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Для аграріїв Дніпропетровського ра-
йону пройшов семінар-нарада на тему: 
«Підведення підсумків завершення 
комплексу весняно-польових робіт та 
перспективи розвитку аграрного сек-
тору, стан охорони праці в сільгосппід-
приємствах району».

У нараді взяли участь: Тетяна Ткач, на-
чальник управління агропромислового 
розвитку РДА, голов-
ний спеціаліст інженер-
но-технічного забезпе-
чення Кузенко М.М., 
представники Дні-
пропетровського 
районного сектору 
ГУ ДСНС України 
у Дніпропетров-
ській області, Лоб-
ко М.М., головний 
спеціаліст Департа-
менту агропромис-
лового комплексу, 
розвитку сільських 
територій та рин-
кового середовища, 
керівники підпри-
ємств, спеціалісти з 
охорони праці. 

Розглядалися питання про підсум-
ки роботи господарств району та стан 
охорони праці, основні обов’язки влас-
ника; додержання правил протипо-
жежної безпеки.

Розпочалася нарада з огляду стану охо-
рони праці та протипожежної безпеки на 
території підприємства «Універсалзерно-
продукт», директор Костянтин Купрія-
нов. Присутні відвідалили кімнату безпе-
ки, де є аптечка з набором медикаментів 
для надання першої медичної допомоги, 
первинні засоби пожежогасіння відповід-
но до правил пожежної безпеки. 

Костянтин Володимирович проде-
монстрував техніку, яка знаходиться 
на території підприємства, розповів, 
які основні заходи безпеки проводять-
ся для працівників та показав як пра-
цює пожежна машина.

Далі учасники наради побували в ФГ 
«Тетяна і К». Григорій Мальований про-
вів огляд території. Техніка в господарстві 

ще радянських часів, але багатство цього 
господарства – нова майстерня для ремон-
ту тракторів та машин, де є необхідний 
інвентар. Робота протипожежної безпеки 
ведеться на належному рівні. 

Григорій Іванович вже майже 15 ро-
ків працює на благо рідної землі, а до-
помагають йому в цьому його сини. В 
обробці мають 300 га землі, вирощують 

ячмінь, соняшник, рапс. Працівники, 
на думку керівника, дуже трудолюбиві, 
працюють не покладаючи рук. 

Також усі бажаючі мали змогу на власні 
очі побачити злагоджену роботу праців-
ників на полях ТОВ «АПФ «Агроінвест» 
та які культури вирощуються, під керів-
ництвом директора Олега Рубля. «Ми ро-
бимо все для того, щоб колектив натхнен-
но працював, проводимо роботи із техніки 
безпеки, забезпечуємо всім необхідним, 
щоб і врожай був, і люди були задоволе-
ні результатами своєї праці», – запевнив 
Олег Анатолійович. Учасники семінару 
оглянули територію господарства ТОВ 
«АПФ «Агроінвест». Господарство має 
сучасну техніку, кожного року намагаєть-
ся поповнити свій арсенал новими маши-
нами. У всіх тракторах стоїть навігація, 
забезпечений контроль витрати палива. 
Вся техніка ремонтується після збирання 
врожаю в автомайстерні, яка влітку теж 
знаходиться на капітальному ремонті. 
Колектив у Олега Анатолійовича друж-

ний, трудолюбивий, механізатори уважно 
слідкують за технікою. 

Далі делегація прибула на територію 
Сурсько-Литовської сільської ради, де 
всіх зустрів Григорій Андрєєв, сіль-
ський голова. Гості підійшли до пам’ят-
ника загиблих воїнів у роки Другої сві-
тової війни та вшанували пам’ять наших 
захисників, поклали квіти до підніжжя 

Невідомого солдата, якого в селі з лю-
бов’ю називають Альошею.  

Пленарна частина наради проходи-
ла в Сурсько-Литовському сільському 
клубі. Лідер громади Григорій Дмитро-
вич подякував всім сільгоспвиробни-
кам с. Сурсько-Литовського за вагомий 
вклад не тільки в розвиток територіаль-
ної громади, а й за те, що допомагають 
воїнам у зоні АТО всім необхідним, 
рослинною та тваринною продукцією.   

Про підготовку до збирання зернових 
культур та про стан охорони праці до-
повіла Тетяна Ткач, зазначивши, що під 
урожай 2015 року по всіх категоріях гос-
подарств району посіяно озимих культур 
на площі 26,8 тис. га, із них: озима пше-
ниця   – 22,5 тис. га, в т.ч. с/г підприємства 
20 тис.га; озимий ячмінь 3,8 тис.га; озиме 
жито 0,4 тис. га; озимий ріпак 3,5 тис. га. 
Стан посівів озимих є добрим (85% від 
посівної площі) та задовільним (12% від 
загальної площі). На сьогоднішній день 
із 3,5 тис. га збереглося 1,6 тис. га озимого 

ріпаку, що складає 44% від запланованого. 
Згідно робочих планів у районі посіяно 
ярових культур: ярового ячменю – 4,4 тис.
га; кукурудзи – 11,5 тис.га; сорго – 5,7 тис.
га; інших зернових культур – 0,7 тис.га; со-
няшника – 18,1 тис.га.

Згідно робочого плану на збиранні зер-
нових культур на площі 31,8 тис.га по ра-
йону буде задіяно 120 одиниць зернозби-

ральної техніки (комбайнів). 
Паливо-мастильними мате-
ріалами техніка забезпечені 
на 100 %. Готовність техніки 

до збирання зернових 
культур складає 97%. 
Згідно робочого плану 
збирання зернових куль-
тур планується прове-
сти за 15 днів.

Управлінням агро-
промислового розвитку 
постійно проводиться 
робота в сільськогоспо-
дарських підприєм-
ствах району із поліп-
шення стану охорони 
праці, техніки безпеки, 
гігієни праці та ви-

робничого середовища. Під постійним 
контролем знаходиться забезпечення 
працюючих на сільгосппідприємствах 
медико-профілактичним обслуговуван-
ням, покращення роботи об’єктів сані-
тарно-побутового призначення.

Про додержання правил протипожеж-
ної безпеки проінформував Артем Запо-
лянський, головний інспектор Дніпропе-
тровського районного сектору ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській області. 

На семінар завітав Сергій Сербінов-
ський, командир військової частини № 
3054 м. Дніпропетровська. Він подяку-
вав всім присутнім за активну участь у 
житті кожного військового, які потре-
бують допомоги в зоні АТО та вручив 
медалі «За оборону рідної держави» 
за розпорядженням голови Дніпропе-
тровської ОДА Григорієві Андрєєву та 
Костянтинові Купріянову. 

Юлія ЧУМАК, с. Сурсько-Литовське. 
На фото автора: учасники семінару 

на полях ТОВ «АПФ «Агроінвест».

СЕМІНАР-НАРАДА

ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ  АГРАРНОГО  СЕКТОРУ

В урочистій обстановці 
в присутності представни-
ків керівництва Дніпропе-
тровського району, склали 
присягу на вірність народу 
України 60 військовослужбовців роти охорони Дніпропетровського райвійськкомату.

Районний військовий комісар Олександр Вольніков, зверта-
ючись до призовників та добровольців, зазначив: «Ви зроби-
ли правильний вибір, адже захищати нашу державу – справа 
рук справжніх мужніх чоловіків. Чітке й своєчасне виконан-
ня всіх поставлених перед нами завдань – запорука спокою 
й миру на території 
нашого району».

З прийняттям 
присяги привітали 
військовослужбов-
ців роти охорони 
Дніпропетровсько-

го райвійськкомату, які представляють практич-
но всі населені  пункти району, Віталій Жеган-
ський, голова районної ради та Віра Джур, заступ-
ник голови райради. Вони побажали, щоб здобуті 
навички під час військових навчань та вміння 
володіти зброєю знадобились захисникам лише в 
тренувальних умовах, на захисті мирного життя. 

Отець Микола, настоятель 
храму Іоанна Златоуста, ок-
ропив воїнів святою водою 
та наголосив, що вони скла-
ли присягу не тільки перед 
державою, а й перед Богом: 
«Ми повинні бути напого-
тові, і завжди пам’ятати, що 
життя людське – найбільша 
цінність, тому мир – наша 
головна мета».

На прийнятті присяги були 
присутні рідні й близькі вій-
ськовослужбовців, вони мали нагоду привітати їх з важливою урочистою подією в житті.

Військові навчання роти триватимуть тиждень. Та багато хто з добровольців роти вже 
брали участь у охороні важливих об’єктів та чергуванні на блокпостах.  Андрій Дінець – 
успішна молода людина з сел. Ювілейного. За професією – програміст, а ще раціоналізатор і 
винахідник, багато його нововведень вже впроваджені в ПриватБанку. Рідні називають його 

СКЛАЛИ ПРИСЯГУ

РІДНУ ЗЕМЛЮ Є КОМУ ЗАХИСТИТИ 
гордістю родини, бо з дитячих років хлопець 
проявляв неабиякі здібності. За станом здо-
ров’я Андрій не міг бути призваним, але при-
йшов до військкомату добровольцем захища-
ти рідну землю: «Я щиро вірю в світле май-
бутнє України, наші люди, трудолюбиві й 

талановиті, варті 
кращого життя, 
і ми його збуду-
ємо, виборемо 
право жити в 
мирній процвітаючій країні». Коли батько Андрія Євген Ді-
нець дізнався про рішення сина, не зміг вчинити інакше – теж 
записався в добровольці: «Разом із сином були учасниками 
протестів на Майдані в Києві, разом будемо відстоювати свої 
переконання, якщо доведеться, й зі зброєю в руках».

Тетяна Овчаренко – єдина жінка в роті охорони, доброво-
лець, жителька м. Дніпропетровська, має вищу освіту й високе 
почуття патріотизму. Сміливість і дисциплінованість Тетяни 
Вікторівни вражає, викликає повагу й почуття вдячності за її 

громадянську позицію. Лікар-хірург із 
м. Підгородного Денис Сафонов, який 
працює в лікарні м. Дніпропетровська, 
примчав на виклик за повісткою пря-
мо з операційної, зробивши термінову 
операцію. З селища Кіровське приїха-
ли виконувати свій військовий обов’я-
зок Володимир Незнайко та Євген Жи-
рко. На навчаннях ми зустріли й комен-
данта будівлі райради Андрія Волінця.

З гордістю ми слухали слова при-
сяги з вуст кожного військовослуж-
бовця, в їх голосах звучала мужність 

і відповідальність, патріотизм та ноти щирої любові до Батьківщини.
З надією й вірою ми дивимось у  майбутнє. Рідну землю є кому захистити від ворога. 

Таміла ЖОРНЯК.
На фото автора: урочисті моменти складання присяги на вірність Україні вій-

ськовослужбовців роти охорони Дніпропетровського району.
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Сергій Ткаченко був надзвичайним жит-
тєлюбом і оптимістом. Дуже любив сина й 
доньку, дружину й маму, прагнув найчастіше 
радувати своїх рідних цікавими сюрпризами, 
смачними стравами. Цінував життя. З пер-
ших днів перебування в зоні АТО жодного, 
навіть найспокійнішого дня, не знімав броне-
желета. За словами його побратимів, навіть 
спав у ньому. Життєвий гумор Сергія допо-
магав товаришам по службі не впасти духом, 
вистояти в тяжкі хвилини тривоги в непро-
стій військовій обстановці в умовах бойових 
дій. Життя воїна-захисника обірвала, підло 
обминувши захисну бронь, безжальна убивча 
куля...  Причина його смерті – війна...

Повістку Сергієві Ткаченку, жителю села 
Зоря, принесли саме в день народження його хрещеної донечки 
Юлії. Він вибачився перед дівчинкою й своїми рідними й, не гаючи 
часу, вірний військовій присязі, вирушив у непросту дорогу захи-
щати спокій і сон своєї сім’ї та всіх мирних українців.

Спочатку Сергія направили на військову підготовку на полігон м. 
Підгородного, а потім він потрапив на службу до військової частини № 
3017 м. Харкова. Був направлений у зону антитерористичної операції на 
блокпост у с. Врубівку Попаснянського району Луганської області. 

Бойові побратими Максим Заїка, Євген Горбачов, Олег Слинько 
та два Олександри Гречина й Філатов, прослужили разом із Сер-
гієм понад 8 місяців. «Сергій дуже любив Україну, – розповів нам 
по телефону Саша Гречина. – Після завершення бойових дій у зоні 
АТО на сході країни ми разом мріяли продовжити службу в лавах 
української армії. А ще збиралися неодмінно з’їздити на Полтавщи-
ну, в славну Диканьку, до нашого друга Максима, бо стали з ним 
нерозлийвода, рідніші за братів». Про Сергія військовослужбовці 
розповідали, що він завжди з радістю ділився своїм досвідом із молодими солда-
тами: «І покаже, й розкаже, ще й підтримає добрим словом та веселими жартами».

Найскладніше було нести службу взимку, коли у виритих у землі, нашвидкоруч 
обладнаних бліндажах, від танення снігу накопичувалось багато води, доводилось 
спати на високих дерев’яних піддонах та постійно сушити вологі та зовсім мокрі 
речі, щоб хоч якось уберегтися від пронизуючого холоду. Води, як то кажуть, було 
по коліна, а щоб попити чаю, доводилось розтоплювати сніг за допомогою сухого 
спирту. Ось такими непростиму були бойові будні наших захисників.  

Дуже любив Сергій свою сім’ю: маму Валентину Миколаївну, дружину На-
талію, дітей Полінку й Андрія, сестру Тетяну, племінниць Юлю й Наталю, ча-
сто телефонував їм. Під час коротких відпусток багато спілкувався з ріднею, 
намагався ловити кожен прекрасний момент мирного життя, прагнув глибше 
осмислити окремі факти й події солдатських буднів. Часом говорив про згуб-
ність війни для всього живого, тугу за рідним краєм. А також про важливу роль 
воїна-захисника, із гордістю розповідав про солдатське побратимство. 

І родина теж і досі його надзвичайно любить. Повірити в те, що більше немає 
сина, брата, чоловіка й батька рідним дуже складно...

...У мами кололо серце з самого початку його від’їзду, вона мала недобрі передчут-

тя, тому коли отримала звістку про загибель сина, 
зразу ж прокричала: «Я говорила, я відчувала!..» 

Осиротіла вся його сім’я. Сергій несамовито лю-
бив своїх дітей, радів маленькій донечці, яка як дві 
краплі води схожа на його маму, гордився успіхами 
сина в школі. Мав жваву натуру, скрізь поспішав, 
навіть говорив із поспіхом... Зараз туди, де панував 
голос і сміх Андрія, підло прокралася мертва тиша...  

Живі в спогадах сестри Тетяни дні, коли 
Сергій збирав усіх за родинним столом і при-

гощав найсмачнішим у світі 
фірменним омлетом, або ж 
домашньою лапшою чи нез-
рівнянною українською стра-
вою – варениками. «Я завжди з 
надзвичайною любов’ю відно-
силась до старшого брата, досі 
не можу збагнути, що його вже 
немає серед живих...»

«Ми були з ним як права й ліва рука, – говорить Олександр Гречина, тож коли 
Сергія не стало, не стало й частини мого майбутнього життя, адже більше ніколи 
не буде в ньому щирої посмішки друга, я більше ніколи не почую його підбадьо-
рюючих слів: «Тримайся, все буде неодмінно добре!..» 

Він йшов на війну, бо сподівався, що після перемоги все зміниться, країна жи-
тиме інакше, краще. Він був простою, чуйною людиною, та при цьому свідомим 
громадянином і патріотом своєї країни.

10 квітня 2015 року, виконуючи свій військовий обовязок в зоні АТО, захищаючи 
незалежність нашої держави, загинув наш земляк – мешканець с. Зорі Сергій Тка-
ченко. У рідному селі меморіальні дошки на будівлі школи та на будинку, де прожи-
вав Сергій, нагадують про шанобливе ставлення зорянців до подвигу свого земляка.

Та найкращим подарунком Сергієві та всім війсковим, хто зараз на бойовому 
посту, або загинув, захищаючи рідну землю, мав би стати мир, який нам належить 
зараз і в майбутньому свято охороняти, як найдорожче, як найбільшу цінність...

Таміла ЖОРНЯК, с.Зоря. 
На фото: Сергій Ткаченко смакує «чай з «лимоном»; бойові побратими на 

блокпосту: (зліва направо перший ряд) Сергій Ткаченко та Олег Слинько, (другий 
ряд) Саша Філатов, Женя Горбачов, Максим Заїка, Саша Гречина. 

ЦЕЙ СВІТ ВРЯТУЮТЬ ЛИШ ГЕРОЇ

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ІНФОРМУЄСПЕЦІАЛЬНІ  ПЕНСІЇ 
НЕ  ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ
Управління Пенсійного фонду України в Дніпро-

петровському районі повідомляє, що з 01 червня 2015 
року, згідно Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо пенсійного забез-
печення» від 02.03.2015 № 213, припинено нове призна-
чення спеціальних пенсій.

Пунктом 5 Прикінцевих положень цього Закону було 
передбачено, що  у разі неприйняття до 1 червня 2015 року 
закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеці-
альних (крім пенсій військовослужбовців і наукових пра-
цівників), на загальних підставах, то з 1 червня 2015 року 
скасовуються норми щодо пенсійного забезпечення осіб, 
яким пенсії/щомісячне довічне грошове утримання при-

значаються відповідно до законів 
України «Про державну службу», 

«Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», 
«Про статус народного депутата України», «Про Кабінет 
Міністрів України», «Про судову експертизу», «Про На-
ціональний банк України», «Про службу в органах місце-
вого самоврядування», «Про дипломатичну службу», По-
даткового та Митного кодексів України, Положення про 
помічника-консультанта народного депутата України.

У зв’язку з неприйняттям відповідного закону з 1 червня 
2015 року пенсії в порядку та на умовах, визначених вище-
зазначеними законами, не призначаються. Тобто, припи-
няється призначення нових спецпенсій, а призначені такі 
пенсії до 1 червня не скасовуються і продовжують випла-
чуватись непрацюючим пенсіонерам.

Працюючим пенсіонерам, згідно Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
пенсійного забезпечення», у період роботи осіб на поса-
дах, які давали право на призначення спецпенсій (крім 
інвалідів І і ІІ групи, інвалідів війни ІІІ групи, учасників 
бойових дій, сімей загиблих військовослужбовців), та які 
одержували будь-яку пенсію, тимчасово з 01.04.2015 по 
31.12.2015, пенсії не виплачуються. З 1 січня 2016 року 
пенсії, раніш призначені відповідно до спецзаконів, у пе-
ріод роботи на посадах, які давали право на призначення 
спецпенсії, будуть виплачуватись у розмірі, обчисленому 
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування». 

Віра ПІДОДВІРНА, начальник управління ПФУ в Дні-
пропетровському районі.

Напередодні Дня захисту дітей, у світлий сонячний 
день, як уже стало традицією для випускників стар-
шої групи дошкільного навчального закладу «Світ-
лячок» Новоолександрівської сільської ради пройшов 
випускний бал. Зібралися батьки та гості вітати 
цьогорічних випускників (а їх 32!) й благословляти їх 
на подальший щасливий життєвий шлях. На святі 
були присутні Віталій Жеганський, голова Дніпропе-
тровської районної ради, Олександр Візір, Новоолек-
сандівський сільський голова, Сергій Хмара, депутат 
районної ради, Олександр Корюк, директор агрофірми 
«Новоолександрівка», приватні підприємці Олег Козар, 
Лариса Криленко, Оксана Коломоєць. 

З вітальними словами до випускників старшої групи 
«Чебурашка» (вихователь Маргари-
та Ашурко) та їх батьків звернулася 
завідуюча дошкільним навальним 
закладом Любов Візир, яка відзна-
чила: «Наші випускники ще зовсім маленькі, 
проте вже мають право сказати, що закінчи-
ли свій перший у житті навчальний заклад 
і отримали дошкільну освіту. Наче пташе-
нята, які щойно навчилися літати, дітки від 
сьогодні полинуть пізнавати прекрасний і ці-
кавий навколишній світ. Ми, працівники за-
кладу, будемо радісно спостерігати за їхніми 
успіхами та зворушливо згадувати час, який 
вони провели разом із нами в цьому садку. 
Адже чотири роки ми жили разом. Педаго-
ги зростали професійно в роботі з вихован-
цями, й разом із їхніми батьками тішилися 
маленькими досягненнями й перемогами 
малюків. А успіхів у нас із нашими випус-
книками було вдосталь. Сьогодні –  це перший випускний 
у їхньому  житті. Красиве свято, але одночасно й сумне, 
діти прощаються з безтурботним дитинством». 

Дитинство – найщасливіший час. Скільки разів, уже 
будучи дорослими, всі ми повертаємося думками в ди-

тинство. Тож так хочеться побажати, щоб у кожного сьо-
годнішнього малюка в дорослому житті обов’язково здій-
снилася дитяча світла мрія.

Iз теплими та щирими привітаннями звернулися до ви-

нуватців свята Віталій Жеганський, Олександр Візір, Сер-
гій Хмара, які побажали нашим дітям успіхів у навчанні, 
здійснення всього задуманого та завжди пам’ятати той дім, 
де вони навчилися гратися, малювати, спілкуватися з од-
нолітками та дорослими, ходити на екскурсії, брати участь 

у ранках, готуватись  до навчання в школі. На згадку про 
свято гості подарували дошкільному закладу лелек, як 
символ дітонародження й дружньої сім’ї  та фотоаппарат. 

Поздоровити випускників із такою урочистою по-
дією завітали діти другої молодшої та се-
редньої груп, які в своїх віршах дали пора-
ди майбутнім першокласникам та подару-
вали їм запальні таночки. 

Для всіх присутніх випускники приготували 
цікаву концертну програму. Діти декламували 
вірші, співали пісні й гарно танцювали. Неза-
бутнім для усіх став танок дівчат-випускниць із 
їхніми татусями, який поставила музичний ке-
рівник закладу Людмила Лобода. Гарні, зі стри-

маними посмішками на облич-
чях, маленькі принцеси, кожна 
зі своїм татусем-охоронцем, гор-
до закружляли в святковій залі. 

Сила безмежної таткової любові, підтримки доторкнулась 
до кожного присутнього, й усі зі сльозами на очах, затаму-
вавши подих, спостерігали за чарівним дійством.

Щоб поздоровити випускників, на свято завітав 
Карлсон, який зробив свято по-справжньому казко-
вим. Конкурси з батьками, ігри, танці, загадки – все 
було веселим та цікавим для дітей. 

За належне виховання та навчання в дошкільному 
закладі подяку всім працівникам висловили батьки 
випускників та члени батьківського комітету (Олена 
Покуліта, Яна Грубова, Аліна Лопатіна). 

Завідуюча закладу Любов Візир вручила дітям аль-
боми «Щасти тобі, випускник!» і перші дипломи в їх-
ньому житті та подякувала батькам і гостям за співп-
рацю, взаєморозуміння, підтримку та допомогу.

На завершення всього дійства, випускники на подвір’ї 
дошкільного закладу, з незабутніми бурхливими емоці-
ями та мріями випустили барвисті повітряні кульки. 

Любов ВІЗИР, завідуюча дошкільним на-
вчальним закладом «Світлячок».

ОСЯЯНІ СВІТЛИМИ МРІЯМИ

Т И З Н А М И!
Красивий, усміхнений, сильний,

Без страху ти йшов на війну,
За мир, за життя України,

За віру у Бога одну.
Коханий дітьми і дружиною,

В святій материнській любові,
Ти вірив у кращу годиноньку,
Повставши Великим Героєм.

Ти бачив війну не в кіно,
Ти землю свою захищав,

Вертався і знову ішов,
Безстрашно себе віддавав.

І раптом ця звістка проклята:
Загинув Герой на війні.

Син, чоловік, друг і тато.
Лишилося горе рідні.

Сльозами його не залити,
І ліків від цього нема.

Хотілось так жити, любити!
Усе відібрала війна.

Прийми його, Боже, до раю,
Даруй йому вічність любов’ю.

Молімося і пам’ятаємо!
Ти з нами, Великий Герою!

Віктор ОСТРОУХ, с. Зоря.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ 
СЕРГІЯ ТКАЧЕНКА
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З нагоди Дня захисту дітей до кому-
нального закладу «Малий груповий буди-
ночок «Мій дім» завітали почесні гості: 
Тетяна Сараб᾽єва, керівник апарату Дні-
пропетровської райдержадміністрації, 
Тетяна Ткач, депутат районної ради, Тетяна Сотула, директор районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. 

Вони передали сердечні вітання та поздоровлення дітям від керівництва райдержадміністрації, районної ради 
та депутатського корпусу районної ради. Небайдужі до проблем сирітства поважні гості дуже вчасно подару-
вали дітям спортивний інвентар, який обов’язково стане в нагоді під час оздоровлення дітей в літньому таборі. 
Колектив та діти Будиночку висловлюють всім щиру подяку за надану підтримку, теплі слова та турботу.

Олександр ДЯДЮСЬ, директор Малого групового будиночку «Мій дім».

У селі Степове до Дня захисту дітей відбулося свято, яке зі-
брало всіх маленьких мешканців села. Разом із батьками вони 

відправились у тривале кругосвітнє плавання по океану розваг, яких було багато. Мандрували 
по океану Спортивний, та завітали на острів Танцювальний, зробили зупинку на острові Розваг 

та веселощів.
У конкурсі «Мама й я – 

весела сім’я» брали участь 
5 команд: «Чіп і Дейл», «Ві-
ночок», «Апельсин», «Карл-
сон» і «Смішарики». Перше 
місце посіла команда «Смі-
шарики» (сім’я Козленків), 
друге «Апельсин» (сім’я 
вимушених переселенців 
Смирнових) і третє «Карл-
сон» (сім’я Корпусенків).  

Усі конкурсанти були на-
городжені цінними призами, 
медалями та грамотами. Та-
кож на свято була запрошена 
переможниця міжнародних 

та всеукраїнських конкурсів, професійна танцівниця й хореограф, постановник Даша Халілова, 
яка провела для дітей майстер-клас із східного танцю. У радісному вирі заходу маленькі степня-
ни розповідали вірші, співали пісень і танцювали, за що отримували призи й подарунки.

Дякуємо небайдужим працівникам райдержадміністрації, районноої ради, Степнянської сіль-
ської ради та місцевим підприємцям за надані подарунки та ласощі.

Зігріваймо дітей теплом і любов’ю, ласкою й добрим словом, ніжністю й турботою, щоб вони 
відчували свою важливість і необхідність у цьому світі. 

Мирослава РИБАЛКО, фахівець із соціальної роботи ДРЦСССДМ. 

МАМА Й Я – ВЕСЕЛА СІМ’Я

ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

НЕБАЙДУЖІ  
ДО  ПРОБЛЕМ  СИРІТСТВА

На території Олександрівської сільської ради, на 
майданчику біля Будинку культури, спеціалістами 
Дніпропетровського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді разом із директо-
ром сільського Будинку культури Галиною Ба-
рильченко було організовано та проведено захід із 
нагоди Дня захисту дітей. На свято були запрошені 
діти пільгових категорій, діти-вихованці дитячого 
будинку сімейного типу Баранових, діти та батьки 
із сімей, які перебувають у складних життєвих об-
ставинах і всі бажаючі мешканці села.

Розпочався захід із «Малюнка крейдою на асфаль-
ті». Ведуча Тетяна Фелоненко присутнім нагадала 
про права й обов’язки, про відповідальність батьків 
за життя та здоров’я дітей. Фахівець із соціальної ро-
боти Олена Дудник провела інструктаж із техніки 
безпеки під час відпочинку на літніх  канікулах, а 
веселий лікар Айболить – провідний спеціаліст від-
ділу соціальної роботи Олеся Рафальська провела з 
дітлахами веселу гру-вікторину «Буги-Вуги». Діти з 
великою радістю брали участь у конкурсах, за які 
отримували солодкі подарунки. Під музичне супро-
водження запрошених музикантів Олени Шаблико 
та Антоніни Милостивої діти залюбки грали в рух-
ливі ігри: «Ромашка», «Гример», «Кращий дегуста-
тор», «Бар’єр», «Бубен-весельчак», «Вода, відерце, 
губка», «Повітряні кульки», «Мильні бульбашки» 
та інші. Водили веселі хороводи, співали пісні, від-
гадували загадки. Наприкінці свята від Олексан-
дрівського сільського голови Павла Прокоф’єва та 
місцевих депутатів усіх дітей на майданчику при-
гощали морозивом. Діти із сімей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах отримали чудові 
подарунки від керівників ДРДА та райради. І дорос-
лі, і діти отримали буклети з техніки безпеки під час 
відпочинку на літніх  канікулах.

Олеся РАФАЛЬСЬКА, Олена ДУДНИК, 
спеціалісти Дніпропетровського район-
ного ЦСССДМ. 

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Пар-
тизанському сільському клубі був проведений 
святковий захід. Діти залюбки взяли участь у кон-
курсі малюнків на тему «Хто не любить літо? Літо 
люблять всі!». ІІІ місце посіла  Софія Ільченко, 10 
років, ІІ місце – Ганна Залушна, 8 років. Перемож-
ницею конкурсу стала Софія Шевченко, 6 років. Ве-
селий клоун Боб, якого зіграв  восьмирічний Гліб 

Баранець, розважав дітлахів впродовж усього заходу.  Цього веселого дня дітлахи розповідали цікаві вірші та 
співали пісні. Наприкінці свята всі учасники та присутні отримали солодощі. 

Ганна ГОНЧАРЕНКО, завідуюча сільського клубу.

ЗУСТРІЧАЄМО РАЗОМ ЛІТО

ДАРУЄМО МАЛЕЧІ СВЯТО

МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

КОНКУРС МАЛЮНКІВ

На території Степової сільської 
ради 1 червня відбулося дитяче 
свято «Живе на всій 
планеті народ весе-
лий – діти», яке скла-
далося з двох частин. 
Перша частина – теа-
тралізована вистава з 
хореографічними но-
мерами «Білосніжка», 
в якому брали участь 
дитячий гурток «Капі-
тошка» під керівниц-
твом Білоєнко К.О. та 
танцювальний гурток 
«Веснянка» під керів-
ництвом Головко О. 
В. А друга частина – 
розважальну конкур-
сом малюнку на асфальті, естафетою. Після закінчення 
учасників нагородили солодощами та всіх присутніх 
дітей почастували морозивом. Протягом свята діяла ви-
ставка нових книг для дітей «Літо з книгою в руках», 

яку оформила завідуюча бібліотеки 
с. Степового Батюта Г. О.

Висловлюємо подяку 
в.о. голови Дніпропе-
тровської райдержадмі-
ністрації Пруденку Р.В. 
та голові районної ради 
Жеганському В.В. за по-
дарунки для вихованців 
дитячого будинку сі-
мейного типу Єрмолен-
ко, дітей із сімей, які пе-
ребувають у складних 
життєвих обставинах, 
Степовому сільському 
голові Світличному 
Ю.В. та директору ТОВ 
«Кристалстіл» Панчен-
ку С. А., за спонсорську 

допомогу в проведенні свята для малечі.
Лілія ЧЕРНЕНКО,

фахівець із соціальної роботи Дніпропетровського 
районного ЦСССДМ.

ВІДЛУННЯ СВЯТА

Вісім років тому прийшла працювати до Підгородненської 
школи-2 Тамара Боюн – молода, без досвіду роботи, тендітна 
та сором’язлива дівчина. Директор школи Світлана Каліберда 
розгледіла в ній цілеспрямовану та впевнену в своєму виборі 
професії людину. Світлана Анатоліївна стала наставником та 
порадником для молодої вчительки.

В душі кожної дитини є невидимі струни, якщо зачепи-
ти їх вмілою рукою, вони красиво зазвучать. Ці струни вміє 
знаходити Тамара Євгенівна в кожній дитині. Вона віддає їм 
свою душу та серце, не шкодуючи сил і часу. Чудовий педагог, 
справжній майстер своєї справи.

Для багатьох учнів 2-В класу знання, отримані на уроках 
улюбленої вчительки, належно оцінені адміністрацією на-
вчального закладу. За досягнуті успіхи в навчанні отримали 
грамоти: Валентина Криворучко, Даниїл Криворучко, Кирило 
Криворучко, Ярина Золотухіна, Даниїл Шевченко, Даниїл Ве-
тров, Влада Вязова, Евеліна Волок, Маргарита Муха.

Про таких людей, як Світлана Анатоліївна та Тамара Єв-
генівна, кажуть, що вони працюють «з вогником», віддаючи 
справі всю себе. Вони належать до числа тих педагогів, які 
поєднують у собі величезний обсяг знань і по-справжньому 
творче, душевне ставлення до самого процесу навчання шко-
лярів. Педагогічну майстерність неможливо оцінити розряда-
ми й кваліфікаціями, таких педагогів називають просто – вчи-
тель з великої літери.

Вдячні батьки 2-В класу Підгородненської СШ-2.

ПОДЯКА ВІД БАТЬКІВ

Н А РОД ВЕСЕ ЛИЙ –  ДІТИ

ОКЕАН РОЗВА Г
У СТЕПОВОМУ

ПРАЦЮЮТЬ «З ВОГНИКОМ»

До 210-ї річниці з дня народжен-
ня Андерсена в Районній дитячій 
бібліотеці підготували для малю-
ків дитсадка «Енергетик» літера-
турну вікторину «Казкові загадки 
Оле-Лукойє». Нам було дуже при-
ємно, коли дітлахи чітко й пра-
вильно відповідали на питання, 
доповнювали один одного. А закін-
чилось наше знайомство з казкарем 
переглядом мультфільму «Принцеса на горошині», створеного за мотивами казки Г. Х. Андер-
сена. Малюки щиро й емоційно реагували на те, що відбувалося з казковими героями. Вони смі-
ялись, плескали в долоні під час найцікавіших епізодів. Тож така щира радість від спілкування 
заряджає нас на подальші творчі пошуки та пробуджує бажання знайомити наших читачів із 
літературними перлинами та казковими родзинками.

Тетяна РУХЛІНСЬКА, заступник директора по роботі з дітьми, м. Підгородне.

ТИЖДЕНЬ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ

ПОРИНАЄМО В СВІТ КАЗОК
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Горянівська се-
редня загально-

освітня школа – це живий організм, в якому в 
унісон б’ється багато сердець – зовсім юних і вже 
з великим життєвим досвідом, об’єднаних спіль-
ними радощами й бідами, успіхами й поразками. 
Тому наша школа, де гуманність і людяність є 
основними принципами побудови людських від-
носин – особлива.

Директор школи – Ніна Боярчук, учитель-мето-
дист, педагог, який перебуває в постійному творчо-
му пошуку. Керівник, який гуртує колектив одно-
думців, докладає всіх зусиль для того, щоб школа 
була конкурентоспроможною серед навчальних 
закладів Дніпропетровського району. У школі про-
фесійний, талановитий та творчий педагогічний 
колектив. Із 21 вчителя 5 
мають вищу кваліфіка-
ційну категорію, 3 – зван-
ня «вчитель – методист».

Структура навчальних про-
грам та методи викладання ви-
магають від педагогів відмови-
тися від ролі носіїв інформації, 
а учнів – від ролі 
лише її спожива-
чів. Відтак у школі 
розробляються й 
впроваджуються 
методи та техно-
логії, що покра-
щують досягнення 
високих навчаль-
них результатів та 
сприяють більшій 
соціальній адап-
тації особистості. 
Ми даємо можли-
вість учням отримати ті навички й уміння, які в по-
дальшому допоможуть йому стати успішною особи-
стістю, реалізувати здібності й обдарування. Уміло 
організовані навчально-виховні заходи вирізня-
ються ціннісно-орієнтованою спрямованістю, зміс-
товністю, високим ступенем новизни та проблем-
ності. Вони завжди відповідають темі, інтересам 
та запитам дітей, мають практичну спрямованість 
і дають поштовх розвиткові творчих здібностей ді-
тей через залучення їх до роботи в різноманітних 
гуртках, секціях, МАН, хіміко-біологічної школі, 
різних Всеукраїнських конкурсах.

Цей навчальний рік виявився плідним на резуль-
тати, пишатися є ким. У другому етапі Всеукра-
їнських олімпіад із загальноосвітніх предметів 
маємо результати: ІІ місце з біології – Олександр 
Ткаченко (10 клас) та Максим Самохатній (8 клас), 
вчитель Хуторна Т.С., ІІ місце з математики – Сер-
гій Ларченко (6 клас), вчитель Кордіна Л.В., ІІІ міс-
це з екології – Аліна Пономаренко (10 клас), вчи-
тель Хуторна Т.С., ІІІ місце з географії – Олександр 
Кінебас (11 клас), вчитель Уряшник Н.В.

В обласному конкурсі-захисті науково дослід-
ницьких робіт обласної хіміко-біологічної шко-
ли 5 учнів зайняли призові місця: Олександр 
Кінебас – І місце, Микола Перістий та Аліна По-

номаренко – ІІ місце, Віталій Перістий та Майя 
Щогла – ІІІ місце.

Валентин Жила, учень 10 класу, навчається у 
Всеукраїнській заочній хіміко-біологічній школі в 
м. Києві.

Багато учнів брали участь у різних конкурсах. У 
мовознавчому конкурсі ім. П. Яцика 4 учні зайняли 
призові місця (Альона Мікітей, Каріна Сидоренко, 
Олександра Яковлева, Карина Нор). У Всеукраїн-
ському конкурсі іноземних мов «Грінвіч» брало 
участь 20 учнів із 2 – 11 класів. Золотий сертифікат 
одержали 8, срібний – 4, бронзовий – 2 учні. У Все-
українській природознавчій грі «Геліантус» диплом 
переможця гри отримали 4 учні, а диплом перемож-
ця на шкільному рівні – 11 учасників. Диплом ІІ сту-
пеню Всеукраїнського рівня отримала Карина Нор 

у Всеукраїнській Укра-
їнознавчій грі «Соняш-
ник», а на шкільному 
рівні диплом перемож-

ця отримало 4 учні.
У спортсменів є свої здобут-

ки. Шкільна команда зайняла 
3 місце у районних змаганнях 

із предмету «За-
хист Вітчизни» 
та 3 місце з на-
стільного тенісу. 
Під час цих же 
змагань учень 11 
класу Олександр 
Продан зайняв 2 
місце зі стрільби, 
а Станіслав Яки-
менко – 3 місце.

Відзначилися 
своєю роботою і 
гуртки «Петри-

ківський розпис» (Ібадуллаєва С. М.), «Бісероплетін-
ня» (Москаленко С. В) та «Сходинки до інформати-
ки» (Кордіна Л. В.) Дар’я Кучер та Валентина Щогла 
нагороджені грамотами департаменту освіти Дні-
пропетровської ОДА за майстерно виконані роботи 
в номінації «Образотворчого мистецтва».

Олександр Продан, випускник 2015 року, є чле-
ном збірної України та кандидатом у майстри спор-
ту міжнародного класу з кінного спорту, призером 
багатьох Міжнародних змагань.

Успіх залежить від ступеня довіри, оптимістич-
ного й творчого ставлення до дитини. І чим частіше 
на уроках буде панувати атмосфера співпраці, спів-
творчості учня й учителя, тим більше можливостей 
матимуть школярі для самостійного пошуку, мис-
лення, дослідження, творчості в позанавчальний 
час. А це, в свою чергу, сприятиме формуванню 
вільно мислячої, активної особистості.

Я вважаю, які б реформи в освіті не відбували-
ся, основний фактор полягає в тому, щоб учень 
отримував радість від спілкування з учителем і 
ровесниками, відчував себе відкритим для оточен-
ня, знав свої громадянські права й обов’язки й мав 
можливість застосовувати їх на практиці.

Валентина ТАРЯНИК, заступник директора з 
навчально-виховної роботи КЗ Горянівської СЗШ.

Нині, у ХХІ столітті, інтелектуальний ресурс нації визначає місце країн у сві-
товому співтоваристві, їхній рівень конкурентоспроможності серед інших дер-
жав. І саме тому Кіровський селищний голова Вадим Вілько приділяє особливу 
увагу розвитку кожної юної осо-
бистості, питанням виховання 
інтелектуальної еліти, 
підтримки обдарованої 
молоді. 

Уже другий рік по-
спіль Вадим Леонідо-
вич нагороджує цінни-
ми подарунками пере-
можців ІІ етапу Всеу-
країнських учнівських 
олімпіад. У цьому році 
16 учнів Кіровської 
школи отримали ди-
пломи І ступеня: Грек 
М. – 10 клас (укр.мова), 
Комиза С. – 8 Б клас (математика), Юнусова Р. – 10 клас (біологія), Калга К. – 7 
А клас (фізика) Дипломи ІІ ступеня: Готвянська А. – 11 клас (укр. мова), Яш-
ник А.– 6 А клас (математика), Грек О. – 9 клас (географія), Грек М. – 10 клас 
(географія), Комиза С. – 8 Б клас (фізика), Гладка В. – 9 клас (біологія) Дипломи 

ІІІ ступеня: Мамонтова О. – 9 клас (укр. мова), Калга К. – 7 А клас (математи-
ка), Мосна Ю.– 8 Б клас (математика, англ. мова), Пелюгін Д. – 11 клас (англ. 
мова), Нечепоренко Р. – 10 клас (фізика), Комиза С. – 8 Б клас (біологія), Григо-

ренко О. – 11 клас (право). 
Селищний голова подякував педа-

гогічному колективу школи на 
чолі з директором Говорухою 
Л.Г., який бере найактивнішу 
участь у підготовці таланови-
тої молоді, опікуються пере-
можцями олімпіад, готують 
учнів до міжнародних зма-
гань: Лисенко С.М., Сенець 
О.В., Рудовській Н.П., Грек 
І.Є., Ткаченко О.І., Солдатен-
ко Н.А., Купріяновій А.О., 
Суржик Н.І., Чернієнко О.А., 
Чеботарьовій П.В.

Переконані, що чітка, ефек-
тивна та злагоджена робота учнів та їх наставників буде й надалі зорієнтована 
на виховання національно свідомого, інтелектуально та творчо обдарованого 
підростаючого покоління. 

Ольга СЕНЕЦЬ, заступник директора Кіровської СЗШ.

ВИХОВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ

КРОК ДО ВЕРШИН ЗНАННЯ

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

КРЕАТИВНА

РЕФОРМИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

14 жовтня 2014 року на вимогу ЄС 
Верховна Рада ухвалила Закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо визначення кін-
цевих вигодоодержувачів юридичних 
осіб та публічних діячів». Закон набув 
чинності 25 жовтня. Закон передбачає 
внесення відомостей щодо кінцевих 
бенефіціарів (вигодонабувачів) під-
приємств до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб та фізичних осіб 
– підприємців. Засновники/підписанти 
мали до 25 травня подати державному 
реєстратору спеціальну реєстраційну 
картку – Форму 4. 12 травня 2015 року 
внесено зміни до деяких законодав-

чих актів, серед яких замінено термін 
«кінцевий вигодоодержувач» на тер-
мін «кінцевий бенефіціарний власник 
(контролер)». У відповідності до цього 
закону було змінено редакцію Форми 4. 

У період від жовтня до кінця квітня, 
коли з’явилась нова редакція, у підпри-
ємців була можливість подавати стару 
редакцію Форми 4. Тим, хто зробив це, 
здавати форму повторно не потрібно. 
Проблеми, яких завдає бізнесу подання 
Форми 4 щодо кінцевих бенефіціарів 
підприємств – постійно перебувають 
на контролі Мін’юсту. На теперішній 
час Мін’юст уже напрацював проект 
закону «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо відомостей про 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи». За-
конопроект передбачає: продовження 
на чотири місяці строків подання ві-
домостей про кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів) юридичними 
особами, які були зареєстровані до 25 
листопада 2014 року; звільнення від 
обов’язку подання відомостей про кін-
цевих бенефіціарних власників (контр-
олерів) релігійних організацій, дер-
жавних та комунальних підприємств, 
юридичних осіб, учасниками яких є 
виключно фізичні особи, якщо кінце-
ві бенефіціарні власники (контролери) 

таких юридичних осіб збігаються з 
їх учасниками (членами). Прийняття 
цього закону забезпечить: спрощення 
державної реєстрації юридичних осіб; 
зниження корупційних ризиків; забез-
печення ефективного використання 
робочого часу державних реєстраторів 
та суб’єктів господарювання; змен-
шення невдоволення серед суб’єктів 
господарювання – юридичних осіб 
та напруги у підприємницькому се-
редовищі; недопущення накладання 
значних штрафів на добросовісних 
суб’єктів господарювання. 

Дніпропетровське районне 
управління юстиції.

У Зорянській школі тиждень дитячого читання пройшов ак-
тивно та емоційно. Розпочалися заходи з Дня відкритих дверей 
«На гостину до бібліотеки». Всі бажаючі долучилися до захо-
плюючого світу пізнання. Кожен читач мав змогу знайти собі 
заняття за смаком, те, що цікаве саме йому, ознайомитися з но-
вими книгами, що надійшли до книжкового фонду.

При вході до читальної зали бібліотеки одразу ж можна оз-
найомитися з книжковою виставкою «Книги ювілярів». Серед 
яких: 180 років із часу виходу в світ творів «Тарас Бульба» та 
«Вій» М. Гоголя, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’я-
ненки; 175 років – «Кобзар» Т. Шевченка; 170 років – «Чорна 
рада» П. Куліша; 140 років – «Хіба ревуть воли, як ясла повні» 
Панаса Мирного та ін.

Наступний день був тематичний – День енциклопедії «Дітям 
про все на світі». Учні 5 класу ознайомилися зі структурою ен-
циклопедичних видань, вчилися шукати потрібну інформацію 
в довідниках. А Злата Чеснохревська захоплено поділилася з 
однокласниками думками про улюблену прочитану книгу.

Третій день був присвячений Міжнародному дню птахів, 
який відзначається в рамках програми ЮНЕСКО «Людина та 
біосфера». Учні, разом із вчителем біології Алиною Гноєвою, 
представляли міні-проекти на дану тематику. Роботи учнів 
були надані для огляду всім учням школи.

Четвертий день проходив під гаслом святкування 210-ї річ-
ниці від дня народження відомого дитячого письменника Г. 
Андерсена. Читачі бібліотеки – учні 1-4 класів продемонстру-
вали свою творчість і намалювали ілюстрації до улюблених 
казок. Це були не лише малюнки героїв казок Андерсена, а й 
інших письменників, також були представлені й народні казки. 
Малюнків було більше тридцяти. Журі вирішило нагородити 
солодкими призами всіх юних художників.

А учні середньої ланки взяли участь у конкурсі на виготов-
лення кращої закладки для книги. Переможцями цього конкур-
су стали учасники за номінаціями: найоригінальніші закладки 
виготовили учні 5 класу Віталій Когут та Станіслав Чехлатий; 
найкреативніші закладки – Катерина Коваленко (5 клас), уче-
ниці 6 класу Ганна Хміль та Інна Хомутова; а перемогу святку-
вала Злата Чеснохревська.

Завершився тиждень посвятою в читачі учнів 1-го класу. Юні 
друзі незадовго до цього закінчили вивчення всіх літер і вправ-
но навчилися читати. Тому перше знайомство з бібліотекою 
було для них дуже захоплююче. Нові читачі з подивом роздив-
лялися великі й маленькі книжки, старанно запам’ятовували 
правила користування бібліотекою. Маємо надію, що любов до 
читання ці маленькі учні нашої школи пронесуть через все своє 
життя, черпаючи все нові й нові знання.

За підсумками аналізу читацьких формулярів було визначе-
но кращих читачів шкільної бібліотеки 2014-2015 навчального 
року. Ними стали: Ілона Чехлата (8 клас), Анастасія Томашко (3 
клас), Віка Мельникова та Альбіна Локтєва (2 клас).

Тетяна ВЕРБИЦЬКА, бібліотекар Зорянської СШ.

ЧИТАННЯ – ЦЕ ЗАВЖДИ ЦІКАВО 

НА ГОСТИНУ ДО БІБЛІОТЕКИ

ОСОБИСТІСТЬ
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Господарочка

ГОРОСКОП
ОВНИ. Вам доведеться про-

явити силу характеру, щоб за-
хистити свої інтереси. Також на 
роботі можливі конфліктні си-
туації, але ви зможете внести яс-
ність у відносини з оточуючими. 

ТІЛЬЦІ. Ваше давнє заповіт-
не бажання може на цьому тижні 
несподівано здійснитися. Також 
у цей період ви зможете пере-
робити безліч важливих справ 
і вдома, й на роботі, тож будете 
дуже собою задоволені.

БЛИЗНЮКИ. У цей період на 
ваше життя буде дуже впливати 
близьке оточення, так що поста-
райтеся спілкуватися з людьми, 
які прихильні до вас і готові вам 
допомогти. 

РАКИ. Для вас цей тиждень – 
час виправлення допущених у 
минулому помилок. У цей пе-
ріод доля подарує другий шанс 
досягнути успіху в справах, які 
раніше у вас не вийшли. 

ЛЕВИ. Якщо ви відчуваєте, 
що зараз не готові починати ді-
яти, то краще трохи почекайте, 
скоро ситуація почне змінюва-
тися на вашу користь.

ДІВИ. На цьому тижні вихор 
перемін може раптово підхопи-
ти й закрутити вас. Якщо ви вже 
давно налаштовані змінити своє 
життя, то якраз у цей період у 
вас з’явитися такий шанс. 

ТЕРЕЗИ. Тиждень виявить-
ся для вас вдалим і спокійним 
у подієвому плані. Ні на роботі, 
ні в особистому житті проблем і 
несподіванок не очікується. Але, 
тим не менш, ваш душевний 
стан буде досить нестабільним.

СКОРПІОНИ. На вас чекають 
дрібні клопоти. Для того, щоб за-
лагодити всі справи, які навалять-
ся на вас на роботі, доведеться 
крутитися, немов білці в колесі. 

СТРІЛЬЦІ. Якщо ви заплану-
вали якусь важливу справу, то 
розраховуйте тільки на власні 
сили. Проявіть наполегливість 
і терпіння та доведіть до пере-
можного кінця все, що ви заду-
мали. 

КОЗЕРОГИ. Цей тиждень 
обіцяє стати для вас періодом 
особистого щастя та сімейно-
го благополуччя, але тільки за 
умови, якщо ви вмієте ставити 
інтереси близьких людей вище 
власних. 

ВОДОЛІЇ. На цьому тижні на 
вас чекає цікава робота. Також 
від давніх партнерів по бізнесу 
надійде багато цінної та корис-
ної інформації, яку ви зможете 
використати в особистих цілях. 

РИБИ. У вас зараз все добре, 
а далі буде ще краще, але тільки 
за умови, якщо ви зможете ра-
дітитому, що маєте. Якщо ж ви 
не оціните тих благ, які дає вам 
доля, то й не зможете правильно 
ними розпорядитися.

СМАЧНОГО!
ДОМАШНІ СИРНИКИ В СМЕТАНІ

Інгредієнти: сир – 700 г, яйце – 2 шт., ванільний цукор – на кін-
чику ножа, ізюм – за смаком, цукор – 5 ст. л., борошно – 4 ст. л., 
олія.

Приготування: у сир додайте яйця, цукор, ванільний цукор і 
борошно. Ретельно все перемішайте, щоб вийшла однорідна маса. 
Розігрійте сковороду з олією й викладайте на неї виліплені сир-
ники. Обсмажувати на середньому вогні до отримання золотавої 
скоринки з обох сторін. 

ВАРЕНИКИ З ВИШНЯМИ  
Інгредієнти: борошно – 4 склянки, кефір – 1 склянка, цукор – 2-3 

ст. л., яйце куряче – 1 шт., щіпка солі, сода – 1 ч. л. Для начинки: 
вишні – 500 г, цукор – за смаком.

Приготування: просійте борошно й з’єднайте з сіллю, содою й цу-
кром. Яйце розбийте у велику миску й збийте міксером із кефіром. Ре-
тельно вимішайте тісто, поступово підсипаючи борошно в яєчно-мо-
лочну суміш, поки не вийде м’яке, але не дуже щільне тісто. Накрийте 
тісто рушником і залиште на 15-20 хв. Тим часом промийте й видаліть 
від кісточок вишні та посипте цукром. Сік відцідіть в окрему миску. 

Тісто розкачайте, підсипаючи борошно, а потім склянкою вида-
віть маленькі кружечки та викладайте по 2-3 вишні на кожен кру-
жечок та щільно защипніть.

Закип’ятіть воду (2,5 л) та підсоліть. Опускайте в киплячу воду ва-
ренчики і коли вони спливуть (2-3 хв.), закрийте каструлю кришкою, 
вимкніть вогонь і залиште вареники в воді ще на 1-2 хв. Потім витягніть 
вареники шумівкою й перекладіть у друшляк, щоб стекла вода. Викла-
діть на блюдо вершкове масло, вареники й полийте їх вишневим соком.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ

• Щоб «пом’якшити» нові джинси, додайте 1/3 склянки солі при 
пранні разом із пральним порошком.

• Використовуйте оцет як натуральний пом’якшувальний засіб. 
Замініть пом’якшувач ложкою оцту. Оцет здатний ліквідувати пля-
ми на білизні краще, ніж пральний порошок. І пам’ятайте – не на-
ливайте оцет безпосередньо на одяг, а додавайте оцет до води під 
час полоскання.

• Нагар на каструлях і сковорідках можна зняти кип’ятінням їх у 
розчині господарського мила.

• Обробна дошка ввібрала в себе запах цибулі, капусти, риби – 
почніть її мити спочатку в холодній воді, а потім у гарячій. Після 
чого протріть дошку соком лимону або гірчичним порошком.

• Щоб легко очистити носик заварника, слід налити в нього на 2  
години гарячий розчин соди – 1 ч. л. на 1 склянку води.

КРАСУНЯМ
ЗВОЛОЖУЮЧА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Огірково-яблучна маска готується з половинки огірка й половинки 
яблука. Плоди не потрібно чистити, більшість корисних речовин зна-
ходяться саме в шкірці. Натріть їх на тертці. Наріжте дрібно пучок 
петрушки й стільки ж м’яти. Змішайте все в одному посуді й заправте 
вітамінну суміш білком одного яйця. Потримайте маску в холодиль-
нику. Нанесіть на обличчя й через 15 хв. змийте теплою водою.

НАРОДНА МЕДИЦИНА
ПЕРЕКИСЬ ВОДНЮ ВІД НАТОПТИШІВ

Додайте в таз на 1 л теплої води 2 ст. л. аптечного перекисю вод-
ню. Занурьте ноги на 30-60 хв. За цей час щільний шар на п’ятах 
розбухне, і його можна видалити за допомогою пемзи. Витріть  ноги 
рушником і нанесіть живильний крем масажними рухами.

РОБОТИ  НА ГОРОДІ
КЛОПОТИ 

У ЧЕРВНІ МІСЯЦІ
На городі продовжуйте про-

ріджувати підростаючий буряк, 
моркву, редьку, брукву, ріпу. На 
звільнених грядках після зби-
рання редиски, салатів і зелені 
проведіть повторні посіви. Ну 
й, звичайно. робіть прополку, 
полив, розпушування грунту, 
боротьбу зі шкідниками.

Найбільше садівникові зараз 
докучають шкідники. Один із 
найпоширеніших – листова по-
пелиця. Позбутися від цієї ко-
махи допоможе зольно-мильне 
обприскування: 250 г золи слід 
кип’ятити в воді (10 л) протягом 
30 хв. Перед обприскуванням 
додайте 40 г мила.

Балівська сільська рада повідомляє, що з 8 черв-
ня по 18 червня 2015 року в с. Балівка будуть прово-
дитись громадські слухання з приводу добровільного 
об є̀днання територіальних громад (ЗУ «Про добро-
вільне об є̀днання територіальних громад»). 

За більш детальною інформацією звертатись 
до Балівської сільської ради, тел. (056) 712-71-22.

Балівська сільська рада.

КП «ЕТС» Підгородненської міської 
ради оголошує конкурс на оренду нежит-
лового приміщення комунальної власно-
сті площею 34,4 кв. м., за адресою: вул. 
Центральна, 43а, м. Підгородне, Дніпро-
петровський район, Дніпропетровська об-
ласть. Пропозиції надавати за адресою:  
вул. Центральна, 43а, м. Підгородне.

СЕРВІС ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, 
ЯКИЙ «ЗНАЄ ВСЕ».

Дніпропетровська ОДПІ звертає увагу платників, що інформаційно-довідковий ресурс ДФС 
України – «ЗІР» доступний кожному. Він дозволяє користувачам здійснювати пошук інформа-
ції по певному податку, напрямку діяльності, використовуючи ключові слова.

За допомогою ресурсу «ЗІР» можна переглянути інформацію за певні періоди, при цьому не 
лише по запитаннях-відповідях, але і по відповідях на письмові звернення, які були надані із ви-
користанням Бази знань. Також, функціонал ресурсу передбачає можливість надання пропозицій 
з технічних питань його роботи шляхом використання «Форми зворотнього зв’язку», розміщеної 
в рубриці «Про ресурс». Скористатися ресурсом «ЗІР» можна через веб-портал ДФС України 
(вкладинка «Інформаційно-довідковий ресурс»).                                  Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

Миколаївська сільська рада 
прийняла рішення XXXI сесії VI 
скликання від 06.05.2015 року «Про 
ініціювання добровільного об’єднан-
ня територіальних громад»: с. Мико-
лаївка-1, с. Сурське, с. Орджонікідзе, 
с. Миколаївка, с. Степове, с. Благо-
віщенка, с. Горького, с. Шевченко, с. 
Долинське, с. Нове, с. Пашена Балка в 
Миколаївську територіальну громаду 
з розташуванням адміністративного 
центру в селі Миколаївка-1. 

• Головне в 
житті - це 
сім’я, яку 
не заміниш 
ні грошима, ні 
кар’єрою, ні 
друзями.
• За один 

день не можна 
змінити життя, 
але за один день 
можна змі-
нити думки, які 
назавжди змінять 
життя!

Як каже мудрість... 

Втрачений державний акт се-
рії ДП ДН 026567, зареєстрова-
ний 17.12.1997р. за № 2241 пло-
щею 0,052 га, с/т «Лотос» на ім’я 
Татарка Валерія Івановича, 
вважати недійсним. 

ПОГ ОД А

Дніпропетровська райдержадмі-
ністрація оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад: головного спе-
ціаліста відділу правового забезпечен-
ня райдержадміністрації; головного 
спеціаліста із здійснення внутрішнього 
аудиту райдержадміністрації; головно-
го спеціаліста – бухгалтера служби у 
справах дітей райдержадміністрації; 
головного спеціаліста служби у спра-
вах дітей райдержадміністрації (дві 
посади); головного спеціаліста відділу 
ведення Державного реєстру виборців 
райдержадміністрації; заступника го-
лови райдержадміністрації; головного 
спеціаліста відділу культури, туризму, 
національностей та релігій райдержад-
міністрації; завідувача сектору режи-
мно-секретної роботи райдержадміні-
страції; головного спеціаліста сектору 
режимно-секретної роботи райдер-
жадміністрації; головного спеціаліста 
сектору взаємодії з правоохоронними 
органами, цивільного захисту та обо-
ронної роботи; головного спеціаліста 
забезпечення доступу до публічної 
інформації райдержадміністрації; го-
ловного спеціаліста архівного відділу 
райдержадміністрації; головного спе-
ціаліста відділу економічного розвитку 
і торгівлі райдержадміністрації. Ви-
моги до претендентів: громадянство 
України, повна вища освіта за напрям-
ком роботи, стаж роботи за фахом не 
менше 3 років, володіння персональ-
ним комп’ютером в обсязі користувача 
програмного забезпечення. Довідка 
за адресою: сел. Ювілейне, вул. Те-
плична, 5, тел.27-10-17.

Підгородненська міська рада повідомляє, що прийняті 
рішення сесії від 29.05.2015 № 3954-56/ VІ «Про затверджен-
ня Положення про ставки земельного податку на території 
Підгородненської міської ради», від 27.03.2015 № 3806-54/
VІ «Про затвердження тимчасового Порядку надання пільг 
військовослужбовцям, учасникам антитерористичної опе-
рації в східних областях України, та членам їх сімей – меш-
канцям м. Підгородного та с. Перемоги»,  від 29.01.2015 № 
3749-52/ VІ «Про встановлення ставки орендної плати за 
земельні ділянки державної та комунальної власності», з 
яким можна ознайомитися в приміщенні міської ради за 
адресою: м. Підгородне, вул. Центральна, буд.46. 

ПОВІДОМЛЕННЯ про розгляд містобудівної документації
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні Підгороднен-

ської м/р (м. Підгородне, вул. Центральна, 46) оприлюднено проект «Детальний план частини 
території кварталу по вул.Кооперативна, м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропе-
тровської області щодо розміщення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову».

ДПТ розроблений на підставі рішення Підгородненської м/р № 3858 від 30.04.15р. Головною 
метою проекту є: обґрунтування потреб існуючих земельних ділянок та визначення всіх пла-
нувальних обмежень території згідно ДБН. Основні положення та ДПТ представлені для озна-
йомлення в робочі дні з 12.06.15р. по 12.07.15р., пропозиції та зауваження надаються в письмовій 
формі на адресу Підгородненської м/р до 12.07.15р., тел. для довідок (056) 729-16-21.

Щороку 9 червня відзна-
чається неофіційний Між-
народний день друзів. Це 
свято отримало величезну 
популярність, і сьогодні його 
святкують у багатьох країнах. 
У День друзів можна обміню-
ватися подарунками, квітами, 
листівками. Особлива тради-
ція цього дня – дарувати дру-
зям яскраві пов’язки на руку.

Дивлячись телевізор, чита-
ючи книги, подорожуючи, або ж просто заходячи в Інтернет, ми знайомимося з цікавими традиціями, 
звичаями та досягненнями різних народів світу. Терпимість до інших націй, прагнення до пізнання різ-
номанітних культур сприяють збереженню миру на Землі, що так важливо для щасливого майбутнього 
нашої планети.

Свято  друзів завітало й до Горьківського НВК, де зараз працює пришкільний табір «Едельвейс». За-
відуюча бібліотеки с. Горького та вихователі табору Тітаренко Л.П. та Космачук Л.В. провели з дітка-
ми бесіду «Яким повинен бути справжній друг?», також діти згадували, які прислів’я та приказки про 
друзів вони знають, та як їх розуміють, відгадували загадки. Закінчився захоплюючий і цікавий захід 
обміном листівок із привітаннями.

У житті кожного з нас є хоча б одна людина, яку ми від щирого серця захочемо привітати з цим 
святом. Адже день друзів заснований саме для того, щоб, незалежно від життєвих обставин і різних 
перипетій, ми нагадували своїм друзям, які вони важливі для нас. 

                                                                              Тетяна МАРТИНЕНКО, завідуюча бібліотеки с. Горького.

СВЯТО ДРУЗІВ

Яким повинен бути справжній друг?
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для ознайомлення громадськості з намірами 
забудови території селища Ювілейне Дніпропе-
тровського району Дніпропетровської області в 
приміщенні Ювілейної селищної ради за адре-
сою: 52005, Дніпропетровська область, Дніпропе-
тровський район, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 
31, оприлюднено основне креслення проекту «Ге-
неральний план селища Ювілейне Дніпропетров-
ського району Дніпропетровської області».

Головною метою проекту є обгрунтування  зміни 
меж населеного пункту, функціональне зонування 
території та розвиток планувальної структури (ме-
режі доріг).

Основні положення проекту представлені для оз-
найомлення  в робочі дні з 08.06.2015р. по 24.06. 2015 
року, з 10-00 до 16-00.

 Проект розроблений на основі Рішення сесії Юві-
лейної селищної ради  № 704-16/VI від 09.08.2012р. 
року, згідно до завдання на проектування.

Замовник – Ювілейна селищна рада, відпові-
дальний за організацію розгляду пропозицій – 
Осадчук В.І.

Виконавець – ДП «Містобудівний кадастр», 
ГАП Шауріна В.Ю.

Пропозиції та зауваження надаються письмово, 
повинні містити обґрунтування з урахуванням ви-
мог законодавства, будівельних норм, державних 
стандартів та правил, на адресу селищної ради, з за-
значенням прізвища, ім’я та по батькові, місця про-
живання, особистим підписом, до 24.06.2015року. 

Розгляд наданих пропозицій закінчується 30. 
06. 2015 року.

Запрошуються до участі народні депутати Укра-
їни та місцевої ради; повнолітні фізичні особи, які 

проживають на території Ювілейної селищної ради, 
юридичні особи, які здійснюють діяльність на тери-
торії в межах проекту та на суміжних територіях, а 
також власники та користувачі земельних ділянок.

АКТ
За результатами громадських слухань від 

15.07.2012 року проекту «Детальний план виробни-
чої зони по вул. Нижньодніпровській щодо розмі-
щення  цеху по виготовленню металоконструкцій».

У ході громадських слухань не було зареєстровано 
пропозицій щодо рішень проекту.

Детальний план виробничої зони по вул. Нижньод-
ніпровській вважається розглянутим громадськістю 
Дніпропетровського району без зауважень.

Відповідальна за організацію розгляду пропози-
цій в.о. начальника відділу регіонального розвитку, 
містобудування, архітектури Дніпропетровського 
району Плющій Н.С.

У сел. Ювілейному 
відбулися турніри з 
пляжного волейболу. 
За нагороди Дніпро-
петровської районної 
організації Всеукра-
їнського фізкуль-
турно-спортивного 
товариства «Колос» 
(голова Людмила 
Стрежньова) бороли-
ся 8 чоловічих та 6 
жіночих  волейболь-
них колективів місце-
вих рад.

Трійка призерів. Чоловіки. 1 місце – «Зоря» (с. Зоря, 
Чумаківська с/р), тренер Сергій Вербицький. Чемпіони: 
Вадим Коваленко, Микола Бомбир. 2 місце – «Ювілейне» 
(сел. Ювілейне), тренер Володимир Дейнеко. 

Віце-чемпіони: Віталій Гладиш, Олександр Єгорченко. 
3 місце – «Партизан» (с. Партизанське), тренер Валентин 
Щербатюк. Склад команди: Євген Ткаченко, Максим 
Щербатюк.

Анатолій Волошко, головний суддя: «Перегравши в сво-
їх групах усіх суперників, у фіналі зійшлися минулорічні 
претенденти на чемпіонське звання. І цього разу ювіленя-
ни поступились зорянцям, які й стали володарями золотих 
медалей, вдруге поспіль. Третю сходинку п’єдесталу посі-
ли парубки з Партизанського».

Трійка призерів. Жінки. 1 місце – «Чайка» (Степнян-
ська с/р), тренер Олександр Чайка. 

Чемпіони: Катерина Глущенко, Наталія Семенюк. 2 міс-
це – «Ювілейне» (сел. Ювілейне). Віце-чемпіони: Альона 
Бокарєва, Катерина Курилех. 3 місце – «Балівка» (Балів-
ська с/р), тренер Олександр Погрібний. Склад команди: 
Аліна та Тетяна Шатрави.

Володимир Дейнеко, головний суддя: «У вирішально-
му матчі зустрілись господарі та минулорічні чемпіони. 
Степнянки знову захистили звання найсильнішої команди 
району. Волейболістки з Ювілейного вибороли срібні на-
городи. Медалі бронзового ґатунку дістались дівчатам із 
Балівки, які переграли суперниць із Зорі».

Щиро зичимо нашим чемпіонам вдалого виступу на облас-
ному форумі пляжних волейболістів у місті Новомосковськ.

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.
На фото: «Зоря» та «Чайка» – тріумфатори з пляжного 

волейболу.

75 першокласників Підгородненській СЗШ-3 (директор 
Юрій Крічкевич) упродовж 2014-2015 навчального року 
старанно засвоювали закони живої та неживої природи, 
скарби рідної мови та людської гідності, отримували на-
снагу, доторкнувшись до невичерпних джерел знань. З 
упевненістю можемо сказати, що перший рік, який вони 
провели за шкільною партою, пройшов не марно. 

Підсумком насиченого року стало свято прощання з 
Буквариком. У прикрашеній актовій залі на першоклас-
ників чекало веселе незабутнє дійство за участю діточок, 
веселих літер алфавіту та казкових героїв. Діти показали 
свої знання, отримані за перший рік навчання. Радість і 
хвилювання охоплювали серця маленьких школяриків, 
їхніх батьків та вчителів. Найкращих читців нагородили 
Похвальними листами та гучними дружніми оплесками. 

Щира вдячність вчителям 1-А класу – Світлані 
Демчило, 1-Б класу – Ларисі Ладохіній та 1-В класу – Тетяні Нікітіній, за те, що передають маленьким 
вихованцям глибокі знання, уміння, навички, педагогічну мудрість та терпіння. Впевнені, що кожен із 
першачків буде тією яскравою зірочкою, що освітить ще яскравіше майбутнє нашої незалежної Укра-
їни, й що саме вони виростуть справжніми гідними патріотами рідної Батьківщини! Всього тобі най-
кращого, любий першокласнику, нових перемог на шляху до Країни Знань! 

Ірина КОЗЛОВА, заступник директора з НВР Підгородненської СЗШ.

СПОРТ

ЧЕМПІОНИ 
ВІДСТОЯЛИ ЗВАННЯ

На шкільному кален-
дарі багато врочистих 
днів. Особливо хвилю-
юче свято – прощання 
з Букварем. Урочисто й цікаво 
пройшов цей захід для учнів 1-Б 
класу Кіровської СЗШ (вчитель 
Оксана Таряник). Із нагоди ра-
дісного дня в житті маленьких 
першокласників у селищному 
Будинку культури зібралося ба-
гато гостей: адміністрація й вчи-
телі школи, бібліотекарі, батьки.

Учні виразно декламували 
вірші, виконували завдання каз-
кових героїв: Червоної Шапочки 
(Сабіна Джафарова, 2-Б клас); 
Лисички (Анна Карпусенко, 5-А 
клас); Зайчика (Єлизавети Бон-

дарчук, 5-А клас). Яскраво пере-
втілювалися в казкові ролі Олек-
сандр Грек, 5-А клас (Букварик); 
Катерина Марамай, 5-Б клас 
(Баба Яга); Наталія Стовбан, 
5-А клас (донька Баби Яги); Яна 
Троцька, 5-А клас (Киценька); 
Катерина Алексєєнко, 5-А клас 
(Сорока). Знайомили першачків 
із новими шкільними підручни-
ками Єлизавета Обух (Читан-
ка); Альона Шуліка (Українська 
мова); Тетяна Кислиця (Матема-
тика); Ірина Жумар (Природо-
знавство).

Директор Лариса Говору-

ха привітала першокласників 
із приємною подією в їхньому 
житті та побажала подальших 
успіхів у навчанні, гарного літ-
нього відпочинку, щоб їхніми 
успіхами пишалися батьки та 
рідна школа. 

Слова подяки висловлюємо на 
адресу директора школи, бать-
ківському колективу 1-Б класу, 
директора селищного БК Ва-
лентини Ткаченко, художнього 
керівника Олександри Колесень.

Оксана ТАРЯНИК, 
вчитель 1-Б класу 
Кіровської СЗШ.

У СВІТІ ЗНАНЬ

ХВИЛЮЮЧІ МИТІ ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

У Партизанській школі (директор 
Віктор Невеселий) педагогічний ко-
лектив тісно співпрацює з дітьми, 
батьками, громадою, сільською ра-
дою та соціальними службами. Робо-
та активно спрямована на запобіган-
ня формування негативних звичок, 
рис характеру, проявів асоціальної 
поведінки у дітей. У рамках заходу 
«Про дотримання законодавства про 
загальну середню освіту» представ-
ники сектору кримінальної міліції 
у справах дітей Дніпропетровського 
району провели індивідуальні про-
філактичні бесіди з дітьми «групи 
ризику» та усний журнал з відеопе-
реглядом фільму «Досвід хреста» 
для учнів 8-11 класів на тему «Пра-
вопорушення та відповідальність». 
Окрім цього, Тетяна Єщенко, началь-

ник СКМСД провела роз’яснювальну 
роботу серед батьків щодо окремих 
статей законів «Про охорону дитин-
ства», «Про освіту». Та проінформу-
вала, до кого в разі потреби можна 
звернутися сім’ям за психологічною 
та медичною допомогою в районі.

Звичайно, вчителі протягом року 
проводять із учнями бесіди, конкур-
си, відкриті виховні заходи, перегля-
ди відеороликів, фільмів на правови-
ховну та профілактичну тематику. Ще 
наші діти займаються в гуртках від 
ЦТТ та ДШМ, ЦЕНТУМу, ДЮКФП, 
відвідують секції боксу, футболу, 
танцюють у хореографічному колек-
тиві «Веселка», розвивають таланти в 
сільському клубі. І завдяки спільним 
зусиллям батьків, школи, громади ми 
намагаємося в дітях виховати най-

кращі якості людини. Наші школярі 
постійно повертаються з грамотами 
та дипломами з районних, обласних, 
всеукраїнських конкурсів, фестива-
лів, змагань. Ніколи не відмовляє в 
наданні транспорту адміністрація 

БЗЗБК, часто допомагає в вирішенні 
проблемних питань Віктор Шинке-
вич, депутат обласної ради.      

Вікторія БЕРЕЗА, 
педагог-організатор Партизан-
ської СЗШ.

РОЗВИВАЄМО ТАЛАНТИ

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

ВІДЛУННЯ СВЯТА

ПРОЩАВАЙ, МІЙ БУКВАРИКУ!
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