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і н т е р н е т- н о в и н и Шановні рятівники, 
Працівники та ветерани Пожежної охорони! 

Щиро вітаємо вас із днем рятівника!
Відзначення вашого професійного свята є державним визнан-

ням неоціненного внеску людей цих мужніх професій – людей 
сильних духом, котрі з честю забезпечують надійний захист на-
ціонального багатства, життя людей від вогню та стихії. Ціло-
добово підтримують постійну бойову готовність до боротьби з 
незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, 
хто найбільше потребує невідкладної допомоги. 

Дозвольте цього святкового дня побажати всім вам міцного 
здоров’я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ і якомога 
менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ва-
ших домівках. Мужні люди в мирний час, ви завжди на варті. У 
святковий для вас час прийміть нашу вдячність.

З повагою едуард ПідЛУБний, голова райдержадміністрації.
 віталій жеГанський, голова районної ради.

День міста Дніпропетровськ у 
парку Шевченка відбувся дев’ятий 

етнофестиваль-ярмарок «Петриківський 
дивоцвіт», який цього разу проходив 
під гаслом благодійної акції «Майстри 
Дніпропетровщини – за мир!». Артисти, 
хореографи, майстри народної творчості 
присвятили свої роботи та виступи збору 
коштів для лікування поранених у зоні 
АТО. Цій благородній справі була виді-
лена окрема алея, де стояли спеціальні 
скриньки для збору коштів. Кожен бажа-
ючий міг долучитися до акції та отрима-
ти подарунок від май-
стрів. Всі зібрані гроші 
передані на загальний 
рахунок для лікування 
воїнів АТО. 

«За допомогою цієї 
акції ми хочемо доне-
сти головну ідею фес-
тивалю – об’єднання та 
підтримка один одного 
обов’язково допоможе 
зміцненню миру і єд-
ності нашої країни», 
- відзначив голова Дні-
пропетровської облас-
ної ради Євген 
Удод.

В етнофес-
тивалі взяли 
участь усі райони Дніпропетровщини: 
народні майстри та умільці, установи 
культури, музеї, художні колективи, ху-
дожники, фотографи, господарі агроса-
диб, кращі регіональні кулінари укра-
їнської національної кухні. Серед по-
чесних гостей – директор місії USAID в 
Україні Джед Бартон, 
Генеральний консул 
Польщі в Харкові Ян 
Гранат, Почесний кон-
сул Литовської Респу-
бліки у Дніпропетров-
ську Віталій Півняк; 
керівники делегації, 
організатори «Ярмар-
кового подвір’я». Наш 
Дніпропетровський ра-
йон представляли Еду-
ард Підлубний, голова 
райдержадміністрації; 
Віталій Жеганський, 
голова районної ради; 
Любов Біла, заступ-
ник голови районної 
ради – керуюча справа-
ми; Алла Сафронова, начальник відділу 
культури, туризму, національностей та 
релігій; Лариса Волок, методист метод-
кабінету відділу освіти РДА.

Гості фестивалю отримали можливість 
не тільки ознайомитися з талантами 
Придніпров’я, а й відзначити всіх тих, 
хто зберігає народні традиції. Адже в 
кожному районі та місті Дніпропетров-
щини є свої унікальні таланти й здібно-
сті.

«Майстри – найцінніший скарб нашо-
го краю. Саме талановиті й щедрі душею 
люди зберігають наше коріння, народні 
традиції і неповторну атмосферу нашої 
Дніпропетровщини. Нашим спільним 
завданням є збереження культурної 
спадщини наших предків і її подальший 

розвиток, щоб зазвучало надбання наро-
ду сучасно й актуально. «Петриківський 
дивоцвіт» я розцінюю як черговий важ-
ливий крок на цьому шляху», - зазначив 
голова Дніпропетровської обласної ради 
Євген Удод, відкриваючи фестиваль. 

Програма етнофестивалю включи-
ла в себе виставку-ярмарок робіт май-
стрів, майстер-класи, різні конкурси та 
змагання. В рамках програми відбувся 
благодійний марафон «Дивоцвіт талан-
тів», благодійний ярмарок «Містечко 
майстрів». 

У благодійному марафоні «Дивоцвіт 
талантів-2014» наш район прославляли: 
народний фольклорно-етнографічний 
гурт «Криниця» (керівник Анатолій На-
преєв) піснями «Наша Україна», «Моя 
Батьківщина». 

Особливою популярніс-
тю людей користу-
вався Благодійний 
ярмарок «Містечко 
майстрів», де пред-
ставили свої роботи  
й наші диво-майс-
три сел. Кіровсько-
го: Вікторія Шмат-
ченко, керівник 
гуртка «Українська 
народна вишивка»; 
Оксана Дем’янова 
– майстер милова-
ріння; Наталія То-
машевська – пра-
цівник Центру еко-
лого-натуралістичної творчості, 
яка веде гурток «Бісероплетіння»; 
Ірина Алєксєєва – керівник гурт-

ка-студії екодизайну (поробки з насіння).
Олена Білова-Брайченко із Будинку ди-

тячої творчості міста Підгородне пред-
ставила прекрасні роботи учнів гуртка 
соломоплетіння та прикладного мисте-
цтва. А селище Ювілейне представила 
майстриня рукоділля Тамара Маркіна, 
яка працює в районному Будинку куль-
тури. Її виставка віночків, корон, прикрас 
для волосся та квітів-брошок в україн-
ському стилі викликала в усіх перехожих 
неабияке захоплення. 

Виставку Дніпропетровського району 
«Як у нас на Придніпров’ї друзям ща-
стя зичуть, у гостинну хату щиро всіх 
покличуть» презентували Іван Боярчук, 
директор Центру еколого-натуралістич-
ної творчості, та Ніна Боярчук, керів-

ник гуртка «Екологічна біохімія», (сел. 
Кіровське). Гостей зустрічала короваєм 
чарівна на вроду україночка Тетяна Пер-
мякова, викладач районної школи есте-
тичного виховання. Манили ароматом 
мед та трав’яний чай, смачні національні 
страви. Тамара Пархоменко та Ольга Ко-
валь, кухарі Підгородненської СЗОШ-4, 
пригощали запашними й смачними пи-
ріжками. Корзини «дарів осені» проде-
монструвала Наталія Малина, заступник 
начальника управління АПР Дніпропе-
тровської РДА. 

Також був проведе-
ний «Науковий пікнік». 
Усі гості стали живими 
свідками того, як мож-
на приручити блискавку, 
створити вулкан, вимі-
ряти магнітне поле зем-
лі й багато іншого. А в 
«Містечку USAID» були 
представлені проекти та 
організації, які втілюють-
ся місією USAID на Дні-
пропетровщині.

Петриківський розпис 
– українське декоратив-

но-орнамента льне 
народне малярство, 
яке сформувалося на 
Дніпропетровщині в 

селищі Петриківка. Побутові речі з візе-
рунками в стилі петриківського розпису 
збереглися з XVII століття. Нині знаме-
нита техніка малювання перетворила-
ся на бренд. Зокрема, створено логотип 

«Петриківка», щоб 
майстри селища мог-
ли доводити покуп-
цям автентичність 
своєї продукції. На-
гадаємо, що мину-
лого року під час 8-ї 
сесії Міжурядового 
комітету з охорони 
нематеріальної куль-
турної спадщини 
ЮНЕСКО, яка прохо-
дила в столиці Азер-
байджану, Петриків-
ський розпис внесено 
до списку немате-
ріальної культурної 
спадщини ЮНЕСКО. 

У рамках програми також відбувся 
фестиваль «Козацькі пісні Дніпропе-
тровщини», на якому були представлені 
багато інших колективів нашого краю. 
Усі майстри, які брали активну участь у 
цьому фестивалі відзначені похвальними 
грамотами та подяками.

таміла жорняк. 
м. Дніпропетровськ. 

на фото автора: делегацію дніпропе-
тровського району вітають анатолій 
адамський, перший заступник голови 
дніпропетровської обласної ради, та 
Борис трейгерман, радник голови об-
лдержадміністрації; тамара маркіна – 
майстриня-аматор із виготовлення жі-
ночих виробів та прикрас у національ-
ному стилі з Ювілейного; всі куль-
турні надбання країни – найцінніший 
спадок – передаємо нашим дітям. 

Шановні рятівники 
та Працівники цивіЛьноГо захистУ!

від ЩироГо серця вітаЮ вас із Професійним 
святом – днем рятівника!

Це свято об’єднує людей мужніх професій – пожежних, праців-
ників аварійно-рятувальних формувань і служб, які несуть відпо-
відальність за вирішення питань загальнодержавної ваги – забезпе-
чення надійного захисту національного багатства, життя людей від 
вогню та стихії. 

Утверджуючи добро й милосердя, справжні герої наших днів з честю 
виконують покладені на них завдання. Вони вірні обов’язку, постій-
но знаходяться у бойовій готовності, негайно вступають у боротьбу з 
незваним лихом. Впевнений, що ми й надалі збагачуватимемо кращі 
традиції цієї почесної професії – віддано й сумлінно служити обраній 
справі. Бажаю всім рятівникам щастя, здоров’я, добра й якомога мен-
ше тривожних викликів. 

З повагою  віктор БУтківський, народний депутат України.

В

Майстри   Дніпропетровщини  за  Мир

«Євроінтеграція стала укра-
їнською національною ідеєю», 
– заявив Президент України 
Петро Порошенко у Верховній 
Раді під час синхронної рати-
фікації Угоди про асоціацію 
парламентами України та Єв-
ропи.

За словами Президента, 
«внутрішні та зовнішні поту-
ги зупинити наш стратегіч-
ний поступ зазнали фіаско. 
Історичний договір 27 червня в 
Брюсселі було підписано! Сьо-
годнішня синхронна ратифіка-
ція буде святом не лише Укра-
їни, а всієї об’єднаної Європи, 
бо без України об’єднаної Єв-
ропи не існує».

Президент заявив, що не-
відкладно підпише Закон про 
ратифікацію. «Доручаю Уряду 
вже завтра затвердити план ви-
конання угоди й втілювати її 
з першої ж хвилини», – сказав 
Глава держави.

17 та 18 вересня Президент 
України Петро Порошенко 
здійснив робочий візит до Ка-
нади та Сполучених Штатів 
Америки. 

В Оттаві Петро Порошенко 
провів зустріч з Генерал-гу-
бернатором Канади Девідом 
Джонстоном. Глава держави 
відзначив особливу історич-
ну роль Канади у становленні 
України як незалежної демо-
кратичної держави, а також 
традиційно дружні міждер-
жавні відносини, які мають 
справжній характер Особли-
вого партнерства. Девід Джон-
стон побажав Україні швидше 
досягти миру і заявив, що Ка-
нада готова долучитися до піс-
лявоєнної відбудови Донецької 
та Луганської областей. 

Прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк заявив, що 
легалізації самопроголошених 
«Донецької і Луганської народ-
них республік» не буде. Про 
це він повідомив у середу, 17 
вересня, на засіданні уряду, ко-
ментуючи ухвалений у вівто-
рок закон про особливий ста-
тус деяких районів в Донецькій 
і Луганській областях. Нагада-
ємо, на закритому засіданні у 
вівторок, 16 вересня, Верховна 
Рада України прийняла прези-
дентський закон про введення 
особливого порядку самовря-
дування в окремих районах До-
нецької та Луганської областей 
терміном на три роки, а також 
про проведення позачергових 
місцевих виборів у цих регіо-
нах 7 грудня цього року.

Верховна Рада Україна вреш-
ті-решт ухвалила закон про 
люстрацію після двох невда-
лих спроб. Спікер парламенту 
Олександр Турчинов двічі ви-
носив законопроект на голосу-
вання, однак у Раді не вистача-
ло голосів для його прийняття. 
Активісти, які вимагали ухва-
лення законопроекту під будів-
лею парламенту, почали палити 
шини. У свою чергу Турчинов 
заявив, що жоден з депутатів не 
покине сесійну залу, поки закон 
про люстрацію не буде прийня-
тий. З третьої спроби депутати 
таки ухвалили закон. 

до УваГи 
житеЛів районУ!

На виконання плану заходів 
щодо регіональних та місцевих 
програм підвищення енерго-
ефективності, затвердженого 
Кабінетом Міністрів Украї-
ни, Держенергоефективності 
України заплановано прове-
дення загальнодержавного 
Тижня енергоефективності з 1 
жовтня по 11 жовтня 2014 року.

райдержадміністрація.
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«Дніпровська зоря» офіційно

• нотаріуси не прийма-
ють для вчинення нотарі-
альних дій документи, які 
не відповідають вимогам 
законодавства або містять 
відомості, що принижують 
честь, гідність та ділову 
репутацію фізичної особи, 
які мають підчистки або до-
писки, закреслені слова чи 
інші не застережені виправ-
лення, документи, тексти 
яких неможливо прочитати 
внаслідок пошкодження, а 
також документи, написані 
олівцем.

• Дописки, закреслені 
слова чи інші виправлен-
ня, які є в документах, що 
подаються для вчинення 
нотаріальних дій, повинні 
бути застережені підписом 
відповідної посадової осо-
би, яка видала документ. 
При цьому виправлення 
повинні бути зроблені та-
ким чином, щоб можна було 
прочитати як виправлене, 
так і  помилково написане, 
а потім виправлене чи за-
креслене.

• не приймаються порва-
ні документи та документи, 

викладені на двох і більше 
окремих аркушах, якщо 
аркуші не з’єднані у спо-
сіб, що унеможливлює їх 
роз’єднання без порушення 
цілісності, не пронумеро-
вані і не скріплені підписом 
відповідної посадової осо-
би та печаткою юридичної 
особи, яка видала доку-
мент.

• нотаріус перевіряє 
справжність кожного ар-
куша документа, який ви-
кладений на спеціальних 
бланках нотаріальних до-
кументів та подається для 
вчинення нотаріальних дій, 
за допомогою Єдиного ре-
єстру спеціальних бланків 
нотаріальних документів 
згідно з Порядком ведення 
Єдиного реєстру спеціаль-
них бланків нотаріальних 
документів, затвердженим 
наказом Міністерства юс-
тиції України від 04.11.2009 
№ 2053/5, зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції 
України 09.11.2009 за № 
1043/17059.

• інформаційна довідка 
про перевірку спеціально-

го бланка нотаріального 
документа долучається 

до примірника нота-
ріального документа 
(договору, довірено-
сті, свідоцтва тощо), 
який зберігається у 
справах нотаріуса.

• Бланки, відомості про 
витрачання яких були 
внесенні до Єдиного реє-
стру спеціальних бланків 
нотаріальних докумен-
тів безпосередньо перед 
вчиненням нотаріальних 
дій з використанням доку-
ментів, викладених на цих 
бланках, вважаються пе-
ревіреними для вчинення 
наступних (за реєстровими 
номерами) нотаріальних 
дій.

• У разі, якщо документи, 
що посвідчуються, вида-
ються або засвідчуються, 
викладені на двох і більше 
окремих  аркушах, вони 
повинні бути з’єднані у спо-
сіб, що унеможливлює їх 
роз’єднання без порушен-
ня їх цілісності, із зазна-
ченням кількості прошитих 
(прошнурованих), пронуме-
рованих і скріплених арку-
шів, з проставлянням під-
пису та печатки нотаріуса.

Любов Кобрусєва, 
завідувач Дніпропетров-
ської Державної нотарі-
альної контори.

державна фіскаЛьна сЛУжБа України ПовідомЛяє

ігор Білоус: «Головний вектор детінізації 
економіки – це удар по зарплатах у конвертах». 

«Ми пропонуємо суттєве скорочення розміру 
єдиного соціального внеску. Ми усвідомлюємо, 
що зменшаться надходження від ЄСВ. Втім, го-
ловний вектор детінізації економіки – це удар по 
зарплатах у конвертах. Зрештою, сподіваємося на 
ефект від детінізації зарплат та на створенні нами 
мотивації до їхнього зростання. Невдовзі це має 
привести до збільшення платежів та до компен-
сації втрат від зниження ставок ЄСВ», – заявив 
Голова Державної фіскальної служби України 

Ігор Білоус під час прямого ефіру 
на 5 каналі. 

Голова Державної фіскальної служби зазначив, 
що щомісячний обсяг ринку тіньових  зарплат в 
Україні складає 20 млрд грн. 

«Головні принципи податкового реформуван-
ня: скорочується кількість податків, знижуються 
ставки, спрощується процедура адміністрування. 
В результаті, долаємо корупцію, мотивуємо лега-
лізацію та зростання зарплат, виводимо з «тіні» 
ПДВ. Замість стимулювання корупції, як це було 
раніше – стимулюємо нові робочі місця та високі 
зарплати», – наголосив Ігор Білоус. 

дніпропетровська одПі.

Юридична консУЛьтація

вимоГи до докУментів, Що ПодаЮться 
дЛя вчинення  нотаріаЛьної дії

Шановні меШканці 
дніПроПетровськоГо районУ!

З метою виконання доручення віце-прем’єр-мі-
ністра України – міністра регіонального розвит-
ку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України від 18.08.2014 № 31253/0/1-14 та з 
метою заощадження енергоресурсів і підвищення 
енергоефективності в умовах підвищення цін і та-
рифів на оплату комунальних послуг пропонуємо 
звернути увагу на інші джерела енергії та альтер-
нативні види палива.

З 1 липня 2014 року набула чинність постанова Ка-
бінету Міністрів України щодо компенсації додатко-
вих витрат на оплату комунальних послуг. Компен-
сація додаткових витрат поширюється на такі види 
послуг: газопостачання, централізоване опалення, 
централізоване постачання гарячої води.

за роз’ясненнями щодо компенсації додатко-
вих витрат на оплату комунальних послуг звер-
татися до уповноважених представників місце-
вих рад району з питань призначення субсидій 
за місцем проживання або до управління соці-
ального захисту населення дніпропетровської 
райдержадміністрації (сел. Ювілейне, вул. те-
плична, 5, 1-й поверх).

роБоча Поїздка

Згадуючи події березня цього року, кожен з нас 
пам’ятає про ту загрозу для Дніпропетровської об-
ласті, що тут говорити, для України в цілому, яка 
могла зруйнувати нашу державу. Сепаратизм в його 
найгіршому прояві міг знайти у нас підґрунтя, якби 
йому не було дано рішучу відсіч. Команда губерна-
тора Ігоря Коломойського зробила все можливе, щоб 
ситуація залишилася під 
контролем. А трохи пізніше 
ми активно включилися в 
захист державності на схід-
них рубежах. Але як вияви-
лось, глибоко в тилу у нас 
залишився другий фронт. З 
одного боку, сепаратисти і 
терористи постійно випро-
бовують на міцність наш 
регіон. З іншого – корупціо-
нери, які цинічно грабували 
країну при «регіоналах», за-
лишилися на своїх посадах і продовжують підрива-
ти обороноздатність України.

Для боротьби з внутрішнім ворогом ми мобілізу-
вали всі резерви. Але без підтримки громадськості 
досить важко боротися з такими шкідливими явища-
ми як сепаратизм і корупція. Тому облдержадміні-
страція запросила цілий ряд людей, з бездоганною 
репутацією і високим професійним рівнем, для ро-
боти громадськими радниками в сфері правоохорон-
них органів і боротьби зі злочинністю. Першим ми 

попросили про допомогу правозахисника Віталія 
Купрія і не пошкодували про це.

Віталія я знаю особисто багато років. Його прин-
циповість і громадянська позиція, а також глибокі 
знання в області права, дозволили достатньо ефек-
тивно захищати права людей навіть у глибокій опо-
зиції до режиму Януковича. За плечима Віталія ве-

ликий досвід взаємодії з правоохоронними органа-
ми та судовими інстанціями. Він має своє бачення, 
як потрібно реформувати ці органи, щоб вони поча-
ли служити народу, а не навпаки.

Досвід і знання Віталія зараз приносять істотну 
користь нашому суспільству. Завдяки його звер-
ненням до вищого керівництва країни, виступам у 
ЗМІ, на сесіях органів місцевого самоврядування 
вдалося значно послабити діяльність сепаратистів 
у Дніпродзержинську. Перестала поширювати-
ся газета «Новороссия». Арештовані два депута-
та-комуніста, які поглумилися над пам’ятником 
загиблим в АТО - пофарбувавши його в кольо-
ри георгіївської стрічки та розбивши табличку. 
Розпочато розслідування відносно антиукраїн-
ських провокацій активістів пропутінського руху 
«Наши», які офіційно працевлаштовані в Дніпро-
дзержинській міськраді. З іншого боку, за заявами 

Віталія Купрія вже притягнуті до відповідальності 
ряд чиновників за порушення антикорупційного 
законодавства.

Окремо хочу зазначити, що саме Віталій домігся 
того, що відомий кримінальний авторитет Ігор Про-
дан (провів у місцях позбавлення волі 12 років за 
вбивства і бандитизм) оголошений у всеукраїнський 

розшук. Продан відомий як «смотря-
щий» за незаконним ритуальним бізне-
сом, при якому з людей цинічно вимага-
ють тисячі гривень понад офіційних цін 
на поховання. Питання про його арешт 

Купрій поставив безпосередньо на прийомі у проку-
рора Дніпропетровської області Романа Федика, але 
за підозрілих обставинах злочинцеві вдалося втекти 
з будівлі прокуратури.

Мушу визнати, що на сьогоднішній день не завж-
ди вдається притягти до відповідальності злочинців, 
навіть за наявності всіх підстав. Хабарі та корупція 
проникли і в правоохоронні органи. Все це свідчить 
про необхідність їх серйозної чистки та реформу-
вання самої системи, в тому числі судової. Правоза-
хисники, як ніхто інший, розуміють глибину і важ-
ливість цієї суспільної проблеми. Тому такі люди, як 
Віталій, вкрай потрібні нашій державі, щоб сприяти 
процесу суспільних змін.

 святослав оЛійник,
заступник голови Дніпропетровської облдер-
жадміністрації з питань діяльності правоохо-
ронних органів та боротьби зі злочинністю,

сеПаратизм та корУПція – 
найБіЛьШі заГрози дЛя держави

17 вересня в Укра-
їні святкується День 
рятівника. В рамках 
заходу державною 
службою надзвичай-
них ситуацій Дніпро-
петровського району 
проведено показ по-
жежної техніки на базі 
Ювілейної початкової 
школи. У ході прове-
дення заходу співро-
бітники служби продемонстрували дітям можливості пожежної техніки, яка знаходиться на озбро-
єнні районної пожежної частини. При цьому з дітьми були проведені профілактичні бесіди щодо 
недопущення виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій і роз’яснено, що при виникненні 
такої ситуації необхідно телефонувати до рятувальної служби за телефоном «101».

в’ячеслав БіЛаШенко, начальник Дніпропетровського районного сектору 
ГУ ДСНС України в  Дніпропетровській області. 

дснс інформУєДень 
рятівника

У рамках планового щотижнево-
го об’їзду територіальних громад 
району, голова райдержадміністра-
ції Едуард Підлубний та Віталій 
Жеганський, голова районної ради, 
побували на території Підгороднен-
ської міської ради. Разом із Петром 
Дудкою, Підгородненським місь-
ким головою, вони відвідали об’єк-
ти соціальної сфери міста. Спочат-
ку завітали до Підгородненської 
середньої школи №4, де директор 
Віра Драган розповіла про здобутки 
школи та загострила увагу на про-
блемах. За кошти міського бюджету 
в школі вставлені металопластикові 
вікна, закуплені комп’ютери, відре-
монтована й обладнана учительська 
кімната. 2 роки тому в школі повністю 
замінена система опалення. Закуплене 
й встановлене нове технологічне облад-
нання в шкільну їдальню. 

Віра Андріївна розповіла: «Най-
важливіша проблема сьогодні – дах, 
який протікає. Стіни будівлі школи 
потребують утеплення, а дерев’яна 
підлога зовсім втратила естетичний 
вигляд, деформувалася, вже не є без-
печною для дітей».

Наступним пунктом відвідування 
був дошкільний навчальний заклад 
«Івушка», який заснований у 1982 році. 
Вперше з часу відкриття у дитячому 
садку зроблений ремонт, на що викори-
стано 500 тис. грн. Також на придбання 
водонагрівача, меблів та іншого інвен-
таря використано 150 тис. грн. Капі-
тальний ремонт у дитячих групах зро-
блений на всі 100 відсотків. Невиріше-
ним на сьогодні питанням залишається 
утеплення фасаду. Завідуюча Аліна 
Євтуховська зазначає: «З настанням 
холодів у приміщенні дитсадка дуже 
холодно, а якщо в цьому році зима буде 
холодною, а ресурси енергозабезпечен-

ня потрібно буде економити, то витри-
мати температурний режим у примі-
щенні буде дуже складно».

Також завідуюча провела екскурсію 
подвір’ям закладу, показала куточки 
природолюбів, тематичні ігрові май-
данчики. Асфальтоване покриття на 
території вже відслужило свій термін, 
необхідно прокласти нові доріжки, 
щоб малечі та вихователям було зруч-
но пересуватися на території садочку.

Вчора відбулось урочисте відкрит-
тя дитсадка «Івушка» після капіталь-
ного ремонту, 199 дітей віком від 2-х 
до 6-ти років знову заповнили своїм 
гомоном стіни закладу. 

Сьогодні це один із кращих дитячих 
закладів нашого району. У дитячому 
садку функціонують 6 груп. А саме: 1 
група раннього віку (від 2-х до 3-х ро-
ків) та 5 дошкільних груп (від 3-х до 
6-ти років. 6 групових кімнат обладнані 
меблями, дидактичними та методични-
ми посібниками, ігровим розвиваль-
ним матеріалом згідно з вимогами  
чинного законодавства. Дошкільний 
навчальний заклад забезпечений усім 
технологічним обладнанням, інвен-
тарем, меблями, дидактичними та 
методичними посібниками, ігровим, 

розвивальним матеріалом, спортив-
ним обладнанням, медикаментами 
та медичним обладнанням згідно з 
вимогами. Харчоблок у належному 
стані, пральня, забезпечені сушиль-
но-прасувальною машиною, завдяки 
якій дитяча постіль випрасувана при 
температурі 150 градусів, медичний 
блок мають набір необхідних примі-
щень та технологічне обладнання. 

Едуард Підлубний та Віталій Же-
ганський поспілкувалися з Людмилою 
Побігай, головним лікарем районного 
Центру перинної медико-санітарної 
допомоги, який створений на базі Під-
городненської міської лікарні в процесі 
медичної реформи. Людмила Яківна 
наголосила, що в реформі є багато раці-
онального, але й були допущені прора-
хунки. Наприклад, у м. Підгородному 
в стаціонарі лікарні було 100 ліжок, на 
сьогодні залишено 35, що дуже мало 
для міста з населенням біля 20 тисяч.

Керівники району оглянули примі-
щення міського Будинку культури, яке 
потребує капітального ремонту. Про всі 
інші проблемні питання Підгороднен-
ської міської ради розповів мер міста 
Підгородне Петро Дудка. 

таміла жорняк, м. Підгородне.

очіЛьник деПУтатськоГо корПУсУ районУ
10 вересня головою дні-

пропетровської районної 
ради обраний віталій воло-
димирович жеганський.

Біографічні дані: наро-
дився 10 грудня 1985 року в 
місті Добропілля Донецької 
області. Освіта вища, закінчив 
Придніпровську державну 
академію будівництва та архі-
тектури в м.Дніпропетровську 
в 2008 році за фахом «Мене-
джер-економіст».

трудова діяльність: після 
закінчення ВУЗу займався підприємницькою ді-
яльністю. 

У листопаді 2010 року обраний депутатом Дніпро-
петровської районної ради VI скликання.
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Пріоритетним напрямом 
оздоровлення осіб, які 
постраждали внаслі-
док Чорнобильської 
катастрофи,  та потер-
пілих дітей є забезпе-
чення їх санаторно-ку-
рортними путівками 
відповідного профілю 
лікування.

Забезпечення са-
наторно-курортними путівками 
громадян, які постраждали внас-
лідок Чорнобильської катастрофи, 
здійснюється відповідно до Поряд-
ку організації оздоровлення гро-
мадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України  від 27.03.2013 
року № 261.

Постраждалі особи та потер-
пілі діти забезпечуються такими 
путівками: особи, віднесені до 
категорії 1 та категорії 3 (тільки у 
випадку, передбаченому пунктом 
13 частини першої статті 22 Закону 
України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи» (далі – Закон), санатор-
но-курортними путівками безоп-
латно; особи, віднесені до категорії 
2, санаторно-курортними путівками 
або путівками на відпочинок безо-
платно; особи, віднесені до катего-
рії 3 (крім випадку, передбаченого 
пунктом 13 частини першої статті 
22 Закону), пільговими санатор-
но-курортними путівками або пу-
тівками на відпочинок з доплатою 

30 відсотків вартості путівки за ра-
хунок власних коштів; особи, відне-
сені до категорії 4, пільговими са-
наторно-курортними путівками або 
путівками на відпочинок з допла-
тою 50 відсотків вартості путівки за 
рахунок власних коштів; потерпілі 
діти – санаторно-курортними путів-
ками або путівками на відпочинок 
безоплатно. Потерпілі діти забез-
печуються санаторно-курортними 
путівками або путівками на відпо-
чинок з урахуванням вимог Зако-
ну України «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей». облік постраж-
далих осіб та потерпілих дітей, 
які мають право на забезпечення 
санаторно-курортною путівкою чи 
путівкою на відпочинок (далі – пу-
тівки), здійснюється управлінням 
соціального захисту населення за 
місцем реєстрації таких осіб.

З метою взяття на облік для за-
безпечення санаторно-курортною 
путівкою в наступному році по-
страждала особа чи один із батьків 
потерпілої дитини або особа, яка їх 
замінює, подає до 15 жовтня по-
точного року до управління со-
ціального захисту населення на-
ступні документи: постраждала 

особа: заяву із зазначенням бажа-
ної пори року заїзду; видану в уста-
новленому МоЗ порядку довідку 
для одержання путівки на санатор-
но-курортне лікування за формою 
070/о; копію посвідчення постраж-
далої особи разом із відповідними 
вкладками (у разі їх наявності); 
копію паспорта; один із батьків по-
терпілої дитини або особа, яка їх 
замінює: заяву для одержання пу-
тівки такою дитиною у складі орга-
нізованої групи чи разом з одним із 
батьків або особою, яка їх замінює, 
із зазначенням бажаної пори року 
заїзду; видану в установленому 
МоЗ порядку довідку для одер-
жання потерпілою дитиною путівки 
на санаторно-курортне лікування 
за формою 070/о; видану в уста-
новленому МоЗ порядку довідку 
для одержання одним із батьків 
потерпілої дитини або особою, 
яка їх замінює, путівки на санатор-
но-курортне лікування за формою 
070/о (у разі наявності); копію по-
свідчення потерпілої дитини разом 
із відповідними вкладками (у разі 
наявності); копію посвідчення по-
страждалої особи одного з батьків 
потерпілої дитини або особи, яка 

їх замінює, разом із відпо-
відними вкладками (у разі 
наявності); копію свідоцтва 
про народження або копію 
паспорта потерпілої дити-
ни; копію паспорта одного 
з батьків потерпілої дитини 
або особи, яка їх замінює.

одному з батьків потерпі-
лої дитини або особі, яка їх 
замінює, що не мають права 

на забезпечення санаторно-ку-
рортною путівкою відповідно до 
Закону, послуги з лікування за са-
наторно-курортною путівкою для 
потерпілої дитини не надаються.

Для взяття на облік для забез-
печення путівкою на відпочинок 
постраждала особа чи один із 
батьків потерпілої дитини або осо-
ба, яка їх замінює, подає вищеза-
значені документи, крім виданої 
в установленому МоЗ порядку 
довідки для одержання путівки на 
санаторно-курортне лікування за 
формою 070/о.

Заяви, подані з порушенням 
строку, встановленого абзацом 
першим пункту 7 цього Порядку, 
приймаються для взяття постраж-
далих осіб чи потерпілих дітей на 
облік для забезпечення путівкою 
через один календарний рік відпо-
відно до вимог цього Порядку.

Санаторно-курортне лікування 
або відпочинок постраждалих осіб 
та потерпілих дітей провадяться 
у санаторно-курортних закладах 
відповідного профілю лікування 
чи закладах відпочинку, що ма-
ють ліцензію на провадження гос-

подарської діяльності з медичної 
практики.

За постраждалими особами та 
потерпілими дітьми, які перебува-
ли на обліку і не отримали путівку 
в поточному році, зберігається об-
ліковий номер у черзі на наступний 
рік за умови подання заяви до 15 
жовтня поточного року.

обліковий номер у черзі для за-
безпечення санаторно-курортною 
путівкою на наступний рік збері-
гається за умови поновлення ме-
дичних показань до санаторно-ку-
рортного лікування.

взяття на облік постраждалих 
осіб та потерпілих дітей, які отри-
мали у поточному році путівки або 
подають заяви вперше, здійсню-
ється у загальному порядку за умо-
ви збереження облікового номера 
у черзі постраждалими особами та 
потерпілими дітьми, які перебували 
на обліку і не отримали путівок у по-
точному році.

За більш  повною інформаці-
єю з питання забезпечення сана-
торно-курортними путівками чи 
виплати грошової компенсації за 
невикористані санаторно-курортні 
путівки рекомендуємо звертатися 
до управління соціального захи-
сту населення Дніпропетровської 
районної державної адміністра-
ції (каб.9а, вул.Теплична,5, сел. 
Ювілейне) або за тел.753-91-36.

Лариса ЛуценКо, 
головний спеціаліст відділу по 
контролю за правильністю при-
значення пенсій та соціального 
захисту населення. 

УПравЛіння соцзахистУ насеЛення інформУє

оздоровЛенн я  осіБ,   як і  Постра ж д а Ли 
внасЛідок  чорноБиЛьської  катастрофи

Начиная с середины апреля наш родной Донбасс 
оказался в эпицентре кровопролитного противосто-
яния. Согласно данным международных органи-
заций, за это время погибло более 3000 человек, 
несколько сотен числятся пропавшими без вести, 
а разрушения жилых домов, предприятий и инфра-
структуры уже привели к гуманитарной катастро-
фе. Однако, ни одна международная организация не 
знает реальных масштабов трагедии Донбасса и той 
плачевной ситуации, в которой на самом деле оказа-
лись жители нашего региона. 

Не знают об этом и большинство политиков, ко-
торые на перебой твердят, что военные действия 
надо продолжать. Единственной политической си-
лой, которая открыто заявила о необходимости вос-
становления мира на юго-востоке, оказался Оппози-
ционный блок.

Так, 14 сентября во время Форума «Мир. Стабиль-
ность. Возрождение», представители Оппозицион-
ного блока выдвинули ряд требований руководству 
нашей страны, ключевым из которых стало восста-
новление мира. «Главная наша цель – мир, стабиль-
ная экономика и единая страна, в которой каждый 
регион чувствовал бы себя комфортно», - заявил 

Председатель исполкома Партии развития Сергей 
Ларин. 

Его поддержал Председатель партии «Центр» Вадим 
Рабинович, подчеркнув, что собравшиеся здесь люди – 
проукраинская оппозиция. «Здесь нет людей, которые 
ставят под сомнение независимость Украины. Мы в 
оппозиции к войне, мы в оппозиции к экономической 
политике  нынешней власти. У каждого участника Фо-
рума болит сердце из-за того, что происходит в стра-
не», - заверил он.

По итогам Форума участники приняли резолю-
цию, где ключевым вопросом стало именно восста-

новление юго-востока страны: «Мы требуем, чтобы 
на Донбассе было восстановлено водо-, тепло-, элек-
троснабжения, разрушенную инфраструктуру, жи-
лой фонд, работу предприятий и шахт». 

Кроме утверждения национального плана возрож-
дения Донбасса, Оппозиционный блок выступил за 
децентрализацию власти, социальную защиту вое-
ннослужащих, правоохранителей, семей погибших 
и раненых участников военных действий, а также 
против «безосновательного политически мотивиро-
ванного преследования государственных служащих 
и политических оппонентов под лозунгами люстра-
ции». 

Вместе с тем, представители единственной на се-
годняшней день оппозиционной силы уверены, что в 
полной мере отстаивать и защищать права жителей 
восточных регионов Украины они смогут только в 
стенах парламента. Поэтому и приняли единогласное 
решение идти на выборы. «Мы не имеем права прои-
гнорировать выборы, ведь должны дать альтернативу 
нашим гражданам», - подчеркнул глава Националь-
ного комитета Партии развития Украины Юрий Ми-
рошниченко.

инна кУзнецова.

оППозиционный БЛок идет на выБоры, чтоБы заЩитить житеЛей ЮГо-востока

в Киеве сосТояЛся Форум оППоЗиционного бЛоКа, гЛавная цеЛь КоТорого – 
оТсТаиваТь Права жиТеЛей Юго-восТочной уКраины в ПарЛаменТе

Чепурне мальовниче село Маївка Чумаківської сільської 
ради загубилось у просторих родючих полях. Селу Маївка, 
населення якого складає 650 мешканців, нелегко конкурувати 
за рівнем добробуту людей з великими українськими селами. 
Та жителі тут дружні, небайдужі, активні в справі вирішення 
важливих життєвих питань, з повагою відносяться до сільсько-
го голови Валентини Стець, підтримують владу в усіх нагаль-
них справах. Люди добре пам’ятають, як в минулому році, на 
святкуванні Дня села, лідер громади взяла на себе зобов’язання 
вирішити найскладнішу проблему в Маївці, от не пройшло й 
року, а обіцянка виконана.

А найбільшою проблемою, яка засмучувала господинь 
помешкань та господарів садиб, була погана подача води. 
«Вода – це основа життя, – пояснюють люди, – а ми 
вже понад 2 роки не мали можливості ані прати бі-
лизну в пральних машинках, ані вдосталь поливати 
городину. Та що говорити, навіть для приготування 
їжі рідина, яка тонесенькою цівкою 
бігла з крану, була не придатна».

Валентина Стець розповідає: 
«Вже наприкінці минулого року 
за рахунок сільського бюджету 
була виготовлена відповідна про-
ектно-кошторисна документація, 
яка пройшла державну експерти-
зу, а у серпні – вересні цього року 
були виконані роботи по бурінню 
нової водозабірної свердловини, 
встановленню  нової водонапірної 
башти та забезпеченню енергопо-
стачання до цього комплексу. З 
сільського бюджету на виконання будівельно – монтажних робіт по відновленню 
водопостачання в селі Маївка було використано 512,4 тис.грн».

Стара водонапірна башта, яка 60 років прослужила маївчанам та геть прогнила й заму-
лилась, сьогодні вона лежить на боку, ніби нарешті вперше лягла відпочити за довгі роки 
праці. На її ж місці стрімко звелась аж до неба нова, блискуча, готова до трудових подвигів 
з потужною водозабірною свердловиною. 

На радісну подію відновлення водозабезпечення жителів Маївки приїхав Едуард Під-
лубний. Він наголосив: «Ситуація в державі дуже складна, і кошти, перш за все, необхідні 
для армії, яка відстоює цілісність кордонів нашої держави, але ті об’єкти, які край необхід-
ні для людей, ми знаходитимемо можливість  вводити в дію».

Володимир Кононов – генеральний директор Прат АВП «Содружество», яке і виконало 

роботи зі втілення даного проекту, теж роз-
ділив радість із маївчанами: «Мабуть тут не 
тільки красиве село, добрі люди, а й сама при-
рода прихильна до цієї місцевості, бо вода за 
всіма показниками не потребує навіть додат-
кового очищення, вона повністю відповідає 
питній якості, готова до вживання в їжу».

Усім присутнім випала нагода посмакува-
ти життєдайним напоєм. А ще в піднесеній 
атмосфері поспілкувалися про плани на май-
бутнє. А вони дуже обнадійливі: реконструк-
ція вуличного освітлення в селі Маївка, для 
дітей заплановано облаштувати дитячий 

майданчик, також два дво-
поверхових будинки бу-
дуть утеплені відповідно 
до програми енергозбере-

ження. А ще з нетерпінням усі мами села чекають відкриття 
дитячого садочка в приміщенні колишньої початкової школи,  
документи на цей проект вже го-
туються. 

Людмила Лепей, пенсіонерка, 
колишній працівник сільсько-
го клубу, має дитину з особли-
вими потребами, тож без води 
жилось родині складно: «Ми 
чекали цієї події з нетерпін-
ням, і щиро вдячні, що в такий 
складний час про потреби лю-
дей Маївки не забули».

Нам стало відомо, що один 
куб води для людей коштує 4 грн 92 коп., за вуличну ко-
лонку оплата становить 7 грн 48 коп. Люди розповіли, 
що майже в кожній хаті стоять лічильники, це вигідно, 
бо вони платять тільки за спожиту воду.

«Буде вода, буде й пісня – перефразовує відомий вислів 
Валентина Харченко, пенсіонерка, депутат Чумаківської 
сільської ради, – дуже важливо, що в нас у селі є робота, а 
найбільше радіємо з того, що діток народжується щороку все 
більше, а це вже показник – рідне село розвивається». 

таміла жорняк, с. Маївка.
на фото автора: радісні моменти пуску в дію водонапірної башти.

тУрБота Про доБроБУт

Маївка вже з водою
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Щороку українці ша-
нобливо згадують вели-
кого українського поета 
Тараса Григоровича 
Шевченка. Тарас ще 
змалечку пов’язав своє 
життя з долею Украї-
ни. Незважаючи на всі перешкоди, що 
постали перед поетом, він не лише ос-
півував красу своєї рідної землі, але й  
виховував почуття гідності, віри в свій 
народ, співчуття до знедолених, шано-
бливе ставлення до родини та батьків-
щини. Тарас Шевченко перестає бути 
поетом однієї доби – його слова й досі 
досягають цілі, він став національним 
пророком, провидцем, заступником 
правди та знедолених.

Бібліотека села Степове в співдруж-
ності з Степовим Будинком культури 
провели поетичні посиденьки «З днем 
народження, Кобзарю», присвячені 
Року Тараса Шевченка. Розпочали-
ся посиденьки з презентації буклету 
«Заповіт Шевченка – історія створен-
ня». У листопаді 1845 року Шевченко, 
працюючи в археологічній експедиції, 
захворів. Про недугу поета дізнався 
його приятель, переяславський лікар 
Андрій Козачковський, і перевіз Та-
раса Григоровича до себе у Переяслав. 
У хворого почалося двостороннє за-
палення легенів. Після 20 грудня хво-
рому погіршало, становище його було 
майже безнадійним. Тарас Григоро-
вич лежав у чистій, теплій, затишній 
кімнаті, печально дивився на стелю й 

думав про свою остан-
ню годину, про долю 
України, про майбутнє 
рідного народу. Ось у 
таку годину поетові 
страшенно захотіло-
ся сказати народові, 

Україні, своїм друзям щире слово, й 
на папері лягли рядки: «Як умру, то 
поховайте...».

Вірш написано на Різдво 25 грудня 
1845 року. Т.Г.Шевченко не знав тоді, що 
ця його поезія стане найпопулярнішою 
та найріднішою піснею, народним гім-
ном, бойовим закликом до боротьби не 
тільки на його батьківщині, але й далеко 
за її межами. На щастя, міцний організм 
Шевченка переміг хворобу. А «Заповіт» 
пішов у люди: його переписували в де-
сятках і сотнях примірників, передава-
ли з рук у руки, вивчали напам’ять аж 
поки не потрапив цей безсмертний твір 
на сторінки невеликої збірочки «Новые 
стихотворения Пушкина и Шевченка», 
що була надрукована у Лейпцигу в 1859 
році.

Мандруючи сторінками великого 
«Кобзаря» слухачі та організатори 
посиденьок поринули в глибини душі 
свого народу. Спокійна атмосфера до-
машнього затишку дозволила не лише 
доторкнутися до бездонної творчості 
великого поета, а й пізнати його осо-
бистість. Для багатьох відвідувачів 
стало відкриттям те, що окрім пое-
тичного слова та художнього пензля, 
поет створив і «Буквар». Т. Шевченко 

в своїй творчості та людяності не міг 
оминути жодного прошарку суспіль-
ства, навіть малеча могла розрахо-
вувати на його допомогу. Захід, при-
свячений творчості Т.Г.Шевченка, не 
оминули й наймолодші жителі нашого 
села. Отримавши хороший настрій та 
пізнавши нове, з щирими посмішками 
та широко відкритими очима вони ру-
шили далі, адже це так чудово пізна-
вати щось цікаве.

Усі присутні взяли участь у вікторині 
«Чи знаєш ти вірші Кобзаря».  Найбільш 
активні отримали приємні подарунки.

На згадку про захід бажаючі сфото-
графувалися біля логотипу «Рік Т. Г. 
Шевченка», який написав наш місцевий 
художник, заслужений діяч культури 
Російської Федерації Микола Юрченко.

У бібліотеці також діє книжкова ви-
ставка «Встане правда! Встане воля!», 
біля якої часто дискутують читачі.

Своєю творчістю Т. Шевченко засвід-
чив воскресіння нашої нації. Українці 
відчули, що мають духовну силу, з якою 
можна й варто йти в майбутнє. У сво-
їх поглядах Шевченко йде за народною 
мораллю, в основі якої любов до ближ-
нього, пошана до батька, матері, до рід-
ного слова. Невмираючий дух поета, як 
раніше, так і тепер, 200 років поспіль, 
кружляє над Україною, а вище слово сіє 
на народній ниві зерна добра, любові, 
справедливості.

Галина БатЮта, 
завідуюча сільської бібліотеки, 
с. Степове. 

Галина савчУк, мама Героя України – 
андрія савчука. м. Підгородне.

Козака несуть, 
і коня ведуть,

Вкритою червоною 
китайкою.

Плаче, плаче вдова,
Дружинонька молода,

За своєю долею проклятою.
Та не плаче одна, 

рідна матінка.
Соленим стовпом 

скам’янілася,
На синочка свого задивилася.

Зупинись, синок! Не туди ти йдеш,
Не туди ти йдеш і коня ведеш.
Не туди ти йдеш і коня ведеш,
Залишаєш стару, ти мене одну.
Залишаєш стару, ти мене одну

У рідній сторонці, у пустім дому.

У рік святкування 200-річчя з дня народження Тараса Гри-
горовича Шевченка в Кіровській селищній бібліотеці відбу-
валися чергові зустрічі 
з шанувальниками його 
художнього таланту й 
геніальної літературної творчості.

Читачі бібліотеки, дорослі та діти 
– Володимир Ярмоленко, Яна Шев-
ченко, Віра Загреба, Яна Троцька та 
інші – знайомилися з книжковою 
експозицією, присвяченою творчості 
Тараса Григоровича Шевченка, чита-
ли вірші Кобзаря, відповідали на пи-
тання літературної вікторини.

На виставці були показані твори 
поета, видані в різні роки, альбоми 
з репродукціями його картин. Осо-
бливий інтерес дітей викликала маленька книжечка Т.Г.
Шеченка під назвою «Буквар», вперше виданий в 1861 р. 
на його гроші тираж у 10 000 примірників. «… Треба лю-
бити й пишатись найкращою своєю матір’ю. І, я, як син її 

великого сімейства, служу, якщо не ради добра для нього 
явного, то, принаймні, для слави імені України».

В одній із зустрічей взя-
ла активну участь дитяча 
художня самодіяльність 

Кіровського Будинку культури. Щоб 
вшанувати пам’ять Кобзаря діти Діана 
Дубовик, Тетяна Юдіна, Настя Булі-
ма та Женя Коляда зі своїм художнім 
керівником Олександрою Колесень, 
прийшли в національних костюмах, 
запалили свічку пам’яті. В ході зу-
стрічі гості взнали історію створення 
воістину народної пісні на вірші Т.Г.
Шевченка «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий» і потім з великим натхненням 
виконали її акапелло.

Дні святкування роковин народження Т.Г.Шевченка та 
шанування його творчості продовжуються. 

тетяна дУБовик, 
бібліотекар Кіровської селищної бібліотеки.

До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шев-
ченка у читальному залі Центральної районної 
бібліотеки була оформлена книжково-ілюстра-
тивна виставка Караван книг «Кобзар – фено-
мен української літератури». А також була пред-
ставлена демонстрація робіт талановитих дітей 
сел. Ювілейного «Світе тихий, краю милий, моя 
Україно». 

А нещодавно в відділі обслуговування Цен-
тральної районної бібліотеки для учнів був під-
готовлений тиждень читацьких інтересів «Світ 
у шкільному портфелі» з метою популяризації 
книг та підручників з математики, хімії, фізики, 
астрономії, географії. Організована експрес-ін-
формація до Всесвітнього дня краси «Особли-
вості національної краси». 

У читальному залі до 120-річчя від дня народ-
ження О.Довженка для молоді було підготовле-
но та проведено інформ-досьє «Пишу, розлуче-
ний з народом» та було запропоновано перегляд 
відеоролика «Історична постать Довженка».

Ше вче нкове
слово 

Поетичні Посиденьки

цікаві зУстрічі 

син свого народу

Лариса омеЛьченко.
оБереГи

На бойове чергування заступить пітьма.
Вкриє блок-пост, наче мати – замерзле дитя,

І колискову прошепче нечутно сама –
Про неспокійне і мирне домашнє життя.
Сниться Іванові білений зболений дім:

Четверо хлопчиків бавляться там у війну. 
Стовбур калини за весну і літо зміцнів,
Жінка помітила першу свою сивину…

Сниться Михайлові дотик, і доторк, і щем:
Перші бажання, що втілені сном у життя…
Ніч тарабанить довкола самотнім дощем:

Краплені карти таро про крихке майбуття…
Вабить Миколу отой, ще незвіданий, світ:
Сцена, і виступ, стискає рука мікрофон…
«Має талант Україна!» – і щирий привіт
Шле уві сні наш вояка у свій батальйон.

Сниться Кирилові Познань, Варшава і Гданськ:
Літфестивалі, переклади, море розваг!

Мирне життя… і зоря, що уже зайнялась!..
В кожного – свій оберіг, що приходить у снах.

Війна вас змусила залишить білий світ,
Хоч прикрашали б ви його, як зорі…
На батьківські серця впав велетенський гніт,
Залишив жити в смутку і великім горі.
А скільки б радості ви принесли для всіх!
Бо в кожному – козацький дух 

і творче вміння,
Ох, як же ваш сріблястий, чистий сміх
Ніс нам усім тепло – як сонячне проміння!..
В сі люди чули б ваші дивні голоси,
Що щастям наповняли, 

множили нам сили, – 
Й не замовкав би гул заводів, дзвін коси,
Дорослі з вами чисте і святе б творили.
Хліба в степах шуміли б і цвіли сади,
Красою дивували б всіх міста, оселі,
Достатньо всім було б дніпровської води,
До школи діти йшли б, щасливі і веселі…
На тих, що братовбивчу битву почали
На Сході рідної, святої України,
Смерть, біль великий, горе принесли, –
З усіх кінців планети гнів 

й прокляття лине!

караван книГ

Феномен  уКраїнсьКої  ЛіТераТури

дітям, Що заГинУЛи
Присвячується малечі, котра стала 

жертвою війни на сході України

Петро дінець, селище Ювілейне.

З якимось острахом іноді думаю 
про день завтрашній моєї рідної 
України. Особливо після панічних 
телепередач деяких українських 
телеканалів про події з Донбасу: 
розгнузданий проросійський теро-
ризм, путінська агресія й часто-гу-
сто нібито безпорадна українська 
армія, недоозброєні Національна 
гвардія України та добровольчі ба-
тальйони, що жертовно і мужньо 
стоять на обороні рубежів Вітчизни. 
За моїм Підгороднім височить вказів-
ник, що засвідчує: до Донецька – 240 
кілометрів. А саме там повномасштаб-
но гуркоче неоголошена російськими 
окупантами війна з кривавими псков-
ськими, улянівським, костромськими, 
чеченськими, московськими десант-
никами-«ополченцями» та диверсій-
но-розвідувальними групами кремлів-
ських спецслужб, які орудують, уже 
не маскуючись, під «зелених чоло-
вічків».

Але, коли виїжджаю з Підгород-
нього до Дніпропетровська, мій 
острах зникає на першому ж блок-
посту, де вартують цілодобово пра-
воохоронці з вояками Нацгвардії. 
В ту мить мимоволі пригадуються 
оптимістичні слова нашого керів-
ника облдержадміністрації Ігоря 
Коломойського, що шлях на Прид-
ніпров’я для підступного ворога 
надійно перекрито. Хто щоб не ка-
зав, але відчайдушними та мудрими 
зусиллями керівництва Дніпропе-
тровської облдержадміністрації, ко-
ричнева зараза місцевого сепаратиз-
му на чолі зі власником «свинокомп-
лексів» в рясі народного депутата і 
по нашому виборчому округу Олега 
Царьова захлинулася в гидотному 
зародку. 

Дніпропетровці одностайно стали 
в патріотичні лави й підтримують 
місцеву владу словом і справами. То 
є добрий знак українського єднання 
проти ворожої зграї нелюдів ще й 

тому, щоб не обрати на наступних 
виборах  до Верховної Ради України 
чергових «свинопасів», котрі будуть 
перебігати від одного фракційного 
корита до іншого. Ми були свідка-
ми, як деякі попередні наші «народ-
ні обранці» відчайдушно  іменува-
ли себе в депутатських об’єднаннях 
«ЗаЄДу», соціалістів, бютівців, регі-
оналів тощо. Дехто з них і тепер на-
магається проштовхнутися (не лише 
тренованими ліктями!) в чергу за 
парламентським мандатом по 29 ви-
борчому округу.

Дніпропетровський район пов-
ноправно знаходиться в цьому, 29 
окрузі. Виборча кампанія в час 
воєнного протистояння накладає 
особливу нашу відповідальність за 
свого депутата. Адже попереду нас 
чекає перебудова всього державного 
організму на європейських засадах 
через законотворчість для місцево-
го самоврядування. Та ж оголошена 
урядом децентралізація, опирати-
меться на законодавчу базу саме для 
органів влади на місцях. Так звані 
громадські активісти, колишні ко-
румповані й слухняні аж «до плін-
туса» глави райдержадміністрацій, 
перелітні птахи з інших околиць 
області, що кучкуються пригрітися 
при обласному центрі – то очевид-
ний, як на мій погляд, передвибор-
чий баласт. Скажіть, у який спосіб 
буде писати реформаторські закони 
для місцевого самоврядування у 
Верховній Раді, наприклад, Надія 
Савченко, учасниця боротьби з те-
рористами на Сході, котра перебу-
ває за межами України за гратами 
в лапах російської ФСБ. Проте вона 
очолює список кандидатів однієї з 
партій. 

Виборці не мають вірити краси-
вим обіцянкам усіляких «зайд», «бу-
дівникам» соціальних добродійств 

і благ, професійним демагогам, 
повторюсь – бізнесовим «свинопа-
сам»... Варто довірятися тим, хто 
пройшов непросту школу місцевого 
самоврядування й добре обізнаний 
з його проблемами та їх розв’язан-
ням, також знає яким чином зако-
нодавчо розкріпачити те саме вкрай 
занехаяне місцеве самоврядування. 
Наголошую: ЗАКОНОДАВЧО РОЗ-
КРІПАЧИТИ, щоб писати в парла-
менті потрібні суспільству закони 
для територіальних громад, які 
були б справжнім господарем свого 
повсякденного життя з реальними 
фінансами, реальними конституцій-
ними правами, а не «відмотаними» 
копійчаними подачками з центру. 
Добре, що такі кандидати в народні 
депутати вже є зареєстрованими в 
списку претендентів у нашому ок-
рузі. 

То ж не чекаймо «манни небесної» 
від обраних нами майбутніх законо-
творців, а чекаймо їхньої кваліфіко-
ваної праці на благо суспільства в 
забезпеченні кожного громадянина 
правом на європейське життя з євро-
пейськими цінностями. То є важка 
дорога для України, але ми мусимо 
подолати її. 

Останніми роками мені довелося 
перебувати в Німеччині, Франції, 
Словаччині та Польщі й від побаче-
ного там, почутого у спілкуваннях й 
прочитаного душа болить і досі: як 
ми так безнадійно відстали й убого 
живемо на такій благодатній, Богом 
даній, українській землі, з таким 
працьовитим народом! 

Тільки ми, виборці, відповідальні за 
те, що день наступний нам приготує.       

михайло скорик, 
кореспондент (2005-2012 рр.) пар-
ламентської газети «Голос Украї-
ни» у Дніпропетровській області.

м. Підгороднє.  

виБори-2014 Що день настУПний нам ГотУє?

день інформУвання
У четвер у залі засідань районної ради від-

бувся єдиний день інформування населення 
Дніпропетровського району за темами: Мир-
ний план Президента України Петра Порошен-
ка та до 25-ї річниці створення «Народного 
Руху України за перебудову».
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як каже мудрість…

ПрокУратУра інформУє З метою усунення перешкод 
у розвитку бізнесу, недопущення фактів порушення прав 
фізичних осіб-підприємців та суб’єктів 
господарювання, незаконного втручан-
ня у їх господарську діяльність, тиску 
з боку органів державного контролю та 
правоохоронних органів у прокуратурі 
Дніпропетровського району запрова-
джено телефон «гарячої лінії» – (056) 27-90-04. 

Повідомлення приймаються у будні дні з 09 до 18 години, 
перерва з 13 до 14 год. 

26 вересня о 12 годині відбу-
деться відновлення меж земель-
ної ділянки, яка розташована за 
адресою: СТ «Меліоратор», ділян-
ка №100 на території Ювілейної 
селищної ради. запрошуємо влас-
ників і користувачів суміжних 
земельних ділянок взяти участь 
у цьому заході.

У К РА Ї Н С ь К А  К У Х Н Я !
ГУЛяШ із картоПЛеЮ 

інгредієнти: 500 г м’яса, 1 кг картоплі, 2 головки салатної цибулі, 
1 ст. л. борошна, 1 г лаврового листа, 3 ст. л. томату, 3 ст. л. олії, сіль, 
перець мелений за смаком. 

Приготування: обмийте й наріжте м’ясо шматочками, посипте сіл-
лю, перцем і обсмажте на сковороді. Додайте дрібно нарізану цибулю, 
м’ясо посипте борошном, і все разом злегка підсмажте. Підготовлене 
м’ясо складіть у каструлю, залийте 3 склянками бульйону або води, 
додайте томат, лавровий лист, накрийте кришкою й поставте на ма-
ленькому вогні на 1 годину. 

Подавати гуляш із відварною картоплею, посипте дрібно нарізаною 
зеленню петрушки або кропом. 

дерУни кЛасичні 
інгредієнти: 8 картоплин, 1 цибуля, 2 зубчики часнику, 2 яйця, ½ 

склянки борошна, сіль, перець мелений за смаком
Приготування: натріть на крупній тертці сиру очищену картоплю, 

додайте сирі яйця, подрібнену цибулю й часник, посоліть, поперчіть. 
Все перемішайте, додайте борошно. 

Смажити на олії до утворення золотистої скоринки. Подавати зі 
сметаною. 

стрУдеЛь із яБЛУками 
інгредієнти: 350 г борошна, 4 яйця, 5 г цукру, 15 г олії, 860 г яблук, 50 

г цукру, 70 г сухарів, 1,5 г кориці, 10 г цукрової пудри, 5 г солі, 170 г води. 
Приготування: замішайте прісне тісто із додаванням жовтків, цу-

кру й половини норми олії й залиште, щільно накривши серветкою 
на 40 хв. Потім розкачайте тісто товщиною 1,5 см, змастіть олією, 
перекладіть на посипаний борошном рушник і розтягніть руками в 
усі сторони до товщини 1 мм, після чого збризніть олією. На полови-
ну підготовленого пласта тіста укладіть шар нарізаних скибочками 
яблук, посипте цукром, сухарями, корицею й за допомогою рушника 
згорніть у вигляді рулету, починаючи з боку, покритої начинки. Під-
готовлений виріб змастіть яйцем, проколіть у кількох місцях і випі-
кайте. Готовий струдель посипте цукровою пудрою. Смачного!

Г О С П О Д И Н І  Н А  З А М І Т К У
неоБхідні Поради 

• Якщо пригоріла каструля, залийте її міцним розчином солі. Через 
2 години прокип’ятіть її й відчистіть від гару; 

• плями від жиру на плиті посипте сіллю, а вже потім відтирайте 
губкою; 

• щоб із кухні випарувався неприємний запах, досить підігріти на 
плиті сковороду з невеликою кількістю столового оцту до повного ви-
паровування; 

• губка стане як нова, якщо занурити її на деякий час в оцет і про-
мити теплою водою; 

• подрібнюючи цибулю, часник, і оселедець, на руках залишаєть-
ся своєрідний запах. Щоб від нього позбутися, достатньо нанести на 
руки несильний розчин оцту та сполоснути їх; 

• скляні вази знайдуть блиск, якщо вони будуть вимиті теплою со-
лоною водою, а потім – холодною.

К РА С У Н Я М
маска дЛя всіх тиПів оБЛиччя 

інгредієнти: сметана (1 ст.л.), зелень петрушки (1 ст.л.), вітамін А 
(10 крапель). 

Приготування: подрібніть зелень, змішайте зі сметаною й додайте 
вітамін А. Маску необхідно нанести на очищену шкіру обличчя, ви-
тримати 15 хв. і змити прохолодною водою. Після маски використо-
вуйте живильний крем. 

З Д О Р О В ’ Я
зУБний БіЛь

Якщо почав нити зуб ввечорі, а до лікаря тільки ранком, то для по-
чатку спробуйте потерти ясна біля хворого місця. Також можна вико-
ристати часник. Візьміть одну часточку часнику й прикладіь до хво-
рого зуба. Такі дії хоча б на деякий час вгамують зубний біль. 

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ
чистка киЛимів 

У солону воду потрібно додати трохи ли-
монної кислоти. Розчин наноситься на щітку, 
якою чиститься килим. Ефективним способом 
також є розчин прального порошку з нашатир-
ним спиртом. Цей склад потрібно нанести на 
килим і розтерти щіткою. Потім дати трохи 
постояти і витерти вологою ганчіркою.

P.S. килими дуже «не люблять»: гаря-
чу воду; занадто жорсткі щітки; чистку 
«проти шерсті»; вогкість (яка з часом 
«проїдає» килим).

овни. Спробуйте спланувати свій робочий тиж-
день, щоб потім не упустити чогось важливого. 
Професійно виконуйте свої обов’язки, і заради ідеї 
підіть на потрібні витрати. 

ТіЛьці. ви зможете втілити свої плани в життя, 
неодмінно отримаєте підтримку ваших колег і парт-
нерів. вам можуть довірити особливу справу, за яку 
ви будете щедро нагороджені. 

бЛиЗнЮКи. на цьому тижні виникнуть неперед-
бачені обставини, ваші плани можуть почати тур-
буватися. вам потрібно спробувати домовитися. 
виниклі фінансові проблеми не вирішуйте в одно-
сторонньому порядку. 

раКи. Проявіть свої професійні якості, вміння 
пристосовуватися, знаходити спільну мову з інши-
ми людьми. Це допоможе досягти успіху. разом із 
тим, проявляйте самостійність і твердість в обгово-
ренні будь-якої проблеми. 

Леви. на цьому тижні ви отримаєте хороші ре-
зультати, отже, не звертайте увагу на інтереси та 
проблеми оточуючих людей. таке ставлення викли-
че в них розчарування й образу. 

Діви. Жорстка позиція у вирішенні деяких робо-
чих питань буде відштовхувати від вас інших лю-
дей. Перечекайте певний період, згодом усе нала-
годиться.

ТереЗи. отримані результати можуть вплинути 
на ваш імідж, викликати як захоплення, так і кри-
тику. тому потрібно підготуватися до різних точок 
зору. Своїм врівноваженим ставленням до справ ви 
заслужите довіру. 

сКорПіони. на цьому тижні вам завадить отри-
мати хороші результати завадить конфлікт із колек-
тивом. вас можуть попросити про допомогу, і ви не 
зможете відмовити. візьміть активну участь у спра-
вах колективу. 

сТріЛьці. Якщо ви на цьому тижні зробили вибір 
на користь духовних цінностей, то проявляйте по-
слідовність у своїх діях, не відступайте від власних 
принципів. тоді ви зможете завершити розпочату 
справу.

КоЗероги. не слід з’ясовувати відносини і йти з 
колективу, так як це може зруйнувати вашу діяль-
ність. тому, якщо виникатиме конфліктна ситуація, 
намагайтеся поступитися, піти на компроміс, щоб 
зняти напругу в стосунках. 

воДоЛії. Як би важко вам на цьому тижні не 
було, нікому не відмовляйте в допомозі. Допомо-
жіть чим можете. Це наблизить вас до людей, ре-
ального життя. 

риби. вам доведеться багато трудитися, щоб от-
римати результати, доведіть, що ви на це здатні. 
При цьому не перетворюйте роботу на боротьбу, 
так як із вами можуть відмовитися співпрацювати

Господарочка
якщо ти лю-

биш людину та-
кою, якою вона 
є, то ти любиш 
її. якщо ти на-

магаєшся цю лю-
дину кардинально 

міняти, то ти лю-
биш тільки себе.

г о р о с ко П

Кілька корисних порад для громадян як не стати жертвою «телефонних шахраїв»: по-перше, спробуйте перевіри-
ти отриману інформацію, передзвонивши тому, хто «потребує негайної допомоги» або людям, які можуть у даний 
момент бути поруч і підтвердити чи спростувати її; по-друге, запитайте невідомого про щось особисте, наприклад, 
в яке місто він телефонує, чи як звати того, хто «потребує допомоги», скільки йому років тощо. Швидше за все, афе-
ристи працюють навмання й так швидко не зорієнтуються. Якщо скажуть, що телефонують із міліції – передзвоніть 
у вказаний відділок і перевірте інформацію. Так само і з лікарнями чи іншими закладами. 

якщо ви або ваші знайомі все ж потрапили в подібну ситуацію, і незнайомі люди, представля-
ючись будь-ким, вимагають у вас гроші за вирішення якихось питань, негайно телефонуйте до  
чергової частини дніпропетровського рв: дніпропетровській район, сел. Ювілейне, вул. рад-
госпна, 38, або за тел. 753-77-04, моб. тел.(067)539-95-03.       Юрій антонЮк.

міЛіція інформУє Не станьте жертвою телефонних шахраїв!

районний центр соціаЛь-
них сЛУжБ дЛя сім ї,дітей 
та моЛоді оголошує конкурс на 
зміщення вакантних посад  фахівців 
із соціальної роботи (м. Підгородне, 
с. Новоолександрівка, сел. Ювілейне, 
с. Степове), фахівця із соціальної ро-
боти на період відпустки по догляду 
за дитиною (с. Горького), Документи 
на конкурс приймаються протягом 
30 календарних днів після публікації. 
вимоги до претендентів: громадян-
ство України, повна вища освіта за 
фахом педагога, психолога, соціаль-
ного педагога, соціальний працівник, 
медичного працівника, стаж роботи 
за фахом не менше 3 років, володіння 
персональним комп’ютером в обсязі 
користувача програмного забезпе-
чення. довідки за адресою: вул. те-
плична, буд. 5, каб. 41,  сел. Ювілей-
не,тел.  753-68-41. 

Втрачене свідоцтво про реєстрацію 
машини марки BOBCAT S175 серії АС № 
184990 та реєстраційний номер 30243 АЕ на 
ім’я ТОВ «Автотранспортне підприємство 
«Ювілейне», вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно се-
рія САА №902914, від 31.01.2003 
р., видане на підставі розпоря-
дження Дніпропетровської район-
ної державної адміністрації від 
28.01.2003 р. за № 28-р, та  витяг 
про реєстрацію права власності 
на нерухоме майно серія ВАА № 
608972 реєстраційний номер 28595 
від 31.01.2003 року. на нежитло-
ву будівлю (магазин по продажу 
продуктів харчування і ТНС- «А» 
загальною площею 112,30 кв.м.), за 
адресою: м. Підгородне вул. Пар-
тизанська, 60-А на ім’я зібарева 
володимира Юрійовича, вважати 
недійсним. 

Адміністрація Підгородненської СЗШ-3, педагогічний та 
учнівський колективи виносять щирі слова співчуття родині 

євгена олександровича Юнкевича,
05.02.2000 р.н., учня 9-а класу, 

з приводу трагічної смерті Жені.
Євген був гордістю 9 класу й усієї Підгородненської СШ-

3. Він був люблячим сином і турботливим братом. Одно-
класники і друзі Євгена знають його, як справжнього опти-
міста, щира посмішка завжди прикрашала його обличчя.

Але з якоїсь невідомої дуже жахливої причини хлопчик 
наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку, в 
якій попросив пробачення у батьків. 

Найдорожче для кожної людини в житті – це посмішка її 
дитини. Яким же жорстоким стало наше життя, якщо ми не можемо захистити наших дітей від 
біди. Як, коли і чому в життєрадісного хлопчика з’явилась така зневіра? Чому ми навчили 
його математиці, літературі, танцювати та займатися спортом, але не навчили захищати 
себе, свою гідність, боротись і перемагати.

Немає в житті нічого непоправного, крім смерті. Лише вона – це темінь і безвихідь. Чому 
ж не знайшлося в житті юнака людини, якій би він довірив свої пережи-
вання, страхи й біди? Чому?! Залишились тільки сотні чому, і на жодне з 
них ми ніколи не почуємо відповіді…

женя перед смертю попросив пробачення. а ми, дорослі, тисячу ра-
зів просимо пробачення в тебе, дитино, за те, що вчили тебе пізнавати 
й любити світ, але не пояснили, що людське життя – то найвища цін-
ність і не навчили любити й захищати себе… 

місто Підгородне знову в печалі й жалобі, люди не 
встигли оговтатися від загибелі вже чотирьох земляків,  
воїнів-захисників, які віддали свої життя саме за те, щоб 
до нас у дім не постукала біда, аж тут – нова непоправна 
втрата – попрощався з життям повний юної енергії й сил, 
талановитий, творчий, 14-літній женя Юнкевич. 
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Товариство Червоного Хреста Дніпропетровського 
району проводить соціальну благодійну акцію зі збо-
ру коштів для придбання військовослужбовцям, жи-
телям Дніпропетровського району, які перебувають у 
зоні антитерористичної операції, бронежилетів, ка-
сок, продуктів харчування, інших необхідних речей. 

Усі бажаючі можуть перерахувати пожертви: 
р/р 26006000783015 АТ «Ощадбанк» філія Дніпропе-
тровське ОУ, ЄДРПОУ 26460153, МФО 305482 (вид 
платежу: благодійний внесок). 

контактна особа – котенко ольга іванівна, 
моб. тел. (097) 567-85-66.

доПоможемо  військовосЛУжБовцям

Крымский Ракушняк, Газоблок, Доска, Брус, Уголь. С У П Е Р Ц Е Н А ! 
Телефони: (096) 0000-144, (095) 0000-144, (093) 0000-144.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕМ
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у жовтні 

місяці 2014 року будуть виникати перерви в електропостачанні на-
ступних 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. Новомиколаївка, 
с. Новоолександрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таромське, с. Дзержи-
нець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.
При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електро-

передач, трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів, відчи-
нених і пошкоджених дверей у них, спроб проникнення до приміщен-
ня з електронним обладнанням сторонніх осіб, просимо сповіщати 
диспетчерську службу дніпропетровського району електричних 
мереж за телефоном: 373-51-12, або районний відділ міліції. 

із повагою до вас адміністрація дрем.

На базі Зорянської СШ (директор Людмила Ку-
лак) нещодавно відбулося спортивне свято з нагоди 
Дня фізкультурника. Майже 50 спортсменів, віком 
від 7 до 60 років змагалися в 7 видах спорту. 

жонглювання м’яча: і місце – Артем Півто-
рикопка (Зорянська СШ-2); іі місце – Олександр 
Бусько (команда Зорянська СШ-1); ііі місце – Вла-
дислав Велієв (Зорянська СШ-1).

стрибки через скакалку: і місце – Тетяна Чехла-
та (Зорянська СШ-1); іі 
місце – Валерія Покась 
та Альона Лісковська 
(Зорянська СШ-2); ііі 
місце – Аліна Корнєєва 
(Зорянська СШ-1).

настільний теніс. 
Юнаки: і місце – Олек-
сандр Бусько (Зорянська 
СШ-1); іі місце – Євгеній 
Деркач (Зорянська СШ-2); 
ііі місце – Владислав Ве-
лієв (Зорянська СШ-1).

настільний теніс. ді-
вчата: і місце – Тетяна 
Чехлата (Зорянська СШ-1); іі 
місце – Ілона Чехлата (Зорян-
ська СШ-1); ііі місце – Надія 
Паращук (Зорянська СШ-2).

дартс. чоловіки: і місце – Ігор Лиша 
(Зорянська СШ-1); іі 
місце – Андрій Клочко, 
Адріан Кандауров, Во-
лодимир Черних (Зо-
рянська СШ-2).

дартс. жінки: і 
місце – Ілона Чехлата 
(Зорянська СШ-1); іі 
місце – Діана Ніщен-
ко (Зорянська СШ-3); 
ііі місце – Альона 
Лісковська (Зорянська 
СШ-2).

кульова стрільба. 
чоловіки: і місце – Микола Маслаківський («Випус-
кник»); іі місце – Олександр Дячков («Випускник»); 
ііі місце – Олександр Бусько (Зорянська СШ-1).

кульова стрільба. жінки: і місце – Валерія По-
кась (Зорянська СШ-2); іі місце – Юлія Пеня та Те-
тяна Чехлата (Зорянська СШ-1); ііі місце – Аліна 
Корнеєєва (Зорянська СШ-1). 

футбол: і місце – «Зоря» (збірна гравців команд 
«Випускник», «Зоря», «Ветеран», Зорянська СШ-

2), капітан команди – Сергій Хомутов, граючий 
тренер – Іван Кузнєцов; іі місце – Зорянська СШ-1, 
капітан команди – Михайло Гуржій, тренер – Сер-
гій Вербицький.

Піонербол: і місце – «Льодяна блисквка» (капі-
тан команди Тетяна Чехлата); іі місце – «Жовто-си-
ні українці» (капітан команди Аліна Корнєєва).

загальнокомандний залік: і місце – Зорянська 
СШ – 1 (учні 8-11 кл.); іі місце – Зорянська СШ – 2 

(учні 4-7 кл.); ііі місце – 
«Випускник» (випускники 
Зорянської СШ); іV місце – 
«Зоря» (спортсмени с. Зоря); 
V місце – «Педагог» (вчи-
телі та обслуговуючий пер-
сонал Зорянської СШ); Vі 
місце – «Ветеран» (спортс-
мени-ветерани с. Зоря).

Сергій Коваленко, голов-
ний суддя: «Ці змагання ста-
ли генеральнью репетицією 
перед районною Спартакіа-
дою «Найспортивніше село». 
Особливо доречно було 

перевірити свої сили перед май-
бутніми баталіями для 
тенісистів, волейболістів 
та футболістів. Сподіва-
юсь, що сільські турніри 

сприяють вдалому висту-
пу зорянців проти спортс-
менів з Партизанського, 
Балівки, Степного, Горя-
нівки та Ювілейного».

Валентина Стець, голо-
ва Чумаківської сільської 
ради: «Ми палко підтри-
муємо ініціативу членів ко-
лективу  фізичної культури 
«Фаворит», щодо того, щоб 
всі свята відзначати спор-
тивними заходами. Сергій 
Вербицький (голова КФК 

«Фаворит») зі своїм активом завжди проводять турні-
ри на досить високому рівні. Жителі громади мають 
можливість отримати задоволення від участі в змаган-
нях, проявити себе, а чемпіони – відзначаються гра-
мотами, дипломами та призами. Як кажуть в народі: 
«І приємно, й корисно». Ми переконані, що і районна 
Спартакіада, яка відбудеться на чудовій спортивній 
базі Зорянської СШ, пройде чітко й організовано».

сергій верБицький.

до уваги мешканців дніпропетровського району!
29 вересня о 9.00 год. на базі «дніпропетровська црЛ дор» (1 поверх від-

ділення хірургії ) відбудеться плановий виїзд по забору донорської крові. 
до уваги донорів! При собі мати паспорт із пропискою Дніпро-

петровської області та ксерокопію ідентифікаційного коду. медич-
ні працівники попереджають, що дуже важливо за три дні не їсти 
жирного, смаженого, уникати вживання спиртних напоїв.  

З кожним роком 
зростає інтенсивність 
автомобільного руху 
на дорогах. А це, в 
свою чергу, підвищує 
відповідальність усіх 
учасників: водіїв, паса-
жирів, пішоходів. Тому 
велике значення набу-
вають знання правил 
дорожнього руху та їх 
виконання. Для поши-
рення і роз’яснення пра-
вил дорожнього руху та 
з метою попередження 
дорожньо-транспортних пригод щорічно, на початку вересня, проходить 
Всеукраїнський конкурс-рейд «Увага! Діти на дорозі».

У рамках цього рейду, на початку вересня, у Підгородненській СЗШ-
4 проходив місячник «Увага! Діти на дорозі!». Під час місячника було 
організовано та проведено багатоиховних заходів, спрямованих на те, 
щоб у дітей формувалися знання правил дорожнього руху, виховувалася 
культура поведінки в громадських місцях, а також бережливе ставлення 
до власного життя та життя оточуючих. 

З метою охоплення просвітницькою діяльністю великої кількості уч-
нів школи організовано конкурс малюнків на асфальті «Будь уважним, 
пішохід!», в якому взяли участь учні початкових класів. Також, у рамках 
дії Всеукраїнської акції «Увага! Діти на дорозі!» до нашої школи завітали 
начальник ДАІ в Дніпропетровській області, підполковник Євген Макс-
ютенко та інспектор ДАІ, майор Вадим Волошин, які нагадали дітям 
правила дорожнього руху. Закріпити отримані знання учні початкових 
класів змогли під час веселих естафет та змагань. Особливу увагу пра-
цівники ДАІ звернули на дотримання правил керування велосипедом. 
Оскільки триває тепла пора, і школярі після занять проводять багато 
часу на свіжому повітрі.

Година спілкування пройшла цікаво та пізнавально. Діти розігрували 
ситуації, вдало та вправно відповідали на запитання. Найактивніших уч-
нів чекали приємні та корисні сувеніри від гостей. Адміністрація школи 
виносить щирі слова вдячності постійним гостям нашої школи, начальни-
ку ДАІ в Дніпропетровській області, підполковнику Євгенію Максютен-
ко та інспектору ДАІ, майору Вадиму Волошину, за цікаву та пізнавальну 
розмову.

марія нємцева, вчитель  Підгородненської СЗШ-4.

ЩОБ НЕ ТРАПИЛОСь БІДИ – 
ПРАВИЛ ДОРОЖНІХ 

ДОТРИМУЙСЯ ЗАВЖДИ!

відділ культури, туризму, національнос-
тей та релігій дніпропетровської рда та 
колектив бібліотечних працівників дніпро-
петровського району від щирого серця віта-
ють із ювілейним днем народження завіду-
ючу сільської бібліотеки с. зоря – 

Людмилу ЛоГачовУ
Ваші роки – 

то Ваш скарб,
Їм ціни немає,

Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм.
Вашу мудрість 

знаєм ми,
Цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас 

поміж людьми
І поваги досить.
Тож прийміть 

уклін від нас,
Щирі слова шани,

Всякий день й усякий час
Пишаємось ми Вами.

19 вересня святкує 70-річний ювілей щира, відкрита, 
працьовита людина, професіонал своєї справи –

іван ПотяГайЛо
44 роки свого життя він віддав педагогічній діяльності, пра-

цюючи вчителем фізкультури в школах м. Підгородного та ке-
рівником шахового гуртка в Будинку дитячої творчості. Вихо-
вав не одне покоління спортсменів. Шаховий гурток, який веде 
ювіляр до цього часу, з задоволенням відвідує багато школярів.

То ж у цей святковий день, шановний 
Іване Федоровичу, хочеться подякува-
ти Вам за самовіддану працю й сказа-
ти вітальні слова з нагоди вашого юві-
лейного Дня народження:

Хай літа не спадають листом,  
Хай квітують і плодоносять,

Як сади на весні, щедрим цвітом
І врожаєм рясним під осінь.

Хай приносять у дім достаток,
В душу – радість, для серця спокій.

Дай Вам Бог на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років.

з повагою колектив дніпропетровського районного Бу-
динку дитячої творчості.

сПорт

Генеральна
р еп е тиц і я

Кожна бібліотека 
має своїх улюблених 
читачів. В Олексан-
дрівській сільській 
бібліотеці це – Олена 
Миколаївна. Читаючи 
сама, вона привчи-
ла до читання своїх 
дітей, а зараз приво-
дить до бібліотеки 
своїх онуків. У ії жит-
ті крім справжньої 
любові до читання є 
справжня любов до 
музики. Вона багато 
років керує дитячим 
ансамблем народних інструментів 
«Калинка» , в якому крім баянів та 
балалайок звучать ложки та домаш-
нє начиння, акомпан ує обрядовому 
гурту на реєстрації шлюбів, гарними 
піснями проводжає молоді подружжя 
на довге та щасливе життя.

Олена Миколаївна є душею і керів-

ником тріо «Мело-
дія», яка за останні 
п’ять років організо-
вує для мешканців 
с. Олександрівка ве-
чори гітаристів, ро-
мансу, дискотека-80, 
пісні кіно . На цих 
зустрічах слухачі та 
учасники можуть 
показати свої талан-
ти. За таку  любов до 
музики та відкриту 
душу Олену Мико-
лаївну поважає ко-
жен олександрівець.

Шановна олено миколаївно!
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято

Радіють олександрівці усі
Хай Бог пошле років Вам ще багато

Здоров’я, щастя радості в душі
Нехай Вас і далі шанують і люблять

А серце залишиться щирим 
та юним.

13 вересня відсвяткувала свій 55-річний ювілей любляча жінка, 
добра господиня, турботлива мати, ласкава бабуся, надійна подру-
га, людина із співучою душею – олена ШаБЛико.

з повагою микола стадник, депутат дніпропетровської районної ради; 
Павло Прокоф’єв, олександрівський сільський голова; ольга івлєва, за-
відуюча олександрівськоі сільською бібліотекою та працівники культури 
дніпропетровського району.


