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Шановні працівники Служби безпеки україни!
Продовжуючи кращі традиції своїх попередників, нинішнє покоління працівників СБУ 

забезпечує територіальну цілісність і суверенітет України. Впевнені, що працівники СБУ 
й надалі з честю виконуватимуть покладені на них обов’язки з дотриманням принципів 
законності, справедливості, професіоналізму. 

З нагоди професійного свята бажаємо всім військовослужбовцям, працівникам і ветера-
нам СБУ міцного здоров‘я, благополуччя, натхнення, пошани й нових професійних успіхів. 
Нехай щодня ваше життя буде щасливим і радісним, а в сім’ях панують тепло та затишок. 
Роман ПРуденко, в. о. голови райдержадміністрації.   Любов БіЛа, голова райради.

Зима 2014 року стала для незалежної України найстрашнішою, й у той 
же час найвизначнішою. Мирні мітинги, протести, що перейшли у збройні 
конфлікти та сутички, принесли понад сотню смертей. Ця пам’ять житиме 
в серцях українського народу. Проте будь-яка революція – це дестабілізація 
ситуації в країні, а в умовах загрози початку війни – ще й загроза державнос-
ті. Торкнулися ці події й Дніпропетровщини – регіону, який завжди виріз-
нявся поміркованістю. Ми пам’ятаємо, як 26 січня в обласному центрі в ході 
штучно створеного конфлікту постраждали десятки мирних громадян. Про-
те сьогодні життя в області знову повертається у мирне русло. Ситуація ста-
білізується. А Дніпропетровщина крок за кроком доводить: мир та суспільна 
злагода - найголовніше.

Під час своєї першої прес-конференції на посаді губернатора Ігор Коло-
мойський запевнив, що його робота буде направлена на повернення життя 
в нормальне русло: «Перш за все, це – боротьба з корупцією та дотримання 
порядку. Я вважаю, що спочатку потрібно привести в стан законності, спо-
кійного та нормального життя наших громадян, щоб вони відчували себе 
захищеними та відчували впевненість у завтрашньому дні. Важлива задача: 
заспокоїти населення, заспокоїти «гарячі голови», завершити всі непотрібні 
розмови.»

Обласна влада дала всім зрозуміти – вона за мирне співіснування та співп-
рацю на Дніпропетровщині найширшого спектру політичних сил, які діють 
в межах закону. Вже за кілька тижнів, після ретельного вивчення ситуації, 
активного спілкування з громадськістю, чисельних консультацій із різними 
політичними партіями та громадськими організаціями, рішучі дії не приму-
сили себе довго чекати. 

на дніпропетровщині встановлено перемир’я 
20 березня 2014 року підписаний Меморандум «Про громадське перемир’я 

на території Дніпропетровської області». Під документом підписалися пред-
ставники 7 партій та організацій різних ідеологічних поглядів та переконань. У 
рамках Меморандуму проголошено неприпустимість силового протистояння 
на мітингах та подальшої наруги над державними символами та пам’ятниками. 

Нова обласна влада змогла організувати конструктивний діалог, переконати 
занадто радикальних активістів у важливості миру та стабільності регіону. За 
рамки діалогу були винесені питання ідеологічної, політичної складової та сві-
тогляду. Ніхто не обговорював конкретні персоналії. Проте чітко була визна-
чена мета – виключення всіх можливих форм силового протистояння. 

«Ми, представники організацій, що підписалися нижче, усвідомлюючи 
глибокі ідеологічні суперечності та відмінності в наших поглядах, в жод-
ному разі не змінюючи своїх переконань, але усвідомлюючи необхідність 
єдності перед лицем зовнішньої агресії заради збереження територіальної 
цілісності та суверенітету України, усвідомлюючи, що саме від наших дій 
залежить зараз спокій у регіоні та безпека мешканців Дніпропетровська та 
області…», - так пояснюється у Меморандумі необхідність його підписання. 
І перші результати вже є. Зокрема, мітинги, що проходили в регіоні минули-
ми вихідними, відбувалися без ексцесів та сутичок. 

Відмили й бюст Леніна на стелі біля облдержадміністрації. Переконання пе-
реконаннями, проте кожна думка та ідеологія має право на існування, і якщо 
не на повагу, то хоча б на визнання. Нова влада за стабільний розвиток Дніпро-
петровщини і не розмінюється на дріб’язкові з’ясування стосунків. Заступник 
губернатора Борис Філатов неодноразово наголошував, що «полювання на 
відьом» в області не буде, а навпаки, відбуватиметься консолідація патріотів 
та професіоналів заради єдиної мети – мирного розвитку Дніпропетровщини.

дніпропетровщина готова до будь-якого розвитку подій
Що стосується зовнішньої загрози, то Дніпропетровщина готова дати від-

січ потенційним агресорам. Наш регіон традиційно відзначився креативніс-
тю та силою духу. Вперше в країні при Дніпропетровській облдержадміні-
страції створена Рада оборони області. До складу утворення мають увійти 
всі, хто за будь-якими причинами був не прийнятий на військову службу до 
Збройних сил України. У разі бойових дій, новостворений полк буде займа-
тись охороною важливих об’єктів Дніпропетровської області. Також до його 
завдань входитиме координація та взаємодія всіх силових відомств на випа-
док військового вторгнення, координація питання видачі зброї населенню. 
До складу полку планується набрати близько 1700 осіб.

обережно – шахрайські схеми
Проте у час, коли обласна влада намагається забезпечити жителів регіону 

своєчасними соціальними виплатами, шахраї відпрацьовують нові злочинні 
схеми. Вони від імені обласного керівництва телефонують у райони та вима-
гають кошти на «підтримку армії», «відновлення майдану» тощо.

Ми пам’ятаємо порівняно недавній жахливий випадок в Апостолівському 
районі, коли озброєні грабіжники під виглядом євромайданівців намагалися 
пограбувати голову райдержадміністрації.  

А днями черговий шахрай від імені заступника голови ОДА Бориса Філа-
това просив від посадових осіб іншої РДА виділення коштів або будівельних 
матеріалів «на підтримку українських військових, які перебувають у Криму».

На вудку шахраїв вже попався голова одного з районів області – перерахував 
25 тисяч гривень на рахунок, що його надали злочинці. Про цей випадок термі-
ново повідомили правоохоронців. Заведено кримінальну справу, рахунки, на 
які перераховувалися гроші, та особистості підозрюваних – встановлені. 

Щодня правоохоронні органи відкривають не одну справу, пов’язану з ша-
храйством та зловживаннями ім’ям майдану. Такі справи зазвичай досить 
швидко розкриваються, адже шахраї діють необачно, залишаючи рахунки, 
номери телефонів та іншу контактну інформацію. Проте кожен житель ре-
гіону повинен бути уважним, не вестися на провокації та повідомляти про 
подібні випадки до правоохоронних органів. 

Рух уперед
Ситуація на Дніпропетровщині починає стабілізуватися, крок за кроком по-

вертатися у мирне русло. І саме зараз кожен повинен усвідомити, що наша доля, 
доля наших дітей, міста чи району, рідної Дніпропетровщини та всієї України 
в наших руках. І їх не можна опускати. Тільки громадська відповідальність та 
наполеглива праця продовжать той рух вперед, який тільки-но розпочався. 

Тепла лагідна весна цього року кличе 
аграріїв до невтомної роботи, манячи ду-
хмяним ароматом полів. Не 
втримались і ми, щоб не поспі-
шити вдихнути запах молодих 
паростків та пройнятися про-
блемами сільгоспвиробників 
у час, коли політична та еконо-
мічна обстановки в країні при-
вернули увагу всіх небайду-
жих громадян, і турботи году-
вальників українського народу 
відійшли на другий план. 

Начальник управління агро-
промислового розвитку рай-
держадміністрації Тетяна Ткач 
вже по дорозі до села Сурсько-Литовське 
оцінила стан полів, які пролягли вздовж 
траси: «Це поле чисте, видно, що господар 

витримав всі вимоги до обробітку та під-
живлення ґрунту, а ось цей рапс у бур’яні, 
отже не внесли необхідну кількість гербі-
цидів».

Ніжні світло-зелені сходи озимих ТОВ 
АПФ «Агроінвест» насправді дуже ра-
дують око. Олег Рубль, директор, 
розповідає: «Стан озимих, а це 540 
га пшениці, 35 га ячменю та 270 
га рапсу, задовільний. Підживлені 
культури вчасно, по мерзлоталому 
ґрунту, у розрахунку 100 кг аміач-
ної селітри на 1 га пшениці та 150 
кг добрива на 1 га рапсу. Вже за-
кінчуємо першу культивацію під 
пропашні культури, на ці поля ще 
восени було внесено по 100 кг амо-
фосу, тож навесні земля додатково-
го підживлення не потребує».

Олег Анатолійович поділився 
проблемою: «Насіння кукурудзи та 
соняшника ще не придбали, в зв’яз-
ку з ростом курсу іноземної валюти 
ціни різко стрибнули вгору…»

 Але ж земля не може чекати, коли ситу-
ація якимось чином стабілізується, і наді-
ятися аграріям на допомогу зі сторони не 

доводиться. Тож навіть по дорогій ціні на-
сіння фірм «Сенгент» та «Піонер» будуть 
закуплені найближчим часом і ляжуть у 
вологу благодатну землю. Завдяки сіялці 
«Оптіма» імпортного виробництва цей 
процес не затягнеться надовго. 

Олег Анатолійович похвалився, що вже 
в цьому році господарство мало змогу при-
дбати трактор «Джон Дір» потужністю 330 
кінських сил, на якому можна обробляти 
200 га землі на добу та культиватор із за-
хватом 900 м.

Олег Рубль впевнений: «Комплекс вес-
няно-польових робіт повністю завершимо 
за планом, не пізніше 15 травня». 

Всього в господарстві 1559 га пайових 
земель 286-ти пайщиків, працюють 20 

людей. 
На високому рівні в ТОВ 

«Агроінвест» налагоджена 
робота з охорони праці. Від-
повідальний за цю надваж-
ливу ділянку несе молодий 
спеціаліст із вищою сільсько-
господарською освітою Лілія 
Дробна. Всі інструктажі з тех-
ніки безпеки проведені, на по-
стійному контролі виконання 
правил охорони здоров’я. Що-
річно в травні всі працівники 
в обов’язковому порядку про-

ходять медичний огляд. 
На запитання про прогнози на майбут-

ній урожай, керівник господарства зітхає з 

ледь жевріючим в очах оптимізмом: «Ма-
ємо надію на хороші погодні умови та на 
самих себе…» 

Сільськогосподарський сусід «Агроін-
весту» – ТОВ ВП «Універсалзернопро-
дукт», ним керує Костянтин Купріянов, 

всього в обробітку 3500 га землі. Зустрів 
нас Сергій Цурик, керуючий справами 
господарства. На посаді Сергій Микола-
йович працює вже два роки, до цього був 
агрономом та обліковцем.

«Хороші надії цього року на врожай ози-
мої пшениці, якої у нас 1000 га, - зі знанням 
справи розказує молодий перспективний 
аграрій, - а от озимий рапс на площі 300 
га підвів, вочевидь, не витримав стрімких 
змін у погодних умовах. Ярого ячменю по-
сіяли в цьому році 120 га. Під кукурудзу 
заплановано 300-350 га, а під соняшник – 
близько 1000 га».

Технікою господарство забезпечене. У 
цьому році купили новий трактор Біло-
русь, у минулому – два Кіровця та куль-
тиватори.

Сергій Цурик запевнив: «Волога на по-
лях закрита повністю культиваторами та 
вирівнювачами. Зараз вносимо гербіциди, 
готуємось до другої культивації ґрунту 
під технічну культуру соняшник та пізню 
зернову – кукурудзу. Вже в неділю почне-
мо сіяти. У пору весняно-польових робіт 
працюємо в дві зміни, адже весняний день 
рік годує. У фінансовому плані дуже важ-
ко, але тримаємось…»

Таміла ЖоРнЯк, 
с. Сурсько-Литовське.

на фото автора: олег Рубль – керівник 
ТоВ аПФ «агроінвест»; Тетяна Ткач та 
Сергій Цурик; терміновий ремонт техні-
ки – завтра в поле.

На ДНіпропетровщиНу 
повертається мир та стабільНість

Вартість: на місяць – 6,38 грн; на 3 місяці – 19,14 
грн; на 6 місяців – 38,28 грн; на рік – 76,56 грн.  

Без  поштових  послуг.

ПередПлатна 
камПанія – 2014

наш індекс: 61707

весна   несе   нові   наДії



укРаїна ПеРеходиТь на «ЛіТній чаС» 
29 березня, у неділю, о 03:00 год.,

країна переведе стрілки 
годинника на одну годину вперед.
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«Дніпровська зоря» акценти

З метою усунення перешкод у 
розвитку бізнесу, недопущення 

фактів порушення прав фізичних осіб-підприємців та суб’єк-
тів господарювання, незаконного втручання у їх господарсь-
ку діяльність, тиску з боку органів державного 
контролю та правоохоронних органів у прокура-
турі Дніпропетровського району запроваджено 
телефон «гарячої лінії» – (056) 27-90-04.  Пові-
домлення приймаються у будні дні з 09 до 18 
години, перерва з 13 до 14 години. 

ПРокуРаТуРа інФоРмує

До уваги! 
Працює веб-Портал 

електронних Послуг  Пенсійного фонДу україни
За допомогою мережі Інтернет на свою електронну адресу 

кожен пенсіонер зможе отримувати дані про власну пенсію, за-
страховані особи – про внески, сплачені за них роботодавцями, 
а платники – інформацію щодо звітності та інше.

Як зареєструватися на веб-порталі: прийдіть до управлін-
ня Пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі 
(сел. Ювілейне, вул. Теплична, 23) й оформіть заяву. Фізичній 
особі треба мати із собою паспорт та ідентифікаційний код, 
юридичний – документ, що посвідчує її належність до орга-
нізації. (Заяву в управління Фонду можна принести й уже за-
повнену – на веб-порталі викладено її зразок, який треба лише 
роздрукувати й внести потрібні дані). Вам дадуть розписку 
про одержання заяви, а також реєстраційний код, який потріб-
ний для реєстрації на веб-порталі.

Зайдіть на веб-портал ПФУ за адресою www.portal.pfu.gov.ua, 
виберіть пункт меню «Реєстрація на порталі», заповніть реєстра-
ційну форму, використовуючи отриманий логін і пароль.

На електронну адресу, яку ви вказали, надійде лист, потріб-
ний для підтвердження реєстрації. Після підтвердження, ви 
отримаєте повідомлення з веб-порталу про успішне закінчен-
ня реєстрації й можливість отримання послуг в електронному 
вигляді.

управління Пенсійного фонду україни в дніпро-
петровському районі.

ПенСійний Фонд інФоРмує

камПаніЯ декЛаРуВаннЯ – 2014
Про основні аспекти декларування доходів 

громадян, отриманих у 2013 році, працівни-
ки Дніпропетровської ОДПІ ГУ Міндоходів у 
дніпропетровській області розповіли у ході за-
сідання за «круглим столом» за участю керів-
ників підприємств, яке відбулося 
нещодавно у приміщенні інспекції

Під час зустрічі заступник на-
чальника Дніпропетровської ОДПІ 
Юрій Кочетков зазначив, що по-
даткову декларацію про майновий 
стан і доходи, одержані громадя-
нами в 2013 році, необхідно подати 
до 1 травня 2014 року до територі-
ального органу Міндоходів за місцем реєстрації 
або відзвітувати в електронному вигляді.

Також громадяни дізналися про обов’язок та 
право подання декларації. Поза увагою не за-
лишилися і питання щодо зміни ставок єдиного 
податку, термінів надання звітності та сплати 
податків, можливості отримання безкоштовних 
електронних ключів, переваги подання подат-
кової звітності в електронному вигляді, надан-
ня послуг у ЦОП тощо.

Платники мали змогу поспілкуватись з фа-
хівцями та отримати відповіді на свої запитан-
ня. Окремі громадяни повідомили, що тільки 
завдяки цьому «круглому столу» дізнались, що 
повинні сплатити податок за отриманий спадок 
у 2013 році. Також були приємно вражені бать-
ки студентів, коли дізнались, що мають право 
на податкову знижку на суму коштів, сплаче-
них на користь закладів освіти для компенсації 
вартості здобуття освіти своїх дітей.

Після проведення заходу фахівці інспекції 

розповсюдили серед підприємців та гро-
мадян друковану продукцію.

ЗоРієнТуВаТиСь 
В еЛекТРонному ПРоСТоРі 
доПомагаюТь ПодаТкіВЦі

«Електронні сервіси» завойовують деда-
лі більшу популярність у платників податків, 

полегшуючи роботу керівників, 
бухгалтерів та розширюючи інфор-
маційний простір, адже до послуг 
підприємницької спільноти чимало 
on-line сервісів.

Розібратися в «електронних» тон-
кощах представникам бізнесу допо-
магали фахівці Дніпропетровської 
ОДПІ під час тренінгу, який відбув-

ся в приміщенні Центру обслуговування плат-
ників  податків.

Такі спеціальні навчальні тренінги як для 
тих, хто вже не перший рік займається підпри-
ємницькою діяльністю, так і для бажаючих за-
початкувати власну справу, допомагають ефек-
тивно використовувати електронні сервіси, вра-
ховуючи специфіку діяльності представників 
бізнесу усіх груп та громадян.

Податківці розповіли, як правильно склада-
ти податкові звіти та яким чином за посеред-
ництвом сучасних інформаційних технологій 
відзвітувати. Аматори податкового он-лайну 
переконалися у ефективності «Електронного 
кабінету платника податків», яким можна ско-
ристатися маючи електронні ключі.

Дніпропетровська ОДПІ запрошуємо усіх 
платників приєднатись до E-mail-звітування, 
щоб оцінити усі переваги он-лайн співпраці з 
податківцями.

дніпропетровська одПі.

мініСТеРСТВо доходіВ і ЗБоРіВ ПоВідомЛЯє

оРганіЗаЦіЯ СиСТемної
 ПРоФіЛакТики й ЛікуВаннЯ ТуБеРкуЛьоЗу 

Та інШих інФекЦійних ЗахВоРюВань

Кожна родина бажає, щоб її 
діти здобували знання, культур-
ні навички, професійну орієнта-
цію, тобто реалізовували своє 
право на освіту в сучасному ви-
сокоінтелектуальному навчаль-
ному закладі, де працюють до-
брозичливі кваліфіковані спеці-
алісти. А щоб кожний освітній 
заклад став таким, проводиться 
державна атестація школи – 
вимоглива перевірка багатьох 
складників її роботи.

З 24 лютого по 10 березня 
2014 року відбулася чергова 
атестація в Ювілейній СШ-1, 
яку здійснювала експертна рада 

відділу освіти райдержадміні-
страції на чолі з начальником 
Наталією Олійник.

Сьогодні Ювілейна школа – 
це громадсько-активна селищ-
на школа, яка є профільним 
навчальним закладом за філо-
логічним, суспільно-гуманітар-
ним, природно-математичним 
напрямком, де вчителі та учні 
спільно творять майбутнє. Це 
велика родина, у якій 608 учнів, 
що має свій ритм існування, за-
хоплює новизною. Допомагають 
здобути знання, розвивають 
творчо обдарованих дітей, ак-
тивно беруть участь у громад-
ському житті мікрорайону 52 
педагогічні працівники, серед 
яких 25 – спеціалісти вищої ка-
тегорії, 2 мають звання «стар-
ший учитель», 11 – звання «вчи-
тель-методист», 6 педагогів 
нагороджено нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України», 
1 – орденом «Знак пошани», а 
керує цим колективом однодум-
ців більше 13 років «Відмінник 
освіти України», «вчитель-ме-
тодист» Світлана Голендяєва.

За 32 роки свого існування 
школа пишається багатьма ви-
пускниками: серед яких 90 ме-
далістів (38 золоті та 52 срібні 
медалі), які стали викладача-
ми ВУЗів, лікарями, відомими 
спортсменами, і, звичайно, вчи-
телями, які повернулися до рід-
ної альма-матір.

Школа – один із районних 
лідерів за високою результа-

тивністю отриманих знань та 
компетентностей. У 2013-2014 
н.р. школа отримала на ІІ ета-
пі Всеукраїнських олімпіад з 
навчальних дисциплін перших 
місць – 15, других – 6, третіх 
– 8 і посіла І місце серед шкіл 
Дніпропетровського району. А 
шестеро учнів стали перемож-
цями ІІІ (обласного) етапу Всеу-
країнських учнівських олімпіад 
з 10 навчальних предметів. 400 
учнів школи цього року є учас-
никами різноманітних міжна-
родних та всеукраїнських кон-
курсів.

Ювілейна СЗШ-1 із 2010 року 

набула статусу експерименталь-
ного закладу: бере участь в об-
ласному проекті державного 
експерименту за темою «Апро-
бація й впровадження нового 
змісту методів і педагогічних 
технологій програми розвит-
ку дітей «Росток». З 01 вересня 
2012 року  працює за темою Все-
українського дослідницько-екс-
периментального проекту «На-
уково-методичні засади впро-
вадження вітчизняної моделі 
медіаосвіти в навчально-вихов-
ний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів». З 1 січня 
2013 року школу залучено до 
експериментальної роботи за 
темою «Науково – методичні за-
сади впровадження фінансової 
грамотності у навчально-вихов-
ний процес навчальних закла-
дів на 2012 – 2019 роки». 

Також заклад є постійним 
учасником всеукраїнських та 
міжнародних виставок освітян 
у м. Києві. Досягнення педаго-
гічного колективу відзначені 
грамотами та подяками, досвід 
роботи презентується на мето-
дичних заходах різних рівнів.

Учні школи та педагогічні 
працівники постійно відвіду-
ють заклади культури міста. 
Традиційними стали щорічні 
екскурсії учнів та вчителів до 
Умані, Києва, Криму, Святогор-
ська, заповідника Асканія Нова.

Життєве кредо школи – ко-
жен випускник має знайти свою 
дорогу, тому ведеться активна 

профорієнтаційна робота, спря-
мована на свідомий вибір учня-
ми майбутньої професії.

Дитина має бути щасливою, 
а для цього потрібна серйозна 
психологічна підтримка, яку 
нададуть шкільні досвідчені 
психологи, сприятимуть ство-
ренню дружніх взаємостосун-
ків, а сформувати суспільно сві-
дому демократичну особистість 
допоможе орган учнівського са-
моврядування «Лідер». На висо-
ких моральних зразках україн-
ської духовності та засадах ко-
зацької педагогіки виховуються 
діти з шкільної самоврядної 

дитячої добровільної 
організації «Соколи», 
якою керує вчитель 
української мови й лі-
тератури, історії Ана-
толій Худокон.

Активно долуча-
ється до життя школи 
Ювілейний селищний 
голова Іван Камін-
ський, депутати Юві-

лейної селищної ради Людмила 
Лагода, Тетяна Сотула, Наталія 
Міщенко, депутат Дніпропе-
тровської районної ради Воло-
димир Кононов, завдяки яким 
школа володіє інноваційним 
технічним обладнанням.

Надійними помічниками пе-
дагогів є батьки учнів. Вони до-
кладають багато зусиль у підго-
товці свят, оновлення класних 
кімнат, створюють атмосферу 
справжньої любові, доброзич-
ливості.

21 березня 2014 року відбу-
лося засідання регіональної 
експертної ради з питань ліцен-
зування та атестації навчаль-
них закладів, де було прийнято 
рішення про визнання кому-
нального закладу Ювілейна 
середня загальноосвітня школа 
№1 атестованим з відзнакою, у 
сфері загальної середньої освіти 
(базова загальна, повна загальна 
середня освіта), що відповідає 
високому рівню (771бал), з обся-
гом прийому 1170 осіб.

Атестація позаду: за всіма 
показниками діяльність школи 
відповідає високому рівню, але 
це не привід заспокоїтися бо, 
як кажуть у народі, без школи 
немає населеного пункту. Про-
цвітай же, рідна школо, радуй 
новими зірочками, які стануть 
джерелом натхнення для твор-
чості її педагогів, зростай, Юві-
лейне!

Світлана гоЛендЯєВа,
директор ЮСЗШ-1. 

оПеРаТиВна наРада

У вівторок на оперативній нараді 
райдержадміністрації виступила 
Людмила Побігай. Головний лікар 
Центру первинної медико-санітар-
ної допомоги Дніпропетровського 
району доповіла ситуацію по захво-
рюваності в районі протягом 2013 
– початку 2014 років. Робота з пи-
тань профілактики та лікування ін-
фекційних соціально-небезпечних 

хвороб у районі проводиться належним чином, але при цьому 
вона повинна постійно залишатися на контролі, як працівників 
медичної галузі, так і органів місцевого самоврядування. 

Місячник боротьби з туберкульозом на Дніпропетровщині 
триватиме до 10 квітня. За допомогою виїзних флюорографів 
вже обстежено понад 5,4 тис людей.

Усі бажаючі мають змогу обстежитися за допомогою виїз-
них флюорографів, які працюють у місцях масового скупчен-
ня людей.                 (Вл.інф.)

Олександр Турчинов: Україна вдяч-
на державам-членам Євросоюзу та 
його інституціям за чітку позицію 
щодо російської агресії. Для України 

європейський вибір є дуже важливим. 

Президент США Барак Обама не вважає входження 
Криму до складу Росії вже вирішеною справою. Про це він 
заявив в Гаазі. Він нагадав, що більшість країн світу не 
визнали цього факту, а порівняння кримського питання з 
косовським прецедентом не має абсолютно ніякого сенсу, 
повідомляє УНІАН. 

Російські військові після довготривалої облоги захо-
пили тральщик «Черкаси» – останній український вій-
ськовий корабель у Криму. Члени екіпажу захищалися 
умовно – палицями, зброя застосована не була. Навіть 
російські військові з повагою поставились до стійкості 
українських моряків і не стали силою знімати прапор 
України, поки герої були на борту корабля.

Згідно з домовленістю Міноборони Росії з українським 
військовим відомством, військовослужбовці Збройних сил 
України та члени їх сімей будуть вивозитися з Криму.

У Криму звільнені з полону шестеро військових, у тому 
числі, командир Бельбекської авіаційної бригади Юлій 
Мамчур та заступник командувача ВМС України, гене-
рал-майор Ігор Воронченко. 

У Державній прикордонній службі повідомляють, що 
російські військові здійснюють провокації на україн-
сько-російському кордоні.

При Дніпропетровській облдержадміністрації створе-
ний Регіональний координаційний центр із організації ро-
боти щодо підтримки сімей із Криму. 

інтернет-новини

аТеСТаЦіЯ
 Якісна освіта – першоумова сьогоденнЯ
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Юний  підкорЮвач  неба
Хіба міг здогадатися молодий Дми-

тро, що його, кучерявого юного хлоп-
ця, відправлять воювати в розпечений 
сонцем і боями Афганістан… 

Життя протікало, як за пропи-
саним сценарієм юнаків Радянсь-
кого Союзу. Закінчивши 8 класів 
школи, вступив до Дніпропе-
тровського радіо-будівничого 
технікуму. На той час нечітко 
вимальовувалося світле май-
бутнє, але отримати освіту було 
обов’язковим для того, хто мріє 
стати повноцінним громадяни-
ном своєї держави. Лекції, семінари, 
екзамени – не дуже цікавим видалося 
навчання студентові. Щоб внести яс-
краві фарби в одноманітність нудного 
повсякдення, подався Дмитро до аеро-
клубу опановувати парашутну справу. 
Цікавою й захоплюючою видалася ця 
наука:

- Одна згадка про те, що стану під-
корювачем неба, надихала на величне. 
Ввечері я із задоволенням біг до аеро-
клубу на укладку парашуту, а вранці о 
5 годині проводилися стрибки. А вже о 
9 годині я сидів в аудиторії технікуму 
й уважно слухав лекції викладачів, які 
намагалися зробити з нас, студентів, 
майстрів своєї справи. 

«Найбільше врізалися в пам’ять спо-
гади про перший стрибок», - пригадує 
Дмитро Володимирович. - Після про-
ходження медичної комісії та складан-
ня іспитів, наша група нарешті була 
допущена до стрибків. Я прибув на 
спортивний аеродром у піднесеному 
настрої. Отримавши й уклавши пара-
шути, ми сіли в літак. Коли він набрав 
кілометрову висоту, відкрились бокові 
двері та по команді «Приготувався! 
Пішов!» – у безодню по одному стали 
пірнати юнаки... І ось уже я стою біля 
краю розкритих дверей, де за поро-
гом все здається сліпучо-білим. Серце 
схвильовано колотиться. Захоплюю-
чий страх перед незвіданим сковує все 
тіло: А раптом не розкриється? Тоді че-
рез якісь секунди мене не буде! Лунає 
чітке: «Приготувався! Пішов!» – я з 
силою відштовхуюсь ногою від борту. 
Потужний потік повітря вдаряє мені в 
бік і зносить. І майже відразу – тиша, 
тільки доноситься згасаюче бурчання 
літака, що віддаляється. Ще кілька се-
кунд мої нутрощі знаходяться немов 
у підвішеному стані, а в голові тільки 
одна думка: «Коли ж? Коли?». І нареш-
ті  динамічний удар! Оглядаю купол 
парашута – все нормально. Я посмі-
хаюся, хочеться співати пісні. Після 
успішного приземлення ми, щасливі 
хоробрі лицарі неба, йдемо полем і з 
захопленням навперебій розповідаємо 
один одному про пережиті почуття. 

Півтора року парашутного спорту 
промайнули, залишивши в арсеналі 
здобутків розряд спортсмена-парашу-
тиста та 54 незабутні стрибки.

Служити  – в  теплі  краї
Повістка до військкомату сповістила 

про наступний етап у житті Дмитра. 
Радянська Армія активно набирали 
групу весняного призова. Тоді хлопець 
і гадки не мав, якими каменистими 
стежками будуть протікати його ар-
мійські будні. На розподільному пун-
кті, який розташувався під Києвом, 
на танковому полігоні, й визначилася 
подальша доля радянського солдата. 
Серед військової техніки, безлічі сол-
датів та офіцерів із погонами, виріз-
нялися високі чоловіки в блакитних 
беретах, у формі кольору хакі та ви-
соких черевиках – це були десантни-

Риси стриманості характеризу-
ють всіх воїнів, які побачили пек-
ло війни. Воїн-інтернаціоналіст 
Дмитро Чалий, голова Дніпропе-
тровської районної організації 
Української спілки ветеранів Аф-
ганістану, теж не звик ділити з 
оточуючими свої особисті болі й 
переживання: «Є дорога в житті, 
яка накреслена долею. У кожної 
людини вона своя. Моїм призначен-
ням було, не з газет чи книжок, а на 
власні очі побачити Афганістан, 
вдихнути задимлене повітря, і від-
дати борг Вітчизні»...

загартовані  пеклом  афгану – 
за мир

ки. Серед усіх новоприбулих безвусих 
молодиків велетні набирали команду 
з 30 чоловік «служити в теплих кра-
ях, грітися на сонечку», як вони тоді 
казали. Серед одібраних на службу до 

повітрянодесантних військ опинився 
й наш 19-ти річний Дмитро (парашут-
ний спорт зіграв свою роль). 

Літак, набираючи висоту, все далі 
віддаляв від рідної країни, милої сер-
цю землі та такої ласкавої отчої домів-
ки. Не підозрюючи лихої долі, молоді 
хлопці на заклик Вітчизни летіли в 
далекий жаркий Ташкент (республіка 
Узбекистан). Звідти їх направили до 
учбової частини, яка розташовувалася 
в місті Чирчик (70 км від Ташкенту). І 
саме тут, вже після зачислення до пер-
шого взводу окремого ба-
тальйону спеціального при-
значення, вперше прозву-
чало слово Афганістан, яке 
потім навіки закарбується в 
серці чоловіка. 

У затемненому примі-
щенні актової зали, де було 
сиро й пахло цвіллю, мо-
лоді воїни дізналися приго-
ломшуючу новину. 

- Хлопці, - так почав свій 
виступ командир батальйо-
ну, - в Афганістані точиться 
війна. Тож Батьківщина-ма-
ти покладає на вас вели-
ку відповідальність. Саме 
ви відібрані для важливої 
місії: принести мир і спокій 
у країну, де ведуться бойові дії. Пока-
жемо духам «де раки зимують».

Солдати були розділені згідно бой-
ового розрахунку. Дмитро Чалий, 
так як влучно стріляв, став розвідни-
ком-снайпером.

Напружений етап підготовки до 
Афгану згадується так: «Літо в Узбе-
кистані 1985-го року видалося дуже 
спекотним. Повсякчас мокрі від поту, 
ми крок за кроком опановували влуч-
ну стрільбу, володіння всіма видами 
зброї, водіння бойовою технікою. Але 
серед усіх премудростей, найголовні-
шою задачею наших командирів було 
виробити в нас, худорлявих «вояків», 
витривалість. Ранні підйоми, кіломе-
трові забіги в кирзових чоботях під 
розпаленим сонцем зі зброєю в руках, 
зробили з нас стійких загартованих 
солдатів. Нашим справжнім спортив-
ним досягненням стало підкорення 
гори Мингбулак (між Узбекистаном 
і південним Казахстаном), що в пере-
кладі означає Тисяча джерел. Крок за 
кроком ми підіймалися все вище по 
каменях, залишаючи внизу плоско-
гір’я, вдихаючи свіже повітря. За таке 
подолання вершини, нас переповнюва-
ло почуття гордості за себе. Радіючи, 
немов діти, ми з щирими посмішками 
вітали один одного». 

У важких умовах жари й недосипан-
ня промайнули 3 місяці навчання. Але, 
щоб удосконалити всі придбані навич-
ки, строк навчання продовжили ще на 
2 місяці. До навчань добавили ще во-
лодіння рацією та прийомами маску-
вання. І чим ближче наближався час 
відправлення хлопців до Афганістану, 
тим більше схвильованою й напруже-

ною ставала атмосфера в батальйоні. 
Деякі солдати намагалися тікати, дех-
то прикидався несповна розуму. Але 
ці прийоми не спрацьовували, поруш-
ників карали, відправляючи до штраф-
бату.

Осінь змінила літо. Попливли хмурі  
дні. Наближалось свято 7 листопада – 
день Великої Жовтневої соціалістич-
ної революції. За всіма традиціями Ра-
дянського Союзу в Ташкенті відбувся 
воєнний парад із залученням військо-
вої техніки, бойової зброї, багаточис-
леної армії радянських військ. Трудів-
ники зранку вийшли на демонстрацію 
з прапорами, повітряними кулями та 
червоними гвоздиками. Пишно та яс-
краво відзначила країна чергову річни-
цю Великого Жовтня. 

...Отже, ще 7 листопада Дмитро чин-
но викарбовував свій крок по святковій 
площі, а вже наступного дня летів до 
безжалісного Афганістану, який не 
допускав помилок: «або ти вб’єш, або 

тебе…». Спросоння побачив затума-
нений ранком Кандагар, а звідти по-
прямували до провінції Заболь. Саме 
тут і довелося спробувати афганської  
«каші». 

дорогами  Смерті
З 1985 року по 1986 рік радянський 

солдат Дмитро Чалий ніс службу на 
території Республіки Афганістан. Слу-
жити довелося на кордоні з Пакиста-
ном. В обов’язки входило пильнувати 
межу між двома країнами. Найголов-

нішою задачею було не-
допущення на територію 
Афганістану караванів зі 
зброєю та наркотиками. 

«Увесь час ми пере-
бували в напруженому 
стані й постійній бой-
овій готовності. Так як 
наша частина знаходи-
лася біля дороги Канда-
гар-Кабул, ця небезпеч-
на траса ще отримала 
назву «дорога смерті». 
Проїжджаючи на маши-
нах, душмани постійно 
обстрілювали частину. 
Цей жах продовжувався 
до тих пір, поки не завез-
ли гаубицю – артилерій-

ську зброю, призначену для стрільби 
із закритих вогневих позицій поза пря-
мою видимістю цілі. І тільки тоді на-
падам був покладений край».

Згадав воїн-афганець і умови про-
живання на кордоні: «Всім відомо, що 
азіатські країни мають обмежені водні 
ресурси та запаси питної води. У цьо-
му плані ми виявилися щасливчиками, 
бо через нашу частину протікала гір-
ська річка з бурхливим потоком води. 
У вільний від чергування час ми з 
хлопцями діставали з-поміж каміння 
річних крабів та приловчилися лови-
ти рибу. Були часи, коли після силь-
них дощів течією змивало врожай із 
баштанових плантацій.  Це було для 
нас справжнім святом Смакоти». 

«Апартаментами» солдатів служили 
вириті землянки, які тільки вгорі мали 
невеличке віконечко.

 На території «гарячої точки» був 
введений комендантський час із 20 
години вечора до 6-ої ранку. У цей 
проміжок часу солдати мали право 
стріляти без попередження по міше-
нях, що рухаються. В основному, кор-
дон переходили торгівці (дуканчики) з 
різними речами для продажу. Але були 
випадки, коли ворог намагався пере-
правити зброю. Командиром взводу, де 
проходив службу Дмитро Чалий, був 
казах Сергій (зараз вже не пригадуєть-
ся його прізвище, бо в Афганістані їх 
і не намагалися запам’ятати). Кремез-
ний хлопець, нагороджений 2 ордена-
ми Червоної Зірки, з підозрілою та не 
довірливою вдачею, бо війна накла-
дала на характери бійців свої суворі 
відбитки. Одного дня він заступив на 
варту. Як вже за відпрацьованим сце-

нарієм, зупинили проїжджаючу коло-
ну машин. Оглядаючи та перевіряючи 
їх вміст, серед купи мотлоху Сергій 
знайшов стінгер – американський 
переносний зенітно-ракетний ком-
плекс для ураження низько літаючих 
повітряних цілей. За таку знахідку, яка 
врятувала життя не одного молодого 
побратима, командира представили до 
звання Героя Радянського Союзу. 

Гіркі й хвилюючі спогади життя, які 
розум намагається забути якнайшвид-
ше, в душі засіли глибокою занозою, і 
час від часу випливають, щоб уколоти 
черговий раз. Саме таким незабутнім 
моментом у афганській службі Дми-
тра Чалого є картина розстріляного 
каравану із 12 машин. Із великим не-
бажанням пригадує чоловік той випа-
док, що стався однією з темних ночей. 
Коли небо заполонила незчисленна 
кількість зірок, група солдатів із 25 
чоловік заступила на чергове три-
денне завдання. Пильність і постійна 

зосередженість – такі вміння ви-
магала служба від радянського 
солдата, який ніс службу в Аф-
ганістані. А ще гарний слух, щоб 
почути наближення ворога. 

Гуркіт моторів машин, які все 
ближче наближалися до кордону, 
порушили нічну тишу. Довго не 
кваплячись, командир віддав на-
каз «Вогонь!». Близько півгодини 

лунали автоматні постріли, і вибухи 
наповнювали повітря димовою заві-
сою. Вранці, оглядаючи розстріляний 
караван, солдати побачили місиво із 
кривавої землі, шматків одягу, побуто-
вих речей і розстріляних людей...

З  бажанням  вижити
Після цього страшного випадку 

Дмитро почав жити, як кажуть «одним 
днем», проколюючи на пожмаканому 
пожовклому календарикові голкою 
день, який добіг кінця з грізною дум-
кою: «День прожили, слава Богу».

Тоді він виконував священний ін-
тернаціональний обов’язок, як і багато 
солдатів радянських військ. А для аф-
ганців вони були і не визволителями, 
і не загарбниками, а просто – «чужі», 
яких треба було різати, вбивати, од-
ним словом – знищувати…

12 березня 1986 року на черговому 
бойовому завданні, попавши під об-
стріл, Дмитро Чалий отримав ворожу 
кулю, яка наскрізь пронизала тіло, та 
на щастя, не виявилася смертельною. 
Довелося боротися за життя й Дми-
трові, й лікарям. Свій 20-ти річний 
ювілей хлопець зустрів у реаніма-
ційному відділенні. І ще пригадуєть-
ся довгих півтора роки лікування по 
воєнних госпіталях, комісування з 
армії за станом здоров’я. Перенесені 7 
важких операцій, пережиті місяці реа-
білітації. 

Пекло війни залишилось позаду. Се-
ред нагород Володимир Чалий отри-
мав медаль «Від вдячного афганського 
народу», ювілейні ордени та медалі. 
Доля вирішила бути прихильною до 
нього, залишивши в живих. Але отри-
мане поранення завжди нагадуватиме 
«бурхливі воєнні роки». 

Кажуть, що час найліпше лікує рани, 
можливо так воно і є. А, може, просто 
дуже хочеться, щоб так було насправ-
ді. Лише радістю ділитися легко. А 
все, що в душі болить – то особисте. 
Мужні, зранені болем чоловіки, хова-
ють тривоги найглибше – за сімома 
замками душі. Душі ж не видно…

дмитро чалий, як і багато укра-
їнців, був одним із «облич євро-
майдану». Він не залишився осто-
ронь подій, які відбувалися про-
тягом кількох місяців у києві, й 
охопили всю країну. Ще в лютому 
поїхав на майдан, щоб підтримати 
своїх побратимів – «8-му афган-
ську сотню», яку очолював олег 
михнюк. З самого початку майда-
ну герої минулої війни стояли між 
правоохоронцями та протестуючи-
ми, намагалися зберегти мир, яким 
навчилися міцно дорожити ще в 
кривавих боях афганської війни...

наталія ЯкіВеЦь.
на фото: військова служба в аф-

ганістані; дмитро чалий під час 
поздоровлень із нагоди 25-ої річниці 
виведення військ із афганістану. 
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На базі  Підгородненської СЗШ-2 не-

щодавно пройшов семінар заступників 
директорів шкіл із навчально-виховоної 
роботи за темою «Вивчення системи ро-
боти вчителя. Атестація педагогічних 
працівників – крок до майстерності».

Презентувала навчальний заклад ди-
ректор Світлана Каліберда, яка ознайоми-
ла присутніх із програмою семінару, ак-
центувала увагу на атестацію педагогіч-
них працівників як засіб вивчення роботи 
вчителя, проінформувала про нововве-
дення та зміни щодо атестації. Учасники 
семінару відвідали нестандартні відкриті 
уроки у вчителів, що атестуються.

Семінар складався із теоретичного й 
практичного модулів. У рамках теоре-
тичного модуля проведено розширену 
презентацію управлінських дій під час 
здійснення атестації педагогічних пра-

цівників адміністрацією школи та пред-
ставлено технологію вивчення системи 
роботи педагогів школи, яку здійснили 
заступники директора школи з НВР – 
Наталія Терехова та Людмила Хоменко. 
Вони розкрили особливості системного 
підходу до проведення атестації педаго-

гічних працівників у Підгородненській 
СЗШ-2 (чіткість і конкретизація вимог до 
кваліфікаційних категорій; підвищення 
професійної компетентності педагогів; 
вимоги до творчого звіту).

Зернами педагогічного досвіду поді-
лилися Піщета Н.В., учитель початкових 
класів, учитель-методист, яка презенту-
вала проблему «Діяльнісний підхід до 
організації НВП в школі I ступеня-пріо-
ритет формування креативної особисто-
сті молодшого школяра». Урок-марафон 
за методами  проектів «Тарасовими шля-
хами» (до 200-річчя від дня народження 
Т.Г.Шевченка) у 9-А класі провела вчи-
тель української філології, учитель-ме-
тодист Войтенко Г. І. Протягом уроку з 
української мови, який провела Булах 
В.М., учитель початкових класів, стар-
ший учитель, учні 4-Б класу проявляли 

самостійність, ініціативу, акторську май-
стерність. Учасники семінару мали мож-
ливість оглянути педагогічну виставку 
«Місто творчих майстрів».

Під час круглого столу підвели під-
сумки та дали високу оцінку роботі на-
вчального закладу заступники директо-
рів шкіл району: В.І. Кіриченко (Ювіле-
йна ПШ-2), Н.О. Варнавська (Ювілейна 
СЗШ-1), В.О. Масалова (Любимівська 
СЗШ), Л.Г. Аксьонова (Олександрівська 
СЗШ). Підвела підсумки семінару мето-
дист РМК відділу освіти – Заяць Н.П., яка 
відзначила, що в школі  творчі вчителі й 
вони працюють під керівництвом вимог-
ливих та знаючих керівників, котрі  нада-
ють якісні послуги з  навчання, а  це одне 
з основних завдань школи.

Людмила хоменко, заступник дирек-
тора з НВР Підгородненської СШ-2.

діЛимоСЯ доСВідом

КроК до майстерності

Відповідно до законодавства України Орджонікідзевський 
сільський голова калілей Вячеслав андрійович подав де-
кларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу сіль-
ського голови становить 67233 грн. У тому числі 46200 грн – 
заробітна плата. Дохід його родини становить 42100 грн.

Щодо нерухомості, у В. А. Калілея є земельні ділянки за-
гальною площею 67500, 2300 кв. м., автомобіль Чері Амулет, 
2008 року випуску, житловий будинок площею 56,5 кв. м.

ШаноВні  гРомадЯни!
 В україні розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих громадяна-

ми протягом 2013 року, це говорить про те, що до місцевих рад, організацій, під-
приємств, управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації 
можуть надходити інформаційні запити з питання надання декларації (відомо-
стей) керівника, його сім’ї та автобіографії.

дніпропетровська райдержадміністрація надає зразок надання відповіді запи-
тувачу та роз’яснення з урахуванням конфіденційної інформації та інформацію, 
доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів влад-
них повноважень.

  ЗРаЗок
Шановний(а) _________! або Шановний(а) пані(пане) ____

На Ваш інформаційний запит від _ №_, що надійшов до райдержадміністрація (вка-
зується дата) за №_, щодо (вказується зміст запиту) райдержадміністрація повідомляє 
наступне. 

Відповідно до статті 11 Закону України “Про інформацію” інформація про фізичну 
особу (персональні дані) – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну осо-
бу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно з частиною 
2 статті 21 цього Закону конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також ін-
формація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів 
владних повноважень. 

Згідно з положеннями статті 32 Конституції України не допускається збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 
згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними 
особами, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини. 

У свою чергу, згідно із законодавством України, не належать до інформації з обме-
женим доступом, зокрема: декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які пре-
тендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади або обіймають 
посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої 
або другої категорії (частина шоста статті 6  Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»); персональні дані фізичної особи, яка претендує зайняти чи займає ви-
борну посаду (у представницьких органах) або посаду державного службовця першої 
категорії, за винятком інформації, яка відповідно до закону визначена такою, що нале-
жить до інформації з обмеженим доступом (частина четверта статті  5 Закону України 
«Про захист персональних даних»).

Крім того, Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» передба-
чено оприлюднення відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру керівників органів державної влади та їх заступ-
ників в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади (части-
на друга статті  12 Закону).

У частині третій статті  6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
(далі – Закон) зазначено, що інформація з обмеженим доступом має надаватися розпо-
рядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. Також слід зазна-
чити, що згідно з частиною 7 цієї статті обмеженню доступу підлягає інформація, а не 
документ; якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайом-
лення надається інформація, доступ до якої не обмежений.

Враховуючи вищенаведені норми законодавства України, надаємо відомості, зазна-
чені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
(вказується кого) за ____ рік (див. таб.).

Щодо надання декларацій членів сім’ї, то Законом не передбачено окремого подан-

ня їх членами сім’ї декларанта, відомості про їх доходи зазначаються у його декларації 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Автобіографія – це документ, в якому зазначаються відомості про особисте та сі-
мейне життя особи, що його складає, відносини цієї особи з іншими особами, зокрема 
членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбулися або відбуваються у 
побутовому, професійному, діловому та  інших сферах життя особи. Отже, така інфор-
мація також є конфіденційною і може бути поширена тільки за згодою особи та членів 
її сім’ї, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, на підставі пункту 2 частини 1 статті 22 Закону, установа, до якої 
надійшов запит, відмовляє в задоволенні Вашого запиту у наданні автобіографії (кого 
вказується), оскільки інформація, яка міститься в автобіографії, належить до інфор-
мації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону. Згідно зі 
статтею 23 Закону заявник має право оскаржити відмову в задоволенні запиту.

З повагою
Посада керівника                                                        П.І.Б

вказується П.І.Б виконавця та телефон 

Відповідно до законодавства України Степнянський 
сільський голова корінна євгенія Яківна подала де-
кларацію про майно, доходи витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного до-
ходу сільського голови становить 121154 грн. У тому 
числі 95978 грн – заробітна плата.

Щодо нерухомості, у Є.Я. Корінної є земельна ділян-
ка загальною площею 900 кв.м., пай 2,39 га, житловий 
будинок 104 кв.м, автомобіль ВАЗ 11182, 2008р.в., авто-
мобіль Hyundai, 2013 р.в.

Відповідно до законодавства України Степовий сільський 
голова Світличний юрій Володимирович подав деклара-

цію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового ха-
рактеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу сіль-
ського голови становить  62261 грн. У тому числі  50641 грн 
– заробітна плата. Дохід його родини становить 64583 грн.

Щодо нерухомості, у Ю.В. Світличного є земельна ділян-
ка загальною площею  4000 кв.м, житловий будинок пло-
щею 252 кв.м, автомобіль ЗАЗ 1102 таврія 1994р.в. У влас-
ності членів сім’ї Ю.В. Світличного перебуває квартира 
42 кв.м, автомобіль Деу Ланос 2003 р. в., земельна ділянка 
площею 3,9 га.

Відповідно до ст.12 Закону України 
«Про засади запобіганні і протидії 
корупції» голова районної ради Біла 
Любов олексіївна надає для опри-
люднення відомості, зазначені у де-
кларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
2013 рік.

Загальна сума сукупного доходу го-
лови районної ради становить 221167 
грн, у тому числі 119650 грн – заробітна 
плата. 

Дохід родини становить 23349 грн. 
Родині Л.О. Білої належить автомобіль 
«VOLKSWAGEN, PASSAT», 2006 року 
випуску та земельна ділянка загальною 
площею 1500 кв. м.

Відповідно до ст.12 Закону Украї-
ни «Про засади запобіганні і протидії 
корупції» заступник голови районної 
ради джур Віра Борисівна надає для 
оприлюднення відомості, зазначені у 
декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
2013 рік.

Загальна сума сукупного доходу ста-
новить – 116683 грн, у тому числі 101462 
грн – заробітна плата. 

Дохід родини становить 96935 грн, у 
тому числі заробітна плата 79377 грн. У 
власності родини квартира, загальною 
площею 47 кв. м., земельна ділянка за-
гальною площею 1200 кв. м., автомо-
біль ЗАЗ-1102, 1991 р. випуску.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про засади за-
побіганні і протидії корупції» міський голова Підго-
родненської міської ради дудка Петро Федорович оп-
рилюднює відомості, зазначені у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за 2013 рік. 

Декларант має у власності земельну ділянку площею 
1858 кв. м., житловий будинок, площею 112,7 кв. м., га-
раж, площею 32,4 кв. м. Члени сім’ї нерухомого майна 
не мають.

Відповідно до законодавства України Миколаївський сіль-
ський голова чепель ігор Вікторович  подав декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу  сіль-
ського голови становить 77167 грн. У тому числі 67175 грн – 
заробітна плата.  Дохід його родини становить 8792 грн.

Щодо нерухомості, у І.В. Чепеля є житловий будинок пло-
щею 48 кв.м. У власності членів сім’ї перебуває житловий бу-
динок площею 64 кв.м. 

Відповідно до законодавства України заступник 
Степнянського сільського голови Яремко Тамара 
Яківна подала декларацію про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного дохо-
ду заступника сільського голови становить 68231 грн. 
У тому числі 58901 грн – заробітна плата.

Щодо нерухомості, у Т.Я. Яремко є квартира 14,7 
кв.м. і житловий будинок 55 кв.м., земельні ділянки  за-
гальною площею 4000 кв.м.

інФоРмаЦіЯ По декЛаРаЦіЯх



1 квітня – міжнародний День сміху
Гумор переносить душу 

через безодню й навчає її 
грати зі своїм героєм, а 
сміх – це сонце, воно прога-
няє зиму з людського обличчя.
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Найцінніше, що у нас є – це наші 
діти. Ми піклуємося про них із самого 
народження й мріємо про те, щоб вони 
стали великими людьми. Навіть якщо 
й не великими, то хоч би краще, ніж 
ми. Виникає питання: «Звідки тоді 
беруться неповнолітні злочинці»? У 
сучасному світі є ряд причин і умов 
(детермінанти), що впливають на їх 
розвиток. 

Які ж детермінанти впливають 
на неповнолітніх із негативного 
боку: негативний вплив у сім’ї з боку 
батьків й інших членів сім’ї; відсут-
ність можливості в батьків у кризовій 
ситуації забезпечити мінімальні по-
треби дітей; негативний вплив із боку 
ближнього оточення; підбурювання 
з боку дорослих злочинців; тривале 
невідвідування занять або їх відсут-
ність (канікули); безпритульність, без-
доглядність; низький рівень роботи 
загальноосвітніх установ; пропаганда 
в ЗМІ, літературі стандартів антигро-
мадської поведінки (культура насиль-
ства, жорстокості, наркотиків, порно-
графії); комп’ютерні ігри й так далі. 

І це не усі чинники, що впливають 

на становлення неповнолітніх зло-
чинців. Іноді в процесі виховання ми 
навіть не звертаємо уваги на них, і 
згодом, навіть не помітивши самі, ми 
отримуємо злочинця. 

Виділяють чотири типи непо-
внолітніх злочинців: випадковий 
− молодик, потрапляючи в невдалу 
ситуацію, через випадковий збіг об-
ставин, легковажність і неготовність 
до опору ситуації здійснює проти-
правне діяння; нестійкий − підліток 
потрапляє у відповідну ситуацію й 
із-за своєї нестійкої спрямованості 
скоює злочин; негативний − у підліт-
ків цього типу переважає негативна 
спрямованість особи, що не досягла 
рівня стійкого віддання перевазі над 
злочинної поведінки іншими версія-
ми; злісний − у таких неповнолітніх 
стійка, домінуюча, антигромадська 
спрямованість особи, яка обумов-
лена усією поведінкою цієї особи. 

Також для неповнолітніх злочинців 
характерно ослаблене почуття соро-
му, нестриманість, грубість і жорсто-
кість. Вони емоційно не урівноваже-
ні, пихаті, ледачі, уперті, нечутливі 
до страждань інших, і у них значно 
ослаблені вольові якості. 

для злочинів, що здійснюються 
неповнолітніми, існує ряд особли-
востей: характерна своя мотивація 
(особа, що не сформувалася); вузький 
круг злочинів, що здійснюється ними; 
злочини скоюються біля місця свого 
проживання; частина злочинів здійс-
нюється групами; злочинні групи 
підлітків формуються за місцем про-
живання. 

Найцікавіше в підлітковій злочин-
ності те, що перший свій злочин, у 
більшості випадків, вони здійснюють 
у віці до 14 років. І до досягнення кар-
ної відповідальності ми отримуємо 
рецидивіста. Тільки про це мало хто 
замислюється.

Тетяна єЩенко, 
начальник СКМСД Дніпропетров-
ського РВ ГУМВС України в Дні-
пропетровській області.

неПоВноЛіТні  ЗЛочинЦі 

у дніпропетровському районі створений комунальний заклад Центр со-
ціальної підтримки сімей та дітей «добре вдома», за адресою: сел. ювілейне, 
вул. Совхозна, 66. 

для роботи в Центрі запрошуються претенденти на посади: заступник 
директора; бухгалтер; інспектор з кадрів; адміністратор; юрист; психолог; мед-
сестра; фахівець із соціальної роботи (12 посад); логопед; завідуючий господар-
ством; кухар; водій; робітник комплексного обслуговування; прибиральник; двір-
ник; котельник. Вимоги до персоналу: освіта та кваліфікація мають відповідати 
обраній посаді: середня-спеціальна, вища (бакалавр, спеціаліст або магістр) від-
повідного напрямку. Посади закладу передбачатимуть роботу позмінно та виїзди 
в села району за місцем проживання дітей. Перевагу буде надано претендентам, 
які мають: високий рівень комунікативних навичок; вміння ефективно працювати 
в команді; бажання працювати в новому та перспективному середовищі; досвід 
роботи із сім’ями та дітьми різних соціальних груп, досвід роботи з дітьми, які 
мають поведінкові та емоційні проблеми; знання законодавства з питань захисту 
дітей та соціальної допомоги. Відбір на роботу буде проходити на конкурсній 
основі. для участі в конкурсі вам необхідно подати: заяву про участь в конкурсі 
(в довільній формі); резюме (з даними не менше двох поручителів); супровідний 
лист претендента (в довільній формі); копії документів про освіту.

Більш детальну інформацію про Центр соціальної підтримки сімей та ді-
тей ви можете отримати за адресою: сел. ювілейне, вул. Теплична, 5, каб. 37 
«в», служба у справах дітей, попередньо узгодивши час, за тел.: (056) 753-60-
98, (098) 050-43-26, контактна особа Людмила андріївна мазурок. Відібрані 
претенденти будуть запрошені на співбесіду та навчання. 

Втрачене посвідчення 
для сімей загиблих (помер-
лих) ветеранів війни серії Г 
№ 148799, на ім’я кузьмі-
ної Валентини миколаїв-
ни, вважати недійсним. 

В Евангелии от Марка пове-
ствуется об изгнании Христом 
Спасителем нечистого духа 
из молодого человека, ко-
торый был через воздействие этого духа подвержен глухо-
те. И Господь исцелил одержимого духом немым и глухим. 
А в завершение, когда ученики спросили, почему же они не 
смогли изгнать беса, Господь ответил: «Этот дух изгоняет-
ся только молитвой и постом». Это повествование помога-
ет нам многое понять. 

Без веры не может произойти исцеления – не потому, 
что вера является неким идейным условием, а потому, что 
вера есть сила, через которую сам человек соучаствует с 
Богом в исцелении, в совершении чуда. Ведь при болез-
ни, в физическом исцелении участвует не только врач и не 
только лекарства, но и сам больной человек – и не только 
его физические, но и его душевные силы. И об этом хоро-
шо знают врачи, которые лечат не только лекарством, но и 
словом, приходя к постели больного и помогая ему моби-

лизовать свои внутренние силы. На этом же 
основывается и пастырское попечение о 
больных, когда священник, обращаясь 
к человеку, особыми словами помогает 
ему мобилизовать свои силы, душевные 

и физические, на борьбу с недугом. Без 
этого участия человека не может быть ис-

целения.
Вот почему в это воскресенье Великого поста мы читаем 

в храме это дивное повествование из Евангелия от Марка, 
где содержится ясный призыв укреплять через молитву и 
пост нашу веру, дабы быть способными принимать Божию 
благодать, а если необходимо, то и Божие чудо над нами.

Да поможет всем нам Господь возрастать в вере, укре-
пляясь молитвой и постом, и провести оставшиеся дни 
Святой Четыредесятницы так, чтобы укрепился в нас ве-
ликий Божий дар – дар веры, делающий нас способными 
принимать Бога в свою жизнь. Аминь.

константин дРоБиТько.

4 неДеля великого Поста

міЛіЦіЯ інФоРмує

сад-огород---------------------
ЯКі овочі саджати в Квітні 

На початку квітня потрібно  саджати такі ово-
чеві культури, як буряк та морква. Для посадки 
насіння також буде потрібно скопати грядки роз-
міром 1х2 м. Для буряка на грядках робимо по-
перечні борозни глибиною до 2 см через кожні 
10 см. Насіння закладаємо на відстані 5 см, заси-
паємо землею й поливаємо. Для моркви борозни 
досить поглибити на 1 см, між ними залишити по 
7 см. Далі необхідно підготувати насіння моркви 
до посадки. Так як насіння моркви дуже дрібне, 
його змішують із піском, щоб простіше було ви-
саджувати насіння. На одну частину насіння бе-
реться 20 частин піску, все гарненько змішується 
й ця суміш насипається в борозни. Далі борозни 
засипаються землею й поливаються.

готувати легКо!----------------
Капустний пісний суп  

інгредієнти: на 2-х літрову каструлю: 1 мор-
ква, 1 цибулина, 2 картоплі, 1/8 невеликої го-
ловки капусти, 4 ст. л. консервованого зеленого 
горошку, сіль, петрушка, кріп, олія − за смаком.

Приготування: в каструлю із холодною водою 
покладіть цибулину, зв’яжіть білою ниткою кіль-
ка гілочок петрушки, потім натерту на дрібній 
тертці моркву й нарізану кубиками картоплю. 
Коли вода майже закипіла − додайте дрібно на-
шатковану капусту й зелений горошок. Після 
того як закипіла вода − зробіть маленький вогонь 
й варіть суп до готовності овочів. З готового супу 
витягніть в’язку зелені. Суп посоліть. У кожну 
тарілку з капустяним супом за смаком додати 
чайну ложку олії й дрібно порізану петрушку. 

господині на замітКу----------
продуКти, ЯКі не можна 

зБерігати в ХолодилЬниКу
хліб. Не можна зберігати в холодильнику. Це 

не продовжить його життя, від цього він тільки 
швидше засихає. Найкращим варіантом для ньо-
го було б зберігання при кімнатній температурі.

Помідори. Намагайтеся уникати зберігання 
помідорів у холодильнику. Найкраще, якщо ви 
будете зберігати їх при кімнатній температурі. 

Цибуля. Не варто зберігати її в холодильнику. 
Найкраще для цього підійдуть сумки з сітки або 
тканини, які дозволяють повітрю циркулювати. 
Лук найкраще зберігати в темному місці, так як 
на світлі він змінює свій смак. 

народна медицина
від БезсоннЯ допоможе…

…Тепле молоко. Стакан теплого молока є од-
ним із кращих природних засобів для гарного сну. 
Молочні продукти багаті амінокислотами трип-
тофану, з яких виробляють снодійні. Триптофан 
розслабляє мозок, сповільнюючи нервові переда-
чі. Кальцій, що міститься в молоці, також допома-
гає мозку перетворювати триптофан у мелатонін. 

чоловіКам на замітКу---------
ЯКщо взуттЯ неприємно паХне 
• Добре протріть внутрішню поверхню взуття 

перекисом водню або оцту й залиште просохну-
ти до ранку;

• шкарпетки міняйте щодня, а по можливості й 
кілька разів на день; 

• перед тим, як надіти туфлі, бажано обробити 
ноги лосьйоном або дезодорантом для ніг.

магніТні БуРі 
05.04 - з 16.00 до 19.00 год.; 
06.04 - з 13.00 до 16.00 год.; 
10.04 - з 01.00 до 04.00 год.; 
11.04 - з 21.00 до 23.00 год.;
12.04 - з 13.00 до 15.00 год.; 

14.04 - з 16.00 до 18.00 год.; 
16.04 - з 14.00 до 16.00 год.; 
21.04 - з 21.00 до 23.00 год.; 
22.04 - з 11.00 до 16.00 год.; 
25.04 - з 11.00 до 16.00 год.; 
28.04 - з 16.00 до 18.00 год.

оВни. Завдяки дружелюбності ви здатні гар-
монійно вписатися в ритм ділової команди, зміц-
нити шлюбні узи. 

ТіЛьЦі. Реалізація планів успішно пройде там, 
де панує співзвучність партнерських інтересів. Усі 
питання які вас хвилюють, незабаром знайдуть 
вірні рішення. Проводьте більше часу з рідними. 

БЛиЗнюки. Дружні ряди поповнюються не-
ординарними особами, а життя б’є невичерпним 
джерелом. Вливайтеся в його бурхливу течію, 

будьте активні та винахідливі.
Раки. Саме зараз для вас на чільному місці особисте 

щастя. Тільки вдале балансування між домашніми та про-
фесійними клопотами стануть запорукою успішної само-
реалізації. 

ЛеВи. Те що дуже хвилювало, наснажувало стане не-
істотним. Більше подорожуйте, вкладайте сили саме в ту 
професійну сферу, де ваше творче покликання розквітає.

діВи. Після тривалого відпочинку час взятися за ро-
боту. У вас накопичилось багато роботи. Не бійтеся, адже 
це будуть винятково приємні справи, які принесуть масу 
позитивного та бадьорого настрою.

ТеРеЗи. Перед вами відкриваються нові можливості. 
Цей тиждень принесе вам багато спілкування, радості й 
приємних емоцій. Але не забувайте й про побудову парт-
нерських мостів.

СкоРПіони. Робота й здоров’я – речі взаємопов’язані. 
Балансуйте, ентузіазм слід включати лише в екстремаль-
ну мить, тоді результат буде продуктивним. Інакше загро-
жує виснаження енергоресурсів.

СТРіЛьЦі. Розширюйте коло знайомств, вам всюди 
раді, двері скрізь відкриті. Розвивайте інтелект, адже ваша 
блискуча тямущість і ділова спритність − запорука тріум-
фу в будь-якій діяльності. 

коЗеРоги. Сміливо беріть ініціативу в руки, окри-
ляйте колег оригінальними пропозиціями, але візьміть на 
озброєння їхній світогляд, там зерна істини. 

ВодоЛії. Реалізація потаємних бажань у далеких 
краях, там відкриються нові перспективи, а точніше во-
скреснуть давно забуті старі проекти. Вашша чарівність 
сприятиме адаптації. 

РиБи. Працелюб ви нівроку, а коли є матеріальний 
стимул − здатні гори зрушити. Природа наділила вас пре-
красними талантами, які нині фонтанують. Мудро лаві-
руйте між «хочу» й «треба». 

Втрачений вій-
ськовий квиток на 
ім’я нечая Сергія 
м и к о л а й о в и -
ча, вважати не-
дійсним.

уПРаВЛіннЯ ПенСійного Фонду укРаїни В дніПРоПе-
ТРоВСькому Районі дніПРоПеТРоВСької оБЛаСТі оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад: заступника  начальника відділу з при-
значення пенсій; завідуючого сектором з організаційно-інформаційної роботи. 
у конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі громадяни україни, які мають 
повну вищу освіту відповідного професійного спрямування та стаж роботи в 
державній службі або в сферах управління за фахом. Володіння комп’ютерни-
ми програмами, знаннями законодавчої бази та інструктивних документів. За 
довідками звертатися за телефонами: 725-47-06, 27-80-40. адреса: сел.юві-
лейне, вул.Теплична, 23. Документи подаються протягом 30 календарних 
днів із дня опублікування оголошення.

Втрачений державний 
акт на право приватної 
власності на землю серії 
І-ДП № 086021, на ім’я Бо-
ровик ольги михайлів-
ни, вважати  не дійсним 

дніПРоПеТРоВСька РайдеРЖадмініСТРаЦіЯ оголошує кон-
курс на заміщення вакантних посад: головного спеціаліста відділу органі-
заційної роботи райдержадміністрації; головного спеціаліста відділу ведення 
Державного реєстру виборців райдержадміністрації (дві посади); головного 
спеціаліста відділу правового забезпечення райдержадміністрації; головного 
спеціаліста із здійснення внутрішнього аудиту райдержадміністрації; голов-
ного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміні-
страції; головного спеціаліста по роботі з персоналом райдержадміністрації; 
головного спеціаліста сектору інфраструктури райдержадміністрації; голов-
ного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації; завідувача сектору охорони здоров’я райдержадміні-
страції; головного спеціаліста сектору охорони здоров’я райдержадміністра-
ції; головного спеціаліста – бухгалтера служби у справах дітей райдержадмі-
ністрації; головного спеціаліста служби у справах дітей райдержадміністра-
ції (тимчасово); головного спеціаліста служби у справах дітей райдержадміні-
страції. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта 
за напрямком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння 
персональним комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечення. 
довідка за адресою: сел. ювілейне , вул. Теплична, 5, тел. 27-10-17.

Районний ЦенТР СоЦіаЛьних СЛуЖБ дЛЯ Сім ї, діТей 
Та моЛоді оголошує конкурс на зміщення вакантних посад провідного 
спеціаліста відділу соціальної роботи на період відпустки по догляду за 
дитиною, фахівців із соціальної роботи (м. Підгородне, с. Новоолексан-
дрівка, сел. Ювілейне), фахівця із соціальної роботи на період відпустки 
по догляду за дитиною (с. Горького). Документи на конкурс подаються 
протягом 30 календарних днів після публікації. Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища освіта за фахом педагога, психолога, 
соціального педагога, соціальний працівник, медичного працівника, стаж 
роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональним комп’ютером 
в обсязі користувача програмного забезпечення. довідки за адресою: сел. 
ювілейне, вул. Теплична, буд. 5, каб. 41,  тел. 753-68-41. 

Втрачений договір дарування на приватний будинок, зареє-
стрований в реєстрі за номером 1960/1970 від 15.12.1989 р. (2575-
19) на ім’я маханової Тетяни іванівни, вважати недійсним.
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дніПРоПеТРоВСький Рем
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонт-

них робіт у квітні місяці 2014 року будуть виникати 
перерви в електропостачанні наступних населених 
пунктів нашого району: с. Чумаки, м. Підгородне, 
с. Любимівка, с. Василівка, сел. Кіровське, с. Балів-
ка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. Самарівка, сел. 
Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Ново-
олександрівка, с. Дослідне, с. Братське, сел. Таромсь-
ке, с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка. Телефон 
диспетчерскої служби: 373-51-12. 

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 дні-
пропетровського району електричних мереж за 
телефоном: 373-51-12, або районний відділ міліції. 

із повагою до вас адміністрація дРем.

   Реквізити кБ Приват Банк: 
р/р 5168 7572 4809 5616

мФо 305299  єдРПоу 14360570

ДоПоможіть урятувати життя
Сергійкові Босаю, 10-річному життєрадісному хлопчикові 

з села олександрівка дніпропетров-
ського району, загрожує небезпека. 

діагноз: онкологічне 
захворювання крові. 

Мама, Наталія Григорівна, інва-
лід II групи, сама виховує дитину. 

Дорослі не можуть залишити дити-
ну в біді. Ми обов’язково допоможемо 
Сергійкові, й він неодмінно одужає!

Мама – Наталія Григорівна Боса: 
моб.тел.: (068) 768-77-63. 

Виховання громадянина своєї Ві-
тчизни починається ще з дитинства. 
І, як добре, що рік тому у нашому 
місті Підгородне відкрився такий  
чудовий осередок щасливого дитин-
ства – дошкільний підрозділ «Зі-
ронька» при Підгородненському 
НВК-1.

За підтримки та фінансування 
Дніпропетровської районної ради, 
Дніпропетровської райдержадмі-
ністрації, відділу освіти, Підгород-
ненської міської ради, колег із ДНЗ 
«Івушка», «Енергетик», «Берізка», 
«Червона шапочка», «Чарівна казка» 
було створено всі умови для вихо-
вання та розвитку п’ятдесяти  дітей 
віком від 3 до 6 років. 

12 березня минулого року перші  
вихованці ступили на його поріг, а 
вже 12 березня цього року в честь 
першої річниці функціонування «Зі-
ронька» зустріла малюків святково 
прикрашеною територією, ігровими 
кімнатами. Всюди панував піднесе-
ний настрій, який вихованці передали 
батькам та гостям на святковому кон-
церті. Привітати колектив «Зіроньки» 
прийшли учні 2-Б класу (вчитель Лю-
бов Сергієнко) та юні аматори, учні 7 
класу разом з педагогом-організато-
ром Наталією Рябіщук.

У нашій «Зіроньці» укомплекто-
ваний штат із чотирьох обізнаних у 
своїй справі вихователів (Світлана 
Шубенко, Ольга Коляда, Світлана 
Сапожко, Наталія Летуча), у яких є 
двоє турботливих за дітьми поміч-
ників (Світлана Філіпова та Мирос-
лава Лінська). Здоров’ям та повно-

цінним харчуванням дітей опі-
кується медична сестра Наталія 

Уварова та кухарі харчоблоку. Якісні 
продукти для харчування дітей та 
необхідні матеріали для господарчої 
діяльності вчасно доставляють до 
підрозділу, завдяки відповідально-

му відношенню до своїх обов’язків 
завідуючої господарською частиною 
Світланою Кульовою. Чистоту, по-
рядок та збереження приміщень у 
належному стані забезпечують по-
мічники вихователів та працівники 
по обслуговуванню.

Завжди радо зустрічає вихованців 
та їх батьків практичний психолог 
Тетяна Паруліна, яка надає  профе-
сійні поради з питань виховання та 
розвитку дітей дошкільного віку. 

У нас дружній колектив вихо-
ванців, батьків та співробітників. 

Заходьте до нас у гості й самі пере-
конаєтеся, що у нашій «Зіроньці» ро-
стуть діти не лише на радість своїм 
батькам та вчителям, а  виховуються 
справжніми громадянами нашої су-
веренної України.

Особливості  нашої «Зіроньки» ще 
й у тому, що наші вихованці не лише 
навчаються за програмою дошкіль-
них навчальних закладів, а відразу 
проходять  підготовку до навчання 
у першому  класі. А як важливо, щоб 

дитина поступово звикала до умов 
навчання в школі. Щоб процес  адап-
тації до школи був легшим, з наши-
ми п’ятирічними вихованцями про-
водять заняття у підготовчому класі 
ті вчителі, які будуть працювати з 
ними у початковій школі. 

І нехай у кожного нашого вихо-
ванця на обрії якомога швидше засяє 
своя зірка успіху, а ми, підгороднен-
ці, будемо щиро радіти сузір’ю, що 
виховується у «Зіроньці».     

олександра ВоРоБйоВа, директор 
Підгородненського НВК-1.

Недотримання правил безпеки на дорозі може при-
вести до трагічних наслідків. ВДАІ Дніпропетров-
ського району звертається до дорослих: безпека ді-
тей залежить, насамперед, від вас. Ваша уважність, 
та особистий приклад щодо виконання Правил до-
рожнього руху допоможе уникнути лиха. 

Шановні водії! Будьте дуже уважні при проїзді 
пішохідних переходів і в місцях можливої появи ді-
тей. Заздалегідь знижуйте швидкість, не об’їжджай-
те транспорт, який зупинився перед «зеброю», зу-
пиніться й пропустіть дітей, які переходять дорогу. 
Поведінку дитини важко передбачити й вона може 
несподівано вибігти на дорогу.

Шановні батьки! Виховуйте у дітей навички до-
тримання Правил дорожнього руху. Ніколи в при-
сутності дитини не порушуйте цих Правил, бо потім 
переконати словом буде набагато важче, ніж щодня 
навчати особистим прикладом! У тому, що діти ста-
ють учасниками дорожньо-транспортних пригод 
винні в більшості випадків дорослі. 

Пам’ятайте! Від кожного з нас залежить життя 
та здоров’я наших дітей!

дніПРоПеТРоВСький деРЖаВний агРаРно-економічний уніВеРСиТеТ
IV рівня акредитації оголошує прийом на денну та заочну форму навчання за напрямами підготовки
При вступі до університету абітурієнти у 2014 році подають сертифікати Зно 

з наступних предметів за напрямами підготовки

** - профільні предмети
Прийом документів для здобуття окР «Бакалавр» у 2014 році здійснюється: на денну форму навчан-

ня – з 1 по 31 липня; на заочну форму навчання – з 10 липня по 09 серпня.
49600, м. дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, тел.: (056) 713-51-74, 744-81-32.

http//www.dsau.dp.ua; e-mail: priyom@dsau.dp.ua, info@dsau.dp.ua
12 квітня – день відкритих дверей

напрям підготовки Перший 
та другий предмети Третій предмет

З метою популяризації географічних знань напере-
додні весняних канікул у Зорянській СЗШ (директор 
Людмила Кулак) пройшов тиждень знавців геогра-
фії. Учні 5-11 класів готувалися до нього заздалегідь: 
читали енциклопедії, дивилися науково-популярні 
фільми, старанно вчили уроки, розширюю-
чи свої знання в природничих науках.

Тиждень почався з урочистого оголошен-
ня плану на майбутні географічні дні. Кожен 
учень одразу почав шукати той конкурс, де 
він себе може найкраще проявити. Програма 
була різноманітна та захоплююча.

Вівторок мав назву «Мій рідний край», де 
учні могли скласти вірші, присвячені рідно-
му селу, представити на конкурс фотографії 
про квітучу місцевість, де він мешкає. Але 
апогеєм дня стала вікторина для знавців 
рідного краю. Кращими в цьому виді ін-
телектуальних змагань стали учні 5 класу 
Сергій Козлов та Андрій  Клочко.

Середа за планом була днем географічних 
кросвордів. Зранку не було місця біля дошки оголо-
шень, бо на ній розмістилися кросворди, які треба 
відгадати – хто швидше? Точилася запекла «бороть-
ба» між кращими знавцями географії. Переможцями 
стали: кросворд «Географічна оболонка» – Наталія 
Прохватило (7 клас), «Вивчай Україну» – Ганна Ко-
зачко (5 клас), «Столиці країн світу» – Валерія По-

кась (5 клас), «Тваринний світ материків» – Ганна 
Сівкова (7 клас).

Неабияку активність учні проявили при складанні 
власних кросвордів. 15 учнів стали переможцями. 
Серед яких Антоніна Нечай (8 клас), Юлія Сорокіна, 

Михайло Гуржій та Аліна Корнєєва (7 клас), В′ячес-
лав Хоменко, Ігор Лиша, Юлія Личката, Діана Ні-
щенк та Ганна Продан (6 клас), Кирило Сліпченко та 
Ігор Ратушний (5 клас).

У четвер учні 6-7 класів стали гравцями географіч-
ного КВК. Класи були поділені на дві команди, які 
згадували знаменні географічні відкриття, успішно 

розгадували ребуси, відповідали на питання вікто-
рини. Кращими гравцями турніру стали Владислав 
Велієв (7 клас) та Максим Стельмах (6 клас). А в під-
сумку перемога за семикласниками.

П’ятниця стала знаменною для учнів 8-11 класів, 
які взяли участь у географічній грі «Хто най-
розумніший?». Представники класів були 
поділені на дві команди: дівчат «Тектонічні 
плити» та юнаків «Атмосфера». Гра не зали-
шила глядачів байдужими. За активної під-
тримки вболівальників кращими виявилася 
команда дівчат, а найкращими знавцями ге-
ографії визнано Марину Кучуру (9 клас) та 
Андрія Ткаченко (8 клас). 

І ось нарешті підсумок. Найактивніші 
учасники географічного тижня, кращі грав-
ці, ерудити нагороджені почесними грамота-
ми. А також побажання подальших успіхів у 
вивченні географії та участі в інших інтелек-
туальних іграх. На урочистій лінійці було 
вручено сертифікати учасника Міжнародної 

природознавчої гри «Геліантус» (38 учасників), а 
Почесну грамоту отримала учениця 9 класу Мари-
на Кучура, яка набрала найбільшу кількість балів  у 
грудні 2013 року.

Тетяна ВеРБиЦька, 
вчитель географії Зорянської СЗШ.

на фото: кращі знавці географії.

інТеЛекТуаЛьні ігРи

ТиЖдень  ЗнаВЦіВ  геогРаФії

оСеРедок ЩаСЛиВого диТинСТВа

«Зіроньці» 
оДин рік!

даї інФоРмує Увага! діти на дорозі!

кіровська селищна рада оголошує конкурс  на 
оренду нежитлового приміщення, площею 55,9 
кв.м, розташованого за адресою: вул. Централь-
на,28, сел. кіровське дніпропетровського району 
дніпропетровської області. 

Документи приймаються протягом 30 календар-
них днів із дня виходу оголошення про проведення 
конкурсу. 

За додатковою інформацією звертатися за адре-
сою: сел. кіровське, вул. Центральна, 35, каб. № 2, 
тел.761-16-45(75) щоденно, крім суботи та неділі.


