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Дніпровська зоря

аГрарні новини

робоча поїздка

Ч и м  ж и в е  се ло

з днЕМ аЕроМобіЛЬниХ віЙСЬк! 
Шановні воїни-десантники! 

Ви – еліта Збройних сил України. Мужність і доблесть «крилатої піхоти» на полях битв Великої Вітчиз-
няної війни, в локальних конфліктах назавжди увійшли в історію нашої Держави. Перед повітряним де-
сантом ставляться особливі, найбільш важкі завдання, при виконанні яких воїни проявляють свої кращі 
якості: мужність і героїзм. «Блакитні берети» – завжди на передовому рубежі, будь-то миротворча 
місія або участь в антитерористичній операції. Десантників відрізняє високий патріотизм і 
вміння зберігати традиції військового братерства. 

Дякуємо за вашу доблесть і відвагу! Щастя, міцного духу, здоров’я й миру.
віктор бУТківСЬкиЙ, генерал-лейтенант, депутат Верховної Ради України.

Всеукраїнський День поля компанії «ЄВраліс семенс україна»

У рамках планового об’їзду територіальних гро-
мад району голова Дніпропетровської райдержадмі-
ністрації Едуард Підлубний та голова районної ради 
Сергій Іванцов минулого четверга побували на те-
риторії Новоолександрівської сільської ради. Разом 
із ними в робочій поїздці взяв участь Віталій Жеган-
ський, депутат районної ради. 

Новоолександрівський сільський голова Олександр 
Візір зустрів гостей у приміщенні сільської ради, роз-
повів про реальний стан справ Новоолександрівської 
територіальної громади. Детально зупинився на здо-
бутках, проблемах та першочергових завданнях. 

На кожній сесії депутати, яких із 9 сіл Новоо-
лександрівської територіальної громади обрано 
всього 30 чоловік, виділяють значні кошти на со-
ціальну сферу.

Приміщення сільської ради віднедавна оновлене, 
тут не тільки зроблений ремонт, а прибудоване ціле 
крило, вартість робіт склала 1 млн грн.

У минулому році на базі Старокодацької неповної середньої школи реалізований  
проект із енергозбереження. Шкільне приміщення погано обігрівали газові котли, 
до того ж вартість використаного газу значно вища, ніж витрати на опалення котла-
ми, що спалюють пелети, деревину. Ще одна вагома перевага екологічного опален-
ня – можливість регулювати температурний режим.

Районна делегація побувала в місцевому храмі на честь Феодосія Чернігівського, 
поспілкувалися з настоятелем отцем Борисом.

У Новоолександрівській медичній амбулаторії загальної практики сімейної ме-
дицини довелось почути в яких складних умовах працюють медичні працівники за 
відсутності належного фінансування медичної галузі. 

Новоолександрівській середній школі є чим пишатись. І не тільки здобутками на 
педагогічній ниві, про які знають не тільки в нашому районі, а і в області. Не так 
давно спортивна та актова зали сільського закладу освіти відремонтовані за кошти 
місцевого бюджету, колись сирі приміщення обладнані ще й новим опаленням – 
електричним. 

Проблеми навчального закладу буденні, але з них і складається організація жит-
тєзабезпечення освітнього процесу. Терміново необхідно закупити 2 холодильні 
камери, бо старі не забезпечують необхідний температурний режим збереження 
продуктів, а також кухонну протирочну машину для приготування якісного карто-
пляного пюре – улюбленого блюда майже всіх школярів. 

 Гордістю й біллю сільського голови є Новоолександрівський дитячий навчаль-

ний заклад «Світлячок». Пишатися є 
чим, бо у минулому році тут зробили 
капітальний ремонт, підійшли до спра-
ви з любов’ю, розумінням того, що все 
найкраще на нашій землі робиться в 
ім’я майбутнього, а саме, наших дітей. 
Та от помістити всіх бажаючих малят 
села дошкільний навчальний заклад не 
може, черга щороку зростає. Як роз-
повіла завідуюча «Світлячка» Любов 
Візир, у 4 групах сьогодні виховують-
ся 127 дітей. Штат закладу повністю 
укомплектований, 70 відсотків педа-
гогів мають вищу освіту, працюють 
у тісному контакті з батьками. Є пси-
холог, соціальний педагог, музичний 
керівник, інструктор із фізичного ви-
ховання. Щоб забезпечити місцями в 
дитсадку дошкільнят села, готується 

проектно-кошторисна документація на прибудову приміщення ще для 2 груп. Си-
стема опалення та харчоблок дитсадка дозволяють витримати нові потужності. 

Така ж проблема із дошкільним навчанням і в селі Старі Кодаки, дитячого садка 
немає. Там планують на базі школи відкрити на-
вчально-виховний комплекс. 

Олександр Візір також зауважив, що, як і раніше, 
на території сільської ради гостро стоять земельні 
питання. 

Едуард Підлубний, підсумовуючи результати 
робочої поїздки, запевнив: «Побувавши вже  в 7 
місцевих радах, ми отримали багато пізнавальної 
інформації. Бачу контраст між селами та сільськи-
ми радами 10 років тому, коли я працював у районі, 
та сьогоднішнім днем. Прислуховуюсь до наболі-
лого. Переконаний, що тільки живе спілкування з 
людьми, знання й розуміння проблем територіаль-

них громад дасть можливість правильно спланувати подальшу роботу».
Таміла ЖорнЯк, с. Новоолександрівка. 

на фото автора: олександр візір та олександр овсюк, директор новоолек-
сандрівської школи, показують очільникам району шкільне приміщення; ви-
хованці дитячого садка «Світлячок».

Днями на території Степнянської сільської ради 
відбулося традиційне свято – День поля «Євраліс  
Семенс Україна». Дана компанія заснована у Фран-
ції в 1936 році, а на 
території Дніпропе-
тровського району 
працює з сільгосп-
виробниками та з 
ПСП «Деметра» 
(директор Геннадій 
Смолюк). У 2013 
році господарство 
отримало найвищий 
показник врожайно-
сті кукурудзи та со-
няшнику з посівного 
матеріалу компанії 
«Євраліс Семенс 
Україна», що стало 
приводом для про-
ведення свята «Дня 
поля» на території 
ПСП «Деметра» в 
2014 році. 

У цьому заході взяла участь Тетяна Ткач, началь-
ник управління АПР РДА, а також керівники та агро-
номи сільськогосподарських підприємств, керівники 
філій та менеджери дистриб’юторських компаній, 
представники державних та наукових установ із усі-
єї України. Метою такого заходу є розповсюдження 
інформації про гібриди соняшника, кукурудзи, сорго 
та сої, які виробляються цією французькою компані-
єю, задовольняючи зростаючий попит на насіння цих 
важливих сільськогосподарських культур.

ПСП «Деметра» було засноване в 2000 році. Це 
успішне господарство, яке стрімко розвивається, за-
ймається вирощуванням сільськогосподарської про-
дукції. Технікою забезпечені в повному обсязі, мають 
трактори як імпортних, так і вітчизняних виробників. 
Головний девіз ПСП «Деметра» – ніколи не зупиняти-

ся на досягнутому. Основними партнерами підприєм-
ства багато років є французька компанія «Євраліс Се-
менс Україна» та німецька «Заатен-Уніон». Злагодже-

но працює колектив із 20 чоловік під керівниц-
твом працелюбного, відповідального керівника, 
професіонала своєї справи – директора Геннадія 
Смольнюка.  

«Нашою відмінною рисою є те, що ми завж-
ди готові до використання нових технологій для 
досягнення найкращих результатів. Основна 
наша цінність – працьовиті співробітники та на-
дійні партнери. Також окрему подяку хочу ви-
словити нашим пайо-
викам, які довіряють 
нам свої землі, а ми, в 
свою чергу, гарантує-
мо сумлінне виконан-
ня своїх зобов’язань 
перед ними», - гово-
рить Геннадій Мико-
лайович.

«У цьому році за-
плановано отримати 
не менше 120 ц/га вро-

жаю кукурудзи з фірмою 
«Євраліс Семенс Україна», 
а на крапельному поливі врожайність кукурудзи – як 
мінімум 150 ц/га. Адже завдяки професійності, новіт-
нім технологіям досягається розвиток господарства. 
Серед наших досягнень можна відзначити те, що в 
2013 році ми стали лідерами в Україні за врожайні-
стю соняшнику з показниками 51 ц/га», - стверджує 
Геннадій Миколайович. 

Для учасників заходу регіональними менеджерами 
«Євраліс Семенс Україна»  була організована екскур-
сія, під час якої кожен міг ознайомитися з генетич-
ними особливостями насіння кукурудзи, соняшника, 
сорго та сої селекції Євраліс (Франція). У гостей також 
була можливість ознайомитись із технічними пропо-
зиціями таких компаній як: БАСФ, Вадерштат та Терра 

Тарса Україна. Представники цих компаній запропо-
нували свої інновації для сільгоспвиробників.  

Компанією Євраліс були показані гібриди соняш-
ника, які мають стійкість до 7 та більше рас вовчка. 
Також були представлені нові гібриди кукурудзи ос-
таннього покоління з їхніми інноваціями «ROOTS 
POWER» та «TROPICAL DENT». Кожен присутній 
мав змогу поспілкуватися, задати питання стосовно 
гібридів компанії Євраліс та взяти участь у святково-
му банкеті та концерті, розіграші цінних призів. 

Сільгоспвиробники ПСП «Деметра» мають мож-
ливість застосовувати на практиці кращі технології, 

методи та форми роботи, які випробували та запрова-
дили наукові співробітники селекційних центрів на 
своїх дослідних ділянках і які вже підтвердили свою 
ефективність. Тож співпраця між аграріями та нау-
ковцями повинна бути невід’ємною складовою задля 
досягнення високих результатів у галузі сільського 
господарства.  

Юлія чУМак, с. Степне. 
на фото автора: Геннадій Смольнюк, дирек-

тор пСп «деметра», разом із Тетяною Ткач, на-
чальником управління апр оглядають соняш-
никове поле; регіональний представник компа-
нії «Євраліс Семенс Україна» презентує гібриди 
соняшника.
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МініСТЕрСТво доХодів і зборів повідоМЛЯЄ

чаС відпУСТки дЛЯ Єдинників
ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області нага-

дує, що платники єдиного податку першої й другої 
груп, які не використовують працю найманих осіб, 
звільняються від сплати єдиного податку протягом 
одного календарного місяця на рік на час відпустки, а 
також за період хвороби, підтвердженої копією лист-
ка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і 
більше календарних днів. 

ЯкиЙ ТЕрМін розГЛЯдУ доГоворУ 
«про визнаннЯ ЕЛЕкТронниХ 

докУМЕнТів»? 
Термін розгляду договору «Про визнання електро-

нних документів» із боку органів Міндоходів – до 5 
робочих днів. Нагадуємо, що квитанції мають розши-
рення «.rpl» та відкриваються за допомогою ключа 
електронної печатки, а в разі її відсутності, підпи-
сом фізичної особи – підприємця (для фізичної осо-
би – підприємця). Інші файли, що мають розширення 
«.xml» не потребують розшифрування. Електронні 
звіти можна відправляти лише після отримання кви-
танції про успішне підписання договору з боку орга-
нів Міндоходів. 

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомити-
ся в загальнодоступному інформаційно-довідковому 
ресурсі (веб-портал Міндоходів, вкладинка «Інфор-
маційно-довідковий ресурс», дане роз’яснення в кате-
горії 401.02). 

дніпропетровська одпі.

дЕ знаХодиТЬСЯ форпоСТ 
МирУ в Україні? 

Нинішнє літо в нашій області ви-
далося прохолодним і дощовим. Але 
всього 200 км і три години шляху ві-
докремлюють річкову свіжість Дні-
пропетровщини від гарячої, розо-
раної вибухами землі багатостраж-
дального Донбасу. 

Обласний центр заполонили укра-
їнські прапори. Наш регіон, згідно з 
офіційною статистикою, дав приту-
лок сотням донеччанам та луганча-
нам, які рятуються. Феномен «мир 
серед війни» став головною темою світових ЗМІ. 

доМовиТиСЯ з УСіМа поЛіТичниМи СиЛаМи – 
пЕршиЙ крок до збЕрЕЖЕннЯ МирУ

Нещодавно виповнилося 100 днів із дня призна-
чення на посаду голови Дніпропетровської облдер-
жадміністрації Ігоря Коломойського. У команду од-
ного з найбагатших людей України увійшли успішні 
підприємці – Борис Філатов і Геннадій Корбан. Ра-
зом вони довели, що в державному управлінні, як і 
в бізнесі, важливо відповідати за свої рішення, вміти 
домовлятися й мати чіткий план дій на шляху до до-
сягнення мети. 

На Дніпропетровщині першочерговою метою но-
вої команди стало збереження миру й стабільності, 
адже війна не вигідна нікому: ні олігарху, ні просто-
му роботязі. І обласна влада зуміла знайти точки до-
тику, домовитися з усіма політичними силами – як із 
«правими», так і з «лівими». 

Але не одні лише розмови дозволили добитися ре-
зультату. Жорсткі дії також не змусили себе чекати. 
Так, був сформований батальйон «Дніпро-1» й при-
значено виплату винагород за здачу терористів і за-
хопленої у них зброї. 

І жителі області відчули себе захищеними. 

добрЕ ТаМ, дЕ наС нЕМаЄ? 
Тим часом новоспечені росіяни в Криму почува-

ються обдуреними. «Старший брат» обіцяв їм підви-
щення соціальних стандартів, але життя розпоряди-
лося інакше. Захмарні ціни, ізоляція від усього світу, 
порожні пляжі та переділ бізнесу – це лише частина 
«незручностей», з якими зіткнулися люди. 

Поки кримчани вживаються в нову реальність, жи-
телям Донбасу нічого не залишається, як бігти від 

пострілів і вибухів. Недавні прихильни-
ки приєднання до Росії в шоці: замість 
ситого життя вони отримали голод і 
розруху. 

Експерти стверджують, що в сфор-
мованій ситуації Дніпропетровську об-
ласть можна назвати «центр зв’язності». 
Регіон, який об’єднує Запорізьку, Хар-
ківську, Луганську, Донецьку області з 
центральними, сьогодні є ключовим для 
контролю східної України. Не дивно, що 
саме тут сотні переселенців із Донецька, 
Луганська й Криму шукають стабіль-
ність і спокій. 

паТріоТичниЙ бУМ 
Дніпропетровську завжди було чим пишатися: 

кузня кадрів, космічний і фінансовий центр, один 
із найбільших промислових міст країни. Сьогодні 
ж регіональний патріотизм переріс у загальнонаціо-
нальний. Українські прапори на балконах і машинах, 
стрімко ввійшли в моду вишиванки, одяг у «жов-
то-блакитних» тонах, і навіть, зачіски «оселедець» 
у чоловіків. 

Але патріотизм проявляється не тільки в праг-
ненні до національних коренів. Дніпропетровська 
облдержадміністрація створила Центр допомоги 
переселенцям із Донецької, Луганської областей та 
Криму. Вже більше тисячі сімей, а це майже 3 тисячі 
осіб, знайшли новий будинок на Дніпропетровщині. 
Не залишилися байдужими й прості жителі регіону, 
які дають переселенцям притулок, допомагають їм 
облаштуватися й знайти роботу. 

Крім того, ініційовано створення двох Всеукра-
їнських благодійних фондів для підтримки армії й 
спецбатальйону «Дніпро-1». 

За час збройного конфлікту Дніпропетровську об-
ласть відвідали журналісти провідних світових ЗМІ, 
сенатори, посли, консули, міністри багатьох країн. 
Ні вони, ні українці не тішать себе ілюзіями про те, 
що пік напруженості пройдений. За незалежність, 
можливість вільно жити й працювати на рідній землі 
ще належить поборотися. Але ніхто не сумнівається 
в тому, що Україна вистоїть. І коли замовкнуть гар-
мати, будуть розміновані поля, відбудовані зруйно-
вані будинки й заводи, коли наша країна займе своє 
законне місце в європейській сім’ї народів, стане 
чітко ясно, наскільки важливу роль у відновленні 
довгоочікуваного миру зіграла Дніпропетровщина – 
край рішучих і мужніх людей.

ігор ТрУХін.

Єдина країна

21 липня цього року президент України петро порошен-
ко підписав Указ «про часткову мобілізацію», який на на-
ступний день був затверджений верховною радою України.

Часткова мобілізація оголошена в зв’язку з поширенням 
проявів тероризму, що призводить до загибелі мирного на-
селення та військовослужбовців у східних регіонах, кон-
центрацією угрупувань військ (сил) на території Російської 
Федерації поблизу державного кордону України, загрозою 
нападу та небезпекою незалежності України.

Указ має на меті задоволення потреби в доукомплектуван-
ні Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, Державної прикордонної 
служби, Державної спеціальної служби транспорту, інших 
військових формувань військовозобов’язаними та резер-
вістами відповідно до мобілізаційних планів.

Мобілізація триватиме протягом 45 днів на території 
всіх 24 областей та міста київ.

Категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, ви-
значені ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зокрема це: чоловіки, на утри-
манні яких перебувають п’ять і більше дітей віком до 16 років; зайняті постійним доглядом за особами, що його 
потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

офіціЙно Часткова мобілізація

До нашої редакції зверну-
лися постійні читачі з села 

Зоря з проханням висло-
вити слова подяки, чита-
ємо в листі: «Ми батьки 
синів, які сьогодні захи-

щають цілісність України 
на сході нашої держави. Вислов-

люємо слова глибокої вдячності Чумаківському 
сільському голові Валентині Стець та Анатолієві 
Клименку, власнику МВК «Катеринославський», 
за швидку організацію та придбання бронежиле-
тів підвищеної безпеки для дев’ятьох військовос-
лужбовців села Зоря. Хлопці були призвані до лав 
української армії й на даний час проходять службу 
в військових частинах та знаходяться в зоні АТО. 
Для наших дітей ця допомога є дуже вчасною та 
необхідною, адже кожного дня вони ризикують 
своїм життям. Разом із словами вдячності ми спо-
діваємось, що війна незабаром скінчиться. 

Тож побажаємо всім матерям дочекатися 
своїх синів живими й здоровими. Нехай їх бере-
же Бог і нехай якнайшвидше в Україну прийде 
мир і спокій».

батьки артема кУриЛЕнка, 
дениса МЕрзЛікіна та Миколи Тарана.

рЕдакціЙна пошТа

По д як а з а д оПомог у 
військовос л у ж бовц ям

Юра народився 18 березня 1964 року в місті Пол-
тава. Потім сім’я переїхала в місто Підгородне, де 
він навчався в школі №4 і закінчив 8 класів, всту-
пив до Дніпропетровського механіко-металургій-
ного технікуму. Тут, у Підгородному, чоловік ство-
рив сім’ю: мав кохану дружину Людмилу, трьох 
дітей, двох синів, Андрія та Власа, доньку Наталю. 
А ще трьох онуків. 

На поминальному обіді маленький внучок – син 
доньки Наталі, все ходив і придивлявся до всіх чо-
ловіків, а потім підійшов до Юриного однокласни-
ка й почав його зачіпати й заглядати йому в вічі. 
Ми тільки згодом зрозуміли, що він шукає серед 
чоловіків улюбленого дідуся. Адже дідусь був теж 
чорнявий та з вусами.

Ще зі школи Юра захоплювався футболом і при-
вив цю любов сину Власу. Часто грали батько з си-
ном у місцевій команді.

Дуже любив спілкуватися Юра, мав багато друзів. 
Був життєрадісним, любив жартувати. На різних зу-
стрічах, у компаніях, де він був присутній, завжди було 
весело. Пригадався один із останніх його жартів із од-
нокласником, теж Юрієм. Він говорив: «Ти – Юра, я – 
Юра, в тебе дружина Люда, й у мене дружина Люда, 
значить ми з тобою – ЛЮДЯНІ!». А якими шашликами 
пригощав! Трави-приправи сам вирощував. Яка була 
ВЕЛИКА душа у Юрія Вікторовича!

Найулюбленішим хобі, мабуть, була рибалка. 
Останнім часом сім’я жила на березі ставка. Часто 
Юрій запрошував друзів, однокласників до себе в 
гості та на рибалку. То був його маленький рай: вся 
садиба тонула в квітах, мальовничий краєвид за 
двором, улюблена сім’я... 

і раптом ця проклята війна! знищила вСЕ!!! 
Стільки горя принесла людям! Стільки сліз!..  
а ті, хто розпалює цю ненависнувійну, нехай 
пам’ятають, що за всі наші сльози прийдеться 
відповідати перед богом і людьми! 

Натрапила на рядки, автор Irina Moskalenko, 
а вони, ніби про нашого героя. 
Не журись, дружино мила, не ридайте, ненько!

Піде з неба рясний дощик на лани тихенько,
Змиє сльози, змиє тугу –  будете радіти.

У щасливім вільнім краї зростуть наші діти.
Підуть в луг, де край ставочка червона калина

Й посміхнеться Тато з неба, дивлячись на сина,
Вітром тихим доторкнеться до лиця дитини

І тоді вже Сотня Біла аж у Рай полине.
паМ’ЯТаЄМо Й ЛЮбиМо ТЕбЕ, Юро, 

ЛЮдМиЛа МЕТЕЛЬСЬка – дрУЖина 
однокЛаСника, однокЛаСники. 

вся громада дніпропетровського ра-
йону глибоко сумує з приводу загибе-
лі справжнього героя України – Юрія 
кравчЕнка під час виконання бойо-
вого завдання в зоні проведення анти-
терористичної операції на сході Украї-
ни, та поділяє з близькими й рідними 
біль і скорботу непоправної втрати. 

Гордість переповнює наші душі за 
справжніх героїв нашого часу, які 
сьогодні мужньо захищають ціліс-
ність нашої країни. Серед тих солда-
тів, які вже не повернуться додому з 
перемогою, вже два наші земляки - 
Юрій кравченко та андрій крилов. 
наші серця розриваються від болю...  

віЧна  слава 
герою

добрі СпоГади 
про доСТоЙнУ ЛЮдинУ
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У рамках реалізації проекту «Добре вдо-
ма», що реалізується Представництвом 
благодійної організації «Надія і житло 
для дітей» в Україні в рамках благодійної 
програми «Сирітству-ні!» (благодійний 
проект «Родина для дитини, Дніпропе-
тровська область») Фонду Ріната Ахме-
това «Розвиток України» у партнерстві з 
Дніпропетровською облдержадміністра-
цією та Дніпропетровською райдержадмі-
ністрацією з вересня 2012 року створено 
служби підтримки сім’ї в с. Горького та м. 
Підгородному.

Робота служб підтримки сімей у грома-
дах Дніпропетровського району відкриває 
широкі можливості для збереження та 
підтримки сімей, налагодження стосунків 
між дітьми та членами їх родин, розвит-
ку індивідуальності та особистості дітей 
у громаді, забезпеченню постійного кон-
такту між дітьми та дорослими. Для цього 
використовуються різноманітні техніки 
– від проведення навчальних тренінгів та 
зустрічей груп взаємопідтримки,  до роботи різноманітних дозвільних груп, де є 
можливість зібрати разом у дружній атмосфері дітей та дорослих громади.

Одна з подібних ініціатив щодо змістовного дозвілля дітей впроваджується служ-
бами підтримки сім’ї в окремих громадах, а саме, в с. Горького та м. Підгородному. 
Тут у березні розпочав свою роботу гурток для юних мультиплікаторів. Проведення 
в службах цікавої форми роботи з дітьми, молоддю сприйняли з великим ентузі-
азмом та захопленням – лише за перший місяць роботи було проведено 3 заняття, 
які відвідали 13 дітей. На заняттях учасники гуртка ознайомилися з принципами 
створення мультиплікації: розробка сценарію, створення персонажів, розкадров-
ка, монтаж відео та звукового ряду, розповсюдження продуктів діяльності. За цей 
час придумали та втілили в життя ідеї власних мультфільмів (всього 7 проектів) на 
найбільш актуальні теми для їхньої місцевості та всієї країни. Мультиплікаційний 
гурток є універсальним інструментом для роботи з дітьми, їх сім’ями та фахівцями 

в громаді, адже крім можливості вибору 
теми заняття та створення мультипліка-
ції, гурток дає можливість для інформа-
ційних зустрічей як із дітьми, так і з до-
рослими, можливість опрацювати будь-
яку з соціальних тем, які є актуальними 
для конкретної громади. Такі заняття 
також допомагають учасникам відкри-
тися одне одному під час невимушеного 
спілкування та спільної творчої роботи, 
краще зрозуміти прагнення та бажання 
одне одного, розвинути впевненість та 
проявити себе. 

Важливим кроком стало й розповсю-
дження даної методики серед освітян 
нашого району: проведено майстер-кла-
си зі створення соціальних анімаційних 
роликів серед вчителів географії та анг-
лійської мови.

Приємно констатувати, що нашою ці-
кавою методикою роботи з дітьми заці-
кавились громадські діячі з інших країн. 
Так, у червні цього року спеціаліст Дні-

пропетровського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді з 
робочою поїздкою відвідав дружню нам країну Молдову. Протягом трьох днів було 
проведено майстер-клас з ознайомлення та навчання дітей 10-18 років створення 
соціальних анімаційних роликів. Учасниками стали 8 дітей із Молдови та 6 дітей 
із Придністров̀я. Важливим є те, що дружба та взаєморозуміння сьогодні особливо 
актуальна.

Створення анімаційних роликів є універсальним інструментом для роботи з діть-
ми, їх сім’ями та фахівцями в громаді. У нас є можливість вибору теми, яку ми по-
казуємо та доносимо в цікавій творчий формі. З іншого боку, це можливість для 
інформаційних зустрічей як із дітьми так і з дорослими. 

олександр МіТЬков, 
спеціаліст І категорії відділу соціальної роботи Дніпропетровського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

опЕраТивна нарада
(закінч. поч. у № 28)

Виступ на оперативній 
нараді при голові райдер-
жадміністрації  21 липня 
2014 року  з питання «Ви-
світлення реалізації роз-
порядження  Кабінету Мі-
ністрів України  № 236-р 
від 25 квітня 2012 року 
«Про затвердження плану 
заходів щодо формування 
громадянської культури 

та підвищення рівня толерантності в суспільстві». 
Бібліотека як найдемократичніший та найдоступ-

ніший заклад культури є інформаційним посередни-
ком між органами державної влади, місцевого само-
врядування й населенням.

Розпорядження Кабінету Міністрів України  № 
236-р від 25 квітня 2012 року «Про затверджен-
ня плану заходів щодо формування громадянської 
культури та підвищення рівня толерантності в су-
спільстві» віднайшло активне відображення в по-
всякденній роботі бібліотеки по обслуговуванню 
своїх користувачів.

Інформаційно-просвітницьку роботу з підвищен-
ня рівня правової культури, що включає забезпе-
чення оперативного інформування населення про 
результати роботи центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, реалізується індивідуальними, 
масовими та наочними формами інформування.

Інформаційно-консультативний центром, що 
працює в Центральній районній бібліотеці з 2001 
року, постійно як усно, так і в електронному варі-
анті надаються відповіді на запити читачів із пра-
вової тематики. Тільки за період із квітня 2012 року 
по липень 2014 року було надано 142 довідки для 
840 користувачів.

Матеріали, що отримує Центральна районна бі-
бліотека зі структурних підрозділів райдержадмі-
ністрації щодо Днів інформування населення різної 
тематики активно використовується користувачами 
для підготовки рефератів, контрольних робіт, висту-
пів, лекцій тощо. 

Щоквартально на заходах із підвищення кваліфі-
кації бібліотечних працівників проводиться огляд 
нових матеріалів, що надійшли до Інформацій-
но-консультативного центру і про які необхідно 
проінформувати жителів Дніпропетровського райо-
ну, зокрема це:  День Європи в Україні;  День пам’яті 
жертв політичних репресій; Святкування 1025-річчя 
хрещення Київської Русі; Реалізація у регіоні за-
вдань Президента України щодо зміцнення міжнаці-
ональної злагоди та порозуміння, задоволення куль-
турних та освітніх потреб національних меншин.

Наочна популяризація правової культури корис-
тувачів систематично втілюється демонстрацією 
книжково-ілюстративних виставок, тематичних по-
личок, присвячених актуальним темам державного 
та обласного значення під загальною назвою «Обго-
ворюємо…», щодо обговорення проекту Конституції 
України та матеріалів засідання регіонального Комі-
тету з реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні.

Правова допомога громадянам Дніпропетровсько-
го району забезпечується через громадську при-
ймальню Дніпропетровського районного управлін-

ня юстиції, яка була створена в 2008 році, про ро-
боту якої ми неодноразово інформували населення 
через засоби масової інформації.

Консультації надаються спеціалістами згідно з 
графіком, щочетверга з 9.00 до 12.00 години.

Крім цього Центральна районна бібліотека активно 
залучає спеціалістів управління юстиції до виступів 
як перед читацькою так і перед бібліотечною аудито-
рію за актуальними темами: «Діти і право»; «Молодь 
і закон»; «Закон про місцеве самоврядування: основні 
положення, реалізація на місцях» та інші.

З 2011 року Центральна районна бібліотека приєд-
нана до Програми розвитку законотворчої політики 
– Парламент ІІ і має Пункт Доступу громадян до офі-
ційної інформації. А це значить, що кожному жителю 
Дніпропетровського району надається  можливість 
отримати інформацію про діяльність органів держав-
ної влади, в тому числі  і з електронних джерел.

За цей період  було надано 102 відповіді на запити 
користувачів. Деякі з них:

Про внесення змін до статті 36 Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби та деяких інших осіб»; Концептуаль-
не обґрунтування толерантності в суспільстві.

Створення Іформаційно-консультативного цен-
тру та його робота – це результат втілення в життя 
програми підвищення правової освіти та культури 
населення Дніпропетровської області, метою якої є 
удосконалення взаємодії органів державної влади з 
населенням району, забезпечення його достовірною 
і всебічною інформацією про діяльність органів дер-
жавної влади.

Бібліотека активно співпрацює з представниками 
органів державної влади, місцевого самоврядуван-
ня, регіональними громадськими організаціями в 
проведенні засідань за «круглим» столом, тренінгів 
із найважливіших питань суспільного життя: «Гро-
мадська платформа по відродженню земельної ре-
форми в Дніпропетровській області»; «Жінки Прид-
ніпров’я»; «Практичне використання законодавчих 
актів з питань допомоги постраждалим від торгівлі 
людьми»; «Міжнародний день солідарності журна-
лістів».

Одним із важливих напрямів по реалізації вище 
названої постанови Кабінету Міністрів України є 
організація та здійснення заходів щодо патріотич-
но-правового виховання молоді, зокрема проведення 
днів та тижнів правових знань: тиждень права «Пра-
ва, свободи та обов’язки людини і громадянина», 
«Як я знаю свої права»; година правової інформації 
«Законодавство України на захист соціальної спра-
ведливості»; тематичні виставки «Маємо жити ци-
вілізовано»; зустріч-презентація «Чоловічі професії» 
з представниками  Ігренського виправного центру 
управління державної пенітенціарної служби Укра-
їни в Дніпропетровській області для учнів ЮСШ -1.

Відзначу значну подію, що відбулася цього року в 
Центральній районній  бібліотеці. Спільно з Дніпро-
петровським архівом підготовлено Книгу пам’яті 
«Архівні документи свідчать…» (Дніпропетровськ, 
1943 рік), об’ємом 126 сторінок. Книга присвячена 
70-річчю звільнення міста від німецько-фашистських 
загарбників, безсмертному подвигу радянських вої-
нів – людей багатьох національностей, що форсува-
ли Дніпро в жовтні 1943р. Основою при підготовці 
Книги стали старі архівні документи, фотознімки, 
партизанські листівки, фашистські накази, що розпо-
віли про життя Дніпропетровська в період окупації. 
(Показ книги – Книга Пам’яті. «Архівні документи 

свідчать…» [Текст]: Дніпропетровськ 1943 рік / Дні-
пропетровська центральна районна бібліотека; Ред. 
Гаврилова Г.І. – Ювілейне: ДЦРБ, 2014.-  126 с.: іл.).

У 2013 році в Центральній районній бібліоте-
ці був відкритий Центр слов’янської писемності і 
культури. Мета якого цілеспрямовано  виконувати 
завдання щодо підтримки інститутів громадського 
суспільства у проведенні заходів до днів національ-
ної культури, національних свят, а також культур-
но-мистецьких акцій, спрямованих на формування 
толерантності, поваги до культури, історії, звичаїв і 
традицій представників різних національностей, на-
ціональних меншин.

По краплинці працівники Центральної районної бі-
бліотеці  збирають та формують фонд літератури як 
слов’янських народів так і національних меншин. У 
фонді представлено по декілька екземплярів англій-
ської, білоруської, німецької, польської, румунської, 
словацької, іврит літератури на мовах цих національ-
ностей. У районній бібліотеці є твори Т.Г.Шевченка 
на російській, німецькій, англійській мовах.

Робота Центру активно відображається в соціальних 
мережах, за електронними адресами: соціальна мережа 
ФЕЙСБУК – drcbs@i.ua «Дніпропетровська Централь-
на Районна Бібліотека»; та в районній газеті «Дніпров-
ська зоря» в рубриці «Читаємо та насолоджуємось!».

Користуючись нагодою, хочу сказати декілька слів 
про нову літературу, що надійшла до Центральної 
районної бібліотеки в рамках Державної програми 
«Українська книга»: 1. Крижова,Н.О. Атлас «Шляха-
ми Великого Кобзаря» [Текст] / Н.О.Крижова. – К.: 
ДНВП «Картографія», 2013. – 88 с.: іл.;  2. Кульчий 
О.В., Малярчук Т.М., Бентя Ю.В. Документальна 
скарбниця Шевченківських лауреатів. [Текст] – К.: 
ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2013. – 352 с.: іл.; 3. Гене-
ралюк Л. «Святим дивом сяють храми божі…»: Храми 
України в малярстві, поезії, прозі Шевченка [Текст] / 
Л.Генералюк. – К.: «Балтия-Друк», 2013. – 167 с.: іл.;  
4. Ярош В. Золотий колос ДАЖБОГА. Хліб в україн-
ських легендах та віруваннях [Текст] / В.Ярош. Літе-
ратурно-художнє видання. Видання перше. –К.: Успіх 
і кар’єра, 2013. – 112 с.; кольор. іл.; 5. Цуріка Л. Історія 
дитячої книги зі стародавніх часів до сьогодення. Для 
дітей шк. віку [Текст] / К.: АВІАЗ, 2013. – 72 с.; іл.).

У 2014 році у Центральній районній бібліотеці діє 
акція «Кожен читач – меценат». Бібліотека готова 
прийняти від користувачів у подарунок книги на 
різних мовах національних меншин України. Будемо 
вдячні кожному.

вікторія рЕшЕТиЛо, 
бібліограф Центральної  районної бібліотеки.

Єдина країна

почесною грамо-
тою дніпропетров-
ської обласної ради за 
багаторічну сумлінну 
працю, вагомий осо-
бистий внесок у спра-
ву розбудови й зміц-
нення галузі торгівлі 
дніпропетровщини, 
високий професіона-
лізм нагороджений 
Євген Гладкий, при-
ватний підприємець, 
власник магазину в 
селищі кіровське.

з наГоди профЕСіЙноГо СвЯТа

рЕаЛізаціЯ проЕкТУ «добрЕ вдоМа»

АнімАція  в громаді
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новинки книЖкової поЛиціЛюбителі захоплюючих ман-
дрівок, а саме вихованці 5-А та 
5-Д класів на чолі з вихователя-
ми Тетяною Павлик та Наталією 
Кузьмич під час відвідування 
літнього табору при Ювілейній 

СЗШ-1 здійснили екскурсію до 
музею ракетно-космічної техні-
ки, що створений на базі Націо-
нального центру аерокосмічної 
освіти молоді ім. О.М. Макарова. 
Вихованці з цікавістю розгляда-
ли справжні космічні станції, су-
путники, бойові ракети, експонати агрегатів, які  входять до ракетних комплексів, слухали цікаву 
розповідь екскурсовода про українських вчених та конструкторів ракет. 

Наприкінці екскурсії і діти, і вихователі відчули себе справжніми підкорювачами космосу – капі-
танами космічного корабля, маючи можливість сфотографуватися в кабіні пілота.

Екскурсія до зірок вдалася на славу, за що ми дуже вдячні керівництву музейного комплексу. І 
особливо екскурсоводу за змістовну та цікаву подорож. Ми  переконалися, що наше місто й сьогодні 
є лідером космічних технологій.

                                                                    наталія поЛЯХ, директор літнього табору ЮСЗШ-1. 
На питання: 

«Яка ваша найулюбленіша пора 
року?», учні Кіровської СЗШ 
радісно відповідали: «Літо!»  
Адже, що може бути кращим 
за ласкаве привітне сонечко, ла-
гідну річечку, зелену травичку, 
голосне щебетання пташок? Го-
ловне, щоб дитина не залиша-
лась осторонь цієї краси.

Учні Кіровської СЗШ із нетер-
пінням чекали літніх канікул ро-
боти пришкільного оздоровчого 
табору «Сонечко», адже це період 

зміцнення їхнього здоров’я, пі-
знання цікавого, нових знайомств 
та пригод, фізичного загартуван-
ня, духовного збагачення, пора 
яскравих вражень, активного пі-
знання світу та себе в ньому.

Організовуючи літнє оздоров-
лення дітей, педагогічний колек-
тив школи намагався спланува-
ти й будувати виховну роботу 
так, щоб кожна дитина знайшла 
собі справу до душі, відчувала 
себе сильного, творчою особи-
стістю, збагатилась духовно та 
почувала себе комфортно.

Багато років поспіль відкрит-
тя табору припадає на Міжна-
родний захист дітей. Чудова 
концертна програма Будинку 
культури (завідувач Валентина 
Ткаченко) зібрала в селищному 
парку багато гостей. Це і батьки, 
і вчителі, і представники Кіров-
ської селищної ради (секретар 
Тамара Молянова), які приготу-
вали для дітей подарунки. А най-
кмітливіші одержали безкоштов-
ні квитки до цирку «Шапіто».

Організувавшись у десять 
загонів, загін №1 «Мультики» 
(вихователь Світлана Дворяно-
ва); загін №2 «Малятко» (ви-

хователь Вікторія Мальцева); 
загін №3 «Козачата» (вихова-
тель Ганна Міщенко); загін №4 
«Дивосвіт» (вихователь Вікторія 
Полова); загін №5 «Капітошка» 
(вихователь Наталія Коваленко); 
загін №6 «Усмішка» (вихователь 
Людмила Ільченко); загін №7 
«Дружба» (вихователь Наталія 
Солдатенко); загін №8 «Проме-
тей» (вихователь Ольга Ткачен-
ко); загін №9 «Дружній» (вихо-
ватель Світлана Лисенко); загін 
№10 «Дивограй» (вихователь 

Анжела Купріянова),  діти бра-
ли участь у найрізноманітніших 
видах діяльності (пізнавальних, 
трудових, ігрових, економічних, 
туристичних). Кожен день у та-
борі був особливим. Найбільше 
сподобались і запам’ятались ді-
тям такі заходи: «День худож-
ника», «День інвалідів», «День 
зачіски», туристичний похід до 
лісу, День моди «Літній настрій 
2014», Козацькі забави, гра «Ве-
селі старти».

У гості до нашого табору за-
вітав ляльковий театр із м. Дні-
пропетровська.

Діти табору «Сонечко» відві-
дали цікаву екскурсію на страу-
сину ферму (Синельниковський 
р-н), яка справила на дітей неза-
бутнє враження. 

Вихованці табору з вели-
ким задоволенням відвідували 
комп’ютерний гурток (керівни-
ки Анатолій Семененко, Воло-
димир Готвянський); гурток Пе-
триківського розпису (керівник 
Людмила Ільченко). Гарного на-
строю додавала ранкова зарядка 
під керівництвом вчителів фі-
зичної культури Тетяни Шатило 
та Євгенія Ткаченка. 

Богатирську силу діти чер-
пали, харчуючись у шкільній 
їдальні (відповідальна за харчу-
вання Наталія Сподинець, завід-
увачка Вікторія Бондаренко та 
кухарі Любов Мовчан і Любов 
Кучер).

Інформаційно-методичне за-
безпечення табору надавала 
шкільна бібліотека (завідувача 
Руслана Дишук). 

А за здоров’ям вихованців ре-
тельно стежила шкільна медсе-
стра Тетяна Рубан.

Належну допомогу в оформ-
ленні документації, звітів нада-
вала секретар школи Світлана 
Женжеруха, Ольга Сенець та 
Наталія Коваленко.

За чистотою ігрових кімнат та 
подвір’я ретельно стежили тех-
нічні працівники: Любов Гезь, 
Любов Сич, Ольга Головченко, 
Алла Стовбан.

Завершив свою роботу приш-
кільний табір «Сонечко» наго-
родженням кращих вихованців 
грамотами та подяками.

Щира подяка за допомогу в 
організації роботи табору відпо-
чинку відділу освіти Дніпропе-
тровської райдержадміністрації, 
Кіровському селищному голові 
Вадимові Вільку за виділення 
коштів на харчування дітям піль-
гових категорій, директорові Кі-
ровської СЗШ Ларисі Говорусі.

Частина літа ще попереду, не-
хай воно подарує лише радість, 
спокій, мир, гарний настрій, 
нових друзів і, звичайно, тепле 
привітне ласкаве сонечко.

оксана ТарЯник, 
начальник пришкільного 
табору «Сонечко» Кіров-
ської СЗШ.  

Дитяча книга – це беззвучний наставник покоління, пред-
мет історії, культури. Відомо, що все найважливіше в людину 
вкладається ще в її дитинстві, тож дуже важливо читати 
в ранньому віці «потрібні книжки». Для дитини книжка – це 
іграшка, але яка має навчати, захоплювати.

Перші книжки… Ще зовсім маленька дитина звикає слу-
хати та чути. Спочатку невигадливі пісеньки – забавлянки, 
пізніше, справжні казки «жили – були»… Коли дитина стає 
трохи дорослішою, то вже із задоволенням розглядає  яскра-
ві картинки в книжці. Вона читає напам’ять улюблені вірші, 
причому тримає книжку відкритою саме на «потрібній» сто-
рінці. Здається, що дитина вже читає самостійно. Насправді, 
це картинки «підказують» і «говорять» разом із нею. У дитя-
чій книзі вони важливі не менше ніж текст.

Щоб спекотні літні дні вашого малюка були цікаві та змістовні 
запрошуємо вас завітати до дитячої бібліотеки. До вашої уваги та 
уваги вашої дитини нові надходження за Державною програмою 
«Українська книга» 2013 року.

оксана давидова. розумні ігри 
для малят / Мамине сонечко, 2013. 
– 36 с.: іл. «Розумні ігри для малят» – 
яскрава книжка з гарними виразними 
малюнками навчить вашу дитину від 
2 до 5 років головних кольорів, основ 
лічби, розвине дрібну моторику, мов-
лення, знання про світ. І все це весело, 
граючись із Котиком та Мишкою.

вадим дорошенко. пригоди Солі 
та олі: оповідання / Мамине сонеч-
ко, 2013. – 36 с.: іл. «Пригоди Солі та 
Олі» – оповідання для дітей молодшо-
го та середнього шкільного віку. Маленькі читачі познайомляться 
із неймовірними пригодами двох сестер Солі та Олі. Незважаючи 
на те, що одна з них дуже висока, а інша дуже низенька – їм обом 
дуже весело й цікаво. Книга вчить дружби та поваги до батьків та 
до ближнього, любові та добру.

катерина іванова. Мандрівка Максі – Смугастика: авіаз, 
2013. – 80 с.: іл. Ця книга – чарівна подорож допитливого жабенят-
ка Максі – Смугастика, серце якого переповнене жагою до пригод.

олеся копецька. Мандрівка у книжковий світ: кіровоград, 
імекс – ЛТд, 2013. – 28 с.: іл. Ця книжка – не просто казка, а пе-
редусім – цікава мандрівка в книжковий світ. І нічого, якщо ви не 
любите читати, адже у вас буде надійний «компас» – Книжник, 
який проведе вас у Книжкову Майстерню. Там ви зустрінетеся з 
авторами й художниками, які створюють для вас майбутні кни-
ги. Також, мандруючи сторінками казки, ви відвідаєте Чарівну 
Друкарню й дізнаєтеся секретну інформацію від Уляни Василівни 
про тонкощі дитячих книг. Вам пощастить побувати в книгарні й 
бібліотеці, познайомитися з цікавими 
героями.

олена надутенко. про що співав 
єнотик? вірші / імекс – ЛТд, 2013. 
– 20 с.: іл. Цікаві віршики з гарними 
ілюстраціями не залишать байдужи-
ми нікого. Вони легко запам’ятову-
ються й дуже гарно вчаться.

«незвичайні пригоди звичайних 
дітей» / Укладач Л. в. Суворова. – 
к.: аТраМЕнТ, 2013. – 112 с.: іл. 
Звичайнісінькі хлопчики та дівчат-
ка випадково опинилися у чарівних 
місцях із важливим завданням: до-
помогти казковим героям здолати 
злодіїв, розгадати таємниці та віднайти скарби. Хочеш стати 
учасником цих подій? Збірка казок допоможе тобі приєднатися 
до захоплюючих мандрів і дивовижних пригод.

Скленіцка С. ф. Малі драконенята так люблять пустувати / 
франц Салес Скленіцка; пер. з нім. і. андрущенка. – к.: наш 

час, 2013. – 26 с. Драко-мама й дра-
ко-тато нарешті можуть насолод-
жуватися спокійною і затишною 
оселею: жодної печерної тварини, 
ніякого безладу, а головне – хороші 
й слухняні драко-діточки! Та як би 
не старалися четверо драко-діто-
чок бути такими, як хочуть батьки, 
завжди виходить трохи не те. Та що 
там казати – зовсім не те.

це тільки невеличка часточка 
новинок, приходьте до бібліотеки, 
читайте та насолоджуйтесь спіл-
куванням зі своєю дитиною та 
книгою.

Тетяна рУХЛінСЬка, заступник директора по роботі з дітьми.
Людмила воронЕнко, бібліотекар РДБ, м. Підгородне.

Справжні 
підкорювачі 
коСмоСу

Для Вашого малюка

ЛАск Аве «сонечко»

ЛіТніЙ Табір

заХопЛЮЮча Мандрівка

Днями Центральна районна бібліотека 
на «зеленому» майданчику сел. Ювілейно-
го провела флешмоб «Тайни віків».

ГарниЙ наСТріЙ – запорУка МирУ

раЙонна бібЛіоТЕка

«Ні для кого не є секретом, що сьо-
годні бібліотека – це чи не єдиний 
культурний осередок у більшості сіл 
України. Саме бібліотека Любимів-
ської територіальної громади може 
стати центром відпочинку, зацікавив-
ши не тільки старше покоління, а й 
молодь своїми літературними новин-
ками. Наші постійні читачі Любов 
Дмитрієва, Микола Білов, Лідія Ха-
ріна залюбки поповнюють фонд бібліотеки, даруючи їй 
книжки та періодичну літературу.

Нещодавно нашу бібліотеку закрили на капітальний 

ремонт, й завдяки підтримці Любимівського 
сільського голови Катерини Желяб’євої, нам 
виділили приміщення на території  Любимів-
ської лікарні. 

Ми з радістю запрошуємо всіх любителів 
літератури до нас у гості.

Бібліотекарі та читачі Любимівської тери-
торіальної громади висловлюють слова щирої 
вдячності Катерині Павлівні за допомогу в 
збереженні нашої сільської бібліотеки. Бажає-

мо добра й благополуччя й надалі нести радість людям».
З повагою Тетяна дЕСЯТЕрик,

 бібліотекар Любимівської сільської бібліотеки. 

подЯка КУльТУрНий осередоК люБимівКи
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ХриСТианСкиЕ иСТины

СТворЕно коМУнаЛЬниЙ закЛад 
цЕнТр СоціаЛЬної підТриМки діТЕЙ Та 

СіМЕЙ «добрЕ вдоМа»,
адреса: сел. Ювілейне, вул. радгоспна, 66. 

Для роботи в Центрі запрошуються претенденти 
на посади: заступник директора (1од.); методист із на-
дання соціальних послуг (1 од.); бухгалтер (1 од.);ад-
міністратор (1 од.); юрист (2 од.); психолог (3 од.);ме-
дична сестра (1 од.); фахівець із соціальної роботи із 
цілодобового чергування (4 од.); фахівець із соціальної 
роботи (10 од.); невролог (1 од); реабілітолог фізичний 
(1 од.); логопед (2 од.); сторож (2 од.); прибиральник; 
службових приміщень (1 од.);кухар (1 од.). вимоги до 
персоналу: освіта та кваліфікація мають відповідати 
обраній посаді: середня-спеціальна, вища (бакалавр, 
спеціаліст або магістр) відповідного напрямку. 

Посади закладу передбачатимуть роботу позмін-
но та виїзди в села району за місцем проживання ді-
тей. Перевагу буде надано претендентам, які мають: 
високий рівень комунікаційних навичок; вміння 
ефективно працювати в команді; бажання працюва-
ти в новому та перспективному середовищі; досвід 
роботи із сім’ями та дітьми різних соціальних груп, 
досвід роботи з дітьми, які мають поведінкові та 
емоційні проблеми; знання законодавства з питань 
захисту дітей та соціальної допомоги. Відбір на 
роботу буде проходити на конкурсній основі. Для 
участі в конкурсі вам необхідно до 4 серпня цього 
року подати: заяву про участь в конкурсі (в довіль-
ній формі); резюме (з даними не менше двох пору-
чителів); супровідний лист претендента (в довільній 
формі); копії документів про освіту.

більш детальну інформацію про центр соціаль-
ної підтримки дітей і сімей ви можете отримати за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, каб. 37 
«в», служба у справах дітей, попередньо узгодив-
ши за телефоном: контактні особи: Мазурок Люд-
мила андріївна (056)753-62-81, (056) 753-92-96, до-
щук дар’я валеріївна (099) 657-10-88. 

відібрані претенденти будуть запрошені на 
співбесіду та навчання.

Гороскоп

Господарочка

МаГніТні  бУрі 
У серпні очікуються найсильніші магнітні бурі в 

такі дні: 4, 6, 10, 13, 14, 17, 22.

к о н С Е р в УЄ М о
коМпоТ ГрУшЕвиЙ з МЕдоМ 

інгредієнти: 600 г груш, 1 л води, 800 г меду. 
Тверді зрілі груші розріжте на 4 частини, виріжте сер-

цевину та покладіть їх на кілька хвилин у воду, а потім 
перекладіть у банки. У киплячій воді розчиніть мед, си-
роп слід охолодити. Залийте груші в банках. 

Стерилізувати в киплячій воді: банки ємністю 
1 л - 8 хв., 2 л - 12 хв., 3 л - 15 хв.

ГоТУваТи  ЛЕГко!
доМашнЯ ковбаСа

інгредієнти: 700 г курячого філе, 300 мл вершків се-
редньої жирності (можна використовувати молоко – тоді 
ковбаса буде ще більш дієтичною), 3 яєчних білка, сіль, 
чорний перець та приправи за вашим смаком. 

приготування: дрібно поріжте філе, подрібніть за до-
помогою блендера до кремового стану, змішайте з яєч-
ними білками й охолодженими вершками, додайте сіль, 
перець та інші спеції за смаком, а потім ретельно перемі-
шайте. З отриманого фаршу зробіть три ковбаски, щіль-
но обгорнувши її харчовою плівкою. Ковбаски потрібно 
викласти в глибоку каструлю з киплячою водою, зверху 
придавіть їх тарілочкою (ковбаски повинні бути повні-
стю покриті водою) й готуйте на помірному вогні про-
тягом 1 години. Остудіть ковбасу, зніміть із неї плівку, 
оберніть пергаментом, щедро присипаним ароматними 
травами й приправами, поставте підготовлений продукт 
в холодильник на 10 год. Смачного!

ГоСпод и н і  н а  за М і Т к У
кориСні поради 

Коли вибираєте курку в магазині, треба пам’ятати, що 
у свіжої птиці повинна бути біла, або жовтувата шкіра, 
щільний гребінець і приємний запах. 

Тривалість варіння м’ясних бульйонів залежить від 
того, з якої частини м’яса їх готують, тому що різні за 
структурою шматки м’яса потребують для розм’якшення  
більш тривалу або коротшу теплову обробку. 

Під час варіння прозорих бульйонів слід ретельно ви-
даляти спливаючий жир. 

Спеції потрібно класти за 3 хв. до готовності страви. 

п р о С Т і   Х и Т р ощ і 
МиЄМо поСУд до бЛиСкУ

Скляний посуд. Для блиску посуду у воду можна до-
дати сіль та оцет із розрахунку 1 ст. л. солі та 2 ст. л. оцту 
на 1 л води. Після миття посуд ретельно обполосніть чи-
стою водою.

дерев’яні ложки для кухні миють у розчині господар-
ської (пральної)соди, а потім промивають у гарячій воді. 

Якщо щось пригоріло в каструлі, потрібно налити на 
дно холодної води й насипати сіль. Через 2 години вида-
літь залишки їжі.

к раС У н Я М
СаЛаТ дЛЯ Гарної фіГУри 

Протягом дня потрібно випивати близько 1 л води. 
На сніданок за 30 хв до прийому їжі необхідно випити 
склянку води з лимоном, а потім приготувати салат із 
груші, апельсина, яблука й залити йогуртом (жирність 
йогурту не повинна перевищувати 1%). На обід і вечерю 
можна зробити будь-який салат із овочів, заправлений 
оливковою олією або лимонним соком. 

чоЛовік а М  н а  за МіТкУ
УМови збЕріГаннЯ овочів У кварТирі

Капуста. Якщо хочеться протягом усієї зими мати сві-
жу капусту, потрібно стежити, щоб качани, які відбира-
ються на зберігання не були переспілими (тріснутими), 
так як такі плоди незабаром можуть згнити. Обов’язково 
на качанах має зберегтися хоча б пара листків, які захи-
щатимуть капусту не тільки від хвороб, а й від зовнішніх 
пошкоджень. Тримати капусту під час зберігання можна 
на нижніх полицях холодильника, але краще буде кожен 
качан обгорнути газетою й помістити в комору. Подіб-
ним способом можна зберігати буряк.

Овочі потрібно регулярно оглядати та викидати ті, 
які почали псуватися.

ОВНИ. Ваші активність, зібра-
ність і працьовитість скоро да-
дуть плідні результати. До сере-
дини тижня ваше фінансове стано-
вище покращиться. 

ТІЛЬЦІ. Перед вами відкриються 
нові можливості та шанс непога-
но заробити. Тиждень сприятливий 
для ділових відряджень. 

БЛИЗНЮКИ. На самому почат-
ку тижня для вас відкриються дея-
кі можливості. Щоб їх реалізувати, 
вам доведеться докласти неаби-
яких зусиль. 

РАКИ. В особистому житті 
очікуються зміни, які остаточ-
но перегорнуть сторінку минуло-
го життя і у вас все позитивне  й 

оптимістичне почнеться з «чистого листа».
ЛЕВИ. Ви схильні бачити тільки негативну сто-

рону речей, не помічаючи очевидні позитивні момен-
ти. Тому краще утриматися в цей час від якої-небудь 
оцінної діяльності. 

ДІВИ. На цьому тижні ділові зустрічі, поїздки, пере-
говори, дадуть хороший результат. Але не намагай-
теся здивувати всіх своєю щедрістю. У вас з’явиться 
можливість зайнятися улюбленою справою 

ТЕРЕЗИ. Ви не зможете чітко визначити свої цілі 
через недостатню серйозність ваших намірів. Про-
блеми, які постають перед вами, допомагають під-
тримати ваш імідж. 

СКОРПІОНИ. Сприятливий початок тижня, який 
віщує вам домашній затишок і спокійну обстановку. 
В цей час варто довести розпочаті справи до кінця. 

СТРІЛЬЦІ. Досить вдалий тиждень у фінансовому 
плані. Ваші стосунки з близькою людиною на ниніш-
ньому тижні будуть цілком у ваших руках. 

КОЗЕРОГИ. На вас очікують нові можливості, але 
не розслабляйтесь, адже може збільшитися й кіль-
кість обов’язків. Проявляйте активність буквально 
у всьому, і тоді пані Фортуна виявить до вас свою 
прихильність. 

ВОДОЛІЇ. Не варто розраховувати на те, що ваша 
активна позиція дозволить вам чогось досягти в ре-
альності, так як в даному випадку результат можна 
отримати тільки шляхом переговорів. 

РИБИ. Ви схильні знаходити собі додаткові пробле-
ми, мислити в негативному напрямку, хоча від вас у 
даній ситуації потрібно лише тверезий розум і чітке 
дотримання плану. 

Суїцид – навмисне самоушкодження зі 
смертельним результатом (позбавлення 
себе життя). Підлітки, які вчиняють суїцид, 
зазвичай страждають від душевного болю 
й перебувають у стані стресу, а також від-
чувають неможливість впоратися зі своїми 
проблемами. У підлітків значно частіше, ніж 
серед дорослих, спостерігається так званий 
«ефект Вертера» – самогубство під впливом 
чийогось прикладу (свого часу опублікуван-
ня гетевського «Вертера» викликало хвилю 
самогубств серед німецької молоді). Слід 
мати на увазі, що кількість суїцидальних 
спроб багаторазово перевищує кількість 
здійснених самогубств. Серед підлітків 32% 
суїцидальних спроб припадає на частку 
17-річних, 31% – 16-річних, 21% – 15-річ-
них, 12% – 14-річних і 4% – 12-ти-13-річних. 
Юнаки здійснюють самогубства, як міні-
мум удвічі, частіше дівчат. Хоча дівчата ро-
блять такі спроби набагато частіше, багато 
хто з них мають демонстративних характер. 
Невдалі суїцидальні спроби здебільшого не 

повторюються. У 9 випадках із 10 юнацькі 
замахи на самогубство – не бажання покін-
чити рахунки з життям, а крик про допомо-
гу. Про подібні бажання підлітки та юнаки 
часто говорять і попереджають заздалегідь, 
80% суїцидних спроб відбувається вдо-
ма, в денний або вечірній час, коли хтось 
може втрутитися. Багато хто з них від-
верто демонстративні, адресовані комусь 
конкретному, іноді можна навіть говорити 
про суїцидальний шантаж. Серед мотивів, 
що пояснюють спроби самогубства, самі 
підлітки вказують на різні способи таким 
чином вплинути на інших людей: «дати 
зрозуміти людині, що ти у відчаї», «пока-
зати, як ти любиш іншого», «з’ясувати, чи 
любить тебе справді інший», «вплинути на 
іншого, щоб він змінив своє рішення» (мо-
тивів може бути у кожної жертви суїциду 
декілька).

Діти-суїцинденти частіше позбавлені 
батьківської уваги та турботи, в 75% їх бать-
ки розлучені чи проживають окремо, часто 

діти проживають в інтернатах чи з 
прийомними батьками.

шановні батьки! не залишайте 
дітей без нагляду! дбайте про безпе-
ку своїх дітей! 

Відкрито обговорюйте сімейні та 
внутрішні проблеми дітей. Допомагайте 
своїм дітям будувати реальні цілі в житті 
й прагнути до них. Обов’язково сприяйте в 
подоланні перешкод. Будь-які позитивні по-
чинання молодих людей схвалюйте словом 
і ділом. Ні за яких обставин не застосовуй-
те фізичні покарання. Більше любіть своїх 
підростаючих дітей, будьте уважними і, що 
особливо важливо, делікатними з ними. Від 
турботливої, люблячої людини, що знахо-
диться поруч у важку хвилину, залежить 
багато чого. Він може врятувати потенцій-
ному суїциденту життя. Найголовніше, тре-
ба навчитися приймати своїх дітей такими, 
які вони є. Адже це ми, батьки, формуючи 
відносини, допомагаючи дитині в його роз-
витку, отримуємо результат впливу, резуль-
тат своєї праці. Пам’ятайте, що життя наших 
дітей залежить тільки від нас самих!

Тетяна ЄщЕнко, начальник СКМСД 
Дніпропетровського РВ ГУМВС України в 
Дніпропетровській області.

кп «рГ «дніпровська зоря» оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад: заступника редактора, фото-
кореспондента. вимоги до претендентів: громадянство 
України; повна вища освіта за напрямком роботи; стаж ро-
боти за фахом не менше 3-х років; володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечен-
ня. довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 
27С, телефони: 753-61-02; 375-33-98.

СЕкТор криМінаЛЬної МіЛіції У СправаХ діТЕЙ інфорМУЄ

СУїцидаЛЬна повЕдінка Як проЯви 
дЕвіанТноСТі діТЕЙ і підЛіТків 

2 августа мы с вами 
прославляем одного из 

ветхозаветных пророков, жившего за 900 лет до Рождества 
Христова, - славного пророка Илию! Среди других проро-
ков Ветхого Завета он является 
самым пламенным проповед-
ником веры и обличителем 
идолопоклонства. Во времена пророка Илии большая часть 
богоизбранного иудейского народа оставила веру своих от-
цов и, перейдя в идолопоклонство, образовала 
Израильское царство. Пророк Илия, будучи ве-
ликим ревнителем о славе Божией, не мог тер-
петь, что его единоплеменники поклоняются де-
ревянным и каменным идолам. Он имел горячее 
сердце и бесстрашно выступал с обличениями. 
Но этим он навлек на себя гнев царя Ахава и не-
честивой царицы язычницы Иезавели, которые 
решили убить его. Пророку пришлось скрывать-
ся в пустыне, в пещере. Терпеть голод и жажду. 
Терпеть и великие душевные страдания от того, 
что его горячие призывы не приносят желаемых 
результатов. Так велики были его душевные 
страдания, что он даже просил у Бога себе смерти. Но Бог 
любил Своего верного служителя и не дал ему смерти. Бог 
незримо подкреплял его... Птицы приносили ему пищу, не-
обходимую для поддержания жизни. По повелению Божию 
вернулся пророк Илия из своего изгнания и посрамил язы-
ческих жрецов, всенародно показав ложность их веры и су-

етность упования на идолов. Народ вразумился, когда по 
краткой молитве пророка Илии на его жертвенник сошел 
с неба огонь. А жрецы долго взывали к своим идолам, но 
на их жертвенник так и не сошел огонь. К сожалению, царь 

Ахав не вразумился этим 
явным чудом, показав-
шим, что Бог, в которого 

верит Илия, есть действительно истинный Бог. И пришлось 
пророку Илии опять скрываться в пустыне. 

Святой пророк Илия принадлежит к числу 
избранных великих мужей благочестия, которые, 
подобно звездам, сияли на тверди ветхозаветной 
церкви, преобразуя пришествие – мир Солнца 
Правды - Христа Спасителя. И своей ревностью о 
славе Божией поучает нас всегда помнить о своем 
призвании – быть истинными последователями 
Господа нашего Иисуса Христа, строгими испол-
нителями Его святой воли. Наша искренняя вера 
– это то духовное солнце, которое согревает нас, 
если мы унываем или скорбим, когда посещают 
нас несчастия. Этим мы будем приближаться к той 
жизни, которую вел пророк Илия. Нам не по силам 

его жизнь. Но стремиться к подвигам мы должны. Прослав-
ляя пророка Божия Илию будем просить его, чтобы по его 
молитвам иметь нам веру непоколебимую, надежду несом-
ненную, любовь нелицемерную, молитву пламенную и рев-
ность о славе Божией.

костянтин дробиТЬко.

паМЯТЬ пророка боЖиЯ иЛииЯК КАжЕ 
муДРІСТЬ…

 Легко прихо-
вати ненависть, 
важко прихова-
ти любов, най-
важче прихова-
ти байдужість.

життя - вічне 
повторення. Про-

блема, з якою ми 
не впоралися з пер-

шого разу, трохи ви-
дозмінившись, наздога-

няє нас знову.

Втрачене пенсійне посвідчення серії 
ААД № 114737 на ім’я кривош володимир  
іванович, вважати недійсним.

дніпропетровська райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад:головного спеціаліста відділу економічного розвитку і тор-
гівлі райдержадміністрації. вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта за напрямком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, 
володіння персональним комп’ютером в обсязі користувача програмного забез-
печення. довідка за адресою: сел. Ювілейне , вул. Теплична,5, тел.27-10-17.

Втрачений державний акт на право 
приватної власності на землю серії ДП 
ДН № 010243, виданий 16 грудня 1996 р. 
на підставі рішення виконкому Ювіле-
йної селищної ради народних депутатів 
від 14 листопада 1996 р.  № 166 на ім’я 
Мацкана віктора онуфрійовича, вва-
жати недійсним.

Втрачене пенсійне посвідчення та паспорт серії АК № 707922 
виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропе-
тровській області від 24 листопада 1999 року на ім’я Глущенко 
Галини іванівни, вважати недійсним.



дніпропЕТровСЬкиЙ рЕМ
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонт-

них робіт у серпні місяці 2014 року будуть виникати 
перерви в електропостачанні наступних населених 
пунктів нашого району: с. Чумаки, м. Підгородне, 
с. Любимівка, с. Василівка, сел. Кіровське, с. Балів-
ка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, сел. 
Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Ново-
олександрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таромсь-
ке, с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

Телефон диспетчерскої служби: 373-51-12. 
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кримський ракушняк, Газобетон, Уголь, доска, брус. 
С У п Е р ц і н а !  (095) 0000-884, (096) 0000-884.

ш а новн і  Ж и Т Е Л і  ра Йон У!
при виявленні пошкоджень повітряних і ка-

бельних ліній електропередач, трансформаторних 
підстанцій і розподільчих пунктів, відчинених і по-
шкоджених дверей у них, спроб проникнення до при-
міщення з електронним обладнанням сторонніх осіб, 
просимо сповіщати диспетчерську службу дніпро-
петровського району електричних мереж за теле-
фоном: 373-51-12, або районний відділ міліції. 

із повагою до вас адміністрація дрЕМ.

ЛЮбиМівСЬка  СіЛЬСЬка  рада 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

головного бухгалтера на постійну роботу. 
вимоги до претендентів: громадянство України; 

повна вища освіта або базова вища освіта; відповідна 
кваліфікація; стаж роботи за спеціальністю не мен-
ше 3-х років; володіння комп’ютерними програмами. 

Документи подаються протягом 30 днів із момен-
ту опублікування оголошення. 

звертатися за адресою: с. Любимівка, 
вул. Садова, 1.

завідувач фінансово-господарського відділу – 
головний бухгалтер: Світлана РЕЗНІЧЕНКО.

тел. 753-61-02.

(закінчення. поч. у №№27,28)
Коли Т.Г.Шевченко звільнився від кріпацтва й став навчатися в Санкт-Петербурзь-

кій Академії художеств, потоваришував із оперним співаком Семеном Гулак-Арте-
мовським, який був родом із Городища Черкаського повіту Київської губернії. Історія 
їхнього знайомства й початку дружби не зовсім розкрита. Відомо, що для Гулака-Ар-
темовського прізвище Шевченка було 
нечужим ще з дитинства: у родині 
його батька змалку виховувався Єв-
доким Шевченко, двоюрідний брат 
майбутнього поета. Тому існує при-
пущення, що, дізнавшись від худож-
ника К.Брюллова про його учня – колишнього кріпака 
з України, зі знайомим з дитинства прізвищем, співак 
міг попросити познайомити його із земляком. Інші до-
слідники вважають, що молоді люди вперше зустрілися 
на вечорі в Нестора Кукольника, і сталося це наприкінці 
1838 року. В листі С. Гулаку-Артемовському (від 1.07. 
1852 р.) Шевченко так згадує їхні давні зустрічі: «Ща-
сливий час! Здається, недавно, а ось уже 12 років тому». 
Якщо врахувати, що співак навчався у Франції, а потім 
і в Італії (1839 – 1842 рр.), то, дійсно, дружні взаємини 
зав’язалися ще до від’їзду за кордон, тобто до 1839  року.

Воістину: «Скажи мені, хто твій друг – і я скажу, 
хто ти»! Семен Степанович, як і його вірний друг Та-
рас Григорович, щиро любив Батьківщину, беріг у 
собі українське, хоч і довелось їм обом жити далеко від рідної України. Гулак-Арте-
мовський листи матері писав виключно рідною мовою. Ось рядки одного з них: «О 
так, моя рідная ненько, сиджу я у садочку під синім небом, у далекій чужій стороні, 
дивлюсь я на синє море і згадую вас, а далі дивлюсь, як дикі гуси летять, та й заспі-
ваю: - Гуси мої, гусенята, візьміть мене на крилята, та понесіть мене до матінки...». 
Хіба такі поетичні душі – та й не подружились би?.. Дослідниця життя і творчості 
знаменитого співака, авторка книги «Дивосвіт Семена Гулака-Атремовського» Оль-
га Осипенко зробила такий висновок: «Зрозуміло, що вони не могли не зустріти-
ся. Як земляки, як таланти, які один до одного завжди тягнуться...». Пані Ольга, як 

співробітник музею С. С. Гулака-Артемовського у Городищі, провела для нашого 
творчого колективу змістовну, повну важливих біографічних деталей, екскурсію. З 
неменшою цікавістю слухали ми і директора цього музею Олександра Гордійовича 
Щепака. У залі, біля роялю, висить велика, на ширину цього музичного інструмен-
та, картина Г. В. Терпиловського «Стоїть явір над водою». На ній зображений співак і 

композитор – за виконанням пісні, а поруч – його друг, 
великий український письменник, стоїть у задумі... 
Примітно, що коли Т.Шевченко відбував своє заслан-

ня у далекому Новопетрівському укріпленні, його друг 
С. Гулак-Артемовський не тільки писав йому листи, а й 
допомагав матеріально. Ось рядки з солдатського листа: 

«Благородніший із людей, брате-друже мій єдиний Семене!  ... чи є 
така велика душа на світі, окріме твоєї благородної душі, щоб зга-
дала мене в далекій неволі та ще й 15 карбованців дала?..».

У Городищі ми побували також і в музеї Івана Ле, побачили по-
бут радянського письменника, навіть зібрали краплю врожаю з 
його грушево-яблуневого саду. А ще виступили перед студентами 
аграрного коледжу, директор якого, Іван Іванович Хоменко – теж 
творча особистість, має власні збірки поезій. Відвідали знамени-
тий домашній музей друга й колеги по перу – Андрія Тегерешвілі. 
У власному домі він зібрав багату колекцію старожитностей. Цим 
унікальним зібранням та власною ерудицією краєзнавець не раз 
допомагав відомим письменникам при написанні їхніх творів... Та, 
оскільки тема нашої розповіді – Шевченківські місця, то, щоб де-
тально розповісти про все побачене в Городищі, треба писати нову 

статтю. Скажу лише, що враження залишились найкращі! 
А тепер от про Шевченківські місця я, як бібліотекар, розповідаю читачам район-

ної дитячої бібліотеки. Заочно мандрувати нам допомагають  колоритні ілюстрова-
ні буклети, привезені з Черкащини: це депутати районної, міської рад, а ще голови 
сільських рад посприяли у випуску такої серії. Вона розповідає про перебування 
Кобзаря на рідній землі. Шестикласники Підгородненської ЗОШ-2, разом із клас-
ним керівником Іриною Новіковою, з великою цікавістю гортали ці буклети, а також 
книги з виставки, присвяченої Т.Г.Шевченку.

Лариса оМЕЛЬчЕнко, бібліотекар і поетеса, м. Підгородне. 

Черкащина: 
подорож Шевченківськими місцями

СвЯТинЯ паМ’ЯТі

відділ культури, туризму, національностей та ре-
лігій дніпропетровської рда, працівники Партизан-
ської сільської ради, бібліотеки та клубу щиро віта-
ють із ювілейним днем народження енергійну, ініціа-
тивну, оптимістичну, працелюбну та цілеспрямовану 

Ларису СУМСЬкУ
Шановна Ларисо Іванівно!

Нехай Вас шанують та люблять завжди,
Нехай Вам квітують ще довго сади,
Бажаємо сонця та цвіту багато,

Хай щастя й радість приходять до хати,
А серце лишається юним і щирим,

Щоб жити в любові, достатку й мирі!

Колективи дніпропетровської райдержадміні-
страції, районної ради та Партизанської сільра-
ди, громада села щиро вітають із ювілейним днем 
народження Партизанського сільського голову 

Олександра ГОРЧАКОВА
Шановний Олександре Олександровичу!

Ваші прекрасні людські якості проявляються в усьо-
му: в роботі, дружбі, повсякденному житті та надзви-
чайно гармонійно поєднуються з почуттям обов’язку. 

Нехай доля щедро дарує Вам на довгі роки щастя, 
здоров’я, світлу радість та родинні гаразди, а люд-
ська вдячність додає сил і снаги, оптимізму та натхнення!

Колективи дніпропетровської райдержадміні-
страції, районної ради та Партизанської сільра-
ди, громада села щиро вітають із ювілейним днем 

Ваші прекрасні людські якості проявляються в усьо-
му: в роботі, дружбі, повсякденному житті та надзви-

Нехай доля щедро дарує Вам на довгі роки щастя, 
здоров’я, світлу радість та родинні гаразди, а люд-
ська вдячність додає сил і снаги, оптимізму та натхнення!

лігій дніпропетровської рда, працівники Партизан-
ської сільської ради, бібліотеки та клубу щиро віта-
ють із ювілейним днем народження енергійну, ініціа-
тивну, оптимістичну, працелюбну та цілеспрямовану 

Щоб жити в любові, достатку й мирі!

Нехай Ваша цілеспрямованість 
і наполегливість, активність та 
розсудливість, ґрунтовний підхід до 
справ, якими Ви займаєтесь, ста-
нуть запорукою спільних успіхів, до-
сягнень та перемог на благо Дніпро-
петровського району.

Бажаю Вам якомога більше емо-
ційно яскравих і теплих життєвих 
сторінок, цікавих вражень та ко-
рисних і потрібних справ. 

Нехай доля шле Вам добро й ща-
стя, міцне здоров’я та достаток. Тепло та за-
тишок родинної оселі надійно захищають від 
негараздів, і в майбутньому на Вас чекають ще 
багато наповнених корисними справами і 
земними радощами роки.

З повагою Едуард підЛУбниЙ, 
голова райдержадміністрації, від 
імені колективу Дніпропетров-
ської РДА.

Нещодавно в районному Будинку культури від-
бувся семінар клубних працівників Дніпропетров-
ського району. Для них була влаштована поїздка 
на завод «Інтерпайп сталь», який став важливим 
підприємством подібного типу в східній Європі. 
Екскурсію проводив працівник заводу Олександр 
Бережник. Він із захопленням розповідав про від-
криття та роботу першого металургійного заводу в 
Україні, який був збудований з нуля за сорок років. 
З’єднати виробництво з мистецтвом президенту «Ін-
терпайпу» Вікторові Пінчуку допоміг запрошений 
сучасний датсько-ісландський художник Олафур Едіассон, де він створив 5 арт-об’єктів під спільною назвою «Dnipropetrovsk Sunrise» (Дніпропетровський 
схід). Найбільшу увагу всіх привернуло «Штучне Сонце» висотою 60 метрів, а вагою 360 тонн. Вдень воно заряджається від променів справжнього сонця, 
а вночі вмикаються спеціальні ліхтарі, які освітлюють наше прекрасне місто Дніпропетровськ. Працівники культури Дніпропетровського району дякують 
керівництву заводу «Інтерпайп сталь» за цікаво проведений час та незабутні враження.                        Марія шЕвчЕнко, методист РБК.

СЕМінар працівників рбкЦіКава ПоЇЗдКа до ЗаводУ
«інТеР ПАЙ П сТА ЛЬ»

Товариство червоного Хреста дніпропетров-
ського району проводить соціальну благодійну 
акцію зі збору коштів для придбання військовос-
лужбовцям, жителям м.підгородне, які перебува-
ють в зоні антитерористичної операції, бронежи-
летів, касок, продуктів харчування, інших необ-
хідних речей.

всі бажаючі можуть перерахувати пожертви:
р/р 26006000783015 АТ «Ощадбанк» 

філія Дніпропетровське ОУ, ЄДРПОУ 26460153,
МФО 305482 (вид платежу: благодійний внесок).
контактна особа – котенко ольга іванівна, 

моб. тел. (097) 567-85-66.

Сердечно бажаємо 
Вам міцного здоров̀ я, 
щастя та радості, до-
бра та злагоди, сімей-
них гараздів, родинного 
благополуччя. 

Нових Вам профе-
сійних висот та пе-
ремог, здійснення всіх 
життєвих планів і 
сподівань на користь 
і благо Дніпропетров-

ського району. 
З повагою 

депутати районної 
ради,

міський, селищні, 
сільські голови,

колектив вико-
навчого апарату ра-

йонної ради.

1 серпня свій День народження святк ує голова районної ради 
се рг ій  івА н цо в

до УваГи!

Шановний сергію вікторовичу! 
Прийміть сердечні вітання з нагоди вашого дня народження.

Нехай Ваша цілеспрямованість 
і наполегливість, активність та 
розсудливість, ґрунтовний підхід до 
справ, якими Ви займаєтесь, ста-
нуть запорукою спільних успіхів, до-
сягнень та перемог на благо Дніпро-

Бажаю Вам якомога більше емо-
ційно яскравих і теплих життєвих 
сторінок, цікавих вражень та ко-

Нехай доля шле Вам добро й ща-

Вам міцного здоров̀ я, 
щастя та радості, до-
бра та злагоди, сімей-
них гараздів, родинного 
благополуччя. 

сійних висот та пе-
ремог, здійснення всіх 
життєвих планів і 
сподівань на користь 
і благо Дніпропетров-

Прийміть сердечні вітання з нагоди вашого дня народження.

редакція газети «дніпровська зоря» 
змінила місце свого розташування. 

звертайтесь до нас за адресою: вул. Те-
плична, 23, кімн. 22 (на 1-ому поверсі район-
ного Будинку культури) та за телефонами: 

753-70-53, 753-61-02.


