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інтернет-новини

Шановні працівники 
сільського господарства!

сердечно вітаємо вас із професійним святом – днем пра-
цівників сільського господарства, що увінчує напружений, 
сповнений клопотами хліборобський рік. 

В усі часи, повелося з діда-прадіда, напружена хліборобська 
праця була й залишається визначальною складовою розвитку 
держави, запорукою її процвітання. Ваші працьовиті руки, 
природна мудрість, працездатність, багатий досвід живлять 
сьогодні українську ниву. Значний внесок в ефективний розви-
ток сільського господарства вносять підприємства переробної 
галузі, які з року в рік вдосконалюють технології виробництва. 
Ми свідомі того, що для повного відродження села треба ще ба-
гато зробити. Передусім втілити комплексну програму держав-
ної підтримки сільгоспвиробника, створити сучасну й дієздат-
ну інфраструктуру агропромислового комплексу, забезпечити 
належні умови для достойного життя селян. 

Щиро бажаємо вам, щастя, здоров’я, добробуту, невичерпної 
снаги та подальших успіхів в ім’я – розквіту України. Добрих 
вам засівів, рясних сходів та щедрих ужинків.

Шановні студенти!
З нагоди Міжнародного дня студента 

вітаємо шановне студентство з професій-
ним святом.

Студенти завжди були найбільш воле-
любною, незалежною та свободомислячою 
частиною суспільства, й ідея власного свята 
завжди будоражила їхні молоді душі. Від ва-
шої небайдужої життєвої позиції, активної 
участі в суспільних перетвореннях великою 
мірою залежить майбутнє України.

Для того, щоб здійснилися сміливі плани 
й справдилися заповітні мрії наших юних 
громадян, в Україні створюються всі необ-
хідні умови для отримання якісної освіти й 
професійного становлення молоді.

У цей день бажаємо українському сту-
дентству здоров’я й бадьорості, миру й 
щастя, успіхів у навчанні, добрих справ в 
ім’я України!

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

Голодомор 1932-1933 років в Україні на-
завжди залишиться в пам’яті українців одні-
єю з найстрашніших сторінок нашого мину-
лого. Ця сторінка сприймається суспільством 
передусім на емоційному рівні. Але в той же 
час Голодомор – це історичне явище, що відбу-
валося у конкретний час, у конкретному місці 
та є наслідком дій конкретних осіб.

ШЛяхом тЕрорУ
Масштабний голод розпочався наприкінці 

літа 1932 року, досяг свого апогею до початку 
весни 1933 року та завершився влітку 1933 року. 
Саме за цей, менш ніж календарний рік, в Украї-
ні загинули мільйони людей. Нині є очевидним, 
що Голодомор 1932-1933 років в Україні був ре-
зультатом спланованих системних заходів та 
виступив одночасно інструментом знищення 
соціальної бази народного опору Радянській 
владі в Україні, всесоюзної індустріалізації, за-
стереженням Українському радянському уря-

дові проти намірів проводити порівняно само-
стійну політику. 

Програма більшовиків передбачала одержав-
лення сільського господарства. Колективізація, 
яку було проведено шляхом терору, й інстру-
ментом якої, а не лише наслідком, став Голод 
1932-1933 років. 

БЕзВИННІ ЖЕртВИ
Кількість прямих та непрямих жертв Голодо-

мору точно встановити на сьогодні досить важ-
ко. Між істориками тривають дискусії, скільки 
саме людей загинуло: 5, 7, 9 чи 10 мільйонів? Але 
так чи інакше йдеться про мільйони безвинних 
жертв. За даними вчених, найбільше постраж-
дали від голоду тодішні Харківська і Київська 
області (теперішні Полтавська, Сумська, Хар-
ківська, Черкаська, Київська, Житомирська). На 
них припадає 52,8% загиблих. Смертність насе-
лення тут перевищувала середній рівень у 8-9 й 
більше разів. У нинішніх Вінницькій, Одеській, 

Дніпропетровській областях рівень смертності 
був вищий у 5-6 разів, на Донбасі – в 3-4 рази. 
Фактично голод охопив весь Центр, Південь, 
Північ та Схід сучасної України. 

Все це призвело до скорочення кількості 
населення України та до зміни його етнічної 
структури, що істотно підірвало життєвий по-
тенціал нації. 

Українці повинні знайти в собі мужність ви-
знати й переконати інших, що нація стала жер-
твою страшного злочину, який ніколи не по-
винен повторитися. Ми маємо усвідомити, що 
сьогоднішнє населення України є нащадками 
тих, хто вижив у ті страшні часи.

У нашій області рівень смертності був уше-
стеро вищий за середній. 

за матеріалами управління з питань 
внутрішньої політики департаменту ін-
формаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації.  

зАБУттю НЕ ПІДЛяГАє 81-а  рІ чН И Ц я ГоЛоДоморУ 1932-1933 роКІВ В УКрАїНІ

давніх-давен дніпропетров-
ський район славиться пра-

цьовитими людьми, які є осередком 
міцних та усталених традицій. день 
працівників сільського господарства 
присвячене дбайливим господарям, які 
розумом і руками, серцем і душею що-
дня долучаються до важливих аграр-
них справ. скільки б добрих слів не говорилося на адресу механізаторів, 
тваринників, птахівників, овочівників, керівників та спеціалістів галу-
зі, неможливо оцінити той вклад, який вони роблять для розвитку сво-
єї Батьківщини. Їх праця – неоціненна, а наша вдячність – безмежна.

Урочистості відбулися в залі засідань районної ради, де почесни-
ми гостями були люди, чиїми руками, кропіткою працею, талан-
том, терпінням та вірою створю-
ється продовольча безпека нашо-
го Дніпропетровського району 
та держави в цілому. Гостей радо 
зустрічала Осінь із дарами щедрої 
матінки-землі: червоною калиною 
– символом України та пшенич-
ним снопом, оповитим синьо-жов-
тою стрічкою. На вишитому руш-
никові горів, наче сонце, запаш-
ний та величний коровай – сим-
вол добробуту та миру на землі. З 
господарських садів завітали на свято налиті сонцем червонобокі 
яблука та пурпурні груші, грона багряного винограду, який уві-
брав у себе силу родючої землі. Красувався  господар городу – ро-
жевощокий красень-гарбуз, сонячна морква, вітамінний бурячок, 
смачна картопля, білоголова капуста, наливні різнокольорові пер-

чини та цибуля – від усіх недуг. 
Добрі та щирі побажання про-

звучали на адресу наших хлібо-
робів від Едуарда Підлубного, 
голови райдержадміністрації: 
«Працьовиті руки хліборобів, 
їх природна мудрість та бага-
тий досвід живлять українську 

ниву. Дякую вам за невтомну працю, бажаю вам здоров’я, добро-
буту в ваших домівках, а на ланах високих показників». Грамотою 
Дніпропетровської райдержадміністрації за сумлінну працю, ва-
гомий внесок у розвиток агропромислового комплексу району та 
з нагоди професійного свята  Едуард Станіславович нагородив: 
Олександра Чернявського, агронома ТОВ «Агрікола Україна»; Вла-
дислава Московченка, ветери-
нарного лікаря ТОВ «Агробіз-
нес»; Наталію Рудницьку, бух-
галтера ТОВ АФ «Новоолек-
сандрівська»; Віктора Рилова, 
тракториста ТОВ АФ «Дніпро»; 
Тиграна Даніеляна, керуючо-
го відділенням Орджонікідзе 
ТОВ «СФ «Агро Стар» та пра-
цівників: Володимира Вере-
щака, тракториста-машиніста, 
Олександра Легу, водія; Сергія 
Мусієнка, головного агронома ТОВ «Стіл Агро»;  Григорія Мальо-
ваного, голову ф/г «Тетяна і К»; Надію Білик, голову ф/г «Либідь»; 
Володимира Іваніцу, водія ПП «Перемога АВК»; Миколу Бєляєва, 
тракториста ТОВ «Любимівка».

(Продовження читайте на 2 стор.)

Хвала  Хлібові  й  рукам, 
що його зростили

ДЕНЬ   ПрАЦІВНИКІВ   СІЛЬСЬКоГо   ГоСПоДАрСтВА

з

Шановні працівники 
сільського господарства!

Ваше професійне свято – це визнання держа-
вою хліборобської праці на благо нашої неньки  
України, це хвала мозолястим рукам селян, які 
знають справжню ціну хлібові!

Висловлюю велику подяку керівникам сіль-
ськогосподарських підприємств усіх форм 
власності, хліборобам, механізаторам, тварин-
никам, а також всім працівникам агропромис-
лового комплексу Дніпропетровського району. 
Ваша праця нелегка, але дуже важлива, адже 
суспільство живе завдяки невтомним трудівни-
кам, які постійно дбають про українську землю.

Нехай не переводиться селянський рід на 
українській землі, а праця відданих їй трударів 
буде належно поцінованою. 

Велика подяка вам за любов до землі, терпіння 
й витримку. Нехай нива щедро колоситься, здо-
ров’я міцніє, а трудові успіхи примножуються.

тетяна тКАч,
 начальник управління АПР.

ЦВК визнало обра-
ними 421 народного 
депутата. У новообра-
ну Верховну Раду про-
ходять 132 нардепи від 
«Блоку Петра Порошен-
ка», 82 – від «Народ-
ного фронту», 33 – від 
«Самопомочі», 29 – від 
«Опозиційного блоку», 
22 – від Радикальної 
партії Олега Ляшка, 19 
– від ВО «Батьківщи-
на», 6 – від ВО «Свобо-
да» (мажоритарники), 
по одному – від «Волі», 
«Заступу», «Правого 
сектору», Партії Сергія 
Тігіпка «Сильна Укра-
їна». Самовисуванців у 
Раду пройшло 94.

Рада безпеки ООН 
зібралася на екстрене 
засідання щоб обгово-
рити ситуацію на сході 
України. Ініціатором 
виступила Австралія. 
На порядку денному пи-
тання вводу російських 
військ у регіон, псевдо-
вибори на Донбасі та си-
туація на окупованому 
півострові Крим. 

В Україні склалася 
надзвичайна ситуація 
з постачанням вугілля, 
тому СБУ має прове-
сти перевірку й знайти 
винних. Про це заявив 
прем’єр-міністр Украї-
ни Арсеній Яценюк і до-
дав, що країна не може 
імпортувати південно-
африканське вугілля 
за ринковою ціною, а 
вугілля з Австралії та 
США є неприйнятним 
за ціновим показником. 

Росія стягує війська 
під м. Маріуполь, на-
ступ може відбутися в 
будь-який момент.

Космічний зонд «Ро-
зетта» здійснив посадку 
на поверхню рухомої 
комети, яка була від-
крита українцями. Зонд 
Philae відокремився від 
космічного апарату місії 
Rosetta, здійснив посад-
ку на комету 67 / Г Чу-
рюмова-Герасименко.

Матеріал комет, на 
думку вчених, містить  
прості органічні моле-
кули, які можуть стати 
джерелом інформації 
походження життя на 
Землі.



50-летняя история 
ЛЕтоПИСЬ рАЙоНА
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«Дніпровська зоря» актуально

ДЕНЬ ПрАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКоГо ГоСПоДАрСтВА(закінчення. Початок на 1 стор.)
До щирих поздоровлень невтомних трударів 

приєднався Віталій Жеганський, голова районної ради: «Дбайливе ставлення 
до аграрної справи дозволяють нашому району впевнено дивитися в майбут-
нє. Цьогорічний врожай є гідним підтвердженням ви-
сокого професіоналізму всіх, без винятку, трудівників 
села. Нехай не переводиться селянський рід на нашій 
рідній землі, нехай щедро колоситься українська нива». 
Грамотою Дніпропетровської районної ради за багато-
річну самовіддану працю, особистий вагомий внесок у 
розвиток сільського господарства, високий професіона-
лізм і компетентність, активну громадську позицію та з 
нагоди Дня працівників сільського господарства відзна-
чені: Олег Рубль, депутат районної ради, директор ТОВ 
ПВФ «Агроінвест»; Сергій Хорішко, депу-
тат районної ради, директор ДПДГ «Дні-
про»; Анатолій Гречина, депутат районної 

ради, директор ТОВ 
«Ранет»; Сергій 
Сущенко, депутат 
районної ради, ди-
ректор ТОВ «Стіл 
Агро»; Сергій Булавін, депутат Балівської сільської 
ради, голова ф/г «Оріль»; Олександр Лапа, голова ф/г 
«Фортуна Агро». 

Тетяна Ткач, начальник управління агропромис-
лового розвитку, в своєму вітальному зверненні до 
аграріїв Дніпропетровського району зазначила, що 
високі показники врожайності досягаються завдяки 

відповідальній злагодженій роботі: «Дозвольте мені привіта-
ти всіх зі святом та подякувати трудівникам району за любов 
до землі, терпіння й витримку. Щастя, злагоди в кожну до-
мівку. Мирного вам неба, смачного хліба, чистої води й ніякої 

біди». Користуючись нагодою, Тетяна 
Іванівна привітала присутнього на 
цьому заході голову ф/г «Полісся» 
Івана Руденка з Днем народження та 
вручила запашний коровай.

Грамотою Департаменту  агропро-
мислового комплексу, розвитку сіль-
ських територій та ринкового середо-
вища облдержадміністрації за сумлінну працю, ваго-
мий внесок у розвиток агропромислового комплексу 
області та з нагоди професійного свята нагороджені: 
Олександр Іщенко, агроном ТОВ «СФ «АгроСтар»; 

Андрій Рижих, лікар ветеринарної медицини ТОВ «Молочно-виробничий 
комплекс «Єкатеринославський»; Мгер 
Куюмчан, керівник проекту оптимізації 
управлінських процесів ПП «Сігма»; 
Віктор Яковенко, тракторист-машиніст 
ДПДГ «Дніпро» Інституту сільсько-
го господарства Степової зони НААН 
України; Наталія Хахаліна, зоотехнік 
племінної справи технологічного комп-
лексу «Карусель» СПП «Чумаки».

До привітань приєдналася Віра Чаба-
ненко, голова райкому профспілки пра-
цівників АПР. 

Яскравими творчими виступами присутніх вітали учні Підгородненської 
СШ-3 та вчитель Альона Циба. Павло Голубничий, вчитель музики Підго-
родненської СШ-4, зачаровував співом.

Наприкінці урочистостей відбувся розіграш лотерейних білетів. Щаслив-
чики отримали подарунки, а головним призом став символ наступного року 
– маленьке козенятко, яке дісталося Світлані Коваль, начальнику відділу 

персоналу та організаційної роботи РДА. 
Нехай і надалі земля Дніпропетровського району щедро 

колоситься пшеницею, засівається добром, береже й шанує свій найбільший 
скарб – людину-трудівника.

Одвічно українці святкували збір врожаю в супроводі пісень 
та народних гулянь. Так і цього дня відбулося спільне велике 
свято із працівниками культури. Грамотою голови РДА за ак-
тивну участь у культурному житті Дніпропетровського району, 
високий творчий професіоналізм та плідну працю зі збережен-
ня духовної спадщини, відродження української культури та з 
нагоди професійного свята нагороджено: Ольгу Шукало, голов-
ного спеціаліста відділу культури, туризму, національностей та 
релігій РДА; Віталія Моргуна, директора Підгородненського 
БК та Станіслава Махна, керівника ансамблю баяністів «Прі-

ма»; Валентину Ткаченко, директо-
ра Кіровського СБК та Василя Берду, 
керівника дуету «Бердичі»; Гульнару 
Шевченко, директора Любимівсько-
го СБК; Олену Шаблико, керівника 
вокального тріо «Мелодія» Олексан-
дрівського СБК; Максима Солоділова, 
директора Сурсько-Литовського СБК; 

Ніну Протопенко, директора Старокодацького СБК; Лідію Білан, директора 
Зорянського СБК; культпрацівників Дніпропетровського РБК: Олександра 
Середка, керівника народного ансамблю «Журавка»; Ігоря Стародубцева, ке-
рівника рок-гурту «Лабіринт»; Миколу Чирву, керівника народного вокаль-
ного ансамблю «Чорнобривці». 

Грамотами голови районної ради 
відзначили: Ірину Мазур-Усік, го-

ловного спеціаліста відділу 
культури, туризму, націо-
нальностей та релігій РДА; 
Іванну Таран, директора 
Степового СБК; Валентину 
Ільченко, художнього керів-
ника Сурсько-Литовсько-
го СБК; працівників РБК: 
Тамару Маркіну, завідую-
чу костюмерною; Тетяну 
Михайлюченко, керівника 
театральної студії «Чарів-

ний світ»; Анатолія Напреєва, 
керівника гурту «Криниця»; Петра Ціхача, керівника народного ансамблю 
«Чумацький шлях»; Лідію Чеберячко, старосту ансамблю «Журавка»; Аллу 
Шапу, майстриню з вишивання села Степове; Майю Панасюк, учасницю 
вокального ансамблю «Веснянка» Любимівського СБК; Юлію Берду, учас-

ницю художньої самодіяльності Кіровського СБК; Ганну Чаюн, керівника 
ансамблю «Веселка» Миколаївського СК; Володимира Крикуна, керівника 
вокального ансамблю «Сузір’я» Зорянського СБК.

юлія чУмАК, сел. Ювілейне. Фото автора.
(цей матеріал можете також прочитати на сайтах: 

«Рідна країна» http://ridna.ua та «Рідна Дніпропетровщина» http://dp.ridna.ua). 

Хвала  Хлібові  й  рукам, 
що його зростили

ми отримали вітального листа 
від голови оДА Ігоря Коломойсько-
го з побажанням гідно зустріти цей 
історичний день. У листі наголо-
шено, що це свято віри і перспекти-
ви, освідчення в любові до рідного 
краю, в якому переплелось минуле 
та сучасне. Навіть сьогодні, у склад-
ний для країни час, район розвива-
ється, виховується гідна зміна, яка 
продовжить добрі традиції.

нехай славний дніпропетров-
ський район росте й процвітає, у 
злагоді та достатку живе кожна 
родина. Бажаю вам світлого май-
бутнього, миру й злагоди. Зі святом, 
яке наближається.

в январе 2015 года нашему днепро-
петровскому району исполняется 50 
лет, но по исторической справедли-
вости району будет 95 лет, так как 
он создан в 20-е годы прошлого сто-
летия и именовался пригородним.

Это были тяжелые годы для страны 
в целом, но особенно проблемным был 
вопрос обеспечения населения городов 
и поселков продуктами питания. Тогда 
на базе заводских подсобных хозяйств 
и за счет рабочих промышленных 
предприятий городов Днепропетровск 

и Днепродзержинск, изъявивших же-
лание работать на земле, и были соз-
даны сельхозартели (в последствии 
колхозы и совхозы).

На землях совхозов «Подгород-
ний» и «Нижнеднепровский» были 

созданы колхозы: «им. Ульянова», 
«Червоный лан», «Червоный парти-
зан», «Червоный Жовтень», «Пере-
мога». На землях совхоза «Заря» – 
совхоз «Батрак», на землях совхоза 
«Днепр» – колхоз «Украина», а на 
землях сёл Чумаки, Маевка, Вино-
градное – совхоз «Петриковский» и 
другие сельхозартели района.

Следует заметить, что ранее, до соз-
дания нашего района, совхозы «Заря» 
и «Петровский» входили в террито-
рию соседнего Петриковского района.

Первые упоминания о совхозе 
«Заря» («Батрак») относятся к 20-м го-
дам прошлого столетия, где отходные 
рабочие заводов г. Днепропетровска 

изъявили желание работать на селе.
После проведения советской властью 

административно-территориальной 
реформы в 1923 году в Петриковском 
районе создали 14 сельских советов. 
В созданный Баловский сельский со-

вет, наряду с селами Баловка, Нико-
лаевка-2, Попово – вошло село Заря 
(совхоз «Батрак»). Аналогично в район 
вошли села Чумаки, Маевка, Вино-
градное с совхозом «Петриковский», 
отмеченное в то время как экономи-
чески сильное хозяйство. В последую-
щие годы развития сел – изменялись 
названия, укрупнялись села – ставши 
Поповка – Баловка (из 2-х сел), затем 
изменения на с. Баловка.

После вторичной организации райо-
на в 1965 года, в его состав вошло 29 
сельскохозяйственных предприятий, в 
основном совхозы, но было так же 4 ко-
лхоза и 1 птицефабрика. В последую-
щие годы произошла реорганизация и 

строительство новых сельхозпредпри-
ятий.

В связи с юбилейной датой района, 
хочется вспомнить всех руководите-
лей сельхозпредприятий района со дня 
его основания и до настоящего време-

ни  (к сожалению многих из 
них уже нет с нами), но ос-
тались дети, внуки, которым 
будет приятно вспомнить об 
их близких предках, которые 
в разные годы посвятили 
свою жизнь организации и 
развитию сельского хозяй-
ства, добыли и приумножили 

славу сельского хозяйства, которой на 
протяжении многих лет славился наш 
район.

Через десять лет после создания 
района, за счет усовершенствования 
посевных площадей, эффективного 
использования земель и удобрений, 
усовершенствования агротехники, 
внедрения высокопродуктивных сор-
тов, увеличения урожайности зер-
новых и овощных культур, району 
было вручено Красное Знамя. Анало-
гичные знамёна получили передовые 
хозяйства района. Неоднократно пере-
ходящие Красные Знамена Министер-
ства получал наш трест совхозов.

(Продовження на 3 стор.)



50-летняя история 
ЛЕтоПИСЬ рАЙоНА

аграрного  Днепропетровского  района

(закінчення. Початок на 2 стор.)
Совхоз «Петриковский» за успехи 

в развитии сельскохозяйственного 
производства был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, с вру-
чением Памятного Красного знамени 
и переменован в совхоз «Имени XXV 
съезда КПСС».

За успехи в увеличении производ-
ства сельхозпродукции в послево-
енные годы 15 колхозов и совхозов 
были участниками ВДНХ СССР и 
Украины.

В последующие годы прошлого 
столетия сотни передовиков сельско-
го хозяйства района были участни-
ками выставок, многие из них имели 
медали всех рангов, некоторые из них 
награждены Большой золотой ме-
далью ВДНХ СССР, являлись лауре-
атами выставок УССР.

Список совхозов, колхозов, птице-
фабрик, других сельскохозяйствен-
ных предприятий со дня создания 
нашего района   (1965 г.): Совхоз 
«Подгородний» – колхоз «им. Ульяно-
ва», «Червоный лан», «Червоный жов-
тень») – Переяславский С.И.; Чуба 
М.П.; Писковой А.К.; Бажанюк В.В.; 
Кудинов Н.Г.; Лозовой А.К. Совхоз 
«Нижнеднепровский» – колхоз 
«Перемога», «Червонный партизан» 
– Сергиенко И.Я.; Обух И.К.; Лозо-
вой А.К.  Госплемзавод «Чумаки» 
– совхоз «им. XXV съезда КПСС», 
«Петриковский» – Малыгин И.П.; 
Латушко Г.В.; Николаев  А.И. Совхоз 
«Першотравневый» – колхоз «им. 
Дзержинского» – Перетятько А.П.; 
Кузнецов Н.Н.; Довгопалов В.П.; Бо-
ярчук Н.П.; Хандога В.Ф. Совхоз 
«Днипро» – колхоз «Украина» – Не-
живой А.П.; Черный В.Г.; Чабаненко 
А.П.; Задорожний  С.С.; Бажанюк В.В. 
Совхоз «Украина» – Зимокос С.И.; За-
губигорылка В.П.; Геллер А.И.; Линс-
кий В.Я. Совхоз «Перемога» – Козырь 
В.Н.; Василенко А.И.; Мищенко В.Г.; 
Лопадин Н.П. Совхоз «Заря» – совхоз 
«Батрак»  – Выгран В.И.; Халепа В.П.; 
Черный М.Г.; Латушко Г.В.; Скрип-
ниченко В.Л.; Гапоненко С.А. Совхоз 
«Кировский» – совхоз «Маевка» – 
Малышко Г.Ф.; Боярчук И.П.; Цыб 
В.Ф.; Мисюк А.Т. Совхоз «им. Лени-
на» – Макаренко А.А.; Козырь В.С.; 
Карась И.Б.; Петренко В.Ф. Совхоз 
«Долинский» – Серкин В.Н.; Лозовой 
А.К.; Черный И.П. Совхоз «Жовтнева 
революция» – колхоз «40 лет Октя-
бря» Новиков, Юрченко Ф.И.; Гапич 
В.И. Совхоз «Рассвет» – Плацер А.Ф.; 
Лысенко С.Ф.; Мисюк А.А.; Тесленко 
Ю.М. Совхоз «им. Орджоникидзе» – 
Харитонов; Хуторной В.М.; Сталев 
И.И.; Семка В.Г. Совхоз «им. КПСС» 
– Церцек Х.Х.; Водолазский В.П.; 
Вьюн В.Г.; Малыгин И.П.; Луговской 
Н.С. Совхоз «им. Котовского» – Ли-
совой И.Г.; Загорулько П.Ф.; Паранько 
В.П.; Саковец В.; Поляков И.А. Совхоз 
«Баглейский» – Печенюк А.С.; Свет-
личный В.Н.; Гричина Л.С. Совхоз 
«Краснопольский» – Григоренко 
Н.А.; Черный В.И.;Филоненко В.Я. 
Совхоз «Дзержинец» – Крамаренко 
В.А.; Иванченко А.Г. Совхоз «Боль-
шевик» – Пата Л.Л.; Крыжановский, 
Криворучко В.А. Обух И.К.; Кравец 
Н.М. Агрофирма «Наукова» – совхоз 
«Науковий», станция животновод-
ства – Сокрут В.И.; Козырь В.С.; Ага-
фонов Н.И.; Черный И.П.; Софийчен-
ко А.П. Днепропетровский теплич-
ный комбинат – Зиньковский В.А.; 
Красношапка М.А.; Прохорец Ю.А.; 
Рудева Р.А.; Петренко В.Ф. Днепропе-
тровская  птицефабрика – Креденцев 
Д.П.; Лысенко С.Ф.; Яцук И.В.; Литов-
ченко С.И. Птицефабрика «За мир» 
– колхоз «За мир» – Сердюк В.А.; 
Переяславский С.И.; Гаркуша  В.В. 
Учхоз «Самарский»  – Бовсуновский 
Н.С.; Олексюк А.Н. Овоще-бахчевая 
станция – Кныш П.А.; Миронов А.С. 
Днепродзержинская птицефабрика – 
Елисеева Т.Г.; Черный В.И. Опытное 

хозяйство ВНИИ кукуруза – Осмолов 
П.Ф.; Лебедь А.Ф.; Чугук В.И.; Хо-
ришко С.А. Рыбколхоз «Червонный 
рыбак» – Горб П.Ф.; Шерстюк В.А. 
Баловский птицеплемрепродуктор – 
Бризинский В.В. Самарское рыбное 
хозяйство – Власенко Н.А. Днепро-
петровская райсельхозтехника – Пле-
скач И.В; Остапенко В.В.; Малков 
И.М. Всю работу сельскохозяйствен-
ных предприятий в нашем районе 
организовывал и направлял Дне-
пропетровский областной трест 
овоще-молочных совхозов. Он 
был основан в 1963 г., как управ-
ление совхозов, в последствии 
реорганизован в трест. В начале 
в состав треста входили совхозы 
Новомосковского, Царичанского, 
Петриковского, Синельниковско-
го, Межевского, Петропавловского 
районов.

На момент создания района 
трест был одним из крупнейших 
в Министерстве совхозов, а затем 
в Министерстве плодоовощно-
го хозяйства, в состав которого 

входило более 30-ти совхозов и дру-
гих сельхозпредприятий. Основной 
задачей хозяйств треста являлось 
– обеспечение промышленных пред-
приятий городов нашей области ово-
щами, молоком и другими продукта-
ми питания.

Общая земельная площадь состав-
ляла 147 тыс. га, из них 107 тыс. га 
пашни, в том числе 35 тыс. га орошае-
мых земель. В хозяйствах был доволь-
но высокий уровень интенсивности 
сельскохозяйственного производства. 
22 тыс. работников трудились на по-
лях и фермах, ежегодный фонд зара-
ботной платы составлял около 30 млн 
рублей. За год производилось сельхоз-
продукции на сумму более 90 млн ру-
блей.

Ежегодно хозяйства производили – 
зерна 130 тыс. тонн; подсолнечника 
– 7 тыс. тонн; до 200 тыс. тонн ово-
щей; до 90 тыс. тонн молока; свыше 
7 тыс. тонн мяса. В хозяйствах было 
до 80 тыс. голов крупного рогатого 
скота, удой на одну фуражную корову 
превышал 2500 литров, а в передовых 
хозяйствах превышал 3400 литров на 
корову в год. В хозяйствах было до 
1 тыс. грузовых автомобилей, 1100 
тракторов, 300 комбайнов всех видов.

Ежегодно на строительстве сель-
скохозяйственной инфраструктуры 
осваивалось более 15 млн рублей. 
Строились не только сельскохозяй-
ственные объекты, но и объекты со-
циального назначения, активно ве-
лось строительство жилья, детсадов, 
медамбулаторий, дорог, газо- и водо-
снабжения.

Следует отметить большое участие 
в организации работы треста совхозов 
его руководителей – первого директо-
ра Кобринского Л.Я.; Водолазского 
В.П.; Черного В.Г.; Латушко Г.В.

В последующем трест совхозов был 
реорганизован в районное управле-
ние, которое возглавляли – Черный 
В.И.; Лозовой А.К.; Ведькал А.М.; 
Хандога В.Ф. в настоящее время, 
вот уже на протяжении многих лет 
(с 2006 г.) его возглавляет Ткач Т.И., 
наша землячка, уроженка с. Волоское, 
дочь настоящего хлебороба, меха-
низатора с более чем 40-им стажем 
совхоза «им. Котовского» Ткач И.Г.,  
бессменного депутата местного сове-
та. Отделы и службы треста совхозов 
возглавляли грамотные специалисты, 
мастера своего дела. Долгие годы 
работали Стан Я.И., Буланов С.М., 

Скляр, Шевченко, Погребняк А.Е, 
Задорожный С.С., Черный И.П., Брус 
Е.С., Кузьмина А.А. и другие.

Особенно хочется отметить ныне 
здравствующего главного инжене-
ра-строителя треста Пасечника Ни-
колая Федоровича, проработавшего в 
тресте совхозов с первого дня созда-
ния (1965 г.) до реорганизации (1986 
г.), а в нашем районе – 40 лет (до 2005 
г.), рабочий стаж которого составляет 

– 63 года, 1 месяц, 18 дней. 
Успехи в развитии сельского хозяй-

ства района обеспечивали руководи-
тели хозяйств, специалисты, рабочие 
предприятий.

В районе 12 Героев Социалистиче-
ского Труда Среди первых в период 
создания района – Переяславский 
С.И.; Полторацкий Ф.Н.; Кальмус 
В.И.; Руденко В.И.; Ситник К.М.; 
Скосарь М.А.; Кальмус М. Г., затем в 
последующие годы – Сергиенко И.Я.; 
Бабенко И.А.; Половинка М.И.; Де-
менко И.К.

Заслуживает исторического внима-
ния  работа руководителей хозяйств: 
Неживой А.П. – директор совхоза 
«Днипро», имеющий многие награды, 
его именем за выдающиеся заслуги 
названа одна из улиц Амур-Нижнедне-
провского района г. Днепропетровска.

Имеющие высшие прави-
тельственные награды страны: 
Малыгин И.П.; Перетятько А.П.; Чуба 
М.П; Малышко Г.Ф; Рудова Р.А.; Шев-
ченко Э.И.; Кравец В.И.; Грига А.И; 
Петренко В.А.; Клименко В.И.; Пара-
щуп К.С.; Новицкий Ю.И.; Олейник 
Г.И. и другие 326 человек тружеников 
района.

Заслуженные работники сельского 
хозяйства – Избенко А.Д.; Никола-
ев А.И.; Олексюк А.Н.; Данько В.И.; 
Бовсуновский Н.С. и другие работни-
ки района.

Следует отметить большую работу 
ветеранов нашего района – Павлов 
В.И. – более 15 лет возглавлял пар-
тийное руководство районном и был 
инициатором масштабного строи-
тельства, развития  социально-куль-
турной сферы и сельскохозяйствен-
ного производства. С его усилиями 
район сельскохозяйственный прев-
ратился в развитый индустриальный 
район. Он награжден многими высо-
кими наградами страны. Является 
одним из первых «Почетных граждан 
района».

«Почетные граждане района».
Черный В.Г. – наш земляк, родом 

из г. Подгородного, с 1965 по 1983 гг. 
работал в нашем районе, прошел путь 
от секретаря парткома строительства 
Фрунзенской оросительной системы 
до начальника Республиканского 
управления «Укрсортсемовощ», ко-
торым руководил более 15 лет. На-
гражден 8-ю правительственными 
наградами.

Клименко В.И. – 16-ти летним 

юношей пришел работать в колхоз 
«Украина» (совхоз «Днипро»), позже 
– руководитель бригады специализи-
рованного овощного отделения, се-
кретарь парткома совхоза. Прорабо-
тав в совхозе «Днипро» более 45 лет 
имел одну запись в трудовой книжке. 
Имеет ряд правительственных на-
град. Создал одно из первых больших 
фермерских хозяйств «Победа КВИ» 
и успешно им руководил. 

Не отстает от отца и его сын 
– Анатолий Владимирович, ге-
нерал в отставке, но, занявшись 
сельским хозяйством, создал 
в нашем районе сельскохозяй-
ственное предприятие на науч-
ной, современной основе – мо-
лочный комплекс на 1800 голов 
коров «Екатеринославский» 
производя ежедневно по 30 тонн 
молока.

Славные трудовые тради-
ции Днепропетровского сель-
скохозяйственного района (нес-
мотря на многочисленные поте-
ри в результате реорганизации на 

селе) продолжают вновь сформи-
рованные 308 предприятий разных 
форм собственности, из них 162 
фермерских хозяйства.

Самые большие сельскохозяй-
ственные предприятия района: 
ТОВ «Любимовка» – 5000 га; опыт-
ное хозяйство «Днипро» – 3000 га; 
агрофирма «Наукова» – 12 000 га; 

ВАТ «Чумаки» – 5600 га; «Стил-А-
гро» – 3000 га; «Агро-Стар» – 2000 га. 
Их руководители Линский В.Я.; Хо-
ришко С.А.; Колос Н.А.; Рубль О.А.; 
Река А.В.; Булавин С.Н.; Угнич Н.Д.; 
Дитуна В.Д.

За последнее десятилетие наблюда-
ются положительные тенденции раз-
вития отраслей растениеводства и 
животноводства в районе. Производ-
ство зерна увеличилось на 31 %; под-
солнечника  – 59 %; картофеля на 80 
%; овощей на 13 %. В отрасли живот-
новодства прирост мяса увеличился в 
два раза, поголовье свиней выросло в 
три раза и составляет 60 тыс. голов.

Район по-прежнему находится в 
первой пятерке лучших сельскохозяй-
ственных районов Днепропетровской 
области. Так, только в 2013 году в 
районе произведено: более 150 тыс. 
тонн зерна; 40 тыс. тонн подсолнеч-
ника, 52 тыс. тонн овощей; надоено 
22 тыс. тонн; мяса 9,5 тыс. тонн, яйца 
– 203 млн. шт. Удой на одну фураж-
ную корову составляетболее 6 000 л. 
Производство сельхозпродукции за 
прошлый год составило 720 млн грн.

Вот такие предприятия и их руково-
дители, работающие сегодня в нашем 
районе, и приумножают его славу 
своими трудовыми достижениями, 
дополняя ею летопись.

Эстафета мудрых руководителей 
сельхозпредприятий района прошло-
го столетия находится в руках нового 
поколения, которое создает сегод-
няшнее и завтрашнее нашего района.

Наша мечта была и остается – это 
создание сильного, самодостаточного 
и процветающего Днепропетровского 
района.

Приближается один из великих 
народных праздников – День работ-
ников сельского хозяйства. Хочется 
поздравить с этим замечательным 
днём всех жителей района, особенно 
ветеранов производства, посвятившим 
свою жизнь становлению и развитию 
села. Они приумножали славу сель-
скохозяйственных предприятий, бла-
годаря чему Днепропетровский район 
на протяжении многих лет занимал 
почетные места в республике и стране.

встречая 50-летие района нужно 
постоянно помнить, что мы все яв-
ляемся не только свидетелями, но и 
участниками создания новой исто-
рии нашего славного района, его на-
стоящего и будущего.

Геннадий ЛАтУШКо.
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У рамках проведення Всеукраїнського 
місячника шкільних бібліотек у приміщен-
ні шкільної бібліотеки Сурсько-Литовської 
СЗШ відбулася зустріч-презентація краєз-
навця-історика, автора книги «Село родное, 
Сурско-Литовское» Олександра Соловья 
з учнями 10 класу. Зустріч організували 
шкільний бібліотекар Альона Челомова та 
завідувач сільської бібліотеки Валентина 
Челомова.

Олександр Ілліч народився й проживає в 
селі Сурсько-Литовське. Багато років за-
ймався пошуком матеріалів із історії рід-
ного села, працював в архівах і бібліотеках, 
зустрічався з ветеранами, а також записував 
розповіді місцевих жителів. Багато інформа-
ції для книги було зібрано під час поїздки до 
Білорусії в містечко Дубровно (звідки були 
переселені перші жителі села Сурсько-Ли-
товське). Учні з великим захопленням та 
цікавістю слухали автора. Після розповіді 
письменника діти почули знайомі прізви-
ща, так учні 10 класу Максим Гнилицький 
та Анна Катамадзе потрапили на сторінки 
книги, як послідовники великих майстрів 
«Малої Батьківщини». 

Після зустрічі Олександр Ілліч подарував 
книгу учням із власним автографом. Дякуємо 
за цікавий захід, бажаємо Олександрові Іллічу 
здоров’я, творчих успіхів та натхнення!

Альона чЕЛомоВА, 
шкільний бібліотекар Сурсько-Ли-
товської СЗШ.

Валентина чЕЛомоВА, 
завідувач сільської бібліотеки.

Коли весь світ відзначав 
Міжнародний день людей по-
хилого віку, не забули про пен-
сіонерів і в мальовничому селі 
Любимівка, що розкинулось на 
лівому березі Дніпра. Учасни-
ки художньої самодіяльності 
підготували для нас концерт 
«Від щирого серця даруємо 
пісню!»

Наш сільський Будинок 
культури на сьогоднішній день 
знаходиться на реконструкції. 
Та дякуючи його директоро-
ві Гульнарі Шевченко та ху-
дожньому керівникові 
Альберту Дєрягіну в 
концертному залі нас 
оточили турботою та 
затишком. Рівні ряди 
стільців, зі смаком, 
по-святковому прикра-
шений зал чекали на нас. Усі 
учасники художньої самоді-
яльності були в українських 
костюмах. Особливо хочеться 
відзначити технічне оснащен-
ня цього заходу: чисте звучан-
ня мікрофонів, професійно пі-
дібране музичне оформлення, 
весь час на екрані демонстру-
вались краєвиди нашого села 
та України.

А в залі? Немолоді люди, в ми-
нулому економісти, лікарі, вчи-
телі, доярки, механізатори на-
шого села, а за-
раз просто чиїсь 
батьки, бабусі та 
дідусі, які дуже 
потребують тур-
боти, поваги й 
пошани… 

І ось концерт 
розпочався. Гар-
ні, з артистич-
ною дикцією ве-
дучі розпочали програму. За-
звучала пісня  про нашу Люби-
мівку в виконанні примадонни 
нашої самодіяльності Блошко 
Н.П., яка вже більше ніж півві-
ку на сцені. 

Які саме пісні повинні звучати 
в День людини похилого віку? 
Про рідний дім, про Україну, 
про маму.  І ось саме така ма-

теринська пісня зазвучала у ви-
конанні Валентини Коваленко. 
Пісня й золотий 
голос співачки 
брали за душу, 
відносили в да-
леке дитинство й 
повертали кожно-
го до рідної мами. 
А як звучить тріо 
«Горлиця»! Не 
так давно існує 
цей колектив, 
але як дівчата співають, які 

голоси! Українські 
пісні в їхньому вико-
нанні зачаровували, 
викликали гордість 
за те, що ми українці.

Була й пісня під гі-
тару: така знайома та 
задушевна. Її викона-
вець, учасник худож-
ньої самодіяльності 
Микола Повишев, 

теж звичайний пенсіонер і хо-
роший господар. Є в нашому 
селі й така талановита люди-
на, яка пише сама вірші й піс-
ні – це Майя Панасюк, моло-
да жіночка, мама трьох дітей. 

Вона виконала свою пісню, яка 
розповідала про те, як дівчина 
проводжала свого козака на 
війну. Зачарував своїм оксами-
товим тембром і піснею «Очі 
волошкові» Валерій Бузін. З 
віршем про гаряче мамине 
серце виступила бібліотекар 
Будинку культури Тетяна Де-
сятерик. 

І ось настала черга худож-
нього колективу «Веснянка». 
Усі гарні, в душі молоді, в но-
вих українських костюмах. 
Дивитись на них одне задово-

лення, а слухати!..
Надала всім бадьоро-

сті пісня «Будьмо» про 
Україну та її гідність, 
дзвінка й, звичайно, ж, 
гарно виконана. А піс-
ня «Батьківська хата» 

всіх повернула на рідний поріг, 
до отчого дому. І знову сльо-

зи, трішки гіркі, але 
більше вдячні.

Зі словами вітання й  
щирими побажаннями 
здоров’я та наснаги, до 
людей похилого віку 
звернулася Катерина 
Желяб’єва, Любимів-
ський сільський голо-
ва. Ми сиділи в залі,  
сивочолі, вже не мо-

лоді, але всі задоволені. Кожен 
отримав свою часточку тепла, 
турботи й поваги, а головне – 
велике душевне задоволення. 

Концерт продовжувався май-
же півтори години. По закін-
ченню лунали гучні оплески. 
Артистів обіймали, потискали 
їм руки й заціловували. А це 
значить, що гарна пісня взяла 
за душу. І нехай тіло вже не 
молоде, головне, щоб в ньому 
була молода душа.

Ще раз низький уклін і подя-
ка всім, хто зробив для нас таке 
свято. Життя продовжується!

з повагою пенсіонери села 
Любимівка.

зУСтрІч-ПрЕзЕНтАЦІя

Люби  та  знай
свій рідний край

похилого віку
Шануємо людей

ВІДЛУННя СВятА

Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 
01.10.2014 № 505 затвер-
джено Порядок надання 
щомісячної адресної допо-
моги особам, які перемі-
щуються з тимчасово оку-
пованої території України та райо-
нів проведення антитерористичної 
операції, для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на опла-
ту житлово-комунальних послуг.

Грошова допомога надається 
громадянам України, іноземцям 
та особам без громадянства, які 
постійно проживають на території 
України і переміщуються з тимча-
сово окупованої території України 
та районів проведення антитеро-
ристичної операції, а також стоять 
на обліку в органах соціального 
захисту населення, яка тимчасово 
переміщується.

Призначення та виплату грошо-
вої допомоги здійснюють органи 
соціального захисту населення за 
фактичним місцем проживання 
(перебування) за заявою уповнова-
женого представника сім’ї.

Грошова допомога призначаєть-
ся з дня звернення та виплачуєть-
ся терміном не більше ніж шість 
місяців та виплачується по місяць 
зняття з такого обліку.

Грошова допомога надається в 
таких розмірах: для непрацездат-
них осіб (пенсіонери, інваліди, 
діти) – 884 грн на одну особу (члена 
сім’ї); для працездатних осіб – 442 
грн на одну особу (члена сім’ї).

Загальна сума допомоги на сім’ю 
розраховується як сума розмірів 
допомоги на кожного члена сім’ї та 
не може перевищувати 2 400 грн.

Перелік документів для призна-
чення грошової допомоги: заява, 
в якій зазначаються відомості про 
всіх членів сім’ї; копія свідоцтва 

про одруження (за потреби); копії 
свідоцтв про народження дітей (за 
потреби); письмова згода довільної 
форми про виплату грошової допо-
моги уповноваженому представ-
нику сім’ї від інших членів сім’ї; 
заява про відкриття рахунку упов-
новаженого представника сім’ї в 
уповноваженому банку, на який 
перераховуватиметься грошова 
допомога; згода на обробку персо-
нальних даних.

Грошова допомога не признача-
ється у разі, коли сім’я має: у во-
лодінні житлове приміщення, що 
знаходиться в регіонах, інших ніж 
тимчасово окупована територія 
України та райони АТО; у воло-
дінні два і більше транспортних 
засобів, що підлягають державній 
реєстрації та обліку в Державтоін-
спекції (не враховуються засоби, 
придбані на пільгових умовах че-
рез уповноважені органи, а також 
вітчизняні транспортні засоби з 
терміном експлуатації понад 10 
років та інші засоби з терміном 
експлуатації понад 15 років); на 
депозитному банківському рахун-
ку кошти у розмірі більшому ніж 
10-кратний прожитковий мінімум 
для працездатних осіб (12 180 грн).

Грошова допомога перерахову-
ється органом соціального захисту 
населення на рахунок в установі 
банку.

Допомога для працездатних чле-
нів сім’ї зменшується на 50 відсо-
тків, якщо вони протягом двох мі-
сяців з дня призначення грошової 
допомоги: не працевлаштувалися, 

в тому числі за сприянням дер-
жавної служби зайнятості; 
перебувають в трудових 
відносинах з роботодавця-
ми на тимчасово окупова-
ній території України чи в 
районах проведення АТО, 

але фактично не працюють.
Якщо й після цього працездат-

на особа не працевлаштувалася, 
виплата допомоги припиняється 
або поновлюється в разі працев-
лаштування в період отримання 
допомоги. 

Умови припинення виплати 
грошової допомоги. Виплата до-
помоги припиняється з наступ-
ного місяця: за відповідною зая-
вою уповноваженого представника 
сім’ї; за повідомленням державної 
служби зайнятості про те, що пра-
цездатні члени сім’ї у встановле-
ний термін не працевлаштували-
ся; у разі скасування довідки про 
взяття на облік внутрішньо пере-
міщеної особи; виявлення факту 
подання недостовірної інформації 
або неповідомлення про зміну об-
ставин, що впливають на призна-
чення грошової допомоги.

З питань надання грошової 
допомоги особам, які переміщу-
ються з тимчасово окупованої те-
риторії України та районів прове-
дення АТО, для покриття витрат 
на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних по-
слуг та тимчасово проживають 
на території Дніпропетровського 
району звертатись до управлін-
ня соціального захисту насе-
лення райдержадміністрації, 
І-й поверх, каб. 9-А, телефон 
753-91-36.

Любов БУт, 
начальник управління соці-
ального захисту населення 
райдержадміністрації.

УПрАВЛІННя СоЦзАхИСтУ ІНФормУє

Про НАДАННя щомІСячНої 
АДрЕСНої ДоПомоГИ ПЕрЕСЕЛЕНЦям

структура дніпропетровського районного 
управління юстиції дніпропетровське районне 
управління юстиції: начальник управління – Огіє-
нко Олена Олегівна; головний спеціаліст – Каспаро-
ва Анастасія Олегівна. Адреса: сел. ювілейне, вул. 
теплична, 2, тел. 753-80-19.

структурні підрозділи управління юстиції. відділ 
державної виконавчої служби управління юстиції: 
начальник відділу – Дзіжко Роман Юрійович. Адреса: 
сел. ювілейне, вул. теплична, 2, тел. 753-93-20.

реєстраційна служба управління юстиції: на-
чальник реєстраційної служби – Ручка Вікторія 
Валеріївна; начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 
Лопатіна Ірина Олександрівна; державні реєстрато-
ри відділу державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців – Абрамова Тетяна Іго-
рівна, Мазур Наталія Іванівна; головний спеціаліст 
з питань легалізації об’єднань громадян – Яковенко 
Олена Анатоліївна. Адреса: м. Дніпропетровськ, 
пр. ім. Газети «Правда», 29, тел. 794-69-58.

відділ реєстрації актів цивільного стану 
реєстраційної служби управління юстиції: 
начальник відділу Гермаш Анжела Володи-
мирівна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. 
Шмідта, 43 а, тел. 371-27-49.

ДНІПроПЕтроВСЬКЕ рАЙоННЕ 
УПрАВЛІННя юСтИЦІї ІНФормУє

ДЕмоКрАтІя І мАСС-мЕДІА
У Дніпропетровську відбувся інформаційно-на-

вчальний тренінг «Демократія і масс-медіа», за 
підтримки ВГО «Демократична дія» та Посольства 
Федеративної РеспублікиНімеччини в Україні.

У заході взяв участь Генеральний консул ФРН 
у Донецьку Детлеф Вольтер. Журналісти, у фор-
маті запитання – відповіді, ділилися досвідом 
роботи у нових інформаційних умовах. 

Зокрема, під час дискусії, генеральний дирек-
тор Донецької ОДТРК Олег Джолос разповів ко-
легам про те, що довелося пережити колективу, 
який він очолював, за останні декілька місяців, 
про те, як журналістів, під дулами автоматів, 
позбавили роботи.

Віра КАСЬяНоВА.

трЕНІНГ



горо копс

14 листопада 2014 року № 44 (7863)
«Дніпровська зоря»інформаційне асорті 7

г
о
с
п
о
д
а
р
о
ч
к
а

З метою усунення 
перешкод у розвитку 
бізнесу, недопущення 
фактів порушення прав 
фізичних осіб-підпри-
ємців та суб’єктів го-
сподарювання, незаконного втручання у 
їх господарську діяльність, тиску з боку 
органів державного контролю та право-
охоронних органів у прокуратурі Дніпро-
петровського району запроваджено теле-
фон «гарячої лінії» (056) 27-90-04. Пові-
домлення приймаються в будні дні з 9.00 
до 18.00 год., перерва з 13.00 до 14.00 год. 

ПроКУрАтУрА ІНФормУє

УКрАїНСЬКА КУхНя
Вареники з картоплею

Інгредієнти для тіста: 500 мл кефіру, 1 яйце, 1 ст.л. 
солі, 1 ч.л. соди, борошно; для начинки: картопля, сіль, 
перець, цибуля; для зажарки: сало та цибуля.

Приготування: перемішайте соду з борошном, 
додайте кефір, яйце, сіль і замісюйте, підсипаючи 
потроху борошно (тісто повинно вийти густим),   
накрийте його рушником. Тим часом відваріть очи-
шену картоплю, потовчіть, поперчіть та змішайте із 
засмаженою цибулею. Остудіть начинку. Розкачайте 
тісто, підсипаючи борошно. Виріжте за допомогою 
чашки кружечки. Тепер ліпіть вареники. 

Далі зробіть зажарку. Обсмажте цибулю, й у неї, 
як тільки зарум’яниться, додайте до неї дрібно на-
різане кубиками сало. Поставте воду на вогонь, як 
тільки вона закипить – підсоліть її й кидайте туди 
варенки. Через 4 хв. відцідіть їх від води та змішайте 
із зажаркою.

Закуска рибна з грибами
Інгредієнти: 1 кг риби (короп, карась), 1 кг картоплі, 

50 г грибів (сушених), 2 цибулини,15 маслин, 3/4 склянки 
відвару грибного, сіль, перець (мелений), сухарі.

Приготування: з очищеної й промитої риби ви-
даліть кістки, наріжте її шматочками, змішайте з 
нарізаною вареною картоплею, рубаними варени-
ми грибами й злегка обсмаженою цибулею. Укла-
діть у каструлю, додайте маслини, перець, залийте 
грибним відваром, згасіть на слабкому вогні, по-
сипте сухарями й поставте для запікання в духовку 
на 15-20 хв. До столу подати гарячою.

ДомоГоСПоДАрочКАм
поради на всі випадки життя

Якщо на кухні неприємно пахне, налийте в ско-
вороду трохи столового оцту і потримайте сково-
роду на слабкому вогні, поки оцет не випарується.

Жирні плями на кухонній плиті можна вичистити, 
якщо посипати гарячу плиту сіллю і протерти папером. 

Якщо ножі в м’ясорубці затупились, слід засуши-
ти сухарі й перекрутити їх через м’ясорубку. 

Для зберігання відкритої томатної пасти від цвілі 
нанесіть на кришку трохи сухої гірчиці.

КрАСУНям
чи варто зрізати кінчики волосся

Щоб ваші коси були гарними, слід кожен місяць 
зрізати кінчики волосся на 1,5 см. Не бійтеся, во-
лосся відросте набагато більше, ніж ви його зрізали. 
Особливо це дуже корисно для тих красунь, які фар-
бують волосся, використовують фен, та ін. Також не 
забувайте вживати вітаміни групи B.

ГоСПоДАрям НА зАмІтКУ
Як усунути запах із раковини

Засипте в трубу сіль і промийте водою через де-
який час. Або розведіть 2 ст.л. соди, 1 л окропу й 
відразу ж заливайте цю вируючу суміш у стічну 
трубу. Також ви можете використати соду з оцтом. 
Засипте соду в трубу, залийте оцтом і закупорте 
отвір. Через півгодини добре промийте водою. 

Такі процедури рекомендується повторювати 
хоча б один раз на тиждень для профілактики.

юрИДИчНА КоНСУЛЬтАЦІя

(закінчення. Поч у №43)
У тому випадку, коли дити-

на не може бути передана ко-
мусь із цих осіб, суд на вимогу 
органу опіки та піклування 
може постановити рішення 
про відібрання дитини у осо-
би, з якою вона проживає, і пе-
редачу її для опікування орга-
нові опіки та піклування.

Якщо один з батьків або інша 
особа самочинно, без згоди дру-
гого з батьків чи інших осіб, з 
якими на підставі закону або 
рішення суду проживала ма-
лолітня дитина, змінить її міс-
це проживання, у тому числі 
способом її викрадення, суд за 
позовом заінтересованої особи 

має право негайно постановити 
рішення про відібрання дитини 
і повернення її тому, з ким вона 
проживала.

Дитина не може бути по-
вернута лише тоді, коли зали-
шення її за попереднім місцем 
проживання створюватиме 
реальну небезпеку для її жит-
тя та здоров’я.

Особа, яка самочинно зміни-
ла місце проживання малоліт-
ньої дитини, зобов’язана від-
шкодувати матеріальну та мо-
ральну шкоду, завдану тому, з 
ким вона проживала.

 Батьки мають переважне 
право перед іншими особами 

на те, щоб малолітня дитина 
проживала з ними, а також 
право вимагати відібрання 

малолітньої дитини від будь-
якої особи, яка тримає її у 
себе не на підставі закону або 
рішення суду.

Суд може відмовити у віді-
бранні малолітньої дитини і 
передачі її батькам або одному 
з них, якщо буде встановлено, 
що це суперечить її інтересам.

Анжела ГЕрмАШ, 
начальник відділу дер-
жавної реєстрації актів 
цивільного стану реєстра-
ційної служби Дніпро-
петровського районного 
управління юстиції у Дні-
пропетровській області.

Вирішення споріВ, поВ’язаних 
із місцем прожиВання дітей

оВНИ. Сприятливий час 
для досягнення поставлених 
цілей, але для цього дове-
деться потрудитися, прийма-
ти рішення швидко й реагу-
вати оперативно. 
ТІЛЬЦІ. Для вас настає 

період, коли можна досягти 
найвищих творчих резуль-
татів. Ви відчуєте приплив 
енергії, що надасть вам змогу 
непогано заробити.

 БЛИЗНЮкИ. Час навести 
порядок у справах – це по-
ліпшить вам настрій. Зараз 
важливо зосередитися на ви-

рішенні власних проблем.
ракИ. Змініть обстановку, вируште в невеличку подо-

рож разом із сім’єю. Це піде вам на користь. До грошей у 
цей період варто ставитися уважніше.
ЛЕВИ. Вдалий час для наведення порядку в справах. Є 

можливість отримати вигідну пропозицію, яка влаштує 
вас матеріально й морально. 
дІВИ. Цей тиждень підходить для розширення діло-

вих контактів. Також можуть надійти пропозиції про 
співпрацю. Кошти не забаряться.
ТЕрЕЗИ. На сьогоднійшній день ви маєте всі шанси 

відчути себе господарем становища. Ви контролювати-
мете ситуацію, тримаючи всі ниточки в своїх руках. 
скорпІоНИ. Присвятіть цей тиждень вирішенню 

найбільш важливих питань, тому будуть потрібні актив-
на життєва позиція й комунікабельність. 
сТрІЛЬЦІ. Час для саморозвитку – це дозволить 

більш повно розкрити свій внутрішній потенціал, досяг-
ти внутрішньої гармонії та рівноваги. 
коЗЕрогИ. Перша половина тижня сприятлива для 

швидкого вирішення проблем і завершення справ, цьому 
сприятимуть ваші друзі. 
ВодоЛІЇ. На цьому тижні ви зможете звести нанівець 

будь-які виникаючі розбіжності. Навіть якщо навколо 
бушуватиме сварка. 
рИБИ. Не слід братися за нові проекти, до яких ви ще 

не готові. Краще зачекати деякий час. Цей тиждень спри-
ятливий для завершення старих справ. 

Як каже мудрість...
Вибачте інших за завдану вам біль 

і біль відпустить. Відпускайте об-
рази й обурення. Адже образа – це 
отрута, яку ви п’єте в надії, що 
отруяться інші.
Прощати – не означає забувати – 

це значить пам’ятати без образи.

Втрачене пенсійне посвідчення  серії 
ААЖ № 014725 на ім’я Кулеби Григорія 
Володимировича, вважати недійсним.

цікаво Знати
Кожним знаком керує 

певна планета: 
Овни підпорядкову-

ються Марсові; 
тільці - Венері; 

близнюки - Меркурієві;
Раки - Місяцеві; 

Леви - Сонцю; 
Діви - Меркурієві; 
терези - Венері; 

Скорпіони - Плутонові;
Стрільці - юпітерові; 
Козероги - Сатурнові; 

Водолії - Уранові; 
Риби - нептунові.

Управління агропромислового роз-
витку Дніпропетровської райдержад-
міністрації оголошує конкурс на за-
міщення вакантних посад: начальника 
відділу фінансово-кредитного забезпе-
чення, економічного аналізу та соціаль-
но-трудових відносин (головний бух-
галтер), начальника відділу організації 
і виробництва, переробки та маркетин-
гу сільгосппродукції (агроном), голов-
ного спеціаліста з питань  економічного 
аналізу, врегулювання відносин влас-
ності та кадрового забезпечення. 

Вимоги до претендентів: громадян-
ство України; повна вища освіта; стаж 
роботи за фахом не менше 3 років; во-
лодіння персональним комп’ютером в 
обсязі користувача програмним забез-
печенням. Термін прийняття докумен-
тів – протягом 30 календарних днів з 
дня публікації оголошення. 

Довідки за адресою: сел. юві-
лейне, вул. теплична, 5, каб.44,  
тел. 27-90-06.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ житлових будинків 
по вул. Теплична та вул. 8 Марта! Запрошуємо вас 
взяти участь в обговоренні підвищення тарифів на 
утримання будинків та прибудинкових територій, 
яке відбудеться 15.11.2014 р. о 14.00 за адресою: 
сел. Ювілейне, вул. Фрунзе, 1 в приміщенні Юві-
лейної середньої школи № 1, актова зала, 2 поверх.

Ювілейна селищна рада.

Втрачений військовий квиток на ім’я 
Колесникова олександра Івановича, 
вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для ознайомлення громадськості з намірами 
забудови території в приміщенні Новоолексан-
дрівської сільської ради за адресою: с. Новоолек-
сандрівка, вул. Сурська, 74 оприлюднено проект 
«Детальний план частини території кварталу с. 
Новоолександрівка вул. Журавлина, вул. Телеві-
зійна Новоолександрівської сільської ради щодо 
розміщення об’єкту громадського харчування».

Проект розроблений на підставі рішення Ново-
олександрівської сільської  ради 38 сесії 6 скли-
кання від 7 жовтня 2014 року. Головною метою 
проекту є: обґрунтування можливості розміщення 
об’єкту громадського харчування.

Основні положення проекту та детальний план 
представлені для ознайомлення в робочі дні з 
14.11.2014 по 15.12.2014 року, з 10-00 до 16-00.

Пропозиції та зауваження надаються в письмо-
вій формі на адресу Новолександрівської сільської 
ради, з зазначенням прізвища, ім’я та по-батько-
ві, місця проживання, особистим підписом, до 
15.12.2014року.

Розгляд наданих пропозицій закінчується 15.12.2014 
року, телефон для довідок  (056) 712-33-86.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Для ознайомлення громадськості з намірами забу-
дови території в приміщенні Новоолександрівської 
сільської ради за адресою: с. Новоолександрівка, вул. 
Сурська, 74 оприлюднено проект «Детальний план 
частини території села Старі Кодаки в районі вул. 
Леніна Новоолександрівської сільської ради щодо 
розміщення земельних ділянок під індивідуальну 
житлову забудову».

Проект розроблений на підставі рішення Новоо-
лександрівської сільської  ради 38 сесії 6 скликання 
від 17 жовтня 2014 року. Головною метою проекту є: 
обґрунтування можливості розміщення земельних 
ділянок під індивідуальну житлову забудову в райо-
ні вул. Леніна с. Старі Кодаки.  

Основні положення проекту та детальний план 
представлені для ознайомлення в робочі дні з 
14.11.2014 по 15.12.2014 року, з 10-00 до 16-00.

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій 
формі на адресу Новолександрівської сільської ради, 
з зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця 
проживання, особистим підписом, до 15.12.2014року.

Розгляд наданих пропозицій закінчується 
15.12.2014 року, телефон для довідок  (056) 712-33-86.



8 «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: Оксана БІЛА.

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

публікацій. відповідальність за достовірність інформації 
несуть автори та рекламодавці.

Тираж: 2545.
Друк офсетний. Обсяг 2 друк. арк. Зам. № – 1455644 .

14 листопада 2014 року № 44 (7863)

З метою формування у дітей 
ціннісного ставлення до власно-
го здоров’я та життя в Підгород-
ненській СЗШ-3 серед учнів по-
чаткової школи був проведений 
«Тиждень знань з основ безпеки 
життєдіяльності». Перший 
день розпочинався зі святко-
вої лінійки, на яку були за-
прошені учні початкової шко-
ли, а також гості та старший 
сержант патрульної служби 
ДПС, один із татусів учня 
школи – Дмитро Семенець. 
Працівник ДАІ акцентував 
увагу дітей на важливості 
дотримання правил дорож-
нього руху та в ігровій фор-
мі нагадав школярикам про 
роль маленьких пішоходів 
на дорозі. 

Також серед учнів 1-4 класів 
були проведені бесіди, рольові та 
дидактичні ігри, спрямовані на 
формування у дітей ціннісного 
ставлення до власного здоров’я 
та життя,  поліпшення якості 
навчально-виховної роботи з пи-
тань особистої безпеки та захи-
сту, спортивні розваги, флеш-моб 
за здоровий спосіб життя «Заря-
дись енергією!» 

Під час бесіди із медичною се-
строю школи – Тетяною Чибісо-
вою діти розширили свої знання 
про значення здоров’я для люди-

ни, отримали рекомендації щодо 
його збереження в осінньо-зимо-
вий період та отримали інформа-
цію щодо першої допомоги по-
терпілому. А цікаві вікторини з 
питань безпеки життєдіяльності 

зацікавили дітей, тому їх відпові-
ді були креативними та неорди-
нарними. 

Діти протягом тижня з ве-
ликим задоволенням кожного 
дня на великій перерві грали на 
подвір’ї в рухливі ігри, добірку 
яких підготував актив учнів 8-А 
класу.

А завершив Тиждень безпеки 
конкурс малюнків на асфальті, 
де діти проявили свою незви-
чайну творчість. Учні 2-В кла-
су на чолі з класоводом Оленою 
Цибою намалювали малюнок за 

темою «Безпека на воді», а ось 
учні 2-Б класу разом із класово-
дом Ніною Кошель акцентували 
увагу на здоровому харчуванні. 
Цікавим був малюнок 1-А кла-
су (класовод Світлана Демчило), 

учні цього класу показали, що 
треба поважати «Дядю Тока». 
Маленькі пішоходи 4-А класу 
(класовод Галина Кулеба) по-
казали своїм малюнком, що по-
важають та дотримуються пра-
вил дорожнього руху завжди. 
Незвичайно-креативна робота 
«Сірник – дітям не іграшка!» 
учнів 2-А класу вразив своєю 
актуальністю, їх роботу на 
творчість скерувала класовод 
Інна Шестакова. А ось хлопчи-
ки й дівчатка 4-Б класу (класо-
вод Оксана Кулішенко) зупи-

нили свій вибір на темі «Безпека 
дітей в Україні», їх роботи були 
сповнені патріотизмом та лю-
бов’ю до рідної Батьківщини, в 
якій вони бажають почувати себе 
безпечно. І ті зерна знань, умінь, 
навичок, які закладаються сьо-
годні обов’язково знадобляться в 
майбутньому. Бережіть здоров’я 
й життя – це найдорожчі скарби!

Ірина КозЛоВА, 
заступник директора з на-
вчально-виховної роботи в 
початкових класах Підгород-
ненської СШ-3.

безпечно
Живи змалечку

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

 Ц І Н А  З А В О Д У
(067) 704-84-45, 

(050) 768-71-11,
(093) 405-20-87.

Володимир Владіміров
vogo.88@mail.ru

В осінньо-мальовничому парку «Дружба» 
пройшла районна першість зі стрілкового 
поєдинку з пневматичної рушниці серед до-
призовників. Змагання відбулись у рамках ІІ 
етапу місячника військо-патріотичного ви-
ховання молоді. 
За нагороди від 
Д ніп ропе т ров-
ської районної 
організації Това-
риства сприяння 
обороні Украї-
ни боролося 16 
снайперів, які 
представляли 15 
шкільних колек-
тивів. Учасники 
за коловою системою визначали переможців 
у чотирьох групах, які в фіналі сперечалися 
за звання найкращого стрільця району.

трійка призерів: І місце – Валерій Стад-
ніченко (Зорянська СШ, тренер Сергій Ко-
валенко); ІІ місце – Станіслав Якименко 
(Горянівська СШ, вчитель предмету «Захист 
Вітчизни» Ігор Легеза); ІІІ місце – Тимофій 
Скрипник (Ювілейна СШ-1, вчитель предме-
ту «Захист Вітчизни» Віктор Данищук).

В’ячеслав Сорочан, голова Дніпропетров-
ської РО ТСОУ: «Стрілковий поєдинок вима-
гає від снайперів не лише відмінного зору, 
а й хорошої координації та швидкої реакції. 
Найліпше ці якості проявив вихованець Сер-
гія Михайловича. Валерій прицільно зби-
вав не тільки свої мішені, а й суперників. У 
рамках місячника, який приурочений Дню 
Збройних сил України, нашою організацією 
заплановано ще кілька турнірів: гирьовий 
спорт, кульова стрільба та військово-спор-
тивне триборство».

Сергій ВЕрБИЦЬКИЙ.

СПорт

ДрУГИЙ  ЕтАП  мІСячНИКА

до редакції надійшов лист від наших 
постійних читачів – жителів села 
Миколаївка, читаємо: «на сторінках 
милої нам «дніпровської зорьки» хо-
чемо висловити слова подяки нашому 
сільському лікареві дарині неопрятній.

Після закінчення Дніпропетровської медичної 
академії за направленням молода дівчина потрапила 
до Миколаївської амбулаторії загальної практики сі-
мейної медицини. Свято дотримуючись клятви Гіп-
пократа, завжди усміхнена та доброзичлива, лікує 
від різноманітних хвороб жителів не тільки нашо-
го села. Дарина Володимирівна піклується не лише  
про здорове тіло, а й переймається душею людини, 
вселяючи в її серце віру та надію. 

Ми вдячні Дарині Неопрятній за добре серце, за те, 
що допомагає своїм пацієнтам видужувати, за тер-
піння й чуйність.

У ці осінні дні, а саме 19 листопада, наш лікар буде 
святкувати свій День народження.  

Ми бажаємо, щоб доля щедро дарувала Дарині Во-
лодимирівні на довгі роки щастя, здоров’я, світлу ра-
дість та родинні гаразди, а людська вдячність нехай 
додає сил і наснаги, оптимізму та натхнення».

з повагою Гарбуз В.м., Конох Н.о., зайвий 
о.м., харченко В.В., Фефелова А.А. та інші.

п о д я к а
до нашої редакції надійшов 

лист від нашого постійного 
читача з проханням вислови-
ти слова вдячності, читаємо 
в листі: «я, тукаева анжеліка 
Хамідовна, мені 44 роки, інва-
лід іі групи. 

З 2010 року я була в черзі на безко-
штовну путівку в санаторій для оздо-
ровлення. Дуже довго чекала на неї, і 
ось диво сталося. В серпні цього року 
я отримала путівку в санаторій «Но-
вомосковський». Коли я приїхала з са-
наторію, залишилася дуже задоволена 
тим, що оздоровилась, процедури, які я 
проходила в санаторії, мені допомогли. 
Велике спасибі начальнику управління 
соцзахисту Любов Бут, а також головно-
му спеціалісту соцуправління Ларисі Лу-
ценко за виділену путівку до санаторію 
«Новомосковський».

Висловлюю слова вдячності голові рай-
держадміністрації, голові районної ради 
та депутатам районної ради, які виділя-
ють кошти на щорічні придбання таких 
путівок для таких людей, як я, які не мо-
жуть дозволити собі купити путівку для 
оздоровлення».

рЕДАКЦІЙНА ПоШтАЗцілююча  сила 
доброЗичливостіБІБЛІотЕКА ІНФормУє

вітаємо з чудовим днем –
 весіллям молодят 

св іт лану 
та  Євге н і я!

Бажаємо вам океан 
щастя, море дзвінкого 
дитячого сміху, річки 
радості й струмочки 
веселощів. 
під дзвони весільні 
в цей радісний час 
від щирого серця 

вітаємо вас! 
Ми хочемо 

вам усіх благ 
побажати, 
Щоб ви були дружні, успішні, багаті! 

іще неодмінно щасливі, здорові, 
Щоб жили завжди у ладу і любові! 

з повагою колектив газети «Дніпровська зоря».

театральний колектив «рукавичка», 
який працює в Центральній районній бібліо-
теці сел. Ювілейного вже 16 років і радує діт-
лахів своїми Новорічними виставами, звер-
тається до вас із проханням про допомогу 
у придбанні сценічних костюмів: Діда Мо-
роза, Снігуроньки, Баби Яги та різних казко-
вих героїв, масок, різноманітних реквізитів 
(наприклад: завіса, театральний грим та ін.). 
Будемо вдячні за будь-яку допомогу! 

Контактний телефон: 753-68-26 
Надія Петрівна.

Блоки Крымского ракушняка, Газоблок. С У П Е рЦ Е Н А ! 
тел. (096) 0000-144, (095) 0000-144.

На сцені Дніпро-
петровського Будин-
ку культури сяяли 
зірочки з театраль-
ної студії «Чарівний 
світ» (художній ке-
рівник Оксана Ми-
хайлюченко). Ма-
леньким глядачам 
району була проде-
монстрована дитя-
ча  вистава «Казка 
осіннього лісу». Ар-
тистами театралізо-
ваного дійства були: 
пані Осінь – Ганна 
Мунтян, Листочок – Іван Кисіль, Павутинка – Поліна Вільхова, Лісовичок – Валерій Ляховий, Олеся – 
Крістіна Нахаба, Фея квітів – Марія Колихалова, Метелик – Ганна Кучер, Холодрига – Єва Пікінер, Мряка 
– Анастасія Діденко, Апчхи – Анна Суровцева, Фея дощу – Тетяна Ільченко, Хмаринка – Віолетта Се-
менченко, Калина – Владислава Білоусова, Береза – Юлія Міщенко, Горобина – Ані Коник. Юні артисти 
з натхненням чудово справилися зі своїми ролями. Яскраві костюми та оформлення сцени виступаючим 
підготувала Тамара Маркіна, а музичне оформлення – Олександр Іванов. Глядачі залишилися задоволені 
побаченим на сцені та подякували артистам бурхливими оплесками.                 Наталія яКІВЕЦЬ.

ДИтячА ВИСтАВА

КазКа  осіннього  лісу

ПІзНАВАЛЬНИЙ тИЖДЕНЬ


