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ПРО СКЛИКАННЯ ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТОЇ СЕСІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ
Відповідно до частини 4, 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова Дні-

пропетровської районної ради Віталій Володимирович Жеганський  підписав розпорядження № 25 - р від 13 
травня 2015 року «Про скликання тридцять дев’ятої сесії Дніпропетровської районної ради VІ скликання».

Згідно із зазначеним розпорядженням, тридцять дев’ята сесія Дніпропетровської районної ради VІ 
скликання відбудеться 28 травня 2015 року о 10.00 годині  в приміщенні районної ради за адресою: вул. 
Теплична, 5, перший поверх, зала засідань.

На розгляд ради виносяться питання: Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2015 
року; Різне. Порядок проведення сесії: Реєстрація депутатів районної ради – з 9.30. Пленарне засідання 
районної ради – о 10.00. Засідання Президії районної ради відбудеться 26 травня 2015 року о 10.30.

кільки горя, 
скільки страж-

дань залишила по собі 
Друга світова війна. 
Тільки на території 
України в руїни й зга-
рища було перетворено 
714 міст і 28 тисяч сіл. 
2194 днів і ночей  йшли 
воїни вогненними до-
рогами війни. Кожен 
день, як рік. Кожен рік, 
як століття, й вони все 
витримали й перемог-
ли. Та до цього світлого 
дня дожили не всі герої 
тих буремних років. 
Пам’ять про славних 
захисників Вітчизни, 
які віддали своє жит-
тя й захистили рідну 
землю від ворогів, буде 
віками передаватися 
прийдешніми поколін-
нями.  

Відголоски чорних 
днів війни дають про 
себе знати й сьогодні. 
Під час ведення земля-
них робіт у селі Новоо-
лександрівка на вулиці 
Осінній були знайдені  
останки чотирьох воїнів 
Радянської армії, які за-
гинули в період оборони міста 
Дніпропетровськ у серпні 1941 
року.

Щоб віддати останню дань 
пам’яті знайденим невідомим 
героям, днями в селі Новоолек-
сандрівка відбулося поховання 
останків загиблих воїнів Другої 
світової війни. За православни-
ми звичаями церемонія похо-
вання розпочалася панахидою 
за убієнними у храмі Феодосія 
Чернігівського, яку провів отець 
Микола, після чого присутні здійсни-
ли ходу до братської могили, на місце 
поховання останків воїнів.

Біля братської могили вздовж алеї 
вишикувались діти з повітряними 
кульками в руках, ветерани війни та 
праці, представники духовенства та 
громадськості, мешканці територіаль-
ної громади. Присутні на заході утво-
рили живий ланцюг із квітів та свічок, 
а почесний караул військових зайняв 
своє місце біля труни з останками ге-
роїв.       

Мітинг, присвячений похованню ра-
дянських воїнів, відкрив Олександр 
Візір, Новоолександрівський сіль-
ський голова: «Сьогодні знаменний 
день – у переддень 70-річчя Великої 

Перемоги проводиться поховання 
останків воїнів, які загинули, захи-
щаючи свою Батьківщину. Перемога у 
Другій світовій війні дісталася Україні 
з мільйонними жертвами. Те, що ми 
зараз живемо й виховуємо своїх дітей, 
це заслуга загиблих у війні солдатів. 
Проводжаючи їх в останній путь, ми 
робимо дуже важливу справу, тому що 
ніхто не повинен бути забутий. Дуже 
важливо, щоб і підростаюче покоління 
знало правду про ту жорстоку війну, 
яку пережив наш народ».

Також зі словами глибокої пошани 
до безсмертного подвигу, який здійс-
нили воїни-герої Другої світової війни 
звернулися: Віталій Жеганський, го-
лова районної ради, Валентина При-
ймаченко, депутат районної ради, Олег 

Рубль, командир відділення ба-
тальйону територіального захисту 
«Придніпров’я». На заході були 
присутні Сергій Хмара, депутат 
районної ради, Олександр Вольні-
ков, військовий комісар районного 
військового комісаріату, Віталій 
Олешенко, член методичної ради 
історико-культурної спадщини 
України, Олександр Соколов, го-
лова Новоолександрівської ради 
ветеранів.

Військовий духовий оркестр 
194-го понтонно-мостового за-

гону Державної спеціальної служби 
транспорту Міністерства інфраструк-
тури України м. Новомосковська уро-
чисто виконав гімн України. 

У День пам’яті та примирення в 
Україні, під залпи рушниць, останки 
чотирьох радянських воїнів, прізвища 
яких не встановлені, але сподіваємося, 
що історикам та пошуківцям удасться 
відновити цей утрачений факт мину-
лого, знайшли своє пристанище в брат-
ській могилі села Новоолександрівка. 
Ім’я їм – Невідомий солдат. Вони не 
повернулися з війни, бо полягли в не-
рівній битві, захищаючи блакить не-
бес та шелест трав рідної землі.

У повітря школярі випустили чер-
воні кульки, як знак гарячої пам’яті 

про честь і відвагу захисників, які 
крок за кроком наближали Перемогу 
й виконали символічний танок пам’яті 
«Журавлики». 

Повітряні кульки – символи душ 
загиблих – на очах у присутніх неса-
мовито хапались за гілля дерев, за-
плутувались у них, ніби хотіли ще хоч 
на мить подивитись на село, яке вони 
захищали в роки війни, на людей, за-
ради яких вони віддали свої життя. І 
тільки після освячення могили куль-
ки стрімко піднялися в небо... А хтось 
із стареньких людей з полегшенням 
промовив: «Нарешті їх душі знайдуть 
спокій, бо поховані з почестями за пра-
вославним звичаєм, тож спочивайте, 
наші рідні солдати-захисники».   

Прозвучали звуки метроному й хви-
линою мовчання присутні на заході 
вшанували пам’ять воїнів-захисників, 
а до підніжжя пам’ятника Невідомого 
солдата лягли вінки й живі квіти.

Скажімо ж їм «Спасибі за життя!»

Таміла ЖОРНЯК, 
с. Новоолександрівка.

На фото автора: учасники мітин-
гу в день перепоховання останків 
солдатів Другої світової війни в 
центрі села Новоолександрівки біля 
пам’ятника Невідомому солдатові.

МІТИНГ

ІМ’Я ЇМ – НЕВІДОМИЙ СОЛДАТ

С

День Європи в України і її жителів – це особливе свя-
то. І справа тут не в тому, що географічно Україна є 
центром Європи. Скоріш за все, День Європи в Украї-
ні важливий завдяки прагненню нашої держави стати 
повноправним членом Європейської спільноти.

Тому цього дня давайте побажаємо собі терпіння та рі-
шучості у справі становлення України в якості дійсно Єв-
ропейської держави!

Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації. 
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

9 травня – День Перемоги. Цього дня по всій Україні вкриваються весняними квітами  
величні пам’ятники й скромні обеліски. Це означає, що пам’ять народна жива, що подвиг 
загиблих – незабутній.

У Підгородненській СЗШ-3 (директор Юрій Крічкевич) у 6-Б класі (класний керівник На-
талія Герасименко) відбувся єдиний урок мужності за темою «Мужність і відвага крізь поко-
ління». Мета уроку була виховати в учнів любов до рідної землі, до незалежної держави, фор-
мувати у дітей патріотичне почуття гордості за старше покоління, повагу до ветеранів Другої 
світової війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань, 
сприяти пробудженню бажання вивчати історію своєї держави, берегти її традиції. Діти мали 
змогу підготувати вірші, пісні, а також повідомлення про ті страшні роки. Урок закінчився 
покладанням квітів до пам’ятника загиблим воїнам.

Вклонімося всім полеглим, схилимо голови в журбі й задумі. Покладімо квіти до могил, у 
молитві пом’янемо всіх, хто не повернувся з тієї страшної для всього світу війни, увійшовши в безсмерття, як справжні герої – захисники рідної землі.

Наталія ГЕРАСИМЕНКО, класний керівник 6-Б класу, вчитель української мови та літератури Підгородненської СШ-3. 

ВІДВАГА  КРІЗЬ  ПОКОЛІННЯЄДИНИЙ УРОК МУЖНОСТІ



ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА
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Днями відбувся щорічний пленум 
районної ради ветеранів, присвяче-
ний 70-річчю Перемоги над нациз-
мом у Європі та завершення Другої 
світової війни. 

На пленумі  були присутні: Роман 
Пруденко, в. о. голови райдержадмі-
ністрації, Віталій Жеганський, голо-
ва районної ради, голови ветеран-
ських організацій та представники 
соціальних служб району. 

Олександр Білоконенко, голова 
районної ради ветеранів, зазначив, 
що в дуже складних умовах, зважа-

ючи на важкі економічні та політичні умови в державі, тривалі кровопролитні бойо-
ві дії в зоні АТО на сході країни, ветеранські організації працюють та виконують всі 
поставлені завдання: «Нами виконані всі заплановані заходи до 70-річчя Перемоги, 
бо турбота про ветеранів, збереження пам’яті про подвиг героїв у роки війни для при-
йдешніх поколінь залишається головною складовою нашої роботи». 

На пленумі розглядалося питання охорони здоров’я ветеранів війни та всебічне 
посилення діяльності, спрямованої на 
соціальний захист ветеранів, надання 
матеріальної, грошової та медичної 
підтримки. В більшості випадків всі 
наболілі питання ветеранів вирішу-
ються позитивно. Також ветеранська 
організація розглянула проблемні пи-
тання ветеранів та людей похилого 
віку з поліпшення умов їхнього життя.

У зв’язку із зростанням у країні, 
області, районі випадків вандалізму, 
розглядалося питання про захист та 
збереження, реставрацію й догляд пам’ятників років Другої світової.

Були  визначені терміни проведення звітно-виборчих зборів у первинних орга-
нізаціях у червні-вересні та в районній організації в жовтні 2015 року. 

Роман Пруденко та Віталій Жеганський вручили Олександрові Білоконенку 
Грамоту за сумлінну працю, активну громадську діяльність, значний внесок у 
суспільне життя району та 70-ї річниці завершення Другої світової війни, а та-
кож відзначили голів місцевих рад ветеранів, заступників та членів президії ра-
йонної ради ветеранів. 

Зустріч пройшла тепло й затишно, доповідачі не оминули жодної проблеми, 
яка хвилювала учасників пленуму, дали відповіді на всі важливі питання та по-
обіцяли зробити все можливе для покращення життя тих людей, які на власні очі 
бачили жахи Другої світової війни.    Таміла ЖОРНЯК.

ТУРБОТА  ПРО ВЕТЕРАНІВ
ПЛЕНУМ

9 травня – день, коли весна буяє не 
тільки в природі, а й у душі. У селі 
Партизанському відбувся урочистий 
мітинг-концерт, присвячений 70-й річ-
ниці Великої Перемоги над нацизмом у 
Другій Світовій війні.

З теплими словами привітання, 
вдячності, побажання здоров’я та до-
бра звернувся до присутніх Олександр 
Горчаков, Партизанський сільський 
голова та Лариса Мала, секретар сіль-
ської ради. Ветеранам, учасникам бо-
йових дій та присутнім на заході учас-
никам АТО, які в наш час захищали 
рідну Україну, були вручені квіти.

Колективи художньої самодіяльнос-
ті сільського клубу та школи підготу-
вали  концертну програму. Глибоко 
вразили глядачів пісні «Мальви» й «Ти 
пам’ятай», виконаних Аліною Ковтун 
та Олександром Тарасовим. Незабут-
нім було виконання пісень «Катюша» 
та «Десятий батальйон».

Із захватом присутні сприймали тан-
цювальні композиції хореографічно-
го колективу «Веселка». Свою пісню 
«Сліпий баяніст» виконала Катерина 
Городецька. Бурхливими оплесками 
глядачі зустрічали вокальні колективи 
«Смерека», «Партизаночка». 

Проникливо читали вірші «На моги-
лі героїв», «Війна залишила сліди» та 
«День Перемоги» учасники дитячого 
колективу «Родзинки» (Каріна Бойко, 
Дмитро Пода, Гліб Баранець, Марія 
Хрипко, Марія Ященко, Максим Зи-
ков). 

Закінчились урочистості піснею 
«День Перемоги», яку співали зі сльо-
зами на очах усі присутні на заході.

Ми низько вклоняємося нашим си-
вочолим ветеранам. Велика подяка й 
низький земний уклін усім, хто здобув  
Перемогу!

Ганна ГОНЧАРЕНКО, 
завідуюча сільського клубу.

ВІЧНА СЛАВА СОЛДАТАМ-ВИЗВОЛИТЕЛЯМ

Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду...
Горе матері, яка втратила сина, 

не можливо передати ніякими сло-
вами. Виконуючи свій військовий обовязок в 
зоні АТО, захищаючи незалежність нашої дер-
жави, загинув Сергій Ткаченко, житель села 
Зоря, син Валентини Миколаївни Ткаченко. 
Не висихають слози на очах у сестри Тетяни. 
Сумує жінка Наталія, пригнічені й розгублені 
в своєму невимовному горі діти героя – Андрій 
та маленька Полінка. Тільки людська чуйність 
та підтримка є хоч невеликою розрадою в тяж-
кому смутку.

Розділити біду з сім’єю героя вважає своїм 
обов’язком і покликом душі вся чумаківська 
громада. Адже їхній земляк, не ховаючись за 
спини товаришів, сміливо й з почуттям гідно-
сті став на захист рідної землі в лиху годину.

Вшановуючи пам’ять земляка-героя, 8 трав-
ня на подвір’ї Зорянської неповної середньої 
школи, де він навчався до 1992 року, відбувся 
мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки 
Ткаченкові Сергію. 

Теплі слова на адресу воїна-захисника про-
звучали з вуст Валентини Стець, Чумаківського сіль-
ського голови: «Сергій був чуйним і добрим в повсяк-

денному житті, жартівливим на війні, та головне – завж-
ди чесним і відкритим, жив з вірою в краще майбутнє. 
За нього й боровся. За нього й загинув. За мирне небо, за 

щасливе життя. Ми завжди будемо пам’я-
тати цю світлу людину. І відкриті сьогодні 

меморіальні дошки на будів-
лі рідної школи Сергія та на 
будинку, де він мешкав – це 
лише невелика данина пам’яті 
людині, яка стала в тяжку для 
країни хвилину на захист на-
шого з вами майбуття.» 

Слова вдячності за вірність 
присязі військовослужбовцям 
та слова підтримки на адресу 
рідних і близьких висловили 
Віталій Жеганський, голо-
ва Дніпропетровської районної ради, Віра 
Джур, заступник голови районної ради, 
Олександр Вольніков, військовий комісар 
райвійськкомату.

Директор школи Людмила Кулак прига-
дала шкільні роки героя: «Сергій умів на-

прочуд легко й щиро спілкуватися з людьми. Він завж-
ди був готовий прийти на допомогу. Часом був прямолі-

нійним, та при цьому 
користувався повагою 
друзів та беззапереч-
ним авторитетом у ко-
лективі. Вічна пам’ять 
загиблим героям!» 

Валентина Ткаченко, не стримуючи сліз, подякувала 
всім присутнім за теплі слова про її кровинку – синоч-
ка Сергія та за підтримку, яку надавала Чумаківська 
сільська рада та всі земляки протягом усього часу пе-
ребування воїна та його друзів і побратимів у зоні во-
єнних дій на сході країни: «Ніякими найкращими сло-
вами не повернеш сина, я виховувала його правильно, 
як відповідальну й добру людину. Нікому не побажаю 
пережити таке лихо...» 

Отець Віталій, настоятель храму святих царствен-
нихмучеників Страстотерпців, освятив меморіальну 
дошку та відслужив поминальну панахиду.

Місцевий поет Віктор 
Остроух прочитав вірш «Ти 
з нами!», написаний на честь 
земляка Сергія Ткаченка.

Проникливі слова звучали з 
вуст учнів школи, багато з них 
не змогли стримати сліз, плака-
ли й хлопці, й дівчатка. Під зву-
чання пісні «Мальви» запалені 
свічки та квіти діти поклали до 
меморіального знаку. Вони за-
пам’ятають цей день надовго, 
розкажуть колись своїм дітям 
про земляка-героя, який на-
вчався в їхній сільській школі.

У скорботній хвилині мов-
чання всі присутні схилили 
голови перед світлою пам’ят-
тю загиблого в зоні АТО зо-
рянця Сергія Ткаченка  та всіх 
українців, які віддали своє 
життя за самостійність  і неза-
лежність України. 

У глибокій задумі учасники заходу підійшли до бу-
динку № 21 по вул. Леніна, де проживав Сергій Ткачен-
ко, там цього дня була відкрита ще одна меморіальна до-
шка зі словами: «У цьому будинку проживав Ткаченко 
Сергій (05. 03. 1977 – 10. 04. 2015), загинув у зоні АТО. 
«Пішов у смерть – і повернувся в думі, і вже тепер ніхто 
його не вб’є...»

Таміла ЖОРНЯК, с. Зоря. Фото автора.

УКРАЇНА, ЯК І МАМА, ОДНА



Жителі селища Ювілейне вдячні за допомогу в  організації та фінансову 
підтримку в проведенні свята: владі Дніпропетровського району, Ювілей-
ному селищному голові Іванові Камінському, підприємствам: ТОВ Будівель-
ний гіпермаркет «Олді», ТОВ «Метрополія», АТБ – маркет, Дніпровському 
тепличному комбінату, м’ясній фабриці «Фаворит», м’ясокомбінату «Юві-
лейний», ПП Бровку І.В., ПП Олійнику І.М., ПП Коломійцеву О.С. А також 
дітям Ювілейної ПШ-2 та СШ-1, ДНЗ «Червона Шапочка» та «Берізка» за 
виготовлені маки, які жевріли на грудях присутніх.
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ГІДНІСТЬ, ВОЛЯ, ПЕРЕМОГА!

НАМ ПРАВО НЕ ДАНО НА ЗАБУТТЯ

70 років для іс-
торії – миттє-

вість, а для обпалених жа-
хіттям війни людей – ціла 
вічність... Минають роки, 
відлітають у небуття, та в 
наших серцях із кожним їх 
ударом, відбиваються ге-
роїчні вчинки наших пра-
дідів, дідів та батьків, які 
не жаліючи себе заплатили 
непомірно високу ціну за 
те, щоб ми могли жити.

У селищі Ювілейне біля 
пам’ятного знаку на площі 
районного Будинку куль-
тури 8 та 9 травня відбу-
лися урочисті заходи.
На мітингу із нагоди Дня пам’яті та примирення хвилиною мовчання присутні 
вшанували пам’ять про тих, хто віддав своє життя за Батьківщину на воєнних 
дорогах Другої світової війни. 

Летять і летять роки. Летять, як журавлиний ключ. Летять і відлітають у віч-
ність. Як символ всенародної вдячності присутні поклали квіти до пам’ятного 
знаку воїнам Другої світової війни, щоб вшанувати пам’ять героїв німецько-ра-
дянської війни, та ще раз згадати, якою страшною трагедією для українців була 
вона, щоб вшанувати ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів і дітей 
війни та жертв нацистських переслідувань.
 У заході взяли участь: Віра Джур, заступник голови районної ради, Любов Біла, 
заступник голови 
районної ради по 
виконавчій робо-
ті – керуюча спра-
вами, Іван Камін-
ський, Ювілейний 
селищний голова, 
Андрій Спиридо-
нов, заступник вій-
ськового комісара 
Дніпропетровсько-
го районного вій-
ськкомату, Армен 
Мартіросов, ко-
мандир батальону 
територіального захисту «Придніпров’я», отець Сергій,  настоятель  храму іко-
ни Божої Матері «Прізрі на  смірєніє», Олександр Білоконенко, голова районної 
ради ветеранів. 

У цей день звучали пісні воєнних років. Народний вокальний ансамбль «Чу-
мацький шлях» заспівав пісню «Степом». 

День Перемоги в Другій світовій війні залишиться для нас назавжди затьмаре-
ним гіркотою втрат і осяяний сонцем Перемоги. Ніщо так не об’єднує людей, як 
біда. Сьогодні вона в нас одна – безжалісна, ненависна війна. Як і 70 років тому 

гинуть сини України в зоні 
АТО на сході країни, захи-
щаючи цілісність кордонів 
держави. Мужні захисники 
виборюють незалежність 
України, захищають рід-
ну землю від зовнішнього 
агресора. 

У День Перемоги зі сло-
вами вдячності до ветера-
нів війни, які героїчно бо-
ролися з нацистською на-
валою на фронтах, воюва-

ли в партизанських 
загонах, до людей, 
які кували перемогу 
в тилу звернулися:  
Іван Камінський, 

Ювілейний селищний голова, Армен Мар-
тіросов, командир батальйону «Придні-
пров’я», військовослужбовці 93-ї окремої 
механізованої бригади ЗСУ, Валентина Ка-
пітон-Знаєнко, голова ради ветеранів сел. 
Ювілейного. 

Перед шановними ветеранами з концерт-
ною програмою виступили: Юлія Уайт та 
Роман Гамасенко, вони заспівли уривки з 
пісень воєнних років; Ольга Мельничук з 
піснею «Воїн України»;  Любов Поліщук 
із піснею «Мальви»; Оксана Маркіна та 
вокальний ансамбль «Сенс» – «Хочу жити 
без війни»; Олександр Мірошниченко ви-

конав пісню «День Перемоги». Порадувала сивочолих ветеранів малеча ди-
тячого садка «Червона шапочка».

Мільйони життів забрала Друга світова війна. Це важко усвідомити, важ-
ко осягнути. В знак пам’яті про загиблих школярі випустили в небо білих 
голубів – символ миру та повітряні кульки. 

Колись, на жаль, настане день, коли піде з життя останній із літніх людей, 
груди яких із орденами та медалями Другої світової війни. Піде у вічність, 
понесе з собою живі спогади. Що ж залишиться після них?.. Неодмінно за-
лишиться Пам’ять, Гідність, Воля, Перемога!

Юлія ЧУМАК,  сел. Ювілейне.

В обстановці патріотичного піднесення відзначили 
70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі жителі с. Зорі. В 
центрі села біля братської могили полеглих воїнів відбувся 
мітинг, на якому учні Зорянської школи зворушували душі 
присутніх урочистими словами про героїзм наших солда-
тів. З дитячих вуст лунали слова вдячності героям за вря-
тування людства від коричневої чуми. У багатьох з’явились 
сльози на очах. Адже немає в Україні населеного пункту, де 
б не було вбитих і покалічених, в тому числі і в Зорі.

Зорянці, від мала до велика, чітко усвідомлюють, що обов’язок 
прийдешніх поколінь – пам’ятати про героїв війни, виявляти до 
них повагу, оточувати турботою.

Від імені зорянців нам хочеться висловити глибоку вдячність 
депутатам Чумаківської сільської ради за те, що не забувають 
про людей старшого покоління, учасників війни, а інвалідам 
війни надають посильну допомогу. Напередодні Дня Перемоги 
депутат сільради, директор Зорянської СШ Людмила Кулак заві-
тала до інвалідів, запропонувала допомогу – силами учнів стар-
ших класів допомогти у виконанні деяких робіт, зокрема, пропо-
лоти присадибні ділянки.

Особливо порадувала інвалідів війни Чумаківський сільський 
голова Валентина Стець, яка разом із депутатами сільради Люд-
милою Даниловою і Вірою Шляхтіною доставила до місця їх 
проживання сумки з продуктами загальною вагою біля 8 кг. Там 
були розфасовані крупи – вівсяна, пшенична, ячна, а також вер-
мішель, цукор, олія, ковбаса, масло, печиво та інші кондитерські 
вироби, безалкогольні напої. За турботу, людську доброту інва-
ліди дякують їм від душі.

Таким повинно бути наше життя: мирним, де дружба та повага 
до старших мають велику цінність в людських відносинах. Не 
забуваймо тих, хто пройшли вогненними дорогами війни й по-
дарували нам мирне життя. Докладаймо всіх зусиль, щоб горе 
війни не затьмарювало життя наших дітей!

Михайло МАСЮК та Іван ЯСЕНЧУК, інваліди війни. 

По-особливому зворушли-
вими були цьогорічні урочи-
сті мітинги до Дня Перемоги, 
які пройшли 9 травня у селах 
Чумаки, Зоря та Маївка Чума-
ківської сільської ради, адже 
на всіх урочистостях прово-
дилася паралель між війною 
70-річної давності та сьогод-
нішньою війною, згадували 
героїв далекої війни і героїв 
нашого часу. Здавалось, ми 
всі по-новому почали сприй-
мати значення слів «мир та  
злагода». Кожне слово й кож-
на пісня, які звучали цього 
дня, зачіпали за живе, прони-
кали у кожну душу. Мабуть, 
саме тому було цього дня так 
багато сліз. І мабуть тому так 
багато людей прийшли цьо-
го дня вшанувати пам’ять 
полеглих і висловити слова 
вдячності живим героям. Зі 

словами подяки до ветеранів, 
учасників АТО, гостей та жи-
телів звернулися в с. Чумаки 
сільський голова Валентина 
Стець, в с. Зорі секретар сіль-
ської ради Вікторія Паранько, 
а в с. Маївці головний бух-
галтер сільської ради Алла 
Василенко.

На жаль, з кожним роком 
ветеранів війни стає все мен-
ше, однак вони чекають цього 
дня найбільше. Тому вже тра-
диційно напередодні Дня Пе-
ремоги учасників та інвалідів 
війни відвідали сільський 
голова Валентина Стець та 
голова ради ветеранів Чума-
ківської сільської ради Віра 
Шляхтіна. Вони завітали не 
лише з теплими привітання-
ми та побажаннями, але й з 
приємним сюрпризом – про-
дуктовим кошиком. П’ятде-

сят вісім мешканців нашої 
громади отримали від сіль-
ської ради та базового госпо-
дарства набори продуктів на 
суму 16 704 грн. Звичайно, 
увага – це найбільше, що по-
трібне стареньким, однак і 
смачненьке до столу – це ва-
гома підтримка у наш важкий 
час.

На тих ветеранів війни, які 
змогли в цей урочистий день 
прийти до пам’ятників, чека-
ли не лише слова подяки й 
вшанування, але й традицій-
ні «фронтові». Усіх присутніх 
на урочистостях пригостили 
польовою кашею, слід зазна-
чити, що це також вже стало 
традицією нашої територі-
альної громади.

Вікторія ПАРАНЬКО,
секретар Чумаківської сіль-
ської ради. 

МІТИНГ

ПАМ’ЯТЬ СВЯЩЕННА

Вже не вперше на сторінках нашої газети піднімається питання про підвищення тарифів на проїзд 
маршрутних таксі у м. Підгородному перевізником «Севертранс». Громадськість міста обурило підви-
щення цін на проїзд до 9 грн. Таку ціну підгородняни вважають непомірною та несправедливою, врахо-
вуючи відстань від Підгородного до м. Дніпропетровська та завантаженість маршрутного транспорту. 

Міський голова Петро Дудка прокоментував ситуацію, що склалася: «Вважаю, що тарифи дійсно 
завищені та необгрунтовані. Тому Підгородненською міською радою вже створена ініціативна група 
за участю фахівців та представників громади  м. Підгородного. Проводиться перевірка обрахування 
вартості перевезень пасажирів за маршрутами м. Підгородне - м. Дніпропетровськ та розглядається 
питання про відновлення маршруту перевезень до вул. Крайньої. Вивчається можливість забезпечення 
зупинок транзитних міжміських маршруток, які проїжджають через м. Підгородне у напрямку Ново-
московська та Дніпропетровська». 

У зв’язку з зростаючими невдоволеннями в громаді, Петро Дудка звертається до жителів Підгород-
ненської міської ради з проханням проводити всі організовані заходи в рамках чинного законодавства, 
не порушувати громадський порядок. 

КОМЕНТАР ТАРИФИ В ПІДГОРОДНОМУ ШОКУЮТЬ 17 травня 2015 
року відповідно 

до Указу Президента України від 21 травня 
2007 року №431 «Про заходи у зв’язку з 70-ми 
роковинами Великого терору – масових полі-
тичних репресій 1937-1938 років» в Україні 
відзначатиметься День пам’яті жертв полі-
тичних репресій.

У зв’язку з цим будуть приспущені Державні 
Прапори України на будинках і спорудах орга-
нів державної влади, місцевого самоврядуван-
ня, державних підприємств, установ і органі-
зацій, обмежене проведення розважально-кон-
цертних заходів, спортивних змагань.

ОГОЛОШЕННЯ
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ТРИВОЖНА  ПТАХА  ВІЙНИ
ЗАТЬМАРИЛА ЧИСТЕ НЕБО

БИВ ВОРОГА В ЙОГО ЛІГВІ
Після нападу нацистської Німеччини на Радян-

ський Союз, вже на другий день, 23 червня 1941 року, 
Семен Михайлович Калистий був покликаний до лав 
захисників на боротьбу з ворогом. Він і його побрати-
ми стали бійцями 430-го гаубичного артилерійсько-
го полку, де Калистий був орудійним номером. 30-го 
липня прийняв військову присягу.

З ворогом зустрівся на річці Дністер у Молдавії. Це 
був один із найжорстокіших боїв, де від бомб і снарядів 
усе навколо перетворилося в руїни, а сама річка була 
червоною від людської крові. Нацистська армія мала 
досвід ведення війни, перевагу в силі й техніці. 

Частини наших сил вимушені були відходити – зали-
шати міста та села, землю й беззахисних людей на окупо-
ваній території. Біль і кривда стискали серце до нестерп-
ного щему, коли залишав рідний Дніпропетровськ, а ра-
зом із містом і свою родину з маленькими дітьми. Вперше 
не стримав себе солдат, здали нерви, розплакався. 

Ворог зламував опір і примушував здавати позиції, за 
Дніпропетровськом були залишені Харків, Ростов. Після 
тяжких боїв на Харківському напрямку 430-й гаубичний 
артполк перекинули під 
Москву для оборони міста. 
Ворог уже був на окраїнах 
Москви. Рядовий Семен Ка-
листий намагався посилати 
кожен снаряд тільки в ціль 
по ворогу. Летіли снаряди 
з різними написами, серед 
них: «За Батьківщину», «За 
Україну», і навіть був по-
сланий снаряд по ворогові 
«За Дніпропетровськ».

Для оборони Москви були 
зосереджені всі кращі сили 
армії. Блискавичні наміри 
ворога були вщент розби-
ті. Вірні присязі захисники 
завдали нацистам поразку в 
живій силі й техніці. 

У цій перемозі під Мо-
сквою, яка має й сьогодні істо-
ричне значення, є й вклад Се-
мена Калистого, простого сіль-
ського хлопця, сина рідної нень-
ки-землі. Солдат – він завжди сол-
дат. Куди покличе його Батьківщина, 
там він і служить їй з честю. Наступний 
наказ не забарився: «Треба громити ворога 
під Ленінградом». А потім слідувало визволен-
ня міст північно-західного краю нашої країни.

Настав час розплати для підлих завойовників. Наші 
війська пішли в наступ. Рядовий Калистий визволяв 
народи Східної Прусії, Польщі й німецький народ. 
Пригадує Семен Максимович: «Ми були в Берліні – 
самому лігві гітлерівського нацизму. Отримали наказ 
вести нещадний вогонь по ворогові до повного зни-
щення. Це було справжнє пекло, здавалось на кожен 
квадратний метр було націлено сотні гармат».

Нацисти збудували могутнє укріплення – бетоновані 
стіни, які можна було пробити лише третім снарядом і 
то, якщо всі три попадали в одне місце. А кожен снаряд 
був вагою від 100 до 140 кілограмів і пороху закладали  
в них один пуд.

«Ось такий мій бойовий шлях з 23 червня 1941 року 
по 9 травня 1945 року», – згадує посивілий від років та 
непростих воєнних спогадів ветеран. 

Ось так здобував нашу Перемогу Семен Калистий, 
рядовий, простий селянин із Придніпров’я.

НЕ ЗАРАДИ НАГОРОД МИ В БІЙ ХОДИЛИ
Міцно тримав баранку своєї машини Іван Семе-

нович Заволока. Він почав захист своєї Батьківщини  
на Кишинівському напрямку. 

«Під натиском ворожих сил ми вимушені були з 
боями відходити на схід. Нелегко доводилося поки-
дати рідний край із її багатствами, живих людей, 
серед яких люди похилого віку та жінки з дітьми. 
Залишив і рідний Дніпропетровськ із болем в душі. 
А далі шлях пролягав на Ворошиловград, Ізюм, Хар-
ківщину, на Ростов. У боях під Ростовом нам довелося 
потерпіти поразку, – згадував пізніше солдат війни. – 
Ми не витримали ворожого натиску й були змушені 
були пройти Кубань, залишаючи землі ворогові, спи-
нялись аж на Кавказі. Був наказ: «Вистояти, ні кроку 
назад! Кавказ захистити!». Ми зайняли оборону й на-
несли ворогові великих втрат. 

Цей бій був вирішальним. Ворога зупинили.
Наша частина одержала підкріплення й ми перейшли 

в наступ. Ворог уже був не спроможний стримувати наш 

натиск і почав відходити із своїх позицій, руйнуючи й 
спалюючи все на своєму шляху».

Іван Заволока був учасником усіх бойових дій.
На передову доставляв боєприпаси, продукти, пош-

ту, до тилу перевозив поранених. Усі чотири роки вій-
ни він нерозлучний був із своєю машиною. Повернув-
ся восени 1946 року. Скромна служба  Івана Заволоки, 
але така почесна й необхідна. Чималий вклад у Пере-
могу вніс  він своїми діями на фронті. Кепкуючи часом 
друзі запитували його: «Не видно, Іване, що ти воював. 
У тебе навіть немає ніяких нагород». А він стримано й 
гордо відповідав:  «Не заради нагород ми в бій ходили».

СЛІД НА ЗЕМЛІ
Той, хто любить паростки кленові,
Хто діброви молоді ростить.
Сам достойний людської любові,
Бо живе й працює для століть.

(М.Рильський)
Цим епіграфом хочеться почати розповідь про лю-

дину, життя якої – яскравий приклад патріотизму. 
Життя цього чоловіка – це глибокий слід на землі, 
мов борозна на полі, то лан, засіяний добірним зер-

ном, сходи якого будуть пожинати нащадки.  
Війна застала Івана Григоровича Івченка за кермом 

трактора на хлібному полі. Була гаряча пора жнив. 
Цього року врожай був дорідний. Стояло сухе літо. 
Зі сходом сонця ставало все жаркіше, а хліб дозрівав 
із кожним днем. На збиранні врожаю навіть хвилини 
були лічені. А інформбюро передавало з кожним днем 
невтішні вісті з фронтів. Кожного дня війська тимчасо-
во залишали ворогу той чи інший район наших земель.

Жнива вимагали великого напруження сил, енергії, 
щоб у стислі строки зібрати врожай, щоб не залишати 
ні колоска на полі.

Та інтереси захисту Батьківщини вимагали біль-
шого від наших людей. Треба було мирну працю змі-
нити на військову, брати в руки гвинтівку і йти в бій 
із ворогом, який віроломно напав на нашу країну й 
паплюжив нашу священну землю. Ту землю, на якій 
Іван Григорович Івченко вирощує й збирає хліб. Зем-
лю, яка дає сьогодні більше ніж по 100 пудів добірного 
зерна, землю- годувальницю. 

Роздумів буде мало. Закинувши торбину на плечі, 
Іван Григорович попрощався із сім’єю, із дітьми, по-
глянув на своє село й пішов широким степом до міста, 
де формувалася частина 527-го полку. Він ішов степом, 
може в останнє дивлячись на спілі хліби, на чисте небо 
Придніпров’я, притамовуючи нестерпний біль душі. 
Війна з перших днів втягла його в своє кромешне пе-
кло. 

Перший бій прийняв на землі Молдавії. Війна во-
дила рядового Івченка своїми шляхами на різних 
фронтах. Стояв в обороні столиці Москви. Був під 
Тулою, де ходив у наступ на станцію Понири. Фор-
сував Дніпро, визволяв братній народ Білорусії. Пов-
сюди приходилось бачити спалені села й міста, зне-
вірену землю – руїни та людські жертви.

Зі сльозами на очах він часто пригадував випадок в 
одному селі Білорусії. Нацистські кати віднімали дітей у 
матерів і кидали їх у крижану воду річки.

Час рахунку настав. Ворог одержав усе за свої вчинки.
Наша армія розгромила ворога у власному лігві. 
Рядовий Івченко 2 травня ще зробив останні постріли 

в боях на вулиці Берліна. Так закінчив свій шлях у війні 
відважний захисник. 9-го травня 1945 року вже прийшло 
довгоочікуване свято – свято Великої Перемоги.

У листопаді 1945 року Івченко І.Г. повертається в рідне 
село кавалером багатьох бойових орденів і медалей.

Життя цієї людини – подвиг, слід якого залишиться  
на землі як великий приклад нащадкам.

ДОЛЯ Й ДОЛЕНЬКА
– Доброго дня, Галино Мусіївно!
– Здравствуйте, дітки. Рада бачити вас здоровими 

й веселими.
– Проходьте, будьте ласкаві.
Ось із таких взаємних відносин і привітань починався 

робочий день виховательки дитячого садка с. Маївки.
Вихованці її – це діти тваринників, механізаторів, 

овочівників. Батькицих діток працюють із ранку й до 
півночі на виробництві. Дивля-
чись на їх веселий гомін, Галина 
Рута пригадала свою юність, яка 
пройшла в далекій Німеччині.

Це сталося так. Коли нацисти 
окупували Очеретувате, то німці 
зігнали молодь на майдан й ото-
чили його: «Ви їдете до Німеч-
чини». Серед невільників була 
й Галина. Тяжка праця на госо-
даря Бауера, потім концтабір, де 

в’язнів вишикували на плацу, «кожну чет-
верту» німці страчували із автомата. По-
друга Галинчина була четвертою. Вона 
тільки встигла крикнути: «Прощайте! 
Помираю за Батьківщину!» Ніякі тор-
тури не зломили наших дівчат, вони 
вижили, вистояли. 

Після Перемоги повернулася до рідно-
го Придніпров’я, отримала педагогічну 
освіту. Працювала вчителем, а потім з 
1952 року –  вихователем дитсадка. Бага-
то хлопчиків та дівчаток із її вихованців 
сьогодні стали відомими людьми. Ана-
толій Корженевський, Григорій Олійник, 
Василь Бушуєв та інші здобули професії 
лікарів, вчителів, офіцерів.

Не одне покоління дітей почали своє 
життя із дитячого садка с. Маївки, вихо-
вателем якого була Рута Галина Мусіївна.

Вони й сьогодні живуть у селі й працю-
ють на різних ділянках виробництва.

Даруйте мені, хотів би сказати ще про деяких пер-
шопрохідців, але мені відомі лише прізвища, але 
невідомі їх імена та по батькові. Хотілося б знати 
більше про їхні сім’ї, про подальшу долю. Про Ан-
дрія Михайловича Нечепоренка із Сугаківки, про 
Тимофія Волокіту, про німця-пекаря Густава Зіглера 
та багатьох інших. Яким почуттям вони керувались, 
коли надавали людям допомогу їжею, сховищем, 
визволяли від поневолення в Німеччину. Особливо 
добрим словом згадують про Зіглера.

Треба, щоб світло доброї пам’яті прояснило прав-
диву історію.

І все-таки не можна залишити поза увагою хоча б 
ці коротенькі відомості про перших будівників і за-
сновників наших сіл – Чумаків, Маївки, Калинівки.

У 1941 році, коли розпочалася війна, головував у 
колгоспі посланець робітничої когорти заводу іме-
ні Петровського Беліков. Він організував і успішно 
провів евакуацію колгоспного майна, живності й 
техніки, які перевіз до місця призначення, передав 
по акту, а сам добровільно пішов на фронт, а після 
Перемоги повернувся до рідного села. 

Славились Чумаки та Долина в довоєнні роки ве-
чорницями, де завзято співали українські пісні та 
жартівливі частівки, де були завіхристі танці: поль-
ка, кроковяк, лунала пісня «Світить місяць» та ін.

Організаторами були веселі хлопці: Іван Пікурко, Іван 
Паскула, Микола Горяний, Щитовський (Бубочка).

Проклята війна навіки заглушила їхні веселі голоси.
Змінили своє хліборобське покликання на гвинтівку 

багато хлопців. І серед них Левко Іванович Одноріг, Се-
мен Омелянович Кравченко, Яків Гаврилович Кучугур-
ний, Семен Максимович Калистий та багато інших.  

(Продовж. чит. в наступному номері газети)
За матеріалами книги Геннадія Латушка, «Ми та роки».
На фото: жалобний мітинг на честь Дня Перемоги, 

на братських могилах с. Чумаки.

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 70-РІЧЧЮ ПЕРЕМОГИ

У ці передтравневі весняні дні Україна згадує трагічні сторінки своєї історії. 26 квітня 1986 року 
вибух реактора Чорнобильської АЕС змінив життя багатьох тисяч українців. «Чорнобиль – мій 
біль». Під такою назвою в Зорянській  школі пройшли виховні заходи серед старшокласників та 
учнів початкових класів.

Молоде покоління повинно знати героїв, які віддали своє життя в боротьбі з ядерною стихією. Так, 
учні 4 класу (кл. керівник Валентина Вусік) вшанували хвилиною мовчання пам′ять тих, хто першим 
вступив у боротьбу з вогнем – Володимира Правика, Віктора Кібенюка, Володимира Тишури, Миколу 
Ващука, Володимира Ігнатенка. Сторінки усного журналу, який підготували діти, перенесли всіх при-
сутніх у той трагічний час, а запрошена Валентина Шикало, що має статус «громадянин-чорнобилець» 
побажала дітям бути старанними в навчанні, добросовісно виконувати доручені справи, зростати до-
стойними громадянами країни. ЇЇ напутні слова підтримала директор школи Людмила Кулак, сказав-
ши, що покладає великі надії на підростаюче покоління в збереженні рідної природи України, чистоти 
її лісів, води та повітря, бо людина й природа – єдині.

Валентина ВУСІК, вчитель 4 класу Зорянської СШ.
ВИХОВНА ГОДИНА

ІСТОРІЯ  ПАМ’ЯТІ

(Продовження. Початок у № 18.)
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ГОРОСКОП

Як каже 
мудрість... Господарочка

СМАЧНОГО!
САЛАТ ІЗ КУРКОЮ Й АНАНАСОМ

Інгредієнти: відварене куряче філе – 250 г; варені яйця – 4 шт., кон-
сервований ананас – 250 г, твердий сир – 150 г, майонез, зелень.

Приготування: наріжте кубиками куряче філе, ананас, яйця, а сир 
потріть на терці. Викладіть на широке блюдо (кожний шар змазуйте ма-
йонезом) перший шар – куряче філе, другий шар  – ананас, третій шар 
– яйця, й останній шар – теритий сир. 

Прикрасьте салат весняною зеленню.
Примітка: щоб салат вийшов ніжним, не утрамбовуйте його.

СОСИСКИ НА МАНГАЛІ 
Інгредієнти: сосиски, кетчуп, або майонез.
Приготування: кожну сосиску пронизьте шампуром вздовж рівно 

посередині, а з боків зробіть паралельні надрізи навскоси. Коли вогонь 
трохи зменшиться, перегорить, встановіть шампури на мангал. Смажте 
сосиски рівно 2 хв. із кожного боку. Перевертайте шампури активно, щоб 
сосиски не пригоріли. Подавайте теплими з кетчупом або майонезом.

САЛАТ ІЗ ОГІРКОМ І КУКУРУДЗОЮ
Інгредієнти: 1 огірок, 100 гр кукурудзи консервованої, 2 яйця, майо-

нез, сіль, перець чорний мелений, зелень.
Приготування: наріжте огірки та яйця кубиками; дрібно наріжте зе-

лень. У салатник складіть інгредієнти та додайте сіль, перець, майонез, 
зелень й перемішайте.

ГОСПОДАРОЧКАМ НА ЗАМІТКУ
 ПОРАДИ З ПРИБИРАННЯ

• Щоб без зайвих зусиль видалити зелений наліт у вазі з-під квітів, у неї 
потрібно покласти мідну монетку.

• Протирати поліровані чи лаковані меблі можна тільки чистою сухою 
ганчіркою. 

• Не мийте ванну й раковину поперемінно гарячою й холодною водою. 
Це призводить до появи тріщин на емалі.

• Не мийте кришталевий посуд гарячою водою. Для цього слід вико-
ристовувати теплу воду з додаванням крохмалю й синьки.

• Дрібні подряпини на темних корпусних меблях легко маскувати за 
допомогою йоду.

• Якщо прибирати під улюблену музику – час пролетить швидше, і на-
стрій буде хорошим.

КРАСУНЯМ
МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ «ЗДОРОВЕ СЯЙВО»

Для жирної шкіри. 2 ч.л. меду, 20 крапель соку лимона, 1 ст.л.  знежи-
реної сметани. Перемішайте, доводячи суміш до однорідної маси, і нане-
сіть на обличчя. Через 15 хв. змийте теплою водою.

Для сухої шкіри. Розімніть банан і нанесіть на обличчя. Через 20 хв. 
змийте теплою водою.

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ
РОБОТИ НА ГОРОДІ

Засійте підготовлені грядки стійкою до холодів зеленню: салат, кінза, 
зелена цибуля, петрушка й укрийте їх плівкою. Так вони краще перене-
суть можливі заморозки. Зберіть спершу редиску й зелень на вітамінний 
салат і підсійте знову.

Висаджуйте розсаду помідорів, перців, баклажанів у теплицю. Для по-
мідорів зробіть лунки такого діаметру, щоб розсада містилася в них із 
грудкою землі. Кожну ямку удобріть жменькою золи й перегною, 1 ч.л. 
суперфосфату й заглибте кожну рослину до нижніх листочків. При спри-
ятливому температурному режимі – не вище 25 градусів – і вологості 
70% розсада помідорів добре переносить акліматизацію. 

21 травня 2015 р. о 10.00 
годині відбудеться визна-
чення та погодження меж 
земельної ділянки, яка 
розташована за адресою: 
м. Підгородне, вул. Яросла-
ва Мудрого, 44. Запрошуємо 
власників і користувачів су-
міжних земельних ділянок 
взяти участь у цьому захо-
ді. Виконавець робіт ТОВ 
«НВФ «Геоінфо».

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

ОВНИ. На цьому тиж-
ні ваші заповітні бажання 

здійсняться. Ваш успіх не загорами, і для того, щоб він настав, 
вам потрібно знайти підходящі методи для його досягнення. 

ТІЛЬЦІ. На цьму тижні очікуються тільки позитивні момен-
ти, цікаві ділові зустрічі, приємне спілкування та багато креа-
тиву. Також надійдуть прибутки та дуже приємні витрати. 

БЛИЗНЮКИ. Тиждень буде проходити досить спокійно. 
Завдяки притаманним вам дипломатичним здібностям, ви зумі-
єте перетворити конкурентів у ділових партнерів. 

РАКИ. Спілкування з близькими друзями зарядить вас пози-
тивною енергією й надихне на сміливі звершення. Пані удача 
чекає на вас – не пройдіть повз неї.

ЛЕВИ. Проявіть у професійних справах розумну обережність 
і завбачливість. Хапайте свою птаху щастя й удачі за хвіст і не 
втрачайте її, а зірки вам допоможуть у цьому.

ДІВИ. Щоб фортуна не відвернулася від вас, а як раніше об-
даровувала вас своїм заступництвом, не забувайте мудре при-
слів’я: краще мати синицю в руках, ніж журавля в небі. 

ТЕРЕЗИ. Навіть якщо на цьому тижні ви зможете досягти 
успіхів у справах, не впадайте в ейфорію, а продовжуйте поси-
лено й старанно працювати. 

СКОРПІОНИ. Не дивуйтеся, якщо ваше життя раптом почне 
змінюватися на краще. Але навіть якщо зміни вас не порадують, 
не сумуйте, у вас ще буде шанс все виправити. 

СТРІЛЬЦІ. На цьому тижні ви будете щасливі тільки в тому 
випадку, якщо не будете намагатися маніпулювати й управляти 
оточуючими людьми. Прислухайтесь до цієї поради. 

КОЗЕРОГИ. Ви як ніколи 
будете непередбачувані в своїх 
рішеннях та діях, тому оточую-
чим людям буде нелегко знайти 
з вами спільну мову. Втім, це не 
повинно заважати вашим заду-
мам. 

ВОДОЛІЇ. На цьому тижні ви 
будете налаштовані на зміни, і не 
виключено, що нова справа якою 
ви займетеся, допоможе вам змі-
нити своє життя на краще. 

РИБИ. Вам слід прислухати-
ся до натяків та підказок долі. 
Якщо зможете побачити прихо-
ваний сенс у тому, що відбувати-
меться у вашому житті, то швид-
ко зрозумієте, як вам потрібно 
діяти в будь-якій ситуації.

Горьківська сільська рада 
07.05.2015 прийняла рішен-
ня 33 сесії 6 скликання «Про 
надання згоди на добровільне 
об’єднання територіальних 
громад Горьківської (с. Горько-
го, с. Шевченко, с. Долинське, 
с. Нове, с. Пашена-Балка), Ми-
колаївської (с. Миколаївка, с. 
Сурське), Орджонікідзевської 
(с. Орджонікідзе, с. Миколаїв-
ка), Степової (с. Степове, с. Бла-
говіщенка) з розташуванням 
адміністративного центру в с. 
Горького та делегування пред-
ставників до спільної робочої 
групи». Пропозицію на роз-
гляд надіслано Горьківською 
сільською радою керівникам 
суміжних сільських рад, а саме, 
Миколаївській сільській раді, 
Орджонікідзевській сільській 
раді, Степовій сільській раді.  

З початку поточного року від платників подат-
ків, які перебувають на обліку в Дніпропетров-

ській ОДПІ, до державного бюджету надійшло 8,7 млн гривень військового збору.
«Попри складну економічну ситуацію, яка склалася в країні, велика увага приділяється відродженню армії та 

посиленню обороноздатності держави. Відновлення військового потенціалу потребує значних коштів, та завдяки 
небайдужості й підтримці громадян, держава отримує додатковий ресурс для Збройних сил України у вигляді вій-
ськового збору», – зазначив виконуючий обов’язки начальника Дніпропетровської ОДПІ Руслан Царук на черговому 
засіданні «круглого столу».

Слід нагадати, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи в формі заробітної плати, інших заохо-
чувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) 
платнику в зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недер-
жавну грошову лотерею; виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри. Ставка збору стано-
вить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування.                                     Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

• Не варто праг-
нути стати до-

сконалістю, абсо-
лютної доскона-
лості не буває;

• ніколи не зда-
вайся, пам’ятай, 
навіть у великих 
людей бувають 
невдачі;
• не помиляється 

той, хто нічого не 
робить.

Юрія Петровича БІГУНА, 

ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ 
ВТОРИННУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

Крім права на безоплатну первинну правову допомогу (правові консульта-
ції), яке має кожен громадянин, законодавством України передбачено надання 
вторинної правової допомоги, яке включає в себе захист, представлення ін-
тересів у судах, інших державних органах та перед іншими особами, а також 
створення процесуальних документів. Вторинна правова допомога безоплат-
но надається окремим категоріям осіб (середньомісячний дохід котрих нижче 
прожиткового мінімуму, дітям-сиротам, дітям, що стали жертвами насильства 
в сім’ї, особам, до яких застосовано адміністративне затримання,  які трима-
ються під вартою, ветеранам війни, особам,  які  мають  особливі  заслуги пе-
ред Батьківщиною, тощо). Повний перелік осіб, які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу міститься у ст.14 Закону України «Про безоплат-
ну правову допомогу». Регіональний центр із надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Дніпропетровській області знаходиться за адресою: м. 
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56. 

Дніпропетровське районне управління юстиції.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙ-
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ ого-
лошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: головного 
спеціаліста відділу правового 
забезпечення райдержадміні-
страції; головного спеціаліста із 
здійснення внутрішнього аудиту 
райдержадміністрації; головного 
спеціаліста – бухгалтера служби 
у справах дітей райдержадміні-
страції; головного спеціаліста 
служби у справах дітей рай-
держадміністрації (дві посади); 
головного спеціаліста відділу 
ведення Державного реєстру ви-
борців райдержадміністрації; 
заступника голови райдержадмі-
ністрації; головного спеціаліста 
відділу культури, туризму, наці-
ональностей та релігій райдер-
жадміністрації; головного спеці-
аліста відділу фінансово-госпо-
дарського забезпечення райдер-
жадміністрації; завідувача сек-
тору режимно-секретної роботи 
райдержадміністрації; головного 
спеціаліста сектору режимно-се-
кретної роботи райдержадміні-
страції; головного спеціаліста 
сектору взаємодії з правоохо-
ронними органами, цивільного 
захисту та оборонної роботи; 
головного спеціаліста забезпе-
чення доступу до публічної ін-
формації райдержадміністрації; 
головного спеціаліста архівного 
відділу райдержадміністрації; 
головного спеціаліста відділу 
економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації. Вимоги 
до претендентів: громадянство 
України, повна вища освіта за 
напрямком роботи, стаж роботи 
за фахом не менше 3 років, воло-
діння персональним комп’юте-
ром в обсязі користувача про-
грамного забезпечення. Довідка 
за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Теплична, 5, тел.27-10-17.

який помер на 54-му році життя. 
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близь-

ким покійного, поділяємо гіркий біль і скорботу 
непоправної втрати. Вічна пам’ять і слава мужньо-
му Герою Чорнобиля.

РЕЙД
З метою запобігання пожеж у лісах Дні-

пропетровського району, співробітники 
Дніпропетровського районного сектору  
13.05.2015р. провели рейд у лісовому маси-
ві Кіровського лісництва. Проведені профі-
лактичні бесіди щодо запобігання пожежам 
у лісових насадженнях. Наголошено, що у 
більшості  випадків, лісова пожежа виникає 
через необережність людей: непогашеного  
вогнища, кинутого недопалка. Також про-
ведено інструктаж щодо дотримання правил 

пожежної безпеки під час відпочинку, а саме: в суху пору року й у пожежоне-
безпечних місцях слід бути особливо обережним при поводженні з вогнем, 
не розкладати вогнище поблизу звисаючих крон дерев, у хвойних  молодня-
ках, серед сухого очерету, на торфовищах тощо, не залишати вогнище без 
нагляду, а також не залишати місце відпочинку, не впевнившись, що вогнище 
загашено.

Під час проведення рейду відпочиваючим вручені тематичні листівки та на-
голошено, що у випадку виникнення надзвичайної ситуації необхідно одразу 
звертатися за телефоном «101».

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, начальник Дніпропетровського РС ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській області, полковник служби ЦЗ.

ДСНС ІНФОРМУЄ

09.04.2015 року, близько 11.00 год. невста-
новлена особа, знаходячись в приміщенні 
будинку № 50, по вул. Партизанській, у м. 
Підгородному Дніпропетровського району, 
умисно заподіяла смерть гр. Клопші Ніні 
Євгеніївні, 12.08.1930 р.н. За скоєння даного 
злочину підозрюється гр. Булах Микола Яко-
вич, 19.03.1965 р.н., який не має постійного 
місця проживання.

Орієнтовні прикмети: відвідує церкви, мо-
настирі, веде жебрацький спосіб життя. Просить 
милостиню в трамваях, тролейбусах, скверах, 
площах та інших місцях значного скупчення 
людей. У даний час, згідно отриманої інформа-

ції, Булах М.Я. носить вуса. Одяг неохайний та брудний. Також імовірно, що 
Булах М.Я. направився в бік Харківської або Полтавської областей.

У разі встановлення місцезнаходження гр. Булаха М.Я. просимо 
негайно повідомити до Дніпропетровського РВ: сел. Ювілейне, вул. 
Совхозна, 38, тел. :753-77-04, 539-95-03, моб. (096)740-78-29, (067)266-58-
35, rovd@dnepr.dnepr.ua.   

Дніпропетровський РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області. 

Увага розшук!

Втрачене пенсійне посвідчен-
ня серії ААБ № 284238 на ім’я 
Литвинчук Вероніки Мико-
лаївни, вважати недійсним.

Колективи Дніпропетровської 
райдержадміністрації, районної 
ради та аграрії Дніпропетров-
ського району висловлюють щире 
співчуття голові фермерського 
господарства «Обрій» Іванові Во-
лодимировичу Бровкові з приводу 
смерті дорогої людини –  батька 

Володимира Михайловича 
БРОВКА

Розділяємо біль і смуток непо-
правної втрати. 

Колективи Дніпропетровської райдер-
жадміністрації, районної ради та члени 
районної організації інвалідів «Союз 
Чорнобиль України» глибоко сумують 
із приводу смерті учасника ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС
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авчання музиці, співам, виховання творчої особистості, пошук життє-
вих цінностей і орієнтирів – найважливіші завдання педагогів, з якими 

успішно справляється колектив Дніпропетровської районної школи естетичного ви-
ховання (директор Олена Огородова). Завжди приємно, коли нашу школу згадують, 
якщо хтось із учнів відзначився, здобув високі результати чи отримав визнання. 

Протягом 2014-2015 навчального року викладачі та учні ДРШЕВ активно взя-
ли участь у різних конкурсах та фестивалях. 

У жовтні в Х районному фестивалі козацької пісні «Покрова» взяли участь учні відділу 
сольного співу. У номінації «Ансамблі та хорові колективи» дипломом І ступеня 
нагороджено хор учнів старших класів  (керівник Оксана Маркіна, концертмей-
стер Евеліна Бровко), дипло-
мом ІІ ступеня – вокальний 
ансамбль «Нотка» (керівник 
Юлія Костелан, концертмей-
стер Анастасія Сотуленко). У 
номінації «Солісти» диплом 
І ступеня отримала Катерина 
Кердан (викладач Анастасія 
Сотуленко), дипломи ІІІ ступеня – Ангеліна Овсієнко (викладач Анастасія Со-
туленко), Лоліта Ілюхіна та Аліна Неклеса (викладач Світлана Махно, концерт-
мейстер Дмитро Сташкевич). Учениця Марія Ущаповська та дитяче вокальне 
тріо (викладач Тетяна Пермякова) отримали дипломи за участь. 

Листопад відзначився двома творчими подіями: у міській олімпіаді з сольфеджіо 
для учнів ДМШ, шкіл мистецтв та ЦМШ брали участь учениці Єлизавета Гаманюк 
(викладач Марія Коваленко) та Поліна Скубицька (викладач Ганна Богомазова). Учас-
ниці отримали грамоти. Також учні школи Олександр Гончаров (викладач Олена 
Буць) та Артем Могилко (викладач Павло Купченко) взяли участь у огляді-конкурсі 
учнів ПСМНЗ спеціалізації «Народні інструменти» та отримали грамоти за участь. 

У січні учні школи демонстрували вокальні здібності у Х районному фестива-
лі щедрівок та вертепів «Різдвяна зірка». Учні викладача Світлани Махно отри-
мали дипломи: за участь – дует у складі Ганни та Марії Ріжко та учениця Олена 
Герасим, за збереження традицій – дует Аліна та Ганна Неклеса, за оптимізм 
– Лоліта Ілюхіна, за талант – Іван Хомяк. Учні викладача Юлії Костелан на-
городжені дипломами: за єднання поколінь – Лія Касьянова, за артистичність 
– Софія Курбатова. Отримали дипломи учні викладача Оксани Маркіної: за 
майстерність виконання – Ангеліна Зінов’єва та за творчу іскру – Ксенія Ткач. 
Учениця Ольга Огнєва викладача Тетяни Пермякової нагороджена дипломом за 
високу майстерність. Учениці викладача Анастасії Сотуленко також отримали 
дипломи: за виконавську майстерність – Катерина Кердан, за сучасність вико-
нання – Катерина Махно. Колективи, а саме: хор учнів старших класів (керівник 
Оксана Маркіна, концертмейстер Евеліна Бровко) нагороджений дипломом за 
високу майстерність, вокальний ансамбль «Нотка» (керівник Юлія Костелан, 
концертмейстер Анастасія Сотуленко) – за емоційність виступу. 

Попри зимовий холод, у лютому учнів школи на різних сценах глядачі вітали 
теплими оплесками. У Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької твор-
чості «Біла ластівка» взяв участь вокальний ансамбль «Нотка» (керівник Юлія 
Костелан)  і отримав диплом лауреата ІІ ступеня.

На VІІ регіональному конкурсі фортепіанної музики «Зимовий камертон» у м. 

Синельниково грамоту за ІІ місце отримала Яся Кострикіна (викладач Олена Со-
кур) та грамоту за участь отримала Катерина Хіль (викладач Ольга Кемарська).

Радували досягненнями учасники Відкритого фестивалю-конкурсу мистецтв 
«Зіркова хвиля». Дипломом лауреата ІІ ступеня нагороджений вокальний ансамбль 
«Нотка» (керівник Юлія Костелан). Також нагороджені дипломами ІІІ ступеня учні: 
Маргарита Симонова, Ольга Огнєва (викладач Тетяна Пермякова), Олександр Косточ-
ка (викладач Олена Буць, концертмейстер Евеліна Бровко), Тетяна Аристова (викладач 
Оксана Маркіна). Дипломи за участь отримала Катерина Кердан (викладач Анастасія 
Сотуленко), Ксенія Ткач (викладач Ірина Федоренко), Костянтин Чайка (викладач Роман 
Данілов, концертмейстер Евеліна Бровко), Юлія Чупікова (викладач Тетяна Пермякова).

Яскравим першоцвітом  розквітли таланти учнів у 
березні. Дипломантом фестивалю Ювілеїв  став Ар-
тем Могилко (викладач Павло Купченко). 

Регіональний конкурс «Натхненний дует Придні-
пров’я». Грамоту лауреата І ступеня отримала Кате-
рина Кердан (викладач Анастасія Сотуленко) за піс-

ню, яку написала сама.
Обласний фестиваль «Весняні дзвіночки» привітно 

взяв виконавців  інструментальної та вокальної музи-
ки Катерину Кердан (викладач Анастасія Сотуленко), 
Аліну Ведмідь (викладач Ірина Федоренко), Анаста-
сію Хімчик (викладач Юлія Костелан, концертмейстер 
Анастасія Сотуленко), Катерину Бегебу (викладач Оле-
на Огородова). 

У обласному фестивалі духової музики «Дніпров-
ські сурми – 2015» учень Костянтин Чайка викладача 
Романа Данілова отримав диплом за ІІ місце. 

Учениця школи Яся Кострикіна (викладач Олена 
Сокур) взяла участь у огляді-конкурсі учнів-піаністів 

ПСМНЗ спеціалізації «Фортепіано» і була нагороджена грамотою за ІІ місце. 
У квітні учні брали участь у таких фестивалях: ІІІ районний фестиваль народної 

творчості «Славімо Кобзаря!» дипломи за участь отримали: хор учнів старших класів 
(керівник Оксана Маркіна, концертмейстер Евеліна Бровко), Ткач Ксенія, Ілля Костелан 
(викладач Оксана Маркіна), Дар’я Перегінець, Анастасія Хімчик, Катерина Гуляєва (ви-
кладач Юлія Костелан), Ангеліна Овсієнко (викладач Анастасія Сотуленко), дует Марія 
та Іван Ріжко, Дем’ян Кутенко, Іван Хомяк, Лоліта Ілюхіна (викладач Світлана Махно).

У Х регіональному Форумі учнівських струнно-смичкових колективів взяв участь ка-
мерний ансамбль «Менестрелі» (керівник Олена Буць, концертмейстер Евеліна Бровко) 
і отримав диплом  ІV ступеня.

Участь у фестивалях та конкурсах сприяє вдосконаленню виконавської майстерності, 
естетичному вихованню підростаючого покоління, розвитку таланту й творчого потен-
ціалу юних музикантів, популяризації кращих традицій української та світової куль-
тури. Учні та педагогічний колектив Дніпропетровської районної школи естетичного 
виховання  в подальшій роботі будуть розвивати й примножувати майстерність вико-
нання та музичні досягнення юних зірок.

Оксана МАРКІНА, викладач ДШЕВ. 
На фото: учениця школи  Тетяна Аристова (викладач Оксана Маркіна), Відкри-

тий фестивалю-конкурс мистецтв «Зіркова хвиля». 

МУЗИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ ЮНИХ ЗІРОККвітне талантами
ШКОЛА

На базі Зорян-
ської СШ (ди-
ректор Людмила Ку-
лак), пройшов турнір 
із кульової стрільби з 
пневматичної рушни-
ці. Цими змаганнями 
завершився районний 
місячник військово-па-
тріотичного виховання 
молоді. Під прапором 
Дніпропетровської ра-
йонної організації Това-
риства сприяння оборо-
ні України за нагороди 
боролись 41 спортсмен.

Особистий залік. 
Чоловіки: 1 місце – 
Валерій Шестаков – 46 очок; 2 місце – Сергій 
Хомутов – 44 очки; 3 місце – Сергій Коваленко 
та Олександр Дьячков – по 43 очки. 

Жінки: (максимум 50 очок). 1 місце – Ксе-
нія Вербицька та Юлія Пеня – по 39 очок; 2 

місце – Людмила Вер-
бицька – 38 очок; 3 місце 

– Тетяна Чехлата – 26 очки. 
Загальнокомандний залік. 1 

місце – «Випускник»; 2 місце – Зо-
рянська СШ (1). 3 місце – «Педагог»; 
4 місце – «Зоря»; 5 місце – Зорян-
ська СШ (2); 6 місце – «Ветеран».

В’ячеслав Сорочан, голова РО 
ТСОУ: «Головна суперечка за чемпі-
онство, розгорнулась між випускни-
ками та старшокласниками місцевої 
школи. Всього на два пункти при-
цільнішими стали студенти. За тре-
тю позицію змагались педагоги та 
сільські снайпери. Успіх був на боці 
зорянських вчителів. Місячник фіні-
шував, але робота з військово-патрі-

отичного виховання молоді продовжується. Цей 
вид діяльності оборонної організації, як ніколи 
актуальний у наш неспокійний час».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.
На фото: стрілецькі змагання.

У селі Партизанське відбувся турнір із кульової стрільби серед 
команд місцевих рад. Змагання відбулися в рамках четвертого 
етапу місячника оборонно-масової роботи до Дня Перемоги. За 
нагороди від Дніпропетровської районної організації Товариства 
сприяння обороні України змагалися 9 чоловічих та 5 жіночих 
команд, які представляли сім колективів. У вправності володіння 
пневматичною рушницею сперечалися 26 спортсменів.

Чоловіки. Командний залік (максимум 100 очок): І місце – 
«Чайка» (Степнянська сільська рада), 94 очки; ІІ місце – «Зоря» 
(Чумаківська сільська рада), 83 очки; ІІІ місце – «Перемога» 
(Балівська сільська рада), 82 очки. Жінки: І місце – «Зоря», 89 
очки; ІІ місце – «Олімпік» (Ювілейна селищна рада), 41 очко; 
ІІІ місце – «Перемога», 40 очок. Чоловіки. Особистий залік 
(максимум 50 очок): І місце – Олександр Чайка; ІІ місце – Олександр Голик (по 47 очок, обидва «Чай-
ка»); ІІІ місце – Олександр Порада (46 очок); ІV місце – Сергій Коваленко (44 очка, обидва «Зоря»). 
Жінки: І місце – Ксенія Вербицька (46 очок); ІІ місце – Людмила Вербицька (43 очка, обидві «Зоря»); 
ІІІ місце – Катерина Курилех (41 очко, «Олімпік»); ІV місце – Аліна Шатрава (40 очок, «Перемога»).

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «В командних змаганнях інтриги не відбулося. Серед чоло-
віків рівних не було снайперам зі Степного. Два Олександра Чайка та Голик зі своїх мішеней решето, 
ледь не досягнувши максимуму балів. Фантастично стріляли зорянки Ксенія та Людмила Вербицькі. 
Вони були недосяжними для конкуренток у 48 очок».                 На фото: чемпіонки сестри Вербицькі.

СПОРТ

МІСЯЧНИК ФІНІШУВАВ

У тому, що у Дніпропетровському районному Будинку 
культури працюють люди з «золотими» руками, сумніва-
тися не доводиться. Не вірите? Приходьте й отримайте 
справжню насолоду від побаченого. 

З 5 по 22 травня проходить виставка робіт працівників ра-
йонного Будинку культури: організатора культурно-дозвіллє-
вої діяльності Лідії Лєнь та вахтера Наталії Довганич. Зовсім 
недавно Лідія Лєнь почала захоплюватися виготовленням топі-
арію. Її роботи – це ніжний подих весни та радість життя.

У Наталії Довганич інше захоплення, вона в’яже  спицями та гачком 
такі речі, що не можна відвести від них очей. Це – светри й плаття, па-
лантини й болеро, кофтини й спідниці. Її роботи мають завжди свою 
«родзинку». Нещодавно вона закінчила в’язати для своєї доньки Віки 
кофтинку, яка має кольори українського прапора: синій та жовтий.

Ми звертаємося до жителів селища Ювілейне. Якщо у вас є 
цікаве хобі, поділіться ним, а ми з задоволенням організуємо 
виставку ваших робіт у нашому районному Будинку культури.

Марія ШЕВЧЕНКО, методист РБК.

ЗАПРОШУЄМО НА ВИСТАВКУ

ЗЕМЛЯ НАША ТАЛАНТАМИ БАГАТА

Центр «Добре вдома» запрошує хлопчиків та дівчаток, а також 
їх батьків Дніпропетровського району на свято «День захисту ді-

тей», який відбудиться 29 травня о 15 годині за адресою: сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 66.
На вас чекають веселі клоуни та смачні частування! Проведемо цей чудовий день разом із нами!           Адміністрація.

ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТО!

МІШЕНІ,  ЯК РЕШЕТО

Н

З 14 травня 2015 року на базі офісу 
Дніпропетровської районної організа-

ції ВО «Батьківщина» розпочинає свою роботу Консульта-
тивний центр з юридичних питань.

Звернувшись до Консультативного центру, ви отримаєте: кон-
сультації з питань оформлення житлової субсидії, а також блан-
ки необхідних документів; консультації з питань оформлення 
спадщини, земельної ділянки; консультації з питань отримання 
аліментів на дитину.

Графік роботи Консультативного центру: вівторок з 15.00 
до 17.00 год., четвер з 10.00 до 12.00 год.

КОЖЕН ГРОМАДЯНИН ПОВИНЕН ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА!
Ніна БІЛА, депутат райради, керівник фракції ВО «Батьківщина».  

ОГОЛОШЕННЯ


