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ВІТАЛІЙ КУПРІЙ

БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА

Кандидат в народні депутати України 
по одномандатному виборчому округу 
№29 (Петриківський і Дніпропетров-
ський райони, частина АНД району 
м.Дніпропетровська)

Купрій Віталій Миколайович народив-
ся в 1973 році в м. Дніпродзержинську в 
звичайній родині корінням з Петриків-
ського району Дніпропетровської облас-
ті. В родині Віталія є відомий козацький 
рід на прізвище Клешня, його нащадки 
зараз проживають у селах Клешнівка, 
Іванівка, Ульянівка та інших. 

Батьки Віталія деякий час жили та пра-
цювали в місті на металургійному комбі-
наті. Батько Микола слюсарем, мати Сте-
панія кранівницею. У 80-х роках батьки 
повернулись в село, де і проживають за-
раз. У селі Єлизаветівка родина Віталія 
збудувала хату та почала займатись ви-

рощуванням у парниках 
помідорів, огірків, ка-
пусти. Віталій зі шкіль-
ного віку знає, що таке 
важка праця, допомагав 
батькам працювати на 

землі, навчився будівельної справи.
У 1990 році Віталій Купрій закінчив СШ №29 м. Дніпродзержинська 

зі срібною медаллю. Під час навчання він неодноразово вигравав шкільні олімпіади 
з математики, фізики, хімії. Також Віталій активно займався спортом. Його пам’я-
тають як переможця молодіжних змагань із греблі на байдарці та пауерліфтингу 
(досяг рівня кандидата в майстри з цього виду спорту).

Віталій одружений на коханій жінці Ірині, з якою вони разом виховують трьох ді-
тей. Старший Максим наразі служить у батальйоні територіальної оборони «Січес-
лав». Донька Катерина закінчує навчання в школі та готується поступати в універ-
ситет. Меншому синочку Остапику недавно виповнилось 3 роки. Він радує батьків 
своєю невичерпною енергією.

З 1990 по 1995 рік Віталій Купрій жив та навчався в м. Дніпропетровську в держав-
ному університеті на кафедрі «Фінанси та кредит» та отримав спеціальність «еконо-
міст». В університеті він закінчив військову кафедру та зараз є старшим лейтенан-
том запасу Збройних Сил України, знаходиться в резерві територіальної оборони 
(командир мотострілкового взводу).

З 90-х років і до теперішнього часу Віталій займався підприємницькою діяльніс-
тю у сферах будівництва, сільського господарства, торгівлі, реклами. Наразі Віталій 
Купрій – представник  середнього класу суспільства, практикуючий юрист і право-
захисник.

У 2001-2003 роках Віталій навчався в Австралії в школі бізнесу університету ім. 
Макворі, де й отримав фах управлінця вищого рівня (MBA), має рекомендації від 
професорського складу. Життя в демократичній і розвинутій країні показало Ві-
талію, як має піклуватись держава про права людей, який повинен бути рівень їх 
життя, як просто відкрити та вести власну справу, тощо. 

Після подій Майдану 2004 року Віталій вирішив узяти активну участь у розбудові 
української держави й присвятив частину свого часу, енергії та коштів веденню гро-
мадської роботи. Він отримав фах юриста й з 2007 року по теперішній час є головою 
правління громадської організації «Дніпродзержинська Правозахисна Спілка», яка 
допомагає громадянам захищати їхні права та інтереси. Ця організація наразі вирі-
шила поширити свою діяльність на всю Дніпропетровську область та називається 
«Захисник Дніпропетровщини».

У 2010 році Віталій став депутатом Дніпродзержинської міської ради та розпочав 
активну боротьбу з корупцією. Ним виявлені численні факти розкрадання бюджет-
них коштів, земельного дерибану, забруднення навколишньої природи, піднята про-
блема надання неякісних житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів. 
По всіх фактах порушення прав людей правозахисник звертався до правоохоронних 
органів, вищих посадових осіб держави, судів.

За свою активну громадську позицію та безкомпромісну боротьбу з корупцією  
влада двічі організовувала замахи на життя Віталія Купрія. За правління Янукови-
ча Віталію були нанесені тілесні ушкодження середньої тяжкості (переломи, струс 
мозку), але за підтримки близьких людей він одужував та продовжував виконувати 
свою справу. За змовою з корумпованими суддями Партія регіонів неодноразово 
арештовувала все майно правозахисника. А за намір масово розклеїти плакати бабці 
з котом «Взнала що внук проголосував за регіони, переписала хату на кота» влада за 
одну ніч кримінальним шляхом викрала всі 15 рекламних конструкцій (бігбордів), 
які належали Купрію. Його друзі були арештовані по сфабрикованій справі за хулі-
ганство, а сам Віталій деякий час був змушений жити за кордоном. 

Проте Віталій Купрій не здався і, після побиття режимом Януковича студентів, 
одним із перших поїхав на Майдан, де з грудня 2013 року по лютий 2014 року очо-
лював юридичну службу Революційної комендатури у  Київській міськдержадмі-
ністрації, був черговим комендантом від ВО «Свобода».  Віталій – єдиний юрист в 
Україні, який не злякався Януковича, і за мандатом Майдану подав до суду позов 
з вимогою притягнути його до відповідальності за злочини проти власного народу. 

З квітня 2014 року Віталій Купрій є позаштатним радником Дніпропетровської 
облдержадміністрації з питань правоохоронних органів та боротьби із злочинністю. 
В цій діяльності у Віталія вже є конкретні досягнення: притягнення до відповідаль-
ності чиновників за корупційні дії, повернення немовля батькам, якого місяць тому 
в них викрали злочинці з пологового будинку 9-ої міської лікарні Дніпродзержин-
ська, допомога учасникам бойових дій в АТО, їх родинам, а також українським пе-
реселенцям із Донбасу, тощо.

Віталій наразі безпартійний, судимості не має.

передвиборна аГітація
біоГрафія кандидата

передвиборна аГітація

ТранспорТники прагнуТь 
процвіТання країни через відродження

Партія «Відродження» – це крок  до відроджен-
ня України через реформування економіки тран-
спортної галузі . Відродження України – головне 
гасло відновленої партії транспортників. 

Довідка:
Освіта: у 1982 році закінчив Дніпропетровський металургійній ін-

ститут, у 2007 році – Дніпропетровський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України, кандидат наук державного управління.

В 1999 році – наймолодший директор крупного автотранспортно-
го підприємства в Україні серед великих пасажирських перевізників. 

Олександр Резнік – депутат Дніпропетровської міської ради, пра-
цює в Постійній комісії з питань транспорту. 

Своїми роздумами відносно 
розвитку транспортної галузі 
в Україні ділиться голова дні-
пропетровської обласної ор-
ганізації роботодавців галузі 
автомобільних перевезень па-
сажирів, вантажів та шляхо-
вого будівництва олександр 
Миколайович резник.

олександр резник - відомий 
в області керівник великого 
автоперевізного підприємства, 
балотується до верховної ради 
України за списками партії 
«відродження».  За довгі роки 
роботи у олександра Мико-
лайовича накопичився вели-
кий професіональний досвід 
у транспортній галузі. він іде 
до парламенту, щоб розвивати 
і вдосконалювати життєво не-
обхідну країні галузь.

– олександре Миколайовичу, чим викликане прагнення відновити 
роботу партії «відродження»?

– Сьогодні зрозуміло й очевидно, що без представників сфери транспор-
ту, без транспортного лобі у Верховній Раді проблеми нашої галузі вирішу-
ватися не будуть. Щоб галузь працювала як годинник, нам необхідно на 
найвищому законодавчому рівні готувати відповідні законопроекти й брати 
участь у затвердженні прогресивних законів. Усі існуючі в нас законодавчі 
акти, на жаль, тільки руйнують роботу транспортників. Перш за все, край 
необхідні зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт». 

І саме тому партія «Відродження», яка має більш ніж 10-річну історію ро-
боти в українській політиці, не має права залишатися осторонь непростих 
процесів перебудови й відродження держави. Я б сказав, у цьому політич-
ному об’єднанні ключовим є навіть не політика, а практика та досвід. Ми, 
транспортники, йдемо у парламент, бо терміново потрібні реформатори – 
ми не уявляємо Верховну Раду без людей, які будуть нас підтримувати – 
галузь треба рятувати.

Першим у списку партії «Відродження» йде Леонід Костюченко – наш 
земляк, у минулому – міністр транспорту України. Я впевнений, що Ле-
онід Костюченко – один із кращих фахівців у своїй сфері. Він бачить си-
туацію, як у повітрі, так і на морі. Я йду підтримувати Леоніда Михайло-
вича. Свого часу транспортна галузь займала важливе місце в економіці 
нашої країни. Я особисто зіткнувся з такою ситуацією в 1999 році, коли 
був наймолодшим директором крупного автотранспортного підприєм-
ства в Україні серед великих пасажирських перевізників. У 2000 році 
(коли курс долара по відношенню до національної валюти складав 1,8) 
депутати Дніпропетровської міськради ухвалили – з бюджету міста на 
перевезення пільгових категорій виділити 1,5 млн грн. За рахунок цих 
коштів також відбувалось масове оновлення рухомого складу підпри-
ємств. Нарешті, існували гарантії соціального партнерства. І сучасні 
реалії: 2014 рік, долар коштує біля 15 грн, а на перевезення пільгових 
категорій виділено навіть менше ніж 600 тис. грн. 

Ви запитаєте, чому про нас мало чути? На жаль, серед транспортників 
немає олігархів, і ми собі не можемо дозволити те, що доступно суто полі-
тичній партії. Тому так мало нашої політичної реклами, яка коштує занадто 
дорого. Наша реклама – безперебійна робота перевізників, соціальна відпо-
відальність перед людьми, надійна робота транспорту в непростих умовах.

– як вирішити наболілі проблеми транспортної галузі, які, до речі, 
турбують не тільки перевізників, а й людей, життя й праця яких зале-
жить від стабільної ефективної роботи транспортників? 

– Ми взяли курс на Європу і пасажири бажають їздити у європейському 
транспорті. Я дуже хочу, щоб ставлення до транспортників у державі на-
решті переосмислили. Якщо розглядати країну, як організм, то питання пе-
ревезень – це кровоносна система. Людина, щоб бути здоровою, підтримує 
свою серцево-судинну систему. Тому треба серйозно ставитися і до нашої 
транспортної сфери, від якої залежить безперебійна робота різних галузей, 
зв’язок і постачання, а значить ритм нормального життя держави.

(продовження чит. на 3 стор.)
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На відміну від усіх інших 
кандидатів, Костянтин 
Писаревський:

• незалежний, незаплямова-
ний, не має господаря-олігарха 
чи партійного вождя;

• ніколи не перефарбовувався, 
не був кар’єристом, не зламав 
слово, не сидів у кущах, не хо-
вався за кордоном, організатор 
багатьох мітингів за верховен-
ство права, свободу слова й зі-
брання, права людини; 

• делегат Дніпропетровщини на 
Всеукраїнських Форумах Євро-

майданів, мав слово на Майдані, 
учасник подій на вулицях Гру-
шевського, Інститутській в Києві;

• практик, має досвід держав-
ного службовця, добре розумі-
ється на економічних і соціаль-
них проблемах селян та городян;

• високоосвічена людина з сім’ї 
агронома та вчителя, кандидат 
наук, має три вищі освіти, по-
стійно вчиться новому в простих 
людей;

• зазнав політичних пересліду-
вань, нападів, підпалів, рейдер-
ських захватів, пройшов суди й 
кримінальні справи, але не здався; 

• є головою ГО «Земля і Воля», 
яка відстоює права всіх, хто тру-
диться на землі, захищає знедо-
лених в судах, прокуратурах та 
органах влади;

• має багаторічний досвід у ме-
дицині, ініціатор відміни медич-
ної реформи на Дніпропетровщи-
ні та відповідного законопроекту;

• прагне домогтися у Верховній 
Раді автоматичної процедури ви-

ділення місцевою владою землі 
кожній молодій сім’ї, кожному 
молодому спеціалісту, кожному 
новонародженому України. 

Костянтин Писарев-
ський відстоює:

• економічну незалежність тери-
торіальних громад, інтереси моло-
ді, пенсіонерів, вчителів, лікарів, 
фермерів, садових товариств, під-
приємців, розширення мережі со-
ціальних закладів: ФАП-ів, амбу-
латорій, лікарень, шкіл, дитсадків, 
клубів, позашкільних закладів;

• вирішення транспортних про-
блем, благоустрій доріг, цвинта-
рів, відміну платних послуг за 
поховання;

• збереження, як адміністратив-
ної одиниці, Петриківського райо-
ну, розвиток народних промислів; 

• порятунок річок Кільчень, 
Чаплинки, озера Куряче, Петри-

ківських ставків, екобезпеку с. 
Шульгівки, збереження пасовищ, 
заказників, лісу в сел. Кіровсько-
го; вільний доступ до берегів р. 
Дніпра, інших водоймищ;

• громадський контроль над 
владою, створення незалежного 
громадського телебачення.

Костянтин Іванович принципо-
во позапартійний, не перелицьо-
ваний, готовий, в разі обрання, 
об’єднуватись у Верховній Раді з 
позафракційними непродажними 
депутатами, непідконтрольними 
партіям та олігархам;

Він єдиний є своїм і дійсно На-
родним кандидатом, висунутим 
однодумцями, підтриманим за 
особисті кошти земляків.

У Костянтина Писаревського 
вірять, з нього спитають, йому не 
потрібна недоторканість, пільги, 
маєтки, яхти…

справедливість понад усе
землю – кожній сім’ї

очищення влади, судів
з нами Бог, земля і воля!

передвиборна аГітація

Голосуй за своГо – за костянтина писаревськоГо!

непохитної Віри В майбутнє й доВгоочікуВаного 
миру нашому дому – Всій незалежній україні! 

передача більшої кількості адміністра-
тивно-економічних повноважень на місця, 
тобто надання більших можливостей у при-
йнятті управлінських рішень та розподілу 
коштів органами місцевого самоврядування 
та місцевим громадам вкрай необхідна.  ос-
новним завданням є передача 75% податків 
в розпорядження місцевих бюджетів. Лідер 
«Сильної Україні» Сергій тігіпко вважає, 
що у регіональних бюджетах має залиша-
тися більше податків, щоб дати можливість 
місцевій владі самостійно використовувати 
їх як на потреби соціальної сфери, так і на 
розвиток регіону. 

«Сьогодні в місцевих бюджетах залишаєть-
ся близько 25% від тих податків, які збира-
ються. 75% йдуть на київ і можуть поверта-
тися, а можуть і не повертатися на регіональ-
ний рівень. такий принцип є неправильним, 
це треба міняти», – зазначив лідер партії 
«Сильна Україна».

Що робити, коли всі податки сплачені, а 
коштів на місцях не лишилось?

На думку експерта в галузі місцевого 
самоврядування, депутата обласної ради 
Дмитра Гурєєва, централізована система 
розподілу фінансів була зручною для всіх 
урядів, адже вона дозволяла в «ручному 
режимі» керувати коштами. Це добре ро-
зуміють українці, а особливо мешканці 
сільської місцевості. Що робити, коли по-
датки у державу сплачено, на місцях коштів 
залишилося мало, а капітального ремонту 
потребує, наприклад, навчальна установа? 
Без сумніву, ремонтувати. Але для цього 
потрібні кошти, яки мала б громада, якби 
податки залишались на місцях.  

«А тепер давайте на хвильку перенесемо-
ся у звичайну родину, яка планує зробити в 
будинку ремонт. На що перш за все людина  
розраховує? Правильно: на власні доходи, 
тобто на ту суму коштів, яку отримують усі 
члени сім’ї. Далі ці доходи розподіляють-
ся (планують сімейний бюджет): на харчу-
вання, навчання, придбання одягу, оплату 

комунальних послуг тощо. Тобто родина 
планує свої видатки, а залишок залишає на 
ремонт. У залежності від того, що треба ре-
монтувати, можна запланувати на це витра-
ти з бюджету сім’ї за один місяць, а можна  
збирати декілька місяців поспіль, якщо це 
ремонт суттєвий, – коментує депутат об-
ласної ради Дмитро Гурєєв. – За таким, на 
перший погляд, простим принципом мали б 
розподілятися кошти і місцевих бюджетів. 

Але ж це не так. Після сплати всіх податків 
коштів «на ремонт» вже не залишається. Ре-
зультат: місцевій владі доводиться оббивати 
пороги кабінетів чиновників різного рівня, 
щоб отримати додаткові кошти з державного 
бюджету».

більшість податків повинні залишатися 
на місцях.

Основним надбанням реформи децентра-
лізації має стати більша самостійність в 
управлінні, тобто місцева влада зможе сама 
регулювати ставки місцевих податків, а ча-
стина зароблених коштів буде залишатися 
на місцях.

політична партія «Сильна Україна» має 
рецепт розвитку сільських територій.

Голова Дніпропетровської обласної орга-
нізації партії Євгеній Жадан наголошує, що 
сьогодні на сільськогосподарських терито-
ріях можуть бути збудовані так звані «піра-
міди», засновані на виробництві сільсько-
господарської продукції. «У країни прекрас-
на перспектива з точки зору аграрного бізне-
су. В цьому напрямку основними завдання-
ми є залучення інвесторів та розвиток сіль-
госпвиробництва. Сьогодні Україна довела 
свою спроможність як рослинницька країна. 
Ми показали динаміку в вирощуванні зер-
нових, бобових, олійних культур. Ця галузь 

буде розвиватися. Зрозумілі і властивості 
цієї галузі: найменша інвестиційна ємність, 
швидка оборотність і швидкий вихід на точ-
ку рентабельності. Разом з тим, по-перше, 
бізнес прагне підвищити рентабельність, 
по-друге – зайнятість у цьому секторі до-
сить низька. У сільському господарстві не-
обхідна інтенсифікація виробництва в на-
прямку тваринництва, овочівництва та ін. 
Сільське господарство – це напрямок, який 

на багато років вперед дозволить зробити 
одні й ті ж землі інвестиційно привабливи-
ми. На одних і тих же територіях можна ви-
будувати кілька виробничих пірамід: сьо-
годні це виробництво молока, завтра – мас-
ла, післязавтра – кондитерських виробів. За 
рік аналогічна схема може бути реалізова-
на, наприклад, з томатами», – сказав він. 

розвиток сільськогосподарського вироб-
ництва створить нові робочі місце для се-
лян.

Євгеній Жадан підкреслив, що побудова 
виробничої вертикалі збільшить потребу 
в кадрах, а відповідно – рівень зайнятості 
сільського населення. «Інший аспект, який 
сьогодні хвилює всіх, – це питання зайня-
тості сільського населення та підвищення 
рівня життя в селі. У міру зростання вироб-
ничої вертикалі на одній і тій самій тери-
торії буде рости потреба в людях, притому 
у кваліфікованому персоналі. Відповідно, 
буде рости і добробут населення», – зазна-
чив Євгеній Жадан.

Політична партія «Сильна Україна» напо-
лягає, що коли органи місцевого самовряду-
вання мають власні кошти та можуть ними 
розпоряджатися, місцева влада несе полі-
тичну відповідальність за соціально-еконо-
мічний розвиток регіону. Перспектива от-
римання нових повноважень та додаткових 
доходів вирішила б цілу низку проблем. 

децентралізація – порятунок села

передвиборна аГітація
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Готується до довгоочікуваного відпочинку та 
зимового сну земля мати-годувальниця. вже в її 
теплих обіймах зелені кущики-синочки озимої 
пшениці. огортає родюча ненька своїм теплом 
діток-зернинок, які не встигли ще прорости, та 
набравшись сили й поживних речовин від землі, 
неодмінно зазеленіють навесні та заколосяться 
влітку. 

вже холодними ранками примороззю вкрива-
ються поля, та майбутньому врожаю й мороз не 
страшний. осінньо-польові роботи виконані в 
строк, а значить можна трішки перепочити та-
кож і натхненним трудівникам-землеробам в очі-
куванні теплих ласкавих промінчиках сонечка…

Разом із працівниками СПП «Чумаки» о пів на 
восьму ранку розпочинають робочий день і началь-
ник агропромислового розвитку райдержадміні-
страції Тетяна Ткач та кореспондент нашої газети. 
Оперативну нараду проводить керівник господар-
ства Дмитро Ємельченко, розподіляє фронти робіт 
на конкретні завдання на день, уважно прислухову-
ється до думки своїх працівників: головного агро-
нома Галини Демиденко, головного інженера Петра 
Ройка, інженера з техніки безпеки Віри Шляхтіної, 
заступника директора з тваринництва Сергія Біжка.

Тетяна Ткач вітає колектив господарства із завер-
шенням осінньо-польових робіт, відзначає: «Щиро 
вдячна всім вам за нелегку, таку важливу працю. 
Сьогодні СПП «Чумаки» 
– одне з кращих госпо-
дарств району, де люди 
працюють дружно, зла-
годжено, виконують без 
затримок усі поставлені 
завдання і з польових ро-
біт, і з покращення умов 
праці сільгоспвиробників, 
піклуються про людей, які 
здали свою землю в орен-
ду, тож район може пиша-
тися таким колективом».

Тетяна Іванівна поясни-
ла: «На жаль, урожай цього року не зміг досягти 
запланованих показників. Кукурудзяні поля так до-
бре зростали, але два тижні спеки далися взнаки, 
не дали можливості отримати повноцінне насіння, 
ледь-ледь 25 ц/га вдалось зібрати. Не отримала че-
рез засуху необхідного розвитку й коренева систе-
ма соняшника, що теж знайшло своє негативне ві-
дображення на врожайності «чорного українського 
золота».

Про підсумки збирання зернових у СПП «Чума-
ки» спілкуємось із Дмитром Ємельченком.

«Урожай цього року в нашому господарстві 
дійсно скромний, – не без хвилювання стверджує 
Дмитро Анатолійович. – Щоб проаналізувати 
причини втрат, ми навіть запросили представни-
ків інституту сільського господарства – фахівців 
рослинницької галузі, які вказали на недоліки: 
відсутність вологи майже на 1 м в глибину, пізні 

заморозки, рання вегетація, відсутність можли-
вості додаткового поливу – дали врожайність не 
вище 30 ц/га зернових».

Ножиці в цінах теж боляче вдаряють по сільгосп-
виробниках. Зерно 1 класу сьогодні коштує 2 800 
грн, але така ціна не перекриває захмарні ціни на 

ПММ, які зросли майже вдвічі, на 25 % подорожча-
ли запчастини для ремонту с/г техніки, медикамен-
ти для тварин.

«Але не зважаючи на труднощі, – розповів керів-
ник, – з повагою у нашому господарстві відноси-

мось до людей та їх праці. Збіль-
шені розцінки на 20 % та заробітна 
плата на 15 %. Найго-
ловніше – всі виплати 
здійснюємо своєчас-
но, стабільно. У гос-
подарстві сьогодні 
найвищий показник 
оплати за паї – 5,84%! 
Орендодавцям про-
понується борошно, 
свіжа олія, заплано-
ваний обробіток при-
садибних ділянок по 

ціні 10 грн за 1 сотку. Люди відчува-
ють впевненість у завтрашньому дні 
та піклування, тож перезаключили з 
господарством 890 договорів на орен-
ду землі на 15 років».

Дмитро Анатолійович задоволений 
конкретними досягненнями господарства по посі-
ву в осінній період: «Вже засіяно озимими більше 2 
тис. га, що більше запланованого». 

Галина Демиденко розповіла: «На всі посіви в гос-
подарстві використовують тільки власне вирощене 
зерно. Насіннєві ділянки в СПП «Чумаки» засіяні 
елітними сортами одеської селекції: Литанівка – 60 
га, Антара – 22 га, Одеська 267 – 38 га. 

Важлива складова успіху будь-якої справи – це 
люди, як вони відносяться до роботи, яку насоло-
ду й прибуток отримують, так і справа ведеться. На 
посіві найбільше відзначилися механізатори Іван 

Зарецький, Сергій Мужичук, Олег Тартоній, водій 
Олександр Чорний.

На збиранні соняшника вахтовим методом працю-
вав Руслан Рогальський, він встановив рекорд госпо-
дарства, особисто зібрав понад 1000 га соняшника.

«Робота аграрія завжди пов’язана з ризиками, 

– наголошує Дмитро Ємельченко, – як ніхто, хлі-
бороб часом має покластися на власну інтуїцію, 
передбачливість, а вже наука та досягнення техніч-
ного прогресу доповнюють образ успішного госпо-
даря землі. Ось і цієї осені довелось на власний роз-
суд сіяти зерно в суху землю. На щастя, відчуття не 
підвели, рясний дощ не забарився, і вже, погляньте 

на поля, якими зеленими кущиками зеленіють лани 
озимих…

Дійсно, поля, покриті зеленим килимом, радують 
око, погодні умови склалися прекрасні, трудівники 
СПП «Чумаки» посміхаються, а значить зростають 
і надії на врожай майбутнього року.

таміла Жорняк, с. Чумаки.
на фото автора: дмитро Ємельченко прово-

дить «оперативку», яка збирає аграріїв щоран-
ку; тетяна ткач та Галина демиденко задоволені 
сходами полів озимої пшениці; руслан рогаль-
ський – кращий комбайнер господарства.

надії на врожай майБутньоГо року
підСУМки оСінньо-поЛьових робіт

передвиборна аГітація ТранспорТники прагнуТь 
процвіТання країни через відродження

(Закінчення. поч. на 1 стор.)
Найгостріше сьогодні стоїть 

проблема роботи пасажирського 
транспорту. Пасажири не зна-
ють всіх причин та ситуації, що склалася у сфері перевезень, вони платять за 
послугу й вимагають якісного її виконання. 

Але ж сьогодні практично мало сімей, в яких би не було машини. Тому 
проблеми транспортної галузі вже давно вийшли за рамки вузьких проблем 
фахівців нашої професії. Всім абсолютно зрозуміло, що автомобіль, задіяний 
в процесі перевезень для транспортника, є знаряддям праці. Ми купуємо ав-
томобілі, щоб на них працювати. Тому парадоксально звучить, що вартість 
транспорту в нас на 60% дорожча, ніж платять перевізники в інших країнах.  
А тепер візьмемо листочок і порахуємо: вартість послуг перевезень в країні на 
80 % дешевше, а вартість транспорту, який сьогодні ми змогли б купити, на 60 
% дорожча, ніж в інших країнах. То як у такому рівнянні визначити прибуток 
підприємства? 

До того ж, європейські транспортники займаються тільки процесом перевезень, 
а на плечі українських – звалюються всі проблеми. І замість того, щоб вдоско-
налювати безпеку руху, ми займаємось не властивими нам справами, наприклад, 
біотуалетами. Досі дуже популярною в нашій державі є догма – якщо немає мож-
ливості підтримувати – то найпростіше звалити всі біди й зробити винуватими.

Але, не зважаючи на всі труднощі, безумовно, перевізники розуміють свою 
соціальну відповідальність. І тому процес відродження ми не будемо починати з 
підвищення цін. А перш за все – з довіри, розуміння. 

– на вашу думку, чи є надія на приведення до належного стану доріг? 
– На ремонти і будівництво доріг потрібні великі кошти. Дивно, що завжди го-

стро стоїть питання де їх взяти, коли ми всі платимо внески на їх підтримку шля-
хом придбання палива, також виділяються з бюджету й цільові гроші на ремонт 
доріг. Але, в кращому разі, з цих сум на покращення стану доріг виділяється 20 
%. Питання – куди зникають гроші? – залишається риторичним… Якщо так буде 
продовжуватися і далі – у нас ніколи не буде гарних доріг. Ситуацію треба зміню-
вати докорінно. Стежити за цим процесом повинні фахівці відповідних управлінь.

– Чи достатньо кадрів у транспортній галузі для здійснення зручних та 
безпечних перевезень пасажирів і вантажів? 

– Скажу чесно: у нас брак фахівців. Перш за все тому,  що, на жаль, останнім ча-
сом, наша робота стала не престижною. Як фінансово, так і морально. Пасажира 
мало цікавить, хто керівник автотранспортного підприємства чи його головний 
інженер. Людей цікавить – хто водій тієї маршрутки, якою вони добираються на 
роботу і повертаються додому. А ще, який  він спеціаліст, чи він здоровий, чи 
він вправно водить машину. Якщо бути відвертим, у нас гострий дефіцит водіїв.

Чому багато людей зараз шукають роботу, але не хочуть іти працювати воді-
ями? – на це питання нехай відповість читач. Зарплата у водія маленька, став-

лення пасажирів до нього, здебільшого, негативне, 
в будь-яку мить можуть зіпсувати настрій, нагру-
бити. 

Ситуація просто критична. Підтвердження цьо-
му: Асоціація роботодавців сьогодні тісно співп-
рацює з профспілками транспортників. По суті 

своїй, профспілки повинні захищати інтереси працівників. А роботодавці – інте-
реси працедавців. Але на жаль, наші інтереси зараз збігаються, що і є нонсенсом. 

Повернемося до початку нашої розмови. Назвемо складові, які впливають на  
заробіток наших працівників. Наприклад, у 2000 році автотранспортним під-
приємствам, окрім виділення пільгових коштів,  надавалися пільги з виплати 
податку на землю. Земля під АТП є технологічною, вона  призначена для відстою 
та ремонту транспорту. Ми не можемо розмістити на цій ділянці, наприклад, кі-
оски. Але маємо парадокс – платимо податок на землю з коефіцієнтом – 3. Тому, 
повторюю,  ми хочемо відновлення справедливості й у розподіленні податків. 

Ще приклад – вартість палива підвищилася більше, ніж в два рази, а ми працю-
ємо на регульованих тарифах. Тобто, наші прибутки залишаються на тому ж рівні. 
Адже ми возимо не мільйонерів, а простих громадян. Перевозимо за будь-яких 
погодних умов. Хто ж вивезе людей, наприклад, взимку на роботу, якщо не ми?

– якими турботами ще живуть сьогодні трудівники-транспортники, як 
зустрічають професійне свято?

– Автотранспортні підприємства області займають активну громадську пози-
цію. Ми ремонтуємо військову техніку з зони АТО. Також нами передано кілька 
одиниць своєї техніки українським військовим. Ми завжди пам’ятаємо, що ці 
люди нас захищають. Ми їм дуже вдячні за мирне небо. 

Також транспортники надають допомогу біженцям, передають продукти, речі, 
грошову допомогу. Активно співпрацюємо з волонтерами, по можливості, вкла-
даємо свій внесок у святу справу – захист України.

Багато хто їздить за кермом і знає, наскільки нелегка праця - бути водієм. У пе-
реддень Дня автомобіліста і дорожника хотілося б привітати всіх зі святом. Вже 
вкотре наше професійне свято збігається з виборами. Тому будемо святкувати і 
як транспортники, і як звичайні громадяни країни, які сподіваються на кращий 
вибір, на добрі зміни.

У свято прийнято згадувати тільки хороше. Думаю, що наші пасажири зустрі-
чаються не тільки з проблемами під час поїздок, але і з хорошим відношенням 
до себе. Адже, по можливості, робимо все, щоб люди відчували себе комфортно. 

Кращим подарунком транспортникам до свята Дня ав-
томобіліста і дорожника буде визнання необхідності роз-
витку нашої галузі. А як підтвердження цьому – відданий 
голос за партію «Відродження». Користуючись нагодою, 
хочу привітати колег по транспортному цеху й побажати 
найшвидшого відродження галузі. Голосуйте за своїх! 

інтерв’ю брали віра каСьянова, таміла Жорняк. 
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Я пройшов великий життє-
вий шлях, від різноробочого 
в колгоспі  до директора заво-
ду, від сільського вчителя до 
доктора технічних наук, про-
фесора, академіка, працював 
у різних регіонах Радянсько-
го Союзу, був полярником на 
Землі Франца Іосифа (острів 
Хейса, полярна станція ім. 
Кренкеля), займався розроб-
кою нової техніки і її впрова-
дженням у різні галузі  народ-
ного господарства, працював 
над винаходами нових машин 
і механізмів, автор більш ніж 
50 винаходів, наукових праць 
і статей на економічні і соці-
ально-політичні теми. Мій 
життєвий досвід, мої роками 
вироблені погляди я намагав-
ся викласти на сторінках пе-
ріодичних видань, був вільний від партійної залежності й завжди був  вірним 
і відданим своєму рідному, любимому українському народові. Я з біллю в сер-
ці сприйняв факти бездарної, нерозумної, руйнівної приватизації, що її наші 
державотворці скопіювали в Росії, знищили інфраструктуру села, руйнують 
народне господарство, майже знищили наші, колись одні з найсильніших у 
світі Збройні Сили, поставили на межу існування саму Україну.

Мені не важливо, виграю я вибори, чи хтось із моїх конкурентів, важливіше для 
мене, щоб Вас, мій дорогий Народе, в черговий раз не обманули «гречкою чи «ку-
ском заасфальтованого шляху» і замість того, щоб розпочати нарешті будувати 
справді незалежну, могутню і заможну державу на нашій щедрій українській землі, 
обрані депутати будуть думати тільки про свої кишені і продавати свою совість, 
землю, країну.

Я не можу більше дивитися на руйнівну діяльність більшості депутатів Верхов-
ної Ради, як безкарно розкрадається народне багатство, як одні все більш і більш 
багатіють, а інші все більш і більш бідніють, як продається моя Батьківщина.

Ця безвідповідальна, бездарна і безграмотна діяльність привела до катастро-
фічних наслідків у державі. Всі чесні люди більше не можуть спокійно спостері-
гати, як розкрадається, продається і знищується наше ненька.

Україна у вогні, Батьківщина в біді!
З метою спасіння й захисту Вітчизни, розбудови народного господарства, ство-

рення міцної економіки, захисту людини, збагачення й вирівнювання їх добробу-
ту, відбудови інфраструктури села, створення робочих місць, захисту пенсіонерів, 
створення умов для навчання і розкриття потенціалу нашої молоді, я іду на вибори.

Некомпетентність,  безмежна жадоба наживи, створення великої армії контро-
люючих структур, цих душителів і рекетирів економіки, повний параліч держав-
ного управління народним господарством, відсутність моралі – все це привело до 
нової революції в суспільстві.

Майданна революція піднесла патріотичний дух народу, вселила віру і надію по-
бачити хоча б якийсь просвіт у майбутньому, примусила тих, хто бажає керувати 
державою, давати обіцянки більше не впроваджувати в життя ленінський лозунг 
«кожна кухарка може керувати державою» і формувати державні органи тільки 
за професіональною ознакою, очиститись від корупції, дати нормально працювати 
бізнесу, звільнити його від державного рекету.

З часу майданної революції пройшов майже рік. І що ми маємо сьогодні? 
Розвал економіки, банкрутство більшості підприємств малого й середнього 
бізнесу, формування керівних органів за принципом «син, сват, брат», розгул 
контролюючих структур, рейдерських захватів, ще більшої корупції ніж була, 
стрімке падіння національної валюти, замороження соціальних програм, абсо-
лютна некомпетентність на війні, і як наслідок, поразка за поразкою і втрата 
територій – брехня на кожному кроці…

Скажіть мені, як можна казати, що нам нічим воювати, коли Україна входить 
в десятку країн найбільших експортерів зброї!?

Як можна за 10 місяців не одягнути та не нагодувати армію?
Навіщо було влаштовувати парад в Києві, коли в Іловайську наші хлопці кри-

чали «дайте нам нарешті зброю і підмогу…»?
І куди поділася та «непереможна» зброя, яка пішла прямо з параду на війну?
Чуму й до цього часу наші оборонні підприємства не одержали державних замовлень?
Як можна за 8 місяців не провести жодної реформи?
Як можна звертатися до країн усього світу, щоб вводили санкції проти Ро-

сії, а самим поставляти агресору товари й військову техніку?
Цих «як?» на сьогоднішній день безліч.
Дорогі мої Виборці! На Вас покладена велика відповідальність – оновлення влади.
Прошу ВАС, ідіть на вибори, але не спішіть, і зробіть у цей непростий, надзви-

чайно  відповідальний і доленосний для всієї країни час, ВІРНИЙ ВИБІР!
                                                                                З шаною до вас, Микола дзоз

(виборчий округ № 29)

Шановні виборці!  Дорогі земляки! 
Погодьтеся, що ми з Вами давно вто-

милися від ситих облич з товстими 
червоними щоками, таких вгодованих, 
самовдоволених, самозакоханих і ща-
сливих, які вже десятиліттями ходять 
і ходять у владу і не думають виходи-
ти з неї. Їм так там зручно, ситно й за-
тишно. Вони їдять і крадуть, крадуть 
і їдять. І брешуть щоразу знов і знов, 
що принесуть нам щастя і достаток, 
як тільки прийдуть до влади. А для 
того, щоб їм прийти до влади, потріб-
на дрібничка – всього-навсього наш з 
Вами голос, наше волевиявлення. Ста-
рі звичні обличчя у Верховній Раді – 
набридли! До біса! Вже досить їм бре-
хати, а нам вірити! Не ведіться на кіло 
гречки, або кіло ковбаси! Не втрачайте 
гідність, не вірте пройдисвітам, які 
дурять Вас і Ваших родичів та сусідів 
лестощами й порожніми обіцянками. 

Вдивляймося в обличчя нових лю-
дей, які хочуть в цей непростий час 
прийти до законодавчого органу на-
шої влади  – до Верховної Ради, щоб 
допомогти нам. Я знаю таку людину 
і хочу розповісти про неї. Це – наш 
земляк, МИКОЛА ОНИКІЙОВИЧ 
ДЗОЗ – селянський син, що народився 
у селі Гречене Петриківського району 
на Дніпропетровщині. Тут же пішов у 
початкову школу, а продовжив навчан-
ня в старших класах у Шульгівці. Син 
вчительки і тракториста, він любив 
вчитися і жадібно прагнув знань. Осо-
бливо вабили точні науки. Закінчивши 
середню школу, пішов здобувати вищі 
знання на фізико-математичний фа-
культет Дніпропетровського держав-
ного факультету і успішно закінчив 
його. Викладав фізику і математику у 
середній школі на Петриківщині. 

У дипломі про вищу спеціальну 
освіту Миколи Оникійовича значить-
ся його фах  «інженер–конструктор». 
Доля привела інженера на полярну 
станцію ім. Кренкеля, на острів Хей-
са, на архіпелаг Земля Франца-Йо-
сифа, де він тривалий час працював 
полярником. Йому довелося багато 
пережити, знати різних людей, бувати 
у складних та екстремальних метеоро-
логічних умовах, в яких люди пізна-
ються найкраще, в яких гартуються 
справжні чоловіки і справжня дружба. 
Микола Оникійович брав участь у ге-
олого-розвідувальних експедиціях на 
Кольському півострові, у Казахстані, 
Монголії. Холод, спека, важка праця 
не злякали його, а розвивали фізично 
й духовно,  морально та інтелектуаль-
но. Множився досвід і технічні знання, 
народжувалися нові ідеї, М. О. Дзоз є 
автором біля 60 наукових робіт та ви-
находів, які просунули вітчизняну фі-
зичну науку і уможливили її стрімкий 
розвиток. Вчений захистив кандидат-
ську, а потім і докторську дисертацію. 
Сьогодні М. О. Дзоз – доктор техніч-
них наук, відомий вчений, який про-
довжує працювати, поєднуючи  науку 
і виробництво. Він є директором Това-
риства з обмеженою відповідальністю  
«Завод нових технологій».

Микола Оникійович є людиною висо-
кої порядності, гідності і честі. Його ша-
нують усі, хто з ним знайомий. У якості 
депутата Дніпропетровської обласної 
ради він завжди відстоював людські 
права, дбав про потреби простих людей. 

Микола Оникійович Дзоз користується 
повагою багатьох шановних людей, він 
завжди готовий прийти на допомогу.   

М. О. Дзоз є членом громадської 
організації «Петриківське земляц-
тво», до якого належать головним 
чином народжені на всесвітньовідо-
мій мальовничій Петриківщині, яка 
славиться народним живописом і до-
брими мистецькими традиціями. Не-
щодавно ми, члени  «Петриківського 
земляцтва», зібралися у Петриків-
ській бібліотеці, щоб послухати на-
шого земляка і колегу, який  йде на 
вибори. «Україна в огні! Батьківщина 
в біді! - сказав він. – Болить душа за 
її долю, за долю наших бійців-до-
бровольців АТО та молодих бійців, 
мобілізованих до Національної гвар-
дії України, які щодня, щомиті ри-
зикують своїм молодим життям, для 
того, щоб захистити Батьківщину. З 
метою порятунку й захисту Вітчизни, 
а також розбудови народного госпо-
дарства, створення міцної економіки, 
захисту людини, збагачення і вирів-
нювання їх добробуту, відбудови інф-
раструктури села, створення робочих 
місць, захисту пенсіонерів, створення 
умов для навчання і розкриття потен-
ціалу нашої молоді я вирішив йти на 
вибори. Я досяг власного добробуту 
для себе і моєї родини, моїх 4 дітей, 
мені особисто нічого не треба від 
Верховної Ради, окрім як дбати про 
наших людей, які йдосі не досягли до-
стойного європейського рівня життя. 
Ми, українці, східні європейці - та-
лановитий працьовитий народ, який 
заслуговує жити достойно і багато, як 
живе увесь цивілізований світ».

Місцевий батюшка благословив 
пана Миколу іконою Святителя, Чудо-
творця  Миколая і подарував її Миколі 
Оникійовичу. Ми одноголосно підтри-
мали нашого земляка і щиро бажаємо 
йому перемоги на виборчих перегонах. 

Ми закликаємо усіх виборців 29 ви-
борчого округу, а це – мешканці  Пе-
триківського, Дніпропетровського та 
частини Амур-Нижньодніпровського 
районів – підтримати кандидатуру 
скромного, розумного і порядного чо-
ловіка, вченого-інтелектуала і плід-
ного виробника Миколу Оникійовича 
Дзоза, який є патріотом, що стоїть на 
державницьких засадах, знає життя і 
людей, вміє розпізнавати і вирішува-
ти проблеми. У разі обрання його на-
родним депутатом він працюватиме 
на народне благо, буде нашим пред-
ставником у законодавчому органі 
України.    

Шановні виборці! 
Не чекайте від Миколи Оникійови-

ча гречки в пакетах, хоч він і наро-
дився у Греченому, він надто пова-
жає своїх виборців, щоб  принижу-
вати їх дрібними подачками. Такі 
технології дозволяють собі позавчо-
рашні неадекватні кандидати в де-
путати, яким немає віри. Не дайте 
себе обдурити! Просто подивіться 
в добрі й розумні, трішечки сумні 
очі нашого кандидата, повірте йому 
і віддайте свій голос за Дзоза Миколу 
Анікійовича! Не пошкодуєте! 

З повагою – Леся СтеповиЧка, 
письменниця, журналіст, заслуже-
ний працівник культури України, 
член «Петриківського земляцтва».    

Повернувшись із зони АТО 
до Дніпропетровська, під час 
короткострокової відпустки, 
відчув, чим ще, окрім війни, 
живе наша країна. Чисельні 
білборди, які раніше рекла-
мували різноманітні товари й 
речі, сьогодні віддані на відкуп 
кандидатам у депутати Вер-
ховної Ради України. Дивує, 
що серед них, у більшості свої, 
одні й ті ж обличчя, що рока-
ми, десятиліттями, переходячи 
з однієї в іншу партію трима-

ються за свої місця в політиці.
Обурює те, що більшість із 

них нічогісінько не зробили для 
процвітання нашої держави, 
більше того – вони своєю без-
діяльністю, політикою присто-
сування й призвели до того, що 
переживає наша країна.

Є й приємні несподіванки. 
Серед кандидатів у депутати 
до Верховної Ради я побачив 
обличчя свого давнього зна-
йомого й друга – президента 
корпорації «Ніаколор» профе-

сора Миколу Дзоза. Він бало-
тується по 29-му округу.

Знаю його близько 30 років 
і скажу без зайвих слів, що 
це людина слова й діла.

Де б і ким не працював, він 
завжди був відповідальною 
людиною, патріотом своєї 
рідної землі.

Микола Оникійович ніколи 
не був членом партії, як це 
робила більшість із кандида-
тів, виторговуючи собі місця 
при владі.

Уявіть собі, як у комуніс-
тичні часи людина могла про-
суватись по кар’єрі, не перебу-
ваючи в партії.

Микола Дзоз пройшов шлях 
від простого сільського вчи-
теля до професора геолого-
розвідувальних наук. Він був 
інженером, полярником, гене-
ральним директором заводу і 
завжди працював на благо лю-
дей та своєї країни.

Микола Оникійович Дзоз 
– це справжній український 
підприємемць, сучасний ке-
рівник і патріот Придніпров’я 
і України.

Він батько чотирьох дітей, 

двоє з яких ще вчаться в тре-
тьому класі.

Незважаючи на зрілий вік, Ми-
кола Дзоз молодий душею і сер-
цем. У нього багато мрій і планів, 
які обов’язково здійсняться.

Я впевнений, що саме такі 
люди, як Микола Дзоз, повин-
ні представляти наші інтереси 
у Верховній Раді.

І на останок, я зараз виконую 
військовий обов’язок і скажу 
без зайвих слів: з Миколою 
Оникійовичем Дзозом я без ва-
гань пішов би у розвідку.

віктор оЖоГін, 
командир взводу Націо-
нальної гвардії України.

Мій любий краю неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,
Та за скаженого Петра.
(Тарас Шевченко,
Осії глава XIV, Подражаніє)

Мої дорогі земляки, 
мої дорогі співвітчизники!

МИКОЛА ОНИКІЙОВИЧ ДЗОЗ – 
ПОЛІТИК ІЗ ЛЮДСЬКИМ ОБЛИЧЧЯМ

З ним можна сміливо іти у роЗвідку
Лист із зони ато

передвиборна аГітація
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Ми, представники найбільш відомих і впливо-
вих у Дніпропетровському районі громадських ор-
ганізацій і об’єднань, одностайно закликаємо усіх 
наших наділених правом голосу жителів проголо-
сувати на виборах до Верховної Ради України за 
Дзоза Миколу Оникійовича! 

Кожний громадський активіст, який значну ча-
стину свого життя присвятив, присвячує розвит-
ку громадянського 
суспільства у рід-
ному районі, який 
щораз суспільне 
ставить вище осо-
бистого та керу-
ється при цьому 
інтересами усієї районної громади в цілому і кож-
ного земляка зокрема, буде голосувати за Миколу 
Дзоза сам і настійно просить це зробити інших!

Сьогодні Україна переживає найважчі часи за 
усі роки своєї Незалежності. І саме такі люди, як 
Микола Оникійович, повинні представляти нас 
у головному законотворчому органі Української 
держави.

Микола Дзоз – людина чесна, глибоко порядна, 
ніяк не пов’язана зі старою системою влади, що 
оповита тотальною корупцією, бюджетними роз-
краданнями, земельними скандалами, політичним 
зрадництвом.

Наш кандидат пройшов довгий, цікавий і по-

вчальний шлях від простого сільського хлопця, 
який народився у давньому козацькому селі Га-
лушківка Петриківського району, чиї шкільні роки 
пролетіли у сусідній Шульгівці, студента фізи-
ко-технічного факультету Дніпропетровського на-
ціонального (у його часи – державного) універси-
тету, вчителя фізики і математики Петриківської 
середньої школи до видатного вченого-винахідни-

ка, відомого дослідника полярних широт, визна-
ного авторитета серед цілої плеяди інженерів-кон-
структорів, геологорозвідників, творців ракетної і 
космічної техніки. 

Сьогодні Миколу Дзоза на Дніпропетровщині, в 
Україні знають, цінують, поважають, як непідкуп-
ну людину з надзичайно високим інтелектуаль-
ним потенціалом, дуже широким колом наукових і 
суспільно важливих інтересів, з твердими мораль-
но-етичними переконаннями та життєвим кредо: 
«Я завжди відповідальний перед власною совістю, 
земляками і пам’яттю предків!»

А ще на Дніпропетровщині наш кандидат відо-
мий, як доктор технічних наук, професор з вели-

чезним практичним досвідом у сфері науково-роз-
робницької діяльності, солідний, абсолютно на-
дійний у ділових стосунках підприємець, гене-
ральний директор ним створеного з нуля товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Завод нових 
технологій».

Ще один вагомий плюс на користь нашого канди-
дата – глибока обізнанність з усіма великими і мали-

ми проблемами села. 
Микола Дзоз щораз 
наголошує: для нього 
поняття «українське 
село» і «душа україн-
ського народу» єдині 
і нероздільні. 

Ми від себе особисто і від імені тих, хто нас 
уповноважив звернутися до всіх земляків-вибор-
ців у цей доленосний для Української держави час, 
переконані: нову європейську Україну повинні 
розбудовувати і зможуть розбудувати лише такі 
політики, такі народні обранці, як Микола Оникі-
йович Дзоз – інтелектуали з чистою репутацією,  
європейським мисленням і твердими переконан-
нями патріота – державотворця!

Якщо ви, шановні виборці Дніпропетровського 
району, дійсно хочете краще жити самі і мрієте 
про щасливе майбуття своїх дітей, онуків, правну-
ків, віддайте 26 жовтня свій голос за Дзоза Мико-
лу Оникійовича!

За таким щільним 
графіком у нашому 
29-ому виборчому 
окрузі не працював 
до цього жодний 
кандидат у депута-
ти Верховної Ради 
України.

Це я стверджую і з особи-
стого досвіду (рівно двад-
цять років тому, будучи за-
відуючим відділом культури 
Петриківської райдержадмі-
ністрації, теж балотувався у 
народні обранці по Царичан-
ському виборчому округу № 
106), і з аналізу усіх інших 
виборчих кампаній, у яких 
завжди брав активну участь.

Хоча чим-чим, а високим 
темпом своїх дій наш канди-
дат по 29-му мажоритарному 
виборчому округу Микола 
Дзоз нікого не здивує. Ми-
кола Оникійович, скільки я 
його знаю, ніколи і нічого не 
робив, не робить унапівсили. 

Якби це було так, то уро-
дженець згадуваного Дми-
тром Яворницьким у своїй 
«Історії запорозьких коза-
ків» невеличкого козацького 
поселення Галушківка (нині 
перебуває у адміністратив-
них межах села Гречане), 
син вчительки і колгоспного 
тракториста не досяг би та-
ких вагомих фахових і життє-
вих вершин: не став доктором 
технічних наук, професором, 
автором понад півсотні на-
укових робіт і винаходів, не 
попрацював би на полярній 
станції в Арктиці, не взяв 
участь у геолого-розвіду-
вальних експедиціях на Коль-
ському півострові, в Казах-
стані і Монголії, не заснував 
сучасний високотехнологіч-
ний завод, не став відомим у 
краї спонсором і меценатом. 

Микола Оникійович Дзоз - 
яскравий приклад для наслі-
дування, особливо для нашої 
нинішньої зневіреної молоді. 

Коли ти розумний, пра-
цьовитий, ініціативний, не 
боїшся експеременитувати, 
по-справжньому любиш отчу 
землю, то успішним фактично 
в усьому (науковій діяльності, 
публіцистиці, у поєднанні те-
орії з практикою, у особисто-
му житті) можна стати і не ви-
їжджаючи у пошуках кращої 
долі у чужі краї, за кордон.

Та давайте пошукаємо від-
повідь на дуже важливе осо-
бисто для мене запитання: 
чому я, практично не розду-

муючи, без найменш вагань, 
відразу залюбки зголосився 
на пропозицію Миколи Они-
кійовича, увійти до його ви-
борчого штабу?

Основна причина – це повна 
довіра до цієї людини, віра у 
її величезний інтелектуаль-
ний, професійний і мораль-
но-етичний потенціал. 

Не буду приховувати, я 
завжди був переконаний, 
не змінив цієї точки зору і 
сьогодні: значно більше для 
того чи іншого села, селища, 
містечка, міста зробить той 
депутат, той народний  обра-
нець, який саме тут народив-
ся, якого  з цією землею пов’я-
зує родове коріння.

Та й із довіреною особою 
Миколи Дзоза доктором іс-
торичних наук, професором 
Костянтином Богомазом у 
мене вже не перший рік добре 
порозуміння щодо діяльно-
сті громадських організацій 
і об’єднань у нашому районі, 
області, державі, з переважної  
більшості петриківських і за-
гальноукраїнських проблем.

Та повернемося власне до 
того, з чого почали.

Лише на цьому тижні, у 
вівторок, Микола Дзоз, як 
кандидат у народні депутати 
по 29-му мажоритарному ви-
борчому округу, зустрічався 
з трудовим колективом Ца-
ричанського РЕМу, педагога-
ми Петриківської середньої і 
Червонопартизанської непов-
ної середньої загальноосвіт-
ніх шкіл, дитячого садочка 
№2 «Ромашка» (з їхніми ко-
легами з ДНЗ №1 «Сонечко» 
подібна зустріч відбулася 
днем раніше), поспілкувався 
у ПТУ-79 з директором про-
фтехучилища, майстрами 
виробничого навчання і уч-
нями, які уже мають право 
обирати депутатів Верховної 
Ради України, відвідав Свя-
то-Георгієвський храм... 

Найбільш емоційним вия-
вилося перебування Миколи 
Дзоза на своїй малій бать-
ківщинi. На Галушківці за 
доброю багаторічною тради-
цією місцеві козаки на чолі 
з отаманом Протовчанської 

паланки Славного Війська За-
порозького Низового Анато-
лієм Ламзою святкували День 
Українського козацтва, який 
відзначається саме 14 жовтня. 

Звернення Миколи Они-
кійовича до доволі значної 
кількості присутніх на святі 
місцевих жителів і приїж-
джих гостей, яке почалося зі 
слів: «Я стою на тій вулиці, де 
народився», його побажання 
кожному з нас і Україні миру, 
процвітання та щасливого 
життя для дорослих, а ще 
більше – для  малечі, нікого 
не лишили байдужим.

 
Того дня найчастіше під-

німалося дві теми: якомога 
скоріше припинення бойових 
дій на сході України, віднов-
лення миру на усій території 
нашої держави та прохання 
не помилитися 26-го жовтня 
з вибором і обрати найбільш 
гідного, який врешті-решт 
виявиться спроможним зро-
бити мрії своїх виборців про 
краще життя нормою повсяк-
денної реальності.

У решті інших випадків 
спілкування зі своїми вибор-
цями Микола Оникійович, 
щоправда з урахуванням про-
фесійної специфіки, будував 
за зараннє обраною тактич-
ною схемою.

 
Під час свого перебування 

у Свято-Гергієвському храмі 
він взяв участь у церковній 
службі з нагоди Свята Покро-
ви з Божественною літургі-
єю, освяченням води малим 
чином, з молитвою батюшки 
за мир у єдиній неподільній 
Україні та пройшов, несу-
чи ікону «Покрова пресвятої 
Богородиці» Хресною ходою 
навколо будівельного майдан-
чика майбутнього Свято-По-
кровського козацького собору. 

Немало часу кандидат при-
святив висвітленню того, що 
спонукало його взяти участь 
у виборах.

В освіті, переконаний Ми-
кола Дзоз, треба добиватися, 
виконання норм і положень 
Конституції України щодо 
безкоштовного надання осві-
ти. У нас не повинно бути 

платних і не державних ко-
лелджів, інститутів, універ-
ситетів, академій. Лише за 
цієї умови можна забезпечити 
належний контроль і надання 
студентам знань на рівні кра-
щих європейських і світових 
аналогів.

Не може, не дозволяє со-
вість і власні переконання, 
кандидату змиритися і з діти-
щем Сергія Тігіпка – пенсій-
ною реформою. Адже у нас 
сьогодні до запропонованого 
реформатором пенсійного 
віку доживає далеко не кож-
ний потенційний пенсіонер. 
Спочатку треба створити 
належні, як у ситій Європі, 
умови для життя переважної 
більшості, забезпечити робо-
тою і гідною заробітною пла-
тою. А усі намагання зробити 
це тоді, коли переважна біль-
шість населення проживає за 
межею бідності, коли в дер-
жаві відсутній середній клас, 
інакше, як злочином перед 
своїм народом і не назвеш. 

Іти до Верховної Ради по-
трібно ще й для того, щоб 
добитися відміни нині діючої 
медичної реформи. Про яке 
здоров’я нації може йти мова, 
коли за деякими довідками 
людям доведеться їхати за 
сотню кілометрів. А колиш-
ня добре налогоджена систе-
ма громадського транспорту 
зруйнована, а бензин стра-
шенно дорогий, а окремі ме-
дичні послуги лікарі зможуть 
надавати тільки у міських лі-
карнях...

Та це, як кажуть, квіточки 
у порівнянні з тим, що чекає 
кожного українця, кожного 
жителя Дніпропетровського 
району, Петриківського ра-
йону, всіє Дніпропетровської 
області, якщо переможе ни-
нішній варіант адміністратив-
но-територіальної реформи. 
Та власне тоді мова про Пе-
триківський та Дніпропетров-
ський район взагалі не йтиме. 

Всю нашу область ініціатори 
територіальної реформи пла-
нують поділити усього на 5 
районів навколо великих міст. 

Про нормальний повно-
цінний розвиток сіл і селищ 
можна буде забути. Ми це вже 

проходили у 1963 році. 
Тоді після розчленуван-
ня Петриківського ра-
йону між Царичанським 
і штучно створеним 
Дніпропетровським ра-
йонами за рахунок Пе-
триківки майже хутір 
Царичанка перетворив-

ся на сучасне містечко. Хіба 
можна порівняти збудоване за 
ці десятиліття за державний 
кошт школа, лікарня, район-
ний будинок культури, інші 
громадські споруди у нас і у 
них. Якщо хтось сьогодні ті-
шить себе думкою, що Дні-
продзержинськ буде краще 
дбати про розвиток сільської 
інфраструктури, а не своєї 
власної, то такого мрійни-
ка-утопіста у подальшому 
чекає дуже глибоке розчару-
вання.

Ось для того, щоб подібного 
не сталося, щоб у новій Вер-
ховній Раді було кому відсто-
ювати інтереси жителів сіль-
ських районів, і потрібно 26 
жовтня одностайно віддати 
свої голоси за Дзоза Миколу 
Оникійовича.

А ще в разі свого обрання у 
нашого кандидидата є цілий 
пакет готових до практично-
го втілення найрізноманітні-
ших ідей і пропозицій щодо 
створення сприятливих умов 
для побудови і розвитку влас-
ного промислового і сільсько-
господарського виробництва, 
зменшення податкового тиску, 
розбудови на основі власних 
українських можливостей ав-
тономної  незалежної енерге-
тики країни, створення на селі 
міні-виробництв із переробки 
сільгосппродукції, створення у 
наших селах сучасних спортив-
но-оздоровчих баз, які б працю-
вали на безкоштовній основі, та 
багато-багато іншого. 

одним словом, сьогодні 
альтернативи Миколі дзо-
зу, як депутату-державнику, 
я серед інших кандидатів 
у депутати верховної ради 
України по 29-му виборчому 
округу не бачу!

ТОж Усіх, хТО ДУ-
МАє ПрО ПрОцВіТАюче 
МАйБУТНє ріДНОКрАю, 
ЗАКлиКАю 26 жОВТНя 
ПрийТи НА сВОї ВиБОр-
чі ДільНиці і ПрОГОлО-
сУВАТи ЗА ДЗОЗА МиКО-
лУ ОНиКійОВичА!

анатолій ЛиСенко,
помічник кандидата 
в депутати Верховної 
Ради України.

звернення Громадських орГанізацій і оБ’єднань 
дніпропретровськоГо району до виБорців 29 виБорчоГо окруГу! 

оДин День канДиДата в Депутати, 
або голосуйте за МикоЛУ дЗоЗа!
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нові цікаві іСториЧні факти
(поч. у №№ 37, 38, 39)

У 1912 році під керівництвом завідуючого відділу на-
родної освіти Катеринославської губернської земської 
управи Михайла Опанасовича Кіященка і за його ре-
дакцією видана праця про учбові заклади Катеринос-
лавської губернії із свідченням про перехід трьохріч-
ного курсу навчання на чотирирічний (17).

Школа мала велике подвір’я, сад та город. Недові-
ра до старої школи потроху зникала. Лоцмани стали 
усвідомлювати необхідність освіти для своїх дітей. 
Кількість учнів зростала. Школа стає двокомплек-
тною. Сьогодні б сказали з паралельними класами. На 
1 січня 1912 року в ній навчалось 101 хлопчик і 21 дівчинка, 
на 1 січня 1913 року – 107 хлопчиків і 24 дівчинки. Дітей 
навчало подружжя Василь Іванович та Марія Стефанівна 
Пакель з 1 вересня 1907 року. Дворяни за походженням. 
Селянська реформа 1861 р. за влучним висловом М. О. 
Некрасова «ударила одним концом по барину, другим по 
мужику», позбавивши їх дармової підневільної праці крі-
паків. Викупні гроші за землю були розтринькані, маєтки 

продані купцям і вчорашнім кріпакам. Довелося працею 
заробляти на хліб в земствах чиновниками, інженерами, 
лікарями, юристами й учителями.

Василь Іванович вступив на ниву народної освіти в 1875 

році. В Кодацьку школу прибув досвідченим педагогом 
маючи 35 років вчительського стажу, а його дружина – 28, 
отримуючи річну плату 570 і 505 рублів відповідно. Закон 
Божий викладав священник місцевої церкви Іоан (Іван) 
Симеонович Сугаренко (18, с. 166).

В 1912 році уряд приймає рішення про запровадження 
в Росії загальної початкової освіти і закінчитись в 1918 
році. Розпочалась підготовча робота з визначення кілько-

сті потенційних учнів і необхідних шкіл, виготовленню 
типових проектів і кошторисів на будівництво, потреби в 
будматеріалах, партах, підручниках, учителях та ін. 

У 1912 році Катеринославське повітове земське зібрання 
приймає рішення в 1913-1914 р.р. збудувати в Ста-
рих Кодаках за типовим проектом двокласну школу 
на 100 учнів. 28 вересня 1912 року  повітова земська 
учительська рада схвалила задум. В серпні 1913 року 
будівництво розпочалось і закінчилось в серпні 1914 
року. Вартість 16 714 руб. 22 коп. Сюди ввійшли 4 
тис. руб., виділених департаментом народної освіти.

14 серпня 1914 року комісія у складі членів Катери-
нославської повітової земської управи губернського 
секретаря В.І. Тимченко, ревізійної комісії присяж-

ного повіреного думської фінансової комісії М.Ю. Воро-
жейкіна, інспектора народних училищ Катеринославської 
губернії колезького асесора О.П. Шапкіна та в.о. земського 
інженера О. Рязанцева прийняли приміщення придатним 
для використання із оцінкою «робота виконана добросо-
вісно» (4, с. 254, 168, 196).

(продовження читайте в наступному № газети)

Старокодацькій шкоЛі –
100 років

Учитель для школи — це те ж саме, що сонце для всесвіту. він – 
джерело тієї сили, яка надає руху всій машині. остання заіржавіє у 
мертвому заціпенінні, якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух... 

  а. дістєрвег.
У першу неділю жовтня, коли осінь вже остаточ-

но оселяється в наших краях, вся Україна відзначає 
свято тих, хто виховує молоде покоління, тих, хто не 
шкодуючи ні сил, ані часу віддає себе дітям – свято 
вчителів. От і Підгородненська СШ-3 не лишила сво-

їх педагогів без свята. Вже традицією стало те, що концертну програму  готують учні-випускники 9-их та 11-ого класів. Концерт видався доволі яскравим і душевним. Вчителів 
радували своїми талантами учні школи, маленькі зірочки школи естетичного виховання й гуртку акордеоністів та баяністів. Також, щоб привітати педагогічний колектив 
завітала депутат районної ради Тетяна Ткач. Сказавши щирі слова вітання, вона подарувала школі символічні подарунки, як кажуть від землі-матінки – хліб та квіти.

Але, напевно, найприємнішим для вчителів видався виступ 11-ого класу й першокласників. Які разом дякували своїм другим мамам й татам. І завершилась кон-
цертна програма слайд-шоу, підготованим випускниками, яке не лишило нікого байдужим, а у деяких навіть викликало сльози щастя.

Саме у такі дні, в такі свята усвідомлюєш всю важливість вчителя в своєму житті. За шкільні роки він стає для тебе не просто людиною, а рідною душею. Тож 
цінуймо вчителів і даруймо їм тільки радість та любов, як і вони дарують нам.  

ірина СУйкова, заступник директора з навчально-виховної роботи Підгородненської СШ-3.

відЛУння Свята

учитель – сонце світу

Сходить і заходить сонце, змі-
нюється день за днем, одна пора 
року слідує за іншою, все тече, 
все рухається. Життя не стоїть 
на місці. Життя – це рух, схожий на карусель. 

У дошкільному навчальному закладі «Світ-
лячок» Новоолександрівської сільської ради всі 
зусилля спрямовані на створення сприятливих 
умов для повноцінного фізичного розвитку й ща-
сливого зростання наших дошкільнят. Важливу 
роль у цьому напрямку відведено також батькам 
та роботі з ними. У дошкільному закладі створене 

дитяче та доросле співтовариство (Діти-батьки-педагоги), в якому всі розумі-
ють та підтримують один одного. І тому сьогодні батьки дітей середньої групи 
«Теремок» (Світлана Візір, вихователь; Надія Онойченко, інструктор із фізкуль-
тури) взяли участь і підтримали свою малечу у спортивному святі «Колесо фор-

туни». До світлої, прикрашеної зали під бадьору музику були 
запрошені дві команди гравців: команда «Вертуни» (капітан 

команди Міша Ганущак) й «Шустряки» (капітан 
команди Мілана Гришко). 

Зачарувало дітей  величезне, з різнокольоровими секторами, швидко круж-
ляюче «Колесо фортуни» із загадковими завданнями та цікавими конкурсами. 
Бажання покрутити  «Колесо фортуни» та взяти участь у змаганнях мали наго-
ду діти, вихователі, батьки: Лідія Троценко, Тетяна Муха, Марія Гришко, Інна 
Сафонова, а також завідуюча Любов Візир. Усі конкурси були цікавими, зміс-
товними, на розвиток спритності й логічного мислення: «Обручок-витівник», 
«Швидкісне авто», «Дартс», «Серсо». Найцікавішим і вражаючим  для дітей була 
зупинка стрілки «Колеса фортуни» на секторі червоного кольору, із конкурсом 
«Весела карусель». Обидві команди з радістю покатались на «Каруселі» й зрів-
няли рахунок змагань оплесками дружби. Задоволення й фортуну отримали всі! 

надія онойЧенко, 
інструктор із фізкультури ДНЗ «Світлячок».

Діти – квіти життя
Спортивне коЛеСо фортУни

«Европа негативно оценивает давление 
власти на оппозицию и массовые нару-
шения во время выборов в Украине. Если 
не остановить радикалов, которыми при-
крывается власть, то эти выборы могут 
стать самыми грязными за всю историю 
страны. Поэтому сегодня как никогда необ-
ходимо максимальное участие европейских 
наблюдателей на всех этапах избирательно-
го процесса. Я благодарю Европарламент 
за направление в Украину делегации по на-
блюдению за выборами и фракцию «Евро-
пейские объединённые левые» за решение 
выслать делега-
цию для монито-
ринга результатов 
выборов», – сказал 
Александр Вилкул, 
один из лидеров 
«Оппозиционного блока», украинский 
вице-премьер (2012-2014 гг) во время 
парламентских слушаний в Европар-
ламенте на тему «Конфликт в Украине 
– начало процесса примирения». Ини-
циатором слушаний выступила поли-
тическая группа «Европейские объе-
динённые левые».

«Очень важно, чтоб выборы в Верхов-
ную Раду Украины прошли честно и 
прозрачно. Это в интересах всех, нор-
мальных рациональных людей, не фана-
тиков. Я думаю, что такая возможность 
есть. Но у меня есть много информации каса-
тельно грубых нарушений закона о выборах. 
Если мы хотим, чтобы Украина внедрилась 
в семью европейских наций, то мы должны 
заботиться о чистоте и прозрачности выбо-
ров», – сказал Милослав Рансдорф, депутат 
Европарламента.

Милослав Рансдорф входит в состав меж-
дународных наблюдателей и в рамках изби-
рательной кампании регулярно посещает 
Украину. «В течение этих выборов – я в 
Украине видел много разных событий. В 
частности, был на Днепропетровщине, где 

количество нарушений самое высокое», – 
подчеркнул депутат европарламента.

 «Сегодня Украине как никогда нужна по-
ддержка мирового сообщества, как в раз-
витии, так и во время проведения выборов. 
Ситуация критическая. В стране гуманитар-
ная катастрофа и экономический кризис. И 
вместо того, чтобы спасать экономику, по-
могать раненым и беженцам власть не защи-
щает людей от радикалов и экстремистов, 
разрушает промышленность. Европейские 
политики крайне обеспокоены ситуацией в 
Украине», – сказал Александр Вилкул.

Он отметил, что в Украине избирательная 
кампания проходит с массовыми наруше-
ниями. Мало того, что около 5 миллионов, 
избирателей практически лишены права 
принимать участие в выборах, так еще и 
происходит тотальное давление на оппози-
цию, преследование, избиение кандидатов 
в народные депутаты, запугивание членов 
избирательных комиссий, нападения на аги-
таторов.

Делегация Европарламента под руковод-
ством депутата Андрея Пленковича начнет 
свою деятельность в первой половине 

дня 24 октября 
и завершит по-
сле совместной 
п ресс-конферен-
ции во второй 
половине дня 27 
октября. В нее 
входят 15 депу-
татов Европарла-
мента, и она будет 
интегрирована в 
Меж д у народн у ю 
миссию по наблюдению за выборами Бюро 

ОБСЕ по демократиче-
ским институтам и пра-
вам человека. Наблюда-
тели Европарламента 
посетят семь городов 
Украины: Киев, Черни-

гов, Черкассы, Львов, Одесса, Харь-
ков и Днепропетровск.

Делегация фракции «Европейские 
объединённые левые будет работать 
в Украине с 30 октября по 2 ноября. 
Их задача – обеспечить мониторинг 
результатов выборов.

«Уверен, что работа делегаций от 
Европарламента и фракции «Европей-
ские объединённые левые» сыграют 
важную роль в проведении свобод-
ных, честных и прозрачных выборов в 
Украине», – сказал Александр Вилкул.

напомним, по результатам жеребьёвки 
партия «оппозиционный блок» в изби-
рательном бюллетене будет под №4. в 

составе объединенной оп-
позиции – политические 
партии, общественные 
организации и профсо-
юзы. Губернатор днепро-
петровской области (2010-
2012), вице-премьер-ми-
нистр (2012-2014) алек-

сандр вилкул – №2 в избирательном 
списке «оппозиционного блока».

Вилкул: ЕВропа нЕгатиВно оцЕниВаЕт даВлЕниЕ Власти 
на оппозицию и массоВыЕ нарушЕния Во ВрЕмя ВыбороВ В украинЕ



17 жовтня 2014 рок у № 40 (7859)
«Дніпровська зоря»інформаційне асорті 7

екСпреС-інфорМація ГоЛовноГо УправЛіння дСнС України

Гороскоп 

УкраїнСька кУхня
риС іЗ ГрибаМи в ГорЩиках 

інгредієнти: гриби - 500 гр., цибуля 2 шт., морква - 2 
шт., рис - 1,5 склянки, часник - 8 зубчиків, олія 5 ст.л., 
масло вершкове - 4 ст. л., вершки жирні - 0,5 склянки, 
сіль, перець чорний мелений, кріп - за смаком.

приготування: ретельно промийте рис; почистіть 
цибулю, моркву й наріжте соломкою. Далі вимийте 
гриби, обсушіть й також наріжте соломкою. 
Розігрійте сковороду з олією на сильному вогні, 
обсмажте гриби до рум’яного кольору. Додайте 
цибулю й моркву, обсмажуйте ще кілька хвилин. 

Вимийте кріп, обсушіть й наріжте. На дно кожного 
горщика покладіть кілька ложок грибів з овочами, 
потім змішаний із кропом рис – він повинен 
заповнювати горщики максимум, ніж на 2/3. 
Посоліть, поперчіть й залийте водою так, щоб вона 
приблизно на 1 см покривала рис. Увіткніть в кожен 
по парі зубчиків часнику й відправте в розігріту до 
180 оС духовку на 30 хв. 

Дістаньте горщики з духовки, спробуйте рис, якщо 
він майже готовий – покладіть у кожен горщик трохи 
вершкового масла і вилийте на поверхню рису по 
3 ст.л. вершків. Збільшіть температуру до 200 оС і 
відправте горщики в духовку ще на 10 хв. 

ГоСподині на ЗаМіткУ
як МоЖна оСвіЖити ЧерСтвий хЛіб
• Наріжте тонкими скибочками, підсушіть і 

подавайте до столу в вигляді сухариків. Зберігати їх 
слід в чистих полотняних мішечках. Сухарики також 
можна використовувати для панірування, приготування 
киселів, запіканок, квасу або їсти з бульйоном. 

• Якщо буханку черствого хліба окропити водою і 
помістити в духовку на 3 хв. при температурі 150 °С, 
то хліб знову набуває властивостей свіжого.

бУдьте Здорові!
Сода від пеЧії 

Розбавте 1 ч.л. соди в склянці води й випийте.  
Використовувати регулярно такий засіб не 
рекомендується, так як це може привести до 
порушення кислотно-лужного балансу в шлунку. 

ЛікУвання вроСЛоГо ніГтя 
Візьміть 6 ст.л. ромашки і залийте її 2 ст.л. 

окропу. Дайте настоятися 1 год. Потім процідіть і 
протримайте ноги в настої 20 хв. Після такої ванночки 
вросла частина нігтя повинна легко вивільнитися з 
распаренної шкіри. Повторювати процедуру потрібно 
щодня, поки ніготь не придбає здорову форму.

краСУняМ на ЗаМіткУ
МаСка дЛя вСіх типів воЛоССя

Змастіть кефіром волосся й коріння, утепліть 
голову целофаном, а зверху рушником. Через 
годину вимийте голову шампунем. При регулярному 
застосуванні цієї маски – ваше волосся стане 
слухняним та шовковистим. 

ЧоЛовікаМ на ЗаМіткУ
як правиЛьно вибрати параСоЛькУ
При покупці парасолі зверніть увагу, чи добре 

натягнута тканина на спиці, а також яким способом 
вона до них прикріплена. Погано, якщо тільки 
одними нитками – необхідно, щоб місця кріплення 
були закриті спеціальними ковпачками. 

Поцікавтеся, з якого матеріалу зроблений каркас. 
Ідеально, якщо спиці виготовлені з нержавіючої 
сталі з титановим напилювачем, а їх кінці – з 
вуглепластика. Саме це дозволяє каркасу парасолі 
краще триматися на вітрі. 

прокУратУра інфорМУЄ

г
о
с
п
о
д
а
р
о
ч
к
а

Життя нічого не дає без-
коштовно, і всьому, що під-
носиться долею, таємно 
визначена своя ціна.

Як каже мудрість...

З метою усунення пере-
шкод у розвитку бізнесу, недопущення фактів порушення 
прав фізичних осіб-підприємців та суб’єктів господарю-
вання, незаконного втручання у їх господарську діяльність, 
тиску з боку органів державного контролю та правоохо-
ронних органів у прокуратурі Дніпропетровського району 
запроваджено телефон «гарячої лінії» (056) 27-90-04. По-
відомлення приймаються у будні дні з 9.00 до 18.00 год., 
перерва з 13.00 до 14.00 год. 

Втрачена печат-
ка підприємства 
за № 1 ДП «ДГ 
«Дніпро» ІСГ СЗ 
НААН», вважати 
недійсною. 

овни. Вам необхідно проявити максимальну толе-
рантність у всьому і з усіма. Ці риси потрібно культивува-
ти для досягнення успіху в соціальному плані – на роботі, 
з колегами та співробітниками. 

тіЛьці. Ви будете випромінювати значну глибину й 
багатогранність. Це стосується ваших надзвичайних на-
вичок і талантів. Що стосується фінасового боку – вам по-
щастить непогано підзаробити.

бЛиЗнЮки. Здатність до лідерства, проникливість і 
вміння захоплювати інших за собою. Ці риси допоможуть 
вам досягти ще однієї соціальної сходинки, і зрозуміти, 
що ви на своєму місці.

раки. Настав час зайнятися тим, про що ви завжди 
мріяли. Змініть щось у своєму житті, займіться улюбле-
ною справою, яка буде радувати й надихати. 

Леви. На цьому тижні ви будете рухатися за течиєю. 
Також ви можете відчути тягу до участі в громадських ру-
хах та проектах.

діви. Розширте свій кругозір і спробуйте щось нове. 
Ваша енергія штовхає вас до незвіданого.  Нові знайом-
ства будуть не зайвими. 

тереЗи. Вам здається, що все погано, і далі нікуди, то 
це тільки перше враження. Можливо, вам варто попроси-
ти в когось допомоги. 

Скорпіони. Постарайтеся не бути занадто впертими, 
оскільки в другій половині тижня вам може знадобитися 
вся ваша гнучкість. 

СтріЛьці. Вам все ж доведеться виконати свої обов’яз-
ки, і ви зрозумієте, що це не так вже й легко. Проте гарна 
новина в тому, що енергії на цю справу у вас більш ніж 
достатньо. 

коЗероГи. Гарний настрій і жага дій – допоможе вам 
досягти значних успіхів у ваших справах. Але ви повинні 
переконатися в тому, що не витрачаєте заряд попусту. 

водоЛії. На вас чекають великі зміни, які ви зможете 
зустріти достойно. На прикінці тижня ви отримаєте наго-
ду поспілкуватися з давно знайомими друзями.

риби. Постарайтеся показати себе як творчу й вод-
ночас романтичну особистість. Ваша енергія сильна, як 
ніколи, а це значить, що перед вами відкриваються нові 
горизонти цікавого світу.

Осінь – це сезон збору грибів та підвище-
ного ризику отруєння грибами. ГУ ДСНС 
України в Дніпропетровській області попе-
реджає населення про небезпеку отруєння, 
захворювання та летальні випадки, пов’язані 
з вживанням небезпечних дикорослих грибів. 
Кількість потерпілих від вживання отруйних 
грибів кожного року змінюється. Цього року 
сприятливі для вегетації грибів погодні умо-
ви обумовлюють збільшення збору грибів та 
їх вживання в їжу, що при-
зводить до зростання числа 
отруєнь. Особливо небезпечним є 
те, що при невчасній і недостатній 
допомозі потерпілий гине в ко-
роткі терміни.

Найбільш небезпечним грибом є бліда по-
ганка і її різновиди, при отруєнні її токсинами 
реєструється до 99% летальності потерпілих. 
Отруєння також спричиняють їстівні гриби, 
що не пройшли належної термічної оброб-
ки або виросли на забруднених територіях 
чи вздовж автомобільних трас.  На території 
України нараховується до 80 видів потенцій-
но отруйних грибів.

Симптомами отруєння грибами можуть 
стати: нудота, блювота, біль у животі, підви-
щена температура, посилене потовиділення, 
зниження артеріального тиску, судоми, галю-
цинації, мимовільне сечовиділення та ін.

перша допомога при отруєнні грибами: 
якщо ви підозрюєте отруєння грибами, негай-
но викличте «Швидку медичну допомогу – 
103». Одночасно починайте заходи первинної 
допомоги: промийте шлунок кип’яченою во-
дою або блідо-рожевим розчином марганців-
ки методом штучної блювоти, коли промивні 
води стануть чистими прийміть активоване 
вугілля. Після цього дають проносне (касто-
рова олія і сольовий розчин) та кілька разів 
ставлять очисні клізми. Потім хворого тепло 
вкривають і обкладають грілками, дають 

пити гарячий солодкий чай, каву. Обов’язково 
хворого слід доставити до лікувальної устано-
ви, де йому буде надана лікарська допомога, 
якої він потребує. Також з’ясуйте, хто вживав 
разом із постраждалим гриби та проведіть 
профілактичні заходи.

Забороняється! Вживати будь-які ліки 
та їжу, молоко – це може прискорити всмок-
тування токсинів грибів у кишечнику, також 
забороняється займатися будь-якими іншими 

видами самолікування. 
Щоб убезпечити себе від отруєння гри-

бами: 
• Найкраще відмовтеся від споживання ди-

корослих грибів; 
• Купуйте гриби тільки у відведених для їх 

продажу місцях (магазинах, теплицях, спеці-
алізованих кіосках), особливо уникайте сти-
хійних ринків;

• Збирайте і купуйте тільки гриби, про які 
вам відомо, що вони їстівні. 

• не збирайте гриби: якщо не впевнені, що 
знаєте їх, якими б апетитними вони не здава-
лися; поблизу транспортних магістралей, на 
промислових пустирях, колишніх смітниках, 
в хімічно та радіаційно небезпечних зонах; 
невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, 
у основі якої є потовщення «бульба», оточене 
оболонкою; з ушкодженою ніжкою, старих, 
в’ялих, червивих або ослизлих; ніколи не 
збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби 
маскуються під них; «шампіньйони» та «пе-
чериці», у яких пластинки нижньої поверхні 
капелюшка гриба білого кольору. 

• Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби 
із зображеннями в різних довідниках – вони 

не завжди відповідають дійсності;
• Не куштуйте сирі гриби на смак. 
• Ще раз перевірте вдома гриби, особливо 

ті, які збирали діти. Усі сумнівні – викидайте. 
Нижню частину ніжки гриба, що забруднена 
ґрунтом – викидайте. Гриби промийте, у мас-
люків та мокрух зніміть з капелюшка слизьку 
плівку.

Важливо знати, що найбільш важко пере-
носять грибні отруєння діти, тому серед них 

найчастіше трапляються 
випадки зі смертельним 

кінцем. Діти більш уразливі до 
дії отрути в силу незрілості їхніх 
ферментних систем. З цієї ж при-
чини дітям шкодять навіть їстівні 

гриби, які є надто концентрованим білковим 
продуктом для дитячого організму. Не при-
гощайте ні в якому разі грибами дітей до 12 
років, літніх людей, вагітних жінок та осіб, у 
яких є порушення кишково-шлункового трак-
ту.

ні в якому разі не довіряйте таким по-
милковим тлумаченням: «Усі їстівні гриби 
мають приємний смак». «Отруйні гриби ма-
ють неприємний запах, а їстівні – приємний». 
«Усі гриби в молодому віці їстівні». «Личинки 
комах, черви й равлики не чіпають отруйних 
грибів». «Опущена у відвар грибів срібна лож-
ка або срібна монета чорніє, якщо в каструлі 
є отруйні гриби». «Цибуля або часник стають 
бурими, якщо варити їх разом з грибами, се-
ред яких є отруйні». «Отрута з грибів вида-
ляється після кип’ятіння протягом кількох 
годин». «Сушка, засолювання, маринування, 
теплова кулінарна обробка знешкоджують 
отруту в грибах». 

дотриМУйтеСя цих правиЛ і ви 
ЗМоЖете ЗбереГти найдороЖЧе – 

СвоЄ Життя й Здоров’я!
Головне управління дСнС України у 
дніпропетровській області.

Втрачене посвід-
чення ветерана праці 
серії АВ № 317999 на 
ім’я паренко віри 
федорівни, видане 
18.06.2004 р., вважа-
ти недійсним.

попередЖення  отрУЄння
дикороСЛиМи  ГрибаМи

Втрачене посвідчення ветерана 
праці на ім’я Щурової тетяни 
Михайлівни, 1955 р.н., вважати 
недійсним.

Втрачений тим-
часовий військо-
вий квиток на ім’я 
яковенка Юрія 
М и к о л а й о в и -
ча, вважати не-
дійсним.

Втрачений атестат про пов-
ну загальну середню освіту се-
рії НР № 18113698  від 21 червня 
2002 року виданий Ювілейною 
середньою загально-освітньою 
школою №1 на ім’я джепи Юлії 
Юріївни, вважати недійсним.

реЖиМ окреМоГо 
проЖивання подрУЖЖя

За заявою подружжя або позовом одного з них суд може постано-
вити рішення про встановлення для подружжя режиму окремого про-
живання у разі неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка 
проживати спільно. Режим окремого проживання припиняється у разі 
поновлення сімейних відносин або за рішенням суду на підставі заяви 
одного з подружжя. Правові наслідки встановлення режиму окремого 
проживання подружжя: 1. Встановлення режиму окремого прожи-
вання не припиняє прав та обов’язків подружжя, які встановлені цим 
Кодексом і які дружина та чоловік мали до встановлення цього режи-
му, а також прав та обов’язків, які встановлені шлюбним договором. 
2. У разі встановлення режиму окремого проживання: майно, набуте 
в майбутньому дружиною та чоловіком, не вважатиметься набутим у 
шлюбі; дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не 
вважатиметься такою, що походить від її чоловіка.

Лариса  ЛЮта, головний спеціаліст відділу державної реє-
страції актів цивільного стану реєстраційної служби районного 
управління юстиції.

ЮридиЧна конСУЛьтація

повідоМЛення про роЗГЛяд 
МіСтобУдівної докУМентації

Для ознайомлення громадськості з намірами забудо-
ви території в приміщенні Ювілейної селищної ради за 
адресою: смт Ювілейне, вул. Совхозна, 56-Б оприлюдне-
но проект «Детальний план частини території кварталу в 
районі вул. Байкальська у сел. Ювілейне Дніпропетров-
ського району щодо розміщення земельної ділянки під 
будівництво виробничого комплексу бетонних розчинів».

проект розроблений на підставі рішення Ювілейної 
селищної ради  №246 від 16 липня 2014 року. Головною 
метою проекту є: обґрунтування можливості розміщен-
ня виробничого комплексу бетонних розчинів за адре-
сою: смт Ювілейне, вул. Байкальська, 4-В та визначення 
планувальної структури в організації виробничої зони.

Основні положення проекту та детальний план пред-
ставлені для ознайомлення в робочі дні з 17.10.2014 по 
17.11.2014 року, з 10.00 до 16.00 год..

пропозиції та зауваження надаються в письмовій 
формі на адресу Ювілейної селищної ради, з зазна-
ченням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживан-
ня, особистим підписом, до 17.11.2014року.

розгляд наданих пропозицій закінчується 
17.11.2014 року, телефон для довідок (056) 753-88-24.

повідоМЛення про роЗГЛяд 
МіСтобУдівної докУМентації

Для ознайомлення громадськості з намірами забудови те-
риторії в приміщенні Чумаківської сільської  ради за адре-
сою: с. Чумаки, вул. Шкільна оприлюднено проект «Деталь-
ний план частини території кварталу в районі вул. Передова 
в с. Зоря Чумаківської сільської ради Дніпропетровського 
району щодо  використання земель громадської  забудови».

Проект розроблений на підставі рішення Чумаківської 
сільської ради  №11-32/VІ від 08 липня 2014 року. Голов-
ною метою проекту є: обґрунтування можливості розмі-
щення  комплексу (підрозділу по виробництву борошня-
них кондитерських виробів) в будівлях по вул. Передова, 
10 та визначення функціонального призначення. 

Основні положення проекту та детальний план пред-
ставлені для ознайомлення в робочі дні з 17.10.2014 по 
17.11.2014 року, з 10.00 до 16.00 год..

пропозиції та зауваження надаються в письмовій 
формі на адресу Чумаківської сільської ради, з за-
значенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця прожи-
вання, особистим підписом, до 17.11.2014року.

розгляд наданих пропозицій закінчується 
17.11.2014 року, телефон для довідок  (056) 729-22-07.
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шановні мешканці району! дуже необхідна ваша допомога нашому земляку Сергію тов-
стику, 1979 р.н., мешканцю 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 даль-
ності). Під час виконання бойового завдання він попав під вогняний обстріл і зараз знаходиться 
у шпиталі міста Львова в реанімаційному відділенні. 

Сергійові вже ампутовані обидві руки. хлопець у відчаї. йому вкрай потрібна наша до-
помога й підтримка. 

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

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

ГероЄві України потрібна підтриМка 

У Центральній районній бібліотеці була 
проведена інформхвилинка «Вшановуємо 
сивину» до Міжнародного дня людей похи-
лого віку. У цей день надавалась інформація 
про пенсійну реформу з показом підібраної 
літератури та періодичних видань.

Нещодавно учні 4-Г класу завітали на іс-
торичну екскурсію «До вершин козацької 
слави». Діти змогли не тільки ознайомити-
ся з періодом козаччини, розширити свої 
знання про запорізьких козаків, їх традиції, 
побут, звичаї, побачити відеоролик про ко-
заків, а й взяти активну участь у конкурсах 
та іграх під назвою «Козацькі забави».

У бібліотеці для учнів 3-А класу про-
йшла година правових знань під назвою 
«Як я знаю свої права». Учні ознайомилися 
з правами дитини на прикладах казок «По-
пелюшка», «Червона шапочка», «Колобок», 
«Котик і півник», зачитали статті в віршо-
ваній формі з Конвенції про права дитини.

рита СавЧенко, сел. Ювілейне.
оСінь

Осінь прийшла до нашого міста,
Листя багряне й жовте летить,
Землю вдягає, наче в намисто, 

Сонечко ясне вже мало блищить.
Хмарами небо часто затягує,
Дощик накрапує, вітер гуде,

Листя осіннє все падає, падає,
Мов хоровод між собою веде.

Пташки вже зранку пісень не затягують,
В вирій збираються, все гомонять,
Нас навесні вони знову порадують,
Разом з весною й вони прилетять.
Містом крокує чарівниця осінь,

Мов найгарніша красуня іде,
Калину, вплітаючи в довгії коси,
Людям натхнення й радість несе.

Крокує по місту і барвами сяє,
Свою нерозтрачену сипле красу,
Усіх вона нібито з святом вітає,
Зсипаючи листя в ранкову росу.

новини З районної бібЛіотеки

Днями в с. Партизанському 
звичайними жителями села, 
небайдужими до проблем 
української армії, був організований та 
проведений благодійний ярмарок.

Акція мала на меті зібрати кошти на 
потреби українських військових, звер-
нути увагу суспільства на проблеми 
української армії, пробудити в людях 
прагнення бути благодійниками, не 
лише на словах, а й на ділі допомогти 
тим, хто потребує та чекає допомоги.

На ярмарку можна було скуштувати 
смачні страви, приготовлені активістами села та придбати 
сувеніри з національною символікою, виготовлені гостя-
ми заходу - волонтерами «Жіночого батальйону». Весь 
день на ярмарку лунали українські пісні, а ще розвагою 

для відвідувачів заходу стали 
художні номери від маленьких 
партизанівців.

Зібрані кошти та теплі речі, консерва-
цію, крупи та дитячі малюнки, якими 
ділилися небайдужі жителі села, пере-
дали до волонтерів «Жіночого баталь-
йону», які безпосередньо відправлять 
їх прямо до рук українських військових.

Велика вдячність усім, хто організо-
вував та взяв участь у цій добрій справі. 
Єдине, що всіх збентежило, це те, що 
ані керівництво, ані депутатський кор-

пус Партизанської сільської ради, ані керівники бюджет-
них установ, не взяли участі в організації та проведенні 
заходу.

вікторія Чорнобай.

бЛаГодійний ярМарок 

допоМоГа нашиМ ЗахиСникаМ

Споживче товариство дніпропе-
тровського району продає нежитло-
ве приміщення – будівлю: комплекс 
Магазин «Промтовари № 2» – «Госпо-
дарчий магазин № 2 (з прибудовою)», 
розташованого за адресою: Дніпропе-
тровська область, Дніпропетровський 
район, с. Миколаївка, вул. Центральна, 
буд. 109. Площа приміщення 338,1 кв. 
м., ціна – 300000 грн з ПДВ. 

телефони для довідок: 
(0562) 27-15-25; 

(0562) 27-00-52; (095) 144-46-36.

Відділ культури, 
туризму, національ-
ностей та релігій 
Дніпропетровської 
рДА та колектив 
бібліотечних праців-
ників Дніпропетров-
ського району від щи-
рого серця вітають 
із ювілейним Днем 
народження 

бібліотекаря Новоолександрів-
ської сільської бібліотеки – 

антоніну конопЛьовУ!
Шановна Антоніно Анатоліївно!

З днем народження вітаємо,
Від всього серця Вам бажаємо

Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.

хай посміхається життя,
Та буде кращим майбуття.

Щиро вітаємо ща-
сливе подружжя з 
55-річчям створення 
сім’ї з с. Горянівське – 

Лідію іванівну та 
олександра Григоровича 

рУбанів 
Що в вас було?
Любов і літо,

Любов і літо без тривог
Оце і все. А взагалі – то

Не так і мало, як на двох!
55 років ви щасливі разом.

Виростили доньку, доленьку їй дали.
Як ласкаві голуби, ви живете двоє,

Щоб не знали ви біди і були здорові.
Тож прийміть уклін від нас,

Щирі слова шани,
Всякий день й усякий час

Гордимось ми вами!
З найкращими побажання-
ми донька, зять, внуки, 
правнуки.

Теплий осінній ранок. Опадає по-
жовкле  листя з дерев, із каштанів па-
дають зрілі плоди, у повітрі відчува-
ється подих осені – трохи сумна пора. 
Але гомін дитячих голосів, безліч 
осінніх квітів, стурбовані обличчя 
вчителів. 

Нещодавно Новоолександрівська 
середня загальноосвітня школа  
зустрічала гостей із шкіл Дні-
пропетровського району. Тут 
зустрілися однодумці – шкіль-
ні бібліотекарі, які прибули на 
районний семінар. Очолювала 
цей захід Євгенія Крічкевич, 
методист районного відділу 
освіти Дніпропетровської рай-
держадміністрації.

Гостинно зустрічав гостей 
директор школи Олександр 
Овсюк, який ознайомив із до-
сягненнями педагогічного ко-
лективу з послідуючою відео-
екскурсією «Наші здобутки».

Проблема виховання громадяни-
на – патріота стала перед людством 
тоді, коли виникла перша держава. І 
актуальною буде до тих пір, поки дер-
жава існує як соціальний інститут.

Семінар на тему «Посилення ролі 
шкільної бібліотеки у патріотично-
му вихованні» проходив у рамках 
Міжнародного місячника шкільних 
бібліотек, започаткований Всеукра-
їнським місячником шкільних бібліо-
тек із 1 по 31 жовтня.

Усі підручники і навчально-мето-
дична література є державною влас-
ністю. Саме це зобов’язує бібліотека-
рів вести чіткий і систематичний об-
лік бібліотечного фонду, забезпечити 
його збереження. Тому основними 

питаннями практичної частини се-
мінару була робота над «Інструкцією 
про порядок комплектування та облік 
підручників у бібліотечних фондах 
загальноосвітніх, професійно-техніч-
них навчальних закладів та вищих 
навчальних закладів I-II рівнів акре-
дитації». Своїми надбанням та досві-

дом роботи щедро поділилася зі сво-
їми колегами шкільний бібліотекар 
Олена Горяч, проявивши при цьому 
креативність та винахідливість у сво-
їй роботі.

Виховання у молодих поколінь по-
чуття любові до Батьківщини, відда-
ності справі зміцнення державності, 
активної громадянської позиції нині 
відзначені проблемами загальнодер-
жавного масштабу. Патріотичне ви-
ховання молоді, її готовності до праці 
та військової служби має давні тради-
ції в бібліотеках.

Високу оцінку, зі сльозами на очах, 
дали учасники семінару літературній 
годині «Можна все на світі вибирати 
сину, вибрати не можна тільки Бать-

ківщину», яку підготували вчитель 
світової літератури Алла Булана при 
підтримці та допомозі заступника 
директора з виховної роботи Антоні-
ни Калашникової та вчителя музики 
Юлії Андрусяк, учнів 4,9,11 класів. 
Даний захід був присвячений муж-
ності й героїзму воїнам, які загинули 

за часів козацтва, у Великій Ві-
тчизняній війні, в Афганістані, 
на Майдані та сьогодні під час 
АТО.

Педагогічний колектив школи 
приділяє велику увагу  патріо-
тичному вихованню учнів, за-
лучаючи їх до участі в заходах, 
пошуковій роботі, роботі з вете-
ранами, вечорах зустрічі з воїна-
ми-афганцями. Про це свідчать 
підготовлені виставка тематич-
них папок, малюнків, книжкова 
виставка Горяч Олени «Патріоти 
України».

Підсумовуючи роботу семі-
нару Євгенія Крічкевич подякувала 
адміністрації школи, шкільному бі-
бліотекарю та творчій групі за креа-
тивність та високу результативність 
роботи.

Плідно попрацювавши, обміняв-
шись власним досвідом, із хороши-
ми думками й настроєм поверталися 
учасники семінару додому.

Бажаємо вам, шановні,  всього са-
мого найкращого. Нехай не обмина-
ють вас щаслива доля, мирне небо, 
нові звершення в ім’я прогресу освіти 
та глибока віра у прекрасне майбутнє.

ольга овСЮк, 
заступник директора з на-
вчально-виховної роботи Но-
воолександрівської СЗШ.

районний СеМінар

ВихоВуємо патріотіВ україни

підСУМки проведення обЛаСних СіЛьСьких 
Спортивних іГор дніпропетровЩини

Нещодавно відбулось засідан-
ня Президії обласної організації 
Всеукраїнського фізкультур-
но-спортивного товариства 
«Колос» агропромислового 
комплексу України. На засі-
данні були підведенні під-
сумки проведення обласних 
сільських спортивних ігор 
Дніпропетровщини 2014 року де 
І місце посів Покровський район, 
ІІ місце Царичанський район, ІІІ 
місце Апостолівський район. У 
загальному заліку участі районів 
в обласних сільських спортивних 

ігор за період з 2010 – 2014 років Дніпропетровський район посів 5 місце. 
Голова обласної організації «Колос» Євген Олешко, нагородив Дипло-

мом Людмилу Стрежньову, голову Дніпропетровської районної органі-
зації фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового 
комплексу України Дніпропетровської області, за вагомий особистий 
внесок та активну участь у розбудові фізичної культури та спорту серед 
сільського населення.

Марія Євпак, головний спеціаліст сектору з питань фізичної культу-
ри і спорту, сім’ї та молоді райдержадміністрації. 

наГородЖення найкраЩих


