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Пенсійний фонд інформує

В управлінні Пенсійного фонду України в Дні-
пропетровському районі Дніпропетровської об-
ласті перебуває на обліку 22 949 одержувачів 
пенсій різних категорій. Управлінням постійно 
проводиться велика робота щодо покращення ор-
ганізації прийому громадян, роз-
гляду їх звернень та вживаються 
невідкладні заходи щодо 
забезпечення реалізації кон-
ституційних прав громадян 
на письмове звернення та особистий прийом, не-
ухильного виконання норм Закону України «Про 
звернення громадян». З метою формування у 
населення конструктивного ставлення до змін в 
пенсійному законодавстві в управлінні щоденно 
з 8-00 до 18-00 здійснюється прийом громадян 
та надаються роз’яснення за телефоном «гарячої» 
лінії; згідно затверджених графіків начальником 
управління, його заступниками та спеціалістами 
здійснюються виїзні прийоми з ноутбуком за міс-
цем проживання громадян; проводяться зустрічі з 
колективами підприємств, установ та організацій 
району; актуальні питання пенсійного забезпечен-
ня та роботи управління висвітлюються в засобах 
масової інформації, тощо.

Так, за 2014 рік керівництвом управління на 
особистому прийомі прийнято 519 громадян, з 
них 93 громадян особисто начальником управ-
ління. За відповідний період 2013 року керівниц-
твом управління прийнято 617 громадян, з них 
121 – начальником управління. 

Протягом 2014 року до управління на особистий 
прийом звернулося 6 208 громадян з питань пенсій-
ного забезпечення, що на 4% менше, ніж за відпо-
відний період 2013 року (6 489 звернень). При прове-
денні особистих прийомів громадянам надаються 

детальні роз’яснення для уникнен-
ня письмових звернень з тих же пи-

тань. Пенсіонери звертались 
з наступних питань: із пра-
вових питань  –  2 327 чол. 

(37% від загальної кількості); щодо розміру пенсії – 
1128 чол. (18%); щодо перерахунку пенсії – 1674 чол. 
(27%); щодо виплати пенсії – 861 чол. (14%); з інших 
питань  –  218 чол. (4%).

Для зменшення соціальної напруги та з метою 
зменшення черг до прийомної громадян щоденно 
надаються консультації громадянам за телефоном 
«гарячої» телефонної лінії. Впродовж 2014 року за 
телефоном надано консультативну допомогу 1451 
громадянам, що на такому ж рівні з аналогічним пе-
ріодом минулого року (1452 громадян).

Зменшення кількості громадян на особистих 
прийомах свідчить про ефективність інформа-
ційно-роз’яснювальної роботи під час особистих 
та виїзних прийомів спеціалістами управління, 
ґрунтовного та всебічного розгляду звернень, а 
також тісної співпраці з органами самовряду-
вання та публікацій в районній газеті.

Віра ПідодВірнА, 
начальник управління ПФУ в Дніпропе-
тровському районі. 

уПрАВління юстиції інформуєГрАфік 
проведення «гарячіх ліній» з питань організації роботи 
та діяльності нотаріальних контор, приватних нотаріу-
сів, забезпечення населення нотаріальними послугами 
за тел. 38-55-00 на I квартал 2015 року

Петренко катерина Володимирівна, Приватний 
нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального 
округу – 21 січня з 9.00 до 11.00 год.; 

мажара ірина олександрівна, Головний спеціа-
ліст відділу нотаріату Головного управління юсти-
ції – 28 січня з 9.00 до 11.00 год.;

меньшикова кристина олександрівна, Приват-
ний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріаль-
ного округу – 11 лютого з 9.00 до 11.00 год.;

фархадов фархад Габілович, Провідний спеціа-
ліст відділу нотаріату Головного управління юсти-
ції – 25 лютого з 9.00 до 11.00 год.;

Зєнікова марина сергіївна, Приватний нотарі-
ус Дніпропетровського міського нотаріального ок-
ругу – 4 березня з 9.00 до 11.00 год.; 

старикова ольга іванівна, Провідний спеціа-
ліст відділу нотаріату Головного управління юсти-
ції – 18 березня з 9.00 до 11.00 год.

так уже повелось у нашому житті, що радість і три-
вога завжди крокують поряд. З морозом та заметіля-
ми вступив у свої права новий 2015 рік. кожна гро-
мада нашого району організувала діткам та жителям 
святкові заходи з вірою в найкращі побажання про 
мир і добро, які збудуться в наступному році. не за-
були люди й про воїнів, які в умовах суворої зими за-
хищають сьогодні єдність і цілісність нашої держави.

В рамках Новорічного свята в 
селі Любимівка відбулась бла-
годійна акція «Новий рік сол-
датам України», в якій актив-
ну участь взяли: Любимівська 
сільська рада, ДНЗ «Чарівна 
казка», Любимівська СЗШ, ТОВ 
«Любимівка», Любимівська АЗ-
ПСМ, КП «Господар», ПП «Ка-
пустян», ПП «Колосова», ПП 
«Орсік», перукарня «Тетяна» та 
небайдужі мешканці села.

Під час акції було зібрано: 
продукти харчування, теплі 
речі, засоби гігієни. На зібрані 
кошти було придбано: м’ясні та 
рибні консерви, тютюнові ви-
роби та набори станків для гоління. Всього було сформо-

вано 15 наборів гума-
нітарної допомоги для 
бійців АТО.

Урочисте від-
криття новоріч-
ної ялинки вже 
традиційно від-
булось на дитя-
чому майданчику 
«Сонячна кару-
сель». Біля входу 
на майданчик кожну 
дитину пригощали со-
лодощами. Концертна 
програма розпочалась із 

виступу вокального ансамблю «Веснянка», який завітав на 
свято в казкових санях. Ансамблем були виконані патріо-

тичні пісні та пісні новорічної тематики. Подарувала свої 
пісні гостям свята й Майя Панасюк, також заспівала Ва-
лентина Коваленко – золотий голос села, дует у складі ди-
ректора Будинку культури Гульнари Шевченко та худож-
нього керівника – Альберта Дерягіна, та тріо «Горлиця». 
Чарівний спів юної артистки Любимівки Влади Панасюк 
зачарував односельчан.

Цікавою була театралізована програма за участю Діда 

Мороза, Снігуроньки та символами минаючого й насту-
паючого років – Коня й Кози. Казкові герої запалили но-
ворічну ялинку, виступили зі святковою програмою. Не 

зважаючи на cніг та 
мороз, діти й дорос-
лі активно брали 
участь у заходах,  
відгадували загад-
ки, відповідали на 
запитання віктори-
ни, танцювали, от-
римували призи.

Спонсорами новорічних свят, починаючи з Дня Святого 
Миколая, були: сільський голова Катерина Желяб’єва, де-
путат райради В’ячеслав Лінський, ПП «Капустян», ПП 
«Віра+». Щира подяка всім, хто долучився до доброї справи.

ольга мАсАлоВА, 
фахівець із соціальної роботи ДРЦСССДМ. 

з вірою в мир і добро

кАлейдоскоП сВяткоВих Подій

ЗВернення ГромАдян

Про скликАння 
тридцятЬ сЬомої сесії 

дніПроПетроВсЬкої 
рАйонної рАди Vі скликАння
Відповідно до частини 4, 9 статті 

46 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» голова Дні-
пропетровської районної ради Віталій 
Володимирович Жеганський підписав 
розпорядження № 1-р від 05 січня 2015 
року «Про скликання тридцять сьомої 

сесії Дніпропетровської районної ради 
VІ скликання».

Згідно із зазначеним розпоряджен-
ням, тридцять сьома сесія Дніпропе-
тровської районної ради VІ скликання 
відбудеться 29 січня 2015 року о 10.00 
годині в приміщенні районної ради за 
адресою: вул. Теплична, 5, перший по-
верх, зала засідань.

на розгляд ради виносяться питання: 
Про програму соціально-економіч-

ного та культурного розвитку Дніпро-
петровського району на 2015 рік;

Про районний бюджет на 2015 рік;
Різне.
Порядок проведення сесії:
Реєстрація депутатів районної 

ради – з 9.30.
Пленарне засідання районної 

ради – о 10.00 год.
Засідання Президії районної ради 

відбудеться 27 січня 2015 року о 10.30.

наш індекс: 61707
Вартість: на місяць – 7,35 грн; на 3 місяці – 22,05 грн;

на 6 місяців – 44,10 грн; на 11 місяців – 80,85 грн.
Без поштових послуг.

П е р е д П л а т н а  к а м П а н і я  2 0 1 5

В Україні 15 січня оголо-
шена жалоба за всіма жертва-
ми терористів та, зокрема, за 
вбитими під Волновахою. За-
гиблих вшанували загально-
національної хвилиною мов-
чання.

Автобус під Волновахою 
на Донеччині потрапив під 
обстріл «Граду», ракета цієї 
установки вибухнула в 12-15 
метрах від транспорту, 10 лю-
дей загинули на місці, 3 по-
мерли в лікарні. Українцями 
розпочата акція «Я Волнова-
ха» за прикладом французько-
го об’єднання «Шарлі – це я». 

У Парижі за участю глав 
держав та європейських полі-
тиків відбувся Марш єдності в 
пам’ять про загиблих у резуль-
таті теракту в редакції журна-
лу Charlie Hebdo. В результаті 
стрілянини в приміщеннях 
видання загинули 12 людей, 
включаючи 10 співробітників 
редакції Charlie Hebdo і двох 
поліцейських. Ще 11 людей 
отримали поранення.

США підтвердило справж-
ність нового відео «Аль-Каїди 
на Аравійському півострові», 
в якому терористичне угрупу-
вання «Аль-Каїда» взяло на 
себе відповідальність за напад 
на редакцію французького жур-
налу Charlie Hebdo в Парижі. 

Президент Петро Порошен-
ко підписав указ про мобіліза-
цію й спрямував його до Вер-
ховної Ради України. За сло-
вами глави держави, рішення 
підписати указ він ухвалив 
після загострення ситуації на 
Донбасі. Мобілізація пройде в 
три хвилі. Перша розпочнеть-
ся 20 січня, друга – у квітні, 
а третя – у червні. Набирати-
муть у Збройні Сили, Наці-
ональну гвардію, а також на 
прикордонну службу.

За останні дні бойовики в 
кілька разів частіше обстрі-
лювали українські війська, 
поставили під загрозу й жит-
тя мирних жителів. 

інтренет-новини
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Для педагогічного 
колективу Любимів-
ської СЗШ патріотичне 
виховання учнів завж-
ди було й залишається 
одним із пріоритетних напрямків виховної роботи в 
школі. 

Патріотичне виховання у школі здійснюється на 
уроках та в позакласній роботі. До визначних подій 
в житті країни проходять уроки мужності, години 
пам’яті, виховні години. Велику роль у патріотичному 
вихованні учнів відіграють також екскурсії. Нещодав-
но учні нашої школи (у складі 80 чоловік) відвідали 
Дніпропетровський аеропорт, у ході екскурсії учні оз-
найомились із роботою митної служби; відвідали ан-
гар, де проводяться ремонтні роботи літаків та гвин-
токрилів, один із блокпостів та ознайомилися з умова-
ми проживання солдат, які охороняють наш аеропорт. 
Педагогічний та учнівський колективи підтримують 
тісний зв’язок з волонтерськими організаціями. В кін-
ці вересня цього року педагогічний колектив передав 
гуманітарну допомогу учасникам АТО, це були про-
дукти харчування.

Напередодні свята «Збройних Сил України» до шко-
ли завітали військові з батальйону «Дніпро-1». Вони 
розповіли учням про події, які зараз відбуваються на 
сході нашої держави, про буденне життя тих бійців, 
які не шкодуючи власного життя, захищають нашу 
країну. Потім діти вручили військовим «листи сол-
датам», які сьогодні на передовій захищають Батьків-
щину. Символічним стало те, що частина листів була 
написана руками дітей, які донедавна мирно жили на 
донецькій землі, а тепер змушені перебувати далеко 
від своїх домівок та слати листи-подяки тим, хто за-
хищає їх рідну землю. За словами вояків, листи та ма-
люнки дітей зараз дуже необхідні, вони їх носять при 
собі, наче талісмани, облаштовують з них куточки на 
блокпостах та в армійських наметах. Усі школярі по-
бажали нашим захисникам миру й спокою, здоров’я й 
перемоги. На цю зустріч також прийшли батьки учнів, 
працівники ТОВ «Любимівка» та сільської лікарні. 

Люди, небайдужі до подій, які сьогодні відбувають-
ся на сході України, принесли продукти харчування, 
теплі речі для захисників у зоні АТО. Слід особливо 
подякувати Ляпалу О.П., Малашеву А.О., бабусі уче-
ниці Масаловій Л.А., вони принесли багато нових 
теплих речей та продукти харчування. Також учні 
на добровільній основі зібрали кошти на ремонт ав-
томобіля, на якому розвозять волонтерську допомогу. 
Бійці загону «Дніпро-1» підготували для учнів Лю-
бимівської школи подарунок – прапор України з ав-
тографами захисників Батьківщини, який пообіцяли 
привести найближчим часом. 

Також у стінах нашої школи функціонує музей «Бо-
йової слави», в якому знаходяться воєнні трофеї, спо-
гади учасників Великої Вітчизняної війни, портрети, 
фотографії, фотодокументи ветеранів, стенди інфор-
маційного напрямку тощо.

У музеї проводяться тематичні вечори, зустрічі з 
ветеранами Великої Вітчизняної війни та ветеранами 
війни в Афганістані. Проводяться науково-теоретичні 
відео-конференції, лекції, екскурсії, дискусії. 

Національно-патріотичне виховання допомагає уч-
ням глибше усвідомити свою причетність до минуло-
го, теперішнього й майбутнього Батьківщини, що доз-
воляє утверджувати в них почуття відповідальності 
за майбутнє держави, за власну долю.

Ганна терноВА, 
вчитель української мови і літератури 
Любимівської СЗШ. 

літерАтурно-муЗичне сВято

уроки мужності

єдина й непереможна

Патріотичне 
виховання

Настав 2015 рік, і разом із 
ним перед нами постали нові 
завдання й плани. Новоолек-
сандрівська сільська біблі-
отека планує взяти 
участь у регіонально-
му проекті, читаць-
кому марафоні, при-
свяченому 70-річчю 
Великої Перемоги «Пам’ять 
– нескінченна книга». Події 
минулої війни – це частина 
історії нашої країни, а тому 
вони назавжди залишаться 
в нашому серці й у нашій 
пам’яті. Ми разом із вами  
зможемо пригадати все, що 
випало на долю нашого на-
роду, перечитати вже відомі 
книги про війну й познайо-
митися з новими роботами 
сучасних авторів, провести 
масові заходи.

Сталося так, що саме зараз 
наш народ знову переживає 
трагічні часи. Неприхована й 
підла агресія з боку Росії, яка 
нарешті скинула маску «стар-
шого брата» та показала своє 
справжнє обличчя – жорстоке 
й україноненависницьке, при-
звела до тисяч смертей, по-
лонених і руйнації звичного 
укладу життя.

Водночас це по-своєму не-
повторна й визначальна доба. 
Народжується дійсно єдина 
українська нація, утверджуєть-
ся вільна, незалежна держава 
Україна, на захист якої стають 
десятки тисяч патріотів зі сходу 
та заходу.

У рамках проекту «Читаємо 
разом про війну» ми будемо 
пропонувати своїм читачам 
твори й про сучасну війну, й 

про Майдан. Познайомимо з 
українською літературою та 
періодичними виданнями, зо-
крема часописом «Дзвін» та 
«Журавлик». Це надійні й ви-
пробувані орієнтири у відро-
дженні національних традицій, 
становленні національного 
самоусвідомлення, розбудові 
української державності.

Ми познайомимо з творчіс-
тю письменників, які пишуть 
про війну на передовій, не при-
їхавши туди на день, а воюючи 
разом зі своїм народом. Чита-
ючи збірку Бориса Гуменю-
ка, члена Національної спілки 
письменників України (з 2006 
року), «Вірші про війну» кожен 
герой постає перед очима, а в 
очах темніє від сліз… У цей час 

Борис Гуменюк воює у скла-
ді батальйону ОУН, позивний 
«Кармелюк». Руслан Горовий 
написав книгу «Ген воїна», де 

одна з чотирьох но-
вел розповідає про 
військового пілота 
зони АТО.

Письменник Мак-
сим Кідрук працює над книгою 
про інформаційну війну, яку 
веде Росія, її бруд та брехню.

Член Національної спілки 
письменників України, полков-
ник запасу Микола Миколаєн-
ко, відзначивши в 2014 році 
своє 95-річчя, написав про вій-
ну декілька віршів. Він гово-
рить: «Дуже болить мені, ста-
рому фронтовикові, ситуація 
на Донбасі. Таке народне лихо 
і не снилося, важко уявити...».

Прочитаємо вірші О.Покла-
дюка «Мені болить у цьому 
світі все!», М.Починайка «Коли 
вмирає друг», В.Щеглюка «Вже 
«укри» у котлі Донбасу».

А скільки написано про ге-
роїв війни на сході простими 
українцями! У соціальних ме-
режах люди викладають свої 
вірші. Вони зворушливі, про-
низані любов’ю до Батьківщи-
ни й воїнів: «Болить душа за 
Україну» О. Дзвінка, «Цвіт на-
ції» наш гине у боях» А. Ляль-
ко та багато інших.  

Завітайте до нашої бібліоте-
ки, ми чекаємо на вас.

олена сторчАк, 
завідувач сільської бібліо-
теки с. Новоолександрівки.

Війна 
біль

В ПАМ’ЯТІ, 
У СеРЦІ

Пройшло 70 років 
із часу звільнення 
Білорусії від німець-
ко-фашистських за-
гарбників. Завжди 
будемо пам’ятати, що 
роки миру, свободи й 
незалежності народу 
були сплачені кров’ю 
батьків, дідів, праді-
дів. Тож, нещодавно 
до оселі мужнього 
ветерана Великої Ві-
тчизняної війни Івана 

Павловича Ткаченка, жителя с. Новомиколаївки, заві-
тали гості: Станіслав Коваленко, Новомиколаївський 
сільський голова, Костянтин Купріянов, депутат ра-
йонної ради, Антоніна Балаш, голова ради ветеранів. 
Ветеранові була вручена медаль із нагоди 70-річчя 
визволення Білорусії від німецько-фашистських за-
гарбників, яку надіслав президент Білорусії Олек-
сандр Лукашенко. 

Сивочолий Іван Павлович був зворушливий приві-
танням та подякував за увагу й турботу.

Антоніна БАлАШ, голова ради ветеранів.

Великий ПодВиГ

Г е р ої 
не забуті

книГА – хрАнителЬ історії

україна

Діти – майбутнє України. А тому вже змалку 
кожен вчиться шанувати й любити свою Бать-
ківщину. Сила Вітчизни – у нас самих. Поки 
український народ єдиний – єдина й непере-
можна Україна. У наш час запроваджується 
багато проектів, конкурсів, фестивалів задля 
підтримки та вшанування української мови, 

історії, культури. Але найважливішою схо-
динкою до збереження етносу нашої держави 
є патріотичне виховання школярів. І можливо, 
саме ми, діти, зможемо відбудувати нашу кра-
їну, вивести її на найвищий рівень розвитку.

У Підгородненському НВК-1 закінчилася 
декада суспільно-гуманітарних наук, під час 
якої вчитель української мови та літератури 
Горб Г. В. провела гру-вікторину за творчістю 
І. Франка у 5 класі. Цікавим і змістовним був 
урок-екскурсія «Шляхами творів Т.Шевчен-
ка». З учнями 7-А класу подорожувала вчитель 
вищої категорії Колісниченко О. В. Надовго 
запам’яталась учням 5-6 класів театралізована 
вистава «Парад казкових героїв», яку підготу-
вала молодий вчитель Назарюк Н. І.

Юні мовознавці взяли участь у літератур-
но-мовних конкурсах, які проводилися у райо-
ні. Переможцями ІІ етапу ХІV Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика 
стали: учениця 4 класу Софія Білодід, учениця 
5 класу Азіза Марфобудінова, учениця 8 класу 
Карина Борщ, учениця 9 класу Марина Циба, 
учениця 10 класу Віталія Серебрянська. Перше 
місце посіла учениця 11 класу Катерина Білодід. 

Перемогу у ІІ етапі V Міжнародного літе-
ратурно-мовного конкурсу імені Тараса Шев-
ченка здобула учениця 10 класу Віталія Сере-
брянська. За висновками журі конкурсу, наші 
учні виявили високий рівень знань і практич-
них умінь з української мови, продемонстру-
вали нестандартність мислення у виконанні 

творчих завдань, правописну грамотність, 
уміння доводити власну думку.

Завершило декаду суспільно-гуманітарних 
дисциплін літературно-музичне свято для 
учнів 5-7 класів «З Україною в серці». Ка-
терина Шевцова, Ангеліна Овсієнко та гурт 
учнів 5-Б класу виконали  українські пісні, 

у яких відображається 
історія нашого краю. 
Дар’я Лапа та Денис 
Водоп’ян, учні 10 класу, 
стали провідниками до 
музею життя українців. 
Анастасія Золотухіна 
і Віталія Серебрянська 
вшанували віршами 
пам’ять про наших зем-

ляків, які загинули на Донбасі. Найбільше 
вразило присутніх на заході те, що держав-
ний гімн діти співали з долонею на серці й 
сльозами на очах.

Зараз – час діяти! Навіть простий шкільний 
концерт, проведений українською мовою та 
задля вшанування України, є маленькою пе-
ремогою нашої держави, народу. Важливість 
цієї події вища за референдуми, вибори, під-
писання договорів. Закарбовуючи в серцях 
дітей любов до рідного краю, Україна робить 
величезний крок вперед.

Пробач же, ненько-Україно,
Всіх тих, хто рушить світле майбуття,

Тих, хто дитячі мої мрії,
Забувши істину, звернув у небуття.

Я буду вічно шанувати
Свій край, історію, пісні.

І в серці віру все життя плекати,
Хоч бачу рідний дім лише у сні.

Тримайся, рідна Україно.
З тобою ми, за тебе ми,
За тебе, матінко єдина,
За тебе наші молитви.
Я вірю, збудуться надії.

Я знаю, прийде день і час.
І зникне біль, здійсняться мрії
Про мир і спокій для всіх нас.

Автор вірша й переможниця конкурсу 
юних журналістів м. Підгородного 

Віталія сереБрянсЬкА, 
учениця 10 класу Підгородненського НВК-1.
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меморАндум  ПороЗуміння
У грудні між Дніпропетровською районною 

державною адміністрацією, Дніпропетровським 
районом електричних мереж ПАТ ДТеК «Дні-

прообленерго» та Дніпропетровським район-
ним сектором Головного управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій України в Дні-
пропетровській області  підписаний меморан-

дум на час введення графіків аварійних відклю-
чень (ГАВ) та спеціальних графіків аварійних 
відключень (СГАВ) електроенергії на території 
Дніпропетровського району.

Відключення споживачів з 11:00 до 14:00

найменування 
Пс

дн
ліній

н а в а н -
т а ж е н -
ня, мВт

населені пункти, вулиці, споживачі

Подгородное Л-6 1,00 м.Підгородне: вул. Антона Вусика, Матросова, Щорса, Пушкіна, Нагорна, Українська, пер. Щорса, Зелена, Радянская, Шкільна, Дзержинского, 
Шосейна, пров. Шкільний, Цвіточна, Зоряна, Шевченко, Запоріжська, Янтарна, Молодіжна, Степна, Крайня, Філіпова, Бузкова(1,2,3), 1-2 Басейнова.

Сурская Л-126 0,16 с.камянка, с.червоний садок, с.Братске: вул.Сурянська, Космічна, Авіаційна.
Сурская Л-125 0,07 Юридичні споживачі, садові товариства.
Родина Л-11 0,4 м.Подгородне вул.Янтарна, Північна.
ВНИИК Л-186 0,20 с.дослідний: вул.Наукова
С-Литовская Л-158 0,01 Фермерське господарство.
Перемога Л-101 1,0 с.Балівка: вул.50р. Перемоги, Жовтнева, Зелена, Клубна, с-т. Комінтерновець, Комсомольська, Красна, Лісна, Лісництво, Леніна, пров. Ле-

ніна, Мисливська, Нова, Піонерська, Партизанська, пров. Партизанський, Пушкінська, Радгоспна, Радянська, Стаханівська, Степова, Україн-
ська, Центральна,Чапаєва, Шкільна, Ювілейна.

Самарская Л-33 0,15 с.Василівка.
Самарская Л-36 0,20 с.олександрівка: вул.Південна, Тополина, Студентськая, Янтарна, Ворошилова, Шевченко, Генерала Сучкова, Дніпровськая, Переможців, 

Південна, Дослідна, Степна, Вавілова, Садова, Богдана Хмельницького.
Всего 8 3,19

По вулиці Шо-
сейній, 129, у мі-
сті Підгородно-
му розташувався 
Д н і п р о п е т р о в -
ський районний 
Будинок дитячої творчості. 
Кожен день він наповнюється ди-
тячими голосами, співом, сміхом, 
танцями. Всього 750 дітей навча-
ються в цьому закладі й на базах 
шкіл району. Серед них багато 
дітей із багатодітних сімей, мало-
забезпечених сімей, дітей-напів-
сиріт, дітей-сиріт, дітей-інвалідів. 
Будинок творчості в передново-
річні свята традиційно проводить 
свято Ялинки для дітей пільгових 
категорій та гуртківців.

Вкотре вже ялинку дітям дарує 
Підгородненська міська рада (го-
лова Петро Дудка). Депутатський 
корпус міськради не залишаєть-
ся байдужим – забезпечує дітла-
хів солодощами. І вже не один рік 
приносять дітям насолоду й щиру 
радість депутати округу, де знахо-
диться БДТ, Володимир Шатов та 
Євген Криворучко. 

Щиро вдячні вам за небайду-
жість, за принесену радість, за но-
ворічний позитив.

З повагою адміністрація 
Бдт, педагогічний колек-
тив, дитячий колектив 
гуртківців, батьки. 

Розвиток творчих якостей осо-
бистості, формування креатив-
ності, виховання духовності, 
самореалізації та саморозвитку 
є актуальною проблемою сього-
дення. У загальному розвитку 
особистості велике значення має 
художньо-естетична діяльність 
дитини, яка позитивно впливає 
на розвиток інтелектуальних 
та творчих здібностей. З метою 
формування нового педагогіч-
ного мислення та позитивної мо-
тивації щодо оновлення змісту 
мистецької освіти, спрямованої 
на формування естетичної куль-
тури учнів, на базі Кіровської 
СЗШ-2 пройшов семінар вчите-
лів художньо-естетичного ци-
клу Дніпропетровського району 
на тему «Формування творчих 
здібностей школярів засобами 
предметів художньо-естетич-

ного циклу». Роботою семінару 
керувала Наталія Заєць, мето-
дист відділу освіти Дніпропе-
тровської РДА.

Проведенню семінару переду-
вала велика підготовча  робо-
та. Учні школи: Дмитро Мія-
тов, Вікторія Яковенко, Марина 
Фоменко, Олена Казанцева під 
керівництвом учителя образот-
ворчого мистецтва Валентини 
Синявської підготували пре-
зентації власних робіт, які роз-
містили у коридорі школи. Пе-
дагог-організатор Влада Самой-
ленко оформила виставку ди-
тячих малюнків на тему «Діти 
за мир». Розпочався семінар ві-
тальною візиткою, яку підготу-
вала педагог-організатор школи 
Оксана Мосна разом із учнями 5 
та 7 класів. На розгляд учителів 
району було представлено інте-

грований урок у 6 класі  на тему 
«Образи зими в образотворчо-
му та музичному мистецтві», 
який провели учителі Валенти-
на Синявська та Катерина Тате-
восянц. Урок пройшов цікаво та 
змістовно. 

Незабутні враження викликав 
загальношкільний захід «Сила 
непереможних», що підготувала 
вчитель музичного мистецтва 
Катерина Татевосянц при допо-
мозі вчителів гуманітарного ци-
клу Віри Усачової, Ольги Філо-
ненко та випускниці школи 2009 
року Рімми Столяренко. Учні 
школи відповідально постави-
лись до участі в семінарі. Захід 
викликав у гостей хвилювання, 
бо відображав сьогодення Украї-
ни та патріотичне піднесення.

любов ГлАдкА, 
директор Кіровської СШ-2.

редАкційнА ПоШтА

ВдЯчнІСТь
деПУТаТам

семінАр  учителіВ

формуВАння                                                  ШколяріВ творчих  здібностей

на всіх існуючих мовах 
світу люди хвалять Го-
спода, й не тільки в хра-
мах і молитвах, але й у 
звичайній розмові, піснях 
та віршах. особливо в 
свято різдва христово-
го, коли по всій хреще-
ній землі, від засніженої 
європи до зеленої Греції 
та безводних арабських 
пустель, співаються ко-
лядки й різдвяні пісні, 
прославляють народи 
новонароджене немовля 
та його Пречисту матір. 

7 січня після Боже-
ственної Літургії вихо-
ванці недільної школи, 
яка діє при храмі препо-
добних Антонія і Феодосія 
Києво-Печерських, весело 
зустрічали Різдво Христове. 

Духовний наставник шко-
ли Костянтин Дробітько, 
настоятель храму, протоіє-
рей, привітав усіх із велич-
ним Святим Різдвом і поба-
жав Божого благословення 

та незламної віри в перемо-
гу праведності та добра. Зі 
щирими поздоровленнями 
до присутніх звернувся Ва-
лерій Осадчук, заступник 
Ювілейного селищного го-
лови. Недільній школі він 
зичив процвітання, її учням 
здоров’я, й зазначив, що в 
час, коли у вирію снігових 

заметів та під відкрити-
ми небесними брамами, на 
благословенній землі здій-
снюються найзаповітніші 
бажання та творяться дива. 

Прославляючи Сина Божо-
го, дітки продемонстрували 
цікаву Різдвяну казку. Ге-
роями вистави були Віфле-
ємська та Маленькі зірочки, 

які повідали всім історію 
появи на світ чудесного Бо-
гонемовляти. Віщували про 
дари, які принесли йому 
волхви та про пастухів, які 

поквапилися поклонити-
ся нашому Спасителю. 
Дізналися присутні й про 
підступні дії злого царя 
Ірода. Зворушливою вия-
вилася розіграна малень-
кими акторами сценка, 
в якій ангели сповістили 
всьому світові про велику 
радісну подію – народ-
ження Христа. 

В атмосфері добра та 
посмішок діти читали 
різдвяні вірші, співали 
колядки. Захоплюючими 

були ігри та конкурси, які 
для діточок підготувала Ва-
лентина Кухарук, директор 
недільної школи. В різдвя-
них забавах, як вихованці 
школи, так і гості залюбки 
брали участь. Також була 
проведена пізнавальна ві-
кторина, де малеча відгаду-

вала загадки та відповідала 
на питання православної 
тематики. Довелось поду-
мати й поміркувати. 

Приємним сюрпризом 
став подарований диск, 
який розповідає про роботу 
недільної школи, яка від-
крита за проектом «Ство-
рення духовного центру 
розвитку особистості «Від-
родження» під головуван-
ням Ювілейного селищного 
голови Івана Камінського.

А на завершення свята 
народження Сина Божого, 
сповненого душевністю та 
родинним теплом, на вихо-
ванців чекали солодкі пода-
рунки та м’які іграшки, які 
будуть чудовою згадкою 
малечі про весело та ціка-
во проведений час у цер-
ковно-приходській школі в 
Ювілейному. 

наталія якіВецЬ.
 на фото: різдвяний ра-

нок у приміщенні ювіле-
йної ПШ-2. 

ПрАВослАВні трАдиції 

Зірка Засвітила –
про різдво сповістила
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После увольнения из рядов Советской Армии, 
где я прослужил 3 года срочной службы, с до-
лжности инструктора политического отдела по 
комсомольской работе 26-й Кенигсбергской, 
Ордена Александра Невского 
железнодорожной бригады, 
я был утвержден на отчет-
но-выборной комсомольской 
конференции нашего района 
в декабре 1967 года заведую-
щим отделом комсомольских 
организаций. С тех пор на-
чинается моя жизнь в нашем 
районе и продолжается до сих 
пор, вот уже на протяжении 47 
лет. Начало моей комсомоль-
ской деятельности в области 
начинается полвека спустя, с 
1964 года. После окончания 
службы в армии меня на бесе-
ду в обком комсомола пригласил второй секре-
тарь Чумаков е.Р., предложил работу в комсомо-
ле в области, я выбрал тогда наш район. евгений 
Родионович поддержал мое предложение, так 
как совсем недавно, при создании нашего райо-
на в 1965 году он был 
первым секретарем 
райкома комсомола.

Следует отметить, 
что наш райком ком-
сомола создан в 1920 
г. на основании ци-
ркулярного письма 
№1 Временного Губернского комитета КСРМУ о 
создании местных комитетов комсомола (Комму-
нистический Союз Рабочей Молодежи Украины).

евгения Родионовича затем переводят на пар-
тийную работу – вторым секретарем Криничан-
ского райкома партии, первым секретарем Цари-
чанского района, секретарем Днепропетровско-
го обкома партии, курирующего сельское хозяй-
ство. Затем он заведует сельскохозяйственным 
отделом ЦК КП Украины и избран депутатом 
Верховного Совета Республики. Это 
был человек большой души, интелли-
гентный, образованный, имел канди-
датскую степень, ответственный обще-
ственный деятель. его приемником на 
посту первого секретаря райкома ком-
сомола был Обуховский В.П. Пришел 
работать в райком комсомола, пройдя 
уже жизненный «университет».

Вместе с Черным В.Г. (нашим земля-
ком, Почетным гражданином района, 
заканчивали Мелитопольское техни-
ческое училище, работая на производстве око-
нчил Ленинградскую высшую школу культуры 
профсоюзов). 

По истечении срока работы в комсомоле, он 
работал заведующим отделом пропаганды и 
агитации нашего райкома партии. В работе его 
всегда отличал дружеский, товарищеский под-
ход к людям, он проявлял образец культуры и 
вежливости в обращении к работе. В районе и за 
его пределами все знали его неутомимый энту-
зиазм и творческий подход к делу.

С 1974 г., долгие 40 лет, он работал заве-
дующим отделом культурно-массовой работы 
облсовпрофа. его работа на этой должности 
отличительна проведением многочисленных 
творческих фестивалей, смотров, зональных и 
районных праздников в районах области.

До настоящего времени он курирует работу оз-
доровительных заведений одного из крупнейше-
го обкома профсоюзов. За долголетнюю работу 
награжден высшим знаком ЦК ВЛКСМ «За ак-
тивную работу в комсомоле», почетным знаком 
«За долголетнюю работу в профсоюзе», несколь-
кими правительственными наградами, он член 
Национального союза журналистов Украины.

Многие работники райкома комсомола, полу-
чив хороший опыт работы, переходили на дру-
гую партийную и общественную работу.

Предыдущий мой зав. орготделом Плужников 
В.Д. работал инструктором обкома партии, за-
тем окончил высшую школу КГБ, служил в ор-

ганах нашей области, полковник в отставке. 
Плужникова М.Ф. – первый секретарь райкома 

комсомола, секретарь райкома партии, возглавляла 
дом политического просвещения обкома партии.

Позже первыми секретарями райкома комсомо-

ла были Добрынин е.П., Бажанюк В.В, Соловьева 
Л.М., Шкурко А.И., Черная Л.И., Купец А.М.

Днепропетровский райком комсомола был од-
ним из многочисленных организаций в области, в 
72-х первичных организаций насчитывалось свы-
ше 3 000 комсомольцев. На счету комсомольцев ра-
йона много ударных дел, поистине образец герои-
ческого труда они показывали на производстве, за 
что им оказывалось высокое доверие и почет.

В 80-е годы прошлого столетия: Анастасия По-

номаренко, комсомолка Днепропетровской птице-
фабрики, избрана депутатом Верховного Совета 
Украины; 69 членов ВЛКСМ избраны депутатами 
районного, поселкового и сельских советов трудя-
щихся. В 1970 г. орденом «Трудового Красного Зна-
мени» награждена молодая доярка совхоза «Ниж-
неднепровский» – Таисия Сидоренко; Орденом 
«Знака Почета» – Татьяна Шапа – доярка совхоза 
«Маевка»; 5 комсомольцев награждены медалью 
«За трудовое отличие»; 18 членов ВЛКСМ, в том 
числе и я, награждены медалью «За доблестный 
труд». Лучшему молодому трактористу района 
Анатолию Шахову из совхоза «Украина» вру-
чен Юбилейный трактор ЮМЗ5-6А. В этом же 
году комсомольско-молодежные экипажи Нико-
лая Серги из совхоза «Большевик» и Станислава 
Костыря из совхоза «Заря» на уборке зерновых за-
няли призовые места в районе и области.

29 октября 1970 г. на торжественном заседа-
нии бюро РК ЛКСМУ были определены лучшие 
комсомольские организации района – ими ста-
ли организации совхозов «Нижнеднепровский», 
«Украина» и «СМУ-41».

Лучшей молодой дояркой года стала евдокия 
Шаровская из совхоза «Маевка». Лучшей моло-

дой птичницей – Валентина Самохатняя из Дне-
пропетровской птицефабрики, лучший молодой 
тракторист – Владимир Тараненко из совхоза 
«Петриковский». В 1971 г. комсомолец СПМК-
40 Владимир Лучной стал золотым призером 
Республиканского конкурса молодых мелиора-

торов республики, который проходил 
на строительстве Фрунзенской ороси-
тельной системе – Республиканской 
ударной комсомольской стройке уже 
второй очереди. А 2 октября 1970 г. на 
слете молодых строителей рапортовали 
об участии в строительстве и сдачи 22 
тыс. га орошаемых земель – завершении 
строительстве ее первой очереди.

До перехода к одной из юбилейных 
дат в районе, хочу сказать несколько 
слов о комсомольском и пионерском 
активе района, который много сделал 
в период первых лет становления на-
шего района. В работе комсомольских 
организаций молодые люди приобрели 

первые организаторские навыки, готовились к 
дальнейшей самостоятельной работе.

Среди актива тех лет, секретари комсомоль-
ских организаций: Костерниченко А.В. – совхоз 
«Украина»; Река А.В. – совхоз «Подгородний»; 

Кислица Т.Н. (Черная 
Т.Н.) – совхоз «Днипро»; 
Самохатняя В. – Дне-
пропетровская птицефа-
брика; Тягло П.П. – Ки-
ровская территориаль-
ная; Максименко Л.Н. 
– совхоз «Нижнедне-

провский»; Ситницкая Л.Г. – райисполком; Лоян 
В.Н. – районная больница; Сукач В.П.– совхоз 
«Перемога»; Костыря С.А. – совхоз «Заря»; Пи-
липенко И.И. – совхоз «Большевик» и другие.

Основными организаторами воспитательной 
работы с пионерами и комсомольцами из сел ра-
йона были пионерские вожатые. Многие из них, 
проработав много лет, в деловой квалификации 
выросли до уровня руководителей школ сельских 
советов и других учреждений: Рогожина Л.Р. – ди-

ректор Николаевской СШ №2; Скорик Л.Т. 
– директор Николаевской СШ №1, предсе-
датель сельского совета; Михайлова С.М.– 
директор школы-лицея г. Днепропетровска; 
Савчук Г.В. – директор Подгороднянской 
СШ №2; Драган В.А. – директор Подгород-
нянской СШ №4; Кудым Г.В. – директор По-
дгороднянской СШ №3, инспектор районо; 
Масалова Л.П. – директор Любимовской 
СШ, «Заслуженный учитель Украины»; 
Щербакова О.В. – проректор строительной 
академии г. Днепропетровска, кандидат пе-

дагогических наук; Иванская Н.А. – инструктор 
обкома комсомола.

В 1971 г. в результате увеличения работ на 
строительстве второй очереди Фрунзенской оро-
сительной системы и канала «Днепр-Донбасс» 
возникла необходимость перейти мне на работу 
в должности комсорга ЦК комсомола Украины, 
решение секретариат ЦК принял 21.03.1971 г., до 
тех пор на протяжении трех лет я был членом 
комсомольского штаба стройки. Строительство 
Фрунзенской оросительной системы – Респу-
бликанской ударной комсомольской стройки – 
решение секретариата Центрального комитета 
комсомола Украины было принято в начале 1964 
года, а уже 1 февраля 1964 года в поселке Под-
городное (тогда еще Новомосковского района)  
был проведен первый воскресник по подготовке 
строительной площадки под строительство ком-
сомольского городка для молодых строителей. 
В воскреснике участвовало 26 человек, из них 
20 комсомольцев и молодых рабочих. 

Потому этот год юбилейный – 50 лет нача-
ла строительства Фрунзенской оросительной 
системы.

(Продолжение читайте в следующем номере)

началo строительства республиканской 
ударной комсомольской стройки – 

Фрунзенской оросительной системы

ПерелистыВАем   стрАницы   истории

на фото: 1 февраля 1964 год первый воскресник – день рождение строй-
ки. Первый комсорг цк лксм украины Вью В.Г. (первый ряд в очках).

на фото: строительство магистрального канала фос.

офіційнА ЗАрПлАтА – не Виняток, А нормА життя
Виплата заробітної плати у «конвертах» – це поширений спосіб ухилення від спла-

ти податків. Для держави це – ненадходження належних платежів у бюджет, а для 
працівників – в подальшому низький рівень пенсії та соціальних гарантій. У такій 
ситуації винні, як роботодавець, так і працівник, який погоджується отримувати 
«сіру» заробітну плату. Тому саме громадяни повинні ставати на захист своїх прав, 
вимагаючи офіційного оформлення трудових відносин.

Дніпропетровська ОДПІ звертає увагу громадян – вимагайте від своїх роботодавців офі-
ційного оформлення трудових стосунків та виплати заробітної плати відповідно до законо-
давства – прозоро й чесно. Не залишайтесь осторонь, бо йдеться про Ваші права. Відповідно 
до статті 16 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Вам надано 
право отримувати від страхувальника (роботодавця) підтвердження про сплату страхових 
внесків, а також вимагати їх сплати, у тому числі в судовому порядку. Пам’ятайте, що тільки 
нарахована та виплачена заробітна плата в розмірі законодавчо встановленого мінімуму дає 
право на врахування страхового стажу при призначенні (перерахунку) пенсії.

Відповідально до цього питання мусять поставитися також самі роботодавці: не 
порушувати Закон, оформляти належним чином трудові відносини зі своїми праців-
никами. Не варто забувати, що виплата заробітної плати без сплати встановлених 
податків і зборів є грубим порушенням законодавства України й підпадає під адмі-
ністративну та кримінальну відповідальність.

Про мінімАлЬну ЗАроБітну ПлАту 
ГУ ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що згідно Закону України «Про 

Державний бюджет на 2015 рік» мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі: з 
1 січня по грудень – 1 218 грн; з 1 грудня – 1 378 грн. 

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць в розмірі з 1 січня 
2015 року становитиме 1176 грн, з 1 грудня – 1330 грн, а для основних соціальних і 
демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року – 1032 грн, з 
1 грудня – 1167 грн; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 грн, з 1 груд-
ня – 1455 грн; працездатних осіб: з 1 січня 2015 року – 1218 грн, з 1 грудня – 1378 грн; 
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року – 949 грн, з 1 грудня – 1074 грн.

дніпропетровська одПі.

держАВнА фіскАлЬнА служБА укрАїни ПоВідомляє
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Г о р о с к о П

Господарочка
ВодохрещА: трАдиції тА сВяткуВАння

На Водохреща «вечірня освячена вода» набуває цілющих 
властивостей і зберігає їх протягом року. А вранці після церков-
ної служби святять Йорданську воду, яку вважають своєрідним 
спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею 
освячують храми, домівки й навіть домашню худобу.

Напередодні Водохрещі святкується «Голодна кутя». Увесь цей 
день віруючі люди нічого не їдять – постяться. Сідають вечеря-
ти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подають пісні страви: 
борщ, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці, кутю 
та узвар. 

Наступного дня зранку йдуть до церкви святити воду, а потім 
повертаються до своїх домівок. Поки мати подає страви на стіл, 
батько бере пучок сухих васильків, мочить їх у свяченій воді й 
кропить все в хаті та в господарстві. Потім всі сідають за стіл. 
Обов’язково перед їжею п’ють свячену воду. 

Пісні стрАВи для сВяткоВоГо столу
Борщ «осоБлиВий»

інгредієнти: 4 картоплини, 200 г капусти, зелень петрушки, 
кропу, 1 зубчик часнику, 5 ст.л. олії, сіль, перець, 1 буряк, 1 мор-
квина, 1 цибулина, 1 болгарський перець, 3 ст.л. томатної пасти.

Приготування: наріжте картоплю, перець та моркву куби-
ками; нашаткуйте капусту; натріть на терці буряк; по-
дрібніть часник. 

У розігріту сковороду налийте олію, обсмажте буряк – 4 
хв., далі додавайте поступово цибулю, моркву, болгарський 
перець, томатну пасту та помішуючи ще 5 хв., смажте. 
Влийте склянку гарячої води, накрийте кришкою – туш-
кувати на слабкому вогні 15 хв. У каструлі закип’ятіть воду, 
посоліть і покладіть нарізану картоплю. Через 10 хв. покла-
діть нарізану капусту, а через 5 хв. покладіть зажарку і ва-
ріть ще 3 хв. Додайте зелень, подрібнений часник. 

ГречАні млинці З яйцем
інгредієнти: 125 г пшеничного борошна, 125 г греча-

ного борошна, 6 яєць, 1/2 ч.л. солі, 10 г цукру, 40 мл олії.
Приготування: у миску просійте обидва види борошна. Влий-

те 600 мл води й швидко перемішайте. Додайте яйця, не припи-
няючи помішувати. У тісто додайте сіль, цукор, влийте олію і ще 
раз перемішайте (тісто має вийти рідким). В окрему миску роз-
бийте яйця і перемішайте вилкою до однорідності. Налийте 
тісто на розігріту, змащену маслом сковороду, і рівномірно 
розподіліть. Вогонь повинен бути досить великим. Як тільки 
млинець підсмажиться з одного боку, переверніть і відразу ж 
налийте на підсмажену сторону 2-3 ст.л. яйця. Коли млинець 
почне схоплюватися, складіть млинець навпіл і обсмажте з 
обох сторін. 

ВАреники З кАПустою
інгредієнти: 500 г капусти, 150 г моркви, 2 цибулини, 350 г 

борошна, 150 мл олії, чорний мелений перець та сіль.
Приготування: візьміть 250 г борошна, дрібки солі та води 

й замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку й залиште на 40 хв. На-
тріть моркву на дрібній тертці й дрібно наріжте цибулю. Підсмажте 
їх разом до прозорості цибулі. Тонко нашаткуйте капусту й додайте 
до моркви з цибулею. Тушкуйте на маленькому вогні, періодично 
помішуючи, до готовності капусти (вона повинна набути коричне-
вого кольору). Начинку відкладіть та охолодіть. Розкачайте тісто, 
виріжте кружальця, викладіть на них начинку й заліпіть краї. Гото-
ві вареники кидайте у киплячу підсолену воду й варіть 7 хв. Пода-
вати до столу зі смаженою цибулею.

ПиріГ іЗ ВАренням
інгредієнти: 2 скл. борошна, 3 ст.л цукру, 6 ст.л. олії, півсклян-

ки води, 1 пакетик ванільного цукру, 0,5 ч.л. соди.
для начинки: 1,5 скл. будь-якого варення за смаком, 2 ст. л. 

борошна, 3 ст. л. цукру. 
Приготування: перемішайте 1 скл. борошна, соду, цукор та ва-

нільний цукор. Додайте олію, воду та решту борошна й замісіть 
тісто. Загорніть у харчову плівку й покладіть на одну годину в хо-
лодильник. Розділіть тісто на дві частини й розкачайте товщиною 
5 см. Одну частину викладіть на дно форми, змащеною олією, і 
сформуйте бортики. На тісто викладіть варення й накрийте звер-
ху другою частиною тіста. Защипніть краї, наколіть тісто видел-
кою й випікайте у розігрітій до 180 ºС духовці 25 хв.

БеЗПечне ВодохрещА
19 січня відбудеться Водохреща, під 

час якого багато людей бу-
дуть купатися у водоймах 
із низькою температурою 
води. Під час купання 
можливі випадки переохо-
лодження організму люди-
ни. Його основні причини 
– тривале перебування в 
воді або навіть короткочас-
не перебування в крижаній воді. Реакція 
людини на переохолодження визначаєть-
ся ступенем адаптації організму до холо-
ду. Для попередження переохолодження 
при купанні необхідно обмежувати час 
перебування в воді та регулювати перерви 
між заходами в воду.

ознаками переохолодження є: оз-
ноб, тремтіння, синюшність шкіряних 
покривів та губ, зниження температури 
тіла, біль у пальцях рук та ніг, поява «гу-

сячої шкіри». У постраждалого наступає 
апатія, сонливість, загальна слабкість, 

поверхневе дихання.
Під час переохолодження 

постраждалому необхідно 
надати першу допомогу.  
При легкому ступені пере-
орхолодження постражда-
лого треба тепло одягти, 
напоїти гарячим чаєм або 
кавою. Змусити виконува-

ти інтенсивні фізичні вправи. При се-
редньому та важкому ступенях перео-
холодження постраждалого необхідно 
розтерти вовняною тканиною. Зігріти 
під теплим душем (якщо його поміща-
ють у ванну, то температуру води під-
вищують поступово від 30-35оС до 40-
42оС). Зробити масаж усього тіла. Зігрі-
вання повинно бути поступовим, щоб 
не було різкого перепаду температур. 

Цінуйте своє життя та здоров’я.

БудЬте оБережні нА лЬоду!
необхідно твердо засвоїти: не ловити рибу по-

близу вимоїн, далеко від берегів; не випробовувати міцність льоду ударом ноги; 
не виходити на лід у нестійку погоду; не пробивати поруч багато лунок; не зби-
ратися великими групами; мати під рукою довгу мотузку; і найголовніше – не 
панікувати! Категорично забороняється вживати спиртні напої!

БеЗПекА життєдіялЬності

оВни. Початок тижня принесе вам відчуття 
завершеності певного етапу в житті й початку 
нового. Але врахуйте, що ідеї, які можуть вас від-
відати, повинні витримати перевірку часом. 

тілЬці. Ваші плани стануть більш реалістич-
ними, а енергія та ентузіазм дозволять добитися 
надзвичайних успіхів у роботі. Дуже велике значен-
ня на цьому тижні матимуть довірливі стосунки 

з дітьми. 
БлиЗнюки. Не пропустіть знаки 

долі, що вказують на те, що потребує 
вашої уваги. У цей період вам треба ос-
таточно визначитися з планами й пер-
спективами. 

рАки. У вас з’явиться багато думок 
та ідей, але поки що не поспішайте при-
ступати до їх реалізації, якими б вдали-
ми вони вам не здавалися. Змінювати на-
прямок роботи не поспішайте. 

леВи. На вас очікує висока ймовір-
ність значущих подій в особистому 

житті. Ваші близькі потребуватимуть від вас під-
тримки й допомоги. 

діВи. Зірки принесуть на цьому тижні вам уда-
чу. Ви можете розраховувати на компліменти, по-
дарунки та інші знаки уваги з боку тих, хто до вас 

небайдужий.
тереЗи. Відійдіть від 

активної діяльності й змі-
ніть обстановку. Вашої 
енергії вистачить як на 
успішне вирішення ділових 
завдань, так і на особисті 
питання.

скорПіони. Особли-
ву значимість придбають 
події з життя вашого най-
ближчого оточення. Про-

являйте підвищену спостережливість і аналізуйте 
ситуації, що відбуваються навколо. 

стрілЬці. Тиждень буде сповнений яскравими 
подіями. Від вас вимагатимуть  зосередженості 
та уваги. Якщо вас чекає важлива розмова з керів-
ництвом, ретельно підготуйтесь.

коЗероГи. На цьому тижні можуть збільши-
тися кількість робочих обов’язків, і не виключено, 
що вам нагадають про невиконані обіцянки. 

Водолії. Намагайтеся більше часу проводити 
з близькими людьми, вони потребують вашої ува-
ги. Тримайте рівновагу між особистим життям 
і роботою.

риБи. Вам буде непросто, тому що потік справ 
збільшиться. Доведеться в терміновому порядку 
вирішувати багато питань, намагаючись встигну-
ти завершити все вчасно. 

Споживче товариство Дніпропетровського району продає нежит-
лове приміщення – об’єкт: «Продовольчий магазин № 2», розташо-
ваний за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський 
район, с. Степове, вул. Центральна, буд. 10. Площа приміщення 412,5 
кв. м,  ціна – 440000 грн з ПДВ. Телефон для довідок (095) 144-46-36.

Якщо ви хочете 
досягти успіху, 
уникайте сонли-
вості, ліні, поспі-
ху, страху, гніву 
і нерішучості.

Як каже мудрість...

Артем ЗАПолянсЬкий, головний інспектор Дніпропетровського ра-
йонного сектора ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
дмитро іВАннікоВ, завідувач сектору взаємодії з правоохоронними ор-
ганами, цивільного захисту та оборонної роботи.  

Втрачене військове посвідчен-
ня на ім’я карача тараса рома-
новича, вважати недійсним.

рАйонний центр соціАлЬ-
них служБ для сім ї, дітей 
тА молоді оголошує конкурс 
на зміщення вакантної посади 
спеціаліста І категорії відділу 
соціальної роботи. Документи на 
конкурс приймаються протягом 
30 календарних днів після публі-
кації. Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна 
вища освіта за фахом педагога, 
психолога, соціального педагога, 
соціальний працівник, медич-
ного працівника, стаж роботи за 
фахом не менше 3 років, володін-
ня персональним комп’ютером в 
обсязі користувача програмного 
забезпечення. довідки за адре-
сою: сел. ювілейне, вул. те-
плична, буд. 5, каб. 41.

тел. 753-68-41. 

уПрАВління ПенсійноГо 
фонду укрАїни В дніПро-
ПетроВсЬкому рАйоні дні-
ПроПетроВсЬкої оБлАсті 
оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: головного спе-
ціаліста відділу надходження, 
прогнозування платежів, обліку 
застрахованих осіб та контроль-
но-перевірочної роботи;завідую-
чого сектором інформаційних сис-
тем та програмного забезпечення. 
У конкурсі можуть взяти участь 
усі бажаючі громадяни України, 
які мають повну вищу освіту від-
повідного професійного спряму-
вання та стаж роботи в державній 
службі або в сферах управління 
за фахом. Володіння комп’ютер-
ними програмами, знаннями за-
конодавчої бази та інструктивних 
документів. За довідками зверта-
тися за телефонами: 725-47-06, 
27-80-40. Адреса: сел. ювілейне, 
вул. теплична, 23. Документи 
приймаються протягом 30 кален-
дарних днів із дня  опублікування 
оголошення. 

крАсуням нА ЗАмітку
Сприятливі дні для стриж-

ки волосся: 16, 17, 18, 24, 29 
та 30 січня.

мАГнітні Бурі
незначні коли-

вання: 17, 22 та 31 
січня.

слід бути уваж-
ним до свого здо-
ров’я: 25 та 26 січня.

Свідоцтво на право власності 
на житловий будинок б/н видане 
04.11.1997 р. на ім’я Школи сер-
гія олексійовича Виконавчим 
Комітетом Підгородненської 
міської ради на житловий буди-
нок, який розташований за адре-
сою: м. Підгородне, вул. Тюмен-
ська, № 5, вважати недійсним у  
зв’язку з його втратою.
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Дуже швидко промайнув І семестр. Вже 

й Святий Миколай роздав подарунки. Учні 
початкових класів Зорянської школи зустрі-
лися з Дідом Морозом та Снігуркою. Перед 
дійством привітала присутніх директор 
школи Кулак Л.В. Новорічне свято поча-
лося радісними оплесками 
та запальним танком гно-
миків-першокласників 
(класовод Титова М.Г.). 
Другокласники показа-
ли Різдвяний вер-
теп та сучасний та-
нок (класовод Крен 
Т.Д.). Всіх глядачів 
порадували казкою 
«Маша та Ведмідь» 
учні 3 класу (хоре-
ограф Серга К.Л.). 
Захоплюючим но-
мером новорічного 
ранку була чарівна 
казка учнів 4 класу (класовод Вусік В.В.). Під 
час свята діти водили хороводи, відгадували 
загадки, за які отримали солодкі призи від 
Діда Мороза та Снігуроньки. Продовженням 
свята стала новорічна вистава від лялькового 
театру «Овація». 

Казку «Вовк та семеро козенят» показали 
учні 5 класу (класний керівник Вербицький 

С.А.). Шестикласники порадували глядачів 
казкою «Царівна-несміяна» (класний керів-
ник Коваленко С.М.). Учні 7 класу предста-
вили казку «Колобок» на новий лад (клас-
ний керівник Підтикана Т.В.). Традиційно 
святкові заходи завершив новорічний бал 

для учнів 8-11 класів. А почалося 
це дійство з вертепу, який підго-

тували учні 8 класу (класний 
керівник Риндич Т.А.). Розкри-
ли свої таланти й учні 9 класу, 

які показали ритмічний та-
нок (хореограф Серга К.Л.). 
Десятикласники привітали 
присутніх новорічною піс-
нею (класний керівник Біла 
Н.М.). Відповідальними за 
свято були учні 11 класу. 
Вони були й ведучими, й 
проводили цікаві конкур-
си, розігрували лотерею, 
запрошували до танцю, 

пригощали солодощами та кавою, підтриму-
вали святковий настрій усіх присутніх весе-
лими жартами. Всі учні школи були задіяні у 
виступах. Масу задоволення отримали діти, 
вчителі та батьки, які підготували прекрасні 
костюми для своїх дітей. 

Вікторія коВАленко, 
учениця 11 класу Зорянської СШ.

Щедрим на успіхи та перемоги для учнів та педаго-
гів Горянівської СЗШ був і 2013-2014 навчальний рік. 

наші учні стали переможцями іі етапу учнів-
ських олімпіад із різних предметів: Максим Само-
хатній (8 клас) – ІІ місце з біології, Олександр Ткаченко 
(10 клас) – ІІІ місце з біології, Аліна Пономаренко (10 
клас) – ІІІ місце з екології (відібрана для участі в облас-
ній олімпіаді з екології; вчитель Хуторна Т.С.), Олек-
сандр Кінебас (11 клас) – ІІІ місце з географії (вчитель 
Уряшник Н.В.), Сергій Ларченко (6 клас) – ІІ місце з 
математики (вчи-
тель Кордіна Л.В.).

Учні щорічно бе-
руть активну участь у Всеукраїнських та 
Міжнародних конкурсах «Колосок», імені 
Петра Яцика, імені Т. Г. Шевченка, «Па-
тріот», «Геліантус», «Грінвіч», «Кенгуру», 
«Левеня».

на базі школи працюють гуртки, 
вихованці яких також постійно беруть 
участь у конкурсах та стають перемож-
цями: Каріна Сидоренко (7 клас; гурток 
«Юні квітникарі», кер. Хуторна Т. С.) – об-
ласний етап конкурсу «Мій рідний край 
– моя земля», Дар’я Кучер (7 клас; гурток «Петриків-
ський розпис»; кер. Ібадуллаєва С. М.) – обласний кон-
курс «На кращого юного майстра народних ремесел», 
Дар’я Кучер, Валентина Щогла, Каріна Сидоренко, На-
талія Звенігородська (7 клас; гурток «Петриківський 
розпис», кер. Ібадуллаєва С. М.) – переможці конкурсу 
«Знай і люби свій край»; танцювальний колектив «Сві-
танок» зайняв ІІ місце у фестивалі «Україно моя».

Наші учні навчаються у різних секціях Малої ака-
демії наук, обласної хіміко-біологічної заочної школи. 
Постійно стають переможцями. Також  шкільна збірна 
на чолі з вчителем фізичної культури Легезою І. С. бра-
ла участь у спортивних змаганнях різного характеру 
(тенісу, футболу, волейболу, стрільби).

Педагогічний колектив школи вже вкотре надіслав 
свої роботи для конкурсу педагогічних здобутків. Спо-
діваємося на перемогу. 

Шкільне свято «Новорічна казка» відбулося для мо-
лодшої ланки 24 грудня та 25 грудня для середньої та 
старшої ланок. Перш за все привітати учнів зі святом 
прийшов Вадим Вілько, Кіровський селищний голова. 
Педагогічний, учнівський та батьківський колективи 
школи надзвичайно вдячні йому за матеріальну до-
помогу у ремонті шкільного даху (30 000 грн). Вадим 

Леонідович щиро привітав присутніх із Новим роком, 
побажав здоров’я, успіхів у навчанні та веселих ново-
річних та різдвяних свят. 

Ми опинились у магічному лісі, де звірята були вже 
майже готові до зустрічі Нового року. Раптово вияв-
ляється, що зник ключ від годинника, котрий відра-
ховує час до початку Нового року. Біда, що ж робити? 
Ключ, котрий був викрадений лиховісними Бабою 
Ягою та царем Чахликом, знайшовся завдяки старан-
ням звіряток. І Кощій виявився не такий страшний, 

навіть добрий, про-
те вимогливий. Він 
забажав відповіді на 

свої загадки, без котрих добути заповітний ключик не 
виявлялось можливим.  Завдяки дівчині-хвилинці діти 
годинника все ж завели, прозвучало довгоочікуване 
відлуння новорічних курантів. Прийшов Дід Мороз зі 
Снігуронькою, із собою вони привели рік Кози. Ялин-
ка засяяла сотнями новорічних вогників.

Учнів сьомого, восьмого, дев’ятого, десятого та 
одинадцятого класів показали гостям переосмисле-
ну ними казку Шарля Перо «Червоний Каптурик». 
Класичний початок казки був продовжений несподі-
ваними оборотами. Після порад матусі Червона Ша-
почка пішла, несучи любій бабусі пиріжки, до лісу. У 
гущавині вона зустріла вельми вольяжного вовка. Він 
відправив бідну дівчину блукати дуже довгою стежи-
ною, сам же сіромаха підтюпцем відправився корот-
кою дорогою.

Але казковий світ не без добрих істот. Каптурик зу-
стрічає на заплутаній доріжці трьох фей та інших зві-
ряток, що вказали вірний шлях. В цей казковий вечір 
вовка пробачили, і він разом із усіма привітав глядачів 
із Новим роком. Кожен із юних артистів отримав со-
лодкий подарунок.

світлана іБАдуллАєВА, 
вчитель російської мови Горянівської СШ.

Ялинк а

Ц І Н А  З А В О Д
Можлива оплата розстрочкою.

Знижка 35%. двері вхід-
ні, міжкімнатні. Замір. 
доставка. установка. 

(068) 704-84-45, (050) 768-71-11,
(093) 405-20-87. 

Володимир Владіміров
vogo.88@mail.ru

Щороку ми чекаємо на Новорічне свято з вірою 
у диво, з надією вдивляючись у майбутнє, загаду-
ємо найзаповітніші бажання. «Зимонько красна, 
зимонько прекрасна, що ти нам, зимо, принесла? 
– Принесла я вам снігу, морозцю, свят багато та 
подарунків». Такими словами розпочалася ново-
річна вистава, організована сільським клубом для 
дітей пільгових категорій с. Партизанського. Гос-
тей розважали казкові герої – загадкова Зима, ча-
рівна Зірочка, Чортик, Сніжинки, Вітер, Зайчик, 
Ведмедик, і, звичайно, Дід Мороз та Снігуронька. 
Всі ці ролі зіграли: Юрій Литовченко, Владислав 
Вергун, Ганна та Софія Шевченко, Ганна Залуш-
на,  Дмитро Свічкаренко, Гліб Баранець, Вікторія 
Тулякова, Лісова Юлія, Кіра Завалипич, Лада 
Бойко-Жиденко, Олексій Акастьолов. Упродовж 
вистави герої казки забавляли дітей веселими 
іграми та конкурсами, в яких брали участь усі 
бажаючі глядачі. 

На завершення дійства Дідусь Мороз вручив 
кожній дитині надзвичайні подарунки від рай-
держадміністрації та депутата районної ради Іва-
на Буряка. Закінчилося свято веселим новоріч-
ним хороводом навколо красуні-ялинки. 

А в центрі житлового масиву, біля ялинки, вста-
новленої сільським головою Олександром Горча-
ковим, як завжди, малеча чекала на Діда Мороза 
(Олександр Одноріг), Снігуроньку (Вікторія Тули-
кова) та Чарівну Козу (Людмила Волошина) – сим-
вол прийдешнього року. Працівники Партизан-
ського сільського клубу та бібліотеки привітали 
односельців із Новим роком та Різдвяними свята-
ми. У Новий рік вступаємо з побажаннями миру 
та злагоди кожній родині, в нашій славній Україні.

Ганна ГончАренко, завідуюча Партизан-
ським сільським клубом.

Зимонька прекрасна
ноВорічні ВіЗерунки

кАЗкоВий  ВоГник

Відлуння сВятА

в  Зорянськ ій  школі

Олександр Іванович має загальний стаж 
роботи за фахом 51 рік, відмінник народ-
ної освіти СРСР, кращий вчитель району. 
З 2005 року Олександр Чайка обраний го-
ловою колективу фізкультури «Вимпел» 
Степнянської сільської ради на громад-
ських засадах. За період, коли Олександр 
Іванович очолює колектив, він став при-
зером ІІ, ІІІ, ІV та переможцем V облас-
ної комплексної спартакіади «Краще 
спортивне село Дніпропетровщини». 
Чайка О.І. є тренером збірної району з 
гирьового спорту, перетягування канату, футзалу та футболу (жін-
ки). Він виховав майстра спорту України, члена збірної команди 
області з гирьового спорту, чемпіонку світу та України Катерину 
Глущенко. А вихованець Олександра Івановича Микола Книш на 
чемпіонаті України 2013 року виконав майстра спорту.

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм людину з щирою ду-
шею й добрим серцем – голову колективу фізкультури «Вим-
пел» Степнянської сільської ради

Олександра ЧАЙКУ 

Шановний Олександре Івановичу!
Ваші роки – то Ваш скарб, їм ціни немає,

Кожен рік багато вартий, 
всі про це ми знаєм, 

Вашу мудрість знаєм ми, цінуємо Ваш досвід, 
Шана в Вас поміж людей, і поваги досить.

Тож прийміть уклін від нас, щирі слова шани.
Всякий день і всякий час гордимось ми Вами!

З повагою колектив районної оганізації фст 
«колос» та сектор з питань фізичної культури і 
спорту, сім’ї та молоді рдА. 

дніПроПетроВсЬкий рем 
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних 
робіт у лютому місяці 2015 року будуть виникати 
перерви в електропостачанні наступних населених 
пунктів нашого району: с. Чумаки, м. Підгородне, с. 
Любимівка, с. Василівка, сел. Кіровське, с. Балівка, с. 
Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, сел. Ювіле-
йне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Новоолексан-
дрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таромське, с. Дзер-
жинець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.

При виявленні пошкоджень повітря-
них і кабельних ліній електропередач, 
трансформаторних підстанцій і розподіль-
чих пунктів, відчинених і пошкоджених 
дверей у них, спроб проникнення до при-
міщення з електронним обладнанням сто-
ронніх осіб, просимо сповіщати диспет-
черську службу дніпропетровського ра-
йону електричних мереж за телефоном: 
373-51-12, або районний відділ міліції.

із повагою до вас адміністрація дрем.

таланти горянівської школи

70 років


