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Порошенко на засіданні Ка-
бінету Міністрів у середу 
повідомив, що, за останніми 
даними розвідки, 70 відсо-
тків військ РФ відведені за 
кордон, що дає підстави для 
перспективи мирних іні-
ціатив. Президент висло-
вив впевненість, що цьому 
наведенню порядку буде 
сприяти відновлення миру. 
При цьому Глава держави 
підкреслив, що не треба 
розслаблятися й думати, 
що війна не може прийти 
будь-куди. Він перекона-
ний, що сьогодні слід усім 
бути готовими до загроз, 
які стоять перед Україною. 
«Я не маю жодного сум-
ніву – мир буде в Україні. 
Ми все для цього зробимо. 
Все в Україні буде добре – 
я в це вірю», - заявив Глава 
держави.

Спікер Палати представ-
ників Конгресу Сполуче-
них Штатів Америки Джон 
Бейнер запросив Президен-
та України Петра Порошен-
ка виступити на спільному 
засіданні Конгресу 18 ве-
ресня 2014 року. «Виступ 
Президента Порошенка у 
Конгресі є ще одним сиг-
налом нашої підтримки 
прагнень українського на-
роду. Для нас буде великою 
честю вітати Президента 
України в Капітолії», - ска-
зав Джон Бейнер. Він нага-
дав, що Петро Порошенко 
стане другим Президентом 
України, який виступатиме 
в Конгресі США.

Президент України Пе-
тро Порошенко заявляє, 
що мінські домовленості не 
передбачають ні федералі-
зації, ні відчуження укра-
їнських територій. «Ні про 
яку федералізацію, ні про 
яке відчуження в протоколі 
не йдеться і йтися не може», 
– сказав Глава держави.

Уряд Яценюка розпочав 
втілювати в життя план 
відновлення України. Уряд 
презентував покроковий, 
тактичний план «Відновлен-
ня України», який готувався 
найкращими фахівцями у 
сфері економіки та державо-
творення в країні. «Позиція 
Уряду – перестати приду-
мувати велосипед і тим біль-
ше займатися реформіст-
ським популізмом», – сказав 
прем’єр-міністр України Ар-
сеній Яценюк. 

Цей документ включає 7 
основних цілей. План дій 
Уряду на найближчий час 
оприлюднений, і кожен 
українець може здійснюва-
ти громадський контроль за 
його виконанням. 

Шановні спортсмени, фахівці та шанувальники фізичної культури й спорту! 
Сердечно вітаємо вас із Днем фізичної культури і спорту – святом сили, мужності та краси.

За всіх часів саме здорові духом і тілом люди складали опору суспільства. Спорт 
не тільки дає здоров’я, він загартовує характер і волю. Сьогодні здоровий спосіб 
життя стає все більш популярним у нашому суспільстві, і це – не просто данина 
моді, а бажання людей різних поколінь зберегти молодість і здоров’я.

Доброго слова заслуговують наставники, тренери й фахівці: Людмила Стреж-
ньова, Анатолій Полупанов, Володимир Дейнеко, Сергій Вербицький, Валентин 
Щербатюк, Олександр Репешко, Тетяна Бабич, Вікторія Савченко, Анатолій Воло-
шко, Ольга Саєнко, Анатолій Щитовський. Їх досвід, праця, фахова та педагогічна 
майстерність роблять можливими й непересічні рекорди, й утвердження масово-
го фізкультурного руху, як невід’ємної складової гармонійного розвитку людини 
та здорового способу життя. Не відстає від них молода зміна тренерів та фахівців: 
Олександр Погрібний, Ігор Легеза, Катерина Глущенко, Дмитро Радіонов.

З нагоди Дня фізичної культури і спорту сердечні вітання та побажання щастя, 
здійснення задумів і мрій усім, хто назавжди полюбив азарт спортивних ігор, жит-
тєву силу фізичних вправ.

Шановні підприємці-платники податків!
Вітаємо вас із професійним святом - Днем підприємця!

Запровадження цього свята на державному рівні – це визнання 
тієї ролі, яку відіграють у розвитку вітчизняної економіки під-
приємництво й приватна ініціатива. Нині, коли є всі підстави го-
ворити не лише про стійку тенденцію до стабілізації національ-
ної економіки, але фактично про її відродження, не можна не від-
значити особливого внеску того сектору, який ви представляєте.

Розвиток підприємництва й збільшення на цій основі над-
ходжень до державної скарбниці дає можливість вирішувати 
ряд найактуальніших соціально-економічних проблем, перед-
бачає зміцнення економіки, надає їй гнучкості, створює нові 
робочі місця.

Дозвольте у цей святковий день побажати вам подальших 
успіхів у підприємницькій діяльності, її розвитку на благо 
й процвітання незалежної України, щастя та благополуччя в 
особистому житті.

Едуард ПІДЛУБНИЙ, голова райдержадміністрації.         Віталій ЖЕГаНСькИЙ, голова районної ради. 

Головний лікар лікарні Олександр Євгено-
вич Сєрий розповів: «Усім героям надана тер-
мінова кваліфікована медична допомога. Вони 
забезпечені всім необхідним, а головне – тур-
ботою й увагою вдячних земляків. Кожного 
дня до лікарні надходять пропозиції про до-
помогу, посилки з ліками, як ось ця, яку ми 
щойно отримали з Києва, 
з усім найнеобхіднішим».

Серед ліків, дбайливо 
зібраних небайдужими 
киянами для захисників 
Вітчизни, ми побачили 
дитячий малюнок – ко-
раблик, розфарбований у 
синьо-жовті кольори, а внизу напис: «Слава 
Україні!» Еванс Фюзо, 6  років, м. Париж. 
Виявляється, це онук однієї із волонтерів, 
який живе зараз у далекій Франції, але вбо-
ліває за долю своєї істо-
ричної Батьківщини.  

Поранені бійці не відчу-
вають потреби ні в чому. 
Найкалорійнішу та корис-
ну їжу доставляють муж-
нім воїнам ресторан «Ед-
бург», найсвіжіші молочні 
продукти – фірма «Да-
нон», кожного дня пропо-
нують все необхідне орга-
нізації та окремі громадяни, які навіть не 
називають своїх імен та прізвищ. У лікарні 
працює волонтерський центр.

І саме в день нашої зустрічі до лікарні при-
їхали молоді хлопці – представники «Ультрас» 
– футбольні фанати нашого «Дніпра» та хар-
ківського «Металіста». Юнаки пригадують, 
що ще донедавна ворогували між собою, а 
сьогодні об’єдналися і ладні зробити все, щоб 
і країна, в якій ми живемо, була мирною й єди-
ною. А сьогодні головним своїм завданням 
молодь бачить – під-
тримку української 
армії, а особливо, тур-
боту про захисників, 
які поранені та знахо-
дяться на лікуванні.

Хлопцям випала 
честь познайомитись 
і поспілкуватись зі 
справжніми героями 
нашого часу. Укра-
їнський патріот із 
добровольчого ба-
тальйону «Донбас» 
Олександр Вікторо-
вич Сарбон в Іловай-
ському котлі був захо-
плений ворогом. 2 дні 
пробув у полоні, потім 
приїхали волонтери й 
його та інших полоне-
них забрали. Він був 
поранений у ногу, на 
жаль, через ускладнення після поранення 
врятувати ногу не вдалось. Оперувала героя 
особисто Олена Єгорівна Курбан, начмед 
лікарні. З особливою любов’ю 35-літній ві-
нничанин згадує своїх діточок Стасика, 16 

вони вижили 
в смертельному котлі

ГЕроям – СЛаВа! 31 вересня з Іловайського котла в 6 лікарню м. Дніпропетров-
ська поступили понад 130 українських захисників, з них 91 боєць 

безпосередньо із «коридору смерті», який патріотам України, елітним добровольчим 
батальйонам, влаштували ті, хто боїться їх самовідданого служіння своїй Вітчиз-
ні, їхньої безстрашності перед ворогом, адже вони на відміну від сепаратистських 
найманців та російських загарбників мають мотивацію – визволити свій край від 
чужинців, захистити дім, сім’ю, рідне місто, зберегти цілісність кордонів держави.

років, та Єву – 13 років. А сьогодні він отри-
мав лист із Франції від маленького хлопчи-
ка з українським корінням Еванса. Послан-
ня дитини дуже розчулило мужнього бійця.

Високий молодий красень, чорноокий 
львів’янин Роман Берко – штурмовик до-
бровольчого батальйону «Донбас», має 

тяжке осколочне поранення спини. Вряту-
вав життя Роману бронежилет, подарова-
ний волонтерами.

Осколочне поранення спини та лівої голені 
отримав і 23-річний Олександр 
Орлов. Він був мобілізований із 
резерву з м. Олександрії Кірово-
градської області, служив у 93-й 
окремій механізованій бригаді. 
Відкрита дружелюбна посміш-
ка Саші підкупає, він справжній 
життєлюб. Саме таким, як він 
жити й розбудовувати Україну!

Саша Селюков із Лозової 
Харківської області має тяжке 

поранення спини, він тільки переведений 
до палати із реанімації, почуває себе поки 
що недобре. Його приїхала підтримати на-
речена Руслана – дівчина-красуня зі спов-
неними віри й любові очима. 

Гапон Тарас – доброволець батальйону спеці-
ального призначення «Донбас», командир гру-
пи розвідки. Родом він із Полтави, колишній 
працівник міліції, 35 років, має трьох діточок, 
двох хлопчиків і дівчинку. Розповідає: «Наш 
батальйон першим, ще 18 серпня зайшов у Іло-

вайськ, ми воювали 12 днів, і навіть не знали, 
що ми в котлі, били їх так, що мама не горюй! 
Кому і навіщо був потрібен цей «зелений кори-
дор», який став «дорогою смерті», де полягло, 
на мій погляд, не менше тисячі кращих бійців, 

залишається поки що загадкою. Навіть якби 
нам довелось самим прориватись із оточення, 
нас би загинуло сто бійців, ну максимум двісті, 
а так нас просто розстріляли на рівному місці, 
без бою й можливості протистояння». 

Саме в день нашої зустрічі Тарас отримав 
надзвичайно радісну звістку, що з Іловайського 
котла живими вийшли ще 7 воїнів батальйону 
«Донбас», серед яких і Катя Поначовна, яка 
врятувала йому життя, витягла пораненого 
з-під обстрілу. Катя родом із Сімферополя, 
але приїхала на схід, щоб відстоювати ці-
лісність кордонів нашої держави. Сьогодні 
її життєвий подвиг – зразок патріотизму й 

любові країни, в якій ми живемо.
«Ви знаєте, хоч дуже гірко на 

душі, але я впевнений, що Іло-
вайський котел був потрібен, 
щоб підтвердити вкотре: правда 
на нашому боці. А вони, росіяни, 
нас просто злякалися, що ми зни-
щуємо їх і не здаємо позицій, тож 

довелось заплатити якомусь воєначальникові з 
Генерального штабу АТО, щоб нас зрадили…». 

Оперував Тараса лікар Владислав Павлович 
Непомнящий. «Це лікар, про яких говорять «не 
інакше, як просто від Бога», розповідає із вдяч-

ністю мама героя, яка 37 років пропрацювала в 
медицині, тож знає про що говорить.

Владислав Непомнящий, який тієї страш-
ної неділі був викликаний до лікарні, за сло-

вами його колег, біг кори-
дорами, роздягаючись на 
ходу. Сьогодні він з горді-
стю говорить: «Ми зроби-
ли для поранених все, що 
могли, наші всі живі».

Ніхто з героїв залежува-
тись у госпіталях не збира-
ється. «2 костилі є, дійду», 
– сказав Тарас Гапон, – зро-
бимо все від нас залежне, але 
не допустимо загарбника 
топтати нашу рідну україн-
ську мальовничу землю».

Таміла ЖорНяк.
На фото автора: олек-

сандр Сарбон читає по-
слання із Франції; Вла-
дислав Непомнящий несе 
повну відповідальність 
за здоров‘я Тараса Гапона 
(зліва) та романа Берко; 
помічник народного депу-

тата України Віктора Бутківського Галина 
огороднікова, медичні працівники та мо-
лодь об‘єднання «Ультрас» не залишаються 
байдужими в тяжкий для країни час (чет-
вертий зліва – наш захисник Саша орлов). 
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На ДНІПроПЕТроВщИНІ ТоТаЛьНа 
БороТьБа з корУПцІєю

Корупція – протиправна діяльність, яка полягає у використанні службо-
вими особами їх прав і посадових можливостей для особистого збагачення. 
Характерною ознакою корупції є конфлікт між діями посадової особи та ін-
тересами громадян, що є злочином проти державної влади. Сьогодні корупція 
є найбільшою перепоною до економічного зростання й розвитку, здатною по-
ставити під загрозу будь-які перетворення. В якості профілактичних заходів 
щодо недопущення корупційних дій працівниками структурних підрозділів 
ГУ Міндоходів області, співробітниками управління внутрішньої безпеки 
проведено: 463 лекції та співбесіди з працівниками та кандидатами на пра-
цевлаштування до органів Міндоходів; винесено 105 офіційних застережень 
про недопущення протиправної поведінки; матеріали УВБ, в тому числі про 
функціонування проекту «Пульс» транслювались у 94 теле- та радіопрогра-
мах, 20 опубліковано у друкованих ЗМІ, 33 у мережі Інтернет; перевірено 225 
кандидатів на зайняття посад в органах Міндоходів, з яких 19 відмовлено у 
призначенні на посаду. Але впродовж семи місяців 2014 року співробітниками 
управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області 
за основними лініями роботи взято участь у проведенні 216 службових розслі-
дувань та перевірок, за результатами яких встановлено 128 фактів порушення 
вимог діючих законодавчих та нормативно-правових документів з боку спів-
робітників структурних підрозділів ГУ Міндоходів області, зокрема:  відкри-
то 24 кримінальних провадження, в тому числі 5 – за фактом вимагання та 
отримання хабара; виявлено 24 кримінальних правопорушень, скоєних спів-
робітниками структурних підрозділів ГУ Міндоходів області. 

Безпосередньо за матеріалами управління внутрішньої безпеки відкрито 23 
кримінальних провадження та виявлено 19 кримінальних правопорушень, в 
тому числі 4 – за фактом вимагання та отримання хабара. Тож з метою забез-
печення відкритості й прозорості діяльності органів ГУ Міндоходів у Дніпро-
петровської області забезпечено інформування платників податків про функ-
ціонування антикорупційного сервісу Міністерства доходів і зборів України 
«Пульс», доступний клієнтам податкової служби та митниці. Ефективний 
сервіс за гарячою лінією (044) 284-00-07 попереджує: труднощі в спілкуванні; 
некоректне ставлення;  перевищення повноважень; неякісне обслуговування 
та працює за принципом CALL-BACK – зворотній зв’язок.

Дніпропетровська оДПІ.

ДЕрЖаВНа ФІСкаЛьНа СЛУЖБа УкраЇНИ ПоВІДомЛяє

У вівторок на 
оперативній нараді 

в залі засідань районної ради Едуард Підлуб-
ний, голова райдержадміністрації, та Сергій 
Іванцов, голова районної ради, привітали най-
кращих підприємців Дніпропетровського ра-
йону та вручили Грамоту Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації за високий 
професіоналізм, плідну працю, значний внесок 
у соціально-економічний розвиток Дніпропе-
тровської області та з нагоди професійного свя-
та Іванові Бровко – голові фермерського госпо-
дарства «Обрій».

Подякою Дніпропетровської райдержадміністрації за чуйність та небайду-
жість, безпосередню участь у заходах та програмах, спрямованих на вирішення 

питань безпечної життєдіяльності мешканців Дніпропе-
тровського району та утримання соціально-стабільного ста-
ну, які проводяться силами Національної гвардії України та 
з нагоди Дня підприємця нагородили: ПП 
«Планета-Центрбуд» – Максима Грачова; 
Лілію Курганську, Юлію Обух, Світлану 
Готвянську – приватних підприємців Кі-
ровської селищної ради; Андрія Соболя, 
Олександра Щурова – Любимівська сіль-
ська рада; Ірину Олійник, Віктора Кон-
дратюка – Ювілейна селищна рада.

Підприємець – це герой сьогоднішнього 
часу, який бере на себе ризики й досягає 

результатів. Особливо відчувається це сьогодні в нестабільний соціально-полі-
тичний та економічний час. І ці досягнення направлені на благо жителів нашого 

району. Ми завдячуємо цим людям, які не залишилися байдужими до біди, 
в якій опинилася наша держава. 

Звучали також привітання на адресу спортсменів, тренерів, аматорів фіз-
культурно-спортивного руху з нагоди святкування Дня фізичної культури 
і спорту. Найкращі були нагороджені почесними грамотами та подяками. 
Адже спортсмени нашого району демонструють вагомі досягнення на 
престижних змаганнях та здобувають «пальми першості» не лише в Укра-
їні, а й в Європі. Примножують спортивну скарбницю слави й численні пе-
ремоги наших визнаних майстрів, тренерів міжнародного класу, авторитет 
яких значно впливає на популяризацію масової фізичної культури. 

Винуватцям свят зичили міцного здоров’я, спортивного довголіття, пере-
мог та злетів та усіляких життєвих гараздів.

юлія ЧУмак.
На фото автора: кращих підприємців району вітають Едуард Підлуб-

ний та Сергій Іванцов; ці люди творять спортивну славу району.

оПЕраТИВНа НараДа

Головне Управління Державної 
міграційної служби України в Дні-
пропетровській області повідомляє, 
що особи, які мають реєстрацію 
місця проживання на території АР 
Крим або зони проведення АТО, 
можуть здійснити реєстрацію місця 
перебування терміном до 6 міся-
ців на території області, без зняття 
з реєстрації з попереднього місця 
проживання. Також вищевказана 
категорія громадян має право здійс-
нити реєстрацію місця проживання 
з одночасним зняттям з реєстрації 
попереднього місця проживання. 
Нагадуємо, що відповідн о до Закону 
України «Про свободу пересування 
та вільний вибір місця проживання 
в Україні» місце проживання – адмі-
ністративно-територіальна одиниця, 
на території якої особа проживає 
строком понад шість місяців на рік. 
Особа зобов’язана зареєструвати 
своє місце проживання протягом 10 
днів після прибуття.

Місце перебування – адміністра-
тивно-територіальна одиниця, на те-
риторії якої особа проживає строком 
менше шести місяців на рік. 

У разі порушення 10-денного тер-
міну надання заяви про реєстрацію 
місця проживання до територіаль-
них підрозділів, передбачається 
адміністративна відповідальність 
відповідно до статті 197, 199 Кодек-
су України «Про адміністративні 
правопорушення», яка тягне за со-
бою попередження або накладення 
штрафу від 1 до 3 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян (від 17 
до 51грн).

Прес-служба ГУДмС України в 
Дніпропетровській області, вул. Пло-
ща красна, 2а, м. Дніпропетровськ, 
тел.745-61-11, 745-29-26, 1201@ dmsu.
gov.ua

НаЧаЛьНИкам ТЕрИТорІ-
аЛьНИх ПІДрозДІЛІВ ГУДмС 
УкраЇНИ  В ДНІПроПЕТроВ-
СькІЙ оБЛаСТІ. У зв’язку з анек-
сією Криму та проведенням АТО на 
території Донецької та Луганської 
областей до Дніпропетровської об-
ласті прибуває значна кількість гро-
мадян, які викликають занепокоєння 
серед населення та можуть спричи-
нити диверсійні провокації. Відпо-
відно до Закону України «Про сво-
боду пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні» грома-
дяни   України,   а   також   іноземці  
чи  особи  без громадянства,  які  по-
стійно  або  тимчасово проживають 
в Україні, зобов’язані  протягом  де-
сяти  днів після прибуття до нового 
місця проживання  зареєструвати   
місце  проживання. 

У разі порушення 10-денного тер-
міну надання заяви про реєстрацію 
місця проживання до територіаль-
них підрозділів, передбачається 
адміністративна відповідальність 
відповідно до статті 197, 199 Кодексу 
України «Про адміністративні пра-
вопорушення».

Враховуючи, що відповідно до 
Положення про Державну міграцій-
ну службу України, затвердженого 
Указом Президента України від 6 
квітня 2011 року № 405/2011 одним 
з основних завдань ДМС України є 
реалізація державної політики у сфе-
рі реєстрації фізичних осіб, а також 
притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення зако-
нодавства. 

ВИМАГАЮ: забезпечити надан-
ня послуг з питань реєстрації місця 
проживання/перебування грома-
дян, які переміщуються з тимчасо-
во окупованої території та районів 
проведення АТО, не зважаючи чи 

пройшли вони реєстрацію у  коорди-
наційних Центрах по роботі з пере-
селенцями (далі-Центри) необхідно: 
в термін до 01.09.2014 розмістити у 
приміщеннях Центрів Прес-реліз 
ГУДМС України в Дніпропетров-
ській області від 29.08.2014 та здійс-
нити виступи в  місцевих засобах 
масової інформації ( радіо, телеба-
чення), а також публікації в пресі 
щодо дотримання вимог адміністра-
тивного законодавства України та 
необхідності реєстрації місця про-
живання/перебування відповідно до 
нормативно – правових актів.

 З метою виявлення осіб, які ухи-
ляються від реєстрації у Центрах та 
порушують адміністративне законо-
давство в термін до 03.09.2014 спіль-
но з керівниками органів внутрішніх 
справ  провести наради, на яких ви-
значити дії щодо спільного здійснен-
ня контролю, виявлення таких осіб 
та прийняття заходів реєстраційного 
обліку фізичних осіб.

В термін до 04.09.2014 провести 
зустрічі з керівниками органів міс-
цевого самоврядування на яких 
розглянути питання щодо спроще-
ної системи реєстрації місця про-
живання або місця перебування 
вимушених переселенців у пунктах 
тимчасового розміщення, за наявно-
сті у цих пунктах жилих приміщень 
(гуртожитки, готелі, заклади для 
охорони здоров’я та інш.) на підставі 
відповідного розпорядження органів 
виконавчої влади або органів місце-
вого самоврядування.    

Про проведену роботу доповісти 
до відділу паспортної роботи та ре-
єстрації фізичних осіб на паперових 
носіях в термін до 05.09.2014.

о. о. ГоВорУха, начальник.
вих. № 1201/11626/29.08.2014/
Козачок, 745-29-28.

ІНФормацІя  ДЛя  ВИмУШЕНИх  ПЕрЕСЕЛЕНцІВ  Із  зоНИ  ПроВЕДЕННя  аТо 
ГоЛоВНЕ УПраВЛІННя ДЕрЖаВНоЇ мІГрацІЙНоЇ СЛУЖБИ УкраЇНИ В ДНІПроПЕТроВСькІЙ оБЛаСТІ ПоВІДомЛяє

10 вересня відбулося пленарне засі-
дання 35 сесії районної ради. Першу 
частину, на яку виносилося 12 питань 
порядку денного, провів голова район-
ної ради Сергій Іванцов. 

Депутати заслухали інформацію про 
стан підготовки житлово-комунально-

го господарства та закладів соціальної 
сфери району до роботи в осінньо-зи-
мовий період 2014/2015 року. З цього 
питання доповідала Валентина Вер-
паховська – головний спеціаліст від-
ділу райдержадміністрації. У своєму 

виступі Валентина Іванівна, зокрема, 
зазначила: «На території району до 
опалювального періоду підготовлено 
33 котельні (100%) та вже підписані 
паспорти готовності в Державній ін-
спекції з енергонагляду за режимами 
електричної й теплової енергії в Дні-
пропетровській області: це 3 котельні 
«Дніпропетровські міські теплові ме-

режі», які опалюють житлові будинки 
селища Ювілейне та 30 котелень від-
ділу освіти, які опалюють навчальні 
заклади.

В установлений термін і в повному 
обсязі виконані заплановані ремонтні 

роботи, проведена 
ревізія насосного 
обладнання та те-
плопостачання, пе-
ревірені лічильники, 
встановлено корек-
тори газу. 

Проведена комп-
лексна підготовка 
до зими 69 житло-
вих будинків (100%) 
та подані на підпис 
паспорти готовності до районної ко-
місії  з перевірки готовності об’єктів 
житлово-комунального господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період. 
Після проведеної перевірки подані 
паспорти готовності житлових бу-
динків були узгоджені в департаменті 
житлово-комунального господарства 
та будівництва облдержадміністрації.

Для відкриття нового комунального 
закладу «Центр соціальної підтримки 
дітей та сімей «Добре вдома», утво-
реного шляхом реорганізації Дитячо-
го будинку «Сім’я», депутатами було 
прийняте рішення про затвердження 
його штатної чисельності у кількості 
39 одиниць. З профільних питань до-

повідали на сесії голови та 
представники постійних 
комісій Віра Підодвірна, 
Олег Соломоненко, Олег 
Рубль та Сергій Сущенко.

На другу частину пле-
нарного засідання, яку про-
вела заступник голови ра-
йонної ради по виконавчій 
роботі – керуюча справами 
Любов Біла, виносилося 
організаційне питання. 

Сергій Іванцов склав повноваження 
голови районної ради, при цьому він 
залишився депутатом районної ради. 
За результатами таємного голосування 
головою Дніпропетровської районної 
ради обрано Віталія Жеганського.

З усіх  питань, внесених до порядку 
денного сесії, прийняті відповідні рі-
шення.

На фото Таміли ЖорНяк: робо-
чий момент сесії; у рамках роботи 
сесії Едуард Підлубний разом із де-
путатами районної ради подякували 
Леонідові Баєву, приватному підпри-
ємцеві із с. Горького, за активну гро-
мадянську позицію, допомогу україн-
ській армії та вручив Грамоту. 

ДНІПроПЕТроВСька раЙоННа раДа 
оголошує конкурс на зайняття посади директора комунального 

підприємства Дніпропетровського району «Бюро технічної інвента-
ризації», яке належить до спільної власності територіальних громад 
Дніпропетровського району.

Вимоги до претендента: вища освіта, стаж роботи не менше 3-х 
років на посадах за фахом. У термін до 10.00 год. 14 жовтня 2014 року 
включно претендент на посаду директора комунального підприєм-
ства Дніпропетровського району «Бюро технічної інвентаризації» 
подає заяву на участь у конкурсі. До заяви додаються такі докумен-
ти: особовий листок обліку кадрів; автобіографія; копія паспорта 
громадянина України (1, 2, 11 сторінки); копія довідки про присвоєн-
ня ідентифікаційного коду; копія документу про фахову освіту; ко-
пія трудової книжки; фотокартки 6x4 (2 шт.). конкурс відбудеться 
14  жовтня 2014 року об 11.00 год., за адресою: сел. ювілейне, вул. 
Теплична, 5 (каб. 12). конт. тел. (0562) 27-80-95. 

СЕСІя
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Перше вересня – це день по-
вернення до школи, як до рідної 
домівки. Його з нетерпінням че-
кають дітлахи, адже попереду 
зустріч з однокласниками, дру-
зями та улюбленими вчителями. 
День знань у Горянівській СЗШ 
розпочався з урочистої лінійки. 
Святково вдягнені  та з надією 
й блиском у очах вишикували-
ся на шкільному подвір’ї  діти 
– майбутнє нашої нації. Лунали 
привітання та побажання від 
гостей. Для першокласників 
дзвенів перший дзвоник. Впер-
ше в житті ці малюки розпові-
дали вірші на святковій лінійці. 
Того дня вони були «іменинни-
ками» цього свята.

Для одинадцятикласників – це 
останній вересень у стінах цієї 
школи. Вони виглядали зовсім 
дорослими та свідомими гро-
мадянами нашої держави. Бо 
змінити країну можуть тільки 

ті люди, які люблять свою Бать-
ківщину, свій народ, готові до 
захисту національних інтересів 
та розбудови громадянського су-
спільства.

Перший урок пройшов під наз-
вою «Україна – єдина країна». 
Дуже актуальна й вдало обрана 
тема. Тому що немає значення на 
якій частині нашої великої дер-
жави ми проживаємо, ми – єди-
ні. Єдині в думках і помислах, у 
бажанні жити у вільній незалеж-
ній державі.

Вчителі Горянівської СШ при-
кладуть максимум зусиль, щоб 
школярі зростали успішними 
та свідомими особистостями, 
відповідальними громадяна-
ми. Людьми, які в майбутньому 
стануть гарантом стабільності, 
миру та злагади в Україні.

Валентина ШаТИЛо, 
вчитель 1-го класу Горянів-
ської СЗШ.

День Незалежності 
України в Ювілейно-
му відзначали гамір-
но та по спортивному! 
На майданчику, що по 
вул. 8 Марта, зібралися 
мешканці селища Юві-
лейне, щоб відзначи-
ти одне з найбільших 
державних свят та по-
вболівати за спортсме-
нів. Громада в цей день 
«розділилася» на всіх, 
хто змагались між собою, на дружні 
команди зі «STREETBALL» (вулич-
ний баскетбол), шахів, шашок, «ARM 
WRESTLING», настільного тенісу та 
Дартсу.

Відкрив свято Ювілейний селищ-
ний голова Іван Камінський, який за-
значив, що в такі важкі для України 
часи, селищна влада робить все, щоб 
Ювілейне розвивалось, щоб з’явля-
лись нові інфраструктурні проекти та 
успішно виконувались вже розпочаті. 
Іван Миколайович щиро привітав усіх 
зі святом. 

Запекла боротьба йшла за чемпіон-
ський титул зі «STREETBALL», одно-
го з найвидовищніших видів спорту. 
Що може бути кращим за звання «Чем-
піон турніру»? Тільки той факт, що їх 

одразу три! Дмитро Ткачук, Микита 
Синенко, Ігор Гребенюков у складі ко-
манди «Гвозді», загатили в площину 
спортивного свята свої імена, як імена 
чемпіонів зі «STREETBALL».

Більш у спокійній обстановці, але аж 
ніяк не менш цікаво, проходили зма-
гання із шахів та шашок. Ні в першому, 
ані в другому виді спорту немає рівно-
го Миколі Петюренкові, який і здобув 
звання чемпіона по шашкам і шахам. 

Настільний теніс став по праву най-
молодшим, звісно ж за віком спортс-
менів, видом змагань! Серед чоловіків 
чемпіонський титул здобув Данило 

Назаренко (13 років). Серед жінок – 
Анастасія Базілеєва. 

У суто чоловічому виді змагань, а 
саме «ARM WRESTLING», перемож-
цем став Олег Деменко, який не жа-
ліючи передпліччя, зібрав усю силу й 
волю, яка притаманна українцю та пе-
реміг усіх суперників.

Найвлучнішими представниками се-
лища серед чоловіків став Денис Жа-
дан, а серед жінок Анастасія Назаренко, 
які в такому виді змагань, як «Дартс» 
показали все своє вміння, та відповідно 
зайняли перше та третє місця.

Кажуть, що краса врятує світ, тож усі 

найчарівніші пред-
ставниці, які за ре-
зультатами змагань 
зайняли призові міс-
ця, отримали, окрім 
нагород та медалей, 
ще й сертифікати на 
100 грн від партнера 
свята, салону краси 
«БАНТІК». Вихован-
ці клубу Platan пода-
рували всім присут-
нім позитивні емоції 

від яскравих танцювальних номерів.
Спортивне свято, приурочене Дню 

Незалежності України, вдалося на сла-
ву. Глядачі змогли вболівати за улю-
блені команди, спортсмени продемон-
струвати свою фізичну форму, а голов-
не – в Ювілейному ще раз підтвердили 
любов та інтерес до спорту.

Дякуємо організаторам та спонсорам 
свята: Ювілейній селищній раді, клубу 
Platan, рок-гурту «Лабіринт», молодіж-
ній організації К40, селищному голові 
Іванові Камінському, Дмитрові Ткачу-
ку, Юрію Поліщуку, Ганні Бліновій та 
директору спортивного магазину Юрію 
Білоусу. Дякуємо всім спортсменам та 
всім мешканцям Ювілейного, які взяли 
участь у спортивному святі. 

   роман ГамаСЕНко. 

СПорТИВНЕ СВяТо

сильні духом

Святково прибрана Парти-
занська школа, блакитно-жовті 

кульки, щасливі учні у вишиванках, дівчат-
ка у віночках та маках,  радісні та серйозні 
першачки… Це знову до нас завітало Першо-
вересневе свято. Але в цьому році воно було 
особливим. Учителі та учнів, батьки та гості 
були в українському вбранні, із 
блакитно-жовтими прапорця-
ми та стрічками. Тому відчува-
лася у повітрі та щемливо-при-
ємна єдність сердець, думок, 
патріотичних почуттів. 

Директор школи Віктор Не-
веселий, отримавши з рук 
першокласників та одинадця-
тикласників коровай, провів 
іменинників свята до шкіль-
ного порогу під символічною 
брамою-оберегом із рушників, 
які тримали в руках батьки. 
Гості свята: сільський голова 
– Горчаков О.О., замісник гене-
рального директора ПРАТ «Будіндустрія» – 
Поповська О.О. – прийшли до малят із пода-
рунками. Щирі слова привітання висловили 
учням, батькам, педколективу методист ра-
йонного відділу освіти Півнєва Н.В., завіду-
юча ДНЗ №19 «Івушка» Сумська Л.І., секре-
тар Партизанської сільської ради Мала Л.Г.

Першокласники завзято розказали свої 
віршики й від чистого серця подарували свої 
перші шкільні букети вчителям. А найстар-
ші  учні приємно дивували своїми талан-
тами: Клименко А. заспівала пісню «Моя 
Україна», під яку її однокласниці викона-
ли дивовижно красивий танок із вінками. 
Швидко минуло свято, продзвенів Перший 

дзвоник 2014-2015 н.р. у руках Олександра 
Гаріфуліна та Віки Старишко, і президент 
школи Устиченко Оля запросила всіх учнів 
на перший урок «Україна – єдина країна». 

Тиша у шкільних коридорах, лише схви-
льовані батьки першачків стоять біля класу. 
І раптом чую, аж десь красиво співають хо-

ром! Зацікавило. Відкриваю двері – й бачу, 
як наші любі учні з учителями співають 
українську пісню, а на екрані проектора 
слова: «Ми були, ми є, і ми будемо завжди!».

Гордість у серці за наших вихованців, ко-
лег, батьків, односельців, що у такий склад-
ний час не цураються України, рідної мови, 
звичаїв та традицій. Лише в єдності наша 
сила, і ми, українці, нарешті  це зрозуміли. 
Тому, мабуть, найкращим побажанням за-
раз буде: «Хай буде на нашій землі мир!». А 
всього іншого ми й самі досягнемо.

а.І. БахТІНа, 
вчитель інформатики Партизан-
ської СЗШ.

ВІДЛУННя СВяТ

єДНІСТь УкраЇНСькИх СЕрДЕць
майбУтнє нашої  нацІї

У спортивному залі СК «Метеор» відбувся Міжна-
родний турнір з бадмінтону серед юніорів «Ukraine 
International».

Міжнародний турнір відбувся за підтримки фонду 
народного депутата Миколи Томенка «Рідна країна». 
Відкривав турнір особисто Микола Томенко.

Турнір з бадмінтону серед юніорів «Ukraine 
International» проводився 
у Дніпропетровську вже 
в п’ятий раз.

У змаганнях брали 
участь спортсмени з бага-
тьох країн світу – Білорусі, 
Казахстану, Португалії, 
Ізраїлю та більшості міст 
України. Нашу країну на 
турнірі представляли  по-
над 50 спортсменів, серед 
них – Чемпіони України, 
майстри спорту України 
Олександр Колісник, Ганна Андрушко, Ярослава Гай-
дук, Деніс Данілов, Іван Дружченко, Оксана Жованік.

Головним суддею змагань був Ерік Лигтвоєт (Го-
ландія).

Учасники змагалися за олімпійською програмою в 
одиночних, парних та змішаних категоріях.

Юніорську збірну України на змаганнях представ-
ляли вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької збір-
ної олімпійського резерву з бадмінтону імені К.В. Ва-
вілова. В колекції збірної – золоті медалі на Першості 

Європи серед юна-
ків, срібні медалі на 
Чемпіонаті Європи 
серед юнаків та інші 
нагороди. 

Така репутація 
українського і, зокре-

ма, дніпропетров-
ського, бадмінтону 
допомогла отрима-
ти позитивну від-
повідь від Європей-
ської Федерації на 
проведення даного 
турніру саме у Дні-
пропетровську.

Міжнародний турнір з бадмінтону серед юніо-
рів «Ukraine International» увійшов у серію турні-
рів під егідою Європейської Федерації бадмінтону 
«European Junior Badminton Circuit 2014/2015».
Під час закриття турніру голова Дніпропетровського 

обласного відділення фонду Миколи Томенка «Рідна 
країна» Володимир Тюрін привітав учасників змагань 
та нагородив переможців. Він побажав молодим спортс-
менам подальших успіхів і спортивних досягнень.

– Впевнений, що ви здобудете ще безліч нагород, 
подолаєте багато спортивних вершин, – звернувся 
Володимир Юрійович до переможців, – і, дякуючи 
вашим здобуткам, бадмінтон в Україні буде одним із 
наймасовіших і найулюбленіших видів спорту. 

Абсолютними переможцями Міжнародного турні-
ру стали Олександр Шмундяк (в 3-ох розрядах, Дні-
пропетровськ) та Марина Іллінська (Харків). 

За результатами турніру були відібрані спортсме-
ни, які візьмуть участь у юніорському Чемпіонаті 
Європи-2015.  

Таміла ЖорНяк.
На фото автора: Володимир Тюрін вітає пере-

можців; микола Томенко з наймолодшими учас-
никами турніру: Федором Тюріним, ученицею 
1-го «В» класу ювілейної ПШ-2 Лією касьяно-
вою та артемом купріяновим.

ДоВІДка 
Спортивний бадмінтон бере свій початок від ін-

дійської гри “пуне”. У неї грали в Древній Греції, Ки-
таї, Індії і Японії, середньовічній англії . До 17 ст. 
гра була розвагою привілейованих прошарків у євро-
пі. 

Початком сучасного бадмінтону прийнято вва-
жати 1872. цього року герцог бофорт привіз із Ін-
дії ракетки й м’яч із пір’ям у свій маєток бадмін-
тон у Глостерширі (звідси назва). 

В 1992 на олімпіаді в барселоні бадмінтон був 
включений у програму олімпійських ігор. Розігру-
ється 4 комплекти медалей в одиночному й парно-
му розрядах серед чоловіків і жінок. З 1996 додат-
ково введений змішаний розряд.

Саме з 1992 року представляли національну збір-
ну на олімпійських іграх вихованці СДЮСшоР з 
бадмінтону СК «метеор» – майстри спорту між-
народного класу Вікторія Прон, олена ноздрань, 
Владислав Дружченко, Лариса Гріга. До наступної 
олімпіади, яка відбудеться у 2016 році у бразилії, 
готуються марія Улітіна та наталя Войцех.

у дніпропетровську відбувся міжнародний турнір 
з бадмінтону серед юніорів «Ukraine  International»
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Саме так я уявляю собі роботу скульптора: різець у руках май-
стра – такий же натруджений, як і руки, що приводять його в дію. 
Історичні події, особистості в історії – все ніби завмирає, засти-
гає: мить, обернена в камінь, глину чи бронзу – зупиняється задля 
майбутніх поколінь…

Підгородненська громада в нелегкий для України час не забу-
ває своїх достойних земляків, патріотів рідної землі. Декого вже 
немає серед нас, але слід на 
землі залишили достойний. 15 
липня виповнилося б 85 років 
від дня народження Володимира  
Петренка (1929 – 2007) – педагога та 
скульптора, вчителя місцевих шкіл 
у 60-80-х роках ХХ ст. Саме з цього 
приводу й зібралися гості літера-
турної вітальні «Живе слово», яка 
діє при районній дитячій бібліотеці. 
На зустріч прийшли родичі: дру-
жина, сестра, правнучка, а також 
друзі, знайомі Володимира Мики-
товича, пісенні гурти «Криниця» та 
«Журавка», працівники бібліотеки, 
міської ради, Будинку культури, 
краєзнавчого музею ім. О.С.Коваля, 
колишні учні В.М.Петренка, вихо-
ванці будинку дитячої творчості.

Усі згадували ювіляра з вдячні-
стю: за спілкування, за науку, за 
вірність у любові та дружбі. Веду-
чі заходу, директор музею Вікторія 
Чередніченко та заступник дирек-
тора ЦРБ по роботі з дітьми Тетяна 
Рухлінська, своїми виступами створили затишок і гармонію у гля-
дацькій залі. Бібліотекар Юлія Равшанова розповіла про життєвий 
і творчий шлях митця. З віршами-присвятами скульптору завітали 
підгородненські поети Костянтин Дуб та Лариса Омельченко. 

У повній тиші всі вслухалися в сокровенні спогади дружини 
Володимира Петренка Тали Романівни. Вони прожили в парі 48 
років! 28 з них чоловік тяжко хворів на цукровий діабет, і любля-
ча дружина робила все можливе, аби подовжити життя кохано-
му. Рятувала його, як могла – будь то власноруч зроблені масажі, 
уколи, чи просто задушевна розмова, усмішка, добре слово… Не-
дарма Володимир Микитович любовно називав дружину «золо-
то золоте»! Він помер 23 квітня 2007 року… В молодості, ще до 
одруження, багато поїздив по тодішньому Радянському Союзу: 
працював художником-оформлювачем на новобудовах. Напри-
клад, у Волгограді оздобив ліпниною тамтешній планетарій… Не 
полишав улюбленої справи: виготовляв скульптури, брав участь 
у художніх виставках (був випускником Дніпропетровського ху-
дожнього училища, а згодом – і художньо-графічного відділення 
Орловського педагогічного інституту). Та де б не жив, а повер-
нувся-таки до рідного дому, знайшов тут юну землячку Талочку, 
і взяв її за дружину. У 1959-му народився син Федір. Жили тоді 
бідно: закохані й щасливі батьки везли додому свого первістка 
звичайним рейсовим автобусом, не на таксі. Зате в руках молодої 
мами красувався гарний букет хризантем!..

Двоюрідна сестра ювіляра Ганна Максимова пригадала дитин-
ство та юність, проведені поруч із братом. Адже їхнім родинам 

довелося жити й виживати в нелегкий післявоєнний час – усім 
разом у крихітній підгородненській хатині. І жили дружно, збе-
рігши гарні стосунки на все життя… Сестра – вчителька-пенсі-
онерка колись поїхала за направленням працювати на Донбас, 
мешкає там і досі. От тільки війна нинішня змусила тимчасово 
перебратися з обжитих і затишних місць… То ж Ганна Терен-
тіївна у Підгородному – нині не в гостях, вона тут живе у рідної 

племінниці, допоки в Макіївці 
Донецької області запанує мир.

Була в нас ще одна гостя з 
буремного краю: 9-річна мешканка 
Луганська Юля Антонова прийшла 
на зустріч разом із дідусем та ба-
бусею – подружжям Діденків. Вони 
– давні друзі родини Петренків, ще 
з 80-х років минулого століття. Юля 
– талановита дівчинка, бандурист-
ка, яку навчає грі на бандурі Леся 
Коваль. Досвідчений педагог, бан-
дуристка, трепетно слідкувала за 
виступом своєї вихованки. А потім 
вони заспівали разом – у дуеті. Лу-
нала бандура, яку так любив слуха-
ти Володимир Микитович Петрен-
ко!

Свято щедро прикрасили пісен-
ні гурти «Журавка» та «Криниця». 
Староста «журавочок» Лідія Чебе-
рячко розповіла про своє знайом-
ство з ювіляром. Адже вони жили 
майже по сусідству, а потім ще й 
працювали в одній школі…

Володимир Микитович створив своєрідний і оригінальний 
«паспорт» міста Підгородного: авторську скульптуру - погруддя 
Тарасові Шевченку. У жовтні цього року виповниться півстоліт-
тя, як він прикрашає наше рідне місто. Не забудемо талановитого, 
безкорисливого земляка! То ж просимо шановну міську раду: до-
поможіть, будь ласка, увічнити ім’я та прізвище скульптора. Було 
б добре, якби на пам’ятнику Кобзареві була прикріплена скромна 
металева табличка, яка б нагадувала людям про автора роботи, 
про дату її встановлення.

Підгороднянам звично бачити погруддя Тараса в своєму місті. 
Часом обліплять його з усіх боків – коли продають квіти чи ово-
чеву розсаду. Буває, ринок тягнеться аж до пам’ятника! Кобзар 
терпляче сусідить з базарянами, може, й не сердився б, якби міг 
нам щось сказати. Головне – не смітити та не наїжджати авто-
мобілями на бордюр… Цей пам’ятник у Підгородному люблять. 
Важливо не тільки любити, а й бути вдячними – тим, хто цю кра-
су створив! 

До уваги тих, хто зацікавився творчістю скульптора: виставка 
його робіт постійно діє в Підгородненському краєзнавчому музеї 
ім. О.С. Коваля. У районній дитячій бібліотеці вас ознайомлять 
із авторськими бібліотечними буклетами «Володимир Петренко 
– скульптор і художник», «Шевченкіана Підгородного», з біо-бі-
бліографічним покажчиком «Відомі люди м. Підгородного». Там 
ви знайдете інформацію про талановитого земляка й багатий ілю-
стративний матеріал.

Лариса омЕЛьЧЕНко, бібліотекар РДБ.м. Підгородне.

костянтин ДУБ
Я бачив пальці, як місили глину,
Ліпили образи підгородян,
Увічнювали зморщок 

промайнулу днину
І оживляли постаті краян.
Барельєфи надгробні 

і скульптури
Застигли в бронзі і спинили час.
Волошків, Кудимів і Ковалів 
З натури ліпив без втоми, 

в профіль і анфас.
Шевченка бюст, 

любов’ю оповитий,
Cтворив на радість 

вічну землякам.
Собі ж лишив листок, 

що глиною покритий,
Зоставивши живі 

скульптури нам.
О, скульпторе, не лаврами

вквітчаний!
Ти втілений в скульптурах 

тих живих.
Є в них душа і образ 

величальний,
Тобою бронза промовляє в них.

Лариса омЕЛьЧЕНко
Запаяне горлечко каменю:
Ще зріє піниста краса…

Вулкан ще не вивергнув 
враження,

І сплять кам’яні тілеса.
Щоранку, щодня і щоночі,

За кроком – поривчатий  крок.
Провидою скульптор 

пророчить –
Щоб відкоркувати у строк,

Та «джина» звільнити 
із пляшки:

Хай камінь повітря хапне,
І стане буденного стражем,

І святом нас не омине!
О, пахощі прілі покори

(Бо майстер – газда і слуга!)…
О, потом роз’ятрені пори! –

Струмок між лопаток збіга…
І стигнуть століття в долонях,

І стогне стосилий різець…
В уяві, неначе у домні,

Історію плавить митець.

оСоБИСТоСТІ В ІСТорІЇ

і  стигнуть  століття  в  Долонях,
і  стогне  стосилий  різець…

Пам’яТІ СкУЛьПТора 
з ПІДГороДНоГо 

ВоЛоДИмИра ПЕТрЕНка

У період літніх канікул у Підгородненській СШ-2 було дуже галас-
ливо тому, тут працював пришкільний табір відпочинку «Веселка». 
Розпочинався кожен день у таборі з урочистої лінійки, присвяченої 
подорожам Веселковою країною. Діти залюбки весело розважалися в 
танцювальному шоу «Апельсиновий переворот». Кожний день у та-
борі був тематичний: день добрих і корисних справ, день ввічливості, 
день творчості, день Шевченка, день спорту, день туриста, день усмі-
шок, день природи. А ще життя вихованців було насичене різноманіт-
ними культурно-виховними та спортивно-туристичними заходами: 
«Веселі старти», конкурси малюнків, перегляд мультфільмів, розва-
жальні програми «Рекорд шоу», «Посміхніться, вас знімає прихована 
камера», «Поклик джунглів», пошуковий захід «Розвідай. Виясни. По-
відом.». та інші. Всі ці заходи  проводили з дітьми педагог-організатор 
Козлова І.В., вчителі фізкультури Мальований Д.В. та Карпенко Н.П., 
вчитель географії Бондар В. Г., вчитель музики Коваль Л. А. До речі, 
Бондар В.Г. і його вихованці з циркової студії «Романтики» виступили 
перед дітьми з надзвичайно цікавою цирковою виставою.

З духом патріотизму пройшов конкурс малюнку, присвячений 200-річ-
чю Т. Г. Шевченка. Діти не тільки малювали, а й декламували вірші та 
розповідали про Великого Кобзаря. Разом із вихователями учні відвіда-
ли районний Будинок дитячої творчості, районну бібліотеку, де їх радо 
зустріла письменниця, бібліотекар Лариса Омельченко. Вона читала свої 
вірші, інсценувала іграшками уривки своїх казок. Також вихованці від-
відали краєзнавчий музей м. Підгородного, де почули цікаву розповідь 
про наше місто від директора музею Вікторії Чередніченко. По-материн-
ському піклувалися про дітей вихователі: Боднянська М.І., Плис С.А., 
Боюн Т.Є., Яковець Ю.С., Обручева А.Б., Воробєй Т.Є., Малиновська 
Ю.М., Колихаєва Н.Ф., Піскун Н.М., Новікова І.А. Вони організували й 
провели з дітьми конкурс на кращу саморобку «Лісова казка». І дійсно, 
виставка поробок вийшла казковою. Організатори табору дбали не лише 
про розваги. Вихователями постійно проводилися заходи з безпеки жит-
тєдіяльності дітей: цільові інструктажі, бесіди з техніки безпеки у місько-
му транспорті, під час занять фізичною культурою, з правил дорожнього 
руху та пожежної безпеки. Усі діти були забезпечені якісним харчуван-
ням. Постійно контролювався стан організації харчування, дотримання 
технологій приготування страв, умови та терміни зберігання  продуктів. 
А піклувалися про це завідуюча їдальні Пивоварова Л.Л. та працівники 
Бойко О.І., Старишко Л.П. і Сльота Л.В. Відповідно до вимог, медичною 
сестрою школи Стародубцевою Л.Г. проводився  щоденний огляд дітей, 
які відвідували табір. Були здійснені всі необхідні заходи щодо створення 
умов із дотримання особистої гігієни дітей. 

Відпочинок у пришкільному таборі «Веселка» став для дітей подорож-
жю у країну веселощів, радості. Діти отримали заряд гарного настрою на  
весь наступний навчальний рік.

Тетяна хоЧУ-ДЖУ, 
начальник табору, заступник директора з виховної роботи . 

Країна гарного настроюПрИШкІЛьНИЙ ТаБІрУ таборі відпочинку 
«Ювілейний» при ЮС-
ЦФЗН «Спорт для всіх» 
Ювілейного селищної 
ради і клубі спорту і 
розвитку «Платан» юні 
ювілейнівці  мали змогу 
відпочити й оздоровити-
ся в літній період. 

Спортивна програма 
літнього табору перед-
бачала щоденне про-
ведення тренувань, а 
саме загальну фізичну 
підготовку за системою 
змішаних єдиноборств 
«Мікс файт», яку про-
водив В’ячеслав Ткачов, 
досвідчений спортсмен, 

майстер спорту з дзюдо, кан-
дидат у майстри спорту з сам-
бо, багаторазовий переможець 
регіональних та національних 
змагань з бойових мистецтв. 
Лікувальну фізкультуру, ди-
тячий фітнес, пілатес і йогу 
– проводила майстер спорту з 
легкої атлетики, тренер-реабі-
літолог з 15 річним педагогіч-
ним досвідом у сфері фізичної 
культури – Наталія Призиглей.

Сучасні танці та хореогра-
фію дітлахи освоювали разом 
із Оленою Петишевою, педа-
гогом-хореографом, багатора-
зовою чемпіонкою всеукраїн-
ських та міжнародних змагань із танців.  

На території ЮПСШ-2 проходив День олім-
пійського бігу, за що найактивніші учасники 
були нагороджені цінними подарунками, гра-
мотами, дипломами та медалями. Також діти 
мали змогу відвідати Монастирський острів м. 
Дніпропетровська, гончарну майстерню, кіно-
театр, планетарій, здійснили незабутню ман-

дрівку в  сел. Петриківку. 
Триразове харчування здій-

снювалось у кафе «Люкс», зав-
дяки підтримці Ювілейного 
селищного голови Івана Камін-
ського та всього депутатського 
корпусу. 

У студії психології  діти ра-
зом із Іриною Нікітіною, прак-
тичним психологом, мали змо-
гу розібратися в своїх емоціях, 
знизити агресивність, образли-
вість, навчитися концентрувати 
увагу, пам’ять і спілкуватися.   

Студія англійської мови про-
водила різноманітні ігрові ме-
тодики навчання англійської 
мови. Студія творчості  навчи-
ла кожного вихованця табору 

виготовляти предмети в 
таких техніках, як деку-
паж, квілінг, папероплас-
тика, валяння, ліплення, 

скрапбукінг, біссероплетіння, а також різним 
прийомам малювання. 

Табірна зміна закінчилася, вихованці табору 
стали великою, дружньою сім’єю, зарядилися 
позитивною енергією, збагатилися приємними 
враженнями та новими знаннями. 

Володимир ДЕЙНЕко, 
директор ЮСЦФЗН «Спорт для всіх».

озДороВЧа камПаНІя

відпочиваємо  з  користю
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Господарочка
Як каже мудрість…

ПрокУраТУра ІНФормУє З метою усунення перешкод у розвитку бізнесу, недопущення 
фактів порушення прав фізичних осіб-підприємців та суб’єктів господарюван-
ня, незаконного втручання у їх господарську діяльність, тиску з боку органів 
державного контролю та правоохоронних органів у прокуратурі Дніпропе-
тровського району запроваджено телефон «гарячої лінії» – (056) 27-90-04. 
Повідомлення приймаються у будні дні з 09 до 18 години, перерва з 13 до 14 год. 

ГоТУВаТИ ЛЕГко!
Український борщ із галушками

Інгредієнти: 600 г качки, 1 буряк, 0,25 качана капусти, 3 картоплини, 
50 г сала, 25 г масла, 1 склянка гречаного борошна, 1 яйце, 0,5 склянки 
томатної пасти, 1 морква, 1 петрушка. 2 цибулини, 1 ст. л. оцту, 3 лаврових 
листа, 1 головка часнику, 5 горошин чорного перцю, 0,5 склянки сметани.

Приготування галушок: у чверті склянки кип’ятку розведіть 1 
ст. л. борошна, ретельно розітріть її, охолодіть, додайте яйце, решту 
борошна й замісіть тісто. Воно повинне бути не крутіше, ніж густа 
сметана. Це тісто беріть чайною ложкою та опускайте в киплячу під-
солену воду; варіть у ній галушки до тих пір, поки вони не спливуть, 
потім відкиньте на друшляк. Заправте борщ галушками за 7 хв. до 
готовності. Подаючи на стіл, у тарілку з борщем покладіть сметану й 
посипте дрібно нарізаною зеленню петрушки.

рулет курячий з омлетом
Інгредієнти: 2 кг курки, 3 яйця, 100 г олії, 50 г зелені петрушки, 3 г 

червоного молотого перцю. 
Приготування: підготовлену м’якоть курки з шкіркою трохи від-

бийте, посипте сіллю, перцем, збризніть олією й поставте у холодне 
місце на 3 години. На підготовлену м’якоть покладіть смажений ом-
лет і скрутіть в рулет. Щільно перев’яжіть ниткою і варіть у бульйоні 
при слабому кипінні 2 години. Охолодіть у бульйоні. Потім покладіть 
під легкий гніт і поставте на холод. Готовий курячий рулет слід порі-
зати скибками та покласти у тарілку, дно якої викладено зеленим са-
латом, зеленим консервованим горошком та вареною морквою. Рулет 
прикрасьте за власним бажанням. 

ГоСПоДИНІ На замІТкУ.
Чистимо та миємо без хімії 

Ідеальним засобом для миття посуду можна вважати звичайну гір-
чицю. Вона володіє всіма необхідними бактерицидними властивостя-
ми й абсолютно безпечна. Кухонний посуд, брудний та жирний, про-
сто посипте сухим гірчичним порошком, після чого потріть губкою 
для миття посуду. Потім змийте теплою водою. 

Свіжий жир у духовій шафі усуне звичайна сіль. Візьміть дрібну 
сіль, посипте нею на свіжі плями жиру й вона все вбере. Після цього 
потрібно просто прибрати брудну сіль серветкою. А ось засохлі або 
пригорілі противні після випікання в духовці можна замочити те-
плою водою, додавши трохи харчової соди.

БУДьТЕ зДороВІ!
Народні засоби від застуди

• При нежиті, кашлі та болі в горлі застосовуйте інгаляції стільки 
разів на день, скільки можете. Поставте на вогонь кухлик води, дове-
діть до кипіння, додайте в нього краплю ефірного масла з евкаліптом. 
Поставте воду на стіл і нахиліться над нею так, щоб пара не обпікала 
обличчя, накрийтеся рушником. Вдихайте пар то носом, то ротом.

• Пийте чай з медом чи лимоном, а потім забирайтеся в ліжко. 
• Знімайте біль у горлі й усувайте кашель полосканнями настойки 

прополісу (розведіть у склянці теплої води 1 ч. л.).
• При нежиті старайтесь користуватися одноразовими серветками, 

так ви вбережете себе від повторного зараження. 
• При кашлі не їжте й не пийте холодного, продукти з холодильника 

підігрівайте до кімнатної температури; не ходіть босоніж, тримайте 
ноги в теплі; обов’язково пийте більше теплої рідини. 

краСУНям!
Поради: як правильно мити голову 

• Перед миттям голови волосся необхідно ретельно розчесати; 
• користуйтеся засобами по догляду тільки для вашого типу волосся; 
• шампунь слід наливати в долоню, бажано трохи розбавити його 

водою й тільки потім наносити на волосся; 
• коли миєте голову, масажуйте шкіру голови тільки пальцями, не 

слід дерти голову нігтями; 
• дуже ретельно змивайте шампунь, а бальзам, навпаки, можна зми-

вати не до кінця; 
• користуйтеся кондиціонерами, бальзамами та масками, тільки для 

вашого типу волосся; 
• не тріть волосся рушником, просто промокніть його; 
• сушити волосся краще природним шляхом без фену.

ЧоЛоВІкам На замІТкУ
огорожа з профнастилу

Встановіть несучі стовпи. Садовим буром 
вирийте ями глибиною 1,2 м. В ями засипте 
20 см щебінки, встановіть на відстані 2,5 м 
металеві стовпи розміром 50х50 мм. Вирів-
няйте за допомогою рівня стовпи й залийте 
сумішшю піску з бетоном (8 до 1).  До стовпів 
приваріть 2 або 3 лаги з профільованої труби. 
До готової конструкції за допомогою саморі-
зів прикріпіть листи профнастилу.

оВНИ. Не бійтесь починате щось нове, сміливо реа-
лізовуйте будь-які ідеї. Дійте сміливо, адже можливо 
іншої нагоди не випаде. Вами будуть пишатися рідні. 

ТІЛьцІ. Все складеться сприятливо для врегулю-
вання фінансових питань. Вам вдасться збільшити свої 
доходи. Зараз можна розраховувати на фінансову допо-
могу з боку давніх та перевірених часом партнерів.

БЛИзНюкИ. Найбільш вдалий час для будь-яких 
придбань – друга половина тижня. Це гарний час для 
творчості, заняття своїм хобі. Грамотно поєднуйте ро-
боту з розвагами. 

ракИ. Тиждень пройде в інтенсивних контактах,  
зустрічах. Якщо ви студент, то обов’язково зможете 
зміцнити свої відносини з однокурсниками й виклада-
чами. Обстановка в сім’ї буде гармонійною. 

ЛЕВИ. Вам вдасться довідатися багато корисної 
інформації. Успішно складуться справи, пов’язані з 
оформленням та отриманням певних коштів. Удача 
також чекає на вас у поїздках і контактах з людьми.

ДІВИ. Продемонструйте оточуючим свої скриті та-
ланти. Можливо, ви зацікавитесь чимось новим, на-
приклад, зробите те, на що ніколи не наважувались. 

ТЕрЕзИ. Ретельно продумайте свої кроки й дійте за 
власним принципом. Проведіть з блиском тонку диплома-
тичну гру, володіючи мінімальними ресурсами для цього. 

СкорПІоНИ. Навряд чи ви захочете займатися ви-
рішенням дрібних питань, вас будуть цікавити більш 
глобальні завдання. Це вдалий час для розширення 
кругозору за рахунок спілкування з цікавими людьми.

СТрІЛьцІ. Не слід боятися змін і при необхідності 
йдіть на ризик. Якщо ви хочете змінити своє життя на 
краще, будьте готові проявити себе в нестандартних, 
а іноді навіть екстремальних ситуаціях . 

козЕроГИ. Успішно складуться ділові відносини у 
тих, хто може й хоче досягти певної мети. Не виключе-
но підписання вигідного договору. Зверніть увагу на тих 
людей, з якими ви будете співпрацювати на цьому тижні.

ВоДоЛІЇ. Якщо вам не подобається те, як ви розпо-
ряджаєтеся своїм часом, варто приділити увагу пра-
вильній організації простору.

рИБИ. Цей тиждень пройде на емоційному підйомі. 
Насамперед це відчують ті, хто любить спілкування. 
Ви зможете заново відкрити для себе щось нове та ці-
каве, на що ніколи не звертали уваги.

Горо С коП

Щаслива та лю-
дина, яка не шко-
дує про минуле, 
не боїться май-
бутнього, і не 
лізе в чуже жит-
тя... адже чужим 

життям, зазви-
чай, зайняті тільки 

ті, що свою облаш-
тувати не змогли.

27 серпня за ініціативою Управ-
ління державної служби боротьби з 
економічною злочинністю ГУМВС 
України в Дніпропетровській облас-
ті проведено брифінг з обговорення 
питань зменшення тиску правоохо-
ронних і контролюючих органів 
області на суб’єкти малого та серед-
нього бізнесу.

Брифінг проводився начальни-
ком УДСБЕЗ ГУМВ С в області Зо-
лотоношею О. В., його заступником  
Позняковим А. В., рядом керівників 
структурних підрозділів УДСБЕЗ. 
Були присутні голова Антикоруп-
ційної захисної ради Снісарь О. М., 
голова комітету боротьби з коруп-
цією та організованою злочинністю 
Соколенко Г. В., голова правління 
Федерації організації роботодавців 
Дніпропетровщини – Сергеєв В. В., 
керівники приватних підприємств 
та фізичні особи – підприємці міст 
Дніпропетровська, Дніпродзер-
жинська, Кривого Рогу.

Керівником Управління ДСБЕЗ 
відзначено, що дотримуючись кур-
су держави на створення найбільш 
сприятливих умов розвитку та 
діяльності середнього та малого 
бізнесу, працівниками Державної 
служби боротьби з економічною 
злочинністю кількість проведених 
у поточному році перевірок ко-
мерційних підприємств, зменшено 
утричі, та жодної не ініційовано 
безпосередньо ДСБЕЗ. Із 35 прове-

дених перевірок, у 23 перевірялися 
звернення до органів внутрішніх 
справ області громадян, установ, 
організацій, а 12 були пов’язані з 
необхідністю виконання доручень 
слідчих органів.

Присутнім на брифінгу підпри-
ємцям та представникам ЗМІ пові-
домлено про результати розгляду 
скарг на дії працівників ДСБЕЗ. 
Зазначено, що із 27 скарг, які на-
дійшли до управління, у 7 поруше-
ні питання законності втручанням 
у діяльність підприємців У 5 ви-
падках викладені відомості не під-
твердилися, одна – направлена для 
прийняття рішення до органів про-
куратури, за результатами розгляду 
ще одного звернення винні праців-
ники притягнуті до дисциплінарної 
відповідальності. 

Особливу уваги присутніх 
звернуто на те, що начальником 
ГУМВС області В. А. Глуховерєю 
та начальником УДСБЕЗ – О. В. Зо-
лотоношею, у липні цього року ке-
рівникам органів внутрішніх справ 
міст та районів області, а також 
підпорядкованим їм підрозділам 
ДСБЕЗ, направлено службовий до-
кумент про категоричну заборону 
призначення та проведення переві-
рок суб’єктів малого та середнього 
бізнесу, як що це не пов’язано із 
передбаченими законодавством ви-
падками.

У разі виникнення спірних ситу-

ацій, підприємцям запропоновано 
звертатися до УДСБЕЗ ГУМВС за 
телефоном 745-04-40. Інформація 
приймається цілодобово.

Представникам громадськості та 
суб’єктів підприємництва також за-
пропоновано надавати інформацію 
про випадки тиску на бізнес з боку 
інших контролюючих та дозвіль-
них органів для припинення їх про-
типравних дій. Наведені приклади 
вжитих службою ДСБЕЗ заходів із 
протидії вимаганню та отриманню 
незаконної вигоди корумпованими 
чиновниками. Працівниками Дер-
жавної служби боротьби з економіч-
ною злочинністю від початку 2014 
року припинено 54 факти вимагання 
та отримання неправомірної вигоди. 
З кожного підприємця, у середньому, 
вимагалося по 13 тис. грн за надання 
дозволів, погоджень, приховування 
виявлених порушень, а загальна сума 
коштів, які вимагалися посадовцями 
склала майже 737 тис. грн. 

Представники громадських об’єд-
нань та комерційних підприємств 
підтвердили важливість розпочатого 
діалогу, реальність позитивних зру-
шень у протидії корупції, які можуть 
бути досягнуті спільними зусиллями. 
Присутні на брифінгу погодилися із 
пропозицією керівництва УДСБЕЗ 
проводити робочі зустрічі з підпри-
ємцями кожної третьої середи місяця.

УДСБЕз ГУмВС у Дніпропе-
тровської області.

БрИФІНГ ДЛя СУБ’єкТІВ маЛоГо Та СЕрЕДНьоГо БІзНЕСУГУмВС УкраЇНИ ІНФормУє

кУДИ ПІТИ ВЧИТИСя?
Це питання уже зараз постає перед випускниками середніх загальноос-

вітніх шкіл району, їх батьками, і не тільки, а й перед юнаками, звільнени-
ми у запас Збройних Сил, випускниками профтехучилищ та технікумів.

Професій багато і кожна з них цікава по своєму. Якщо Ви мужні та 
сміливі, готові присвятити своє життя справі служіння народові Укра-
їни – професія міліціонера для Вас!

Дніпропетровський РВ ГУМВС України в Дніпропетровській об-
ласті, запрошує випускників середніх загальноосвітніх шкіл району, 
осіб, звільнених у запас Збройних Сил, випускників профтехучилищ 
та технікумів, сільську молодь взяти участь у конкурсі до вступу в 
навчальні заклади МВС України; за державним замовленням (без оп-
лати за навчання). 

Після закінчення навчального закладу гарантується працевлашту-
вання за спеціальністю.

Для оформлення документів та направлення до вищого учбового 
закладу системи МВС України, більш докладнішої інформації про 
умови вступу та навчання звертатися до Дніпропетровського РВ 
ГУМВС України в Дніпропетровській області, але не пізніше ніж до 
15 березня 2015 року.

Примітка: «Експеримент з організації набору осіб до ВНЗ МВС та 
їх подальше навчання за схемою «курсант – військослужбовець – кур-
сант» – відмінено. Всі кандидати на вступ до ВНЗ МВС проходять від-
бір на навчання на загальних основах»

Телефон для довідок: 753-76-92, 098-39-68-078, 066-490-23-01.

ПрИЙом На СЛУЖБУ 
До орГаНІВ ВНУТрІШНІх СПраВ 

Дніпропетровським РВ ГУМВС Укра-
їни в Дніпропетровській області запро-
шуються на службу в ОВС громадяни:

На посаду дільничного інспектора 
міліції, оперуповноваженого сектору 
карного розшуку: вимоги: освіта базо-
ва вища, вища,  вік з 18 до 30 років.

На посади міліціонерів молодшо-
го начальницького складу. вимоги: 
освіта середня, середня – спеціальна, 
середня –технічна, вік з 18 до 30 років. 

Звертатися за адресою вул. Радгосп-
на, 38, смт. Ювілейне Дніпропетров-
ський  РВ ГУМВС.

Телефон для довідок 
+38098-396-80-78, 753-76-92.  

Сектор кадрового забезпечення Дні-
пропетровського РВ ГУМВС

(Третьяков Максим Олександрович). 
звертаю Вашу увагу на те,

що служба в збройних Силах 
України не обов’язкова. 

Дніпропетровська райдержадміністрація 
оголошує конкурс на заміщення вакантних по-
сад: головного спеціаліста відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації; голов-
ного спеціаліста відділу економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації (тимчасово). Ви-
моги 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.

Втрачений державний акт на 
право власності серія ДП №006121, 
за № 7 від 02.02.2001 р., виданий на 
підставі рішення Підгородненської 
міської ради від 17.05.2000 р. №151, 
площею 0,0155 га, за адресою: м. 
Підгородне, вул. Партизанська, 
60, на ім’я зібарєва Володимира 
юрійовича, вважати недійсним. 

Управління агропромислового розвитку 
Дніпропетровської райдержадміністрації ого-
лошує конкурс на заміщення вакантних посад 
начальника відділу фінансово-кредитного забез-
печення, економічного аналізу та соціально-тру-
дових відносин (головний бухгалтер) та началь-
ника відділу організації виробництва, переробки 
та маркетингу сільськогосподарської продукції 
(головний агроном). имоги до претендентів: 
громадянство України; повна вища освіта; стаж 
роботи за фахом не менше 3 років; володіння пер-
сональним комп’ютерними програмами, знання  
законодавчої бази. Термін прийняття документів 
– протягом 30 календарних днів із дня публікації 
оголошення. Довідки за адресою: сел.. ювілей-
не, вул. Теплична, 5, каб. 44, тел. 27-90-06.

Втрачений атестат серії НР № 44263044 
від 01.06.2014 р. на імя Тайбашевої юлії 
Сергіївни, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення ветерана труда на 
ім’я Двойченкова олександра андрійо-
вича, вважати недійсним.



8 12 вересня 2014 рок у № 35 (7854)
«Дніпровська зоря» вернісаж

«Дніпровська зоря»
Засновники: Дніпропетровська рай-

онна рада та райдержадміністрація.
свідоцтво про реєстрацію ДП № 895 від 13 

грудня 2001 р., видане управлінням у справах 
преси та інформації.

Адреса редакції: 52005, сел.Ювілейне, 
вул.Теплична, 5.

р/р 26002709204803
райффайзенбанк «аваль», 

мФо 380805
код єДрПоУ 21908502

Передплатний індекс: 61707.
видавець: редакція газети  «Дніпровська зоря».

редактор: Таміла ЖорНяк – тел. 753-70-53.
відповідальний секретар: Наталія ЯКІВЕЦЬ; 
завідувач відділу листів: Юлія ЧУМАК; 

E-mail: gazeta2009@meta.ua
Дизайнер:  Людмила За вийбор оДа.

Газету набрано й зверстано на комп‘ютерному комплексі редакції.

Газета виходить щоп’ятниці.
Друкується у ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». 

адреса: 69057 м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. 
www.keramist.com.ua  

завідувач фінансово-господарського відділу – 
головний бухгалтер: Світлана РЕЗНІЧЕНКО.

тел. 753-61-02.
Позиція редакції може не збігатися з думками авторів 

публікацій. відповідальність за достовірність інформації 
несуть автори та рекламодавці.

Тираж: 1170.
Друк офсетний. Обсяг 2 друк. арк. Зам. № – 1455635.

У літературній вітальні «Живе слово», 
яка діє при районній дитячій бібліотеці, 
відбулися традиційні «Зустрічі з Дорою 
Калиновою». Традиційні – тому що від 
2012 року такі заходи відбуваються вже 
втретє. Письменниця та журналіст із Дні-
пропетровська – не чужа громаді Підго-
родного. Часто була присутньою на різно-
манітних місцевих святах, на Днях скор-
боти, присвячених голодомору. Нікого не 
лишала байдужими, читаючи свої вірші. 
Багато цікавих людей 
нашого містечка ста-
ли героями її доку-
ментально-мемуарної 
прози.

Дора Василівна – давній 
друг бібліотеки. У фонді 
зберігається поетична збір-
ка «Диво калинове» (1993), 
автограф на ній датований 
ще 24 листопада 1998р. 
Там авторка бажає читачам 
«щастя, добра, злагоди, а 
найголовніше – дива на ко-
жен день»… Багато творчих 
зустрічей було проведено за 
шістнадцять років. За час 
нашого спілкування Дора 
Василівна видала дві поетичні збірки: «Зе-
лен-цвіт» (2004, витримала перевидання) і 
«Одкровення душі моєї» (2012). З-під пера 
письменниці, яка є членом Союзу журна-
лістів України, вийшло кілька прозових 
книг: «Між минулим і майбутнім» (2006), 
«Не померкне подвиг у віках» (2007), «Я 
вірую у творчість і красу» (2008), «Я вас 
люблю, про вас пишу» (2011), ще одна 
книга «Я вас люблю, про вас пишу» (2012, 
розділи «Не мілій, Дзвонкова Кринице!» 
та «На вулиці осінній»). Коштом автора 
видане цікаве видання, в якому  поетеса 
виступає і в ролі автора, і в ролі упорядни-
ка. Це – записні книжки Дори Василівни, 
які вона вела ще з далекої юності. Видання 
вміщує в себе вірші й афоризми улюбле-
них авторів, роздуми про життя самої зби-
рачки й берегині поезій, а також її власні 
вірші. Книга називається «Перлини твор-
чості» (2010). Нині Дора Василівна готує 

до друку нову книгу публіцистичного 
спрямування – «Творчість і краса вряту-
ють світ». У ній авторка розповідає про 

своє життя, про неординарних людей, які 
траплялися на життєвому шляху. Більша 
частина документально-мемуарної про-
зи присвячена ветеранам другої світової 
війни, рідним місцям, у яких народилась і 
зростала…

Цього разу літературна вітальня «Живе 
слово» працювала «на виїзді» – у краєз-
навчому музеї ім. О. С. Коваля. Нас гос-
тинно зустріла й затишно розташувала 

директор музею Ві-
кторія Чередніченко. 
Аномальна спека, яка 
була того дня, відсту-
пила перед давніми 

музейними стінами. А му-
зейні експонати періоду 
війни Великої Вітчизняної 
війни – ніби доповнили 
розповідь письменниці про 
сивих ветеранів… У музеї, 
що носить ім’я засновника 
цього закладу й бандуриста 
Олекси Коваля, природно 
звучала бандура. Це лунали 
народні пісні у виконанні 
Юлі Антонової – талано-
витої дівчинки, дев’ятиріч-

ної мешканки Луганська, яка з 1 вересня 
вже стала школяркою Підгородного. А 
ще присутніх порадували своїм співом 
учасниці народного етнографічного гур-
ту «Криниця». Вони є героїнями не однієї 
публікації Дори Калинової. Письменниця 
пораділа їхнім успіхам: на днях «Крини-
ця» записала свої пісні: у Підгородне при-
їздили представники культурного фонду 
ЮНЕСКО, то ж тепер народний голосо-
вий і пісенний скарб зберігатиметься у 
всесвітній скарбниці! 

Нинішній рік – ювілейний для Дори 
Калинової – 25 листопада виповниться 
80 років від дня народження. Є й ще одна 
цікава дата: півстоліття в журналістиці! 
Нова майбутня книга «Творчість і краса 
врятують світ» – достойне обрамлення для 
ювілеїв.

Лариса омЕЛьЧЕНко, 
бібліотекар РДБ, м. Підгородне.

ЛІТЕраТУрНа ВІТаЛьНя «ЖИВЕ СЛоВо» 

у гостЯх у друзів 
та героїв книг

У сел. Ювілейному пройшла районна першість із пляжного волейболу серед чо-
ловіків. Спортсмени із с. Зоря, Степного, Партизанського, Балівки, сел. Ювілейно-
го та м. Підгородного, в двох групах, виявляли кращу команду району.

Трійка призерів: І місце – 
«Зоря» (с. Зоря, Чумаківська сіль-
ська рада, голова Валентина Стець). 
Склад чемпіонів: Вадим Ковален-
ко, Микола Бомбир. Тренер Сергій 
Вербицький; ІІ місце – «Олімпік» 
(сел. Ювілейне, Ювілейна селищна 
рада, голова Іван Камінський).

Віце-чемпіони: Олександр 
Єгорченко, Віталій Гладиш; ІІІ 
місце – «Вимпел» (с. Степне, 
Степнянська сільська рада, голова 
Євгенія Корінна). 

Бронзові призери: Дмитро Се-
менюк, Сергій Науменко. Тренер 
Олександр Чайка.

Анатолій Волошко, головний 
суддя змагань: «Цьогорічні чемпіони – зорянці. – упівмавши кураж, не програ-
ли жодної партії в турнірі. Місцеві гравці, на одному диханні пройшли груповий 
турнір, програвши лише один матч, але він був вирішальний. «Бронзу» розіграли 
волейболісти зі Степного та Партизанського. Перші виявилися сильнішими».

Людмила Стрежньова, голова ДРО ВФСТ «Колос»: «Відзначаємо ювілейнян, 
вони серед кращих не тільки в змаганнях, а й в будівництві ігрових майданчиків. 
Цей чемпіонат пройшов на щойно збудованому полі для пляжного волейболу».

Володимир Дейнеко, директор КЗ «Ювілейний» селищного центру фізичного 
здоров′я населення «Спорт для всіх»: «Ідея будівництва виникла давно. Її підтри-
мали мешканці селища, а реалізували спортсмени-активісти, завдяки підтримці 
Івана Камінського, Ювілейного селищного голови».

Сергій ВЕрБИцькИЙ. 

СПорТ

ВоЛЕЙБоЛьНа  ГЕГЕмоНІя 
зорянців і ювілейнян

маЙСТрИНя СВоєЇ СПраВИ

Ба лівськ и й  дивоквіт

Мабуть, із Божого благословіння сама природа 
сприяє тому, що в Балівці народжуються, живуть 
обдаровані й талановиті люди. Рідко хто в селі не 
займається на побутовому, а то й професійному 
рівні, якимось ремеслом, якоюсь справою. Хто 
шиє та вишиває, хто в’яже, плете вироби з лози, 
хто майструє-столярує. Довго прийшлося б мені 
називати всі упо-
добання, якими 
захоп люються 
односельці. Та я хочу розповісти 
про одну з них – свою землячку, 
милу та привітну жінку, творіння 
рук якої знаходяться в багатьох му-
зеях України, а також у приватних 
колекціях аж за океаном – в Канаді 
та Америці – талановиту художни-
цю, майстра петриківського розпи-
су Валентину Іванівну Міленко. 
До речі, 22 січня 2014 року їй було 
присвоєно почесне звання «Заслу-
жений майстер народної творчості 
України», з чим  щиро її вітаю.

Щоб ближче познайомитися з 
художницею, її життям та творчіс-
тю, я дозволила собі напроситися 
в гості. Валю я знаю давно. Можу 
її так називати, бо ми знайомі з 
шкільних років, разом вчилися, сьогодні співп-
рацюємо в депутатському корпусі Балівської 
сільської ради. Але при неофіційній зустрічі я 
відкрила її для себе по-новому. Мене зустріла 
жінка, яка світилася добротою, щирістю, відвер-
тістю. Такою я її й знаю, але повсякденне життя, 
робочі будні, сьогоднішні швидкості не завжди 
сприяють тому, щоб розгледіти в людині щось 
потаємне, душевне. А в домашній обстановці 
мені здалося, що Валя зможе обійняти й захи-
стити своєю добротою всіх, хто цього потребує, 
починаючи  зі своїх трьох котів та трьох собак, 
які ходили за господинею слідом. Одного песи-
ка Валя тримала на руках, бо йому, бачте, вже 14 
років і в нього болять ноги, йому важко ходити. 
Хоча, мені здається, що хитрий песик просто 
користується добротою господарки, бо, коли він 
опинявся на землі, то бігав нівроку.

Наша зустріч почалася з екскурсії по саду, по 
квітникових клумбах. Валя пригощала мене сли-
вами та аличею, розповідала звідки були привезе-
ні нею різні кущі, дерева та квіти. Під вікнами бу-
динку буяє величезний кущ калини, який просто 
палає від червоних круглих китиць. Вона розпові-
ла, що посаджений він був з малесенької лозинки, 
вкинутої в землю і политої водою. Мені подумало-
ся, що все, до чого торкаються руки цієї незвичай-
ної жінки, квітне, буяє і світиться, росте, як з води.

Цей талант, а також художні здібності та на-
вички ще в дитинстві побачила у Валі її покійна 
матуся. Вона хотіла, щоб дочка розвивала дані їй 
вміння в художньому училищі. Та Валю вкусив 
якийсь ґедзь і вона без маминої згоди здала доку-
менти після школи до училища зв’язку. Так там і 
вчилась, потім три роки працювала у 94-му від-
діленні зв’язку міста Дніпропетровська. Може б 
так і далі працювала, якби не отой  художній дар, 
що не хотів бути в неволі, що рвався на альбомні 
аркуші різнокольоровими квітами, візерунками, 
золотистими жар-птицями та червоною кали-
ною. Отож з 1978 року Валентина почала працю-
вати на Петриківській фабриці художніх виробів 
«Дружба» художником-виконавцем.

Сьогодні Валентина Іванівна – член Націо-
нальної Спілки художників України з 1994  року, 
член Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України з 2001-го. За участь у близько 
сотні обласних, республіканських та міжнарод-
них (Канада: Торонто-2005) виставках, Валенти-

на Міленко нагороджена багатьма грамотами та 
дипломами.

Роботи Валентини Міленко різнобарвні, різно-
манітні. Її твори, такі не схожі один на інший, але 
дивишся на них – і впізнаєш руку майстрині, що 
свідчить про яскраву творчу особистість.

Сьогодні весь свій час, все своє вміння худож-
ниця присвячує дітям. Вона мріє розпізнати та 
розкрити якнайбільше юних талантів, допомогти 

дітям розвинути їх-
ній дар. Валентина 
Іванівна розробила 

свою власну систему навчання 
юних майстрів і зараз веде гурток 
петриківського розпису від цен-
тру технічної творчості Дніпро-
петровського району. Це треба 
тільки чути, з яким натхненням і 
захопленням вона розповідає про 
своїх вихованців! У кожному з 
них майстриня бачить великого 
художника! Валентина Іванівна 
показує мені творчі роботи своїх 
учнів – Нікіти Тітовського, Діа-
ни Погрібної, Ігора Білого, На-
сті Бовт, Лізи Будник, Олі Дід, 
Аліни Васильківської, Саші Не-
федюк, Ліани Пархоменко, Лізи 
Єлсукової, Соні Погрібної, Лізи 
Плугарьової, Ані Авакумової та 

інших діточок. Роботи юних художників брали 
участь і були відзначені різними нагородами на 
багатьох виставках та фестивалях дитячої твор-
чості в Дніпропетровську, Києві, Іллічівську.

Не дивлячись на те, що роботи юних дарувань 
ще не дуже вмілі, по дитячому смішні та наївні, 
Валентина Іванівна відзначає велику тягу своїх 
вихованців до художньої творчості, до прекрас-
ного. І нехай не всі з них пов’яжуть своє життя 
з петриківським розписом, але бачити навколи-
шній світ красивим, різнобарвним, гармонійним, 
сонячним та ділитися цим вмінням із людьми 
талановита художниця навчить своїх підопічних.

Валентина має ще одну величезну мрію свого 
життя, але через нестачу коштів поки що не має 
можливості втілити її в реальність. Вона мріє, 
разом із Балівським сільським головою Валерієм 
Рижаком, залучивши всіх односельців, організу-
вати мистецько-краєзнавчий центр, де відроди-
лися б всі народні ремесла нашого краю, де могли 
б народні умільці проводити майстер-класи, де 
кожен, від малого до зовсім дорослого, могли б 
знайти для себе щось цікаве та корисне, щоб із за-
доволенням провести своє дозвілля, залучитися 
до історичної минувшини. 

Може хтось із небайдужих меценатів побажає 
посприяти втіленню в життя цієї заповітної мрії, 
залишити свій слід в краєзнавчій історії села Ба-
лівки, Валентина Іванівна була б дуже рада.

Талановита художниця від Бога не надбала за 
своє життя ні золотих запасів, ні  діамантового 
каміння, ніяких особливих багатств та скарбів. 
Вона живе скромно, як і більшість її односельців. 
У той же час я можу з упевненістю сказати, що 
багатшої людини в своєму житті я не зустріча-
ла! Її багатство – все те, що навколо неї. Це – син 
Роман, такий же, як і мама, гарний, добрий, тру-
долюбивий. Їі багатство – добра душа – сонячна, 
тепла, відкрита для людей, і самобутня творчість, 
барвисті малюнки, якими ця багата жінка поді-
лилася з усім світом.

Я тішуся тим, що Валя моя односельчанка, 
моя ровесниця і маю надію, що скориставшись 
її запрошенням у гості, ще не раз матиму наго-
ду насолоджуватись спілкуванням із красивою, 
щедрою душею, неординарно-талановитою лю-
диною.

Любов ШИрШоВа, 
завідуюча Балівської сільської бібліотеки.

ПоВІДомЛЕННя Про розГЛяД мІСТоБУДІВНоЇ ДокУмЕНТацІЇ
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні Но-

воолександрівської сільської ради за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 74 
оприлюднено проект «Детальний план частини території с. Новоолександрівка по 
вул. Центральна – Шкільна та Шевченко Новоолександрівської сільської ради щодо 
розміщення  кварталу змішаної  забудови».

Проект розроблений на підставі рішення Новоолександрівської сільської  ради 35 
сесії 6 скликання від 11 липня 2014 року. Головною метою проекту є: обґрунтування 
можливості розміщення  земельних ділянок змішаної забудови в с. Новоолександрів-
ка по вул. Центральна – Шкільна – Шевченко.

Основні положення проекту та детальний план представлені для ознайомлення в 
робочі дні з 12.09.2014 по 26.09.2014 року, з 10.00 до 16.00 год.

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на адресу Новолексан-
дрівської сільської ради, з зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця про-
живання, особистим підписом, до 26.09.2014року. 

розгляд наданих пропозицій закінчується 26.09.2014 року, 
телефон для довідок  (056) 712-33-86.

Всі ми переживаємо за ситуацію, що склалася в нашій краї-
ні, і в міру сил і можливостей допомагаємо бійцям і біженцям. 

Військовий госпіталь в сел. Черкаському протягом остан-
ніх років не функціонував. Сьогодні ця установа активно при-
ймає поранених із зони АТО. Їм дуже необхідна допомога. В 
першу чергу – це кошти на закупівлю медикаментів та медич-
них витратних матеріалів, засоби гігієни, а також на ремонтні 
роботи. У госпіталі зараз знаходиться більше 70 поранених. 

Якщо у вас є можливість допомогти, то грошові кошти можна перерахувати на картку При-
ватБанку 4405 8823 0337 4346, Кондратенко Іван – відповідальний за забезпечення госпіталю. 

Із засобів гігієни необхідні: крем для гоління, серветки вологі, шампунь, мило, лосьйон, 
одеколон. У нагоді також стануть якісні калорійні продукти харчування, які допоможуть бій-
цям швидше видужати.

адреса госпіталю: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, сел. Черкаське, 
в/ч а 1615, тел. приймального відділення (056) 93-56-503. 
якщо виникли питаня звертайтеся за тел. (050) 340-29-71 ольга, (050) 596-83-94 Володимир. 

заяВа Про НамІрИ
ТоВ «Дніпро-Скан» оголошує намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від додатково врахованих джерел промислового 
майданчика, розташованого за адресою: 52001, Дніпропетровська обл., м. Підго-
родне, вул. Смоленська, 1-Б. Підприємство здійснює технічне обслуговування авто-
мобілів. Потенційні викиди забруднюючих речовин (оксидів азоту, оксиду вуглецю, 
твердих суспендованих речовин та інших) складають 1,331 т/рік. Потенційні викиди 
парникових газів складають 218,927 т/рік. 

Протягом місяця з дня виходу публікації зацікавлені особи можуть звертатися 
з пропозиціями до Дніпропетровської райдержадміністрації за адресою: Дніпро-
петровський район, сел. ювілейне, вул. Теплична, 5, або за тел. 27-10-73. 

ДоПомоЖЕмо ВІЙСькоВоСЛУЖБоВцям

Крымский Ракушняк, Газоблок, доска, Брус, уголь. с у П Е Р Ц Е н А ! 
Телефони: (096) 0000-144, (095) 0000-144, (093) 0000-144.

ТЕрмІНоВо ПроДам ДІЛяНкУ 
сел. ювілейне-2, вул. Шев-
ченко. Недорого. 

Тел.: (068) 739-66-18, 
(050) 452-20-38.

ПроДам ДІЛяНкУ 
м. Підгородне, провул. 
Орловський. Недорого. 
Тел.: (068) 739-66-18,

(050) 452-20-38.

ТЕрмІНоВо ПроДам 
ДІЛяНкУ 

сел. кіровське, провул. Пі-
щаний. Тел.: (068) 739-66-18,

 (050) 452-20-38.


