиляємо голови перед 
світлим образом захисників Вітчизни, полег-
лих заради щасливого майбуття нащадків.

Бажаємо всім міцного здоров’я, миру та 
злагоди, добра й затишку кожній родині, 
наснаги для того, щоб зробити рідний край 
заможним і процвітаючим, а Україну – силь-
ною й достойною європейською державою.

Едуард ПіДлУбний, голова райдержадміністрації. 
Віталій ЖЕГАнСЬКий, голова районної ради.

Вже 75 років у ногу з часом крокує Дніпропетровська ра-
йонна газета «Дніпровська зоря». На шпальтах інформа-
ційного видання в цікавих фактах, знакових подіях, у непе-

ресічних долях і трудо-
вих подвигах конкрет-
них людей знаходять 
своє відображення іс-
торичні віхи життя 
нашого району. 

Усі ці роки газета була вашим надійним співрозмовником і по-
радником. Ми й надалі хочемо, щоб коло наших читачів 
і прихильників розширювалось. Завжди раді зворотно-
му зв’язку, з нетерпінням чекаємо на ваші листи, повідом-
лення про події активного життя громад району.

«Дніпровська зоря» – ваш вірний друг, у 
складний час ви знайдете в ньому підтримку 
й розраду, а в хвилини перемог і здобутків 
ми розділимо з вами радість.

наш індекс: 61707
Вартість: 
на місяць – 6,38 грн; 
на 1 рік – 76,56 грн. 

без поштових послуг.

ПередПлатна 
камПанія – 2015

Не забудьте взяти свого друкованого друга 
з собою в новий 2015 рік! 

Пам’ять Про Подвиг не згасне

Позачергові вибори до Вер-
ховної Ради України відбули-
ся. Президент Франції при-
вітав Президента України з 
успішним та демократичним 
проведенням парламентських 
виборів. Він також зауважив, 
що вибори, які отримали ви-
соку міжнародну оцінку, ще 
більше підтверджують легі-
тимне право України відсто-
ювати свою територіальну 
цілісність. Співрозмовники 
також обговорили питання 
енергетичної безпеки напе-
редодні трьохсторонніх кон-
сультацій  у Брюсселі.

Вибори в окремих районах 
Донецької та Луганської об-
ластей, які заплановані на  2 
листопада, не будуть визнані 
цивілізованим світом і кар-
динально суперечать україн-
ському законодавству, Мін-
ським домовленостям і став-
лять під загрозу весь мирний 
процес на Донбасі. Президент 
України Петро Порошенко 
наголосив, що світові лідери 
запевняють: вибори мають 
відбутися виключно у відпо-
відності з українським зако-
нодавством.

Президент України Петро 
Порошенко під час зустрічі з 
членами новоствореної Ради 
з питань судової реформи 
наголосив на необхідності 
негайного проведення судо-
вої реформи, яка сприятиме 
встановленню верховенства 
права, забезпеченню ефек-
тивного захисту прав і свобод 
громадян. «Мені не потрібен 
суд, лояльний до Президента. 
Мені й усьому суспільству по-
трібен суд, який захищає За-
кон і Громадянина», – сказав 
глава держави 

Президент України Петро 
Порошенко, голова Верховної 
Ради України Олександр Тур-
чинов, прем’єр-міністр Украї-
ни Арсеній Яценюк вшанува-
ли пам’ять загиблих у зв’язку 
з 70-ю річницею визволення 
України від фашистських за-
гарбників.

Терористи постійно пору-
шують умови Мінського мир-
ного договору. У середу був 
відкритий вогонь спочатку зі 
стрілецьких 152 мм знарядь, а 
потім із РСЗВ «Град» по пози-
ціях українських військових 
в районі селища Талаківка. У 
четвер вогневі удари були на-
несені по блокпостам у районі 
Новомихайлівки, Тоненько-
го, Дебальцевого, Золотого, 
Малоорловки. Загалом, за 
інформацією штабу АТО, за 
добу бойовики більше 40 разів 
порушували режим «тиші». 
Сталося два бойових зіткнен-
ня в районах населених пунк-
тів Петрівське та Кримське. За 
їх наслідками серед україн-
ських військовослужбовців є 
постраждалі. 

У Дніпропетровському ра-
йоні вибори народних депута-
тів України відбулися. У день 
волевиявлення громадян на 
виборчих дільницях пору-
шень не зафіксовано.

ДЕнЬ інформУВАння

У

Про СКлиКАння ТриДЦяТЬ ШоСТоЇ СЕСіЇ 
ДніПроПЕТроВСЬКоЇ рАйонноЇ рАДи Vі СКлиКАння

Відповідно до частини 4, 9 статті 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» голова Дніпро-
петровської районної ради Віталій Володи мирович Же-
ганський підписав розпорядження № 76-р від 30 жовтня 
2014 року «Про скликання тридцять шостої сесії Дніпро-
петровської районної ради VІ скликання».

Згідно із зазначеним розпорядженням, тридцять 
шоста сесія Дніпропетровської районної ради VІ 
скликання відбудеться 13 листопада 2014 року о 
10.00 годині в приміщенні районної ради за адресою: 
вул. Теплична, 5, перший поверх, зала засідань.

На розгляд ради виносяться питання: 
Звіт про виконання районного бюджету за 9 міся-

ців 2014 року;
Про внесення  змін до рішення районної ради від 

31 січня 2014 року № 368-30/VІ  «Про районний бю-
джет на 2014 рік»;

Про Порядок направлення дітей та сімей з дітьми 
до Комунального закладу «Центр соціальної під-
тримки дітей та сімей «Добре вдома» Дніпропетров-
ської районної ради;

Різне.
Порядок проведення сесії:
Реєстрація депутатів районної ради – з 9.30.
Пленарне засідання районної ради – о 10.00.
Засідання Президії районної ради відбудеться 11 

листопада 2014 року о 10.30.



У першу неділю листопа-
да  згідно з Указом Прези-

дента України відзначається День працівника соціаль-
ної сфери. Сьогодні в соціальній сфері України працює 
близько 150 тисяч чоловік, а безпосередньо в нас у ра-
йоні – 212 осіб. Сьогодні 
соціальна робота стала 
частиною політики дер-
жави. До спеціалістів 
установ соціальної сфе-
ри висуваються дуже 
високі вимоги. І в чому 
б не полягала ця робота, 
основна мета діяльно-
сті – допомога людям. А 
головна риса характеру – 
людяність. 

У середу в залі засі-
дань районної ради від-
бувся урочистий захід, 
присвячений працівни-
кам соціальної сфери 
Дніпропетровського району. 

Цього дня щирі слова подяки 
звучали на адресу людей, чия 
праця сповнена гуманізму, ми-
лосердя й тепла. 

З вітальним словом до присут-
ніх у залі звернувся голова райдержадміністрації Еду-
ард Підлубний: «Ваша наполеглива, самовіддана праця 
є запорукою того, що ті жителі Дні-
пропетровського району, які потре-
бують допомоги, уваги й підтримки 
держави, не забуті, не покинуті у 
цей непростий для нашої держави 
час. Ви, дорогі працівники соціаль-
ної сфери, є ті, хто приймає на себе 
людські проблеми, біль та життєві 
негаразди, ті, хто від проблем не 
відвертаються, а прагнуть допомог-
ти й підтримати кожного».

Соціальна сфера сьогодні – розга-
лужена мережа закладів, які опіку-
ються людьми від самого моменту 
народження й до досягнення пен-
сійного віку. Але й потім люди не залишаються поза 
увагою: до одиноких престарілих громадян на допомо-

гу приходить соці-
альний працівник. 
Переконаний, що 
ваш високий мо-
ральний та профе-
сійний потенціал і 
надалі слугувати-
ме інтересам меш-
канців Дніпропе-
тровського району. 
Сьогодні ми віта-
ємо не просто фа-
хівців соціальної 
сфери, а професіо-
налів своєї справи.

Грамотою Дніпропетровської районної державної 
адміністрації за сумлінну працю, високий професіо-
налізм, активну участь у суспільному житті району, 
а також з нагоди професійного свята від-
значені: Тетяна Коник, головний спеціа-
ліст відділу надання соціальних послуг 
районного центру зайнятості; Людмила 
Стрижак, головний спеціаліст відділу вза-
ємодії з роботодавцями та Юлія Криво-
шея, провідний спеціаліст відділу надан-
ня соціальних послуг районного центру 
зайнятості; Людмила Вродливець, голов-
ний спеціаліст та Людмила Громишева, 
спеціаліст І категорії, районної виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування 
з ТВП; Деомид Бездворний, начальник 
відділу прийняття рішень та призначен-
ня соціальних допомог, Євгенія Сипало, 
провідний спеціаліст фінансово-господар-
ського відділу; Оксана Стреля, провідний спеціаліст 
відділу по контролю за правильністю призначення 
пенсій та соціального захисту населення управління 
соціального захисту населення  РДА; Лариса Петрук, 
начальник відділу з обслуговування та розгляду звер-

нень громадян управління Пенсійного фонду; Наталія 
Височенко, головний спеціаліст відділу з призначення 
пенсій управління Пенсійного фонду; 

Світлана Вілісова, заступник начальника відділу з при-
значення пенсій управління Пенсійного фонду; Тетяна 

Шевченко, головний спеці-
аліст відділу надходження, 
прогнозування платежів, 
обліку застрахованих осіб 
та контрольно-перевіроч-
ної роботи управління 
Пенсійного фонду; Ната-
лія Божкова, начальник 
відділу надходження, про-
гнозування платежів, об-
ліку застрахованих осіб та 
контрольно-перевірочної 
роботи управління Пенсій-
ного фонду; Алла Шмалій, 
заступник завідувача від-
ділення соціальної допомо-
ги вдома територіального 

центру соціального обслуговування; Юлія Неклеса, со-
ціальний працівник територіального центру соціально-

го обслуговування; Інна Шерстюк, 
оператор комп’ютерного набору те-
риторіального центру соціального 
обслуговування; Вікторія Пузано-
ва, заступник директора - началь-
ник відділу надання соціальних 
послуг районного центру зайня-
тості; Ольга Масалова, фахівець із 
соціальної роботи районного ЦСС-
СДМ; Світлана Міщенко, фахівець 
із соціальної роботи районного ЦС-
ССДМ; Альона Лінська, фахівець із 
соціальної роботи районного ЦСС-
СДМ; Ірина Кудим, фахівець із соці-
альної роботи районного ЦСССДМ; 

Ірина Ільченко, фахівець із соціальної роботи районного 
ЦСССДМ; Валентина Азарова, фахівець із соціальної 

роботи районного 
ЦСССДМ; Олена 
Мазур, головний 
спеціаліст – бух-
галтер районного 
ЦСССДМ; Вален-
тина Маслакова, го-
ловний бухгалтер 
територіа льного 
центру соціального 
обслуговування.

З вітальним сло-
вом до винуватців 
свята звернувся го-
лова районної ради 

Віталій Жеганський: «Приємно, що колектив працівни-
ків соціальної сфери району поповнився працівниками 
нових комунальних закладів – це Малий груповий бу-

диночок «Мій дім» і Центр соціальної підтримки сімей 
та дітей «Добре вдома». Впевнений, що вони будуть 
гідно нести звання «Соціального працівника Дніпро-
петровського району».

Ви всі виконуєте досить важливу соціальну місію: піклу-

єтесь про ветеранів війни й праці, людей похилого віку, ін-
валідів, пенсіонерів, дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте 
малозабезпечені та багатодітні сім’ї, допомагаєте їм пере-
могти життєві труднощі, повірити в себе й свої можливо-
сті, знайти вихід із будь-якої ситуації.

Ви сьогодні, як солдати, 
знаходитеся на «передовій», 
захищаючи життєві інтереси 
кожної людини. Тож прийміть 
щиру подяку за невтомну що-
денну працю, за благородство 
й щедрість душі!». 

Після слів вітання відбула-
ся церемонія нагородження.

Грамотою Дніпропетров-
ської районної ради за сум-
лінну працю, високий профе-
сіоналізм, вагомий внесок у 
реалізацію державної політики 
стосовно дітей, молоді та сімей 
району,  з  нагоди  Дня  праців-
ника  соціальної  сфери були на-

городжені: Віра Підодвірна, начальник управління Пенсій-
ного фонду, очолює з 1992 року; Лілія Соколова, директор 

виконавчої дирекції обласного відділення 
Фонду соціального страхування з тимча-
сової втрати працездатності, очолює з 2003 
року, а в фонді вже 20 років; Любов Бут, 
начальник управління соціального захисту 
населення РДА, працює в соціальній сфері 
з 1995 року та вже 5 років очолює управ-
ління; Тетяна Сотула, директор районно-
го ЦСССДМ, очолює з 2001 року; Микола 
Сінчук, директор районного центру за-
йнятості, очолює з моменту його створен-
ня  з 1991 року; Олена Гуржій,  директор 
КЗ «Центр соціальної підтримки сімей та 
дітей «Добре вдома»; Олександр Дядюсь, 
директор КЗ «Малий груповий будино-

чок «Мій дім»; Вікторія Салабай, заступник начальника 
управління Пенсійного фонду, з 1988 року опікується 

пенсіонерами; Яніна 
Руденко, начальник 
відділу соціальної 
роботи ЦСССДМ; 
Тамара Тітова, ди-
ректор Ювілейного 
селищного центру 
ЦСССДМ; Олена 
Мовчан, директор 
Новоолександрів-
ського сільського 
ЦСССДМ; Тамара 
Крен, фахівець із 
соціальної роботи ІІ 
категорії районного 

ЦСССДМ; Лідія Чала, фахівець із соціальної роботи ІІ 
категорії районного ЦСССДМ; Мирослава Рибалко, фа-
хівець із соціальної роботи районного ЦСССДМ; Наталія 

Конох, фахівець із соціальної роботи район-
ного центру ЦСССДМ. 

Обласними нагородами були відзначені: 
Олександр Мітьков, спеціаліст І категорії від-
ділу соціальної роботи районного ЦСССДМ; 
Оксана Рябова, начальник відділу персо-
ніфікованого обліку пільгових категорій 
громадян управління соціального захисту 
населення РДА; Оксана Яремчук, началь-
ник відділу прийому громадян управління 
соціального захисту населення РДА.

Музичним подарунком усім соціальним 
працівникам Дніпропетровського району 
став чудовий спів від культпрацівників 
району Любові Поліщук, Оксани Маркі-
ної та Максима Солоділова. 

Бажаємо вам, шановні працівники соціальної сфери, 
щоб кожен прожитий день приносив вам радість, нехай 
посіяні вами зерна добра й милосердя завжди дають 
дружні сходи в серцях і душах людей.  

наталія яКіВЕЦЬ. фото автора.
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Відповідно до плану основних 
системних заходів днями відбу-
лося засідання колегії райдер-
жадміністрації під головуван-
ням Едуарда Підлубного, голови 
РДА. На засідання колегії були 
запрошені керівники структур-
них підрозділів РДА, районних 
управлінь, голови виконкомів 
місцевих рад, керівники установ, 
організацій, правоохоронних та 
контролюючих органів, праців-
ники апарату РДА. 

На розгляд колегії виносилися 
питання: про підсумки виконання 
програми соціально-економічного 

та культурного розвитку району за 9 місяців 2014 р.; про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за 9 місяців 2014 р.; про стан виконання заходів із 
підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.

Всі питання, винесені на розгляд засідання колегії, були детально розглянуті. Після внесення пропозицій членів колегії та доопрацювання всі розпорядження 
були надіслані  виконавцям. (Вл. інф.)

КолЕГія

ПочАТоК оПАлюВАлЬноГо СЕзонУ 

ПрофЕСійнЕ СВяТо

Раз ДобРом зігРіте сеРце – вік не пРохолоне 
Т.Г. Шевченко.
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Управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровському 
районі надає роз’яснення щодо 
пенсійного забезпечення інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів. 

Інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право на одночасне призначення та ви-
плату пенсії в разі втрати годувальника (якщо має право на її призначення) відповідно 
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» ор-
ганами Пенсійного фонду України та державної соціальної допомоги відповідно 
до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам» органами соціального захисту населення.

Статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» визначено умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. 
Так, цією статтею передбачено, що пенсія в зв’язку з втратою годувальника при-
значається непрацездатним членам сім’ї  померлого годувальника, які були на 
його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, 
визначеного законодавством. При цьому дітям пенсія в зв’язку з втратою году-
вальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні году-
вальника. Непрацездатними членами сім’ї померлого годувальника вважаються 
діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців із дня смерті го-
дувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього 
віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

Пенсія в зв’язку з втратою годувальника призначається на одного непрацездат-
ного члена сім’ї в розмірі 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника і 

не може бути нижчий, ніж прожитковий мінімум для 
осіб, які втратили працездатність. Тобто, якщо обчис-
лений розмір пенсії нижчий за прожитковий мінімум, 
то встановлюється доплата до прожиткового мініму-

му для непрацездатних громадян, який на сьогодні становить 949 гривень.
Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується 

випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладів охорони здоров’я, 
посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, 
про період призначення допомоги. У разі якщо дитина визнана дитиною-інвалідом 
після досягнення шестирічного віку або інвалідом з дитинства після досягнення 
вісімнадцятирічного віку, надається відповідно висновок лікарсько-консультацій-
ної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-ін-
валідом до досягнення шестирічного віку, та/або висновок МСЕК про можливість 
настання інвалідності до досягнення особою 18-ти років (висновок про час настан-
ня інвалідності).

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника інваліду з дитинства та дити-
ні-інваліду потрібно звернутись з необхідними для цього документами до органу 
Пенсійного фонду України за місцем реєстрації.

Щодо одночасного призначення інваліду з дитинства та дитині-інваліду державної 
соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допо-
могу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», то необхідно звернутись за місцем 
реєстрації до органів соціального захисту населення з необхідними документами.

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

Відповідно до ч. 4 ст. 334 ЦК України, яка виклада-
ється у новій редакції з 1 січня 2012 року на підставі 
Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та 
їх обмежень» та інших за-
конодавчих актів України» 
від 11.02.2010 року, права на 
нерухоме майно, які підля-
гають державній реєстрації, виникають з 
дня такої реєстрації відповідно до закону.

Момент набуття права власності на не-
рухоме майно за договором про відчужен-
ня нерухомого майна. Право власності на 
нерухоме майно, яке перейшло на підста-
ві договору виникає з моменту його дер-
жавної реєстрації. Державній реєстрації 
передує перехід права, який може оформ-
люватися у вигляді передання речі, символів речі, 
підписання різного роду документів (договору, акту 
прийому-передачі тощо) або вчинення інших юридич-
но значущих дій, наприклад укладення передаваль-
ного балансу або вселення покупця у «житлову не-
рухомість», яка відчужується. Цей момент може бути 
встановлений законом або договором. З цього моменту 
право вважається таким, що перейшло до нового влас-
ника, але для юридичного закріплення операції пере-

ходу права і його виникнення у нового власника його 
необхідно зареєструвати.

Відчуження нерухомого майна – це спосіб передачі 
предмета цивільних правовідносин від 

однієї особи до іншої. Така 
передача може мати форми 
продажу, обміну, дарування, 
передачі у борг, у рахунок оп-
лати боргу тощо. Відчуження 

може відбуватися в договірному порядку, 
в порядку спадкування тощо. Як правило, 
під відчуженням мається на увазі добро-
вільна передача майна одним учасником 
цивільних правовідносин іншому. Якщо 
така передача має примусовий характер, 
то це вилучення.

Відмова від права власності Особа може 
відмовитися від права власності на майно, 

заявивши про це або вчинивши інші дії, які свідчать 
про її відмову від права власності.

У разі відмови від права власності на майно, права 
на яке підлягають державній реєстрації, право влас-
ності на нього припиняється з моменту внесення за 
заявою власника відповідного запису до державного 
реєстру (ч. 1,3 ст. 347 ЦК України).

Вікторія мАТВіЄнКо, 
державний нотаріус.

ноТАріАлЬнА КонТорА інформУЄ

нАбУТТя, ВіДчУЖЕння, ВіДмоВА, 
ПЕрЕоформлЕння ТА ДЕрЖАВнА рЕЄСТрАЦія 

ПрАВА ВлАСноСТі нА нЕрУХомЕ мАйно

ПЕнСійний фонД інформУЄ

«ДВі ПЕнСіЇ» інВАліДАм з ДиТинСТВА

У 2014-2015 навчальному році відбудуть-
ся зміни у державній підсумковій атестації 
для одинадцятикласників. Відтепер її поєд-
нають із ЗНО. Таке злиття означає, що вже 
у 2015 році тести ДПА та ЗНО будуть одна-
кові для всіх. 

Нагадаємо, раніше завдання для підсум-
кової атестації розроблялися окремо в кож-
ній області. У 2015 році тести державної 
підсумкової атестації та зовнішнього не-
залежного оцінювання стануть єдиними із 
української мови. Інші предмети атестації, 
зокрема, математику чи історію України та 
третій предмет за вибором, школярі скла-
датимуть за індивідуальними для кожної 
школи завданнями.

Очікується, що ДПА з української мови 
та літератури пройде у квітні, ще до почат-
ку основної сесії ЗНО. У майбутньому пла-
нується поєднати й інші предмети. 

Цьогоріч українську мову та літературу 
обрали невипадково. Цей предмет є обов’яз-
ковим і без нього не вивчається жодна про-
фільна дисципліна. Разом із тим, намагання 
провести повномасштабну спробу об’єдна-
ти іспити і з інших предметів гальмують 
події на Сході України. 

Крім того, у ході основної сесії ЗНО-2015 
її учасники замість балів отримають показ-
ники «склав» чи «не склав». На яку кіль-
кість запитань треба відповісти вступни-
кові, щоб скласти незалежне оцінювання, 
визначатимуть експерти.

Зараз на Дніпропетровщині триває перша 
в історії ЗНО он-лайн апробація нових тесто-
вих завдань від Українського центру оціню-
вання якості освіти. Дніпропетровський ра-
йон підпав під цей проект. В апробації взяли 
участь 77 одинадцятикласників із 4 загаль-
ноосвітніх шкіл району (Підгородненський 
НВК №1, Підгородненська ЗСШ №2, Підго-
родненська ЗСШ №3 та Ювілейна ЗСШ №1). 
На достойному рівні, завдяки досвідченим 
керівникам закладів освіти Воробйовій О.Л. 
(Підгородненський НВК №1), Каліберді С.А. 
(Підгородненська ЗСШ №2), Крічкевичу 
Ю.В. (Підгородненська ЗСШ №3), Голендяє-
вій С.В. (Ювілейна ЗСШ №1), було організо-
вану якісну роботу на місцях. Учні випро-
бовували завдання у електронному он-лайн 
форматі, але тестові зошити під час основної 
сесії ЗНО будуть у паперовому вигляді. 

Он-лайн тестування тривали з 13 по 17 
жовтня. У програмі сім предметів. Наші 
учні пройшли апробацію завдання з укра-
їнської мови та літератури, хімії, географії, 
фізики, французької та російської мови.

Довідка: у Дніпропетровському районі 
функціонує 27 шкіл. Загалом у закладах осві-
ти району навчається 6 954 дитини. Зокрема, 
у 2015 році атестат про загальну середню 
освіту отримають 312 школярів району. 

Державна підсумкова атестація як оціню-
вання знань учня при завершенні початко-
вої школи (4 клас), основної школи (9 клас) 
та старшої школи (11 клас) є нормою Закону 
України «Про загальну середню освіту» та 
діє з 1999 року.

Вперше система зовнішнього незалеж-
ного оцінювання стала обов’язковою для 
вступу до вишів у 2008 році. Загалом, за пе-
ріод з 2008 по 2014 роки ЗНО склали близь-
ко 3 тис. абітурієнтів Дніпропетровського 
району.

наталія олійниК, методист РМК від-
ділу освіти райдержадміністрації.

зоВніШнЄ нЕзАлЕЖнЕ 
оЦінюВАння – 2015

оСоблиВоСТі ПроВЕДЕнняСвято Покрови нині було особливим: вийшов Указ Пре-
зидента України Петра Порошенка – про відзначення Дня 
захисника України саме 14 жовтня. Втратив чинність Указ 
Президента України від 23.02.1999 р. – про святкування 23 
лютого Дня захисни-
ка Вітчизни. Віднині, 
14 жовтня ми будемо 
згадувати не тільки наших пред-
ків – козаків, а й сучасних захис-
ників України – воїнів Збройних 
Сил України, Національної Гвар-
дії, добровольчих батальйонів 
територіальної оборони.

Районна дитяча бібліотека, ра-
зом із юнацьким абонементом 
ДЦРБ, підготували народознав-
чий урок «Свята покровитель-
ка козацтва». Бібліотекар Юлія 
Равшанова розповіла учням Під-
городненської ЗОСШ №3 про іс-
торію Свята Покрови Пресвятої 
Богородиці. Воно виникло ще в Х ст. у Греції, на яку тоді 
напали араби. Городяни Константинополя зібралися на 
всеношну відправу до Влахернської церкви. Під час Божої 
служби вони побачили в горішній частині храму образ 
Божої Матері. Вона в оточенні сонму святих тримала над 
віруючими християнами омофор (покров, звідси Покрова) 
і молилася. Це видиво надало грекам впевненості в своїх 
силах і вони відстояли незалежність. З того часу свято По-
крови стало всенародним.

Оскільки в Київську Русь християнство прийшло з Кон-
стантинополя, то відповідно було прийняте й свято По-
крови. Вперше національний культ Богородиці увічнив 
Ярослав Мудрий при будівництві святої Софії та церкви 
Благовіщення на Золотих Воротах у Києві. Найбільшої 
популярності культ Покрови Богородиці досяг у 17-18 сто-
річчях. Для козаків свято Покрови було найбільшим і най-
більш значущим святом. У цей день у козаків відбувалися 
вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова 
охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю за-
ступницею й покровителькою. Козаки настільки вірили в 

силу Покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й 
урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть 
в Україні воно набуло ще й козацького змісту і отримало 
другу назву – Козацька Покрова. 

Бібліотекар Лариса 
Омельченко розповіла 
присутнім про Дніпро-

ві пороги, які були затоплені 
при будівництві Дніпрогесу в 
1927-32 роках. Видатний зна-
вець Запорожжя академік Д.І. 
Яворницький перед затоплен-
ням порогів ще встиг здійснити 
експедицію на козацькому чов-
ні-дубі, склав альбом порогів та 
заборів – підводних скель та ве-
летенських каменів. Усі описані 
істориком природні явища хо-
ваються під товщею дніпрової 
води, яка дає людям електрое-
нергію. Під водою опинилися 

й старовинні українські села, історичні святині нашого 
народу, козацькі церкви та могили…

Присутні на уроці розвеселилися, послухавши «Лист 
запорозьких козаків турецькому султану». У світлі ни-
нішніх подій у країні він набув актуальності! Цікаво було 
дізнатися, що «Лист» не є історичним документом. Це 
пам’ятка літературної творчості, явище у світовій паро-
дійній літературі, і, на наш погляд, є витвором народного 
протесту, сатирою на ворога. У «Листі» добре відчутний 
гумор, що допомагав боротися й перемагати! Існувало 
кілька варіантів «Листа запорозьких козаків»: перший 
датований ще 1620 роком, а широко відомим став список 
«Листа», який знайшов Дмитро Яворницький. Це сталося 
в с. Тарасівка Катеринославської губернії 1885 року.

На уроці школярі переглянули літературний відео-ка-
лейдоскоп «До вершин Козацької слави». Цікаве й пізна-
вальне відео було підготовлено Юлією Равшановою. Діти 
більше дізналися про історію виникнення Запорізької 
Січі, про її військовий та побутовий устрій.

лариса омЕлЬчЕнКо, юлія рАВШАноВА, м. Підгородне.

нАроДознАВчий УроК

ДеНь ДухоВНої та ВійськоВої слаВи

ГромАДСЬКА ПриймАлЬня 
ТА ПрямА ТЕлЕфоннА «ГАрячА» лінія 

На базі комунального закладу «Дніпропетровська центральна районна бібліотека» створено громадську приймаль-
ню Дніпропетровського районного управління юстиції у Дніпропетровській області з надання безоплатної первинної 
правової допомоги. Громадська Приймальня розташована за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплічна, 31 та працює 
кожного вівторка та кожного четверга з 10.00 до 16.00 год.

Крім цього, працює пряма «гаряча» телефонна лінія: Огієнко Олена Олегівна, начальник управління юстиції – 5 
листопада 2014 року з 10.00 до 12.00 год., тел. (056)753-80-19; Дзіжко Роман Юрійович, начальник відділу державної ви-
конавчої служби управління юстиції – 19 листопада 2014 року, з 10.00 до 12.00 год., тел. (056) 753-93-20; Ручка Вікторія 
Вікторівна, начальник реєстраційної служби управління юстиції – 3 грудня 2014 року  з 10.00 до 12.00 год., тел. (056) 
794-69-58; Гермаш Анжела Володимирівна, з 10.00 до 12.00 год., – 17 грудня 2014 року, начальник відділу реєстрації 
актів цивільного стану реєстраційної служби управління юстиції. тел. (056) 371-27-49, 

ДніПроПЕТроВСЬКЕ рАйоннЕ УПрАВління юСТиЦіЇ інформУЄ
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«Дніпровська зоря» суспільство

У прекрасну осінню пору приходить до нас освітянське 
свято. Це час, коли шелестить падолистом осінь і снує в лузі 
мереживо бабиного літа, а червоні жоржини поломеніють над 
землею, немов дарують весь свій жар любові вчителям.

У народі кажуть, що письменник живе у своїх книжках, ми-
тець – у своїх творах, а вчитель – у думках і справах учнів. 
Тому кожна людина все життя з почуттям вдячності згадує 
рідну школу та вчителів. Адже в 
кожному прожитому шкільному дні 
було щось неповторне, незабутнє, що 
лишає свій відбиток у нашій душі.

«Бувають вчителі з природженим 
педагогічним талантом, які вміють 
під час уроків жити спільним жит-
тям усього класу, забувати про себе, 
про свої власні турботи, радощі й 
тривоги. Кожен урок такого вчителя 
є розширенням розумового круго-
зору учня, задоволенням його при-
родної допитливості, розбудженої 
попередніми успіхами, є насолодою, 
а не мукою». Ці слова Івана Франка 
можна віднести на адресу кожного з 
учителів нашої рідної Горянівської середньої школи.

Енергія народжується в праці. І тільки в праці. Любов до 
праці, потреба в ній – найбільша спадщина, яку ми даруємо ді-
тям. «Бездіяльність – майстерня диявола», – говорить англій-
ська приказка. У праці нарощується енергія, здатна зруйнува-
ти майстерню порочних пристрастей. 

Учительський колектив наш невеликий, та дуже дружній 
і творчий. Очолює його вже 29 років Ніна Боярчук – дирек-
тор, вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії, «Відмін-
ник освіти України», неодноразово нагороджена грамотами 
районного відділу освіти, обласного департаменту освіти, 
Міністерства освіти і науки. Маючи чималий досвід роботи, 
вона охоче ділиться ним із колегами, вміє швидко та профе-
сійно вирішити найскладніші питання.

«Людина являє собою дріб, чисельник якого – ставлення 
до неї інших людей, а знаменник – її особиста оцінка власної 
персони. І чим більший знаменник, тим менший дріб. Якщо ж 
знаменник нескінченно великий, то, щоб не стояло у чисель-

нику, дріб все одно дорівнюватиме нулю». Це своєрідна «фор-
мула» людської особистості, виведена колись Львом Толстим. 

35 років педагогічної діяльності дали змогу Валентині Та-
ряник неодноразово переконатися у її правоті. А про те, як 
оцінюють проведену роботу інші, краще за все говорить той 
факт, що вже 20 років поспіль Валентина Володимирівна є 
заступником директора з навчально-виховної роботи, вчите-

лем-методистом вищої категорії. Її обрано депутатом Кіров-
ської селищної ради. Більших доказів, чи шанують людину, і 
шукати не варто.

Найкращі спогади про школу в більшості з нас пов’язані 
з першим вчителем. Від його ставлення до дітей, любові до 
своєї справи залежить подальше ставлення маленьких учнів 
до навчання, до школи в цілому. А працюють в початкових 
класах справжні фахівці. Дуже приємно сказати щире слово 
подяки Лідії Соболєвій за 50 років плідної праці, яка й надалі 
продовжує працювати у школі, сіючи в дитячі душі зерна не 
тільки знань, а й найкращих людських якостей.

Валентина Шатило – вчитель вищої категорії, методист. Її 
поважають колеги та батьки учнів. Для неї кожна дитина – 
особистість, яка, насамперед, заслуговує на людську повагу.

Тетяна Тополь – прекрасний вчитель, друг, порадник, зра-
зок для наслідування. А в колег – вірний товариш, надійна, 
відповідальна, не байдужа до чужого горя. Її вихованці нео-
дноразово ставали призерами районних, обласних, учасника-

ми Міжнародних конкурсів із різних предметів.
Не відстають  від досвідчених педагогів і молоді спеціаліс-

ти. Постійно підвищують свою кваліфікацію, професійність, 
удосконалюють педагогічну майстерність, застосовуючи еле-
менти передового досвіду у своїй діяльності. А звідси й ре-
зультати: в 2014 році Н. В. Уряшник – вчителю географії та 
В. А. Кені – вчителю української мови та літератури (обидві 

випускниці Горянівської школи) було при-
своєно вищу категорію, їх вихованці стають 
призерами та переможцями олімпіад, різних 
мовних конкурсів, навчаються в МАН, спі-
вають, танцюють.

Вчитель біології Тетяна Хуторна постійно 
готує учнів до навчання в МАН, у обласній 
хіміко-біологічній школі, у Всеукраїнській 
заочній біологічній школі м. Києва. Діти за 
свої роботи отримують призові місця, по-
свідчення з відзнакою.

Робота шкільного колективу спрямована 
на виявлення та підтримку талановитої мо-
лоді, створення умов, необхідних для роз-
витку індивідуальності та неординарних 
здібностей учнів, має свої позитивні резуль-

тати. Це – призові місця в районних та обласних конкурсах 
з образотворчого мистецтва, численні перемоги в конкурсах 
дитячих малюнків та робіт у номінаціях «Декоративний роз-
пис» (гурток «Петриківський розпис», керівник С. М. Іба-
дуллаєва, «Бісероплетіння», керівник С. В. Москаленко)

На високому рівні знаходиться й позакласна робота з фізич-
ної культури. А охочих займатися спортом дуже багато. Учні 
під керівництвом вчителя І. С. Легези беруть активну участь 
у районних змаганнях із різних видів спорту, виборюючи при-
зові місця. Роботу вчителя було відзначено подякою відділу 
освіти Дніпропетровської ОДА за спортивні досягнення та в 
честь Дня фізкультурника.

Отже, без праці вчителя, без його величного серця не було б 
ні інженерів, ні поетів, ні космонавтів, ані поважних депутатів 
та міністрів. Завдяки вчителям зростають талановиті особи-
стості, справжні громадяни своєї Вітчизни.

Валентина КЕня, 
вчитель української мови та літератури Горянівської СЗШ.

НайдивовижНіше покликаННя На світі

СлАВимо ім’я ВчиТЕля

Райдержадміністрацією спільно з Дніпропетровським ра-
йонним управлінням юстиції Дніпропетровської області про-
ведено нараду щодо погашення заборгованості мешканцями 
за спожитий природний газ котельною ОСББ «Колос» (об’єд-
нання співвласників багатоквартирних будинків) перед НАК 
«Нафтогаз України» у попередніх опалювальних сезонах.

На балансі ОСББ «Колос» знаходиться два житлових бу-
динки (9 поверхів) та котельня. Виробництво та постачання 
теплової енергії котельні йде на опалення житлових будинків 
по вул. Совхозній № 68, 69. Котельня обслуговує 129 абонен-
тів (до 400 мешканців). Котельня знаходиться в справному 
стані та підготовлена до опалювального періоду.

Станом на 1 вересня поточного року заборгованість за спо-
житий природний газ складала 58 тис. грн, на даний час за-
боргованість зменшено до 48 тис. грн.

Без погашення заборгованості за спожитий природний газ 
НАК «Нафтогаз України» не дасть дозволу на включення ко-
тельні мешканцям ОСББ у належний термін і 129 квартир за-
лишаться без тепла. Для вирішення вищезазначеного питан-
ня неодноразово проведені збори мешканців ОСББ.

Крім цього, головою ОСББ «Колос» згідно чинного за-
конодавства вживаються заходи по стягненню заборго-
ваності з неплатниками за спожитий природний газ на 
загальну суму 50 тис. грн, а саме подані позовні заяви  
до суду. 

І все це через власника квартири, який має борг у сумі 25 
532,59 грн. Це борги з 2006 року. Вже є рішення суду щодо 
погашення заборгованості, яке надано до відділу державної 
виконавчої служби Дніпропетровського районного управлін-
ня юстиції Дніпропетровської області на виконання.

Так, рішення, що ухвалює суд подаються до органів держав-
ної виконавчої служби (відділу державної виконавчої служби 
Дніпропетровського районного управління юстиції). Після 
відкриття виконавчого провадження, боржникам надаєть-

ся строк для 
самостійного 
виконання рі-
шення суду. У 
разі несплати 
б о р ж н и к о м 
боргу в нада-
ний строк, із 
громадян стя-
гується вико-
навчий збір у 
розмірі 10 % 
від суми боргу. 

За час вико-
нання рішень судів, з метою стягнення заборгованості, дер-
жавними виконавцями перевіряється майновий стан боржни-
ків, джерела отримання їх доходів. У разі відсутності у борж-
ника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення 
вимог стягувача, стягнення звертається також на належне 
боржнику інше майно. 

Належне боржнику майно, виявляється шляхом виходу 
державного виконавця за місцем мешкання та направлення 
запитів до реєструючих органів. На виявлене майно, з метою 
подальшої реалізації, накладається арешт (шляхом винесення 
постанови про арешт майна боржника та оголошення заборо-
ни на його відчуження та/або складання акту опису й арешту 
майна.

У разі, якщо боржник володіє майном спільно з іншими 
особами, с тягнення звертається на його частку, що визнача-
ється судом за поданням державного виконавця.

Тому за спожиті комунальні послуги платити все-таки по-
трібно, інакше майно (рухоме чи нерухоме) згідно чинного 
законодавства можуть продати.

Дніпропетровська райдержадміністрація.
Дніпропетровське районне управління юстиції Дніпро-

петровської області.

ЖКГ ПоВіДомляЄ

із-зА борГіВ мЕШКАнЦіВ 
КоТЕлЬня моЖЕ нЕ ВКлючиТиСя 

Починаючи з 2004 року, 
29 жовтня під патронатом 
Міжнародної федерації 
асоціацій псоріазу, відзна-
чається Всесвітній день бо-
ротьби з псоріазом. 

Як розповіла професор 
кафедри шкірних і вене-
ричних хвороб Дніпро-
петровської державної 
медичної академії, доктор 
медичних наук Тетяна Ві-
кторівна Святенко – відо-
мий у обласному центрі 
дерматолог – від цієї хво-
роби страждає до 5% насе-
лення у світі. 

Її важкі форми ведуть до 
інвалідизації. Але, навіть 

при легкій формі перебігу 
псоріазу якість життя па-
цієнта страждає – через те, 
що оточуючі не вірять у те, 
що це захворювання – неза-
разне. А значить, хворому 
на псоріаз важко прийти, 
наприклад,  в басейн чи на 
пляж. 

Тим часом, в останні 
роки використовують до-
сить ефективні медика-
ментозні і апаратні методи 
лікування псоріазу. 

У Дніпропетровській об-
ласті щорічно до медиків 
звертаються близько 5 тис. 
хворих на псоріаз. З них – 
близько 1 тис. осіб – це но-
вовиявлені випадки. 

У 15% випадків псоріаз 
починається в дитинстві. В 
останні роки ми спостері-
гаємо «омолодження» цього 
захворювання. Зафіксовані 
випадки навіть вродженого 
псоріазу. На жаль, раніше 
виявляються й випадки 
ускладнень. У 50% випадків 
псоріаз у дітей не діагнос-
тується своєчасно, тому лі-
кування починається пізно. 
Тим часом, хоча псоріаз і 
невиліковний, але сучасні 
методи лікування дозволя-
ють домогтися ремісії на 30-
40 років. 

Псоріаз – хронічне за-
хворювання шкіри з ура-
женням інших органів і 
систем.

Псоріаз розвивається 
частіше на генетично де-
термінованому фоні й про-
являється появою рожево 
-червоних висипань з срі-
блясто-білими лусочками 
на поверхні на будь-якій 
ділянці шкірного покриву. 

Вінсент Джозеф Дербес 
колись сказав: «Я впевне-
ний, що Бог створив псорі-
аз, щоб навчити дерматоло-

гів співчуттю...». 
В історії людства міль-

йони людей – від простих 
смертних до знаменито-
стей, від єгипетських фара-
онів до великих сучасних 
політичних діячів (Сталін, 
Черчіль, Джон Рокфел-
лер, Бенджамін Франклін 
– один з перших дослід-
ників електрики, Йосип 
Бродський, Генрі Форд і 
багато інших) і промисло-
вих магнатів – страждали 
і страждають від псоріазу 
(«троянди диявола»). 

Багато відомих людей 
хворіли на псоріаз. Усі вони 
по-різному переживали свій 
стан. Наприклад, відомий 
письменник Володимир 
Набоков завжди намагався 
не згадувати про свою про-
блему і лише одного разу, в 
романі «Пекло», згадує псо-
ріаз. Навпаки, Джон Апдайк 
пише про псоріаз багато й 
докладно, у багатьох своїх 
літературних твори. За фі-
лософським резюме Апдай-
ка, все життя боровся зі сво-
їм шкірним недугою, «шля-
ху розради різноманітні, а 
самокопання нескінченно». 

Американський Наці-
ональний фонд псоріазу, 
щоб стимулювати наукові 
досягнення в цій галузі, 
пообіцяв ученому, який 
вилікує людство від цього 
захворювання, виплатити 
премію рівну Нобелівської. 
Згаданий фонд існує за ра-
хунок пожертвувань бага-
тих сімей, в яких псоріаз 
– спадкова хвороба. Вони 
фінансують будь-які дослі-
дження в цій галузі. 

Сім’я Рокфеллерів – важ-
ко хворіла цим захворю-
ванням – хотіла забезпе-
чити безбідне життя чо-
тирьом поколінням такого 

відкривача. На жаль, поки 
не змогла... 

Завдяки чудовим творам 
М. Булгакова, а також ве-
ликій силі кіномистецтва 
напевно всім знайомий 
образ професора Преобра-
женського – надзвичайно 
талановитого вченого, опи-
саний в повісті «Собаче 
серце» і відтворений в од-
нойменному фільмі. 

Однак мало хто знає, що 
в Старопіменовскій про-
вулку Москви 30-х років в 
одному будинку з Леонідом 
Утьосовим жив і працював 
геніальний прототип про-
фесора Преображенського 

– Ігнатій Казаков, чарівник 
омолодження. 

«Особливі» пацієнти ор-
ганізували доктору «осо-
бливі» умови: науково-до-
слідний інститут обміну 
речовин і ендокринних 
розладів був створений 
спеціально для професо-
ра. Бажання користувати-
ся всіма благами життя, в 
тому числі повноцінним 
статевим життям, штовха-
ло до професора і високо-
поставлених пацієнтів з ен-
докринними розладами. В 
числі останніх був і Йосип 
Сталін. Лікування Лізати, 
розроблене професором, 
представляло собою вве-
дення в організм хворого 
особливого препарату – ви-
тяжки з відповідною зало-
зи, функції якої в організмі 
порушені. Дощ слави про-
лився на професора Казако-
ва саме в той момент, коли 
псоріаз, що мучить генсека, 
значно зменшився. 

Однак подальше погір-
шення хвороби дало привід 
до сумних подій. 

1937 –  арешт професора 
Ігнатія Казакова. Разом з 
ним були арештовані Ле  в 
Левін і Дмитро Плетньов. 
Лев Левін – в минулому 
особистий лікар В. І. Улья-
нова-Леніна – як і його 
колеги, звинувачувався в 
умертвінні голови ОГПУ 
В’ячеслава Менжинсько-
го, голови ВРНГ Валеріана 
Куйбишева і письменника 
Максима Горького. Обви-
нувачені лікарі були визна-
ні винними в навмисному 
погіршенні здоров’я радян-
ських керівників і засудже-
ні до вищої міри покарання. 
Розстріл відбувся 15 берез-
ня 1938, через дві доби піс-
ля винесення вироку. 

В лютому 1988 року Л. 
Левін, Д. Плетньов, І. Каза-
ков були посмертно реабі-
літовані. 

Середній вік початку 
захворювання на псоріаз – 
25-28 років. На спадковий 
характер захворювання вка-
зують лише близько 30-35% 
хворих на псоріаз. 

Найбільш часто в якості 
причини загострення нази-
ваються стресові чинники. 

Псоріаз вражає чолові-
ків і жінок із однаковою 
частотою. 

Косметичні недоліки (у 
тому числі при обмежених 
формах, при локалізації на 
відкритих ділянках тіла), 
відчуття свербежу, від-
чуття стягування шкіри 
призводять до депресій, 
зниження самооцінки. 

Постійні високі матері-
альні витрати, пов’язані з 
лікуванням, інвалідизація 
при важких формах псоріа-
зу та при псоріатичному ар-
триті, професійна дискри-
мінація (професії, що вима-
гають щоденного активно-
го спілкування з людьми) 
– все це приходити терпіти 
хворим на псоріаз. 

Якість життя пацієнта 
найбільш часто страждає 
при долонно-підошовному 
псоріазі і висипаннях на 
обличчі. 

На жаль, часто замість 
того, щоб звернутися до 
медиків, пацієнти почина-
ють самостійно лікувати 
себе розрекламованими 
чудо-засобами. Тим часом 
всі препарати та медичне 
обладнання, яке обіцяє ви-
лікувати псоріаз, несерти-
фіковані та ефективність їх 
не доведена. Звертаючись 
до шарлатанів, люди вики-
дають на вітер великі гроші 
і часто замість полегшення 
отримують шкоду. 

Якісну допомогу в ліку-
ванні цього захворювання 
можуть надати тільки фа-
хівці – дерматологи. 

Мені хочеться застерег-
ти пацієнтів від нечесної 
інформації, якою рясніє 
Інтернет про нібито чудес-
них засобах і таблетках, 
які допомагають зцілити 
псоріаз, – сказала Тетяна 
Святенко.

Я закликаю всіх не за-
йматися самолікуванням, а 
звертатися до лікарів. Тим 
більше, що в 80% випадків 
псоріаз лікується за допо-
могою мазі, а також відмо-
ви від алкоголю та куріння. 

Таміла ЖорняК.
на фото Віри Касьяно-

вої: Тетяна Святенко.

ПоКлиКАні ліКУВАТи

боротьба  за  здоров’я
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ГоТУВАТи лЕГКо!
ГУЦУлЬСЬКі ВАрЕниКи 

Для тіста: 2 склянки борошна, 120 мл. теплої 
води, 1 яйце; для начинки: 100 г квасолі, 40 г сухих 
грибів, сіль, перець чорний мелений, 2 ст.л. олії, 0,5 
цибулі; для заправки: 40 г сала, 0,5 цибулі. 

Приготування: відваріть квасолю, злийте відвар, 
посоліть й поперчіть, подрібніть у м’ясорубці. Далі 
промийте гриби й відваріть (10 хв.), дрібно поріжте 
й обсмажте на олії з подрібненою цибулею. Далі пе-
ремішайте гриби з квасолею, посоліть й поперчіть. 

З борошна, води та яйця замісіть тісто, щоб не ли-
пло до рук. Тонко його розкачайте. Виріжте склян-
кою кружечки. На середину кожного кружечка 
покладіть начинку й заліпіть вареник. Відваріть у 
злегка підсоленому окропі 10 хв. Викладіть у вели-
ку миску, зверху посипте шкварками (дрібно поріж-
те сало й обсмажте його).

ЦУКЕрКи «рАфАЕлло» 
інгредієнти: 2 склянки сухого молока, 1 склянку 

цукру, 200 гр. масла, 2 склянки кокосової стружки, 
150 гр ванільних вафель, 50 гр. мигдальних горіхів.

Приготування: змішайте цукор з вершковим мас-
лом (вершкове масло з цукром повинні прийняти кон-
систенцію крему). Потім додайте до них сухого моло-
ка. Подрібніть ванільні вафлі, й змішайте із готовим 
кремом. Додайте мигдальний горіх й півтори порції 
кокосових стружок. Частину кокосових стружок зали-
ште для прикраси. З отриманого тіста скачайте куль-
ки, а потім  обваляйте їх у кокосовій стружці.

бУДЬТЕ зДороВі!
ВіДВАр ШиПШини 

Для підвищення опірності організму застуді, слід 
щодня пити вранці й ввечері відвар із шипшини. 
Візьміть 2 ст.л. подрібненої шипшини, засипте в 
скляну банку й залийте 2 склянками окропу. По-
містіть у каструлю із киплячою водою. Через 15 хв. 
дістаньте банку й охолодіть. Після цього процідіть 
через марлю. Вживати по склянці один раз на день.

КрАСУням нА зАміТКУ
мАСКА ПроТи ВиПАДіння ВолоССя 

Ця маска не тільки зміцнить, а й прискорить 
ріст вашого волосся. 

Розведіть у гарячій воді 2 ст.л. сухого гірчично-
го порошку, додайте 2 ст.л. гарячої води, 1 жовток 
яйця, 2 ст.л. оливкової олії, 2 ч.л. цукрового піску. 
Все ретельно перемішайте й нанесіть на корені 
волосся, укутайте голову рушником. Через 15 хв. 
змийте теплою водою, а потім промийте шампунем.  

Таку процедуру слід робити 1 раз на тиждень. 

чолоВіКАм нА зАміТКУ
яК УТЕПлиТи ВХіДні ДВЕрі Поролоном

Вам знадобляться: клей, поролон, дерев’яні рей-
ки, дошка для порога, обивочна тканина з водовід-
штовхувальними характеристиками. Це може бути 
й штучна шкіра або рядно. 

Зніміть із дверей старе покриття. Потім ретельно 
вимийте самі двері. Дайте їй висохнути й обклейте 
її із зовнішньої та внутрішньої сторін поролоном. 
Його перед цим слід клеїти між собою для більшої 
надійності. При чому склеїти можна і в кілька слоїв.

Після цього обтягуємо двері тканиною або дер-
матином. Якщо ви хочете прикрасити її, то можна 
використовувати декоративні цвяхи для шпалер. 
Пам’ятайте, чим більше цвяхів ви будете застосо-
вувати на своїх дверях, тим гірше вона буте збері-
гати тепло.

ГРВІ – найбільш поширене 
інфекційне захворювання вра-
жає всі вікові групи населення. 
Серед причин втрати працез-
датності посідає перше місце 
навіть в міжепідеміологічний 
період, ним хворіє 1/6 частина 
населення планети. В Украї-
ні щорічно хворіють на ГРВІ 
10-14 млн людей. Експерти 
відповідають, що дана група 
захворювань останні роки має 
тенденцію до збільшення. В 
епідеміологічному сезоні 2014-
2015 р. в Україні прогнозується 
спільна циркуляція вірусу гри-
пу h1. N1 Massachusetts і H3 N2. 
Крім того, вчені схвильовані 
спалахом лихоманки Ебола й 
мутацією вірусу грипу, схожим 
із даним захворюванням. 

Повітряний шлях передачі 
збудника, висока сприйнятли-
вість населення практично до 
всіх збудників ГРВІ (грипу) 

обумовлює швидкість і широ-
ту його розповсюдження. Осо-
бливо швидко це відбувається 
в період сезонного імуноде-
фіциту та в груп населення зі 
зниженими імунною відповід-
дю: люди похилого віку, діти, 
вагітні. Останні найбільше 
привертають увагу медиків, 
оскільки захворювання навіть 
у легкій формі може призво-
дити до мимовільних абортів 
у малих термінах і внутріш-
ньоутробного інфікування, фе-
топлацентарної недостатності, 
затримки внутрішньоутроб-
ного розвитку плоду в пізніх 
термінах.

Основним інструментом для 
запобігання захворюваності 
ГРВІ (грипу) безумовно, є про-
філактика, яку поділяють на 
специфічну та неспецифічну. 

До неспецифічних про-
філактичних заходів відно-

сяться: ведення здорового 
способу життя, раціональ-
на дієта, збагачена вітамі-
нами, мікроелементами, 
ізоляція захворілих членів 
сім’ї, часте провітрюван-
ня й вологе прибирання 
приміщень, обмеження 
перебування в місцях ве-
ликого скупчення людей (гро-
мадських місцях, транспорті 
та інше), часте миття рук, ви-
користання індивідуальних 
засобів захисту (маски). 

До специфічної профілак-
тики ГРВІ (грипу) належать 
противірусні щеплення й при-
йом противірусних препаратів. 
Рішення про ведення вакцини 
повинен приймати тільки лікар 
після детального збору ана-
мнезу, огляду та обстеження 
конкретного пацієнта. Адек-
ватна імунна відповідь на вак-
цину слід очікувати через 2-6 

тижнів після вакцинації. Тому 
специфічна профілактика ГРВІ 
(грипу) повинна проводитися 
завчасно, а не при вже наявних 
симптомів. 

При перших симптомах: 
закладеність носа, головний 
біль, першіння в горлі, під-
вищення температури тіла, 
озноб, пітливість, погіршення 
загального стану, необхідно 
звернутися до лікаря.

лілія КоСУлЬніКоВА,
зав. КДП АГО КУ «Дніпропе-
тровська ЦРЛ» ДОС».  

юлія боГоСлоВоВА,
лікар акушер-гінеколог.

ліКАрі зАСТЕріГАюТЬ ГриП ТА йоГо ПрофілАКТиКА

оВни. Наступний тиждень для вас буде досить вда-
лим. Усі ваші справи складатимуться успішно, а бажан-
ня виконуватимуться. Намагайтеся максимально вико-
ристовувати цей період, щоб досягати нових вершин.

ТілЬЦі. Тиждень буде вдалим для прояву твор-
чості. Партнери по роботі будуть задоволені вико-
нанням поставлених для вас задач, що у подальшому 
скріпить ваші ділові стосунки, принесе радість. При-
бутки не забаряться.

близнюКи. Проявіть свої якості відповідальної 
людини. Перед вами відкриваються нові можливо-
сті, які потребуватимуть чималої хоробрості й рішу-
чих дій. Якщо відчуєте невпевненість, зверніться до 
фахівців.

рАКи. Тиждень пройде в стані підвищеної пра-
цездатності та ентузіазму. Ваша енергійність ллється 
через край, застосуйте її у вірному напрямку. Будьте 
зібранішими, щоб все встигнути. На вас надіються 
ті, хто поряд.  

лЕВи. Від вас вимагатимуть прийняття відпові-
дальних рішень. Щоб уникнути неприємностей на 
роботі, боріться зі своєю лінню й невиправданою 
байдужістю. 

ДіВи. У вас з’явиться бажання бути яскравими й 
привабливими. Ваші справи будуть успішні, ви пе-
ребуватимете у центрі загальної уваги. Тому будьте 
завжди в тонусі.

ТЕрЕзи. Ви знайдете довгоочікуване умиротворен-
ня завдяки своєму творчому потенціалу та уяві. Вам 
піддаються складні проблеми й незбагненні, на перший 
погляд, ситуації. Але розслаблятися всеодно не варто.

СКорПіони. Тиждень може бути продуктивним. 
Ваші ідеї затребувані, і ви можете отримати від цього 
відчутну вигоду. Але не варто розслаблятися, удача може 
змінитися, а тому розраховуйте не тільки на везіння.

СТрілЬЦі. Наступного тижня на вас чекає мате-
ріальна вигода, загальна повага та моральне задово-
лення. Не розслабляйтеся, спочиваючи на лаврах, а 
намагайтеся використовувати цю хвилю вдачі задля 
власної вигоди. 

КозЕроГи. Завдяки поступливості вам вдасть-
ся створити навколо себе позитивну атмосферу. А в 
такому суспільстві, і працювати приємніше, і про-
стіше вирішувати справи. Проведіть цей тиждень із 
користю для себе.

ВоДоліЇ. На вас чекає спокійний тиждень. Нічо-
го особливого відбуватися не буде, все буде досить 
легко й без турбот. Займіться чимось цікавим, щоб 
відволіктись від усього. 

риби. Якщо ви вмієте іти на компроміси з оточу-
ючими, то наступний тиждень не принесе дуже сер-
йозних проблем. Суміщайте свої бажання з інтере-
сами інших людей – так буде простіше домовитися.    

Люди бачать тільки те, що хо-
чуть побачити, чують тільки те, 
що хочуть почути. На цій вла-
стивості людської природи три-
мається багато жахливих чуток, 
помилкових репутацій та пліток.

Як каже мудрість...

З метою усунення 
перешкод у розвитку бізнесу, недопу-
щення фактів порушення прав фізич-
них осіб-підприємців та суб’єктів го-
сподарювання, незаконного втручання 
у їх господарську діяльність, тиску з 
боку органів державного контролю та 

правоохоронних органів у прокуратурі Дніпропетров-
ського району запроваджено телефон «гарячої лінії» 
(056) 27-90-04. 

Повідомлення приймаються в будні дні з 9.00 до 
18.00 год., перерва з 13.00 до 14.00 год. 

ПроКУрАТУрА інформУЄ

Втрачене посвідчення ветерана праці на ім’я Скотаренко любов 
іванівни, вважати недійсним.

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад: головного спеціаліста відділу ведення Держав-
ного реєстру виборців райдержадміністрації (дві посади); головного спе-
ціаліста відділу правового забезпечення райдержадміністрації; головного 
спеціаліста із здійснення внутрішнього аудиту райдержадміністрації; го-
ловного спеціаліста – бухгалтера служби у справах дітей райдержадміні-
страції; головного спеціаліста служби у справах дітей райдержадміністра-
ції (три посади); завідувача сектору мобілізаційної роботи райдержадміні-
страції; заступника голови райдержадміністрації. Вимоги до претенден-
тів: громадянство України, повна вища освіта за напрямком роботи, стаж 
роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональним комп’ютером 
в обсязі користувача програмного забезпечення. Довідка за адресою: сел. 
ювілейне, вул. Теплична, 5, тел. 27-10-17.

Більшість пожеж 
виникає внаслідок чинників со-
ціального характеру: необережне 
поводження з вогнем, паління, екс-
плуатація електроприладів і пічно-
го опалення з порушеннями правил 
безпеки, пустощів дітей з вогнем. 

Статистика нещасних випадків, 
зазначив на-
чальник управ-
ління цивіль-
ного захисту департаменту взаємо-
дії з правоохоронними органами, 
цивільного захисту та оборонної 
роботи облдержадміністрації Сер-
гій Коваленко, свідчить що 80% по-
жеж виникає у приватному секторі 
через замкнення електропроводки 
або через загоряння від обігрівачів. 
Часто причинами пожежі є: злов-
живання алкогольними напоями, 
необережне поводження з вогнем, 
паління в ліжку в нетверезому ста-
ні.

Ускладнюють ситуацію самі го-
сподарі, облаштовуючи стіни бу-
динків легкозаймистими дешевими 

матеріалами, які під час по-
жежі виділяють отруйний дим. Як 
результат – люди частіше гинуть 
від отруєння продуктами горіння, а 
не від самого полум’я. 

До вирішення питань пожежної 
безпеки, підкреслив Сергій Кова-
ленко, більш активно повинні під-

ключатися право-
охоронні органи, 
органи державної 

влади та – місцевого самовряду-
вання на місцях, громадські орга-
нізації. Оскільки безвідповідальне 
ставлення до власної безпеки, як 
правило, ставить під загрозу життя 
й здоров’я багатьох інших людей, 
які проживають у сусідніх кварти-
рах, будинках. Таким чином, при-
тягнення до відповідальності осіб, 
що несуть загрозу для суспільства є 
чи не найдієвішим елементом захи-
сту населення від наслідків пожеж.

Департамент взаємодії з право-
охоронними органами, цивіль-
ного захисту та оборонної робо-
ти облдержадміністрації.

ТрАГічні нАСліДКи

ПоЖЕЖА В ПобУТі 

Управління Державної казначейської служби України у Дніпро-
петровському районі Дніпропетровської області оголошує конкурс 
на заміщення тимчасової вакантної посади: провідного казначея відділу 
звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів. 
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища осві-
та за фахом, володіння державною мовою, володіння персональним 
комп’ютером,  досвід  роботи за фахом на посаді не менше 3-х років. 
Для участі в конкурсі надаються такі документи: 1. заява; 2. за-
повнена особова картка з автобіографією; 3. ксерокопії документів про 
освіту, паспорта, довідки з ІНН, трудової книжки, військового квит-
ка; 4. декларація про доходи та зобов’язання фін.характеру за 2013 рік; 
5. медичну довідку про стан здоров’я; 6. фотокартки розм. 4x6 – 2 шт.  
Документи  приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування оголо-
шення. Довідки  за телефоном:  38-35-94,  27-79-01. Звертатися за адре-
сою: сел. Ювілейне, вул. Теплична,2  (2 поверх, кімн.203).    

Управління Державної казначейської служби України в інду-
стріальному районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської об-
ласті оголошує конкурс на заміщення вакантних та тимчасово вакант-
них посад: заступника начальника відділу бюджетних надходжень, 
видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів 
(тимчасово-вакантна посада), головного спеціалістів та провідного 
казначея відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування 
розпорядників коштів та інших клієнтів (тимчасово-вакантні поса-
ди), головних спеціалістів та спеціаліста відділу звітності та бухгал-
терського обліку операцій з виконання бюджетів (постійні посади). 
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта 
за фахом, володіння державною мовою, володіння персональним 
комп’ютером, досвід роботи не менше 3-х років, а для спеціаліста – 
без стажу роботи. Для участі в конкурсі надаються такі документи: 
1.заява; 2. заповнена особова картка з автобіографією; 3. ксерокопії до-
кументів про освіту, паспорта, довідки з ІНН, трудової книжки, вій-
ськового квитка; 4. декларація про доходи та зобов’язання фінансового 
характеру за 2013 рік; 5. медичну довідку про стан здоров’я; 6. фотокартки 
розм.4x6 – 2 шт. Документи приймаються упродовж місяця з дня опублі-
кування оголошення. Довідки за телефонами: 728-22-10. звертатися за 
адресою: ж/м Придніпровськ, вул. 20 років Перемоги, 51 (кімн. 120).

29.10.2014p. о 04 год 24 хв. до рятуваль-
ної служби за телефоном «101» надійшло 
повідомлення про пожежу в с. Микола-
ївці. Виїздом на місце встановлено, що 
пожежа сталася в літній кухні. Внаслі-
док пожежі загинув громадянин І., 1956 
року народження. Причина пожежі – 
необережне поводження з вогнем гро-
мадянином І. Також встановлено, що 
вищезгаданий громадянин проживав 
у літній кухні, не працював та злов-
живав спиртними напоями. Дніпро-
петровський районний сектор вкотре 
звертається до мешканців району: до-
тримуйтесь правил пожежної безпеки 
в побуті. Бережіть своє життя та життя 
своїх рідних.

В’ячеслав білАШЕнКо, 
начальник Дніпропетровського РС ГУ 
ДСНС України у Дніпропетровській 
області, полковник служби ЦЗ.

ДСнС інформУЄ

ВоГонЬ зАбрАВ 
ЖиТТя люДини
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любиміВСЬКА СілЬСЬКА рАДА оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади землевпоряд-
ника на постійну роботу. Вимоги до претендентів: 
громадянство України; повна вища освіта або базова 
вища освіта; відповідна кваліфікація; стаж роботи за 
спеціальністю не менше 3-х років; володіння комп’ю-
терними програмами. Документи подаються протягом 
30 днів із моменту опублікування оголошення. звер-
татися за адресою: с. любимівка, вул. Садова, 1.

Шановні мешканці 
району! Дуже необхід-
на ваша допомога на-
шому земляку Сергію 
Товстику, 1979 р.н., 
мешканцю м. Підго-
родного, учасникові 
бойових дій у зоні АТо.  

У квітні Сергій пі-
шов добровольцем на 
службу в надії бути 
корисним як технічний 
спеціаліст – зв’язківець. 
Призначення отримав 
начальником Р-161 (пе-
ресувна радіостанція середньої дальності). Під 
час виконання бойового завдання він попав під 
вогняний обстріл і зараз знаходиться у шпиталі 
міста Львова в реанімаційному відділенні. 

Сергійові вже ампутовані обидві руки. Хло-
пець у відчаї. йому вкрай потрібна наша допо-
мога й підтримка. 

Усі небайдужі до долі Героя України, ви мо-
жете допомогти. Протези, які могли б допомог-
ти батькові двох доньок пристосуватися до но-
вих 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 

У Підгородненській СЗШ-3 від-
булась зустріч учнів 8–11-их кла-
сів із учасниками АТО, бійцями 
1-ї звідної штурмової роти 93-ї 
мотострілкової бригади.

Ще до початку зустрічі, коли 
гості оглядали подвір’я школи, 
жваві семикласники юрмилися 
навколо й  вигукували: «Героям 
слава!». А найбільш сміливі під-
ходили до вояків, по-дорослому 
протягували для привітання руку, 
проголошуючи: «Слава Україні!».

Зустріч пройшла в атмосфері 
неформальної бесіди між бійцями 
та школярами. Неабияку зацікав-
леність виявили також і вчителі 
школи, бо серед запрошених во-
яків був випускник нашої школи.  
Ініціатором і ведучим зустрічі 
був учитель-філолог та викладач 
предмету «Захист Вітчизни» Ми-
кола Полив’яний.

Розпочалася зустріч хвилиною 
мовчання в пам’ять про загиблих 
підгородян у зоні АТО. Потім 
наші мужні гості представились 
і коротко розповіли свої історії 
життя, про те, ким вони були, 

доки війна не зробила із них сол-
датів. Цікавим є те, що жоден із 
них навіть і не мав наміру пов’я-
зати своє життя з воєнною спра-
вою. Наш колишній випускник 
займався виготовленням меблів, 
один із його бойових товаришів, 
за освітою бухгалтер,  працював 
на будівництві. А третій гість, 
заступник командира взводу, за 
освітою вчитель історії. 

Але так сталося, що після по-
чатку бойових дій, кожен із них, 
усвідомивши важливість захисту 
Батьківщини, добровольцем пі-
шов на фронт. 

З великою зацікавленістю учні 
та вчителі задавали питання сол-
датам, а ті намагались якнайзміс-
товніше відповісти на них.

Потім учасники шкільного 
гуртка еко-дизайну подарува-
ли солдатам власноруч зроблені 
ляльки-мотанки в патріотичних 
кольорах, щоб ті стали  оберегом 
для солдатів далеко від їхнього 
дому.

У свою чергу, учні старших кла-
сів за тиждень до зустрічі провели 

загальношкільну акцію, в резуль-
таті якої зібрали дитячі листи та 
малюнки, теплі речі, а також карт-
ки поповнення мобільного рахун-
ку. А на самій зустрічі, у п’ятницю, 
передали зібране безпосередньо в 
руки солдатам. 

Також до школи завітала волон-
тер Ольга Ємельянова, яка закли-
кала всіх небайдужих до співпра-
ці. І, як з’ясувалось, охочих – не-
мало. 

Зустріч пройшла по-дружньому 
тепло. Після її завершення учні  
ще довго юрмилися біля солда-
тів та ще про щось пожвавлено 
говорили й тиснули на прощан-
ня руки. Було відчутно, що шко-
лярі, поспілкувавшись із тими 
людьми, які захищають Україну 
й оберігають наш мир та спокій, 
сповнилися почуттям вдячності 
та патріотизму. Всі присутні про-
вели шановних гостей оплесками 
й висловили сподівання, що ця зу-
стріч стане не останньою. 

Тетяна рАК, 
учениця 10 класу Підгород-
ненської СЗШ-3.

ГЕроям СлАВА Патріотичне виховання учнів

ДніПроПЕТроВСЬКий рЕм
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних ро-
біт у листопаді місяці 2014 року будуть виникати пере-
рви в електропостачанні наступних населених пунктів 
нашого району: с. Чумаки, м. Підгородне, с. Любимівка, с. 
Василівка, сел. Кіровське, с. Балівка, с. Партизанське, с. Пе-
ремога, сел. Самарівка, сел. Ювілейне, с. Миколаївка, с. Но-
вомиколаївка, с. Новоолександрівка, с. Дослідне, с. Братське, 
сел. Таромське, с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

Телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.
При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних 

ліній електропередач, трансформаторних підстанцій і 
розподільчих пунктів, відчинених і пошкоджених дверей 
у них, спроб проникнення до приміщення з електронним 
обладнанням сторонніх осіб, просимо сповіщати диспет-
черську службу Дніпропетровського району електрич-
них мереж за телефоном: 373-51-12, або районний відділ 
міліції.          із повагою до вас адміністрація ДрЕм.

31 жовтня 2014 рок у № 42 (7861)

30 жовтня своє 16-річчя відсвяткувала
тетяна Решетило!
Коли ти вперше відкрила

Свої великі карі очі,
Я зрозуміла, що в цих очках

Все моє життя, любов і ласка,
Як ніби у них живуть два сонця,

Як ніби це – два віконця
У світ чистоти, 

посмішок, сміху,
Де кожен новий

 день – веселий,
Де кожен новий

 крок – подія,
І кожна людина –

 відкриття,
І де, взявши пензлик 

і фарби,
Весь світ ми могли зробити казкою!

Ти доросла, моя доню,
Красива, розумна, добра, чуйна,

Нехай щастям життя твоє іскриться,
І яскравим сонцем осяється!
Надійся, вір у свою вдачу,

Нехай у серці добром гарячим
Виблискує дорогоцінним каменем
Любові величезної безцінний дар!

Твоя любляча матуся Вікторія.

чАріВний СВіТ мЕлоДій

Відділ культури, національностей та релігій Дні-
пропетровської РДа від щирого серця вітають із юві-
лейним Днем народження директора Дніпропетров-
ського районного Будинку культури 

Шановна Тетяно Павлівно!
Хай побажання 

із пісень
Для Вас здійсняться

у цей день
Нехай Вам сонце 

завжди світить
Щоб ви могли 

життю радіти.
Нехай струмочком

 водограю
У Вас завжди

 душа співає
Нехай Вас Бог

 благословляє
А очі завжди щастям сяють.

Тетяну ЛИМАРЬ

Якщо другом стала
музика

Надзвичайно тепла атмос-
фера панувала в Дніпропе-
тровській районній школі ес-
тетичного виховання (директор Олена 
Огородова).  Класи навчального закладу наповнили зву-
ки музики. Юні вихованці разом зі своїми викладачами 
подарували прекрасний та незабутній концерт з нагоди Міжнародного дня музики та Дня вчителя.

У чарівний світ мелодій повела глядачів ведуча, учениця Тетяна Тридуб. 
Віталій Семочко підготував чудовий вірш – поздоровлення для вчителів. Свою майстерність 

на музичних інструментах та у вокалі демонстрували слухачам учні та викладачі школи: хор 
учнів молодших класів (керівник Оксана Михайлюченко, концертмейстер Олена Сокур), дует 
учениці Тетяни Аристової  з викладачем Оксаною Михайлюченко (концертмейстер Олена Со-
кур), Діана Аласттал, Анна Мунтян  (викладач Юлія Костелан, концертмейстер Анастасія Со-
туленко), вокальний ансамбль «Нотка» (керівник Юлія Костелан), Катерина Губа, Ілля Скрип-
ник (викладач Юлія Бондаревська), Ольга Огнева  (викладач Тетяна Пермякова), викладач Ро-
ман Данілов та концертмейстер Ірина Федоренко. Фіналом свята став виступ Арсенія Зінов’єва 
(викладач Оксана Михайлюченко) з піснею «Якщо другом стала пісня». 

Багато років у Дніпропетровській районній школі естетичного виховання учні вчаться ро-
зуміти музику, її мову, виховують естетичні смаки. Кожен із них має можливість знайти себе, 
показати свої здібності: чи у грі на інструментах, чи у співі. Школа виявляє серед учнів здібних 
і талановитих. У цьому закладі діти не лише освоюють музичні інструменти, а й вчаться мис-
лити й творити. Їм допомагають звичайно ж, вчителі.

У школі склалась доброзичлива атмосфера спілкування між учителями, учнями та їх батьками.
оксана миХАйлючЕнКо, викладач ДРШЕВ.              на фото: хор учнів молодших класів. 

У час цифрових технологій, коли слово на екрані моні-
тору супроводжує нас майже кожну хвилину, не можна 
сказати, що воно остаточно витіснило слово на книжкових 
сторінках. Адже з давніх-давен книги вважалися найцінні-
шим скарбом Людства. 

Щороку в останній день вересня відзначається Всеу-
країнський день бібліотеки. Саме бібліотеки забезпечу-
ють єдність інформації, освіти, виховання та дозвілля. 
Саме там учні можуть за допомогою бібліотекаря обрати 
потрібну їм інформацію, у той час, як безмежні простори 
Інтернету, перенасичені потрібною й непотрібною інфор-
мацією, доводиться долати самостійно.

У  Підгородненському навчально-виховному комплексі 
№ 1 відбулося Свято книги. У святково прикрашеній залі 
учні 4 класу Софія Білодід, Евеліна Зуб, Олександра Мар-
ченко, Анастасія Панаріна, Анастасія Старішко та Костян-
тин Кривак показали театралізовану виставу «Наша кни-
жечка дитяча – вірна подруга дітей» для учнів початкових 
класів. Правила поводження з книгою – головна тема ви-
стави. Знання цих правил обов’язкове для підростаючого 
покоління.

Учні були захоплені дійством. Не обійшлося свято без пі-
сень та віршів про книжку у виконанні учениць 3-А класу 
Маргарити Паранько та Людмили Сенів. Наприкінці свята 
ведучі провели вікторини та гру «Так чи ні». Учні демон-
стрували свої знання з правил поводження з книгою. Вони 
із задоволенням відповідали на запитання.

Свято пройшло цікаво та весело. Але на цьому воно 
не закінчується. Попереду ще Всеукраїнський місячник 
шкільних бібліотек, який буде проходить з 1 по 31 жовт-
ня. Під час місячника заплановано чимало різноманітних 
заходів, а саме: години спілкування, виставки, бібліотечні 
уроки-бесіди,знайомство учнів перших класів зі шкіль-
ною бібліотеко та інші. Такі заходи дуже важливі, оскільки 
вони сприяють розвитку в дітей дбайливого ставлення до 
книги – носія мудрості та життєвого досвіду.

наталія бойчУК, 
бібліотекар Підгородненський НВК – 1.  

ВіДлУння СВяТА

Книга – Вірний друг ді тей


