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Дніпровська зоря

У процесі проведення децен-
тралізації саме громада віді-
грає одну з основних ролей. 
Від ініціативності та 
бажання громадян ак-
тивно діяти для того, 
щоб змінити своє жит-
тя на краще, залежить успіх 
реформи. Людей, які можуть 
відстоювати інтереси своїх 
співвітчизників, Дніпропе-
тровська ОДА запрошує долу-
читися до створення обласної 
громадсько-консультаційної 
Ради з реформи. 

Реформа децентралізації 
передбачає значне розши-
рення повноважень громад: 
громадяни можуть бути іні-
ціаторами об’єднання терито-
ріальних громад; громадяни 
беруть участь у громадських 
обговореннях та приймають 
рішення про об’єднання гро-
мад; громадяни беруть участь 
в засудженні проекту договору 
про об’єднання громад і при-

ймають рішення; громадяни 
після об’єднання громад оби-
рають нового голову міста, 
села, селища, новий склад де-
путатського корпусу.

«Має відбутися оновлення 
влади. Дуже важливо, щоб у 
нові міські, селищні та сільські 
ради увійшли порядні, чесні, 
не пов’язані з кримінальними 
схемами, енергійні, розумні, 
спроможні працювати в нових 
умовах люди. Громада потре-
бує керівників, які спроможні 
захистити її інтереси», - зазна-
чив радник голови облдержад-
міністрації, заступник голови 
Комітету з децентралізації та 
реформування місцевої влади 
Сергій Юхименко.

Тому Сергій Юхименко 
звернувся до громадян із про-
ханням не бути байдужими та 
активно брати участь у проце-
сі реформування. Для цього 
пропонується об’єднуватися в 

ініціативні групи – в кожному 
селі, селищі, місті. Далі необ-
хідно вийти на зв’язок із Ко-
мітетом із децентралізації та 
реформування місцевої влади. 

Керівників ініціатив-
них груп навчать кон-
кретним крокам про-

ведення реформи (в т.ч. щодо 
громадських слухань). Після 
цього на базі груп буде ство-
рено обласну громадсько-кон-
сультаційну Раду з реформи 
при облдержадміністрації. 

«У владу повинні прийти 
нові люди, і ми хочемо їм нада-
ти таку можливість. Не будьте 
байдужими. Почніть діяти, й у 
вас все вийде!», - додав Сергій 
Юхименко.

Пропозиції можна надси-
лати на електронну адресу: 
msreform@adm.dp.ua 

або звернувшись за телефо-
ном: (0562) 742-70-33.

ДепаРтамент інфоР-
маційної Діяльно-
сті та комунікацій 
з ГРомаДськістю.

офіційно

Децентралізація влаДи

В яких тільки пазурях ти не була,
Яких тільки мук не зазнала.
Та навіть в біді з добром 

в серці жила
І гідність людську не втрачала.
Мільйони загинуло 

доньок, синів,
Ці втрати і болі безмежні.
Та все ж дочекалася 

радісних днів –
В борні здобула незалежність!
Не бійся, що ще 

блюдолизи живуть
З думками назад повернути.
Та Бог освятив твою 

сонячну путь –
Їм в прірву тебе не зіпхнути.
В очах їх ще світиться 

лють, ніби жар,
Ще холодом з Півночі віє,
Та сонячне світло 

виходить із хмар,
Збуваються бажані мрії!

І щастя засяє у сірій імлі,
Як сад розцвіте твоя мова,
Нестимеш ти знову 

народам Землі
Любов і співучеє слово.
Мужній, Україно, 

твори і молись –
Ти дійсно країна від Бога!
З’єднаються знову в тобі, 

як колись,
Щасливі козацькі дороги.
Борись і пишайся, 

щоб Київ розцвів
На диво, як пролісок ранній.
Він – світло планети, 

бо так заповів
Апостол Андрій 

Первозванний!
петро Дінець, 

лауреат Всеукраїнського 
літературного конкурсу 
«Золотий тризуб».

Щиро вітаю жителів новоолександрівської тери-
торіальної громади з Днем незалежності україни 

та Днем Державного прапора україни!
З кожним роком розбудови й розвитку нашої 

держави поглиблюється усвідомлення цієї події й 
дати – 24 серпня – й значення її для всієї країни, для 
кожного з нас, її громадян. І це закономірно: великі 
події осягаються на відстані, з плином часу. Перед 
Україною, її громадянами складні й великі завдан-
ня. Але я вірю, що разом ми здолаємо будь-які пе-
решкоди на шляху зміцнення незалежності нашої 
держави.

Щиро вітаю всіх вас зі святом, бажаю здо-
ров’я, миру, щедрої долі, успіхів, щастя, благо-
получчя! Ми – діти однієї держави, тож нехай 
нас єднає тепле почуття єдиної родини. Слава 
Україні!

З повагою олександр ВізіР, Новоолексан-
дрівській сільський голова.

Шановні жителі селища ювілейного та Дніпропе-
тровського району! Від щирого серця хочу привітати 
всіх вас із визначними святами – Днем незалежності 
нашої держави та Днем Державного прапора україни! 

У ці дні ми вшановуємо найбільше творіння україн-
ської нації – незалежну й вільну Українську державу. 
Доля відвела нашому поколінню особливу місію – здо-
бути незалежність, розбудувати державність, виховати 
наших дітей справжніми громадянами та патріотами 
Української держави. Щиро вірю в те, що ми будемо гід-
ними нащадками й зробимо все для того, щоб не звести 
нанівець зусилля наших великих предків. Незламний 
дух української нації допоможе й надалі вибудовувати 
сильну та благополучну державу. Разом ми здолаємо всі 
перешкоди на шляху до нашого світлого майбутнього! 

Бажаю вам щастя, добра й злагоди, порозуміння та 
згуртованості, через які пролягає тернистий, омитий 
кров’ю патріотів, шлях до нового життя, до кращого 
прийдешнього.

Зі святом вас, дорогі земляки! Слава Україні!
З повагою іван камінськИй, 

Ювілейний селищний голова.

любимівський сільський голова кате-
рина ЖеляБ’ЄВа від щирого серця вітає 
всіх жителів любимівської територіальної 
громади з нагоди великих національних 
свят нашої державності – Дня Державного 
прапора та Дня незалежності україни! 

За вагомістю кожне з цих свят – ціла 
епоха. І хоч на шляху подальшого 
утвердження й розвитку трапляються 
труднощі, недоліки й помилки, Україна 
живе, розправляє плечі…

Двадцять три роки Україна вільна. За 
цей період виросло нове покоління, яке 
прийшло в світ у суверенній, незалеж-
ній державі. Йому випала велика місія 
разом із нами захищати, продовжити 
й збагачувати традиції наших славних 
предків.

З нагоди свят, бажаю вам міцного 
здоров̀ я, родинної злагоди, мирного 
неба та впевненості в завтрашньому 
дні! Слава Україні!

підгородненський міський голова петро 
ДуДка  сердечно вітає всіх жителів під-
городненської територіальної громади та 
всього нашого району з Днем Державного 
прапора та Днем незалежності україни!

Ці свята мають велике загальнодер-
жавне значення, як свята суспільної зла-
годи й миру, доброго єднання людей в 
ім’я процвітання рідної країни. Творення 
історії Батьківщини, її сьогодення й май-
бутнього – обов’язок кожного з нас. Тож 
нехай потужне джерело вашого таланту 
та натхнення, незламного оптимізму та 
творча будівнича енергія будуть прикла-
дом служіння Україні, примножують її 
славу, наповнюють її криницю добробу-
ту процвітанням та благополуччям.

Бажаю вам успішної реалізації намі-
чених планів, міцного здоров’я, щастя, 
миру й добра в кожній оселі.

Зі святом вас! Нехай святиться ім’я 
твоє вічно, Україно!

сердечно вітаю всіх жителів кіровської територіаль-
ної громади та району з найбільшими святами нашої 
держави – Днем незалежності україни та Днем Дер-
жавного прапора україни!

Нехай День народження нашої держави стане 
святом великої наснаги в діяльності на благо укра-
їнського народу, в ім’я суверенної України, а укра-
їнський синьо-жовтий прапор щоденно нагадує нам 
про історичний дух, гідність та незламність, про 
героїчне минуле, могутність, славу й велич україн-
ської нації!

Щиро зичу всім вам щастя, добра й злагоди. Не-
хай серця наповнюються гордістю за нашу державу, 
прагненням до єдності та порозуміння, а плідна пра-
ця буде надійною запорукою щасливого майбутньо-
го!

Зі святом вас, дорогі земляки! Слава Україні!
З повагою Вадим Вілько, 

Кіровський селищний голова.

Шановні жителі Дніпропетровського району!
Щиро вітаю вас із національними святами – 

Днем незалежності україни 
та Днем Державного прапора україни!

У ці серпневі дні календар історії відра-
ховує 23-ю річницю незалежності України. 
Нелегкими й, далеко не безхмарними, ви-
далися ці роки.

Нині ми впевнено стверджуємо: Україн-
ська держава відбулася, стала визнаною. 
Незалежність – символ нашої нації. Вона 
нагадує нам – якого ми славного роду діти. 
Адже наша мета – сильна, заможна й про-
цвітаюча ненька Україна!

Бажаю всім вам міцності духу, віри, пе-
ремог, щастя й процвітання в вільній неза-
лежній Україні. Слава вам, слава кожному 
з нас, слава українському народові! 

Бажаю вам здоров’я, добра, благополуч-
чя в родинах і довгих років життя.

З повагою Віктор БуткіВськИй, 
депутат Верховної Ради  України.

Дорогі земляки!
Щиросердно вітаємо вас із найбільшим 

національним святом українського народу – 
Днем незалежності україни!

У серцях народу України серпнева блакить 
неба й жовтогарячий зерновий лан зливаються 
барвами української державності в символ свобо-
ди та праці. Творення історії Батьківщини, її сьо-
годення й майбутнього – обов’язок кожного з нас, 
усього народу.

Нехай потужне джерело вашого таланту й натх-
нення, незламного оптимізму та творча будівнича 
енергія будуть прикладом служіння Україні, при-
множують її славу, наповнюють її криницю до-
бробуту процвітанням та благополуччям.

Нехай свято Незалежності духмяним серпне-
вим запахом українського хліба принесе в ваш 
дім щастя й добро, порозуміння та згуртованість, 
мир та любов. Міцного здоров’я, бадьорості духу, 
успіхів у всіх починаннях.

Шановні жителі 
Дніпропетровського району!

сердечно вітаємо вас із Днем Держав-
ного прапора україни!

День Державного Прапора – це свя-
то всіх поколінь українців. Це дани-
на поваги символу держави, що про-
йшов довгий, часом героїчний, часом 
трагічний шлях. Церемонія підняття 
прапора в кожного українця викликає 
найкращі патріотичні почуття та гор-
дість за свою Батьківщину.

Прапор – символ слави багатьох поко-
лінь українців, він пов’язує воєдино тру-
дові подвиги й бойові перемоги, наукові 
відкриття та культурні досягнення.

Нехай у ваших серцях завжди живе 
почуття гордості за нашу Батьківщи-
ну, за наш прапор. Бажаємо вам миру, 
щастя та благополуччя.

едуард піДлуБнИй, голова райдержадміністрації. 
сергій іВанцоВ, голова районної ради.

З повагою

інтернет-новини
24 серпня о 10 год. 15 хв. 

хвилиною мовчання на Дні-
пропетровщині вшанують 
пам’ять про загиблих воїнів у 
зоні АТО. 

26 серпня в Мінську від-
будеться зустріч у форматі 
Україна – ЄС – «Євразійська 
трійка» (Білорусь, Казахстан, 
Росія) для обговорення пи-
тань, пов’язаних з імплемента-
цією Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, енергетичної 
безпеки та стабілізації ситуа-
ції на Донбасі. 

Українська виконавиця 
Руслана 24 серпня у День 
Незалежності України закли-
кала всіх об’єднатися живим 
ланцюгом і запалити вог-
ники миру в знак протесту 
війни. Руслана впевнена, що 
флешмоб доведе всьому сві-
тові єдність України. У Ки-
єві захід буде проходити на 
Парковому мосту, в Дніпро-
петровську - на Набережній, 
а в Запоріжжі вогні засяють 
на дамбі Дніпрогес. Статуя 
Свободи в Америці, Ейфелева 
вежа у Франції та інші відомі 
споруди європейських країн 
на знак єдності з українським 
народом засяють жовто-бла-
китними кольорами.

До урочистого святкуван-
ня Дня Державного Прапора 
й Дня Незалежності України, 
молодь Дніпропетровщини 
виступила з ініціативою ор-
ганізувати акцію «Прапор у 
твоєму вікні». 

Перші 16 КамАЗів із колони 
з російською «гуманітарною» 
прибули до пункту митного ог-
ляду, що розташований в місті 
Донецьку на території Росії. На 
даний час вантажівки заїжд-
жають на територію автотран-
спортного підприємства, роз-
ташованого на кордоні. 

Прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк закликав 
аграріїв до співпраці, зокрема 
у реформуванні оподаткуван-
ня та дерегуляції сільсько-
господарської галузі.

Українські силовики ви-
конують завдання з ізоляції 
кризових районів неподалік 
державного кордону, аби не 
допустити нових диверсан-
тів та розвідників з Росії. Про 
це йдеться у повідомленні 
прес-центру АТО. Наразі вій-
ськові намагаються ізолювати 
район Городища та українські 
міста уздовж річки Сівер-
ський.

У центрі села Старі Кода-
ки за підтримки народного 
депутата України Віктора 
Бутківського біля сільсько-
го Будинку культури вста-
новлений флагшток. 23 
серпня о 9.00 год. там від-
будеться урочистий мітинг 
та буде піднятий Держав-
ний Прапор України. Від-
нині в селі є почесне місце 
для проведення заходів 
державного значення. 

На захід, присвячений 
Дню Державного Прапора, 
запрошуються усі бажаючі.

люБіть укРаїну



2 22 серпня 2014 рок у № 32 (7851)
«Дніпровська зоря» офіційно

опеРатИВна наРаДа

у рамках планового щотижневого об’їзду територі-
альних громад району, голова райдержадміністрації 
едуард підлубний побував на території Волоської 
сільської ради. Волоський сільський голова Ві-
ктор малаканов познайомив із місцерозміщен-
ням населених пунктів сільської ради, розповів 
про першочергові проблеми.

До складу сільради входять 4 села: Волоське, 
Червоний садок, Ракшівка, майорка. територія 
становить біля 7 тис. га, кількість населення – 1637 
чоловік.

село Волоське знаходиться на правому березі 
Дніпра, за 30 км від обласного центру. засноване 
воно в 1769 році та розташоване у цікавих для іс-
ториків та легендарних місцях. Дуже мальовнича 
місцевість. тут ревіли Дніпрові пороги, сурський 
та лоханський, знаходилася знаменита скеля Бога-
тир, а біля південної околиці, 
де село межує з майоркою, 
була легендарна змієва пече-
ра, з якою пов̀ язані давні пе-
рекази. на цих землях люди 
оселялися з первісних часів, про що свідчать численні 
археологічні пам`ятки. ці благословенні місця дуже ці-
нувалися запорожцями, і ще з 1539 року вони відстоюва-
ли їх від королівських урядовців.

у 1936 році було побудовано Волоську середню шко-
лу, в якій навчаються діти і в даний час. Влітку в школі 
був розміщений центр тимчасового перебування пере-
селенців зі східних областей україни із дітьми. зараз 
приміщення, класні кімнати нашвидкоруч приводять 
до ладу, щоб діти вчасно змогли сісти за парти, адже не-
забаром початок навчального року. а от у їдальні при-
йняте рішення зробити капітальний ремонт, для цього 
едуард підлубний пообіцяв знайти кошти у районному 
бюджеті. комісією в складі Романа пруденка, заступни-
ка голови РДа, та наталії левчук, начальника фінансо-
вого управління, вже визначений обсяг необхідних ре-
монтних робіт.

Будинки населених пунктів села Волоське (частина), с. 
Ракшівка – газифіковані, а в селах – Червоний садок та 
майорка – пічне опалення.

Водопостачання й водовідведення – найболючіша 
проблема людей. населення сільської ради забезпечу-
ється питною водою з аульського водогону та м. Дніпро-
петровська, технічною водою – з річок Дніпро та сура.

як розповів лідер громади Віктор малаканов, про-
грама щодо водозабезпечення населення Волоської 
сільської ради розроблена ще в минулому році, на неї 
повинні були виділити кошти близько 2,5 млн грн із дер-

жавного бюджету, але кошти так і не надійшли. проект 
затверджений, проведений тендер та виконані всі підго-
товчі роботи. але справа за браком коштів не може зру-

шити з місця. сьогодні 
водопроводи на села 
маївка та Червоний са-
док законсервовані, а в 
Ракшівку та Волоське 
вода подається частко-
во і з перебоями.

едуард підлубний та 
Віктор малаканов від-
відали також дошкіль-
ний навчальний заклад 
«Ромашка». завідуюча 
дитсадка юлія пету-
хова показала дитячий 
заклад, зробила акцент 
на виконаних роботах по підготовці до нового навчаль-
ного року. приміщення потребує капітального ремонту, 
особливе занепокоєння викликає дах будівлі, який про-
тікає, до того ж він плоский, тож важко визначити місце, 
куди потрапляє дощова вода.

нарікав Віктор Борисович і на незадовільну роботу 
райавтодору, який зовсім не опікується ремонтом доріг 
у селах Волоської сільської ради. 

найбільші господарства на території сільської ради – 
сільськогосподарські підприємства тоВ «стіл агро» та 
тоВ «агробізнес». 

з роботою «агробізнесу» керівника району познайо-
мив сократіс кесов. сьогодні підприємство розвиває не 

тільки аграрну сферу, а й молочне виробництво. обро-
бляє біля 400 га землі. на 2-му відділенні колишнього 
радгоспу ім. котовського створено тракторну бригаду. 

Велика рогата худоба зараз утримується в літніх 
таборах. Близько 100 дійних корів чорно-строкатої 
української породи дають дуже якісне конкурент-
носпроможне молоко.

за словами сократа Валіковича, господарство 
перспективне, вже розроблена програма розвит-
ку, в недалекому майбутньому кількість дійного 
стада буде сягати 200 голів. Близько 160 пайщиків 
сьогодні здали в оренду свою землю. турбує госпо-
дарника те, що багато земель на території сільської 
ради не обробляються, заростають бур’янами, а 
вони могли б бути доглянуті й приносити користь. 
а ще непокоїть сократа кесова те, що молоко дово-
диться возити в Херсонську область на фірму «Да-

нон», а було б дуже дореч-
но переробляти якісний 
продукт тут, у районі, щоб 
наші дітки шкіл та дитсад-
ків отримували на снідан-

ки та обіди найсвіжіші молочні продукти.
зустріч була плідною, всі пропозиції, висловлені спів-

розмовниками, були актуальними та конструктивними. 
таміла ЖоРняк, с. Волоське. фото автора.

РоБоЧа зустРіЧ

мрія тваринника: «молоко – дітям»

У вівторок у залі засідань 
районної ради прокурором 
Дніпропетровського райо-
ну Артемом Грицько було 
проведено координаційну 
нараду керівників правоохо-
ронних органів району «Про 
стан боротьби зі злочинністю 
та протидії корупції, захисту 
громадян від злочинних по-
сягань, перед усім грабежів, 
розбоїв, умисних вбивств, 
умисних тяжких тілесних 
ушкоджень, а також щодо 
роботи правоохоронних ор-
ганів Дніпропетровського 
району в розкриті особливо 
тяжких злочинів минулих 
років, вжиття заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності їх діяльно-
сті та зміцнення законності». 

На координаційній нараді були 
присутні: голова райдержадміністра-
ції Едуард Підлубний; в.о. голови 
районної ради Віра Джур; начальник 
Дніпропетровського РВ ГУ МВС 
Олександр Чіпець із заступниками та 
начальниками відділень райвідділу; 
начальник МДПІ Ераст Голосуй; ке-
рівники інших районних управлінь, 
сільські, селищні та міський голови.

Протягом 2014 року зареєстрова-
но 1870 кримінальних проваджень, 
з них – 11 особливо тяжких злочи-
нів; тяжких злочинів – 332 (17,7%); 
злочинів середньої тяжкості зареє-
стровано 515 (27,5%). 

Найбільш криміногенними тери-
торіями у Дніпропетровському ра-
йоні за період першого півріччя 2014 
року стали: м. Підгородне, с. Парти-
занське, сел. Ювілейне, с. Дослідне.

На координаційній нараді зазна-
чено, що правоохоронними органа-
ми, контролюючими службами ра-
йону вживались спільні узгоджені 
заходи спрямовані на профілактику 
та попередження злочинності та ко-
рупції, захист конституційних прав 
громадян, інтересів держави.

З метою підвищення ефективнос-
ті роботи правоохоронних органів 
району щодо зміцнення законності, 
прокуратурою району за вказаний 
період розроблявся та виконувався 
план спільних заходів правоохорон-
них органів, направлений на поси-
лення боротьби зі злочинністю та 

корупційними проявами. 
Як наслідок, зменшено рівень вчи-

нення злочинів, пов’язаних з неза-
конним обігом наркотичних засобів; 
не допущено росту рецидивної зло-
чинності; протягом вказаного періо-
ду часу на території району не вчине-
ного жодного розбійного нападу.

Крім того, спільними заходами 
правоохоронних органів забезпече-
но розкриття всіх чотирьох вбивств, 
вчинених протягом півріччя.

Водночас криміногенна ситуація 
в районі залишається складною та 
напруженою. Вимагає додаткових 
зусиль правоохоронних органів та 
місцевих органів виконавчої влади і 
місцевого самоврядування організа-
ція системної роботи, спрямованої 
на попередження та протидію кри-
мінальних правопорушень. 

Наявність прорахунків у діяль-
ності органів виконавчої влади, 
правоохоронних та контролюю-
чих органів знижує ефективність 
протидії злочинності, її організо-
ваним формам, корупції та їх про-
філактики. Ще не вдалося повною 
мірою забезпечити захист прав 
потерпілих від корисливих та на-
сильницьких злочинів, попереди-
ти їх зростання.

На координаційній нараді проку-
рором району надано критичну оцін-
ку роботі керівництва Дніпропе-
тровського РВ ГУМВС України. На-
самперед за неналежну роботу щодо 
проведення профілактичних захо-
дів, спрямованих на попередження 
злочинності, що є однією з причин 
зростання рівня злочинності, осо-

бливо майнового характеру, бороть-
би з незаконним обігом наркотичних 
засобів, злочинів у сфері економіки, 
неналежний стан розкриття злочи-
нів, неналежну роботу з викриття 
корупційних правопорушень.

Звернуто увагу на відсутність 
роботи Дніпропетровського РВ 
ГУМВС України щодо розкриття 
злочинів, пов’язаних із незаконним 
заволодінням земельними ділянка-
ми, знищення природних ресурсів, 
насамперед лісів.

Наголошено на роботу, яка про-
ведена прокуратурою району упро-
довж першого півріччя 2014 року та 
на зміни, які відбулися у прокура-
турі району щодо організації нагля-
дової роботи у сфері забезпечення 
конституційних засад підприєм-
ницької діяльності, створення умов 
для прийняття повідомлення від 
суб’єктів господарювання на теле-
фон «Гарячої лінії» (0562) 27-90-04).

Також прокурором району зазна-
чено, що основною метою діяльності 
правоохоронних органів є робота, 
спрямована на захист прав громадян, 
які відповідно до вимог Конституції 
України мають бути захищені держа-
вою від неправомірних посягань.

Координаційна нарада вирішила, 
що стан боротьби зі злочинністю 
та протидії корупції, профілактики 
тяжких і особливо тяжких злочинів 
потребує комплексного вирішення. 
З цією метою на координаційній на-
раді узгоджено спільні заходи. 

артем ГРИцько, 
прокурор Дніпропетровського ра-
йону, радник юстиції.

кооРДИнаційна наРаДа

попеРеДЖення злоЧИнності

З метою забезпечення виплати пенсій особам, 
які тимчасово переїхали з Донецької та Луган-
ської областей та Автономної Республіки Крим 
до м.Дніпропетровська та Дніпропетровської об-
ласті діє спрощений порядок виплати пенсій. 

Зазначеним особам, які  прибули на тимчасо-
ве проживання до м. Дніпропетровська та Дні-
пропетровської області необхідно звернутися до 
управління Пенсійного фонду України за місцем 
фактичного місця перебування (проживання) із 
заявою про запит пенсійної справи, при цьому до-
відку про підтвердження фактичного місця про-
живання надавати не обов’язково.

Після отримання заяви органами Пенсійного 
фонду невідкладно оформляється запит електро-
нної та паперової пенсійної справи.

Взяття на облік та виплата пенсій за фактичним 
місцем проживання на території Дніпропетров-
ська та Дніпропетровської області провадиться за 
матеріалами електронної пенсійної справи 

Також, особи, які тимчасово переїхали з Доне-
цької та Луганської областей та Автономної Рес-
публіки Крим до м.Дніпропетровська та Дніпро-
петровської області у разі досягнення пенсійного 
віку можуть звернутися із заявою за призначенням 
пенсії до управління Пенсійного фонду України за 
місцем тимчасового перебування (проживання).  

При такому зверненні органами Пенсійного 
фонду області буде надана всебічна допомога за-
явникам у витребуванні документів, необхідних 
для призначення пенсії та призначення пенсії.

пенсійнИй фонД інфоРмуЄ

пенсіонування осіб, які прибули на 
тимчасове проживання у Дніпропе-
тровську область з Донецької та луган-
ської областей, території автономної 
Республіки крим та м. севастополя

До відділу куль-
тури, туризму, на-
ціональностей та 
релігій райдержад-

міністрації надійшов лист від працівників Ки-
штимського міського музею (Челябинська обл., 
Росія). Вони збирають відомості про нашого 
земляка, уродженця села Обухівка Василя Іва-
новича Полича, 1912 р.н., учасника Великої Ві-
тчизняної війні, який помер від ран у госпіталі 
міста Киштима в 1944 році. 

«Допоможіть знайти інформацію про цю лю-
дину: де жив, де навчався, ким працював. Його 
фотографії. Якщо щось відомо про його. Ми бу-
демо вдячні за допомогу», – написано у листі. 

якщо вам відома якась інформація про 
цю людину, або його рідних, просимо звер-
нутися до редакції газети «Дніпровська 
зоря» або до районного відділу культури, 
туризму, національностей та релігій.

ДопомоЖіть знайтИ

ніХто не заБутИй

У вівторок на оперативній нараді при голові райдер-
жадміністрації Едуардові Підлубному були заслухані 
інформаційні матеріали на тему: «Відзначення Дня 
Державного Прапора та Дня Незалежності України». 
Перед присутніми на нараді виступила Оксана Соко-
ловська, начальник відділу управління економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
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НІХТО КРІМ НАС

ЖИття – за тИХ, коГо люБлю
Невимовне горе охопило всіх, хто зібрав-

ся минулої п’ятниці провести в останню 
путь юного захисника Вітчизни 22-річно-
го Женю Корнієнка. Прощалися з юнаком 
товариші по службі, батько, брат та сестра, 
рідні й близькі, однокласни-
ки – випускники Підгород-
ненської СШ №1, вчителі, 
навіть жителі міста та на-
шого району, які не знали 
Женю за життя.

Подякував за мужність 
кращому синові рідної землі 
Едуард Підлубний, голова Дніпропетров-
ської райдержадміністрації, він на знак 
пошани схилив голову, став перед гробом 
на коліно. Віра Джур, в. о. голови районної 
ради, промовила слова прощання. «Герої 
не вмирають!», – пролунало в скорбній 
тиші, і мов відлуння прозвучали ці слова зі 
стократною силою. На труну люди покла-
ли численні букети квітів з пшеничними 
колосками та червоною, мов кров героїв, 
калиною.

Колишній директор Підгородненської 
СШ-2 Галина Кузьменко-Савчук заспіва-
ла пісню «Степом, степом». І хоч давно 
вже немає серед живих Жениної мами, та 
кожна жінка на мить відчула себе нень-
кою, яка чекає з війни солдата, а він за-
снув вже вічним сном…

Директор школи №1, де навчався Євген, 
Леся Воробйова, не стримувала сліз, бо 
«хоронити такого відчайдушного, чесного, 
відкритого життєлюба, як Женя, це вели-
чезна трагедія, яку дуже важко пережити». 

Хлопці-побратими по зброї розповіли, 
що Євген ніколи не ховався за спинами то-
варишів, із честю виконував всі поставлені 
командиром завдання, проявляв хоробрість 
і героїзм. Він був серед тих, хто не захотів 
відсиджуватися й вирішив захищати свою 
країну зі зброєю в руках. У зону АТО від-
правився ще в квітні. І перебував там май-
же чотири місяці. 

Артем Лукашук був у складі десантної 
групи на тому роковому завданні у Вуглегір-
ську. Після виконання поставлених бойових 
задач вони вже готувались повертатись до 
Дебальцево, аж раптово були накриті щіль-
ним мінометним вогнем. Вогонь був при-
цільний, ворог чітко знав місце розташуван-
ня наших бійців. На очах Артема загинули 
відважні друзі. Він теж був контужений, але 
не розгубився, встиг надати допомогу тяж-
копораненому солдату, в якого було роздро-
блене коліно. Жахлива мить закарбувалася 
в пам’яті солдата надовго, адже Євгенію, з 
яким встигли потоваришувати, часто разом 
ходили на бойові завдання, він уже нічим до-
помогти не зміг…  

ВклоняЄмось нИзько
Величезної поваги від усіх нас, за кого 

воюють і віддають життя українські патрі-
оти, заслуговує Анатолій Корнієнко, бать-
ко юного героя Євгена. Саме він виховав у 
сина кращі риси сміливого воїна-захисни-
ка. Анатолій Петрович тримається мужньо, 
інакше не можна, адже він має ще одного 
сина Івана та доньку Тоню, а його зять 
Олександр Стародубцев після лікування 
в госпіталі через поранення днями знову 
буде відправлений командуванням 25-ї де-
сантної бригади в зону АТО. З величезною 
любов’ю розповідає батько про свого сина: 
«Євген із дитинства був дуже самостійним, 
відповідальним, адже він та його брат і се-
стра рано залишились без мами. Після за-
кінчення 9 класу Підгородненської СШ-1 
вступив до Дніпропетровського індустрі-
ального технікуму, здобув професію енер-
гетика. Служив у Збройних Силах України 
в 169-ому навчальному центрі «Десна», 
потім у військовій частині м. Мукачево. По 

поверненню з армії влаштувався на роботу 
в ТОВ «Майстербуд».

Анатолій Петрович щиро вдячний ко-
мандирам свого сина, які з батьківською 
любов’ю опікуються бійцями 25-ої де-
сантної бригади: Миколі Дмитровичу 

Паласу – командиру батальйону, Андрі-
єві Васильовичу Андрусіну – командиру 
9 роти та заступнику по техніці Дмитро-
ві Чигрінову. Часто за життя Женя гово-
рив батькові: «Не хвилюйся, я впевне-
ний, що з такими мудрими командирами 
нічого з нами статися не може».  Та, на 
жаль, сталося. Не оминула 9 роту тяжка 
солдатська доля. Дмитро Чигрінов теж 

загинув разом зі своїми підлеглими – ге-
роями-десантниками.

ВтРатИВ ДРуГа й БРата
Один із тих, кому дивом вдалось вижи-

ти – воїн-десантник Микола з м. Дніпропе-
тровська, він незадовго до трагічної дати 
потрапив до госпіталю через поранення. 
Миколі ці дні виявились найтяжчими, 
адже його біль подвійний, він втратив бо-
йового товариша, з яким знаходився пліч-
о-пліч у зоні АТО майже пів року та брата 
– рідну по крові людину, яка була взірцем 
для хлопчака з дитячих років.

Юнак не називає свого прізвища, бо не 
вважає себе героєм, а мріє про те, щоб 
якнайшвидше повернутися на загарбану 
проросійськими сепаратистами та най-
манцями територію, щоб помститися за 
товариша й брата: «Я і мої побратими 
по зброї боремося за територіальну ці-
лісність нашої країни. Нам не зрозуміло 
чому хтось має право забрати Крим, ві-
дірвати від України Луганськ і Донбас. 
Хто так вирішив? Дуже часто в бойових 
операціях ми зустрічалися з воїнами 
батальйону «Донбас», це мужні люди, 
справжні патріоти, які відстоюють рід-
ну землю, свої сім’ї, весь український 
народ. Адже вже всім зрозуміло, що за-
гарбник не має на меті зупинятись на 

східних територіях неньки-України. І 
я не розумію, як якийсь чужинець посміє 
ступити своїм чоботом на нашу землю, 
поставить під загрозу життя моєї дружи-
ни, дитини. Так склалося в житті, що мій 
батько – афганець, мій тесть теж воював в 

Афганістані, довелось і мені, і моєму брато-
ві Вадиму боротися зі зброєю в руках. Так, 
наші ряди рідіють, але вони поповнюються 
справжніми патріотами.»

Доля оБРала заХИснИка
Брат Миколи – Вадим Філіпповський, 

із ним Підгородне прощалося наступного 
дня, у суботу, на похорон прийшли тисячі 
підгороднян. 

Вадим Миколайович народився 23 лютого, 
тож завжди жартував у колі рідних і друзів, 
що доля обрала його, як воїна-захисника. 
Після школи, як і належить, служив у лавах 
Радянської Армії, у розвідці, був спецпри-
значенцем. У мирному житті працював в 
охоронній фірмі «Крок». Має багато нагород, 
медалей за високі результати в бойовій і фі-
зичній підготовці, відзнак за відмінну робо-
ту. Тож не дивно, що в перших списках після 
оголошення мобілізації з’явилось саме його 
прізвище та ім’я. Деякий час у сел. Гвардій-
ському, в 25-ій повітряно-десантній бригаді 
навчав добровольців та мобілізованих чолові-
ків мирних професій військовій справі, а вже 
з липня місяця перебував у зоні АТО. 

Незадовго до трагічного дня, на початку 
серпня, Вадим Миколайович приїздив до-
дому, де на чоловіка й тата чекали дружи-
на Оксана та синочок Ярослав. А від рідної 
неньки син взагалі приховав правду, що 
служить у зоні АТО. Радів кожній хвилині, 
проведеній з сім’єю. Рідні пригадують, що 
Вадим завжди був привітний, надзвичайно 
веселий, дуже любив гостей, особисто всіх 
зустрічав і проводжав до двору, до хати. Був 
просто безвідмовною людиною, завжди від-
гукувався на прохання про допомогу. Для 
всіх, хто знав Вадима, це надзвичайно вели-
ка втрата, яку не можна вимовити словами..

На службу не жалівся, бо це було не в його 
звичці. Розповідав, як українські солдати 
годували жителів визволених східних міст 
України, які місяцями ховались у підвалах 
від бомбардувань та обстрілів. Вони  відда-
вали їм майже всю їжу зі своїх армійських 

пайків. 
Рідні дивувалися, як у такій 

нестерпній жарі, в бронежи-
леті, який важить біля 30 кг 
та чоботях вагою 20 кг можна 
було витримувати всі пови-
нності армійського життя…

На жаль, важкущий броне-
жилет, куплений власне господарем, щоб 
захистити себе, батька, для найдорожчого 
в світі рідного 4-річного сина, не зміг збе-
регти Вадима від безжалісного мінометного 
вогню, який забрав  життя ще 9 відважних 
десантників. Страшна звістка надійшла пі-
зно ввечері 14 серпня. А маленький Ярослав 
ніби відчув недобре, зранку вискочив на 
підгородненське подвір’я та голосно й довго 

кликав батька: «Папа, ты где, 
ты зачем от меня прячешся?..» 
Серце матері ледь не розірва-
лось від горя… 

з люБоВі та сталі
Звичайні наші земляки, 

підгородненські чоловіки 
та юнаки, вони зростали під 
мирним небом, зігріті ласка-
вим сонцем, на повні груди 
вдихали аромати пшенич-
них ланів, вмивались вода-
ми Дніпра та Кільчені. Та 

хто міг здогадатися й збагнути ще тоді, у 
мирному житті,  що вони, усміхнені кра-
сені, добрі й щедрі, насправді немов зі ста-
лі… Жодного натяку на жалість до себе, 
жодного нарікання на долю,  лише чітка 
впевненість у важливості своєї миротвор-
чої місії, віра в світле майбуття. «Для меня 
мир – это те, кого я люблю. Без них не бу-
дет мира.» – це слова Жені Корнієнка. Ва-
дим Філіпповський часто повторював: «Я 
воїн, і я буду боронити свою країну, всіх 
ворогів знищу».

Ми зазирнули на сторінку Жені в соціаль-
них мережах, зі світлин дивиться щасливий 
юнак, на футболці напис: «Не журись, коза-
че, хай твій ворог плаче». Нижче приверну-
ла увагу цитата: «Мы родились – распался 
СССР, пошли в школу – дефолт, поступили 
учиться – начался кризис, нашли хорошую 
работу – война. Ну что сказать - поколение 
счастливчиков!» І останній запис, зробле-
ний Женею 21 липня: «Дай Бог пройти и не 
сломаться. Дай Бог увидеть отца и близких. 
И не забыть как улыбаться. Дай Бог ещё 
чуть-чуть продержаться…»

з глибокою шаною ми прощаємося з 
нашими захисниками, наша вдячність 
за їх подвиг безмежна. Вічна пам’ять і 
вічна слава героям!..

таміла ЖоРняк, м Підгородне.

инулого тижня громада міста Підгородне про-
щалася з двома Героями України, воїнами 25-ої 

окремої Дніпропетровської повітряно-десантної брига-
ди: Євгеном Корнієнком та Вадимом Філіпповським. Їх 
розділяють 17 років життя (Жені було всього-навсього 
22 роки, Вадимові Миколайовичу – тільки 39), та доля 
поєднала їх у спільну, обпалену війною дорогу. Вони обоє 
загинули 12 серпня під смертоносним мінометним вог-
нем у місті Вуглегірськ Донецької області. 

Славних нащадків козаків зростила Придніпровська 
мальовнича земля. Священна їх кров, пролита за ціліс-
ність кордонів рідної держави та за кожного з нас, аби 
не затьмарили вибухи снарядів та дим від згарищ чисте 
безхмарне небо над Дніпропетровщиною. 

м

25-та Дніпропетровська повітряно-десантна бригада від початку антитеро-
ристичної операції на сході України пройшла вже непростий бойовий шлях, за-
знала величезних втрат, звільняла від сепаратистів Слав’янськ, Краматорськ, 
Дзержинськ, інші населені пункти. Девіз бійців 25 бригади: «Ніхто крім нас!» Не 
раз в обличчя хлопцям віяла смерть, їм доводилось боротися з підлим ворогом у 
надскладних умовах, і найболючіше – вони відчули на собі пекучий вогонь зради. 
Із 51 десантника парашутно-десантної роти, в якій несли службу Євген Корні-
єнко та Вадим Філіпповський, серед живих залишилось 14 поранених бійців. 
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Страшні події, які відбуваються у східних облас-
тях України згуртували наш народ та нашу сільську 
громаду. Кожен із нас зрозумів наскільки любить 
свою Батьківщину. 

Степнянські фермери вже направили чотири тон-
ни овочів для наших 
солдат. Степняни разом 

із  Дніпропетровською районною радою, Степовою, 
Новоолександрівською, Партизанською,  Орджоні-
кідзенською та іншими сільськими радами, та ре-
дакцією газети «Дніпровська Зоря» зібрали кошти 
та придбали ковдри, цигарки, шкарпетки для вій-
ськової частини, яка знаходиться у с. Черкаському 
Новомосковського району.  

Місцевим підприємцями було перераховано кош-
ти на придбання бронежилетів та військового об-
мундирування на суму більше 50 тис. грн.

31 липня на чолі з сільським головою Євгенією Ко-
рінною 11 мешканців села виявили бажання  здати 

донорську кров для по-
ранених солдат із АТО. 

Із 7 серпня цього року 
у Степовому проводить-
ся акція «Напиши солда-
ту листа». У ній беруть 
участь жителі села всіх 
вікових категорій, почи-
наючи з дітей шести ро-
ків. Усі ці листи  разом із 
допомогою надходять до 
адресатів.

Не залишили у біді 
переселенців, які при-
бувають із східних об-

ластей.  Керівник ПП «Сігма» Санасар Куюмчан 
підготував приміщення, де можуть тимчасово 
проживати сім’ї переселенців. Близько 50 осіб 
переселенців отримали допомогу: матеріальну, 
соціальні послуги, влаштування дітей до ВНЗ, 
школи та дитячого садка, надається допомога 
щодо працевлаштування, відновлення докумен-

тів. Громада села, працівники сільської ради, за-
кладів освіти та медицини, прихожани місцевої 
церкви не стоять осторонь проблем переселенців 
і допомагають у їх вирішенні.

А нещодавно у сільській раді було зареєстровано 
шлюб молодят Кулешових із Луганської області. Від 
щирого серця сільська рада подарунками та квітами 
привітала молоду сім’ю.

За покликом наших палких сердець, за кошти, нада-
ні місцевим спонсором, ми придбали фарбу та пофар-
бовали зупинку і в’їзний знак до села у жовто-блакит-
ні кольори. У багатьох місцевих жителів на підтримку 
Української армії на подвір’ї майорять прапори нашої 
держави, цим населення висловлює свою громадян-
ську позицію, виступає за цілісність України.

 Ми щиро віримо у нашу державу, підтримуємо 
нашу армію. Степняни за мир. Слава Україні!

мирослава РИБалко,
фахівець із соціальної роботи ДРЦСССДМ.

не залИШИмо у БіДі

піДтРИмка – ВелИка сИла

ГуБИтелі  пРИРоДИ

У Головному 
управлінні Мін-

доходів у Дніпропетров-
ській області 14 серпня 
2014 року під час прове-
дення кущового семінару 

з громадськістю та бізнесом у режимі відеоселекторного звязку за 
участі Першого заступника Голови Державної фіскальної служби 
України Володимира Хоменка обговорювалось питання необхідно-
сті утворення Служби фінансових розслідувань.

Зокрема, Володимир Хоменко повідомив, що у рамках інформацій-
ної кампанії щодо необхідності утворення Служби фінансових роз-
слідувань проводиться широке обговорення Концепції її утворення з 
представниками бізнесу, громадськості, українськими і міжнародними 
експертами, від яких вже отримано більше 120 пропозицій і зауважень. 
Основні зауваження стосуються питань кадрового забезпечення, функ-
ції аудиту і громадського контролю за діяльністю СФР. Більшість з них 
враховано у законопроекті, який пройшов експертизу в Міністерстві 
юстиції України, та поданий на розгляд Верховної Ради України (про-
ект Закону від 08.08.2014 №4449а «Про основи запобігання та боротьби 
з економічними правопорушеннями і здійсненням фінансового контро-
лю»). Відповідно до нього Службу фінансових розслідувань буде ство-
рено після Всеукраїнських громадських обговорень.

Перший заступник Голови Державної фіскальної служби Укра-
їни Володимир Хоменко зауважив, що: «Відчувається інтерес до 
служби з боку класних фахівців, зокрема, з недержавного сектору, 
а також експертних кіл. Кадровий відбір буде проводитись на кон-
курсних засадах. Рівень фахової підготовки та досвід претендентів 
на посади в СФР оцінуватиме спеціальна комісія».

Проект Закону «Про основи запобігання та боротьби з економіч-
ними правопорушеннями і здійсненням фінансового контролю» та 
поправки до Податкового, Митного і Бюджетного кодексів України 
розміщено у банері «Громадське обговорення. Створення Служ-
би фінансових розслідувань» веб-порталу Державної фіскальної 
служби України www.minrd.gov.ua.

Крім того, під час проведення кущового семінару розглянуті ак-
туальні питання з податків на прибуток, додану вартість, оподатку-
вання доходів фізичних осіб.

Дніпропетровська оДпі.

міністеРстВо ДоХоДіВ і зБоРіВ поВіДомляЄ

З кожного населеного пункту 
нашого району призовники йдуть 
захищати українську землю від 
агресора. Вони служать на сході 
країни, беруть участь в АТО.

Серед воїнів – наших захисни-
ків вже багато поранених бійців 
та командирів, які перебувають 
на лікуванні в госпіталях нашої 
області. Це не тільки призовники 
Дніпропетровщини, а й інших об-
ластей. Рідні їх знаходяться дале-
ко, а вони потребують турботи та 
матеріальної підтримки.

За ініціативи районної та діль-
ничних партійних організацій ВО 
«Батьківщина» у багатьох населе-
них пунктах проведені збори пред-
ставників громади, на яких обгово-
рили питання, як допомогти учас-
никам АТО. Пропозиції про допо-
могу від мешканців були різні, але 
волонтери діяли невідкладно. 

Наприклад: мешканці с. Мико-
лаївки зібрали кошти на два бро-
нежилети для своїх односельчан 
Григорія Мартиненка та Руслана 
Кірюкова, яких воєнкомат призвав 
для участі в АТО. У молодих під-
городнян виникла пропозиція про-
вести благодійну ярмарку, на якій 
продати овочі, фрукти, товари ши-
рокого вжитку, надані благодійни-
ками, а на виручені кошти придба-

ти необхідні 
ліки та пред-
мети першої 
необхідності 
для поране-
них, які зна-

ходяться в госпіталях області.
Бійцями, які знаходяться у гос-

піталі військової частини с. Чер-
каське опікується Сурсько-Литов-
ська дільнична парторганізація 
ВО «Батьківщина», яку очолює 
Ломака А.А. Поранені цього гос-
піталю минулого тижня від селян 
Сурсько-Литовського отримали 
все необхідне: мед, печиво, білизну, 
предмети особистої гігієни.

В обласному військовому госпі-
талі побували представники Ново-
олександрівської громади на чолі 
з заступником сільського голови 
Валентиною Бохан, вони переда-
ли для поранених ліки, продукти, 
предмети першої необхідності.

Волонтер с. Балівки Анатолій 
Волошко кожного тижня відво-
зить у зону АТО воду, продукти та 
речі, зібрані небайдужими одно-
сельцями.

Хвиля єдності у цій благородній 
справі захопила всю Україну, і все 
більше вона захвачує мешканців 
нашого району, байдужих залиша-
ється все менше. Приєднуються й 
наймолодші – вихованці дитячих 
закладів, вони готують малюнки, 
на які дуже чекають бійці АТО.

ніна Біла, 
депутат Дніпропетровської ра-
йонної ради. 

ХВИля ЄДності В БлаГоРоДній спРаВі

нікоГо не залИШають 
БайДуЖИмИ поДії, які ВіДБуВаються 

на сХоДі наШої кРаїнИ

стВоРення слуЖБИ 
фінансоВИХ РозсліДуВань

«Острів невезіння»
для довірливих туристів

Така собі, на перший погляд досить при-
ємна усміхнена жіночка, вся одягнена в 
біле, що ніби підкреслює чистоту її на-
мірів, щоденно курсує береговою зоною 
Бердянської коси аж до пляжу дитячого 
оздоровчого табору «Червона 
гвоздика». Вона пропонує до-
вірливим туристам, які хочуть 
отримати максимум вражень 
від відпочинку й порадувати 
своїх діточок, прогулянку на 
піратському судні на «еколо-

гічно чистий острів Азов-
ського моря, де є можливість 
відпочити наодинці з приро-
дою, без гамору й шуму, вдо-
сталь накупатися в дзеркаль-
но чистій морській воді» А 
ще білявка без каплі сорому 
обіцяє під час подорожі послугу екскурсо-
вода, який буде розповідати туристам про 
красоти Приазов’я та переваги відпочинку в 
Бердянську, цікаві місця курортного міста.

При цьому шахрайка ні словом не обмо-
вилась про те, що острів Дзендзик, куди 
жертв обману вивозять під надзвичайно по-
пулярним у Бердянську девізом «Без лоха 
и жизнь плоха», взагалі заборонений для 
висадки туристів. Адже він заповідний, і 
відповідно до природоохоронного законо-
давства, навіть підпливати до Дзендзика – 
часточки суші посеред моря, де гніздяться 
чайки та ростуть рослини, занесені до Чер-
воної книги, можна лише на відстань 200 
метрів, і не ближче.

Збрехала агітаторка Марина (таке ім’я 
вказане на візитівці, невідомо чи воно 
справжнє, бо всі підтверджуючі «докумен-
ти» свого зухвалого обману ще перед по-
садкою на судно передбачливо забирають 
у пасажирів) і про екскурсовода. На магніт-
ній плівці древнього програвача був запи-
саний якийсь текст, жіночий голос ніби з 
того світу тричі сказав «Здравствуйте» (ма-
буть плівку заїло), а більше нічого, жодного 
слова, як не дослухалися, відпочиваючі так 
і не змогли почути.

Ще одна вражаюча деталь: щоб сісти на 
Піратський човен (білети всім членам на-
шої екскурсії продали по 90 гривень!) дру-
зям по нещастю довелось пройти шлях по 

воді довжиною біля 100 м та глибиною аж 
по пояс! Сервіс по-українськи, нічого біль-
ше сказати…

На Дзендзику відпочити від гамору й 
шуму нікому не вдалось, бо на крихітний 
острівець привезли ще 4 піратські шхуни 

таких як ми довірливих туристів. І навіть 
покупатись у чистій воді теж не було мож-
ливості, бо вся вода й берегова зона суші 
були рясно уквітчані, в воді зеленими, а на 
березі сухими й колючими водоростями. 
Так майже три години люди пробули разом 
із дітками під палючим сонцем, отримали 
сонячні опіки та теплові удари, бо жодних 
умов для відпочинку, про які відверто бре-
хала Марина, там не організовано.

Кілька туристів нашого потоку все ж ві-
дразу відчули обман і не висадились на бе-
рег, тож попливли забирати нову компанію 
для «елітного» відпочинку з порту м. Бер-
дянська. І яким було їх здивування, коли 
вони дізнались, що вартість квитка для ту-
ристів, яким пливти до острова майже вдві-
чі дальше, становить 50 грн!

Чи знає власник на-
справді Піратських су-
ден (недарма ж їх так 
назвали!), як нажива-
ються його «працівни-
ки» на людях, підстав-
ляючи і його, в першу 
чергу, таким «високоя-
кісним» турсервісом.    

На наші конкретні 
зауваження про невід-

повідність послуг рекламним обіцянкам та 
вимогу повернути хоча б половину коштів, 
адже ціна за білет невиправдано вдвічі за-
вищена,  шахрайка Марина відповіла грубі-
стю та наступною брехнею про те, що вранці 
вони возять по 90 грн, а вдень по 50 грн, бо 
дуже жарко… 

Дуже сумно і геть неприємно відчувати 
себе так безкарно обманутим. Ми написали 
заяву до міліції. 

Справа навіть не в обманутих сподіваннях 
конкретних людей, серед яких була мама На-
таля з двома дітками із Алчевська, Світлана з 
синочком їз Краматорська, бабуся з донькою 
та двома внуками з Донеччини, прикордон-
ної області з Росією. Зауважу, що ці люди ви-
рвались на відпочинок, щоб на певний час за-
бути звуки вибухів, допомогти відволіктися 
діточкам від страшних спогадів, які будять їх 
щоночі. Справа навіть не в грошах, а в зух-
валості та безкарності шахраїв. Того ж дня 
вже після обіду «Мурина» знову в гучномо-
вець припрошувала людей віддати їх гроші, 
зароблені чесною працею, до її шахрайського 
карману. Навіть важко збагнути, як не розу-
міє недалека людина, що щастя та достатку 
ці кошти їй ніколи не принесуть.

Хтось і в цю хвилину гине від рук теро-
риста як патріот, хтось відстоює цілісність 
кордонів нашої держави, бореться за прав-
ду, а негідні люди тої миті наживаються на 
довірі, на чужому горі. 

Віка ЗОРЯНА, м. Бердянськ.
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Гороскоп

Господарочка
як каже 
мудрість…

к о н с е Р В у Є м о  н а  з И м у
маРИноВані поміДоРИ з капустою 

інгредієнти: 1 кг капусти, 2 шт. болгарського перцю со-
лодкого, 1 кг помідорів, 2 шт. цибулі. 

Для маринаду: 100 г цукру, 250 мл оцту, перець чорний 
(горошок), 50 г солі. 

приготування: сорти томатів вибираємо хороші, пруж-
ні, з тонкою шкіркою й м’ясисті. Наріжте помідори доль-
ками, нашаткуйте капусту (качани видаліть), очистіть 
від насіння перець та наріжте його соломкою. Наріжте 
цибулю кільцями. Всі очищені й помиті овочі викладіть 
в емальовану каструлю, й поставте під прес на 12 годин. 
Можна накрити кришкою й зверху покласти щось важке. 
Поки овочі пускають сік, добре вимийте та простерилізуй-
те банки. Потім злийте сік, додайте цукор, оцет й перець, 
перемішайте. 

Поставте каструлю на маленький вогонь і варіть 10 хв. 
Розкладіть по банках і закатайте металевими кришками. 
Переверніть банки догори дном та закутайте ковдрою, й 
тримайте так до повного охолодження. 

Г о т у В а т И  л е Г к о !
РИБа з каРтоплею та оВоЧамИ 

Для цього рецепта більше підійде філе морської риби, 
такої, як лосось (сьомга або горбуша), тріска. 

Рибу (близько 500 гр.) слід добре вимити, просушити 
серветкою. Замаринуйте її на півгодини, натерши мор-
ською сіллю та запашними травами. За цей час підготуйте 
овочі. Чотири картоплі наріжте тонкими скибочками, пів-
кільцями ріпчасту цибулю й моркву, 500 гр. грибів тонки-
ми шматочками, злегка посоліть. 

На дно дека налийте трохи оливкової олії й трохи води. 
Розкладіть рівномірно рибку й овочі. Поставте в добре ро-
зігріту духовку й готуйте страву 45 хв. Смачного!

Г о с п о Д И н і  н а  з а м і т к у
оцет у поБуті 

Видаляють мильні накопичення і неприємні запахи з 
посудомийної машини, заливши склянку білого дисти-
льованого (столового) оцту всередину порожньої машини 
і запустивши її на цикл полоскання. Повторювати цю про-
цедуру можна щомісяця. 

Для позбавлення від вапняного нальоту в чайнику, в 
нього заливають півсклянки білого дистильованого оцту 
й воду і так залишають на ніч. Якщо наліт все ще зали-
шається, то кип’ятять інші півсклянки білого дистильо-
ваного оцту в чайнику протягом декількох хвилин, дають 
охолонути і промивають простою водою. 

Позбутися від цвілі й мильних відкладень у ванній або 
душі, можна протерши поверхню нерозбавленим білим 
дистильований оцтом. Потім поверхню споліскують во-
дою. Або залишити на плямі ганчірочку змочену оцтом на 
20-30 хв. і потім змити. 

Для дезодорування туалету, виливають три склянки бі-
лого дистильованого оцту в унітаз і так залишають на пів-
години, потім змивають. 

Вимити й продезінфікувати іграшки дитини або домаш-
ньої тварини можна в мильній воді з додаванням невели-
кої кількості білого дистильованого оцту. 

з Д о Р о В ’ я
меД  Для заРяДу енеРГії  на цілИй День

Якщо вранці ви відчуваєте себе млявим, не намагайте-
ся прокидатися з енергетичними напоями. Замість цього 
з’їжте хліб із медом. Це додасть вам сил.

Перед роботою чи навчанням з’їжте ложку меду, щоб за-
рядитися енергією для майбутніх справ.

Ч о л о В і к а м  н а  з а м і т к у
зБільШення ВаГИ В ЧолоВікіВ

Як правило, повнота вражає тих, хто не має фізичних на-
вантажень. Тривала «сидяча робота» в офісі за комп’юте-
ром, просиджування за кермом авто протягом кількох го-
дин на день – все це веде до того, що організм починає 
накопичувати жири. 

Вирішувати цю проблему треба додавши фізичні наван-
таження. Можна підніматися на свій поверх пішки, а не 
чекати ліфта, можна паркувати своє авто не біля під’їзду, а 
далі, щоб організувати собі пішу прогулянку. У робочому 
графіку можна виділити кілька хвилин для двох десятків 
присідань і віджимань. Вечірні прогулянки навколо бу-
динку також додадуть навантаження. 

Перш ніж ска-
зати – послухай. 

Перш ніж напи-
сати – подумай. 

Перш ніж ви-
тратити – за-
роби. 
Перш ніж обра-

зити – відчуй. 
Перш ніж зненави-

діти – полюби. 
Перш ніж відступити 

– спробуй. 

ОВНИ. Перша половина 
тижня вимагатиме зібра-
ності. Займіться вирішен-
ням фінансових питань та 
плануванням бюджету. 

тільці. На вас че-
кають приємні зустрічі, 
які принесуть хороші 
прибутки. Якщо випаде 
можливість піти в корот-
ку відпустку, не вагаю-
чись скористайтесь таким 
шансом. 

БлИзнюкИ. Участь 
у вирішенні проблем 
близьких внесе ясність та 
взаєморозуміння у відно-
синах. У вихідні на вас 
чекає несподівана приємна зустріч.

РакИ. Цей тиждень вимагатиме 
від вас багато сил і витримки. Вам 
треба зуміти вчасно зорієнтувати-
ся у подіях даного періоду, у тому 
числі і на кар’єрному поприщі. 

леВИ. Для вас випав шанс до-
сягти успіху в якійсь конкретній 
справі, дійте сміливіше. На службі 
ви обов’язково покажете себе пер-
шокласним спеціалістом. 

ДіВИ. Тиждень складатиметься 
продуктивно. Звертайте увагу на 
випадкові збіги обставин – вони 
нестимуть важливу інформацію. 
Зібраність дозволить вам швидко 
пристосуватися до ситуації й до-
могтися бажаного успіху.

теРезИ. У вас з’явиться ба-

жання зайнятися тим, у 
чому ви некомпетентні. 
На жаль, але на цей раз 
такі пориви принесуть 
лише непотрібний го-
ловний біль. 

скоРпіонИ. На 
вас чекає спокійний та 
сприятливий період. У 
ці дні навіть рутинна 
робота наповниться у 
вас творчістю і натх-
ненням. 

стРільці. Знайдіть 
час для творчої робо-
ти. Ви здатні добитися 
вражаючих результатів, 
отримуючи від праці 

справжнє задоволення. 
козеРоГИ. Найприємніші мо-

менти будуть пов’язані з успіхами 
на роботі. Спілкуючись із близь-
кими, не вдавайтеся до критики та 
різких слів.

ВоДолії. На роботі й в особи-
стих відносинах все складається 
якнайкраще. Скрізь вас очіку-
ють розуміння та дружелюбність. 
Сприятливий період для нових 
ідей.

РИБИ. Активність, красномов-
ність і вміння в одну мить отрима-
ти необхідну інформацію зроблять 
для вас ці дні дуже яскравими й 
продуктивними. До речі, як на ро-
боті, так і в дома добре було б за-
йнятися чимось корисним. 

Втрачений державний акт на 
право власності, серія ДП ДН 
№000968, за № 809 від 10.10.1994 
р., виданий на підставі рішення 
16 сесії 21 скликання Новоолек-
сандрівської сільської ради від 
05.04.1994 р., площею 0,0846 га, 
за адресою: с. Дослідне, на ім’я 
Рутц Віктора Васильовича, 
вважати недійсним. 

поВіДомлення
про завершення процедури 

та оприлюднення результа-
тів розгляду та врахування 
пропозицій громадськості у 
проекті «Внесення змін до 
проекту детального плану-
вання та забудови західної 
частини території  с. олек-
сандрівка Дніпропетров-
ського району Дніпропе-
тровської області».

Відповідно до ст.ст. 16, 19, 
21 ЗУ «Про регулювання мі-
стобудівної діяльності» та 
«Порядку розроблення місто-
будівної документації», за-
твердженого наказом Мініс-
терства регіонального розвит-
ку, будівництва та ЖКГ Укра-
їни від 16.11.2011 року № 290, 
зі змінами від 20.05.2013 р. 

Олександрівською сільською 
радою було проведено гро-
мадські слухання щодо враху-
вання громадських інтересів у 
проекті вищезазначеної місто-
будівної документації.

Для ознайомлення з намі-
рами подальшої забудови та 
матеріалами проекту в примі-
щенні Олександрівської сіль-
ської ради за адресою: Дніпро-
петровський район, с. Олек-
сандрівка, вул. Колгоспна, 1, 
були представлені матеріали 
проекту та розміщено пові-
домлення про розгляд місто-
будівної документації в газеті 
«Дніпровська зоря»  за № 17 
(7836) від 08.05.2014 року.

У ході громадських слухань 
щодо ознайомлення громад-
ськості Дніпропетровського 

району та міста Дніпропе-
тровськ з намірами забудови 
зазначеної території за період 
з 08.05.2014 по 08.06. 2014 р. не 
було зареєстровано звернень 
та пропозицій щодо рішень 
проекту. Громадські слухання 
по вищезазначеному проекту 
вважаються завершеними та 
розглянутими громадськістю 
без зауважень.

Рішенням сесії Олексан-
дрівської сільської ради № 
32-22-VI від 07.08.2014 р. було 
затверджено містобудівну до-
кументацію, а саме: проект 
«Внесення змін до проекту 
детального планування та за-
будови західної частини те-
риторії  с. Олександрівка Дні-
пропетровського району Дні-
пропетровської області».

Втрачений військовий квиток се-
рії АВ № 331413 на ім’я пащенко 
олександра юрійовича, вважати 
недійсним.

підгородненська міська 
рада повідомляє, що рішен-
ням сесії міської ради від 
01.08.2014 № 3366-46/VІ вста-
новлені тимчасові тарифи на 
послуги по вивезенню твердих 
побутових відходів комуналь-
ним підприємством «Експлуа-
таційна технічна служба» Під-
городненської міської ради та  
рішенням сесії від 01.08.2014 
№ 3365-46/VІ затверджено  
Положення про міський фонд 
охорони навколишнього при-
родного середовища, з якими 
можна ознайомитися в примі-
щенні міської ради за адресою: 
м. Підгородне, вул. Централь-
на, буд.46. 

кіровська селищна рада 
оголошує  конкурс  на оренду 
нежитлового приміщення, пло-
щею 83,8 кв.м, розташованого 
за адресою: вул. Централь-
на,46, сел. Кіровське Дніпро-
петровського району Дніпро-
петровської області.  Докумен-
ти приймаються протягом 30 
календарних днів з дня виходу 
оголошення про проведен-
ня конкурсу. за додатковою 
інформацією звертатися за 
адресою: сел. кіровське, вул. 
центральна, 35, каб. № 2, тел. 
761-16-45(75) щоденно, крім 
суботи та неділі.

Колектив відділу осві-
ти Дніпропетровської 
РДА висловлює щирі 
співчуття рідним і близь-
ким з приводу передчас-
ної смерті заступника 
директора з навчаль-
но-виховної роботи Чу-
маківської СЗШ 
Валентини олексіївни

РИЖИк 
та поділяють з ними 

біль і смуток непоправ-
ної втрати.

20 серпня 2014 року на 67 році 
після недовгої хвороби обірвалося 
життя люблячої дружини, мате-
рі, бабусі, справжнього вчителя й 
чудової людини Рижик Валентини 
Олексіївни. Валентина Олексіївна 
народилася 14 жовтня 1947 року в 
селищі Щорське Криничанського 
району. Свою трудову діяльність як 
педагога В.О.Рижик  почала в серпні 
1966 року на посаді вчителя англій-
ської мови в Криничанському районі.  
З 1969 по 1973 рік вона була студент-
кою фізико-математичного факуль-
тету Криворізького педінституту, 
а з 1973 року майже 41 рік про-
працювала в Чумаківській СЗШ 
Дніпропетровського району. З 
1977 по теперішній час за виклю-
ченням  двох років, коли займала 
посаду директора школи, Вален-
тина Олексіївна була незмінним 
і незамінним заступником дирек-
тора школи з навчально-виховної 
роботи. «Вічний завуч» – так на-
зивали її колеги, учні, батьки. 

Валентина Олексіївна була та-
лановитим педагогом, прекрас-
ним керівником. За свою трудову 
діяльність В.О.Рижик була наго-
роджена грамотами районного відділу освіти за 
успіхи в організації та вдосконалення навчаль-
ного й виховного процесів, великий внесок у 
практичну підготовку учнів та вихованців, бага-
торічну й сумлінну працю, має значок Міністер-
ства освіти України «Відмінник народної осві-
ти», вона ветеран педагогічної праці.

Однак головне, більш важливе, ніж будь-які 
трудові та інші досягнення, це те, що у Валенти-
ни Олексіївни була нічим не заплямована репу-

тація. Їй були надзвичайно притаманні 
слова «гідність» і «порядність», вона 
була справжнім інтелігентом, завжди 
налаштованою на допомогу іншим і 
співробітництво. Всі, кому доводилося 
зустрічатися з нею, високо цінували її 
людські та ділові якості: відкритість, 
уважність, доброзичливість. Її пова-
жали за принциповість, в основі якої 
завжди була присутня чітка моральна 
позиція.

 Валентину Рижик вирізняли такі яко-
сті, як повага до людей, доброта, 
чесність, любов до своєї професії. В 
пам’яті багатьох Валентина Олексі-
ївна залишиться неймовірно силь-
ною за характером людиною. 

Сьогодні кожному з нас важко 
пережити важку втрату. Смерть 
забрала від нас надзвичайну лю-
дину і педагога з великої літери. 
Але розлука безсила перед світлою 
пам’яттю про шановну людину тих, 
хто мав щастя знати її, працювати 
з нею, вчитися у неї й разом із нею 
мислити. Гірко усвідомлювати, що 
залишилися нереалізованими пла-

ни, не здійснилися мрії, якими була сповнена 
ця яскрава і талановита жінка. Для всіх нас це 
велика втрата. Світла пам’ять про неї назавжди 
залишиться в наших серцях.

Учительський, учнівський та батьківський ко-
лективи Чумаківської СЗШ низько схиляють го-
лови у глибокій скорботі та висловлюють щире 
співчуття й розділяють нестерпний біль утрати 
з рідними і близькими покійної.

та к і ,  я к  в о н а ,  ж и в у т ь  у  с е р ц я х
, 

Втрачений паспорт серії АН 
№ 912353 на ім’я озерної оле-
ни михайлівни, вважати не-
дійсним.
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На базі Зорянської ЗШ (директор Людмила Кулак) 
відбулося закриття спартакіади оздоровчого літньо-

го табору «Про-
лісок» (керівник 
Людмила Єфимен-
ко). На свято до 
зорянців завітали 
гості з Партизан-
ського. Практично 
в повному скла-
ді відпочиваючі 
обох таборів взяли 
участь у змаганнях 
із футболу, піонер-
болу та кульової 
стрільби. Частина 
дітлахів бороли-

ся на майданчиках 
за перемогу, інша 
– палко підтриму-
вала своїх спортс-
менів. У підсумку 

всі учасники отримали задоволення від запальних 
поєдинків, від цікавого спілкування, та від нагород 
(до речі люб’язно наданих районною організацією То-
вариства сприяння обороні України, голова В’ячеслав 
Сорочан).

Компетентне журі в складі: Валентин Щербатюк, 
Сергій Вербицький, Сергій Коваленко визначили кра-
щих спортсменів. Ними виявилися Максим Грицинен-
ко, Євген Деркач, Валерія Покась («Пролісок»), Август 
Гунько, Даніїл Якобчук, Марина Барсенко («Технік»).

Оксана Акастьонова, начальник пришкільного та-
бору «Технік»: «Від імені спортсменів щиро дякуємо 
Вікторові Шинкевичу, депутату обласної ради, та Іго-
рю Вакалюку, директору ТОВ Балівський завод ЗБК 
за надання транспорту, та сподіваємся на подальше 
сприяння організації таких захоплюючих та цікавих 
пої здок».

сергій ВеРБИцькИй.

РАЗОМ ВІДПОЧИВАТИ 
ЦІКАВІШЕ

У районній дитячій бібліотеці 
відбувся бібліотечний урок «Друзі 
вийшли на дорогу», присвячений 
100-річчю світлофора. А історія 
його створення така. 5 серпня 1914 
року на одному з перехресть амери-
канського міста Клівленд з’явився 
перший прилад для ре-
гулювання дорожнього 
руху. У зв’язку з істо-
рією світлофора часто 
згадують американсько-
го винахідника Гарре-
та Моргана, який за-
патентував у 1922 році 
світлофор оригінальної 
конструкції. Цей вина-
хідник був одним з ба-
гатьох, хто працював 
над ідеєю створення 
різноманітних світлофо-
рів-помічників дорож-
нього руху.

Хлопчики й дівчатка 
– юні читачі РДБ, а також їхні мами, 
дідусі та бабусі, разом із працівни-
ками дитячої бібліотеки погралися 
у «водіїв і пішоходів». Діти-«водії» 
керували іграшковими машинами: 
вони рухалися «проспектом», роз-
ташованим на бібліотечній парті. 
Тут же лежала «зебра», якою ходи-
ли туди-сюди іграшкові чоловічки. 
Ними відповідно, опікувалися інші 
юні учасники заходу. За всім спо-
стерігав яскравий саморобний світ-
лофор: бібліотекарі прилаштували 
його до ніжки з поламаного стіль-

ця. Та не будемо розкривати секре-
ти «бібліотечної кухні», краще ска-
жемо подяку помічникам, із якими 
багато років співпрацюємо. Це дра-
матичний гурток «Елем» (керівник 
Людмила Закладна), який діє при 
Підгородненській СШ-3: саме там 

була позичена розкішна театральна 
маска, що допомогла втілити ав-
торський задум. Завдяки цьому до 
дітей завітала «тьотя Зебра», у якої 
«биті ребра» – бо не визнавала пра-
вил дорожнього руху, не слухалася 
команд Світлофора, от і сталася з 
нею прикрість!.. Перед глядачами 
була розіграна п’єска «Тьотя Зебра» 
(автор і виконавець головної ролі – 
бібліотекар Лариса Омельченко). 
Водіїв Пітона та Папугу зіграла 
бібліотекар юнацького абонемен-
ту Юлія Равшанова. Ці герої добре 

провчили уперту «тьотю Зебру»: 
вона більше не буде переходити 
дорогу в недозволених мовцях!.. А 
ще під час бібліотечного уроку за-
вітав листоноша, який приніс листа 
від баби Яги. Їй, бачте, набридли 
кольори світлофора, от вона й ви-

рішила замінити їх на 
інші! Запитала дітей, 
чи згодні вони? На що 
отримала вичерпну від-
повідь – на користь тра-
диційного світлофора.

Цього дня прозвучала 
казка Леоніда Панасен-
ка «Як Жезл і Свисток 
помирилися» (з книги 
«Йшли друзі по доро-
зі»). Був і Жезл, і Сви-
сток, і Сержант-автоін-
спектор (все у виконан-
ні Лариси Омельченко). 
Юлія Равшанова теж 
зіграла кілька ролей, 

озвучивши вірш Оксани Сенатович 
«Світлофорова розмова». 

Наостанок, юні читачі бібліотеки 
погралися у гру «Світлофорик». Це 
були рухливі вправи на швидкість 
і кмітливість. По закінченні уроку, 
як і годиться, пройшлися бібліотеч-
ними залами, обміняли прочитані 
книги на нові, а дехто й записався 
до бібліотеки вперше. Зроблені світ-
лини закарбували хороші моменти 
дитячих літніх канікул! 

лариса омельЧенко, 
бібліотекар РДБ, м. Підгороднє.

споРт

Усі ми живемо в людському оточені, поміж 
людей. А кожна людина – це індивідуальність, 
не схожа на інших ані зовні, ані своїм внутріш-
нім світом. Свій світ спорту відкрила для себе 
спортсменка Катя  Глущенко. Незважаючи на 
свій юний вік, вона досягла високих спортив-
них результатів.

Мені, бібліотекареві Степнянської бібліоте-
ки, з гордістю хочеться розповісти про Катю, 
це так приємно, 
що в твоєму рід-
ному селі зростає 
юна чемпіонка. Народила-
ся Катерина Глущєнко 30 
травня 1990 року, проживає 
в селі Степне. Як і всі діти 
росла, відвідувала дитячий 
садок, школу. Любов до 
спорту з малечку Каті при-
вив її дідусь, який дуже лю-
бив свою маленьку внучку 
й займався з нею фізичними 
вправами, закаляв спортив-
ний дух. Також на уроках 
фізкультури в школі свою 
ученицю до спорту заохо-
тив її улюблений вчитель 
Олександр Чайка, яким вона 
дуже пишається. Саме він 
вперше запропонував Каті взяти участь у ра-
йонних змаганнях з гирьового спорту, на яких 
вона перемогла зайнявши перше місце. Через 
деякий час запросили на обласні змагання, в 
яких Катерина здобула перемогу й виконала 
норми кандидата в майстри спорту. 

Після закінчення школи поступила в Дні-
продзержинський коледж фізкультури і спор-
ту, продовжуючи тренуватися й набиратись 
досвіду у свого улюбленого вчителя Чайки 
О.І. Під час навчання у коледжі брала участь 

у змаганнях Всеукраїнського й Світового рів-
ня. Найвищі результати показала на чемпіона-
ті світу в місті Бобруйськ  (Білорусія) – пер-
ше місце, а в Афінах (Греція) – друге місце. 
Особистий рекорд – 194 підйоми в гирьовому 
спорті! 

На цьому Катерина не зупинилась окрім гирі 
вона проявила себе у різних видах спорту: бас-
кетбол, футбол, волейбол, шахи, шашки. У цих 

видах спорту чемпіонка здобу-
ла нагороди – 75 медалей.

Закінчивши коледж із черво-
ним дипломом, пішла працю-
вати в рідну школу вчителем 
фізкультури, продовжуючи 
брати активну участь у спор-
тивному житті району й об-
ласті. 

Це ще не всі досягнення Ка-
терини. Коли у важкий для 
нашої країни час на виконан-
ня  Указу Президента  Украї-
ни «Про часткову мобілізацію 
з метою організації системи 
оборони» на території Степ-
нянської сільської ради поча-

ли формувати загін самооборони, воно єдина 
із дівчат вступила в загін захищати своє рідне 
село та Україну.

І при всіх досягненнях, вартих чоловіків, 
Катерина – чарівна  жінка. А ще вона прекрас-
на людина, вірна подруга, зразковий учитель. 
Отож побажаємо нашій знаменитій землячці 
професійних успіхів, натхнення у розпочатих 
справах та не зупинятися на досягнутому.

сніжана БоРоДаВка, 
бібліотекар Маївської сільської бібліотеки.

споРтИВна слаВа Району

ЧЕМПІОНК А Й ЗАХИСНИЦ Я

С В І Т Л О Ф О Р И К  –  Д О Б Р И Й  Д Р У Г
БіБліотеЧнИй уРок

У бібліотеці села Новомиколаївка біблі-
отекарем Світланою Копитко був проведе-
ний конкурс дитячого малюнка «Я читаю, 
я малюю», присвячений книгам ювілярам 
2014 року. Тема конкурсу: малюнки улю-
блених героїв книг. За більшістю голосів 
діти вибрали повість-казку дитячого пись-
менника Миколи Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей», «Незнайка в Сол-
нечном городе», «Незнайка на Луне». Кож-
на ця книга мала великий успіх у дітей всіх 
поколінь, адже їй 60 років.

Короткі, але чіткі детальні дитячі історії 
Миколи Носова призвані виховувати у дітях 
чесність, почуття дружби, чуйність, любов 
до праці. У них засуджуються такі погані 
звички, як заздрість, гонористість, грубість.

Тож у Новомиколаївській сільській біблі-
отеці зібралась дітвора, щоб взяти участь у 
конкурсі. Це учні 3-6 класів: Настя Усанова, 
Ульяна Второва, Яна Кісіль, Христина Па-
ришкура, Даша Лисенко, Настя Чорновол. 
Усі учасники конкурсу були нагородженні 
солодкими призами.

світлана копИтко, 
бібліотекар с. Новомиколаївки. 

конкуРс ДИтяЧоГо малюнка 

Я ЧИТАЮ, Я МАЛЮЮ

Днями відсвяткував свій ювілейний День народження депутат районної ради 
Володимир МАРТИНЕЦЬ

Володимир Миколайович понад 10 років проходив строкову службу 
в органах внутрішніх справ Дніпропетровської області, займаючи ви-
сокі керівні посади, а з 1998 року й по теперішній час працює в ТОВ 
Корпорація «Агро-Союз» на посаді заступника директора з економіч-
ної безпеки.

Не дивлячись на свій напружений робочий графік, Володимир Микола-
йович щиро переймається проблемами мешканців районної територіаль-
ної громади, за що люди висловлюють йому високу довіру – представля-
ти їх інтереси на обласному та районному рівнях. Володимир Мартинець 
обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради І, ІІ та ІІІ скликань, 
депутатом Дніпропетровської районної ради IV, V і VІ скликань.

Шановний Володимире Миколайовичу! 
Щиро вітаємо Вас із 60 – річним ювілеєм! Бажаємо Вам і надалі залишатися таким же 

енергійним, щирим на добро, людяним і мудрим. Міцного Вам здоров’я, бадьорості духу, до-
вгих років життя, миру, добра й щастя в рідному домі, успіхів у депутатській діяльності.

З повагою                       едуард піДлуБнИй, голова райдержадміністрації.
              сергій іВанцоВ, голова районної ради.

Відділ культури, туризму, національ-
ностей та релігій Дніпропетровської 
РДа та колектив Дніпропетровсько-
го районного Будинку культури щиро 
вітають із ювілейним Днем народження дирек-

тора Волоського сільського 
Будинку культури 

 олександра маХна
Шановний 

Олександре Васильовичу!
Із золотим ювілеєм Вас вітаємо,

Від всього серця  бажаємо:
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.

Хай посміхається життя,
Та буде кращим майбуття.

Ми Вас дуже любимо й поважаємо!


