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Нещодавно в 
загальноосвітній 
санаторній шко-
лі-інтернаті №3 
(директор Мари-
на Ващенко), що в 
м. Дніпропетров-
ську, відбувся 
благодійний яр-
марок. На продаж 
були представ-
лені вироби, зро-

блені руками дітей та їх батьків. Переважали саморобки з укра-
їнською символікою,  великим попитом користувалась запашна 
домашня випічка та багато іншого. Зібрані кошти, а це 12 тис.грн, 
були передані бійцям, пораненим у зоні АТО, які знаходяться на 
лікуванні в лікарні ім. Мечнікова. 

Вранці 23 вересня представники  цієї школи, особисто дирек-
тор, учні та батьки відвідали героїв, які захищали наше мирне 
небо. Вони провели десятьох солдат із зони АТО на лікування та 
реабілітацію до Естонії. Учні подарували бійцям обереги, листи 
та малюнки, які допоможуть їм скоріше побороти біль від ран, 
одужати та повернутись на рідну землю. 

Злата Лимарь, жи-
телька селища Ювіле-
йне, разом із мамою 
Тетяною подарували 
захисникам обереги-мі-
шечки з зерном та тра-
вами – букетом пахо-
щів рідної землі.

Емоції переповню-
вали всіх, і дітей, і до-
рослих. А Софія Мара-
ховська, учениця 5-Б 

класу прочитала такий вірш:
Солдате, ми звертаємось до тебе. 

Ти – воїн, на кордоні ти стоїш, 
І захищаєш нас і Україну-неньку пильно. 

Життя ти віддаси, бо любиш її сильно.
 Чекаємо тебе живим, здоровим, сильним.

 Зустрінемо із радістю в серцях. 
І віримо, що буде небо чистим, 

Що буде тихий ранок і поля в квітках.
Спасибі вам, герої, за життя.

Тетяна Лимарь, директор ДРБК.

БЛаГодІйний ярмарок

СпаСибі вам, герої, за життя

Відповідно до плану основних системних за-
ходів у середу відбулося засідання колегії рай-
держадміністрації під головуванням Едуарда 
Підлубного, голови РДА.

На розгляд колегії виносилися наступні пи-
тання: про підсумки оздоровчої кампанії 2014 
року в Дніпропетровському районі;  про орга-
нізацію роботи закладів освіти у частині соці-
ального захисту дитинства.

Микола Шеремет, начальник відділу осві-
ти райдержадміністрації, проінформував 
присутніх стосовно підсумків оздоровчої 
кампанії поточного року, зазначивши, що 
наймасовіша форма оздоровлення дітей у літ-
ній період – це робота пришкільних таборів, 

які були розгорнуті на території навчальних 
закладів. У нашому районі цього року функ-
ціонувало 20 таких установ. У літній період 
оздоровчою кампанією було охоплено 51% 
школярів, із них: 55 дітей-сиріт, 30 – дітей-ін-
валідів, 23 дитини, батьки яких постраждали 
унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Та-
кож було оздоровлено 183 дитини працівни-
ків агропромислового комплексу району.

У цьому році до організації літньої оздоро-
вчої кампанії активно долучилися: батьківська 
громадськість, органи місцевого самовряду-
вання, соціальні служби району.

Комісія з питань МНС, районна санепідем-

станція контролювали роботу пришкільних 
таборів з техніки безпеки перебування дітей у 
закладах.

Також цього року була активізована робота 
в еколого-біологічному напрямку, а саме ро-
бота Центру еколого-натуралістичної твор-
чості учнівської молоді, на базі якого функці-
онує безліч гуртків із даного напрямку – це й 
бджільництво, зелений туризм, екологічна й 

природоохоронна робота.  Цей заклад є прото-
типом моделі роботи з дітьми щодо залучення 
їх до вивчення природи рідного краю, який у 
майбутньому буде неодмінно затребуваний у 
навчально-виховному процесі.

Доповідачами з даного питання виступи-

ли Світлана Голєндяєва, директор Ювілей-
ної СШ-1 та Лариса Говоруха, директор Кі-
ровської СШ.

З другого питання доповіла Ольга Сіргієнко 
– методист методичного кабінету відділу осві-
ти райдержадміністрації. Згідно даних на сьо-
годні на обліку в загальноосвітніх навчальних 
закладах перебуває: 111 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; 700 
дітей із багатодітних родин; 77 дітей із малоза-
безпечених сімей; 93 дитини із сімей СЖО; 75 
дітей-інвалідів; 56 дітей, постраждалих унаслі-
док аварії на ЧАЕС. У дошкільних навчальних 
закладах виховується: 7 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 78 ді-
тей із багатодітних родин; 10 дітей із малоза-
безпечених сімей;  2  дитини-інваліда; 11 дітей, 
батьки яких постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС.

Держава надає родинам, де виховуються такі 
діти, грошову та іншу допомогу. Також відпра-
цьовано механізм організації харчування дітей 
у загальноосвітніх навчальних закладах.

З початку року матеріальну допомогу по 
досягненню 18-річного віку отримали 17 
осіб із числа сиріт та позбавлених батьків-
ського піклування  на загальну суму 30 770 
грн.

Сьогодні з’явилася ще одна категорія 
дітей, яка потребує особливої уваги. Це – 
переселенці із Криму та східних областей 
України. 184 дітям такої категорії заклади 
освіти надають освітні послуги. 170 із них 
навчаються в ЗНЗ, 14 – в ДНЗ. 7 дітей із чис-
ла переселенців є діти-сироти та соціальні 
сироти. Всі вони отримують безкоштовне 

харчування. 16 дітей – із багатодітних сімей.
У районі створена потужна психологічна 

служба, яка представлена 22 практичними 
психологами і 3 соціальними педагогами. 16 
із них працюють у загальноосвітніх школах, 
6 – у дошкільних навчальних закладах. 2 со-

ціальних педагога – у дошкільних закладах, 
1 – у школі.

У рамках заходу відбулася церемонія на-
городження. За активну участь у проведенні 
етнофестивалю-ярмарку «Петриківський ди-
воцвіт», який днями відбувся в місті Дніпро-
петровськ під лозунгом «Майстри Дніпро-
петровщини – за мир» подякою від радника 
голови Дніпропетровської облдержадміні-
страції Бориса Трейгермана та голови облас-
ної ради Євгена Удода були нагороджені 28 
активістів нашого району, які з великим ен-
тузіазмом долучилися до благородної справи.

наталія якІВЕЦь.

коЛЕГІя

 ЗабеЗпечення процесу 
навчання і виховання дітей 

Президент України Пе-
тро Порошенко провів 
зустріч із послами країн 
«Великої сімки» та Євро-
пейського Союзу. Співроз-
мовники обговорили ко-
ординацію подальших дій 
країн на міжнародній аре-
ні для сприяння мирному 
процесу. Президент від-
значив важливість співп-
раці з країнами «Великої 
сімки» під час зовнішньо-
політичних подій останніх 
тижнів – участі у засіданні 
Європейської Ради, саміті 
НАТО в Уельсі, робочих 
візитів до Канади та США. 
У зустрічі з Президентом 
взяли участь посли в Укра-
їні США Джеффрі Пайетт, 
ЄС Ян Томбінські, Ні-
меччини Кристоф Вайль, 
Франції Ален Ремі, Японії 
Тоїчі Саката, Італії Фабрі-
ціо Романо, Великобрита-
нії Саймон Сміт, а також 
Тимчасовий повірений у 
справах Канади в Україні 
Анне Мейсон-Гаусс.

Прем’єр-міністр Укра-
їни Арсеній Яценюк за-
кликав Росію виконувати 
свої міжнародні зобов’я-
зання й вивести війська з 
української території. Про 
це український прем’єр 
сказав під час виступу на 
загальних дебатах Гена-
самблеї ООН в Нью-Йорку 
в середу: «Ми закликаємо 
Росію відвести свої війсь-
ка, свою артилерію, пере-
стати постачати терорис-
тів, встановити контроль 
над кордоном і розпочати 
реальні мирні перегово-
ри». Під час виступу Яце-
нюк звернувся й до ро-
сійського президента Во-
лодимира Путіна. «Хочу 
звернутися до президента 
Росії: ви можете вигра-
ти бій з військами, але ви 
не виграєте у об’єднаної 
української нації», – зазна-
чив він.

Бойовики продовжують 
атаки у районі Донецька, 
головні бої зараз йдуть за 
аеропорт, а біля Авдіївки 
противник сконцентрував 
значні сили.

Депутати отримали з 
Генпрокуратури відповіді, 
як просуваються справи 
щодо перевірки законності 
використання благодійної 
допомоги для армії та бю-
джетних коштів, напри-
клад, придбання бронежи-
летів. 

ШаноВнІ праЦІВники БІБЛІоТЕЧної СиСТЕми районУ!
Щиро ВІТаємо ВаС ІЗ ВСЕУкраїнСьким днЕм БІБЛІоТЕк.

Бібліотека знайома кожному з дитинства й до старості, як джерело радості, 
духовної сили, помічник у житті, яка відкриває нові далі в бурному потоці сто-
рінок. Книга – це добрий товариш, учитель, вірний супутник. 

Ми переконані, що працівники бібліотечної системи Дніпропетровського 
району й надалі будуть активно сприяти підвищенню читацького попи-
ту, культурному розвитку суспільній і громадсько-політичній орієнтації 
мешканців району.

Прийміть найщиріщі вітання й побажання! Бажаємо вам нових трудових 
звершень, успіхів у вашій почесній справі, невичерпної енергії, опти-
мізму, міцного здоров’я, щасливої долі, родинного тепла та щоб за 
знаннями у ваш бібліотечний світ ішли розумні, привітні, допитливі, 
освідченні й добрі серцем читачі.

З повагою             Едуард пІдЛУБний, голова райдержадміністрації.
                               Віталій ЖЕГанСький, голова районної ради.

ШаноВнІ пЕдаГоГи – «доШкІЛьники»! 
приймІТь ЩирІ ВІТання З ВСЕУкраїнСьким днЕм доШкІЛЛя

Працівникам дошкільної освіти Дніпропетровського району насправді є чим пишатися: за останній 
час у дошкіллі відбулось багато якісних змін на краще. Сьогодні дошкільна галузь користується заслу-
женою повагою у батьків. І в цьому велика заслуга працівників дошкільних навчальних закладів та на-

вчально-виховних комплексів. Саме ви невтомно й наполегливо плекаєте майбутнє нашої держави – юне 
покоління свідомих, розвинутих, талановитих громадян  та справжніх патріотів незалежної соборної 

України. Ви несете дітям добро, вам вірять, до вашої думки прислуховуються, у вас вчаться. Завдяки ва-
шій повсякденній праці малюки долучаються до невичерпних скарбниць людської мудрості, навчаються 

правилам етикету й толерантності, отримують повноцінний фізичний, інтелектуальний, естетич-
ний, соціальний розвиток та рівні стартові можливості перед вступом до школи.

Бажаю всім натхнення, наполегливості й цілеспрямованості в роботі, злагоди й благополуччя в 
родині, здоров̀я, оптимізму, мудрості в житті, добра, надії й любові в серці! Хай доля буде при-
хильною до вас, даруючи приємні враження, цікаві зустрічі, творчу наснагу, віру у власні сили!

З повагою              микола ШЕрЕмЕТ, 
начальник відділу освіти Дніпропетровської райдержадміністрації
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мІнІСТЕрСТВо доХодІВ І ЗБорІВ поВІдомЛяє

У рамках планового щотижневого 
об’їзду територіальних громад району, 
голова райдержадміністрації Едуард 
Підлубний та Віталій Жеганський, 
голова районної ради, побували на те-
риторії Миколаївської сільської  ради. 
Разом із Ігорем Чепелем, Миколаїв-
ським сільським головою, вони відві-
дали об’єкти соціальної сфери. 

Побували в приміщенні сільської 
ради. Відвідалили Миколаївську се-
редню школу №1 (директор Сергій 
Кулик). Основні проблеми на сьогод-
нішній час – капітальний ремонт при-
міщення. В актовій залі потребують 
заміни стільці для глядачів. Також 
оглянули Миколаївський фельдшер-
сько-акушерський пункт. 

Дитячий садочок «Веснянка» не 
функціонує вже багато років. Тож про-
блема забезпечення дітей дошкільною 
освітою в селі дуже нагальна. 

Керівники району зустрілися із сол-
датом, Григорієм Мартиненком, 1991 
р. н., який із квітня цього року пере-
бував на військовій службі та захищав 
цілісність кордонів нашої країни в зоні 
АТО, зараз він перебуває в коротко-
строковій відпустці. Едуард Підлуб-
ний та Віталій Жеганський подяку-
вали Григорієві за вірність обов’язку 
й патріотизм, побажали миру, добра, 
щоб, тримаючи зброю в руках, нашим 
захисникам не довелось більше її за-
стосовувати. 

Цього ж дня очільниками району була 
відвідана Орджонікідзевська сільська 
рада. В’ячеслав Калілей, Орджонікід-
зевській сільський голова під час огляду 
території сільської ради ознайомив голів 
з перебігом справ на території місцевої 

територіальної громади, поділився здо-
бутками та розповів про першочергові 
завдання та  наболілі проблеми. 

Сільський дитячий садок «Сонечко», 
директор Ірина Калілей, працює з 1947 
року, охоплює дошкільним навчанням 
36 діточок, які займаються в двох різно-
вікових групах. Колектив складається з 
12 чоловік, із них 3 вихователі. Для за-
тишного та комфортного перебування 
малечі в закладі є все необхідне. Завдяки 
підтримці батьків та фірми «Агростар», 
був зроблений косметичний ремонт та 
замінені світильники.  Ігор Капустян, де-

путат районної ради, подарував пилосос, 
музичний центр, посуд, рушники для 
ванних кімнат. Не залишається осторонь 
проблем дошкільнят і депутат обласної 
ради Віктор Шинкевич, який купив м’я-
сорубку та холодильник. Невирішеним 

на сьогодні питанням залишається замі-
на старих дверей та вікон на нові – плас-
тикові. Технологічне обладнання на кух-
ні потребує негайної заміни, а саме стара 
плита та духова шафа. Старі котли необ-
хідно замінити. Огорожа дитячого садка 
втратила свій естетичний вигляд, сітка 
прогнила, потребує заміни на нову. На-
болілою проблемою також є заміна труб 
водопровідної та каналізаційної.   

У приміщенні Миколаївскої СШ-2 
(директор Олександр Кислицький) 
проведений косметичний ремонт, але 
проблеми існують: потрібно пробури-

ти свердловину для технічної води.
Фельдшерсько-акушерський пункт пра-

цює в штатному розкладі та приймає хво-
рих пацієнтів, надаючи необхідні медичні 
послуги. Керівники побували в сільсько-
му Будинку культури та бібліотеці.

Делегація також відвідала Степову 
сільську раду, до складу якої входять 
два населених пункти: Степове та Бла-
говіщенка. Разом із Юрієм Світличним, 
Степовим сільським головою, були ог-
лянуті всі об’єкти соціальної сфери. 

Директор Баглійської СШ Надія Світ-
лична провела екскурсію по школі та 
звернула увагу на такі проблеми, як ка-
пітальний ремонт спортзалу, заміна вікон 
на нові металопластикові та придбання 
ще одного шкільного автобуса. Дитячий 
садочок «Берізка» теж не залишився без 
уваги. Були також відвідані фельдшер-
сько-акушерський пункт с. Благовіщенка 
та Степова амбулаторія загальної практи-
ки сімейної медицини, Благовіщенський 
та Степовий сільські заклади культури. 

Едуард Підлубний зазначив, що го-
ловна цінність кожної громади – це тру-
долюбиві люди, які відповідально став-
ляться до завдань на своїх робочих міс-
цях, забезпечують безперебійне функці-
онування установи, де вони працюють, 
зберігають і примножують майно в до-
сить непростих умовах сьогодення.

Юлія ЧУмак. 
на фото автора: Юрій Світличний  

показує Баглійську середню школу.

роБоЧа   поїЗдка

Нещодавно в Центрі первинної медико-санітарної 
допомоги Дніпропетровського району, що в місті Під-
городне, (головний лікар Людмила Побігай) вже втре-
тє відбулися курси із надання невідкладної медичної 
допомоги постраждалим та пораненим під час бойових 
дій.  Учасники-волонтери, які взяли участь: активісти 
групи «Твоє Підгородне», представники інформацій-
ного порталу «Подгородное.in.ua», працівники Підго-
родненської міської ради. 

Олексій Ткаченко, лікар-хірург, провів курс лекції, 
з яких усі присутні дізналися про основи та головні 
умов збереження життя, відновлення здоров’я та як-
найшвидшого видужання поранених і хворих під час-
своєчасного надання їм першої медичної допомоги. 

Пораненим і хворим для відновлення здоров’я потрібні різні лікувально-профілактичні заходи. У зв’язку 
з неможливістю їх виконання безпосередньо на місці поранення, єдиний процес лікування розділяється на 
окремі види допомоги, що надається на полі бою (перша допомога, долікарська допомога) і в медичних під-
розділах, частинах, установах (перша лікарська допомога, кваліфікована й спеціалізована медична допомо-
га, медична реабілітація). В деяких випадках постраждалому доводитися надавати першу допомогу самому 
собі – зупинити кровотечу, накласти пов’язку та інше. Багато людей не знають як зупинити кровотечу, що 
потрібно мати в аптечці, та які ліки використовувати при шоковому стані хворого. Саме тому так важливо, 
щоб кожна людина вміла правильно й у найкоротший термін надати першу невідкладну (медичну) допомогу 
тим, хто її потребує. 

Завдяки таким курсам учасники отримали чітку інформацію щодо дій у різних ситуаціях, де є постражда-
лі люди, й отримали навички надання першої допомоги за сучасними Європейськими стандартами.

 Вчасно надана перша медична допомога  – це реальний шанс врятувати людське життя. Про це ми маємо 
всі добре пам’ятати й бути готовими прийти на допомогу постраждалому в будь-яку хвилину.

Юлія ЧУмак, м. Підгородне. на фото автора: Олексій Ткаченко проводить навчання волонтерів.

На фоні гострих суперечок та серйозних розмов по-
літиків, економістів, бізнесменів про розвиток і роз-
будову країни, далекоглядних прогнозів аналітиків 
про майбутнє нашої держави, гордо постають прості 
трудівники, які своєю щоденною наполегливою пра-
цею вже сьогодні вносять вагомий вклад у покращен-
ня добробуту людей. Це їх, сільгоспвиробників, по 
праву називають годувальниками. Сотні тонн зерна 
вирощують на благо держави аграрії, десятки тисяч 
тонн м’яса забезпечують тваринники, мільйони штук 
яєць відправляють на прилавки магазинів птахівники  
Дніпропетровського району.

Вони в складний для країни час не чекають допомо-
ги від держави, інвестицій та пільгового кредитування. 
Працюють невтомно, розуміючи своє важливе завдання 
із забезпечення продоволь-
ством воїнів-захисників та 
мирного населення.

У фермерському госпо-
дарстві «Вперед Агро» наш 
кореспондент побував уже 
не вперше, і з задоволенням 
щоразу ми відзначали креа-
тивний підхід дружної пра-
цьовитої родини до улюбле-
ної справи. Передав Анатолій 
Васильович своїм наступ-
никам, синові Анатолієві, 
зятеві Олександру та онукові 
Олексію любов до землі, не-
втомну землеробську вдачу, а 
вони пішли ще далі. Щоден-
но цікавляться новинками 
техніки, новітніми підходами 
в вирощування зернових і овочевих культур, втілюють 
найкраще на базі власних господарств «Вперед Агро», 
«Мрія» та «Фортуна». Ми вже писали про власноруч 
змайстровану хлопцями диво-машину капустозбирач, 

аж тут не забарилась іще одна новинка. Запримітили за 
кордоном допитливі українці механізований агрегат для 
очищення цибулі, відразу ж збагнули, що й їм у госпо-
дарстві такий був би в нагоді, це ж яка економія люд-
ської праці! 

«Та коштує машина 
для нашого брата непо-
мірну ціну», - розповідає 
Анатолій Васильович, 
- Саша ж не розгубився, 
уважно оглянув, заноту-
вав у записник, поспіл-
кувався з виробниками 
та користувачами агре-
гату, та й почав скупову-
вати деталі. Сьогодні не 
можемо нарадуватися, 

як набагато спростився 
процес збору врожаю ріп-
частої завдяки саморобно-
му ноу-хау».

На перший погляд все 
надзвичайно просто: кон-
тейнер із цибулею, зібра-
ною з поля, за допомогою 
навантажувача подається 
на опрокидувач, він пере-
вертає контейнер, висипа-
ючи вміст у бункер.  Далі 
по транспортеру, на якому 
по ходу цибуля звільняєть-

ся від грудок землі, вона переміщується до прийомного 
столу й очисника. Це така сітка, під якою влаштовані два 
потужних вентилятори. Вони притягують лушпиння та 
сухі пагони цибулі, а гострі ножі, відразу ці «хвостики» 

відсікають.  До контейнера цибуля падає вже очищена, 
блискуча, золотава. 

Всього за робочу зміну диво-машина здатна очистити 
30 тонн цибулі. Обслуговують її чотири людини. Во-

дій автонавантажувача (кара) 
Володимир Бабенко підвозить 
і завантажує контейнери з ци-
булею, Сергій Булах працює 
на пульті, відповідальний за 
безперебійну роботу агрегату. 
А дві жіночки слідкують за 
рухом цибулі по транспортеру, 
щоб не потрапляли туди гнилі 
овочі та запобігають забиван-
ню й зупинці руху. 

Наталія Сало працює в фер-
мерському господарстві вже 6 
років, і дуже радіє з того, що 
тут думають про людей, за-
безпечують нормальні умови 
праці. А порівняти їй є з чим: 
«У полі я з 16 років, знаю ціну 

продуктам з полів, які щоденно потрапляють на стіл у 
кожну родину, довгий час працювала садоводом у іншо-
му господарстві, але це дуже важка робота. Тут працю-
вати приємніше, бо левову частку роботи виконує за нас 
очисна машина». 

Зустріли ми того дня й Анатолія Реку молодшого, та 
важко було вирвати його із виру повсякденних турбот, 
щоб добути хоч якусь інформацію, поспілкуватися про 
урожай і осінньо-польові турботи. Розповідав про сього-
дення й плани на майбутнє з натхненням, а вже за кілька 
хвилин вибачався й поспішив ремонтувати свого заліз-
ного коня. А ось тут і піймав його в роботі наш фотоа-
парат. Приємно спостерігати за людиною, в якої сяють 
очі,є улюблена справа, і впевненість у завтрашньому дні. 

Таміла Жорняк, м. Підгородне.
на фото автора: анатолій река молодший ремон-

тує свого залізного коня; цибуля в господарстві «Впе-
ред» очищується автоматично. 

ХВаЛа    ТрУдІВникам 

Очищувач  цибулі  зОлОтавОї

кУрСи-ТрЕнІнГ 

НАВиЧКи ПЕРШОї ДОПОМОГи ПОРАНЕНиМ БрифІнГ Щодо оСоБЛиВоСТЕй 
СпЛаТи ВІйСькоВоГо ЗБорУ 

Брифінг провів начальник управління доходів і 
зборів з фізичних осіб Сергій Скрипник.

Під час проведення брифінгу начальник управлін-
ня повідомив, що військовий збір запроваджується 
тимчасово до 1 січня 2015 року і стягується в розмірі 
1,5 % з доходів у вигляді зарплати, інших заохочу-
вальних і компенсаційних виплат або інших виплат 
і винагород, які нараховуються (виплачуються, на-
даються) платникові у зв’язку із трудовими відноси-
нами та по цивільно-правових договорах; виграшу 
в державну й недержавну грошову лотерею, вигра-
шу гравця (учасника), отриманого від організатора 
азартної гри. Інші доходи не повинні обкладатися 
цим збором. Платниками збору виступають особи, 
що є платниками податку на доходи фізичних осіб. 
Нарахування та сплата збору проводиться в тому ж 
порядку, що й нарахування та сплата податку на до-
ходи фізичних осіб, тобто, відповідно до ст.168 По-
даткового кодексу України.

Сергій Скрипник зазначив, що для успішної реалі-
зації загальнодержавного збору формулюється заклик 
до спільноти щодо об’єднання зусиль, бажань та на-
мірів долучитися до вирішення загальнонаціональних 
проблем та надати фінансову допомогу вітчизняним 
Збройним Силам з метою підвищення їх боєготовно-
сті та зміцнення обороноздатності держави.   

дніпропетровська одпІ.
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«Опозиційний блок» – це партія миру, це наш заклик до мільйонів співгромадян 
об’єднатися і зберегти єдність країни і життя людей», – заявив лідер блоку Юрій 
Бойко. Він підкреслив, що учасники блоку – це не партії, а окремі політики, мета 
яких – зберегти Україну, захистити її громадян і відновити мир на її землі. 

У першій десятці списку сусідами є екс-віце-прем’єр Юрій Бойко, голова Фон-
ду «Українська перспектива» Олександр Вілкул, екс-голова Харківської облас-
ної державної адміністрації Михайло Добкін, голова партії ВО «Центр» Вадим 
Рабинович, голова виконкому Партії розвитку України Сергій Ларін, екс-гене-
ральний директор «Азовсталі» Олексій Білий, депутат Верховної Ради України 
Нестор Шуфрич, лідер партії «Україна – Вперед!» Наталія Королевська, голо-

ва комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтє-
єва, перший заступник голови Національного комітету Партії розвитку 
України Микола Скорик. 

Багато хто з них ще вчора заявляли про намір йти по мажоритарним 
округам. «Я, як і багато моїх колег, могли балотуватися індивідуально 
на мажоритарних округах, і, я впевнений, перемогли б. Я вдячний на-
шим громадянам, які запросили мене представляти їхні інтереси в Ме-
літополі, Харкові, Одесі, Ізмаїлі та в інших регіонах. І мене, і багатьох 
моїх друзів під час наших зустрічей з виборцями питали про одне – хто 
захистить нас від цієї влади, яка нищить нашу країну? Чому ми йдемо 

індивідуально, а не об’єднуємося в команду?.. Я не можу бути глухим до вимоги 
людей», – пояснив таку позицію Нестор Шуфрич. 

«Ми йдемо на вибори, і ми змусимо центральну владу в Києві враховувати 
інтереси мільйонів людей, що мають альтернативну точку зору», – вторить йому 
Олександр Вілкул. 

Поява реальної опозиції дає надію жителям розбитого війною південного схо-
ду, що вони не будуть залишені «безголосими» в новому складі парламенту. Що 
Україна залишиться єдиною країною, а у владі буде відбуватися діалог усіх ча-
стин країни, який в підсумку дозволить побудувати нову, сильну Україну. 

ростислав Бойко.

ті, хто серце віддАють дітям

опоЗиЦІя йдЕ на ВиБори єдиним фронТом
Ще пару днів тому складалося враження, що нинішні парламентські вибори 

пройдуть взагалі без участі опозиції. не представлені у владі партії одна за ін-
шою знімалися з виборів, пояснюючи свої дії сумнівною легітимністю виборів 
без участі частини країни, а також тиском з боку чинної влади. представники 
цих партій ішли в мажоритарні округи без будь-яких гарантій зібратися воє-
дино вже в парламенті. Сьогодні ситуація докорінно змінилася. Свій список 
представив «опозиційний блок». І вже в першій десятці цього списку опини-
лися лідери практично всіх партій опозиційного спектру. 

снова майбутньої особистості закладаєть-
ся в ранньому віці. Знання та уміння, на-

буті в дитинстві, якщо висловитися образною мо-
вою – це коріння, і чим воно міцніше, тим впев-
неніше почувається 
людина в житті. 

Немає визначе-
ної межі, коли тре-
ба завершити свою 
освіту, але є чітко 
визначений період, 
коли освіту потріб-
но розпочати. Це 
– дошкільний вік у 
житті кожної особи-
стості. Дошкільна 
освіта – обов’язкова 
первинна складова 
неперервної освіти 
в Україні, а вік до 6 
років – базовий 
етап фізичного, 
психологічного та 
соціального ста-
новлення особи-
стості дитини. 

27 вересня – Всеукраїнський день дошкільни-
ка. Цього дня вся країна вітає тих, хто за покли-
канням душі допомагає пізнавати світ, віддаючи 
силу й серце своїм вихованцям. 

У Дніпропетровському районі функціонують 
18 дошкільних навчальних закладів та 2 навчаль-
но-виховні комплекси (далі НВК). Зазна-
чаємо, що 1 ДНЗ, а саме: КЗ «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) загального 
типу № 17 «Орлятко» Кіровської селищної 
ради», знаходиться на капітальному ремонті.

У дошкільних навчальних закладах райо-
ну сформовано 65 груп, із них 9 груп для 
дітей раннього віку, 54 групи для дітей 
дошкільного віку та 2 групи спеціального 
призначення (мовні), які збережені Ювіле-
йною селищною радою (голова Камінський 
І.М.) з 90-х років минулого століття. З 2003 
року у дитячих дошкільних навчальних за-
кладах селища Ювілейне функціонують 4 оздо-
ровчі групи для частохворіючих дітей. 

Загальна кількість дітей, які виховуються та на-
вчаються в ДНЗ – 1817  вихованців. 

За період із 2010 по 
2013 рік всього створе-
но  236 місць у дошкіль-
них навчальних  закла-
дах. Відкрито 2 додат-
кові групи (35 місць) у  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) 
загального розвитку № 
3 «Буратіно» Чумаків-
ської сільради. Після 
реконструкції віднов-
лено роботу й відкрито   
ще 1 додаткову групу 
(20 місць) у ДНЗ загаль-
ного типу № 35 «Сонеч-
ко» Степнянської сіль-
ради. Відкрито додатко-
ву групу в КЗ «ДНЗ (яс-
ла-садок) загального розвитку № 4 «Рябінушка» 
Олександрівської сільради на 25 місць.

Здійснено реконструкцію будівлі КЗ «ДНЗ (яс-
ла-садок) комбінованого типу  № 2 «Берізка» Юві-
лейної селищної ради та  відкрито 2 додаткові групи  
(56 місць). Створено 2 НВК  на 100 місць (КЗ «Горь-
ківський НВК» та КЗ Підгородненський НВК). 

Але забезпечення дітей дошкільною освітою у 
нашому районі залишається найбільш важливою 
й нагальною проблемою. На сьогодні електронна 
черга дітей віком від 2 до 6 років – 1684 заявки. Це 
є найпроблемніше питання нашого регіону. Відпо-
відно до Закону України «Про дошкільну освіту» 
важливо створити кожній дитині можливості для 
здобуття якісної дошкільної освіти та рівні старто-
ві умови для отримання початкової освіти.

Реаліями сьогодення є охоплення іншими фор-
мами дошкільної освіти. Згідно з чинним законо-
давством створюються групи: короткотривалого 
перебування; короткотривалі прогулянкові; кон-

сультативні; очні і заочні групи соціально-педа-
гогічного патронату; позашкільні заклади; цен-
три розвитку.

Дніпропетровською районною радою та органа-
ми місцевого самоврядування збережена позитивна 
тенденція у ставленні до дошкільної освіти, посили-

лась їхня відповідальність за реалізацію послідов-
ної державної політики в галузі дошкільної освіти. 
Про це свідчить матеріально-технічна база ДНЗ № 2 
«Берізка» та ДНЗ №6 «Червона шапочка» Ювілейної 

селищної ради (голова Камінський І.М, завідуючі 
Яцишина Л.М., Гніда Т.В..), ДНЗ № 10 «Світлячок» 
Новоолександрівської сільради (голова Візір О.О., 
завідуюча Візир Л.І.), ДНЗ «Чарівна казка» (голова 
Желябєва К.П., завідуюча Коваленко С.М.), ДНЗ № 
3 «Буратіно» (голова Стець В.І., завідуюча Притула 
А.Й.), ДНЗ № 7 «Івушка» Підгородненської міської 
ради (голова Дудка П.Ф., завідуюча Євтуховська 
А.В.) та інші. Проте є дошкільні навчальні заклади, 
які потребують термінової уваги голів сільських рад. 
До таких об’єктів можемо віднести ДНЗ (ясла-садок) 
загального типу № 34 «Ромашка» Волоської сіль-
ради (голова Малаканов В.Б., завідуюча Петухова 
Ю.А.), Комунальний заклад «ДНЗ № 12 «Мальвіна» 
Сурсько-Литовської сільради (голова Андрєєв Г.Д., 
завідуюча Кузнєцова О.Г.).

Дошкільний вік – особливо важливий і відпо-
відальний період у житті дитини, в цьому віці 
формується особистість і закладаються основи 
здоров’я. Благополучне дитинство й подальша 

доля кожної дитини 
залежить від мудро-
сті вихователя, його 
терпіння, уваги до 
внутрішнього світу 
дитини. За допомогою 
своїх вихователів до-
шкільнята пізнають 
секрети навколиш-
нього світу, вчать-
ся любити й берегти 
свою Батьківщину. 
А скільки необхідно 
терпіння, мудрості, 
любові, щоб вихова-
ти дитину? Це дуже 

кропітка праця, 
адже кожен вихова-
тель повинен бути 
не тільки педаго-
гом, а й психологом, 
що може допомогти 

маленькій людині направити його внутрішню 
енергію в потрібне русло. 

У дошкільних навчальних закладах району пра-
цюють 153 педагогічних працівники. Серед них 
– педагогічних працівники, нагороджені орденом 
княгині Ольги ІІІ ступеня (Візир Л.І., завідувачка 

КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) загального розвитку № 
10 «Світлячок» Новоолександрівської 
сільради), нагрудним знаком імені 
Софії Русової (Яцишина Л.М., завід-
увачка КЗ «Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) комбінованого 
типу № 2 «Берізка» Ювілейної селищ-
ної ради), Кужель Н.О., методист із 
питань дошкільної та початкової осві-
ти відділу освіти Дніпропетровської 
райдержадміністрації),  значком «від-
мінник освіти України» – 4; мають пе-

дагогічне звання «вихователь-методист» – 10. 
Та головний показник роботи дошкільників 

не в нагородах та званнях, а в дітях, яким вони 
присвятили своє життя, даруючи радість пізнан-

ня, навчаючи розумному, доброму, вічно-
му. Саме в серцях допитливих гомінливих 
хлопчиків та дівчаток ці прекрасні люди 
з щирими очима залишають на довгі роки 
найцінніший скарб – духовне збагачення 
юної особистості.

Як бачимо, дошкілля Дніпропетровсько-
го району займає значуще місце в системі 
дошкільного виховання Дніпропетровської  
області. Напередодні Дня дошкілля від-
діл освіти Дніпропетровської райдержад-
міністрації та творча група представників 
дошкільних навчальних закладів району    
вітають усіх працівників дошкільних уста-
нов, своїх колег зi святом! 

Ми впевнені, що ваша відповідальність, 
доброта й педагогічна майстерність пе-
ретворять кожен день для вихованців до-

шкільних закладів у день радості та щастя!
Із Днем дошкілля ми вітаєм нині

Усіх, хто світлом простеляє путь,
Для кого головне в житті – ДИТИНА,

Її освіта і духовна суть.
Хто до дітей приходить не на службу –
На добру зустріч з нашим майбуттям,

Хто їм несе щодня любов і дружбу
І просто віддає своє життя.

Прийміть від нас вітання щирі
Всі педагоги дитсадків!

Нехай душа і розум будуть в мирі
І все складається у вас в житті.

наталія кУЖЕЛь, 
методист відділу освіти Дніпропе-
тровської РДА.

о
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Село Старі Кодаки (в 1635-1775 рр.– «го-
род», місто, містечко) відоме функціону-

ванням найстаріших на Запоріжжі та Придніпров’ї шкіл. Перша з них була за-
снована в 1639 р. у фортеці Кодак. Про це ми  довідуємось із «Інструкції велико-
го коронного гетьмана С. Конецпольського губернатору Я. Жолтовському від 3 
серпня 1639 р., даної в обозі під Кодаком.» Там дослівно сказано: «Річ Посполита 
хоче тут школу піхотну, із якої буде брати SKAD і капітанів і інших офіцерів, 
потрібно з ними проводити навчання, щоб не тільки нові навчались, але й старі 
того, чому навчились, не забували, повинні все якнайкраще знати (26, с. 15). 
Як бачимо, основна увага зверталася на військову підготовку. Взагалі ж про 
її дев’ятирічну діяльність відомо дуже 
мало. В жовтні 1648 р. польський гарні-
зон капітулював і був виведений із фор-
теці. Школа перестала існувати. Кодак 
перейшов до запорожців, ставши важли-
вим форпостом на підступах до Чортом-
лицької Січі (1652 – 1709 рр.)».

кодаЦька коЗаЦька ШкоЛа.
Вважається, що перша школа на Запоріжжі заснована в 1576 р. на березі Сама-

ри в околицях сучасного Новомосковська й була майже ровесницею Запорізької 
Січі. На території Вольностей Війська Запорізького Низового була ґрунтовно 
організована освіта, особливо в часи Чортомлицької та Нової Січей (1734 – 1775 
рр.). Серед козаків були знавці кількох іноземних мов. Крім рідної, вони знали 
польську, турецьку, татарську, грецьку й латинську. Тож не дивно, що запорожці 
складали вірші латинською мовою та духовні канти (5, с. 540; 6, с. 21).

Для потреб адміністративного управління краєм: паланками, перевозами, 
ринками й базарами, збирання податків, контролю за виконанням інших пови-
нностей, веденням дипломатичної, фінансової, судової й поточної переписки 
була потрібна велика кількість освічених людей. Документи Коша відзначають-
ся грамотним, а деякі й вишуканим стилем. Крім прийшлих людей, які станови-
ли значний відсоток освічених запорожців, відбувалася підготовка й власних ка-
дрів у власних осередках освіти – школах. Вони ділилися на січові, монастирські 
та церковнопарафіяльні. На останніх, як причетних до теми, ми і зупинимося.

Перша козацька школа в Старих Кодаках органічно й невід’ємно пов’язана з 
системою освіти на Запоріжжі.

Великий внесок у вивчення поширення освіти на Запоріжжі зробили Д. І. 
Яворницький, О. М. Апанович та запорізькі історики І. В. Пуха, О. П. Кривошей 
та ін. У 1960-х роках І. В. Пуха розшукав архівні документи та інші історичні 
джерела про існування 16 церковно-приходських шкіл на території Вольностей 
Війська Запорізького Низового (1, с. 687). Зокрема, вони діяли у Старому Кодаку, 
Макарівці, Новому Кодаку, Котовці (зараз Магдалинівського району), Новосе-
лиці (зараз м. Новомосковськ), Покровці, Гаврилівці (обоє Покровського райо-

ну Дніпропетровської обл.) та ін. Безперечно, шкіл було набагато більше (6, с.). 
Адже на Запоріжжі діяло 44 церкви.

У 1766 р. загальна військова рада на Січі ухвалила відкрити школи при всіх цер-
квах парафій (1, с.687). Це підтверджує дослідження історика церкви на Катеринос-
лавщині єпископа Феодосія: «При всех почти приходских церквах запорожского 
войскового подданства существовали школы для обучения казачества грамоте, мо-
литвам и Закону Божьему и шпитали – богоугодные приюты для нищих из всего 
прихода, для безродных престарелых, для слепых, хромых и всякого рода увечных. 
Церковь со звоницей (колокольней), на другой стороне её шпиталь, а на другой – 
школа, составляли необходимую приналежность всякого православного прихода в 

запорожском крае» (20, с.83; 23, с. 93). Отже, по-
дібний освітній та соціального захисту комплекс 
існував і при постійній дерев’яній старокодацькій 
церкві в ім’я архистратига Михаїла, збудованій в 
1748 р. До вчителя парафіяльних шкіл пред’явля-
лися надзвичайно суворі в моральному відношен-
ні вимоги. Він мав бути бездоганним у всіх від-
ношеннях. Як приклад наведемо такі рядки: «на 
баталіях і в бою не був і нікого не вбив, боргів, 

нарахувань і зобов’язань не знав за собою ніяких, у штрафах і покараннях не був».
Парафіяльні школи й шпиталі утримувалися на кошти самого населення. За-

порожці часто робили їм значні грошові внески. Запорізькі парафіяльні школи 
носили чітко виражений національний характер. Навчання велося українською 
мовою. Діти вчилися читати, писати, рахувати, Закону Божого, музиці і співу, 
займалися військовими й фізичними вправами (8, с. 91).

Школи на Запоріжжі готували кадри для власних потреб – писарів, для церков 
уставщиків та дияконів (5, с.544). В цих учбових закладах навчалися діти поспо-
литих і одружених козаків. Значна кількість шкіл на Запоріжжі сприяла поши-
ренню освіти серед різних верств населення. Свою частку вносила й козацька 
школа в Старих Кодаках. В результаті кожне село мало свого писаря для ведення 
громадських справ (16, с. 205).

Важливо, що грамотні люди не зосереджувалися тільки в столиці – Січі, та в 
паланкових містах, а були по всій території Вольностей. Для нас дуже важливе 
свідчення сучасника, який двічі проїжджав територією Запоріжжя. Все побачене 
і почуте він записував. У 1915 р. спостереження мандрівника видав Д. І. Явор-
ницький. Книга називалася «Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зелен-
ского, монаха Полтавского монастиря в 1750-1751гг.» і містить багато надзви-
чайно цінних свідчень про побут запорожців, їх освіченість та про диспути на 
Січі. Для нас важливі такі рядки: «грамотні козаки, яких було чимало в Січі і по 
зимівниках, жили скромно й у великій між собою згоді (3). Отже грамотні були 
не тільки в Запорозькій Січі, а й по зимівниках.

(продовження читайте в наступному № газети)
надія ВІЗир, Володимир мороЗ.

ноВІ ЦІкаВІ ІСТориЧнІ факТи

СТарокодаЦькІй ШкоЛІ –
100 років

ібліотеки – одне з великих надбань циві-
лізації. Без них неможливо уявити роз-

виток науки, освіти, культури життя громадян 
будь-якої країни. Саме вони є основою високо 
розвинутого демократичного суспільства. 

Публічні бібліотеки Дніпропетровського ра-
йону (а це: 2 селищні, 22 сільські та 2 районні 
бібліотеки) працюють над виконанням завдань, 
визначених Програмою діяльності, одне з го-
ловних якої – сприяння 
розповсюдженню знань, 
освіти, культури шля-
хом надання кожному 
користувачеві можливо-
сті вільно виробити своє 
ставлення до соціальних 
явищ та питань, отрима-
ти професійні знання, 
долучитися до національної та світової культури.

Бібліотеки Дніпропетровського району оператив-
но реагують на соціальні зміни в суспільстві, відпо-
відно змінюючи форми та методи роботи.

Кожна бібліотека – це культурний центр, що за-
безпечує інформаційні потреби, як реальних, так 
і потенційних користувачів, надає можливість мі-
жособистісного спілкування практично всім жи-
телям зони обслуговування, організує їх культур-
не дозвілля.

Залежно від основних завдань діяльності, цілей і 
пріоритетів кожна бібліотека визначила власну мі-
сію. Робота бібліотек спрямована на: забезпечення 
потенційних споживачів інформацією незалежно 
від місця й часу виникнення потреб; інформаційне 
забезпечення соціально-економічного прогресу й 
залучення населення до духовних надбань людства; 
прищеплення молоді національної свідомості гідно-
сті громадянина української держави; забезпечення 
демократичного доступу користувачів до інформа-
ції, підвищення інформаційної культури користува-
чів; покращення умов обслуговування користувачів 
в публічних бібліотеках.

Працівники бібліотек Дніпропетровського райо-
ну намагаються, щоб відкритий доступ до бібліо-
течного фонду, довідково-бібліографічний апарат, 
доповнений добірками документів різної тематики з 
основних життєвих питань, дружня атмосфера, до-
брозичливість та зовнішній вигляд співробітників 
зробили бібліотеки закладами, необхідними кож-
ному жителю району для задоволення читацьких і 
духовних потреб. 

Наші бібліотеки активно беруть участь у заходах 
міжнародного значення («Міжнародний рік сім’ї», 
«Рік білоруської культури в Україні», «Міжнародне 

десятиліття «Вода для життя»), знаменних і пам’ят-
них датах державного рівня («Рік Тараса Шевченка», 
«25-та річниця виведення радянських військ із Аф-
ганістану», «70 років звільнення України Червоною 
Армією від фашистських загарбників»), літератур-
но-мистецьких акціях, присвячених О.Довженко, 
М.Коцюбинському, М.Заньковецькій, П.Чубинсько-
му, заходах обласного значення («Всеукраїнський 
тиждень дитячого читання», обласне свято «Віват, 
читач!», обласний заочний конкурс «Кращий чи-
тацький відгук на книги про Велику Вітчизняну вій-
ну», обласне свято до дня захисту дітей, обласний 
тур Всеукраїнського літературно-мистецького кон-
курсу, присвяченого українській поетесі Олені Те-
лізі, обласний конкурс «Успішна сільська бібліотека 
– 2014 року», обласна творча конкурсна лабораторія 
«Як далі жити, підкаже нам Тарас»).

Продовжуємо співпрацювати в регіональних про-
ектах, започаткованих Дніпропетровською бібліо-
течною асоціацією, а саме «Історія публічних біблі-
отек Дніпропетровщини», електронний корпоратив-
ний краєзнавчий каталог «Дніпропетровщина» та 
Шевченківський літературний фестиваль «От де, 
люде, наша слава, слава України».

Окремо зазначу участь Центральної районної бі-
бліотеки в науково-видавничому проекті «Україн-
ська бібліотечна енциклопедія» під керівництвом 
Національної парламентської бібліотеки України. 
Підготовлено ґрунтовний матеріал про кожну пу-
блічну бібліотеку та відомих бібліотекарів району.

Соціокультурна та просвітницька діяльність – 
одна із пріоритетних напрямків роботи КЗ «Дніпро-
петровська центральна районна бібліотека». Тема-
тика масових заходів визначається політичними та 
культурними подіями в житті України та місцевої 
громади. Головне сьогодні – формувати громадяни-

на суверенної держави, який би глибоко знав 
минуле й сучасне своєї країни.

Публічні бібліотеки Дніпропетровського 
району мають значний досвід у краєзнавчій 
роботі. А краєзнавчі дослідження районної 
дитячої бібліотеки заслуговують на особливу 
увагу та на підтримку місцевої влади у видан-
ні зібраних ними матеріалів.

Громадські обговорення, флешмоб-презентації, 
виїзна літературна вітальня «Живе слово» (автор 
Лариса Омельченко), виставки творчих робіт ко-
ристувачів, експозиції молодих художників школи 
естетичного виховання, мультимедійні презентації, 
інформування користувачів через електронну пош-
ту та соцмережі, краєзнавчі екскурсії «Визначні та 
пам’ятні місця Дніпропетровського району», соціо-
дослідження «Краща книга року», акції «Кожен чи-
тач – меценат», традиційний бібліотечно-бібліогра-
фічні уроки, робота інформаційно-консультативного 
центру, правової громадської приймальні, центру 
слов’янської писемності та культури при Централь-
ній районній бібліотеці, активна співпраця з район-
ною газетою «Дніпровська зоря»…

І це тільки незначна частина того, що роблять пу-
блічні бібліотеки для всієї громади Дніпропетров-
ського району.

Сьогодні книга вже є не єдиним засобом отримання 
інформації: телебачення, комп’ютер, інтернет запо-
лонили увагу молоді, юнацтва, людей старшого по-
коління, стали звичним атрибутом їх життя. Але ні 
з чим не порівняти тих емоцій, які відчуває людина, 
гортаючи сторінки книг. Інтернетом треба вміти ко-
ристуватись, а книжку треба любити. Тож в умовах 
стрімкого збільшення потоку інформації та знань, 
роль бібліотек продовжує залишатись незмінною.

У цей святковий день вітаю своїх колег із профе-
сійним святом, яке разом із нами відзначає україн-
ський народ. Наше свято співпадає з християнським 
святом Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Тож Віри вам у власні сили, Надії на те, що наша 
праця буде достойно визнана, Любові наших корис-
тувачів і Мудрості у здійсненні великих планів.

Галина ГаВриЛоВа, директор КЗ ДЦРБ.

ВСЕУкраїнСький дЕнь БІБЛІоТЕк

ДорогІ моЇ бІблІоТечНІ ПрАцІВНИкИ ТА ВсІ чИТАчІ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Все-

українського дня бібліотек! Нехай доля ваша 
завжди буде сповнена вдачею, натхненням, ми-
ром та радістю від кожної прожитої миті.

З повагою алла СафроноВа, 
начальник відділу культури, туризму, національностей 
та релігій Дніпропетровської РДА. 

СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА – 
руХаЄМось впереД

Б
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Найбільш вірогідними цілями 
терористичних атак є місця масо-
вого перебування людей та об’єк-
ти підвищеної небезпеки. Типова 
зброя терористів – замасковані 
вибухові пристрої.

отже, з метою попередження вибуху необхідно: бути уважними та 
звертати увагу на покинуті речі (валізи, сумки, пакунки, парасольки 
тощо); звернути увагу на ділянки свіжоскопаної землі, свіжопоштука-
туреної або свіжопофарбованої стіни будівлі; не брати від сторонніх 
осіб подарунків, квітів, поштових посилань; користуючись громадським 
транспортом, не погоджуватись на пропозиції супроводжувати речі не-
відомої особи (у тому числі провідників, стюардів, контролерів).

при виявленні вибухового пристрою або підозрілої речі необхід-
но: зберігати спокій; негайно повідомити про знахідку представників 
міліції, охорони, аварійно-рятувальних служб або зателефонувати за 
номерами 101, 102; не курити; не користуватись запальничками, іншими 
джерелами відкритого вогню; не торкатись до підозрілої речі руками або 
іншими речами; у жодному разі не намагатися перемішувати вибуховий 
пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення; залиши-
ти місце, де виявлено підозрілий предмет, при можливості організувати 
охорону на безпечній відстані.

У разі вибуху (спрацювання вибухового пристрою) у вашій або 
сусідній квартирі необхідно: негайно по телефону повідомити про 
подію правоохоронні (102), аварійно-рятувальні (101) та медичні (103) 
служби; у разі можливості та наявності необхідних знань і навичок 
надати першу медичну допомогу постраждалим; обов’язково відкри-
ти вікна і двері для провітрювання, оскільки продукти вибуху містять 
отруйні та шкідливі компоненти; дочекатись прибуття представників 
правоохоронних органів (аварійно-рятувальних служб) та у подаль-
шому діяти за їх вказівками.

якщо в результаті вибуху важким предметом притиснуло будь-
яку частину тіла, необхідно: масажувати її для підтримання цирку-
ляції крові; намагатись перебувати як можна довше при свідомості (чи-
тайте вірші, співайте пісні тощо); подавати сигнали всіма доступними 
засобами (мобільний телефон, стукіт по перекриттях та металевих пред-
метах тощо).

Слід пам’ятати, що одразу після повідомлення про вибух аварійно-ря-
тувальними підрозділами розпочинаються роботи щодо визволення по-
страждалих з-під завалів. 

олександр єГороВ, головний спеціаліст сектору взаємодії з 
правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної 
роботи райдержадміністрації.

БЕЗпЕка ЖиТТєдІяЛьноСТІ

З а В д я к и   п и Л ьно С Т І 
моЖна ЗапоБІГТи ТЕракТУ

Щоб шахраї не змогли заволодіти ва-
шою платіжною карткою чи конфіденцій-
ними даними дотримуйтесь простих пра-
вил: не зберігайте картку разом із пін-кодом; 
не залишайте картку на видному місці; не діліть-
ся ні з ким своїми персональними даними і ніко-
му й ні за яких обставин не повідомляйте пін-
код картки; уникайте використання сумнівних 
банкоматів, завжди звертайте увагу на зовніш-
ній вигляд банкомату (картоприймач і клавіату-
ру); якщо банкомат довго знаходиться в режимі 
очікування, працює повільно або зі збоями, слід 
відмовитися від зняття готівки з пластикових 
карт, можливо банкомат перепрограмований 
шахраями; регулярно перевіряйте стан свого 
рахунку як у платіжній системі, так і на картці; 
у жодному разі не зберігайте всі ваші гроші на 
банківській картці;не здійснюйте операції по 
картках за допомогою електронних платіжних 
систем, яким не довіряєте або які бачите вперше; 
в магазинах чи ресторанах при розрахунку 
карткою, всі дії з вашою пластиковою карткою 
повинні відбуватися у вас на очах; у разі втрати 
чи крадіжці вашої пластикової картки, одразу 
дзвоніть у банк, що вас обслуговує для того, 
щоб заблокувати втрачену картку та вберегтись 
від пропажі грошової суми з вашого рахунку; 
якщо ви часто здійснюєте розрахунки через ін-
тернет, заведіть окрему картку, на якій знаходи-
тиметься незначна сума грошей і завдяки якій 
ви здійснюватиме оплату через інтернет.

якщо ви стали жертвою карткових 
шахраїв, відразу повідомте про це до чер-
гової частини дніпропетровського рВ: 
дніпропетровській район, сел. Ювілейне, 
вул. радгоспна, 38, або за тел. 753-77-04, 
моб. тел.(067) 539-95-03.

Юрій анТонЮк, 
заступник начальника сектору ДІМ Дні-
пропетровського РВ ГУМВС України в 
Дніпропетровській області, майор міліції.

В т р а ч е н е 
п о с в і д ч е н н я 
б а г а т о д і т н о ї 
сім’ї  серії АЕ 
№ 002728 від 
20.09.2010 р. на 
ім’я Будніка 
андрія дми-
тровича, вва-
жати недійсним. 

прокУраТУра ІнформУє
З метою усунення перешкод у розвит-

ку бізнесу, недопущення фактів пору-
шення прав фізичних осіб-підприємців 
та суб’єктів господарювання, незакон-
ного втручання у їх господарську діяль-
ність, тиску з боку органів державного 
контролю та правоохоронних органів 
у прокуратурі Дніпропетровського ра-
йону запроваджено телефон «гарячої 
лінії» – (056) 27-90-04. Повідомлення 
приймаються у будні дні з 9.00 до 18.00 
год., перерва з 13.00 до 14.00 год. 

мІЛІЦІя ІнформУє

оБЕрЕЖно, ШаХраї

господарочка
Життєва
мудрість
Будьте від-

повідальні за 
все, що відбу-
вається, адже 
саме ви буду-
єте свою уні-
кальну долю 
і ніхто інший. 

Не варто звину-
вачувати в сво-

їх бідах і невдачах 
оточуючих. 

маГнІТнІ БУрІ 
Сонце у жовтні місяці проявить більшу активність у 

такі дні: 3, 16, 20, 30. Незначні коливання геомагнітної ак-
тивності вчені спрогнозували на такі числа: 2, 8, 21, 25 та 
31 числа.

ГоТУємо УкраїнСькІ СТраВи!
коТЛЕТи по-поЛТаВСьки 

Інгредієнти: м’ясо (яловичина) – 450 г, сало – 50 г, час-
ник – 4 зубчики, перець чорний мелений, сіль  за смаком, 
трохи води, панірувальні сухарі – 3 ст.л., жир – 3 ст.л., олія 
– 1 ст.л. 

приготування: пропустіть м’ясо двічі через м’ясоруб-
ку, додайте воду, подрібніть сало, розітріть часник, при-
правте сіллю, меленим перцем і перемішайте. З фаршу 
сформуйте котлети, обваляйте в панірованих сухарях й 
смажте до готовності. 

Подавати котлети зі смаженою картоплею.

Сирники З родЗинками 
Інгредієнти: сир – 500 г, яйце – 1 шт., цукор – 2 ст.л., 

родзинки – 5 ст.л., вершкове масло – 7 ч.л., сметана – 1/3 
склянки, борошно, сухарі. 

приготування: викладіть сир у глибоку миску, додайте 
борошно, цукор, яйце й перемішайте. Відваріть родзинки. 
Сирну масу розподіліть на невеличкі коржі, та в середину 
кожного покладіть родзинки, краї коржів защипіть, вироби 
обваляйте у борошні або сухарях й обсмажуйте на сковоро-
ді до готовності. 

Подавати сирники зі сметаною.

киСІЛь моЛоЧний ІЗ мЕдом 
Інгредієнти: молоко – 4 склянки, вода – 4 ст.л., мед – 4 

ст.л., родзинки – 4 ст.л., крохмаль – 4 ч.л., цукор – 2 ст.л. 
приготування: розчиніть мед у холодній воді, розве-

діть крохмал. Родзинки промийте. Доведіть молоко до 
кипіння, додати родзинки, цукор, розведений крохмаль і, 
помішуючи, доведіть до кипіння.

Подавати кисіль у холодному вигляді.

ЗдороВ’я
«продУкТ», який рУйнУє ВаШ орГанІЗм

Сіль дуже шкідлива, вона може викликати захворюван-
ня нирок, сечового міхура, серця, судин. Вона викликає 
затримку води у тканинах. Цей продукт не містить ніяких 
вітамінів та органічних речовин, а навпаки сприяє вида-
ленню з організму кальцію й вражає слизову всього шлун-
ково-кишкового тракту.

ГоСподинІ на ЗамІТкУ
ЗаСІБ дЛя миТТя СкЛяниХ поВЕрХонь

Наповніть водою 1,5-літрову пластикову пляшку, додай-
те в неї 1 ст. л. оцту й надіньте кришечку з пульверизато-
ром.  

оСВІЖУВаЧ поВІТря 
Візьміть невеликий пульверизатор на 100 мл. Налийте 

в нього трохи спирту. Капніть 8 крапель будь-якого впо-
добаного вам ефірного масла, доповніть водою. Струсіть 
і використовуйте. Наприклад, щоб уберегтися від інфек-
цій і вберегтися від застуди, можна використовувати ан-
тибактеріальні масла: чайного дерева, розмарину, ялівцю, 
сосни.

краСУням
СприяТЛиВІ днІ дЛя СТриЖок 

1, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29 та 31 жовтня. 
Запам’ятайте: стригти волосся слід тільки за місячним 
календарем. Не варто відвідувати салон краси у неспри-
ятливі дні місяця. 

ЧоЛоВІкам на ЗамІТкУ
ЩІЛини У паркЕТнІй пІдЛоЗІ

Для початку прочистіть щілини. Скористайтеся невели-
ким ножем. Зробіть замазку з дрібної тирси і столярного 
клею. За допомогою ножа акуратно заповніть щілини за-
мазкою. Далі необхідно почекати до тих пір, поки поверх-
ня повністю висохне. На наступний день дуже акуратно, 
щоб не пошкодити паркет, затріть шорсткості дрібнозер-
нистим наждачним папером. Потім промокніть паркет 
злегка вологою серветкою і відполіруйте сухою тканиною.

оВни. Протягом цього тижня ви можете вирішити най-
більш складні завдання завдяки тому, що події будуть склада-
тися на вашу користь. 

ТІЛьЦІ. Цей тиждень хороший для зміцнення своєї ділової 
репутації, зав’язування корисних знайомств. Якщо вам потріб-
на спонсорська допомога, саме зараз великий шанс її отримати.

БЛиЗнЮки. Втомившись від нескінченної суєти, ви відчує-
те величезне бажання стабільності й порядку. Але на цьому тиж-
ні відпочивати буде ніколи. Дуже багато невирішених питань. 

раки. Протягом найближчих днів ви зможете  вирішити 
важливі завдання, які перед вами поставить керівництво. Буде не 
складно, адже ви знаєте свої обов’язки, й виконаєте все швидко.

ЛЕВи. Ділова активність принесе хороші плоди. З початку 
тижня будуть успішно підписуватися договори. Також до вас 
надходитиме багато цікавих пропозицій. 

дІВи. Ви любите й вмієте працювати. Якщо на цьому тижні 
ви проявите все, на що здатні, зможете поправити не тільки своє 
фінансове становище, а й завоювати повагу. 

ТЕрЕЗи. Додаткові джерела доходів із цього тижня будуть 
приносити вам цілком відчутний прибуток. Це може бути під-
робіток, або ж відсоток від укладених угод.

СкорпІони. На цьому тижні ви зможете знайти людей, які 
розділяють ваші цілі, завдяки їхній підтримці буде значно лег-
ше втілювати в життя свої плани. Але для цього потрібно буде 
багато потрудитися. 

СТрІЛьЦІ. Зараз несприятливий час для відвертості. Слід 
десь промовчати, а десь і обережно висловити свою думку. 
Пильнуйте, щоб ваші слова не обернуться проти вас. 

коЗЕроГи. На цьому тижні представника знаку може ося-
яти геніальна ідея, більше того, зірки створять вам відповідні 
умови для її втілення в життя. У той же час вам потрібно стежи-
ти за своїми словами й вчинками.

ВодоЛІї. Цей тиждень хороший для різних досліджень і 
експериментів у вашій сфері. Вивчення громадської думки до-
поможе створити нереальний проект.

риБи. Нові контакти несуть із собою певний ризик, уник-
нути якого неможливо. Тому вам необхідно прислухатися до 
голосу своєї інтуїції. У деяких випадках тільки вона підкаже 
вам вірну пораду.

гороскоп 

Уважаемые члены с/о «мелиоратор» код 
26458328: макаров Борис Борисович (уч.39), 
яковенко Виктор михайлович (уч.84), ких-
та наталья Леонидовна (уч.91), орлянский 
олег Вячеславович (уч.93), полянский Виктор 
Ефимович (уч.99), Самохин николай андрее-
вич (уч.107), Серобаба алексей алексеевич 
(уч.143), вы приглашаетесь 4 октября в 10.30 ч. на 
собрание правления с/о «Мелиоратор» которое со-
стоится на территории с/о «Мелиоратор» возле сто-
рожки. Тема собрания: рассмотрения ваших нару-
шений Устава садового общества (п. 2.2; 3.4; 3.5) и 
Земельного Кодекса Украины ст. 141;143;211 и вынос 
на общее собрание (04.10.2014 г. в 11.00 ч.) решения 
о вашей дальнейшей деятельности в роли члена 
с/о «Мелиоратор». явка обязательна.

В случае неявки – данный вопрос будет рассма-
триваться без вашего участия.

председатель с/о «мелиоратор» Санжаровский Г.н.

дніпропетровська райдержадміністрація оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад: головного спеціа-
ліста відділу ведення Державного реєстру виборців райдер-
жадміністрації (дві посади); головного спеціаліста відділу 
правового забезпечення райдержадміністрації; головного 
спеціаліста із здійснення внутрішнього аудиту райдержад-
міністрації; головного спеціаліста – бухгалтера служби у 
справах дітей райдержадміністрації; головного спеціаліста 
служби у справах дітей райдержадміністрації (тимчасово); 
головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, 
житлово – комунального господарства, будівництва та інф-
раструктури; головного спеціаліста служби у справах дітей 
райдержадміністрації Заступника голови райдержадміні-
страції. Вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта за напрямком роботи, стаж роботи за фа-
хом 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. 

• дніпропетровський районний суд дні-
пропетровської області повідомляє, що 17 
жовтня 2014 року о 15 год. 00 хв. відбудеться 
розгляд цивільної справи № 2-175/3070/14 за 
позовом Виконавчого комітету Горьківської 
сільської ради Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області в інтересах дітей 
Єпішиної Єлизавети Валеріївни до Єпішина 
Валерія Васильовича, третя особа – орган 
опіки та піклування Дніпропетровської рай-
держадміністрації в особі служби у справах 
дітей, про позбавлення батьківських прав та 
стягнення аліментів. У разі неявки відповіда-
ча Єпішина Валерія Васильовича в судове за-
сідання, справу буде розглянуто за наявними 
матеріалами справами та винесено рішення 
суду на підставі наданих суду доказів.

• дніпропетровський районний суд дні-
пропетровської області повідомляє, що 17 
жовтня 2014 року о 15 год. 00 хв. відбудеть-
ся розгляд цивільної справи № 2-175/2981/14 
за позовом Борщ Тетяни Василівни до Борщ 
Наталії Олександрівни, третя особа - Орган 
опіки та піклування Дніпропетровської рай-
держадміністрації в особі служби у справах 
дітей, про позбавлення батьківських прав та 
стягнення аліментів. У разі неявки відпові-
дачки Борщ Наталії Олександрівни в судове 
засідання, справу буде розглянуто за наявни-
ми матеріалами справами та внесено рішення 
суду на підставі наданих суду доказів.

• дніпропетровський районний суд дні-
пропетровської області повідомляє, що 17 
жовтня 2014 року о 14 год. 30 хв. відбудеться 

розгляд цивільної справи №2-175/3227/14 за 
позовом Органа опіки та піклування в інтер-
есах дитини Дорохова Едуарда Євгеновича 
до Дорохової Лідії Дмитрівни, третя особа 
Запорізький обласний спеціалізований бу-
динок дитини «Сонечко» про позбавлення 
батьківських прав та стягнення аліментів. 
У разі неявки відповідачки Дорохової Лідії 
Дмитрівни в судове засідання, справу буде 
розглянуто за наявними матеріалами справи 
та винесене рішення суду на підставі наданих 
суду доказів. 

адреса суду: 52005 дніпропетровська обл., 
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 7, каб. №13.

о.м.Бойко, 
суддя Дніпропетровського районного суду 
Дніпропетровської обл.

Аграрії Дніпропетровського району висловлюють 
щире співчуття з приводу важкої втрати – смерті 
першого фермера Дніпропетровського району 

Володимира Григоровича пряника, 
1955 року народження.

Низько схиляємо голови у глибокій скорботі та ви-
словлюємо щирі співчуття й розділяємо нестерпний 
біль утрати з рідними та близькими покійного.

Втрачене військове тимчасове посвідчення на ім’я 
Святець андрія анатолійовича, вважати не дійсним.

Втрачений диплом електор-газозварювальника 
ПТУ №11 на ім’я Святець андрія анатолійовича, 
вважати не дійсним.
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днІпропЕТроВСький рЕм
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у жовтні місяці 

2014 року будуть виникати перерви в електропостачанні наступних насе-
лених пунктів нашого району: с. Чумаки, м. Підгородне, с. Любимівка, с. Ва-
силівка, сел. Кіровське, с. Балівка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, 
сел. Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Новоолександрівка, с. До-
слідне, с. Братське, сел. Таромське, с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

Телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.

при виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електропередач, тран-
сформаторних підстанцій і розподільчих пунктів, відчинених і пошкоджених две-
рей у них, спроб проникнення до приміщення з електронним обладнанням сторон-
ніх осіб, просимо сповіщати диспетчерську службу дніпропетровського району 
електричних мереж за телефоном: 373-51-12, або районний відділ міліції. 

Із повагою до вас адміністрація дрЕм.

Товариство Червоного Хреста Дніпропетровського району про-
водить соціальну благодійну акцію зі збору коштів для придбання 
військовослужбовцям, жителям 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 Дніпропетров-
ське 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.

я чИТАю,
 я мАлюю

Наша бібліотека є місцем дозвілля дітей. Вони тут можуть 
читати книги, журнали, пограти в шашки,  малювати фарбами 
на аркушах та крейдою на асфальті. Найчастіші гості у біблі-
отеці Маргарита Дзигарь, Кирило Царапкін, Ангеліна Саєнко, 
Сніжана Кудря, Валентина Тацюля та її менші брат з сестрою, 
родина Стаднійчуків та інші. До бібліотеки ходять не тільки 
діти, а й дорослі. В одній будівлі розташований центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді. Робітники центру Максим 
Авраменко, Олеся Сєлєзньова, Валентина Вовк раді вітати у 
себе дітей, особливо в період літніх канікул. Малюки  мають 
змогу там подивитись фільми, малювати фарбами та олівцями.

Так разом із бібліотекарем у приміщенні центру прове-
дено конкурс «Я читаю, я малюю». Всі учасники конкурсу 
отримали заохочувальні призи – солодощі. Також прово-
дяться спортивні конкурси. Адже дуже приємно бачити  
дітлахів, зайнятих чимось корисним та приємним. Так 
діти не тільки весело проводять вільний час,  а й  прилуча-
ються до культури, виховують  любов до книги.

Віра СЕмЕнЮк, бібліотекар с. Горького. 

до уваги мешканців дніпропетровського району!
29 вересня о 9.00 год. на базі «дніпропетровська ЦрЛ 

дор» (1 поверх відділення хірургії ) відбудеться пла-
новий виїзд по забору донорської крові. 

до уваги донорів! При собі мати паспорт із пропискою 
Дніпропетровської області та ксерокопію ідентифіка-
ційного коду. медичні працівники попереджають, що 
дуже важливо за три дні не їсти жирного, смаженого, 
уникати вживання спиртних напоїв.  

ноВини З БІБЛІоТЕки

У шкільному тирі Зорянської СШ 
(директор Людмила Кулак) пройшов 
чемпіонат району з кульової стріль-
би серед команд місцевих громад. За 
медалі від районної організації То-
вариства сприяння обороні України 
(голова В’ячеслав Сорочан) змага-
лись 6 колективів.

підсумкова турнірна таблиця 
(максимум – 150 очок): 1 місце – 
«Зоря» (с. Зоря, Чумаківська сільська 
рада) – 129 очок; 2 місце – «Чайка» 
(Степнянська сільська рада) – 117 
очок; 3 місце – «Зоря-2» (с. Зоря, Чу-
маківська сільська рада) – 115 очок; 4 
місце – «Кіровське» (сел. Кіровське) 
– 113 очок; 5 місце – «Партизан» (с. 
Партизанське) – 89 очок; 6 місце – 
«Перемога» (с. Балівка) – 83 очки.

В’ячеслав Сорчан, голова РО ТСОУ: 
«Снайпери з Зорі не залишали жод-
них шансів суперникам. Вихованці 
Сергія Коваленко стріляли з пневма-
тичної рушниці впевнено й отримали 
відрив від віце-чемпіонів – степнян 
серйозну перевагу в 12 очок».

особистий залік. Чоловіки (мак-
симум – 50 очок): 1 місце – Максим 
Тороп («Кіровське») – 44 очки; 2 міс-
це – Олександр Дьячков («Зоря») – 42 
очки; 3 місце – Олег Тороп («Кіров-
ське»), Микола Маслаківський та 
Микола Галіцин (обидва «Зоря») – по 
40 очок.

особистий залік. Жінки (мак-
симум – 50 очок): 1 місце – Альона 
Романіна («Зоря») – 49 очок; 2 місце 
– Катерина Глущенко («Чайка») – 46 
очок; 3 місце – Людмила Вербицька 
(«Зоря») – 40 очок.

Згідно плану Дніпропетровської 
РО ТСОУ на жовтень-листопад за-
плановані районні турніри з гирьо-
вого спорту, стрілкового поєдинку та 
військово-спортивного триборства.

Сергій ВЕрБиЦкий.

СпорТ

БЕЗ ШанСІВ дЛя СУпЕрника

ЛІТЕраТУрними СТорІнками

пишу, розлучений з народом…

23 вересня відсвяткував свій ювілейний день народження орджонікідзевський сільський голова 
вячеслав кАЛіЛеЙ!

Орджонікідзевську сільську громаду 
Вячеслав Андрійович очолює з листо-

пада 2010 року. Педагог за фахом. 25 років 
свого трудового життя присвятив дітям, 

яким викладав загальнотехнічні дисципліни. 
Ось так, по-вчительському, відноситься сіль-

ський голова і до мешканців сіл Миколаївка та 
Орджонікідзе, і до колективу сільської ради.

«Головне багатство нашої територіальної грома-
ди – це наші люди!», – так вважає В’ячеслав Калілей. 

Шановний Вячеславе Андрійовичу! 
Щиро вітаємо Вас із 60-річним ювілеєм! бажаємо Вам 

і надалі залишатися таким же енергійним і щирим на 
добро. міцного Вам здоров’я, довгих років життя, миру, 
добра й щастя в рідному домі, успіхів на ниві місцевого самоврядування.

З повагою           Едуард пІдЛУБний,  голова райдержадміністрації.
                     Віталій ЖЕГанСький,  голова районної ради.

Колектив Орджо-
нікідзевської сіль-
ської ради, депутатський 
корпус, члени виконавчо-
го комітету щиро вітають 
Вячеслава Андрійовича з 
60-річним ювілеєм та бажа-
ють всіляких гараздів, успіхів на 
благо територіальної громади.

Шановний 
Вячеславе Андрійовичу! 

Нехай завжди Вам 
всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я 

не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Вересень цього року – ба-
гатий на ювілейні дати укра-
їнських письменників. Одні-
єю з них є 120-річчя від дня 
народження Олександра До-
вженка – письменника, сцена-
риста, кінорежисера. Він 
народився 29 серпня (10 
вересня за новим стилем) 
1894 р. на Чернігівщи-
ні, у маленькому містечку 
Сосниця, у багатодітній 
селянсько-козацькій роди-
ні. З-поміж чотирнадцяти 
дітей вижив тільки він, 
Сашко, та його сестра По-
ліна… Про життя великого 
українця, про творчість, по-
значену не тільки славою, 
а й трагізмом, цькуванням 
з боку тодішньої, дикта-
торської сталінської влади 
– про все це почули старшо-
класники ЗОСШ№3 м. Під-
городного. Вони прослухали 
«інформ-досьє» під назвою 
«Пишу, розлучений з наро-
дом», яке підготували для них 
бібліотекар юнацького абоне-
менту центральної районної 
бібліотеки Юлія Равшанова 
та бібліотекар РДБ Лариса 
Омельченко. Присутні відчу-
ли актуальність, суголосся з 
нинішнім часом творів Олек-
сандра Петровича Довжен-
ка. Взяти хоча б уривок його 
кіноповісті «Україна в огні», 
написаної у 1943 році. Там є 
епізод, де Лаврін Запорожець 

«прощається» з портретом 
Сталіна. Він знімає його з по-
куття зі словами: «Що буде з 
народом нашим? Виживе він 
чи загине, що й сліду не ста-
не ніякого? Розженуть його по 

каторгах та по лісах, байраках 
та гнилих болотах, як вовків 
сіромах, та натруять одне на 
одного, так що й живі завиду-
ватимуть мертвим…». А по-
тім, замість повісити назад, на 
покуття, «повернув портрета 
до стіни й поставив долі»… 
Звісно, таких «дрібниць», як 
власна фізіономія щоками до 
стіни – диктатор не пробачав. 
За «Україну в огні» письмен-
ник отримав свої незагойні 
душевні рани, бо спізнав, що 
таке цькування чужих і зрада 
близьких… 31 січня 1945 року 
він, вперше за стільки місяців, 
повернувся до свого «Щоден-

ника»: «Сьогодні роковини 
моєї смерті. 31 січня 1944 року 
мене було привезено в Кремль. 
Там було мене порубано на 
шмаття і поталу на всіх збори-
щах. Все, що було злого, недо-

брого, мстивого, все 
топтало і поганило 
мене. Я тримався рік 
і впав. Моє серце не 
витримало тягаря не-
правди і зла. Я наро-
дився і жив для добра 
і любові. Мене вбила 
ненависть великих 
якраз у момент їхньої 
малості». 

Кінорежисер До-
вженко мешкав у Москві, пи-
сав, творив, «розлучений зі 
своїм народом». Та ніколи не 
забував, що він – українець! 
Мав багато кінематографіч-
них задумів, в яких Україна 
та її люди були героями… 
Багато встиг, та багатьом 
задумам так і не судилося 
втілитися в життя… Готу-
вався до створення фільму 
«Поема про море». Наступ-
ного дня мала розпочатися 
перша зйомка… Та 25 ли-
стопада 1956 року малень-
кий тромб ударив по серцю, 
і Олександра Петровича не 
стало… Йому було 62 роки. 

Похований на Новодівичому 
цвинтарі в Москві. Пізніше 
Юлія Солнцева завершить чо-
ловіків задум: художній фільм 
«Поема про море» таки вийде 
на екрани. Тільки режисером 
у ньому буде вже сама дружи-
на митця.

Учні, разом зі своїм на-
ставником, учителем укра-
їнської мови та літератури, 
Іриною Суйковою, уважно 
слухали розповіді бібліоте-
карів. їхній увазі була пред-
ставлена відео-презентація 
«Життя і творчість Олексан-
дра Довженка», а також віде-
оролик про кохання в житті 
митця, «позичений» з архі-
ву телеканалу «Один плюс 
один». Бібліотечне «відео-ін-
форм-досьє» було наповнено 
цікавими фактами – про це 
традиційно подбала бібліо-
текар Юлія Равшанова (вона 
ж автор монтажу).

Наразі, у школі №3 м. Під-
городного навчається 14 ді-
тей, які приїхали до нас із га-
рячої зони АТО. Розповідь про 
О.П.Довженка слухали двоє 
з них. Бібліотекарі побажали 
новоприбулим успіхів у шко-
лі, а однокласників попро-
сили показати «новеньким» 
цікаві місця Підгородного 
(наприклад, бібліотеку, музей, 
пам’ятник Т.Г.Шевченкові).

Лариса омЕЛьЧЕнко, 
бібліотекар РДБ. Підгородне.

ЛЮБимІВСьк а 
СІЛьСьк а ра да 
оголошує конкурс на за-

міщення вакантної посади 
землевпорядника на постій-
ну роботу. Вимоги до пре-
тендентів: громадянство 
України; повна вища освіта 
або базова вища освіта; від-
повідна кваліфікація; стаж 
роботи за спеціальністю не 
менше 3-х років; володіння 
комп’ютерними програма-
ми. Документи подаються 
протягом 30 днів із моменту 
опублікування оголошення. 

Звертатися за адре-
сою: с. Любимівка, вул. 
Садова, 1.

Шановні мешканці району! дуже необхідна ваша допо-
мога нашому земляку Сергію Товстику, 1979 р.н., мешкан-

цю м. підгородного, учасникові бойових дій у зоні аТо.  
У квітні Сергій пішов добровольцем на службу в надії бути корисним 

як технічний спеціаліст – зв’язківець. призначення отримав начальником 
р-161 (пересувна радіостанція середньої дальності). під час виконання бо-
йового завдання він попав під вогняний обстріл і зараз знаходиться у шпиталі 
міста Львова в реанімаційному відділенні. Сергійові вже ампутовані обидві 
руки. Хлопець у відчаї. йому вкрай потрібна наша допомога й підтримка. 

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

перераховувати кошти можна  на карту приватБанку 
за № 5211 5373 2062 7172 на ім’я дружини олесі Товстик. 

ГЕроєВІ України поТрІБна пІдТримка 


