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ПередПлатна камПанія - 2014

Напередодні Нового року 
селище Ювілейне запалювало 
вогні на ялинці. Подивитися 
на новорічну красуню, яскраво 
прикрашену великими іграш-
ками й гірляндами, та взяти 
участь у новорічній казці, зі-
бралося багато малечі разом із 
дорослими. 

З побажаннями добра та ща-

стя мешканців селища вітали Іван Камін-
ський, Ювілейний селищний голова, та Во-
лодимир Кононов, депутат районної ради 
від Партії регіонів. Вони побажали міцного 
здоров’я й достатку в наступаючому році, і 
щоб рік Коня неодмінно приніс багато світ-
лих добрих днів радості й достатку тим, 
хто трудиться й вірить у світле майбутнє.

Дорослих і малих ювілейнівців весе-
лими конкурсами й жартами цього дня 
розважали  ведучі, кумедні Бабусі Ягусі 
та Сніговик. І як не намагалися злюки за-
плутати всіх і відмінити прихід свята, все 
одно малеча з нетерпінням чекала на поя-
ву головних героїв заходу - Діда Мороза й 
Снігуроньку.

 На свято добрі казкові герої завітали з величезним мішком подарунків. Жодна 

На щастя, На ДоБро

Ювілейне 
заПалЮє вогні

Різдвяні та новорічні свята приносять у кожну оселю добро та віру в казку. Осо-
бливо на диво чекає малеча. Вона вірить у Діда Мороза й із нетерпінням чекає на 
подарунки. 

Привітати дітей із Новим роком та Різдвом Христовим до Малого групового буди-
ночку «Мій дім» завітали Вадим Кобиляцький, голова райдержадміністрації, Любов 
Біла, голова райради, разом із Дідом Морозом, Снігуронькою та символом нового 
року чарівним Коником. Цього дня у затишній оселі лунали вітання, пісні та вірші. А 
солодкі подарунки, які із собою привезли гості, нехай додадуть гарного настрою та 
прикрасять свята дітей. Новий 2014 рік неодмінно буде сповнений приємними сюрп-
ризами та добрими справами.     Наталія яКІВЕЦЬ. 
НоВ ор І ч Н І   В І та Н Н я  Д І т я м

ДоБра КазКа

Малечу Дніпропетровського району напередодні новорічних свят радо зустрічав район-
ний Будинок культури. Тут на них чекала справжня казка із конкурсами та подарунками. 
Баба Яга та шкідливий Вовчик намагалися заплутати дітвору. Разом із веселим Сніговиком 
вони співали й танцювали, проводили цікаві ігри та загадували загадки. А поздоровити 

ДіД Мороз іДе, казку несе

сЕрПаНтиН НоВорІчНих сВят

Народний депутат України від Партії регіонів 
Віктор Бутківський став організатором чудового 

заходу для олімпійських чемпіонів Радянського Союзу, Європи, світу та їхніх 
дітей і внуків, а також юних зірочок спорту з Дніпропетровського району. Віктор 
Володимирович привітав із новорічними святами спортивну надію Дніпропе-
тровщини, а можливо й майбутніх олімпійських чемпіонів, побажавши здійс-
нення заповітних бажань та досягнення найвищих спортивних результатів. Уже 
не перший рік він опікується юними даруваннями, надає фінансову підтримку та 
всебічну допомогу в організації виступів дітей на змаганнях.

У ДУсІ сВята

Зимові віЗерунки

Президент України Віктор Янукович привітав 
співвітчизників із Різдвом Христовим. 

«Щиро вітаю вас із великим святом – Різдвом 
Христовим! У цей день світові з’явився Спаситель, 
який заповідав усім нам братерство й згоду. Сьогодні 
наша велика родина – Український народ – просить 
Бога, щоб він зміцнив нас у вірі та єдності для по-
будови щасливої й процвітаючої країни», - йдеться 
у привітанні. 

За словами Президента, прийняття 1025 років тому 
християнства сприяло духовному розвитку українсь-
кого народу – «воно стало фундаментом становлення 
нашої єдності й державності». «У світлий день Різдва 

Христового я закликаю всіх нас разом долати суперечності й шукати шлях до миру 
й любові», - йдеться у привітанні Віктора Януковича. 

Президент Привітав українців із різдвом христовим  
і закликав долати суПеречності

Юні спортсмени з Ювілейного відвідали з екскурсією Вищу школу олімпійського 
резерву, де поспілкувалися з олімпійськими чемпіонами Дніпропетровщини. Море 
позитивних емоцій і незабутніх вражень від побаченого, гарний настрій, призи й 
солодощі отримали наші юні тенісисти. У дусі новорічної феєрії кумедний клоун 
розважав малечу, а добрий Дід Мороз разом зі Снігуронькою дарували солодкі сюрп-
ризи. Всі діти повісили на ялинку свої зірочки та загадали новорічні бажання. За-
хід відбувся в атмосфері радості й дружби. Лунали пісні, присутні водили хоровод 
навколо ялинки, розповідали вірші, активно брали участь у конкурсах. 

Побажаємо нашим майбутнім чемпіонам піднесеного настрою протягом наступ-
ного нового року та спортивних успіхів, які принесуть славу нашій рідній землі.

таміла ЖорНяК.

малечу з Новим роком завітав на свято добрий Дідусь Мороз із красунею Снігуронькою. 
Діти розповідали віршики, водили дружній хоровод, співали новорічні пісні. Від Діда 
Мороза дітлахи отримали безліч подарунків, й, звичайно, гарний святковий настрій. 
Висока новорічна красуня-ялинка, прикрашена веселими вогниками та яскравими 

шарами, була справж-
ньою прикрасою но-
ворічного дійства. 

На хлопчиків і дівча-
ток із різних куточків 
нашого району на сцені 
Будинку культури че-
кала цікава вистава із 
казковими героями, 
де Снігуронька шука-
ла Діда Мороза, якого 

сховала Снігова ко-
ролева. Й, звісно,як у 
справжній казці, до-
бро перемогло зло.    

Сумувати дітлахам 
цього дня не довело-
ся. Новорічні пригоди 
супроводжувалися 
виступами творчих 
колективів району. Зі 
сцени лунали вітан-
ня й добрі побажання. Діти зарядилися гарним настроєм на цілий рік. Нехай же казка 
продовжує жити у повсякденні, приносячи безліч посмішок і приємних несподіванок.

Наталія яКІВЕЦЬ,  сел. Ювілейне. На фото: так зустрічали веселий Новий рік.  

дитина не залишилася без новорічного сюрпризу.  І як водиться за старою доброю тра-
дицією, висока й пишна ялинонька під гучні вигуки дітвори засяяла новорічними вог-
никами, приносячи безмежне щастя та радість у новому році всім, хто вірить у дива.     

На фото Наталії яківець: новорічний вирій свят у Ювілейному.
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«Дніпровська зоря» актуально

Новорічні свята найприєм-
ніші, найжаданіші та найди-
вовижніші з усіх свят! Це й 
свято Андрія, Миколая, Новий 
рік – найбільш відомі та улю-
блені нашим народом. Цікави-
ми, багатими та щедрими на 
подарунки для дітей дитячого 
закладу «Світлячок» Новоо-
лексадрівської сільської ради 
видались свята Миколая та Но-
вий рік. Діточки нашого садоч-
ка надіслали листа Святому 
Миколаю, й добрий дідусь їх 
не розчарував. Він прийшов та 
обдарував кожного добротою, 
любов’ю та багатьма подарун-
ками. Миколай був не сам, із ним прийшли помічники: Снігова Баба, янголята та 
чортики, які розважали дітей протягом всього свята! Святий пообіцяв завітати в 

садочок «Світлячок» і наступного року. В цей святковий день до 
дітей також завітав Новоолександрівський сільський голова, член 
Партії регіонів Олександр Візір та директор дочірного підприєм-
ства «Сура», які виступили  зі словами вітання та кожній дитині 
подарували солодкі подарунки.

З піснями, розвагами, іграми та гарним настроєм зустрічали 
діти й Новий 2014 рік. Всім дуже сподобались захоплюючі приго-
ди казкових героїв, які в цьому році прийшли привітати нашу ма-
лечу зі святом. Дід Мороз та Снігуронька з задоволенням слухали 
вірші, пісні, водили хороводи, загадували загадки, грали в ігри. 
Щирими побажаннями привітала всіх присутніх та свій педаго-
гічний колектив завідуюча дошкільним закладом Любов Візир. 
Нехай із запахом новорічної ялинки, житом-пшеницею, сніговою 
порошею й веселими щедрівками увійде до вашої оселі Новий Рік 
у здоров’ї, щасті-радості, в добрі й злагоді та благополуччі.

Задоволення від зимових свят отримали всі, бо такі святкування 
дають можливість поспілкуватися з друзями та знайомими, приві-

тати добрих людей та на деякий час забути про побутові проблеми.
Наталія морариЦя,  вихователь-методист.

Напередодні Нового року в приміщенні ЖЕКу-1 
зібрались люди з вадами здоров’я сел. Ювілейного 
завдяки підтримці Ювілейного селищного го-
лови, члена Партії регіонів Івана Камінського, 
для проведення благодійної акції «Милосердя». 
Ініціатором проведення цього заходу виступи-
ла Дніпропетровська громадська організація 
«Асоціація Молоді Придніпров’я» – голова Павло 
Пегушин, заступник Богдан Кондратенко.

На цьому заході були присутні: Тамара Тітова, ди-
ректор Ювілейного селищного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, Богдан Кондратенко, 
заступник голови Дніпропетровської громадської 
організації «Асоціація Молоді Придніпров’я».  

Мало хто з нас усвідомлює й знає, що в світі живе 
один мільярд людей з вадами здоров’я, які щоденно 
стикаються з фізичними, соціально-економічними й 
поведінковими бар’єрами, що  нажаль виключають їх 
з повномасштабної, ефективної і рівноправної участі в 
житті суспільства. Проведення такої акції  спрямовано 
на привертання уваги до проблем таких людей, захист 
їх гідності, прав і благополуччя, також на привертання 

уваги суспільства на переваги, які воно отримує від уча-
сті людей з вадами здоров’я  в політичному, соціальному, 
економічному і культурному житті. Цілі, заради яких ми 
сьогодні зібрались –  повне й рівне дотримання прав лю-
дей з вадами здоров’я   й їх участь  в житті суспільства.

Тамара Тітова багато років  очолює Ювілейний се-
лищний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. Вона не байдужа до проблем мешканців се-
лища й особливо до проблем тих сімей, у яких про-
живають діти та молодь з вадами здоров’я. Турбота 
про людей із обмеженими фізичними можливос-
тями є показником рівня розвитку суспільства. 
Тамара Володимирівна привітала всіх присутніх 
із наступаючими новорічними святами, побажа-
ла здоров’я, щастя, сімейного благополуччя, щоб 
у Новому 2014 році всі мрії збувалися. І вручила 
кожному подарунки. 

Богдан Кондратенко також привітав всіх присутніх 
з наступаючими новорічними святами й подарував 
молодим людям п’ять  комп’ютерів. 

Захід закінчився, а ми сподіваємось, що цей день 
стане для всіх присутніх  приємною згадкою в житті. 
Додасть віри й надії на майбутнє. Бажаємо, щоб завж-
ди добротою зігрівалися серця, поруч були люди, які 
можуть вислухати, допомогти, підтримати.

Юлія чУмаК, сел. Ювілейне.   
На фото автора: з подарунками на Новий рік.

НоВорІччя В «сВІтлячКУ»

ВЕсЕло КроКУємо

Добротою зігріті серця

БлагоДІйНа аКЦІя «милосЕрДя»

Піднесений настрій дарує дітям Новий рік – чудове свято, яко-
го малеча очікує з нетерпінням. Це казка, в якій на дітлахів че-
кає безліч сюрпризів та подарунків.

У приміщенні Центральної районної бібліотеки сел. Ювілей-
ного протягом 14 років проводяться новорічні ранки бібліотеч-
ного театру «Рукавичка» – «Викрутаси Баби Яги» для дітей се-
лища. Ось і цього року в гостинній залі малеча й дорослі з задо-
воленням насолоджувалися святковою виставою.  Хлопчики та 
дівчатка поринули в новорічну казку з конкурсами та веселими 
танцями. Від Дідуся Мороза кожен отримав гарний настрій та 
солоденький подарунок. Головною героїнею вистави була ку-
медна,  добра та весела – Баба Яга (Надія Прасол). У ролі веду-
чої заходу виступила Анастасія Макаренко, Діда Мороза зіграв 
Олександр Кравець. Казковим Лісовиком був Владик Дяченко, а 
маленька Ягуся – Даша Шкуратенюк.

Від імені дітей та дорослих Ювілейного хочемо побажати та-
лановитому колективу «Рукавичка» довгих років процвітання, 
невичерпного ентузіазму та ще багато чудових виступів.

Наталія яКІВЕЦЬ. 
На фото: добра казка в Центральній районній бібліотеці зу-

стрічає  маленьких ювілейнівців.  

викрутаси  БаБи  Яги
«рУКаВичКа» заПрошУє На КарНаВал

Людство надзвичайно щасливе тим, що має такі цікаві зимові свята! І серед них – Новий рік із тер-
пким запахом ялинок та мандаринок, мерехтінням свічок, різнобарвним сяйвом гірлянд, і з надією, що 
з останнім дванадцятим ударом годинника здійсняться наші найзаповітніші бажання, що новорічна 
казка не закінчиться. 

Усі учні  Любимівської  СЗШ  із нетерпінням готувались та чекали новорічних свят. Закінчення 
першого семестру було святковим та радісним. Для учнів  школи  були  організовані  й проведені  но-
ворічні  ранки  з Дідом Морозом та Снігуронькою. А  вечір відпочинку  для старшокласників пройшов 
у вигляді конксурсно-розважального «флеш-мопу» для учнів 5-11 класів. 

Дітей чекали радісні вітання, несподівані гості, цікаві ігри, загадки,  гуморески, танці, цікаві еста-
фети, конкурси та традиційні новорічні хороводи. 

Та які ж свята без подарунків! Дід Мороз та Снігуронька в особі керівників нашого селища по-
дбали про нас. Усі учні нашої школи отримали новорічні подарунки від  сільської голови Катерини  
Желяб’євої та  директора  ТОВ «Любимівка», депутата районної ради від Партії регіонів В’ячеслава 
Лінського. Шкільна родина, батьківська громадськість, вчителі та адміністрація школи висловлюють 
глибоку вдячність нашим спонсорам, за придбання  новорічних  подарунків дітям. 

То ж вітаємо всіх із наступаючим Новим 2014 роком! Бажаємо, щоб у цьому році в кожного з нас було 
стільки щастя й добрих справ, скільки вогників горить на Новорічних ялинках, щоб і гірлянда яскра-
вих подій у нашому житті переливалася всіма кольорами, приносячи в кожну оселю щастя, здоров’я, 
благополуччя, добро, віру та надію на краще.

                                                   Педагогічний колектив любимівської сзш. 

зимоВЕ рІзНоБарВ‘я НоВорІчНІ ПоДарУНКи 

Мета будь-якого вчителя - виховати своїх уч-
нів цілеспрямованими, чесними, відкритими для 
спілкування та праці людей. Виховання – процес 
формування всебічно розви-
неної особистості,а навчання 
- найважливіший засіб вихо-
вання, під яким розуміється 
процес передачі та активного 
засвоєння знань і навичок. Як 
казав відомий педагог Я. А. 
Каменський «Навчання  - це  
процес пізнання. Цей процес 
включає в себе усвідомлення та 
осмислення у процесі пізнання, 
вправи та практичний досвід. 
У процесі навчання в учня змі-
нюються колишні та з’являють-
ся нові форми поведінки». Серед різноманітних 
сучасних засобів навчання й виховання дієвим є 
казка. Її привабливість – у сюжетності, таємни-
чості, фантастичності. Неможливо уявити дитяче 
мислення без казки, живої, яскравої, яка застосо-
вується свідомістю, почуттями людини як певної 
сходинки людського мислення.

 Нещодавно  в 2-Б класі Кіровської СЗШ від-
булося сімейне свято за мотивами казки К.Чу-
ковського «Муха-Цокотуха». Діти з захопленням 
грали казкових героїв, з інтересом відтворювали 
риси характерів улюблених казкових персонажів. 
Неперевершена гра дітей зачаровувала всіх при-
сутніх: батьків, вчителів, адміністрацію школи. 

Святкового настрою додали яскраві костюми та 
декорації, виготовлені батьками. Прозвучало ба-
гато пісень, виконано декілька танцювальних но-

мерів. Батьки з цікавістю спостерігали за актор-
ською грою своїх дітей.

За прекрасну акторську майстерність батьки 
нагородили дітей солодким подарунком - тортом 
у вигляді книги з ілюстрацією до казки. 

Директор школи Лариса Говоруха подякувала 
за співпрацю батьків зі школою та за належне ви-
ховання своїх дітей.

Мету свята виховувати любов до найближ-
чих людей,бажання допомагати їм, бути уваж-
ними, не бути байдужими до чужої біди було 
досягнуто. 

Вікторія ПолоВа, 
вчитель початкових класів Кіровської СЗШ.

 сІмЕйНЕ сВято
к азкова мить

Колектив Миколаївської амбулаторії дякує лікарю 
загальної практики сімейної медицини Іванові Івано-

вичу Косенкові за те, що він рівно рік очолює нашу амбулаторію. Коли в січні 2013року 
шановна завідуюча амбулаторії Лариса Михайлова вийшла на заслужений відпочи-

нок, заклад залишився без керівника.  Саме тоді завідуючий Степової амбулаторії Косенко 
І. І. не злякався труднощів і погодився очолити наш заклад, зберігши цим кращі традиції 

нашого колективу, а жителі села не залишилися без належного медичного обслуговування. Ми вдячні Іва-
нові Івановичу за натхненну працю, й хочемо у ці святкові дні побажати йому міцного здоров’я, добробу-
ту, людського щастя та всіляких житейських гараздів. Щоб лікарські заповіді ніколи не були обтяжливим 
обов’язком, а лише приємною місією.               Колектив миколаївської амбулаторії.

Від усієї душі

Ось і прийшла зима...
Але це не привід сумувати!
Адже взимку чимало колоритних та 

яскравих свят.
Тим паче немає причин сумувати,
Бо маєте можливість прочитати сві-

жий номер журналу «Дніпро»!
Ви неодмінно поринете в пошуки до-

рогоцінного бурштину, прочитавши  
оповідання  –  «Бурштин із комахою все-
редині».

Опинившись на сторінках іронічної 
офісної п’єси,проживете – 

«Шалений день в агенції «Бджілки».
Полетите на Гаваї, а побуваєте наче на іншій планеті – 
«Ніби на Марсі(Гаваї)».
Завітаєте у світ казкової та мрійливої поезії авторів нашого 

журналу!
І обов’язково дізнаєтесь усе найцікавіше про чергового но-

белівського  лауреата – загадкового Іво Андрича! 

НоВиНи з БІБлІотЕКи    

читайтЕ та НасолоДЖУйтЕся!
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«Дніпровська зоря»акценти

Протягом професійного життя багато працівників 
набувають знань та навичок, які фактично перевищу-
ють рівень попередньо набутої освіти. Підтвердження 
результатів неформального професійного навчання для 
працівника – це підґрунтя 
для професійного вдо-
сконалення, зростання 
заробітної плати та побу-
дови подальшої кар’єри. 
Особливо це важливо для 
забезпечення зайнятості людей старшого віку, які на 
ринку праці є категорією, найбільш чутливою до кри-
зових змін в економіці.

Так, Законом України від 12.01.2012 №4312-VI «Про 
професійний розвиток працівників» визначено правові, 
організаційні та фінансові засади функціонування си-
стеми професійного розвитку працівників. Встановле-
но, що організація професійного навчання працівників 
здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб 
власної господарської діяльності або іншої діяльності 
відповідно до вимог законодавства. Професійне нав-
чання здійснюється безпосередньо у роботодавця та на 
договірній основі у професійно-технічних та вищих на-
вчальних закладах, на підприємствах, в установах або 
організаціях. Роботодавець може утворити окремий 
підрозділ із питань професійного навчання праців-
ників або покласти ці функції на відповідних фахівців. 
Роботодавці можуть здійснювати формальне й нефор-
мальне професійне навчання.  Кабінетом Міністрів 
України від 15 травня 2013 р. № 340 прийнято Поста-

нову «Про затвердження Порядку підтвердження ре-
зультатів неформального професійного навчання осіб 
за робітничими професіями».

Формальне професійне навчання працівників робіт-
ничим професіям включає первинну 
професійну підготовку, перепідго-
товку та підвищення кваліфікації, 
а працівників, які за класифікацією 
професій належать до категорії керів-
ників професіоналів і фахівців – пере-

підготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення 
кваліфікації. За результатами формального навчання 
працівникові видається документ про освіту встанов-
леного зразка.

Неформальне професійне навчання працівників 
здійснюється за їх згодою безпосередньо у роботодав-
ця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його ко-
штів з урахуванням потреби власної господарської чи 
іншої діяльності. Для організації підтвердження ре-
зультатів неформального навчання у складі державної 
служби зайнятості створюються центри визнання ре-
зультатів неформального професійного навчання. Ре-
зультати неформального професійного навчання під-
тверджуються документом встановленого зразка про 
присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. 

якщо вас зацікавила інформація  ви можете звер-
татися до Дніпропетровського районного центру зай-
нятості або за телефонами: 753-77-05, 753-75-34.

микола сІНчУК, 
директор центру зайнятості.

ЦЕНтр зайНятостІ ІНформУє

НЕформалЬНЕ ПрофЕсІйНЕ НаВчаННя 
за роБІтНичими ПрофЕсІями 

З метою попередження виникнення пожеж у житловому 
секторі, зменшення загибелі людей на них,  а також для 
підвищення рівня обізнаності населення, 5 січня праців-
никами  60 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Дніпропетровсь-
кій області проведено інформаційні бесіди з мешканця-

ми  міста Під-
городне по 
вулицям Топо-
лина, Тамансь-
ка, Українська. 
Під час заходу 
проінструктова-
но 40 мешкан-
ців. Зверталась 
увага на дотри-
мання правил 
особистої безпе-
ки під час свят-
кування  різдвя-
них свят а також 

проведено додаткову бесіду  за тематикою «Безпека під 
час користування піротехнічними засобами».

В’ячеслав БІлашЕНКо, 
начальник гарнізону цивільного захисту Дніпро-
петровського району.

ДсНс  ПоВІДомляє

ІнформацІйна бесІда

Старокодацька неповна середня загальноосвітня 
школа зустрічала гостей – учасників районного семіна-
ру вчителів початкових класів. Щирою народною піс-
нею на ґанку гостей вітав вчительський ансамбль. З 
перших хвилин перебування на Старокодацькій землі 
гості отримали неабиякий позитивний заряд, відчули 
тепло й родинний затишок невеликої сільської школи, 
що майже 110 років є осередком освіти, культури й до-
бра. Не зважаючи на свій поважний вік, школа сучасна 
в наданні освітніх послуг в умовах реформуван-
ня освіти. Затишні, оснащені необхідним об-
ладнанням класи, мудрі вчителі, привітні учні, 
небайдужі батьки, які докладають теж чимало 
зусиль, щоб школа для їхніх дітей була рідною 
домівкою.

Про те, чим живе сільська школа, учасники 
семінару дізналися з візитки «Знайомтеся - це 
ми!», підготовленої учнями школи під керів-
ництвом педагога-організатора школи Тетяни 
Максимової. Тема семінару «Сучасні методи 
організації науково-методичної роботи в сіль-
ській школі як засіб самоорганізації та саморо-
звитку особистості педагога та учня початкової 
школи» є надзвичайно актуальною в умовах ре-
формування освіти. Даний семінар мав на меті 
озброїти учасників новими ідеями щодо застосування 
сучасних методів і форм організації науково-мето-
дичної роботи в школі, основними методологічними 
положеннями, теоретичними джерелами з питань са-
моосвітньої компетентності; показати практичне ви-
користання методу портфоліо як засобу самоосвіти та 
самоорганізації вчителя та учня.

Під час методично-навчального практикуму «Су-
часні методи організації науково-методичної роботи» 
вчителька початкових класів Старокодацької НСЗШ, 
керівник шкільного методичного об’єднання Лілія 
Дев’ятка в доповіді-презентації акцентувала увагу при-
сутніх на основних положеннях Національної стратегії 

розвитку освіти до 2021 року, познайомила з форма-
ми науково-методичної роботи, які практикуються в 
школі, особливу увагу приділивши самоосвітній діяль-
ності вчителя і, зокрема, такому методу як педагогічне 
портфоліо.  Лілія Миколаївна представила присутнім 
своє портфоліо й зразок портфоліо учня. Наприкінці 
вчителька наголосила, що учитель має стати суб’єктом 
процесу професійного зростання, а успіх та ефектив-
ність реалізації даної роботи залежить від позитивного 

ставлення вчителів школи до нововведень та готов-
ності до інноваційної діяльності.

Також часниками семінару був відвіданий урок 
природознавства в 4 класі з використанням педагогіч-
ного програмного засобу та мультимедійних засобів 
навчання «Україна на планеті Земля». Під час уроку 
Л.М.Дев’ятка продемонструвала свою педагогічну май-
стерність, творчість і креативність як вчитель. Урок 
пройшов на одному диханні, був динамічним, цікавим, 
сучасним, отримав високу оцінку присутніх. 

Виховний захід «Козацькому роду нема переводу!» 
вчителі школи провели спільно з  ГО «Козацький осе-
редок «Старий Кодак». З осередком школа тісно спі-

впрацює з 2008 року. Захід підготували вчителі по-
чаткових класів школи Галина Глущенко й Антоніна 
Бондар спільно з інструкторами з козацького традицій-
ного бойового мистецтва «Спас» Іваном Валяєвим та 
Дмитром Семененком за сприяння хореографа Анни 
Тустановської, а також голови ГО «Козацький осередок 
«Старий Кодак» Ігоря Шаломаєва. Своє бойове козаць-
ке мистецтво демонстрували різні за віком групи малих 
козачат, а ще діти й дорослі співали козацькі пісні, чи-

тали вірші, а завершили дійство запальним україн-
ським танком. Такі заходи відповідають інтересам 
і потребам дітей, їх віковим особливостям, сприя-
ють згуртуванню дитячого колективу, вихованню 
почуття патріотизму, гордості за свій край і народ.

Сповнені неабияких вражень і позитивних емо-
цій, учасники семінару повернулися до школи, щоб 
підвести підсумки. Методист відділу освіти На-
талія Кужель провела з ними інтерактивну вправу 
«Думки по колу», під час якої вчителі висловили 
свої враження від почутого й побаченого та надала 
рекомендації шкільним методичним об’єднанням 
і вчителям початкових класів щодо подальшої ро-
боти по реалізації обласного проекту «Креативна 
освіта для розвитку інноваційної особистості» на 
IV етапі.  Від імені присутніх вона високо оцінила 

роботу вчителів школи й висловила подяку педагогіч-
ному колективу на чолі з директором школи Віктором 
Юношевим за організацію проведення семінару. На 
згадку учасники семінару одержали сувеніри, виготов-
лені маленькими вправними рученятами учнів почат-
кової школи.

Переповнені незабутніми враженнями та позитивни-
ми емоціями, учасники семінару роз’їхалися по домів-
ках, сповнені нових ідей і прагнень розвинути й втіли-
ти їх у життя в своїх школах.

  Валентина КиричЕНКо, 
керівник районного методичного об’єднання вчи-
телів початкових класів.

ПІДВищУємо ПЕДагогІчНУ майстЕрНІстЬ
сЕмІНар

Україна… Рідний край… Для кожного з нас ці слова мають бути найсвятішими. Але, на жаль, сучас-
не покоління українців дедалі частіше забуває про необхідність  вивчати, берегти, шанувати і вивер-
шувати те, що надбане нашими пращурами. 

У стінах Партизанської середньої школи учні 2 класу провели виховний захід, метою якого було 
запалити у сердечках дітей хоча б маленький вогник гордості за те, що вони українці. 

Другокласники із задоволенням декламували вірші, співали пісні, які висловлювали їхню любов до 
рідного селища, його неповторної краси. Справжньою родзинкою свята було виконання Гімну Парти-
занської школи на слова Євгенії Гатілової (вчитель російської мови та літератури) та музику Олексан-
дра Тарасова (вчитель музичного мистецтва). Провівши попередню пошукову роботу, учні поділилися  
відомостями з історії села Партизанського, нелегкого  шляху його жителів  від козацьких часів до сьо-
годення. Окрасою заходу стала творча виставка «Краєвиди Партизанського», в якій були представлені 
світлини пейзажів рідного села, малюнки та роботи учнів у техніці витинанка та орігамі, які показали 
рідний край дитячими очима. 

Велику вдячність за допомогу у проведенні свята висловлюємо батьківському колективу 2 класу 
та вчителям школи,  й висловлюємо щиру надію на те, що кожен з нас, не соромлячись, завжди буде 
гордо говорити: «Я – українець!»

тетяна литоВчЕНКо, класний керівник 2 класу Партизанської СШ. 

Моє село – найкраще Місце на ЗеМлі

заПалимо ВогНиК горДостІ

У Будинку дитячої творчості від-
булася творча зустріч з бібліотекарем 
Дніпропетровської районної бібліоте-
ки для дітей, поетесою, лауреатом Всеукраїнських літературних конкурсів Ларисою Омель-
ченко.

На зустріч прийшли гуртківці БДТ (вокальний гурток «Дзвіночки», керівник Малова М. В.; 
вокальний гурток «Нотка», керівник Надтока І. В.; гурток образотворчого мистецтва «Паліт-
ра», керівник Собчинська М. П.), батьки та адміністрація Будинку дитячої творчості.

Лариса Павлівна захоплено розповіла про свої дитячі роки, про перші поетичні спроби, 
похвалила дітей за те, що вони розвивають свої творчі здібності, побажала творчих успіхів і 
дітям, і керівникам гуртків.

Поетеса розповіла про свої віршовані твори, які вийшли з друку, зокрема про останню збір-
ку віршованих п’єс-казок «Казковий квітничок», які написані за однойменними творами Г.-Х. 
Андерсена, Ш. Перро та за однойменними українськими народними казками. З великим задо-
воленням діти і дорослі слухали вірші-казки «Справжнє теля», «Наша книжечка охайна – вірна подруга дітей» та спостерігали як вправно авторка відтворювала казкові 
події за допомогою звичайних дитячих іграшок. А у подарунок поетесі прозвучали пісні «Дорога добра» та «Волшебный сундучок» (вокальний гурток «Дзвіночки»), 
«На нашій Україні» (солістка Ліза Костенко), «Кашалотик» (вокальний гурток «Нотка»). На останок Лариса Павлівна запропонувала всім присутнім переглянути віде-
офільм-презентацію про свій творчий та трудовий шлях. Вихованці та педагогічний колектив Будинку дитячої творчості щиро вдячний Ларисі Омельченко за чудові 
поезії та за приємні хвилини спілкування.

Культорганізатор  Будинку дитячої творчості.       На фото: лариса омельченко серед вихованців та педагогів БДт.

сторІНКа тВорчостІ

Зустріч іЗ поетесою 



6 10 січня 2014 року № 1 (7820) суспільство«Дніпровська зоря»

Загальновідомо, що осередком суспільства є сім’я. В 
ній закладаються основи буття людини, а також її ду-
ховні, світоглядні якості. Від благополуччя родини ба-
гато в чому залежить моральний стан суспільства. 

Однією з причин розпаду сім’ї та розлучень є насильство в сім’ї. Насильницькі 
дії з боку членів власної родини — батьків, подружжя, дорослих дітей, часто завда-
ють набагато більшої шкоди, ніж аналогічні вчинки сторонніх осіб. Насильство в 
сім’ї є серйозним порушенням прав людини та родини, які держава має відстоюва-
ти та захищати. Серед них, наприклад, право на життя й фізичну недоторканність, 
право не бути об’єктом знущань або жорстокого, нелюдського чи принизливого 
поводження, а також право на здоровий та безпечний розвиток і таке інше.

На захисті сім’ї від насильства стоїть закон, який так і називається Закон України «Про попередження на-
сильства в сім’ї» (від 15.12.2001 № 2789-III). Згідно з юридичним визначенням цього офіційного правового 
документу, насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного та економічного 
спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні 
права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному 
чи психічному здоров’ю.

Закон розрізняє чотири види домашнього насильства:  фізичне;  психологічне; економічне;  сексуальне.
Якщо ж необхідно терміново припинити насильство, ви можете зателефонувати в міліцію – «102».

КримІНалЬНа мІлІЦІя У сПраВах ДІтЕй ДНІПроПЕтроВсЬКого рВ  гУмВс УКраїНи 
В ДНІПроПЕтроВсЬКІй оБластІ.

У народі існує леген-
да, що вночі з 18 на 19 
грудня Святий Миколай 
ходить у супроводі ан-
гелів від хати до хати й 
дарує слухняним діткам 
подарунки, які кладе під 
подушку. А неслухам 
святий із натяком при-
носить різочки, що зали-
шає у куточку. Святково 
прикрашене фойє в Ста-
рокодацькому Будинку 
культури. Все гучніше 
й гучніше звучать мело-

дійно церковні дзвони. Діти запросили Святого Миколая в гості, щоб 
поспівати йому та прочитати вірші.

Гасне світло, на сцені з’являються маленькі янголята. Вони розпові-
дають, хто такий Миколай і що то за свято. Святий Миколай спішить 
до нас із дарунками. На свято Миколая завітали депутат районної ради 
Валентина Приймаченко та голова сільської ради Олександр Візір, де-
путати місцевої ради Віктор Кривий, Микола Біляков, Ольга Бондар 
та Андрій Івженко з дарунками від святого Миколая. Життя святого 
Миколая дає нам важливий урок – бути щирими, лагідними, працьо-
витими й милосердними! Адже дарувати щастя людям, які поруч – це 
найголовніше багатство у житті.                  

Ніна ПротоПЕНКо, 
директор Старокодацького Будинку культури, член Партії регіонів. 

ой, хто, хто миколая лЮбить

ВІДлУННя сВята
Вже в шостий раз тріо «Мелодія» зустрі-

чає гостей. Ця зустріч була присвячена важ-
ливішому із мистецтв – кіно.

Три гарні жінки: Антоніна Милостива, 
Олена Шаблико, Любов Бєлєвцова та їх 
вірний гітарист – Володимир Лічман за до-
помогою завідуючої сільським будинком 
культури Ліни Єфімової та завідуючої сіль-
ської бібліотеки Ольги Івлєвої організували 
міні-кінотеатр в приміщенні школи, та за-
просили друзів тріо «Мелодія» поспівати з 
ними пісні із кінофільмів. При вході до залу 
гості побачили справжню касу з оголошен-
ня про відсутність квитків, старовинні афі-
ші та виставку «Артисти-піснярі».

Ірина Колесник розповіла про народження 
кінематографа, якому 28 грудня 2015 року виповниться 120 років. Все почалося з Леонардо да Вінче, 
який в 1685 році створив «чарівний ліхтар…». А потім тріо «Мелодія», за допомогою: Лесі Рибачок, 
Наталії Ракової, Тетяни Шеремет, Володимира Лічман, Ольги Романець, Катерини Гриневич, Катерини 
Цапурда, Юлії Загорулько, Олександра Редько, Марії Чернишенко, Миколи Дзьобаня, Данила Хвана, 
Діани Нахутіної, співали пісні із кінофільмів, протягом вечора було проведено три вікторини «Доповни 
вислів», «Відгадай з якого кінофільму пісня?», «Відгадай з якого кінофільму вислів»? Студія «Алех-
фільм» зняла перший ролик. Кожен гість пройшов кінопробу – озвучив знайомий вислів з кінофільму, 
кращі були запрошені на ролик. Ірина Колесник розповіла історію пісні «Мне нравится, что вы больны 
не мной», яку Марина Цвітаєва присвятила чоловіку своєї сестри. Олена Шаблико співала попурі з 
залом. Три з половиною години гості провили як одну мить, забувши про свої  справи й були вдячні 
організаторам вечора за теплу зустріч з улюбленими піснями із кіно. Ніхто не казав до побачення, всі 
казали до нової зустрічі.         ольга ІВлєВа, завідуюча Олександрівської сільської бібліотеки.

мЕлоДІя мистЕЦтВа

зустрічі – кіно
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Історію України пишуть вчені-історики, письмен-
ники, художники… А історію малої батьківщини, 
тобто рідного міста чи села, повинні творити ми, 
його жителі. Бо якщо не будемо цікавими самі собі, 
то нами не зацікавляться й інші.

Саме з такою метою працівники районної дитя-
чої бібліотеки зібрали та впорядкували три випуски 
краєзнавчого матеріалу під назвою «Історія Підго-
родного в легендах та переказах».  

Змістовною та яскравою ілюстрацією до зібраного 
матеріалу стала саморобна карта 
історії Підгородного, виготовлена 
Ларисою Омельченко. 
Карта рясніє аплікація-
ми та малюнками – про-
мовистими позначками, 
за кожною з яких угаду-
ються  цікаві історичні 
події. Ось вулиця Піонермай-
дан, яка позначена зображен-
ням озброєного козака. Тут, на 
початку ХVІІ століття, козаки 
давали відсіч ворогам. Про це  
свідчать перекази, опубліко-
вані в першому випуску: «Про 
бій козаків з татарами на  бе-
регах Кільчені», «Переказ про 
козацьке кладовище», «Пере-
каз про Піонермайдан».

Перша збірка легенд та пе-
реказів, що побутують на те-
риторії нашого міста, вийшла 
у бібліотечному «самвидаві» 
2009 року. Джерелами тодіш-
ньої дослідницької роботи ста-
ли газетні матеріали. Їх автори 
– краєзнавці Леонід Сідак, Ко-
стянтин Дуб, Федір Бабенко та 
інші. Вони широко використо-
вували місцеві народні перека-
зи та легенди, які чули колись 
від старшого покоління. Деякі з легенд (як то «Мо-
нашчина гора» К. Дуба, «Іванкове щастя» Л.Сідака, 
«Легенда про Кобилу» Л. Омельченко) є авторськи-
ми: вони вигадані й належать перу конкретних лю-
дей. Стали в пригоді й усні розповіді підгороднян. 
Бібліотекарі старанно записували почуте, суттєво 
доповнюючи історію рідного краю…

Всі почуті легенди та перекази прив’язані до пев-

ної місцевості: до пагорба, річки, яру, вулиці, пло-
щі... Більшість цих місцин  існує в нашому містечку 
й донині.

Друга збірка легенд і переказів була створена 2011 
року. В ній теж висвітлюється  давня історія Підго-
родного. Цього разу більше уваги було приділено 
походженню топонімічних назв-урочищ, «кутків», 
майданів та могил, а також деяких підгородненських 
прізвищ. Поповнився й список авторів, у працях яких 
ми знайшли цінну краєзнавчу інформацію: Федір Ра-

тушний, Петро Гарбуз, Іван Шаповал.
Випуск третій «Історії Підгородного в 

переказах і легендах» бібліо-
текарі презентували цього 
року. Учні 8-х класів ЗОШ-
2 отримали незабутній урок 
історії, адже почули цікаві 
факти з життя рідного краю, 

ознайомилися з походженням ба-
гатьох місцевих прізвищ. Вулиці, 
на яких мешкають діти, теж мають 
свою «біографію». Це яскраво про-
демонструвала ілюстрована карта 
Підгородного. Поруч красувалася 
ще одна топографічна «перлинка»: 
карта Підгородного з позначками 
зимівників наших предків-козаків. 
Цю карту виготовили учні ЗОШ-2 
далекого 1997 року, разом із учи-
телем історії Людмилою Дебельор-
говою. Саме вона й подарувала ди-
тячій бібліотеці цю саморобну кар-
ту. Цікавий збіг: шановна вчителька 
й читач бібліотеки, Людмила Ва-
леріївна, нині теж була в класі, тіль-
ки вже з іншими учнями…

Не кожен населений пункт може 
похвалитися таким багатим  матеріа-
лом, який зібрали бібліотекарі Під-
городного. Тепер маємо добру мрію: 
аби зібране краєзнавче багатство із 

«самовидавчої  Попелюшки» перетворилося на «глян-
цеву Королеву»! Тобто, прийшла пора для випуску 
повноцінної книги, яка стала б краєзнавчою коштов-
ністю. Шановні представники влади й меценати, до-
поможіть, будь ласка, реалізувати цей проект у життя.

лариса омЕлЬчЕНКо, 
бібліотекар районної дитячої бібліоте-
ки, м. Підгородне. 

ІсторІя рІДНого КраЮ  

ПІДГОРОДНЕ 
В леГенДаХ та  перекаЗаХ

фаКУлЬтЕт ПІДготоВКи фахІВЦІВ Для 
ПІДрозДІлІВ ДЕрЖаВНої аВтомоБІлЬНої ІН-

сПЕКЦІї ДоНЕЦЬКого ЮриДичНого 
ІНститУтУ мВс УКраїНи 

На єдиному в Україні факультеті підготовки фахів-
ців для підрозділів Державної автомобільної інспекції 

Донецького юридичного інституту МВС України здійс-
нюється підготовка фахівців-юристів для підрозділів 
ДАІ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» ос-

вітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 
Майбутній фахівець-юрист працюватиме у сфері пра-

воохоронної діяльності на посадах у підрозділах ДАІ, 
стройових підрозділах ДПС: інспектор з адміністратив-
ної практики; інспектор із дізнання; державтоінспектор 
ДАІ; інспектор з розшуку; старший інспектор ДПС; ін-
спектор з організації профілактичної роботи та ін. Ви-
пускники факультету одержують посвідчення водія ка-
тегорій «В», «С». Навчаються курсанти три роки. 

Факультет визначено МВС України як базовий на-
вчально-методичний центр підготовки фахівців для 
Державної автомобільної інспекції та патрульної служ-
би МВС, в якому навчаються юнаки та дівчата зі всієї 
України.

Навчання здійснюється у лекційних залах, навчаль-
них аудиторіях та спеціалізованих класах. До послуг 
курсантів надаються: бібліотеки, стрілецький тир, спор-
тивні зали спеціальної та загальної фізичної підготовки, 
зал рукопашного бою, зал для занять із важкої атлети-
ки, спортивне містечко, на якому розміщені футбольне 
поле, баскетбольні майданчики, гімнастичні споруди, 
смуга перешкод, місця для відпрацювання дій співро-
бітників міліції по затриманню правопорушників. Для 
оволодіння навичками водіння автомобіля на факульте-
ті є лабораторії технічного обслуговування і експлуата-
ції автомототранспортних засобів та навчальний авто-
мобільний транспорт.

Протягом навчання приділяється увага фізичному 
загартуванню майбутніх правоохоронців, розвитку фіз-
культури та спорту. На практичних заняттях, які про-
водять викладачі кафедри фізичної підготовки та спеці-
альної фізичної підготовки, а також у спортивних секці-
ях формуються фізичні якості курсантів, необхідні для 
виконання оперативно-службових завдань з боротьби зі 
злочинністю та охорони громадського порядку.

Крім цього, чудово організовано і дозвілля курсантів: 
проводяться різноманітні конкурси, вікторини, концер-
ти художньої самодіяльності, КВК тощо.

Сьогодні факультет ПФП ДАІ Донецького юридично-
го інституту з надією дивиться у майбутнє. Чесна і без-
компромісна молодь, яка тут навчається, бачить свою 
Альма-матер престижним вищим навчальним закладом, 
який повністю відповідає освітянським євро стандартам.

євген олІйНиК, курсант 210 н.в.
ДНІПроПЕтроВсЬКий рЕм повідомляє, що у 

зв’язку з проведенням ремонтних робіт у січні 2014 року 
будуть виникати перерви в електропостачанні наступ-
них населених пунктів нашого району: с. Чумаки, м. 
Підгородне, с. Любимівка, с. Василівка, сел. Кіровське, 
с. Балівка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, 
сел. Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Ново-
олександрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таромське, с. 
Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка. телефон диспет-
черскої служби: 373-51-12. 

лЮБимІВсЬКа  сІлЬсЬКа  раДа 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

спеціаліста-землевпорядника на постійну роботу. Вимо-
ги до претендентів: громадянство України; повна вища 
освіта або базова вища освіта; відповідна кваліфікація; 
стаж роботи за спеціальністю не менше 3-х років; володін-
ня комп’ютерними програмами. Документи подаються 
протягом 30 днів із моменту опублікування оголошення. 
звертатися за адресою: с. любимівка, вул. садова, 1.

При  виявленні  пошкоджень повітряних і кабель-
них ліній електропередач, трансформаторних під-
станцій і розподільчих пунктів, відчинених і пошко-
джених дверей у них, спроб проникнення до примі-
щення з електронним обладнанням сторонніх осіб, 
просимо сповіщати диспетчерську службу Дніпро-
петровського району електричних мереж за телефо-
ном: 373-51-12, або районний відділ міліції. 

Із повагою до вас адміністрація ДрЕм.

мІлІЦІя ІНформУє

НасилЬстВо  В  сІм’ї 

ПартизаНсЬКа сІлЬсЬКа раДа оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста-земле-
впорядника на постійну роботу. Вимоги до претендентів: громадянство України, освіта за напрямком підготов-
ки «геодезія, картографія та землевпорядкування», спеціальністю «землевпорядкування та кадастр», «землевпо-
рядкування» або іншою близькою до «землевпорядкування» спеціальністю або спеціальностями юридичного 
напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр, спеціаліст або магістр, знання державної мови, основних 
принципів роботи на комп’ютері. Документи подаються протягом 30 календарних днів з моменту опубліку-
вання оголошення за адресою: село Партизанське, вул. чапаєва, 7.



господарочк а
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«Дніпровська зоря»інФоРМаціЙне  асоРті 7
господарочк а

КП «рг «Дніпровська зоря» оголошує конкурс на заміщення вакантних по-
сад: заступник редактора, фотокореспондент. Вимоги до претендентів: грома-
дянство України; повна вища освіта за напрямком роботи; стаж роботи за фахом 
не менше 3-х років; володіння персональним комп’ютером в обсязі користувача 
програмного забезпечення. Довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. теплична, 
27с, телефони: 753-61-02; 375-33-98.

Що подарувати на річницю 
весілля своїм друзям, родичам, 
дітям, колегам по роботі? На до-
помогу нам прийдуть традиції 
наших мудрих предків, які бага-
то століть назад створили осо-
бливу символічну «класифіка-
цію», де кожній річниці весілля 
відповідає свій символ-дарунок.

Відлік починається, з дня 
одруження. Цей день називають 
«зеленим» весіллям. Сим-
вол - вінок мирта. Дуже сим-
волічно подарувати молодим 
молоденьке деревце в горщи-
ку - воно так само, як і молода 
сім’я, розвиватиметься, мі-
цнітиме й зростатиме.

Перша річниця з дня весіл-
ля називають ситцевою, мар-
левою або ватяною, бо ситець 
швидко зношується й рветь-
ся. Подружжя дарує один 
одному ситцеві хусточки, а 
гості підносять у дарунок на 
першу річницю будь-які трико-
тажні вироби з ситцю, бавовни 
або шовку. Дехто вважає, що 
найкращим дарунком на ситце-
ве весілля стане годинник.

Дерев’яне весілля – вже серй-
озний ювілей, подружжя вже 5 
років живе в щасливому шлю-
бі. Дерево - міцний матеріал, до 
того ж приносить із собою зати-
шок і спокій. Підійдуть, як да-
рунок до такої річниці весілля, 
дерев’яні предмети інтер’єру: 
свічники, скульптура, меблі, 
маленькі столики, шкатулки, а 
також столове срібло.

Десятиліття спільного жит-
тя прийнято називати рожевим 
(олов’яним або янтарним) весіл-
лям. Чоловік дарує дружині бу-
кет яскраво-червоних троянд 
- символ кохання й вірності. У 
гості запрошують всіх тих, хто 
був на весіллі. Накривається ве-
ликий стіл, звучить музика, го-

сті танцюють. Кожен гість при-
носить із собою червону троян-
ду, яку він тримає в руці під час 
танцю. Потім всі принесені тро-
янди урочисто вручаються под-
ружжю. Дарунки на десятиріч-
ну річницю весілля можуть 
бути найрізноманітніші: вироби 
з олова або алюмінію, прикраси 
з янтарю, великі красиві букети 
троянд…

Двадцятирічний ювілей сім’ї 
називають фарфоровим весіл-
лям. Знаменує собою новий етап 
в житті подружжя, коли діти 
вже подорослішали, і подружжя 
знову може приділяти більше 
уваги один одному. Був поши-
рений такий звичай: подружжя 
викидало старий посуд, а кожен 
гість приносив в дар на річницю 
весілля або новий сервіз, або 
нову чайну пару. На стіл слалася 
нова скатерть і ставився новий 
посуд.

Срібне весілля доводиться на 
25 років шлюбу. З такого ви-
падку зазвичай скликається вся 
рідня. Подружжя обмінюється 
срібними кільцями, які носять 
разом із золотими обручаль-
ними. Сам фак т святкування 
срібного весілля підтверджує, 
що родинний союз благородний 
і стійкий до життєвих випроб-
увань як срібло. Відвіку прий-

нято дарувати подружжю на 
25-ту річницю весілля срібло й 
посріблені предмети.

Перлове весілля святкується че-
рез 30 років після одруження. Да-
рували натуральні перламутрові 
перли, що не блякнуть від часу, 
як і відношення подружжя. Цьо-
го дня наші прадіди підносили 
улюбленим дружинам намисто з 
тридцятьма перлинами - по кіль-

кості прожитих разом років. 
Вважається, що перли залуча-
ють гроші. А в Індії жінки но-
сять перли як оберіг щасливого 
шлюбу. У різні часи і в різних 
частинах світу люди вірили, 
що перли подовжують життя, 
сприяють достатку, відляку-
ють демонів, зберігають здо-
ров’я й хоробрість і наділяють 
фізичною силою. Дарувати на 
30-ти річну річницю весілля 
прийнято все, що зроблене з 
перлів: прикраси, предмети 

прикраси інтер’єру з обробкою з 
перлин та інше.

Золоте весілля святкується в 
п’ятдесяту річницю. Діти дару-
вали батькам нові золоті обруч-
ки, а ті, у свою чергу, передають 
по спадку своїм дітям або ону-
кам старі обручки. Гості можуть 
подарувати подружжю на 50-ту 
річну річницю їх весілля різні 
вироби з золота, позолочені 
прикраси й ефектні предмети 
прикраси інтер’єру. 

75-та річниця шлюбу нази-
вається коронним весіллям. 
Ваше кохання й турбота – кра-
щий дарунок подружжю.

лариса лЮта, 
головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації актів 
цивільного стану реєстрацій-
ної служби Дніпропетровсь-
кого районного управління 
юстиції у  Дніпропетровській 
області.

ЮстиЦІя ІНформУє

що поДаруВати 
на річницю Весілля?

БЕзсоВІсНий ВоДІй
24.12.2013 року близько 23.00 

години по автошляху Н-08 «Бо-
риспіль-Дніпропетровськ-За-
поріжжя» зі сторони м. За-
поріжжя в напрямку м. Дніпро-
петровська рухався невстанов-
лений автомобіль під керуван-
ням невстановленого водія, та 
на 416-му км скоїв наїзд на пі-
шохода М., спричинивши йому 
тілесні ушкодження, після чого 
місце ДТП залишив.

свідків та очевидців вка-
заної пригоди просимо пові-
домити до ВДаІ Дніпропе-
тровського рВ за тел.: 753-
91-61, або до Дніпропетровсь-
кого рВ за тел.: 753-77-04.    

Віталій КосячЕНКо,
інспектор ВДАІ Дніпро-
петровського РВ ГУМВС 
України в Дніпропетровсь-
кій області, майор міліції.

Державтоінспекція Дніпропетровського району звертається до 
водіїв із проханням бути уважнішими на дорогах. Зараз під час зимо-
вих канікул у школах, проїжджа частина поповнилася юними учасни-
ками дорожнього руху, вони частіше будуть на свіжому повітрі, грати 
на вулиці, і тут їх неминуче чекає зустріч із дорогою.  

Шановні  водії!  Пам’ятайте, що діти дуже рухливі й імпульсивні, 
багато з них не вміють передбачати небезпеку й правильно оцінювати 
дорожню ситуацію, а значить все залежить від вас. Адже ваша неу-
важність або недбалість може призвести до непоправних наслідків.

Шановні діти! Переходьте  проїзну частину тільки по пішохід-
них переходах, у тому числі підземних і надземних, а в разі їх 
відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Ви-
ходьте на проїзну частину з-за транспортних засобів, тільки впев-
нившись, що відсутні інші транспортні засоби, що наближаються. 
У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проб-
лисковим маячком червоного або синього кольору, або спеціаль-
ним звуковим сигналом, треба утриматися від переходу проїз-
ної частини або негайно залишити її. Не вибігайте на проїзну 
частину, влаштовучи ігри на проїзній частині або поблизу неї. 
 Шановні батьки! Кращий приклад безпечної поведінки на дорозі 
можете подати тільки ви самі. Адже діти часто копіюють поведінку 
дорослих, тому дотримання вами вимог Правил дорожнього руху є 
додатковою гарантією безпеки вашої дитини.

Даї  ІНформУє ДІти На КаНІКУлах – БУДЬтЕ оБЕрЕЖНІ!

От Рождества (7 января н. ст.) до Крещения 
(19 января н. ст.) – время святок. По церковным 
уставам это время «сплошное» – т.е. в эти две 
недели все дни скоромные: православные дают 
себе волю после Рождественского поста. Рожде-
ственские праздники – это прекрасный предлог 
для того, чтобы помочь больным, 
обездоленным, людям одиноким, - 
всем людям, не охваченным забо-
той. Иногда эти одинокие люди - это 
наши родственники, которых мы за-
бросили и забыли. Все больше при-
хожан и добрых христианских семей 
принимают участие в этом благом 
деле. Во время Святок, и на Мас-
леницу мы видим переплетение христианских 
традиций с языческими. Это вполне естествен-
но, поскольку воспринятое Русью христианство 
стремилось облагородить народные традиции и 
обычаи, которые сложились ранее. Некоторые из 
этих народных и национальных традиций плавно 
перекочевали и в христианскую жизнь. И Церковь 
никогда не выступала однозначно против этих 
традиций, если, разумеется, в них определенно 
не присутствовали элементы языческих куль-
тов. Важно, что помимо праздничного веселья, 
которое отражалось и во внешних проявлениях 
жизни, существовала и добрая традиция помощи 
ближним, посещения обездоленных, больных 
и немощных. И возрождение именно этой тра-
диции в наше время становится особенно акту-
альным. И она действительно возрождается. Это 
нужно всячески приветствовать и поддерживать. 
Хочу отдельно отметить, что гадания в святоч-

ные дни – дело неблагодатное. Ранее на Руси, все 
кто занимались колдовством в эти дни, ходили 
купаться в прорубь, чтобы отчиститься от грехов.

Церковь, заботясь о нашей чистоте, всегда 
запрещала эти суеверия. В правилах шестого 
Вселенского Собора говорится: «Прибегающие 

к волшебникам, или другим подоб-
ным, чтобы узнать от них что-либо 
сокровенное, согласно с прежними 

отеческими о них постановлениями, 
да подлежат правилу шестилетней 
епитимий. Той же епитимий надлежит 
подвергать и тех, которые производят 
гадания о счастье, судьбе, родословии, 
делателей предохранительных талис-

манов и колдунов». 
Отличительной особенностью святок является 

повсеместно соблюдаемый запрет работать (осо-
бенно с наступлением темноты), что и определи-
ло народное толкование названия всего празд-
ничного цикла – «святые вечера».

Рождество – это детский праздник, и радость 
этих дней обязательно нужно передать детям.

Кто и как отпразднует Святки? В лучшем слу-
чае сходим в храм, пригласим гостей или сами 
навестим родственников, в худшем - проведем 
это время за обильным столом в компании с те-
левизором. Но очень важно не растерять эту 
рождественскую радость от пришествия в мир 
Спасителя, наполнить эти святые дни добром, 
весельем. 

Дай Бог, чтобы этого светлого рождественского 
христианского тепла в нашей жизни становилось 
как можно больше. 

христиаНсКиЕ истиНы

НароДНІ ПриКмЕти На старий НоВий рІК
*Якщо на Василя в цей день туман - до урожаю.
*Завірюха у Василів вечір віщує великий урожай горіхів.
*Якщо Василева ніч зоряна, то літо буде ягідним. 

старий НоВий рІК
траДиЦІї сВятКУВаННя

Свято Старого нового року відзначають із 13 на 14 січня. Вечір 
13 січня називають Щедрим вечором, або святом Меланки, по-
кровительки домашнього вогнища А 14 січня – день Святого Ва-
силя, покровителя дівчаток та хлопчиків. За традицією, щедру-
вати починають дівчата ввечері 13 січня. А от посівати з ранку 
й до полудня 14 січня повинні хлопчики, відвідуючи будинки 
родичів, друзів і сусідів. Посівальники розкидають по житлу 
зерно, в основному, жито або пшеницю. За це господарі мають 
дати гостям дрібні гроші. Важливо щоб щедрували дівчата, а 
посівали хлопці, бо вважається, що якщо цього недотримувати-
ся – можна злякати успіх і щастя. Перший посівальник на Ста-
рий Новий рік приносить щастя тільки в тому випадку, якщо він 
чоловічої статі.

ВороЖІННя На старий НоВий рІК – По КНизІ
Візьміть цікаву художню книжку й загадайте бажання. На-

звіть номер сторінки та рядка. Відповідь прихована в словах, 
якщо ж розтлумачити складно - можете перепитати ще раз.

ВороЖІННя На старий НоВий рІК – По голЦІ
На великому аркуші паперу півколом напишіть алфавит, ма-

леньким півколом нижче – цифри від 1 до 10, також недалеко від 
центру напишіть ліворуч «так», праворуч «ні». У центр цього 
кола потрібно поставити голку, тримати яку потрібно за чорну 
нитку. Починайте питати голку й уважно стежте за літерами, які 
вона показує. Повірте, це настільки правдиве ворожіння, що аж 
мурашки йдуть по шкірі!

НайКращІ рЕЦЕПти На старий НоВий рІК
салат «сВятКоВий»

Інгредієнти: 2 шт. середній курячих філе, 2 свіжих огірка се-
реднього розміру, 350-400 гр. дрібненьких шампіньйонів, 200 
гр. гострої корейської моркви, 200 гр. майонезу, сіль, перець, 
лавровий лист. 

спосіб приготування: відварити в підсоленій воді, з дода-
ванням духмяного перцю й лаврового листя, вимочене куряче 
філе. Порізати філе соломкою чи кубиками, як більше вам по-
добається. Обсмажити гриби, посолити. Порізати огірки, зміша-
ти приготовлені продукти з корейською морквою та заправити 
майонезом. 

торт «КаПриз»
Для тіста: 150 г цукру, 6 ст.л. води, 50 г маргарину, 2 яйця, 450 г 

борошна, 1 ч. л. соди, оцет. Для начинки: 500 мл варення, 300 г во-
лоських горіхів. Для крему: 500 г молока, по 200 г цукру й цу-
крової пудри, 4-5 ст. л.  борошна, 400 г вершкового масла. спосіб 
приготування: Цукор обсмажити на сухій сковороді до коричне-
вого кольору, додати воду й закип’ятити. Остудити, додати яйця, 
борошно, соду погаситься оцтом, натертий на тертці маргарин. 
Замісити тісто й розділити на дві частини. Одну, меншу, розка-
чати в тонкий пласт і випікати в духовці до золотистого кольору. 
Остудити й розтовкти до крихти. Другу частину розділити на 12 
рівних частин. Кожну тонко розкачати, намазати варенням і при-
сипати горіхами, згорнути акуратно в тонкі трубочки. Викласти 
на деко й запекти до готовності. Половину молока змішати з цу-
кром і поставити на повільний вогонь. Залишилося молоко змі-
шати з борошном і поступово ввести в молочно-цукрову рідина. 
Остудити, додати вершкове масло й всю цукрову пудру. Готові 
трубочки остудити, викласти в формі пірамідки, кожен шар про-
мазати кремом і присипати товченої крихтою.  

щедрий вечір, 
добрий вечір,

Добрим людям 
на здоров’я.
а пан, як господар. 
господиня, 

як калина.
а діточки,

 як квіточки.
щедрий вечір,

 добрий вечір,
Добрим людям 

на здоров’я!
магНІтНІ БУрІ У сІчНІ 

У січні 2014 року сонце потривожить нас магнітними буря-
ми лише кілька разів. У решту часу метеообстановка повинна 
бути спокійною. 3, 4, 17, 18, 22, 30. У такі дні лікарі радять мете-
озалежним людям особливо дбати про своє здоров’я – приймати 
виписані ліки, не переїдати, не вживати спиртне, та не переобтя-
жувати себе фізично. 

Кіровська селищна рада оголошує конкурс на заміщення по-
сади спеціаліста – землевпорядника. Вимоги: вища освіта, знання 
ПК, стаж за фахом не менше 2-х років. звертатися: сел.Кіровське, 
вул.Центральна,б.35. каб .№ 1. 

Втрачене пенсійне посвідчення серії ААЕ № 845600 на ім’я ти-
хонюк людмили миколаївни, вважати недійсним.
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с ДНЕм роЖДЕНия,  
сВЕтиК!

Светлана – 
милая душа, 

ты даже в имени 
светла!

В нем столько 
трепета, тепла, 

да и сама всем 
хороша!

Легка в общении, 
проста, 

но и с веселым озорством 
Стремишься сделать все с умом 
И потому средь нас звезда!
Желаем нежного тепла 
и любви на долгие года!
с уважением друзья  лена и Витя.

схІдний гороскоп 
на 2014 рІк коня

Колектив, депутатський корпус та виконавчий комітет Новоолексан-
дрівської сільської ради щиро вітають із Днем народження Новоолексан-
дрівського сільського голову – олександра ВІзІра 

Шановний Олександре Олексійовичу!
З щирістю й любов’ю бажаєм довгих років і добра,

Багато радості та доброго здоров’я, на довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне, стелися, доле, крізь усе життя

Лише добром для доброї людини, всіх благ земних ми Вам бажаєм
За вдачу людяну й просту, всі квіти світу ми даруєм
За серце щире й теплоту, 

хай праця радість лиш приносить, 
А в дім – достаток і тепло, хай доля високо підносить
Надії світлої крило. хай лік рокам ведуть зозулі
Ще довго-довго на Землі, 

нехай же Вас всі біди обминають,
Щоб хліб святий був завше на столі.
Нехай Господь Вас охороняє, 

а Матір Божа здоров’я посилає.

НоВорІчНий горосКоП

Днями, а саме 4 січня, відсвяткував свій День 
народження Новоолександрівський сільсікий го-
лова Олександр Візір. Споживча кооперація Дні-
пропетровського району хоче привітати його з 

цим прекрасним днем і подарувати такі слова:
хай доля дарує довгого віку, щастя й радості без ліку, міцного здо-

ров’я – з роси й води, хай щедрість і добро поруч будуть завжди. Від нас 
ці щирі слова привітання, і Бог хай Вас боронить, і дарує многії літа!

З повагою оксана Коломоєць, директор ДП «Сура-1» СТДР   

щУр.  Перше півріччя 2014 року є сприятливим пе-
ріодом для відкриття свого бізнесу або ж будь-яких 
великих інвестицій. Розумний, обачливий Щур має 
всі шанси підкорити примхливого Коня під свої ін-
тереси. Можуть з’явитися вигідні ділові пропозиції, 
пов’язані з поїздками. 

У житті Щура може з’явитися новий цікавий парт-
нер, особливо це стосується чоловіків.

Темою весни стануть взаємини: у березні - осо-
бисті, а в квітні - ділові. У середині літа з’являть-
ся можливості для старту серйозних проектів. 
Вересень і жовтень подарують успіх у суспільстві 
й стабільний прибуток. У листопаді можлива кон-
куренція або неприємності від недоброзичливців, а 
грудень надасть несподівану підтримку вищих по-
кровителів.

БиК. Можна покластися на допомогу старих дру-
зів, вона виявиться найціннішою протяго м усього 
року. Справи на роботі будуть більш вдалі, якщо 
почнете діяти спільно з колегою або компаньйоном. 
Кар’єрне зростання на Бика чекає в кінці зими. Літо, 
швидше за все, буде завалене роботою, відпочити 
вдасться лише у вересні.

Часто Бик буде себе вести легковажно, тому їх 
партнери не сприймуть незрозумілих залицяльни-
ків всерйоз. Найбільш вдалими у році будуть тра-
вень, вересень і грудень. У березні та листопаді 
можна досягти помірних успіхів і позбутися старих 
проблем. Найбільше випробувань випаде на долю 
Бика в лютому, квітні, липні та жовтні.

тигр. У  2014 році Тигрів очікує велика удача в ді-
ловій сфері. Для кар’єрного зростання гороскоп ра-
дить Тиграм займатися самоосвітою. У лютому або 
березні деяким Тиграм випаде можливість поїхати 
працювати за кордон.

Фінансове становище буде влаштовувати Тигра. У 
цій сфері 2014 рік не обіцяє ніяких збоїв. Навпаки, у 
багатьох буде можливість витрачати кошти, особли-
во їх не економлячи. 

Як справжній Тигр, займіть позу пильного прави-
теля та будьте готові до несподіванок, щоб ніхто не 
міг застати вас зненацька.

КролиК (КІт). 2014 рік для Кролика (Кота) че-
кає кар’єрне зростання - йому можуть доручити 
керівництво або командну посаду. Вас також чекає 
значна фінансова удача й навіть несподіване щастя. 
На роботі очікує повага, а також визнання від важ-
ливих людей. Щоб досягти успіху, одразу ж вико-
ристовуйте можливості розвитку ділових інтересів. 
Вирішаться сімейні питання, занепокоєння про до-
машні справи виявиться необґрунтованими, а осо-
бисті стосунки одержать міцну основу. Ви також мо-
жете розширити свою власність і відкрити для себе 
нові довгострокові перспективи в тій справі, якою 
давно мріяли зайнятися.

ДраКоН. 2014 рік для Дракона   дає безліч обіця-
нок. У бізнесі відкриваються нові можливості, дово-
лі будуть справді прибутковими та принесуть най-
більший дохід. Ті, хто ставить перед собою високі 
цілі, не бояться суперечок і необхідності доводити 
свою правоту, зуміють досягти їх. Ті, хто прагне на-
городи, мають шанси її одержати. 

Найбільше цього року Драконові пощастить у бе-
резні, на цей час можна планувати найважливіші 
справи. Ділові успіхи й удача в утворенні союзів 
очікуються в серпні та грудні. Романтична удача й 
успіх у суспільстві принесуть задоволення у верес-
ні. Щоб уникнути неприємностей, слід бути дуже 
обережним у січні, березні, липні та жовтні. Тоді ж 
не слід братися за важливі справи.

змІя. 2014 рік навколо Змії цього року відбува-

завдання. Професійна сфера готує чимало сюрпри-
зів, які не завжди будуть приємними. 

Кращим місяцем стане березень - успіх на робо-
ті й удача в коханні порадує тих, хто хоче активно 
будувати своє життя та шукає визнання. Травень і 
вересень допоможуть компенсувати неприємності, 
й успіхи будуть задовільними. Червень сприяє зміц-
ненню особистих стосунків у дружбі та сім’ї - до-
помагаючи іншим, ви самі одержите значну вигоду.

маВПа. 2014 рік для Мавпи непередбачене життя 
зробить черговий різкий поворот. Найбільша фінан-
сова удача очікує на вас у лютому завдяки наполег-
ливій праці. 

Липень підходить Мавпі для гри в лотерею, вва-
жайте, що виграш у вашому кармані. Квітень на-
дасть можливість для просування грандіозних пла-
нів і підвищення авторитету, обіцянки партнерів, 
дані в цей час, збудуться. Романтична популярність 
усміхнеться Мавпі у вересні - слід узяти участь у 
громадських подіях. У червні та жовтні всі успіхи 
будуть задовільними, неприємностей не очікується. 
Кінець року порадує появою вигідних пропозицій 
від вірних друзів і удачею в бізнесі.

ПІВЕНЬ. У 2014 році в Півнів сприятливий рік, 
щоб переміщати капітали або змінювати місце 
проживання, вирушати в далекі поїздки за кордон.  
Лютий - час для важливих довгострокових справ. У 
квітні не розраховуйте на реалізацію своїх планів 
- це час перешкод і недостатнього взаєморозумін-
ня. Травень сприятиме успіху в бізнесі та продажах, 
складанні фінансових кошторисів. 

Червень змусить вирішувати питання контролю 
над дітьми або підлеглими, а прийняття складних 
рішень забере багато сил і часу. У цей же час самот-
нім Півням варто шукати нових романтичних зна-
йомств. Липень і листопад забезпечать задовільні 
успіхи. Грудень принесе важливі зміни, які можуть 
виявитися приємними, доведеться серйозно зайня-
тися кар’єрою.

соБаКа. Сприятливий 2014 рік для Собаки, що 
пропонує великі можливості для розвитку нових 
ідей. Підвищуються шанси вирішення проблем із 
житлом, стосунки стають міцнішими. Березень обі-
цяє везіння в коханні - виявіть ініціативу в цьому 
напрямі, застосуйте свій шарм, щоб вирішувати 
питання з людьми. Квітень характеризуватиметь-
ся порушенням усіх особистих планів, необхідно 
зменшити активність і не ризикувати грішми та 
здоров’ям. 

 Поява та створення нового партнерства в червні 
обіцяє вдалі взаємини як для роботи, так і для осо-
бистого життя. У цей же час ви зможете справити 
найбільш незабутнє та сильне враження на навко-
лишніх, посилиться виразність і переконливість ва-
ших слів. 

сВиНя. 2014 рік Свиням принесе безліч приєм-
них подій: весілля, укладення доленосних комер-
ційних договорів. 

На любовному фронті можливе охолодження 
стосунків або тимчасова відсутність підтримки й 
розуміння з боку партнера. Романтична удача по-
вернеться до вас із новою силою в грудні. Січень 
сприяє стабільності в усіх сферах життя, варто обу-
мовити ваші інтереси та закріпити їх відповідними 
довгостроковими домовленостями або контрактом. 
Березень і жовтень приведуть до задовільних успі-
хів, компенсуються збитки та залагодяться основні 
проблеми - займіть позицію нейтралітету у взаєми-
нах на роботі. Липень подарує комфорт і маленькі 
радості - це прекрасний час для відпустки та задо-
волень.

ється надто багато подій, щоб вона змогла сконцен-
труватися на власних проблемах. Це період, коли 
розсудливість є найкращою якістю. Неприємності 
та конфлікти будуть незначними, але численними. 

Справді небезпечними на поразки та нещастя в 
рік Коня стане серпень. У червні не варто розра-
ховувати на легкі гроші або покладатися лише на 
удачу. У листопаді не вплутуйтеся в конфлікти та 
будьте готові до змін на роботі - він сприяє знач-
ному переміщенню кар’єрними сходами. Найбільш 

вдалий місяць у році - вересень. На хороший про-
грес у справах можна також розраховувати в січні, 
березні, квітні та липні. Справи кохання найбільше 
активізуються в червні.

КІНЬ. 2014 рік для Коня продуктивний. Відкриває 
можливості підвищення по службі та доступ у ши-
рше коло друзів, які поділяють із вами інтереси й 
устремління. Вдалий рік для підписання важливих 
паперів і с   творення союзів. Розцвітає кохання та 
поліпшується сімейне життя. Це активний період, 
що характеризується великою кількістю спілку-
вання та можливостями розваг. Вам гарантований 
успіх в амбіційних проектах і перемога в змаганнях, 
якщо скооперуєтеся з людиною, народженим у цей 
рік. Навесні Кінь захоче зробити ремонт або при-
дбати дачу: якщо все наперед продумати, то вийде 
непогано. 

2014 рік обіцяє успіх також творчим Коням, які 
зможуть втілити в життя найнеординарніші й смі-
ливі проекти. Осінні місяці року стануть найбільш 
значними для кар’єри. Так що восени слід бути осо-
бливо сумлінними, максимально коректними й роз-
судливими.

Коза (ВІВЦя). Деяким людям у 2014 році дове-
деться робити істотні придбання. Крім того, може 
з’явитися можливість перспективного вкладання 
грошей. Вдасться успішно розв’язати фінансові 

Вітаємо молоду сім’ю Віталія та Катерину 
граНЕНКІВ 

із с. сурсько-литовського 
із одруженням! 

Ви життя свої з’єднали, 
З’єднали руки й серця. 

І на рушник весільний стали, 
Щоб разом йти у майбуття. 
Хай медовою рікою 

все життя вирує 
А лелека – чарівник 

сина подарує.
Ростіть дітей, 
дождіться внуків,
І до весілля золотого
Дійдіть обоє - рука в руку!
з повагою велика любляча 
родина. 

Колектив районної ради ветеранів на чолі з олександром Білоконенком, щиро вітають 
з 85-річним ювілеєм ветерана військової служби, учасника війни, члена президії 
районної ради ветеранів – олександра сергійовича ЖмаКІНа. 

зовсім нещодавно свої прекрасні дні народження відзначили: голова первинної 
ветеранської організації любимівської сільської ради – Василь степанович мороз та 
ветеран Великої Вітчизняної війни – Іван омелянович маКУха.

Бажаємо всім вам, шановні ветерани, міцного здоров’я, активного довголіття та 
сімейного благополуччя. 


