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заснована у січні 1939 року
Дніпровська зоря

До уваги 
жителів району!

27 травня буде проводити при-
йом виборців народний депутат 
України Віктор Бутківський. 

Громадська приймальня працює 
з 15.00 до 16.30 години за адресою: 
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 31.

в селищі Ювілейне особливе місце. Проходя-
чи неподалік, неодмінно зупиняється кожен: 

малеча з цікавістю вдивляється у вкарбований напис 
на гранітній зірці, молодь притишує звичний гомін і 
замислюється, а людина похилого віку переборе за-
духу, неодмінно змахне непрохану сльозу, що нако-
тилася комом у горлі…

Це святе місце – пам’ятний знак воїнам Великої 
Вітчизняної війни, який розташований на площі 
біля районного Будинку культури. Саме там знайш-
ли притулок вічно живі душі солдатів – героїв Ве-
ликої Вітчизняної війни. Це священне місце, бо саме 
тут зосереджена нетлінна 
пам’ять про наших від-
важних дідів-прадідів, 
які боронили рідну землю від фашистсько-німець-
ких загарбників. Це та місцина, куди кожного року 9 
травня збирається громада та гості Ювілейного, щоб 
із почестями відзначити День Перемоги, згадати во-
їнів, що не поверну-
лися з кривавих боїв, 
і низько вклонитися 
сивочолим ветера-
нам, молодість яких 
промайнула в боях, 
які чинно цього дня 
одягають кітелі, увін-
чані орденами та ме-
далями.

Традиційно з кож-
ним роком свято Пе-
ремоги у Ювілейному 
збирає все більше лю-
дей. З глибоким розу-
мінням значення цієї події в історії нашої країни все 
більше збирається молоді та діток із квітами в руках.  
Серед весняного буйства цвітіння й малинового спі-
ву птахів відбувся мітинг пошани. Діти з повітряни-
ми кульками прийшли до майданчику святкування, 
почесна варта стройовим кроком зайняла місце біля 
пам’ятного знаку, вишикувався караул. По всьому пе-
риметру площі школярі гордо тримали фото безсмерт-
ного полку, своїх доблесних дідусів та бабусь, які вою-
вали, крок за кроком наближаючи довгоочікувану Пе-
ремогу. Чуються дитячі дзвінкі голоси, схвильовані 
клопотання дорослих та зітхання ветеранів.

Під душевні акорди пісень воєнних років із безмеж-
ною вдячністю за врятований мир до героїв Великої 

Вітчизняної війни звернулися: Едуард Підлубний, 
голова райдержадміністрації; Іван Камінський, Ювілей-
ний селищний голова; Володимир Кононов, депутат ра-
йонної ради; зі словами молитов до загиблих воїнів - про-

тоієрей Костянтин, 
настоятель храму 
преподобних Ан-
тонія та Феодосія 
Києво-Печерских; 
читала проникливі 
вірші про воєнне 
лихоліття та не-
вмирущий героїзм 
радянського солда-
та Валентина Ка-
пітон-Знаєнко – го-
лова селищної ради 
ветеранів. Вона за-
кликала розумних 

людей планети робити все, щоб не допускати нового 
кровопролиття.

Теплим, зігрітим сонячними промінцями днем ве-
теранів, почесних гостей та мешканців селища зача-
рували своїми виступами дітлахи з дитячого садоч-
ку «Червона шапочка»; вихованка клубу PLATAN; 
пісенні композиції у виконанні заслуженого артиста 
України Олександра Мирошниченка, особливо відо-
ма всім «День Перемоги»; пісні «Ти пам’ятай» та «Ве-
теранам минулої війни» від Ольги Мельничук; «Пта-
хи Білі» у виконанні ансамблю «Нотка»; зворушливі 
пісні народного ансамблю «Журавка»; «Ти ж вижив, 

солдате» від Юлії Цюпило; «Про ту весну» ви-
конала Катерина Контракевич; Тетяна Арістова, 
Оксана Михайлюченко та Катерина Контракевич  
заспівали проникливу пісню «Закати червоні». 

Більше 20 мільйонів наших побратимів заги-
нуло у тій страшній війні. Це означає, що кожен 
восьмий житель нашої країни пав «смертю хоро-
брих». На урочистому мітингу, присвяченому 69-
ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
був запалений символічний вогник-свічка. Під 
гаряче полум’я  того безсмертного вогню присут-

ні хвилиною мовчання віддали дань пам’яті минулим 
рокам. Вони згадали всіх 
полеглих воїнів, жителів 
і трудівників тилу, в’язнів 

концтаборів, матерів і вдів. Кожен у душі помолив-
ся за те, щоб страхіття війни ніколи не прокотились 
смертельним відгуком в українські домівки.

До пам’ятного знаку в безмовній тиші лягли буке-
ти живих квітів. В ім’я миру в небо були випущені 
повітряні кульки й паперові журавлики миру. Нехай 
вони невагомі летять у височінь, сповіщаючи про те, 
що більше смертей нам не треба, ми хочемо миру й 
злагоди в нашій державі. 

Ми – гідні нащадки тих героїв, які подарували нам 
блакить небес, цвітіння садів, рясні пшеничні лани, 
навчили нас цінувати й берегти мир на землі. І сьо-
годні спокій і впевненість у завтрашньому дні – най-
цінніше й найголовніше, що має зберігати людство. 
Бо саме мир є вісником щастя, добра й любові. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне.      
Фото Таміли ЖОРНЯК.

свято  зі  сльозами  на  очах

69-та ПЕРЕмОЖНа ВЕсНа

рожевому 
ц в і т і н н і 

садів ми зустріча-
ємо 69-ту весну, 
що плине над сві-
том. Сонце при-
дивляється до її 
кольорів, теплом 
огортає все живе в 
безкрайньому рід-
ному краї. Швид-
ко, мов весняні 
струмки, збігають роки, квітнуть дерева, стигнуть житні 
поля, приходять у світ нові люди. Але пам’ять, вона не ста-
ріє, не зникає. Щоб рухатися далі ми маємо пам’ятати нашу 
історію. І тих визволителів, які подарували нам таку квіту-
чу красу, бо саме вони боронили нашу землю від ворога у 
кровопролитні роки Великої Вітчизняної війни». Ці слова, 
мов пісня, ллються з вуст Олексія Черкашина, голови ве-
теранської організації РВВС в Дніпропетровському районі 
Дніпропетровської області.

У переддень Дня Великої Перемоги Олексій Карпович 
разом із начальником кадрового забезпечення Дніпропе-
тровського районного відділу міліції Максимом Третьяко-
вим виконали благородну місію – відвідали ветеранів вій-
ни, фронтовиків, які на полях битв, наближали Перемогу:  
Михайла Андрійовича Іващенка, Андрія Івановича Лев-
ченка, Віктора Антоновича Опришка, Євгена Михайло-
вича Кононенка. Вони безстрашно боронили рідну землю 
від німецько-фашистських загарбників. А повернувшись 
з поля бою мужні чоловіки все своє життя присвятили 
служінню народу, працюючи в органах внутрішніх справ, 
грізно стояли на сторожі правопорядку, честі, гідності, лю-
дяності. І виховали не одне достойне покоління справжніх 
правозахисників. 

Завдяки поважному ставленню керівництва Дніпро-
петровського районного відділу ГУМВС України до ге-
роїв-визволителів Великої Вітчизняної війни відбулося 
вшанування ветеранів. Зі щирими словами вітання з пере-
можною весною та побажаннями міцного здоров’я та бла-
гополуччя убіленим сивиною захисникам Вітчизни були 
вручені продуктові набори та висловлена щира вдячність 
за врятований світ. 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото: ветеран Великої Вітчизняної війни михайло 

Іващенко отримує вітання з Днем Перемоги від Олексія 
Черкашина, голови ветеранської організації РВВс в Дні-
пропетровському районі Дніпропетровської області.  

БлаГОРОДНа мІсІЯ

СпаСибі за перемогу

ШаНОВНІ  сПОЖИВаЧІ ДНІПРОПЕТРОВсЬКОГО РайОНУ!
Звертаємось до всіх абонентів району з проханням погасити борги за спожи-

ті житлово-комунальні послуги, не пізніше 20 числа наступного місяця.  Жит-
лово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на 
забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих примі-
щеннях, будинках і спорудах. Споживач зобов’язаний: оплачувати житлово-ко-
мунальні послуги в строки, встановлені договором або законом. При необхідно-
сті скористуйтеся субсидією, що дасть змогу отримувати від держави пільги по 
оплаті житлово-комунальних послуг. У разі наявності заборгованості за спожиті 
енергоносії та надані житлово-комунальні послуги потрібно заключити договір  
по реструктуризації боргів із підприємством.

Відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

теплому душевному колі ветерани війни та праці Кіровської селищної 
ради приймали вітання з прекрасним святом – Днем Перемоги. На ад-

ресу героїв-визволителів лунали  слова подяки від голови райдержадміністрації 
Едуарда Підлубного, заступника голови районної ради Віри Джур, заступника 
Кіровського селищного голови Анатолія Плохого. Всі ветерани Великої Вітчиз-
няної війни отримали подарунки – продуктові набори від районної влади.  

Вітальну листівку  від народного депутата України Віктора Бутківського 
зачитала присутнім Галина Огородні-
кова: «Дорогі ветерани! Щиро вітаю 

вас і ваших рідних із Днем Перемоги! Низький уклін вам за вашу  мужність 
і безмежну любов до нашої Батьківщини! Міцного вам здоров’я, довголіття 

та благополуччя! Нехай ваше життя буде наповнене щастям та  любов’ю рідних та близьких!». Разом 
із Миколою Бухтіяровим вони виконали приємну місію – передали подарунки всім ветеранам Кіров-
ської селищної ради від народного депутата. Такі ж подарунки наступного дня отримали всі ветерани 
нашого району.

Працівники Кіровського селищного Будинку культури (директор Валентини Ткаченко) подарували 
фронтовикам незабутні спогади воєнних років, які різнобарв’ям відобразилися в воєнних піснях та пое-
тичних рядках.                                                                                   Таміла ЖОРНЯК, сел. Кіровське.  

лицарі героїзму
УКлІН за мУЖНІсТЬ
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ожного року в селі Дослідне 9 травня, в 
день Світлої Перемоги ми вшановуємо на-

ших ветеранів Великої Вітчизняної війни та учас-
ників бойових дій. Цьогоріч для героїв та жителів 
села був підготовлений святковий концерт. Свої  
виступи гостям подарували: ансамбль «Опитня-
ночка», дитячий колектив «Сонечко», працівники 
клубу, бібліотеки, дітки молодших класів. Лунали 
привітання від директора ДП ДГ «Дніпро», депу-
тата Дніпропетровської районної ради Сергія Хо-
рішка та депутата Новоолександрівської сільської 
ради Павла Кримчака. Завдяки їхній підтримці до 
дня Великої Перемоги ветеранам були вручені про-
дуктові набори та організований святковий стіл. 
Школярі разом із учителем Аллою Собяніною привітали захисників Вітчизни квітами. На родинному 
святі було сказано багато теплих слів, побажань миру та єдності, перегорнуто багато сторінок пам’яті.

Ірина саФОНОВа, завідуюча бібліотеки с.Дослідного. 
На фото: ветерани Великої Вітчизняної війни Дар’я Дворняк, Олександр Калюжний, микола 

Шилов отримують привітання від директора ДП ДГ «Дніпро» депутата Дніпропетровської район-
ної ради сергія Хорішко та депутата Новоолександрівської сільської ради Павла Кримчака.

РОДИННЕ сВЯТО

побажання миру та єдності

К



2 16 травня 2014 року № 18 (7837)
«Дніпровська зоря» офіційно

озашкільна освіта – це педагогі-
ка виховання вільної дитини, яка 

будується на основі закону творчості, 
що передбачає залучення дітей до реаль-
ної співпраці, інтелектуального діалогу, 
гармонійного спілкування, досягнення 
успіху. Саме позашкільні навчально-ви-
ховні заклади і є тими широкодоступни-
ми закладами освіти, які дають дітям та 
юнацтву додаткову освіту, спрямовану на 
здобуття знань, умінь і навичок за інтер-
есами, забезпечують потреби особистості 
в творчій самореалізації та організації 
змістовного дозвілля.

З 1989 року у селищі Кіровське діє по-
зашкільний заклад Центр еколого-нату-
ралістичної творчості учнівської молоді 
Дніпропетровського району. Це сучасний 
навчально-виховний заклад, робота якого 
спрямована на реалізацію позашкільної 
еколого-натуралістичної освіти, форму-
вання екологічної свідомості, екологіч-
ного інтелекту, практичних навичок у 
спілкуванні з природою, роботі з обдаро-
ваною молоддю, науково-дослідницьку 
діяльність, організацію змістовного до-
звілля дітей. Педагогічний колектив Цен-
тру цілеспрямовано здійснює роботу над 
розвитком інтелектуальної, емоційної, 
моральної та духовної сфери особистості, 
сприяє професійному самовизначенню, 
забезпечує потребу у 
творчій самореаліза-
ції. Для виконання по-
ставленої мети вико-
ристовуємо всі наявні ресурси. Активній 
і творчій роботі сприяє сама структура 
закладу.

У структурі Центру діє два відділи: 
організаційно-масовий та аграрно-біо-
логічний. Штатну структуру допов-
нюють: навчально-виховне об’єднання 
«Поклик» – де допрофільна підготовка та 
профільне навчання організовано за при-
родничо-математичним та технологіч-
ним напрямками; клубні форми роботи – 
Школа живої природи, дитячо-юнацький 
оздоровчий клуб «Срібна підкова»; учнів-
ські виробничі бригади та шкільні лісни-
цтва; Мала академія наук, Всеукраїнська 
та обласна заочні біологічні школи – де 
навчається 146 учнів старших класів; еко-
логічні агітбригади та художня самоді-
яльність; студія комп’ютерного дизайну; 
відеолекторій «Екологія ХХІ століття». 

Методична робота організована за на-
прямками: інформаційно-методичне за-
безпечення та впровадження в навчаль-
но-виховний процес новітніх технологій, 

робота з обдарованою молоддю та зв’яз-
ками з науковими установами і вузами, 
природничий. Педагогічне забезпечення 
здійснюють висококваліфіковані педа-
гоги на базі Центру, шкіл та дошкільних 
закладів району, які мають почесні звання 
та нагороди.

Гуртковою роботою та масовими захо-
дами охоплено близько тисячі учнів шкіл, 
які навчаються більше як у 50-ти гуртках 
початкового, основного та вищого рівнів 
за 32 напрямками. 

За роки існування Центру, школу юно-
го натураліста пройшли 
31000 вихованців, біль-
ша половина з них  ста-
ли студентами вищих 
навчальних закладів за 
спеціальностями, які 
обрали, навчаючись в 
нашому закладі. При-
ємно зазначити, що із 
лав юннатів маємо своїх 
науковців: Ян Томасон, 
Олексій Конопльов, Сер-
гій Гнойовий, Оксана 
Крутоус.

Щорічно більше 60-
ти вихованців Центру є 
призерами та перемож-
цями  обласних, Всеу-

країнських та Міжнародних заходів. За 
роки існування МАН 149 слухачів стали 
переможцями обласного та Всеукраїн-
ського етапів. 12 учнів – лауреати премії 
обласної програми «Обдаровані діти – на-
дія України». 

Плідній роботі закладу сприяє відпо-
відна матеріальна база: навчальні кабі-
нети та творчі лабораторії, комп’ютерна 
техніка, куточки живої природи, юнна-
тівська пасіка, споруди закритого ґрунту, 
навчально-дослідні земельні ділянки, тва-
ринницьке приміщення, наявність тран-
спортних засобів та ін.

Значне місце у роботі педколективу при-
діляється творчому розвитку вихованців. 
Традиційним є проведення на базі Центру 
новорічних та народознавчих свят, кон-
курсів, змагань, ігрових програм. Щоріч-
но для учнів шкіл організовуються літня 
виробнича практика, екскурсії, тематичні 
експедиції. Велика увага приділяється 
впровадженню здоров’язберігаючих тех-
нологій. Дитячо-юнацький оздоровчий 

клуб «Срібна підкова» тісно співпрацює 
з соціально-адаптаційною службою для 
дітей-інвалідів по іпотерапії і має вже 
певні напрацювання та досягнення. Роз-
почато впровадження нового оздоровчого 
напрямку – апітерапія. Встановлено оздо-
ровчий бджолопавільйон.

За підтримки Дніпропетровської рай-
держадміністрації та районної ради ве-
деться відбудова профільного оздоро-
вчого табору еклого-натуралістичного 
спрямування, що дає можливість значно 
розширити  та поліпшити навчально-ви-

ховну, оздоровчу, профорієнтаційну робо-
ту з дітьми, поглиблення творчих зв’язків 
з вузами, науковими установами та регіо-
нами, розвивати зелений туризм.

Центр – методичний осередок з еколо-
го-натуралістичної роботи для шкіл та 
установ району. Методична робота спря-
мована на вдосконалення навчально-ви-
ховного процесу, програмно-методичне 
оновлення, запровадження нових форм 
і методів діяльності: дистанційне нав-
чання, участь у тематичних вебінарах, 
On-line-конференціях, захистах робіт; 
підвищення майстерності педагогічних 
працівників. Як результат – педагоги не-
одноразові переможці обласного конкур-
су на кращого керівника творчого учнів-
ського об’єднання. Якісному оновленню 
змісту, форм, методів і напрямів роботи 
сприяє участь у районних, обласних, Все-
українських та Міжнародних конкурсах, 
виставках-ярмарках. Творча група педа-
гогів посіла ІІ місце на Всеукраїнському 
конкурсі науково-методичних розробок 

з еколого-натуралістичного напряму по-
зашкільної освіти. Узагальнено досвід ро-
боти на Всеукраїнському рівні за темою 
«Формування економічної культури стар-
шокласників в умовах центру еколого-на-
туралістичної творчості». За підсумками 
проведення Позашкільних педагогічних 
читань-виставки видавничої продукції з 
питань позашкільної освіти еколого-на-
туралістичного напряму педагоги ста-
ли переможцями в  номінації «Реклама 
досягнень позашкільного навчального 
закладу». У Всеукраїнському конкур-

сі науково-методичних 
розробок з еколого-на-
туралістичного напряму 
позашкільної освіти хімі-
ко-біологічного профілю 
у 2013 році Центр посів 
ІІ місце та відзначений у 
листі МОН України «Про 
стан та перспективи роз-
витку екологічного та 
дослідницько-експери-
ментального напрямків 
позашкільної освіти» як 
заклад, який має одну з 
кращих матеріальних баз 
для проведення дослід-
ництва в галузі тварин-
ництва. За напрямками 
діяльності випускається 
інформаційно-методич-
не видання «Вісник на-
тураліста».

За впровадження інновацій в навчаль-
но-виховний процес, заклад нагородже-
ний бронзовою медаллю (2010 р.), удосто-
єний почесного звання «Лідер сучасної 
освіти» (2011 р.).

Центр неодноразовий дипломант та 
призер: Міжнародних виставок навчаль-
них закладів «Сучасна освіта в Украї-
ні» (2004-2013рр.) «Інноватика в освіті 
України» (2010р), «Сучасні заклади осві-
ти – 2013». лауреат: загальнонаціональ-
них проектів – «Флагман освіти і науки 
України», 2012р., «Літопис освіти і науки 
України», 2013р., відкритого рейтингу 
якості позашкільної освіти «Золота когор-
та позашкільників» (2011р., 2012р., 2013р.) 
переможець багатьох конкурсів, змагань, 
олімпіад обласного, Всеукраїнського та 
Міжнародного рівнів. 

У 2012-2013 навчальному році за під-
сумками атестації позашкільних навчаль-
них закладів Центр атестований з відзна-
кою – високий рівень.

Іван БОЯРЧУК, директор ЦЕНТУМ.

ДО 25-ТИ РІЧЧЯ заКлаДУ

Підсумки проведення І туру 
Всеукраїнського конкурсу 

«Кращий державний службовець»
Відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 19.09.07 № 1152 «Про 
проведення щорічного Всеукраїнського кон-
курсу «Кращий державний службовець» у 
райдержадміністрації протягом квітня про-
ходив І тур конкурсу. Кандидати проходили 
комплексне тестування на знання Консти-
туції України, законодавства про державну 
службу та боротьбу з корупцією, виконували 
завдання щодо складання ділового докумен-
ту та володіння персональним комп’ютером. 

Найкращі знання у номінації «Кращий 
керівник» показала Соколовська Оксана 
Олексіївна, начальник відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації. У 
номінації «Кращий спеціаліст» І місце за-
йняв Колесников Владислав Миколайович, 
головний спеціаліст відділу правового забез-
печення райдержадміністрації. Переможці І 
туру Соколовська О.О. та Колесников В.М. 
візьмуть участь у ІІ турі Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний службовець». 
Побажаємо їм успіхів у підготовці, й, неод-
мінно, перемоги у конкурсі! 

світлана КОВалЬ, начальник відділу ор-
ганізаційної роботи.

25 квітня 2014 року наказом виконуючого обов’язки Гене-
рального прокурора України Махніцького О.І. на посаду про-

курора Дніпропетровського району Дніпропе-
тровської області призначений артем степано-
вич Грицько.

В органах прокуратури він працює з 2003 року, 
обіймав посади слідчого, помічника та старшо-
го помічника прокурора, заступника прокуро-
ра. Перед призначенням працював прокурором 
відділу прокуратури Дніпропетровської області. 
Має класний чин «радник юстиції».

Особистий прийом громадян артем сте-
панович здійснює щопонеділка з 10.00 до 
17.00 години в прокуратурі Дніпропетровсь-
кого району за адресою: Дніпропетровсь-
ка область, Дніпропетровський район, сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 7.

Шлях творчих злетів і досягненьШлях творчих злетів і досягнень

Відповідно до розпорядження в.о. обов’язки Президента 
України, голови Верховної Ради України О. Турчинова від 30 
квітня 2014 року № 774/2014-рп, головою Дніпропе-
тровської районної державної адміністрації призна-
чений Едуард станіславович Підлубний.

Едуард Станіславович у Дніпропетровському районі 
людина не нова. Він уже працював головою райдержад-
міністрації з 1 жовтня 2002 року по 4 жовтня 2004 року. 
Загальний стаж державної служби – 10 років.

Новопризначений очільник районної влади ставить 
головним завданням забезпечення порядку й спокою: «У 
Дніпропетровському районі живуть прекрасні працьови-
ті люди, які хочуть трудитися й бути впевненими в своє-
му майбутньому. В центрі уваги сьогодні, безперечно,  
село. Серед пріоритетів у роботі я визначаю сільського-
сподарське виробництво. І буду робити все можливе для 
створення сприятливих умов розвитку аграрної галузі». 

ПРИзНаЧЕННЯ

засІДаННЯ ГРОмаДсЬКОї РаДИ

П

Нещодавно в приміщенні Дніпропетров-
ської райради відбулося засідання Гро-
мадської ради при Дніпропетровській райдержадміністрації з 
планових питань. У заході взяли участь керівники району. Із 
вступним словом до представників громадськості звернувся 
голова райдержадміністрації Едуард 
Підлубний. «Сьогодні є актуальним 
питання розбудови громадянського су-
спільства, і тому важливою є необхід-
ність створення всіх умов для розвитку 
громадських об’єднань, - сказав він, 
- адже інститути громадянського су-
спільства не тільки виражають громад-
ську думку, але й мають безпосередній 
вплив на її формування». 

За словами керівника апарату  райдержадміністрації Тетя-
ни Сараб’євої, громадянське суспільство – це, перш за все, де-
мократичне суспільство: «Громадські організації відіграють 
велику роль у формуванні та реалізації державної політики, і 
саме тому сьогодні необхідним є налагодження конструктив-
ного діалогу між громадськими об’єднаннями та органами 
влади».  

І саме з цією метою 29 березня при Дніпропетровській 
райдержадміністрації було оновлено склад Громадської 
ради, до якої увійшли представники найбільш активних 
громадських організацій.  

На думку голови Громадської ради Валентина Бочкарьова, 
громадськість повинна об’єднувати свої зусилля для актив-
ної участі в процесах державної політики. Особливо значною 
стає роль громадських організацій напередодні виборів. Гро-

мадські організації мають чітко усвідомлю-
вати свою головну мету: розбудова демокра-

тичної правової держави, і саме тому участь у Громадській 
раді є важливим кроком для формування взаємодії органів 
влади та об’єднань громадян. 

Засідання Громадської ради проходило 
згідно порядку денного, були заслухані та 
обговоренні планові питання щодо подаль-
шої роботи Громадської ради.  

Наприкінці засідання було проведене об-
говорення можливості участі представни-
ків інститутів громадянського суспільства 
у святкуванні Дня Європи у Дніпропетров-
ському районі та області.  
Євген ГЕссЕН, завідувач сектору інформа-

ційної діяльності та комунікацій з громадськістю РДА. 

У залі засідань райради відбувся єдиний День інфор-
мування населення Дніпропетровського району за тема-
ми: День Європи в Україні та Дня вшанування жертв по-
літичних репресій. Також була звернена увага на те, що 
зараз проводяться публічні заходи з обговорення проек-
ту Закону України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації влади)». Було наголоше-
но, що це обговорення повинно пройти за участю пред-
ставників органів місцевого самоврядування всіх рівнів, 
громадських рад при органах місцевого самоврядування 
та райдержадміністрації, жителів територіальних гро-
мад, громадських організацій. Даний проект розміщений 
на офіційних веб-сайтах та оприлюдненений у ЗМІ.
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орнобиль – чорний біль нашої 
землі. Це слово ще багато років 

полум’янітиме тривожним вогнищем 
скорботи в людських серцях. У день 
28 річниці Чорнобильської катастро-
фи в селі Любимівка відбулися уро-
чистості з нагоди відкриття пам’ят-
ника на честь героїв-чорнобильців, 
воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів 
Великої Вітчизняної війни. Почес-
не право перерізати червону стрічку 
було надане Любимівському сіль-
ському голові Катерині Желяб’євій, 
учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС 
Ігореві Желяб’єву та воїнові-інтерна-
ціоналісту Юрієві Купі.

У своєму виступі перед громадою 
села Катерина Желяб’єва зазначила, що любимів-
ська територіальна громада дуже пишається сво-
їми героями: «Священна пам’ять про 
всенародний подвиг ніколи не зітреть-
ся з історії людської, не згасне у віках.  
Пам’ять жива, щоб ніколи ми не побачи-
ли спотворене обличчя підступної траге-
дії, були обачливими й цінували життя. 
Тож нехай земля зацвітає буйним цвітом,  
пахнуть трави, співають пташки, повер-
таються журавлі до рідної землі. А кожен 
прийдешній день наповнює наші серця 
миром і спокоєм». 

З вдячним словом до героїв-чорно-
бильців звернулася Світлана Коваленко, 
завідуюча ДНЗ «Чарівна казка», яка по-
дякувала за те, що 28 років тому вони не 
жалкуючи свого життя захищали нас від 
наслідків найстрашної катастрофи мину-
лого століття. 

Олександра Зуденко, мама Геннадія 
Лавнюженко, ліквідатора аварії, якого 
на жаль уже немає серед живих, зі сльозами на очах 
висловила свою велику вдячність лідерам Любимів-
ської територіальної громади за шанобливе відно-
шення до героїв та їх рідних: «Відрадно, що в центрі 

Любимівки віднині є гідне місце, де вдячні люди 
можуть вшанувати живих героїв та віддати дань 
пам’яті людям, які загинули захищаючи наші жит-

тя». А також жіночка подя-
кувала за те, що села Лю-
бимівської сільської ради з 
кожним днем оновлюють-
ся, стають сучаснішими й 
привітнішими, радуючи їх 
жителів. 

Вразили присутніх сво-
єю проникливістю та сер-
дечністю виступи Гуль-

нари Шевченко, директора Любимівського Будинку 
культури, та Альберта Дерягіна, художнього керів-
ника, разом із учасниками художньої самодіяльнос-
ті. Валентина Коваленко та Микола Повишев звору-

шили присутніх до сліз чудовим співом. Справжнім 
відкриттям свята стало тріо Майї Панасюк, Тетяни 
Зерницької та Гульнари Шевченко. У виконанні ви-

хованців дитячого садочку «Чарівна каз-
ка» прозвучали вірші, пролунали пісні, 
а також малеча виконала танок і вручила 
присутнім героям паперових журавликів – 
символ миру та благополуччя на планеті.

Хвилиною мовчання присутні вшану-
вали героїв-односельчан. До підніжжя 
пам’ятника лягли букети квітів від ко-
лективів Любимівської сільської ради, 
Будинку культури, медамбулаторії, дитя-

чого садка, ТОВ «Любимівка», КП «Господар», від 
побратимів-ліквідаторів, від невтішних родичів, від 
вдячних нащадків, від усіх тих, хто пам’ятає й цінує 
жертву чорнобильських подвижників.

Пролунали пронизливі Чорнобильські дзвони, 
які нагадали всім жителям Любимівки про страш-
ні роки лиха для українського народу й усієї плане-
ти. Наш земний уклін, довічна вдячність усім, хто, 
ризикуючи своїм здоров’ям і життям, брав участь у 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
відроджував і продовжує відроджувати до нового 
життя обпалену радіацією землю. 

світлана КОВалЕНКО, 
завідуюча ДНЗ «Чарівна казка».

Священна 
пам’ять 

не згаСне 
у віках

День пам’яті жертв Чорнобиль-
ської аварії в селищі Ювілейне 

відбувся мітинг-реквієм вшанування 
пам’яті загиблих. Цього дня біля пам’ят-

ного знаку героям Чорнобиля зібралися 
представники влади: Любов Біла, голо-
ва районної ради; Микола Шеремет, за-
ступник голови райдержадміністрації; 
Віра Джур, заступник голови райради; 

помічники народного депутата України 
Віктора Бутківського Галина Огород-
нікова, Микола Бухтіяров; Іван Камін-
ський, Ювілейний селищний голова; 

Володимир Кононов, депутат район-
ної ради; Володимир Роговий, голова 
районної організації інвалідів «Союз 
Чорнобиль України»; протоієрей Кос-
тянтин, настоятель храму преподобних 

Антонія і Феодосія Києво-Печерських, 
ліквідатори аварії на ЧАЕС, школярі, 
небайдужі мешканці селища. 

Для ліквідаторів Чорнобильської 

аварії хто серед нас, та тих, кого від-
ніс чорний вітер катастрофи, прозву-
чала зворушлива пісня у виконанні 
заслуженого артиста України  Олек-
сандра Мірошниченка «На Чорнобиль 

журавлі летіли». А друзі-чорнобильці 
запалили свічку, щоб символічно пе-
редати в цьому полум’ї частинку того 
невмирущого вогню пам’яті про ту 

жахливу днину, коли сталася біда. 
Хвилиною мовчання присутні вша-
нували героїв Чорнобиля.

На знак світлої пам’яті загиблих 
борців «невидимого фронту» до під-
ніжжя пам’ятного знаку під мело-
дію «Чорнобильського гімну» пред-
ставники молоді поклали гірлянду 
з соснового гілля та живих квітів. 
Любов Поліщук, методист район-
ного Будинку культури та Катерина 
Невесела, учениця 7-А класу ЮСШ-
1, виконали пісню «Чорнобильський 
біль». Під проникливу мелодію діти 
випустили у небо чорні й білі пові-
тряні кулі, як символ чорної печалі та 
світлої вдячності людства героям за 
врятований світ...

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото Таміли ЖОРНЯК: мі-

тинг-реквієм біля пам’ятного зна-
ку героям Чорнобиля в сел. Юві-
лейному.

Роковини ЧоРнобильської катастРофи

ПОДВИГ ГЕРОїВ НЕ заБУТИй

ас невблаганний, все далі й далі відносять нас роки від аварії на Чорно-
бильській АЕС, подія, яка змінила світ. 

Тисячі людей брали участь у ліквідаційних роботах. Задіяні були спеціаліс-
ти різноманітних професій, які своїм 
досвідом могли допомогти усунути 
наслідки аварії. На долю кожного 
із ліквідаторів випали тяжкі випро-
бування. Хтось працював на самій 
атомній станції, інші – на захороненні 
Рудого лісу, дезактивації сіл, обвалці 
річки Прип’ять і багатьох інших необ-
хідних роботах. Усі ці завдання здійс-
нювались в умовах екстремального 
фізичного та морального навантажен-
ня, під загрозою великих доз опромі-
нення. 
З Криничанського району 164 чолові-
ки були учасниками чорнобильських 
подій. Ми були молоді, фізично та 
морально загартовані, а головне – ви-
ховані так, що розуміли свій обов’я-
зок: якщо не ми, то хто за нас це зробить? Криничанська районна організація 
створена в 2009 році. В організацію об’єднались учасники ліквідації, які вирі-
шили для себе, що неодмінно повинні бути разом, віддати належне побрати-
мам-ліквідаторам, берегти пам’ять про Чорнобильські події. За роки існуван-
ня організація зробила вже багато. Був установлений пам’ятний знак на честь 
земляків ліквідаторів, відкрита перша в області пам’ятна дошка з прізвищами 
живих і мертвих учасників ліквідації. Написана книга пам’яті «Із чистих кри-

ниць пам’яті серця», де зібрані спогади членів організації про їх участь в лік-
відаційних роботах. Кожен рік ми беремо участь у міжнародному фестивалі 
«Чорнобильські мотиви». Нам допомагають різні люди, всіх їх об’єднує розу-

міння того, що зробили чорнобильці для 
країни і в чому зараз полягає завдання 
Чорнобильського руху. 
Одним із таких людей є Сергій Мельник, 
який за власною ініціативою, із сердеч-
ним бажанням надав нам допомогу. І 
першим його вагомим вкладом стала до-
помога у виданні книги «50 митей жит-
тя», де розповідається про чорнобильців 
району та проблеми суспільно-політич-
ного життя. Сергій Ігоревич також надав 
практичну допомогу в організації та про-
веденні 28 річниці з дня аварії на ЧАЕС. 

Члени організації вдячні Сергієві Іго-
ревичу за прості, але дуже вагомі слова, 
підтверджені практичними справами: «Я 
прийшов до вас не з одноразовою акцією, 
буду з вами співпрацювати й надалі, бо 

так мені підказує совість». За рішенням ради організації Сергій Мельник був 
представлений до нагороди «Союзу Чорнобиль України» – ордена «За гуман-
ність та милосердя». У день відзначення 28 річниці з дня аварії на ЧАЕС на зі-
бранні організації в присутності жителів району Сергієві Ігоревичу була вруче-
на заслужена нагорода, з чим ми його щиро вітаємо.

Ю.В. ПаРХОмЕНКО, 
голова Криничанської районної організації «Союз Чорнобиль України». 

з ЧОРНОБИлЕм У сЕРЦІ
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З метою забезпечення державної безпеки, загальнонаціональ-
ної злагоди та територіальної цілісності України Управління СБУ в Дніпро-
петровській області звертається до місцевих мешканців з проханням інформу-
вати про факти закликів і агітації сепаратистського характеру та відомостей 
щодо підозрілих осіб, можливо, причетних до розвідувально-підривної діяль-
ності проти України за телефоном «гарячої лінії» (056) 744-85-19 цілодобово 
або електронною скринькою usbu_dnp@ssu.gov.ua.

Пенсійний фонд України надає 
безкоштовну послугу реєстрації на 
WEB-порталі ПФУ. Ця послуга надає 
можливість контролювати щомісячні 
нарахування заробітної плати та пенсії 
засобами Internet. за довідками звер-

татися: вул. Теплична, 23, каб.10, тел. 725-47-05.

УВаГа ГаРЯЧа лІНІЯ сБУ

пам’ятаємо трагеДію



Районна дитяча бібліотека зустріла родинним святом, 
під час якого згадали Федора Андрійовича Бабенка. Цієї 
весни йому мало б виповнитися 90 років. Уродженець Під-
городного, великий любитель художнього слова, майстер 
пензля, глибокий шанувальник української національної 
культури. Все свідоме життя займався краєзнавством: 

багато читав, записував 
спогади земляків, писав 
краєзнавчі нариси, публі-
кував їх у місцевій пресі. 
Добре відомий як худож-

ник-оформлювач і худож-
ник-ілюстратор. Довгий час 
був директором Підгороднен-
ського музею. Тож природно, 
що господарі та гості родинно-
го свята зібралися у місцевому 
історико-краєзнавчому музеї 
ім. О.С. Коваля (директор Ві-
кторія Чередніченко). 

Федір Андрійович народився 3 
березня 1924 року у м. Підгород-
ному, в родині селянина. 1941 
року закінчив середню школу. 
Під час окупації селища фаши-
стами був забраний у Німеччи-

ну, перебував у концентраційному таборі. Повернувся додо-
му після звільнення рідного Підгородного. Потім працював 
на заводі й у школі. 

З 1952 по 1965 р.р. Федір Бабенко завідував Підгороднен-
ським клубом. Саме цей період життя нашого селища був 
насичений цікавими культурологічними подіями. Керівник 
селищного клубу підняв художню самодіяльність до висо-
кого рівня. Приміщення клубу було зруйноване, репетиції 
проводили майже під небом, або йшли додому до Федора 
Андрійовича. Збирали по людях необхідний для виступів 
одяг: сорочки-вишиванки, спідниці та інше. Він був  і ре-
жисером-постановником, і гримером, і художником-декора-
тором. Сам виконував деякі ролі. Поставив зі своїми підо-
пічними п’єси: «Наймичка», «Сватання на Гончарівці», «Дай 
серцю волю – заведе в неволю», «Поки сонце зійде – роса очі 
виїсть», «Оптимістична трагедія» та інші. За спогадами гості 
родинного свята, активної учасниці тих подій Клименко Єф-
росинії Михайлівни, ентузіазм культпрацівників долав всі 
побутові труднощі. Нагородою за труд були оплески, пере-
повнені «червоні куточки» радгоспів, щира увага овочівни-
ків прямо на полях, під час обідньої перерви… Тоді за щастя 
було отримати контрамарку – як перепустку в клуб на перег-
ляд вистави! З контрамаркою можна було знайти «сидяче» 
місце в залі… Присутні на родинному святі учні Підгород-
ненської СЗШ-2 з цікавістю переглянули старі фотографії, 
які передають дух і настрій акторів художньої самодіяль-
ності. Ще один гість свята, Костянтин Дуб, теж поділився 
світлинами тієї пори. Він був поміж глядачів, то ж передав 
настрій публіки тієї пори, захват від акторської гри місцевих 
корифеїв – Єфросинії Клименко, Івана Санжаровського, Фе-
дора Бабенка…

З 1965 по 1971 р.р. Федір Андрійович працював у СШ-1: 
викладав малювання  та креслення, завідував виробничими 
майстернями. Потім дев’ять  років трудився муляром у рад-
госпі «Підгородній».  Після виходу на пенсію став директо-
ром музею «на громадських засадах», тобто заробітної плат-
ні  у громадського директора не було.

Історико-краєзнавчий музей у Підгородному відкрився в 
1967 році. Засновник і перший директор – наш земляк, бан-
дурист Олексій  Коваль. Саме його ім’я  носить нині музей. 
Федір Андрійович, як художник і краєзнавець, всіляко до-
помагав у подвижницькій роботі створення музею. Від 1979 
року, по смерті  директора музею О.С.Коваля, змінилося 
кілька музейних керівників. Були й часи, коли цей заклад 
взагалі не мав ніякого господаря… 1984 року, прийнявши за-
недбане приміщення, новий директор музею Федір Бабенко 
привів його до ладу. Краєзнавець продовжив добрі традиції, 
започатковані своїм старшим наставником, виготовив нові 
стенди, поповнив експозицію новими експонатами.

А ще Федір Андрійович працював художником-оформ-
лювачем  у торговому комплексі та в кінотеатрі. Люди стар-
шого віку добре пам’ятають кінорекламу, створену руками 
самодіяльного художника: герої колоритних афіш вражали 
схожістю з кіношними образами!  Це була робота «на один 
день», тому що у кіноафіші – короткий вік. Після показу 
фільму у місцевому кінотеатрі ім. Т. Г. Шевченка афіша 
здиралася з дошки оголошень, і на її місце наклеювалася 
нова… Тому жодна з афіш художника-оформлювача Бабен-
ка не збереглася.

Федір Андрійович працював у музеї до 1998 року. Багато 
років досліджував історію рідного Підгородного: опрацьо-
вував архівні документи, опитував односельців,  збирав 
фактографічний матеріал. На основі  своїх розвідок писав 
краєзнавчі нариси, які в 80-90-х р.р. охоче друкувала район-
на газета. Зараз ті давні публікації – на вагу золота: ними 
користуються вчителі на уроках історії й краєзнавства. Їх 
беруть за основу бібліотекарі РДБ, коли впорядковують збір-
ники місцевих легенд та переказів. Федір Андрійович завж-
ди оздоблював газетні публікації власними ілюстраціями. 
Це були малюнки, виконані пером і чорною тушшю. Дуже 
шкода, що за життя наш талановитий земляк так і не видав 
збірки своїх краєзнавчих нарисів. 

Родинне свято відвідала молодша донька Федора Андрі-
йовича – Лідія Коровіна. Присутні розпитували її про ди-
тинство, про батька – яким він був для своїх донечок (а їх у 
нього було три). Лідія Федорівна підкреслила легку, веселу 
вдачу свого тата, згадала, що «виросла на багажнику його ве-
лосипеда» (бо батько завжди брав її з собою). Пам’ятає вона 
й цікаві концерти «агіткультбригад» на ланах району… І ще 
багато цікавого почули школярі цього весняного дня. 

лариса ОмЕлЬЧЕНКО, бібліотекар, м. Підгородне.

Вдячне слоВо 
про краєзнаВця

Нещодавно концертний зал районного Будинку 
культури, де відбувся звітний концерт учнів та 
учнівських колективів Дніпропетровської районної 
школи естетичного виховання, гостинно відкрив 
свої двері, зустрічаючи усіх бажаючих поринути в 
прекрасний світ мистецтва.

Почесною гостею на концерті 
була начальник відділу культури, 
туризму, національностей та релігій 
Дніпропетровської районної держав-
ної адміністрації Алла Сафронова. 
Ведучі концерту викладачі Оксана 
Михайлюченко та Тетяна Пермяко-
ва сповістили про початок, і на сцені 
засяяли зірочки. А відкрили концерт 
відомим яскравим твором «Інтродук-
ція» композитора Клауса Бадельта 
учасники оркестру народних інстру-
ментів (керівник  Павло Купченко). 
Далі у програмі переплели-
ся інструментальні твори 
колективів: «Менестрелі» 
(керівник Олена Буць), фор-

тепіанний ансамбль Ксенії Ткач та Аліни Ведмідь 
(викладач Ірина Федоренко), ансамбль гітаристів у 
складі Артема Леончікова та викладача Павла Куп-
ченка, дует флейт Єлизавети Марухи та Любові Де-
мідової (викладач Роман Данілов). 

Поєднання звуків синтезатора (Інесса Проніна) та 
гітари (викладач Олексій Сапожніков) у всім відомому 
творі «Чардаш» миттєво заполонило зал. На високому 
рівні прозвучали музичні твори, які подарували вдяч-
ним слухачам хор учнів молодших класів (керівник 
Оксана Михайлюченко, концертмейстер Олена Сокур) 
та хор учнів старших класів (керівник Оксана Михай-
люченко, концертмейстер Евеліна Бровко). Прони-
кливо лунали класичні, народні та естрадні вокальні 
твори учнів вокального відділу: Ксенії Ткач, Софії 
Курбатової, Ольги Огнєвої, Ельміри Сєннікової, Анас-
тасії Хімчик, Катерини Хіль, Юлії Чупікової, Катери-

ни Контракевич. Із задоволенням були сприйняті во-
кальні виступи  ансамблю «Анти» (керівник Світлана 
Махно), ансамблю «Нотка» (керівник Юлія Костелан) 
та тріо у складі Ангеліни Овсієнко, Катерини Кердан 
та Катерини Махно (викладач Анастасія Сотуленко). 
Справжньою вокальною родзинкою звітного концер-

ту став виступ юного співака Арсенія 
Зінов’єва, який виконав музичну компо-
зицію  «На ставку». 

Також порадували своєю грою соліс-
ти-інструменталісти: Олександр Ко-
сточка, Яся Кострикіна, Дар’я Погорі-
ла, Олена Невєнченова, Катерина Хіль, 
Костянтин Чайка, Катерина Чеботару, 
Єлизавета Овчиннікова, Євген Климо-
вич, Наталія Заєць. Інструментальний 
дует для скрипки та фортепіано з ком-
позицією «Ноктюрн» у виконанні ви-
кладача Олени Буць та учня – концерт-

мейстера Олексія Паліводи (викладач 
Наталія Ільяшевська) доторкнувся до 
струн душі кожного слухача. 

Концерт вразив глядачів професійні-
стю звукового та музичного оформлення, 
розмаїттям гарних сценічних костюмів. 
Присутні бурхливо аплодували кожному 
учаснику після виступу. Обличчя артис-
тів та їх батьків світилися радістю й гор-
дістю за те, що самевони є головними ге-
роями цього заходу. Без сумнівів, концерт 
відізвався теплом у серцях присутніх.

Безперечно, вихованці школи досягли 
високих успіхів завдяки плідній, самовідданій праці 
їхніх шановних викладачів. А завдяки талановитій грі 
концертмейстерів  на сцені учні відчували дуже важли-
ву підтримку.

Діти йдуть слідом за мінливим музичним світом. 
Живуть в ньому й сприймають усе найцінніше. Свого 
часу ще Сократ говорив: «У кожній людині – сонце. 
Тільки дайте йому світити».

Ну, а світити маленьким «сонечкам» допомагають 
наші педагоги. Як справжні творці людської душі, ви-
кладачі, облагороджують душі й серця дітей, вчать їх 
осяганню прекрасного, розвиваючи при цьому в уч-
нів високі загальнолюдські якості.

Оксана мИХайлЮЧЕНКО, викладач ДРШЕВ.
На фото: мелодійне звучання флейт Єлизавети 

марухи та любові Демідової; Оксана михайлю-
ченко разом із маленькими зірочками.

Своїми талантами українська 
земля славиться з давніх часів. 
Мелодійністю пісні, завзятістю 
танцю, проникливістю слова укра-
їнське мистецтво залишається 
в серці мільйонів. Не є винятком і 
Дніпропетровщина. 

Вже традиційно, кожного року 
відбувається фестиваль творчої юні 
Дніпропетровського району, якому 
передують зональні огляди по шко-
лах району, під час якого відібрані 
кращі художні номери учнівських 
колективів, які і ввійшли до конкур-
сної програми фестивалю мистецтв 
«Україно моя», який відбувся 15 
квітня в районному Будинку куль-
тури. Учасниками фестивалю стали 
учні 19 шкіл району та Будинку ди-
тячої творчості. Компетентним журі 
із Дніпропетровського театрального 
коледжу з головуючою Мариною 
Капукою, директором Будинку 
творчості, було переглянуто більше 
п’ятдесяти номерів у різних жанрах: 
вокально-хорове мистецтво, хорео-
графія, інструментальна музика, ху-
дожнє читання та естрадно-циркове 
мистецтво. Журі вразила надзвичай-
на майстерність вокалу, запальність 
танців, виразність художнього сло-
ва, складність циркових трюків. 

Грамотами були відзначені пере-
можці: перші місця: вокально-хо-
ровий жанр: Ілона Довбишева (Ба-
лівська СШ, кер. А. Ларченко), Дже-
сіка Анно (ПСШ-2, кер. О. Галаши), 
Сєда Анастасія (Любимівська СШ, 
кер. С. Абдулрагінова), Ольга Рома-
нець (Олександрівська СШ, кер. Г. 

Чернишенко), Олександр Щур (Шев-
ченківська СШ, кер. І. Чуб-Швець), 
Ганна Ноздря (ЮСШ-1, кер. О. Мі-
хайлюченко), фольклорний анс. «Сві-
танок» (Олександрівська СШ, кер. Г. 
Чернишенко), хор «Веселка» (Олек-
сандрівської СШ, кер. А. Лоза), хоре-
ографія: хореографічний колектив 
«Задоринка» (БДТ, кер. О. Боднян-
ська та Р. Гармашевська), Аріна Ко-
ноненко (ЮСШ-1), Дар’я Готвянська 
(Чумаківська СШ, кер. О. Водоп’ян), 
спортивно-хореографічний колек-
тив «Ніка» (Сурсько-Литовська СШ, 
кер. О. Шляпак), танцювальний ко-
лектив «Веселка» (Партизанська 
СШ, кер. С. Горячковський); цир-
кове мистецтво: Дар’я Терентьєва 
(ЮСШ-1, кер. І. Опанасенко), Роман 
Старишко (БДТ, кер. В. Бондар), 
Олександра Рондова (БДТ, кер. В. 
Бондар), Владислава Сюсюк, Єли-
завета Василенко (БДТ, кер. В. Бон-
дар); художнє читання: Аліна Бойко 
(Партизанська СШ, кер. Н. Невесела), 
Олександр Золотухін  (ПСШ-3, кер. 
Л. Закладна); інструментальний 
жанр: Ольга Шевченко (ПСШ-2, 
кер. М. Ємець), ансамбль «Калинка» 
(Олександрівська СШ, кер. О. Ша-
блико), Юрій Масалов (Любимів-
ська СШ, кер. С. Макєєва), ансамбль 
баяністів та акордеоністів (ПСШ-3, 
кер. С. Махно), Валерій Волошин 
(ПСШ-3, кер. С. Махно). 

Другі місця: вокально-хоровий 
жанр: Анастасія Денисенко,  (БДТ), 
Анастасія Черновол (Новомико-
лаївська СШ), Наталія Ковальчин 
(Кіровська СШ), Жанна Литвин 

(Балівська СШ), Ольга Музика (Го-
рянівська СШ), вокальний ансамбль 
«Нотка» (БДТ), Катерина Федорова, 
Катерина Виноградова (Сурсько-Ли-
товська СШ), вокальний ансамбль 
«Журавлята»  (ПСШ-4), хор (Балів-
ська СШ), хор  (ЮСШ-1); інстру-
ментальний жанр: Артем Овча-
ренко (ПСШ-4), Олександр Лисий 
(НВК-1); хореографія: танцюваль-
ний колектив «Веселка» (Парти-
занська СШ), танцювальний колек-
тив «Світанок» (Горянівська СШ), 
танцювальний колектив «Angels» 
(ПСШ-3); художнє читання: Олег 
Федоров, Анастасія Мироненко, Ва-
лерія Кравченко (Миколаївська СШ-
1), Андрій Мимрін (НВК-1).

Треті місця: вокально-хоровий 
жанр: Ангеліна Овсієнко (НВК-
1), Марина Циба (БДТ), Анатолій 
Кузнєцов (Кіровська СШ-2), Аріна 
Старишко (БДТ), вокальний ан-
самбль «Дзвіночки» (БДТ), вокаль-
ний ансамбль «Барвінок» (Люби-
мівська СШ); інструментальний 
жанр: Андрій Перебийніс (НВК-1); 
хореографія: танцювальний колек-
тив «DVN Hamers» (НВК-1), танцю-
вальний колектив «Viv’en» (Олек-
сандрівська СШ); художнє читан-
ня: Дар’я Лапа (НВК-1), Владислав 
Вовчок (Зорянська СШ).

Щиро вітаємо переможців фес-
тивалю й висловлюємо подяку всім 
хто брав участь у підготовці й про-
веденні заходу.

Тетяна ПУзДРЯ, методист Дні-
пропетровського районного Бу-
динку дитячої творчості. 

ФЕсТИВалЬ мИсТЕЦТВ

зВІТНИй КОНЦЕРТ

талант, наче сонце горить
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ХРИсТИаНсКИЕ ИсТИНы

РОБОТИ На ГОРОДІ
ТРаВНЕВІ ПОРаДИ

Якщо температура вище 10 градусів тепла, 
можна висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, 
вона приживеться. Якщо після посадки з’яви-
лася загроза поворотних заморозків, то роз-
саду потрібно вкрити укривним матеріалом.  
У перших числах травня сіють у відкритий ґрунт на-
сіння моркви, буряка, листові й кочанні салати, ре-
дис, цибулю, петрушку. У парнички можна посіяти 
насіння кабачків, гарбуза, кавунів. У середині місяця 
сіють у ґрунт під плівку брокколі, у відкритий ґрунт 
насіння кукурудзи, соняшнику, квасолі. 

ГОТУВаТИ лЕГКО!
БОРщ ХОлОДНИй

Інгредієнти: буряк – 400 г, морква – 100 г, вода – 
1,6 л, оцет 3%-й – 30 г, цибуля зелена – 120 г, огірки 
– 250 г, яйце – 4 шт, цукор – 20 г, зелень кропу – 100 
г, сіль, сметана – для подачі. 

Приготування: очистіть та наріжте буряк солом-
кою, залийте частиною гарячої води, додайте оцет й 
варіть накривши кришкою до готовності; очистіть 
моркву наріжте соломкою й варіть окремо до готов-
ності, заливаючи частиною гарячої води. До буряка 
й моркви додайте сіль, цукор, гарячу воду, що зали-
шилася, доведіть до кипіння й охолодіть до 16 оС. Ци-
булю та огірки подрібніть й покладіть в охолоджений 
борщ. При подачі у тарілки із борщем покладіть по 
половинці вареного яйця, сметану й посипте наріза-
ною зеленню. Смачного!

ГОсПОДИНІ На замІТКУ
КУлІНаРНІ ХИТРОщІ

Ніколи не залишайте в супі лавровий лист. Він хо-
роший при варінні, а потім лише псує смак.

Щоб приготувати смачні соковиті котлети, додай-
те у фарш порівну дрібно порізаної сирої й злегка 
підсмаженої цибулі й трохи сирої картоплі.

При приготуванні киселю розведений крохмаль слід 
лити не в середину каструлі, а ближче до її стінок.

КРасУНЯм На замІТКУ
ПОРаДИ ДлЯ ГаРНОї ФІГУРИ

Зрізуйте всі шматочки жиру із м’яса, яке готуєте; 
уникайте твердих сирів, вершкового масла, маргари-
ну й готових м’ясних виробів. Вживайте тільки овочі, 
рибу, морепродукти, зернові вироби (паста з твердих 
сортів пшениці, хліб із висівками); на десерт – лише 
ягоди та фрукти. І найголовніше, після 18.00 години 
не їсти взагалі нічого.

майсТЕР-Клас ДлЯ ЧОлОВІКІВ
УТЕПлЮЄмО БУДИНОК ПІНОПласТОм
Поверхня фасаду очищається й ґрунтується, нерів-

ності вирівнюються, за допомогою сухих штукатур-
них сумішей. Кріпиться цокольний профіль по ниж-
ньому периметру будівлі, дюбелями які розташову-
ють через кожні 30 см. Наступний етап робіт поля-
гає в нанесенні клейового розчину й приклеюванні 
плит утеплювача. Плити пінопласту приклеюють 
в шаховому порядку, так званої цегляною кладкою. 
На наступному етапі робіт, виробляють закріплення 
листів дюбелями, яких вам знадобиться по 4шт на 1 
кв.м. Далі йде армуючий шар, який проводиться за 
допомогою сухої суміші й армуючої сітки, не рані-
ше ніж через 3 дні з наклеювання пінопласту. Також 
встановлюються кутові профілі у дверних й вікон-
них отворах. Після чого вся поверхня штукатурить-
ся, і цим шаром закриваються куточки й сітка. Після 
повного висихання приступають до декоративних 
робіт. В якості яких може виступати, як фарба, так і 
штукатурка. 

Як каже мудрість
Поважаючи інших - ти себе поважаєш, 

Принижуючи інших - ти себе принижуєш, 
допомагаючи іншим - ти собі допомагаєш, 

Захищаючи інших - ти себе захищаєш, 
і прощаючи інших - ти життя собі спро-
щуєш, і зовсім по-іншому себе відчуваєш!

горосКоП
оВни. Найкраще вдасться са-

мостійна робота, навчання й твор-
чість за вільним індивідуальним 
планом. Удача на вашому боці.

тІльцІ. Гарний тиждень для 
відряджень, нових справ й планів 
на найближче майбутнє. Не зупи-
няйтесь на половині шляху, у вас 
все вийде. 

БлиЗнЮКи. Не беріть над-
то багато на себе. Ви схильні пере-
більшувати свої сили та можливо-
сті. Можливі неспокійні моменти 
у відносинах з керівництвом.

раКи. Ваш головний козир – 
налагоджені контакти. Але щоб 
закріпити успіх на роботі, мусите 
продемонструвати впевненість. 

леВи. Час переходити від пла-
нів до конкретних справ. Рішуче 
дійте там, де вивчили всі плюси та 
мінуси. 

ДІВи. Сприятливий період, 
перед вами відкриються нові пер-
спективи. Якщо зумієте ними ско-
ристатися й почнете працювати не 
покладаючи рук, то результати пе-
ревершать всі очікування. 

тереЗи. На роботі чекайте на 
зміни. Уникайте дискусій, не від-
повідайте на критику, навіть якщо 
вона чіплятиме вас за живе. 

сКорПІони. Не метушіть-
ся даремно адже труднощі будуть 
тільки додатковим стимулом для 
прогресу. У другій половині тиж-
ня відбудуться важливі події.

стрІльцІ. Сміливо прояв-
ляйте ініціативу, починайте нові 
справи, не чекаючи, що вас будуть 
до цього підштовхувати. 

КоЗероги. Рекомендується 
серйозно замислитися про особисті 
перспективи. Постарайтеся бути 
уважними до близьких людей.  

ВоДолІЇ. Сприятливий час 
для завершення справ, яких нако-
пичилось чимало. Розраховуйте 
тільки на себе. Вихідні дні прове-
діть із користю для себе, напри-
клад у колі близьких вам людей. 

риБи. Гарний час для осо-
бистих успіхів, кар’єрного росту. 
Навіть за стабільність доведеться 
поборотись. 
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Святая Ирина, до крещения ее звали Пенелопа, жила в Ма-
кедонии. Изучая науки и получая образование, от наставника 
Апелиана она узнала об Иисусе Христе и его добродетельном 
учении. Однажды произошло событие, опреде-
лившее ее дальнейшую судьбу – был знак свы-
ше: к ней в дом, залетели птицы: голубь, 
орел и ворон. У орла в лапах был венок, у 
ворона змея, у голубя масличная ветвь. Наставник объяснил зна-
чение произошедшего: голубь означал целомудрие, масличная 
ветвь – это благодать, принимаемая от Бога при крещении, орел 
с венком – символ духовной высоты, а ворон со змеей – это 
предостережение и знак того, что дьявол ополчился на нее. 
Пенелопа приняла решение отказаться от замужества и при-
няла крещение учеником апостола Павла апостолом Тимо-
феем – ее имя стало Ирина. Отец был против такого поступка 
дочери и приказал связать и бросить ее под копыта коней. Но 
лошади остались стоять спокойно и не причинили вреда ей, 
лишь один из коней, сорвавшись с привязи, сбил с ног отца 
девушки и затоптал его насмерть. В слезах девушка молилась 
над телом, и молитва святой мученице Ирины сотворила чудо 
– отец ожил. Увидев такое, многие люди уверовали в Иису-
са. Сила молитвы мученицы Ирины Македонской и ее вера во 
Христа, обратили затем многих людей из Мигдонии и других 
городов в христианство.

Почувствовав приближение смерти, когда она находилась в 
городе Ефесе, святая Ирина, взяв с собой Апелиана и еще не-
скольких благочестивых мужей, ушла с ними за город и там, 
войдя в пещеру, попросила св оих спутников заградить после ее 
кончины вход в пещеру камнем и предала свою душу Богу. Это 
случилось в царствование императора Домициана или Траяна в 
период с 81-го по 113-й год. Потрясает долготерпение христиан-
ских наставников Ирины, которые ждали удобного случая, 
чтобы открыть девице Христа. В этом и выражается талант пе-
дагога, что он слышит, чувствует состояние ученика – скажет 

несколько слов и, как доброе семя, упавшее 
на подготовленную почву, эти слова начнут 
приносить плоды. Надо бы нам поучиться... 

Как часто мы нудим своим 
детям или своим домаш-

ним, что надо ходить 
в церковь, надо испо-

ведоваться и надо причащаться. «А зачем?» 
– задается вопрос. Действительно, зачем, 
когда все это – лишь средство, если человек 
не знает самого главного. Не знает Христа, 
не любит Его, не тянется к Нему всей душой, всем сердцем, 
всем разумением своим. Заставляя выполнять внешние, очень 
полезные и правильные вещи, они просто сделают из человека 
фарисея – он будет делать все по закону, будет знать, что все, не-
обходимое для спасения, он уже сделал, но не будет у него само-
го главного: опытного знания жизни с Богом.

Передача веры, разговор о ней – сложнейший и ответствен-
ный процесс, требующий внимания, мудрости, чуткости, зна-
ния души другого человека. Очень важно разговаривать со 
своими детьми, очень важно их слышать, думать, переживать, 
сочувствовать, пытаться жить их жизнью. Только при условии 
очень тактичного поведения человек может услышать, когда 
душа ребенка будет готова к восприятию слова Божия. Вели-
чайший талант – учение человека вере. Здесь не обойтись одни-
ми формальными правилами: передать навыки ставить свечи, 
подходить к батюшке за благословением, читать молитвенные 
тексты. Это все хорошо, но без души, внимания, чувств к Богу 
все это так и останется пусть и благочестивыми, но мертвыми 
правилами.

Дай Бог нам за молитвы святой великомученицы Ирины, ее 
добрых и благочестивых наставников воспитывать в себе чут-
кость, внимание, способность слышать душу наших детей. 

Протоиерей Константин ДРОБИТЬКО.

О ВЕлИКИмУЧЕНИЦЕ ИРИНЕ

У Дніпропетровському районі створений ко-
мунальний заклад Центр соціальної підтримки 
дітей та сімей  «Добре вдома», за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. совхозна, 66.  Для роботи в 
Центрі запрошуються претенденти на посади: 
заступник директора; бухгалтер; інспектор з ка-
дрів; адміністратор; юрист; психолог; медсестра; 
фахівець із соціальної роботи (12 посад); логопед; 
завідуючий господарством; кухар; водій; робітник 
комплексного обслуговування; прибиральник; 
двірник; котельник. Вимоги до персоналу: освіта 
та кваліфікація мають відповідати обраній посаді: 
середня-спеціальна, вища (бакалавр, спеціаліст 
або магістр) відповідного напрямку. Посади закла-
ду передбачатимуть роботу позмінно та виїзди в 
села району за місцем проживання дітей. Перева-
гу буде надано претендентам, які мають: високий 
рівень комунікативних навичок; вміння ефективно 
працювати в команді; бажання працювати в ново-

му та перспективному середовищі; досвід роботи 
із сім’ями та дітьми різних соціальних груп, досвід 
роботи з дітьми, які мають поведінкові та емоційні 
проблеми; знання законодавства з питань захисту 
дітей та соціальної допомоги.  Відбір на робо-
ту буде проходити на конкурсній основі. Для 
участі в конкурсі вам необхідно подати: заяву 
про участь в конкурсі (в довільній формі); резюме 
(з даними не менше двох поручителів); супровід-
ний лист претендента (в довільній формі); копії 
документів про освіту. 

Більш детальну інформацію про Центр со-
ціальної підтримки дітей та сімей ви можете 
отримати за адресою: сел. Ювілейне, вул. Те-
плична, 5, каб. 37 «в», служба у справах дітей, 
попередньо узгодивши час, за тел.: (056) 753-60-
98, (098) 050-43-26, контактна особа людмила 
андріївна мазурок. Відібрані претенденти бу-
дуть запрошені на співбесіду та навчання. 

Втрачене посвідчення ветерана праці 
серії АІ №575451 від 09.08.2007р. на ім’я 
Тукало Валентини степанівни, вважа-
ти недійсним.

ПІДГОРОДНЕНсЬКа мІсЬКа РаДа ДНІПРОПЕТРОВсЬКОГО РайОНУ ДНІПРО-
ПЕТРОВсЬКОї ОБласТІ оголошує конкурс на визначення виконавця послуг із вивезення 
побутових відходів та сміття на підставі рішення виконкому Підгородненської міської ради від 
23.04.2014р. Конкурс відбудеться в приміщенні Підгородненської міської ради за адресою: вул. 
Центральна, 46, м. Підгородне, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області. Теле-
фон: 729-16-21. Голова конкурсної комісії Батієнко В.В. Кваліфікаційні вимоги до учасників: 
наявність матеріально-технічної бази; вартість надання послуг; досвід роботи; наявність не-
обхідної кількості працівників відповідної кваліфікації. Послуги з вивезення ТПВ надаються 
в населених пунктах Підгородненської міської ради. Конкурсна документація подається до 
Підгородненської міської ради за адресою: вул. Центральна, 46, м. Підгородне, Дніпропе-
тровський район, Дніпропетровська область, 52001. Спосіб подання: особисто або поштою. 
Кінцевий термін подання конкурсної документації через 30 календарних днів із дати опубліку-
вання оголошення.Розкриття конвертів із конкурсними пропозиціями відбудеться о 14.00 год, 
16.06.2014 р.        Конкурсна комісія Підгородненської міської ради.

У багатьох країнах світу 
відзначають День матері 13 
травня. В Україні  цей день 
відзначається в другу не-
ділю травня відповідно до 
Указу Президента України від 
10 травня 1999 року № 489/99. 

Історія свята така: у 1908 
році молода американка Анна 
Джарвіс з Філадельфії висту-
пила з ініціативою вшанову-
вання матерів у пам’ять про 
свою матір, яка передчасно 
померла. Анна писала листи 
до державних установ, законо-
давчих органів, видатних осіб 
із пропозицією один день у році при-
святити вшануванню матерів. 

Її старання увінчалися 
успіхом – у 1910 році штат 
Вірджинія перший визнав 
День Матері як офіційне 
свято. Хоча по суті це − 

свято вічності: з покоління в 
покоління для кожного мама – 
найголовніша людина для сво-
їх дітей. 

Безумовно, День матері – 
це одне з найзворушливіших 
свят, тому що кожен із нас з 
дитинства і до своїх останніх 
днів несе в своїй душі єдиний 
і неповторний образ − образ 
своєї мами, яка все зрозуміє, 

простить, завжди пожаліє й буде само-
віддано любити, незважаючи ні на що. 

Щастя й краса материнства в усі сто-
ліття оспівувалися кращими худож-
никами й поетами. І невипадково − від 
того, наскільки шанована в державі 
жінка, яка виховує дітей, можна визна-
чити ступінь культури й благополуччя 
суспільства. Щасливі діти ростуть у 
дружній родині й під опікою щасливої 
матері. 

У День Матері ми від усієї душі при-
вітали дорогих мам з їх святом. Хай світ-
лом і добром відгукуються в душах дітей  
нескінченні неньчині турботи, терпіння, 
любов і відданість.

людмила ПОБІГай, 
головний лікар Центру первинної 
медико-санітарної допомоги Дні-
пропетровського району.

ІсТОРІЯ сВЯТа

День Матері

УПРаВлІННЯ аГРОПРОмИслОВОГО РОзВИТКУ 
ДНІПРОПЕТРОВсЬКОї РайДЕРЖаДмІНІсТРаЦІї 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади на-
чальника відділу фінансово-кредитного забезпечення, 
економічного аналізу та соціально-трудових відносин. 
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта, стаж роботи за фахом не менше 3 років, 
володіння персональним комп’ютером в обсязі корис-
тувача програмним забезпеченням.  Термін прийняття 
документів – протягом 30 календарних днів із дня пу-
блікації оголошення. Довідки за адресою: сел. Ювіле-
йне, вул. Теплична, 5.  Тел.: 27-90-06.

Відповідно до Указу Президента від 18 
серпня 2006 року № 685/2006 «Про День 
охорони праці» в Україні було підтримано 
ініціативу Між-
народної орга-
нізації праці з 
відзначення 28 
квітня Всесвіт-
нього дня охо-
рони праці. Ос-
новною метою цього заходу є привернення 
уваги суспільства, органів державної влади, 
суб’єктів господарювання, громадських ор-
ганізацій до питань охорони праці, запобі-
гання нещасним випадкам на виробництві 
та професійним захворюванням, вшануван-
ня пам’яті осіб, які загинули на виробництві

У 2014 році Всесвітній день охорони праці 
за рекомендацією Міжнародної організації 
праці відзначатиметься під девізом – Безпека 
праці та здоров’я під час використання хіміч-
них речовин на виробництві. Актуальність 
відповідної тематики обумовлена тим, що 
сьогодні хімічні речовини та їх сполуки є од-
ними з основних, як у повсякденному житті 
людини, так і на виробництві. Охорона праці 
є невід’ємною складовою забезпечення гар-

монійного розвитку суспільства. Саме тому 
важливо пам’ятати, що розвиток культури 
охорони праці у суспільстві – запорука збе-

реження здоров’я 
працівників.

Управління со-
ціального захисту 
населення Дніпро-
петровської рай-
держадміністрації 

звертається до керівників і працівників, 
підприємств, установ, організацій всіх форм 
власності, у першу чергу тих, що у своїй ді-
яльності використовують особливо небез-
печні та високо небезпечні хімічні речовини 
із закликом акцентувати свою увагу на здо-
ров’ї працівників та зосередити свої зусил-
ля на виконанні вимог Конституції України 
щодо забезпечення належних, безпечних і 
здорових умов праці та виконання вимог За-
кону України «Про охорону праці» а також 
пам’ятати, що людське життя найвища соці-
альна цінність, і ніщо не може виправдати 
смерть людини.

Наталія слІЧУК, 
начальник відділу УСЗН Дніпропе-
тровської РДА.

ВсЕсВІТНІй ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРаЦІ

Безпека праці та здоров’я 
під час використання хімічних 

речовин на вироБництві

Територіальний центр соціаль-
ного обслуговування (надання со-
ціальних послуг) Дніпропетров-
ського району запрошує на роботу 
соціального робітника для надання 
соціальних послуг вдома громадя-
нам похилого віку (сел. Ювілейне, 
с. Шевченко). Більш детальну ін-
формацію ви можете  отримати 
за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
совхозна, 54, попередньо узгодив-
ши час за тел.: (056)372-51-32. 
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Патріотично розпочався мотосезон цього року. На 
Фестивальному причалі, звідки стартував мотопро-

біг, зібралося близько 400 
- 500 байкерів. Хлопці та  
дівчата одягли вишиванки 
й прикрасили байки пра-
порами України та про-
їхали Дніпропетровськом. 
«Сьогодні у нас особливий 
мотопробіг, присвячений 
єдності нашої країни. Ми 
хочемо показати, що люби-
мо Україну й підтримуємо 
весь український народ», - 
розповів президент байкер-
ського клубу Angels Артур 
«Дядя» Будагов. Пісенною 
окрасою цього зібрання став художній колектив із 
села Олександрівка – хор «Васильки».

Шлях байкерів проліг і в село Старі Кодаки, де за 
підтримки депутата Верховної Ради України Віктора 
Бутківського пройшов байк-фестиваль «Запрягайте 
хлопці коней». Організаторами заходу стали поміч-

ник-консультант народного депутата Євген Скалозуб 
та Артур Будагов.

Метою фестивалю було патріотичне ви-
ховання молоді. Для гостей та учасників 
байк-фестивалю ансамбль «Кодачанка» в наці-
ональних костюмах виконував козацькі пісні, 
а директор Будинку культури Ніна Протопо-
пенко коротко розповіла про історію Старого 
Кодака.

У рамках фестивалю виступили юні ко-
зачата спортивно-юнацької школи «Спас-
Штурм», а на завершення заходу всі бажаючі 
мали змогу скуштувати справжнього козаць-
кого кулешу.

Артур Будагов подякував Новоолексан-
дрівському сільському голові Олександрові 
Візіру, місцевим депутатам Миколі Білякову 
та Вікторові Кривому за теплу зустріч на ко-

дацькій землі, а народному ансамблю «Кодачанка» 
вручив грамоту від Віктора Бутківського за відро-
дження та збереження українських традицій, а також 
за патріотичне виховання молоді.

Ніна ПРОТОПОПЕНКО, 
директор Старокодацького Будинку культури.

Відділ культури, туризму, національностей та 
релігій райдержадміністрації, працівники район-
ної школи естетичного виховання щиро вітають 
з ювілейним Днем народження викладача 

Юлію БОНДАРеВСьКУ! 
Шановна Юліє Іванівно!

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років 

у житті,
Тож хай у Вас їх буде 

ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток 

й добро,
Серце радість й любов 

зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло! 

Під таким девізом виступила збірна Дніпропетровського району 
на Всеукраїнській військово-спортивній грі «Зірниця». Честь нашо-
го району захищала команда Зорянської СШ (директор Людмила 
Кулак). На навчально-матеріальній базі Криворізького ліцею з поси-
леною військово-фізичною підготовкою змагалися 18 команд. Зав-
дяки таким якостям як колективізм, взаємодопомога та дружба наш 
колектив виступив успішно. Особливо слід відзначити досягнення 
зорянців у загальновійськовій, долікарській та топографічній підго-
товці. Менш вдалі показники виявилися у вогневій, фізичній при-
кладній підготовці та конкурсі історичної вікторини. А в розділах – 
«Основи цивільного захисту» та тактичній підготовці наші не змог-

ли скласти конкуренцію лідерам-командам м. Дніпропетровська, м. 
Кривого Рогу, м. Дніпродзержинська, м. Верхньодніпровська.

Іван Булавін, командир відділення: «Порівняно з минулим роком 
нам змагатися було набагато легше. По-перше, не було сильного 
хвилювання перед стартами. По-друге, ми вже були знайомі з чу-
довою базою ліцею та вимогами суддів. Переконаний, що в наступ-
ному році ми потрапимо до чільної десятки».

Команда «Зорянець» у складі: Іван Булавін, Юлія Пеня, Марина 
Кучура, Анастасія Копиткова, Валерій Стадніченко, Віктор Хомутов, 
Михайло Гуржій, Владислав Велієв, Олександр Бусько, В’ячеслав 
Хоменко, Володимир Черних, Євген Сипало, Софія Залушна, Ольга 
Шишенко, Крістіна Іванченко щиро дякує районному відділу освіти 
(начальник Микола Шеремет) за організацію поїздки та методич-
ну допомогу в підготовці до гри; директора СПП «Чумаки» Дмитра 
Ємельченка за фінансову підтримку; голову Дніпропетровської РО 
ТСОУ В’ячеслава Сорочана за забезпечення пневматичними рушни-
цями та кулями; директора Ювілейної ПСШ-2 Валентину Полупано-
ву за надання транспорту та педагогам Зорянської СШ, які сприяли 
підготовці та навчанні під час тренувань до участі в грі.

За підсумками змагань команда «Зорянець» відзначена Похваль-
ною грамотою Департаменту освіти Дніпропетровської області за 
активну участь у Всеукраїнській військо-патріотичній грі «Зірниця».

сергій ВЕРБИЦЬКИй.

Сьогодні - зорянець, 
а завтра – Спартанець

сПОРТ

ПаТРІОТИЧНЕ ВИХОВаННЯ мОлОДІ

До нашої газети надійшов 
лист-подяка від родини литвиненко. 

Біда приходить несподівано. Так і в цей 
весняний день у м. Підгородному в будин-
ку на вулиці Перемоги сталося замикання 
електропроводки. Вмить стовп вогню охо-
пив всю довжину кабелю. У перші хвилини 
господарі намагалися загасити пожежу само-
тужки. На крик про допомогу прибігли сусіди, 
вогонь заливали водою. Та «червоний півень» ніби грав 
ся з вогнеборцями, кажучи: «Ну що, ще відеречко води, а 
далі?». А сам тим часом розростався полум‘ям ще більше. 
І ось уже шиферний дах з тріском і гулом розлітався в усі 
боки, немов феєрверк, залишаючи чорний шлейф диму. 
Хтось голосно крикнув: «Все! Беріть документи й вибіга-
ємо, далі залишатися в осередку вогню небезпечно!» 

«Повірте, люди добрі, в хвилини, коли втрачаєш все, що 
мав, розумієш, як був щасливий у своєму теплому будин-
ку, раптом починаєш цінувати кожну дрібничку свого до-
машнього «добра». Кілька хвилин можуть знищити все... 
І ти чітко розумієш, що робиш крок у нікуди... Хтось ра-
дісно вигукнув: «Пожежники приїхали !». Це означало, 
що приїхали наші Ангели-рятівники! Вони, сильні й смі-
ливі, мужні й скромні, вступили в боротьбу з вогненним 
змієм. Здавалося, як зможуть, на перший погляд такі зви-
чайні люди ,йти назустріч вогню, стояти на краю пекла?» 
- пригадують погорільці. - «І ці люди-герої живуть серед 
нас. Знайомтеся – ось імена наших героїв: начальник 
Дніпропетровського РС В’ячеслав Білашенко; брига-
дир Анатолій Бут; інспектор Артем Заполянский; на-
чальник караулу Анатолій Голубицький; водій Олек-
сандр Безкібальний; пожежний Олександр Волок; 
начальник частини Євген Чіргін; пожежний Григорій 
Чорний; командир відділення Юрій Завгородній; по-
жежний Максим Дайнека; водій Ярослав Афонченков 
(60 ДПРЧ Дніпропетровського району та 31 ДПРЧ Но-
вомосковського району). Це наші дорогі, милі, славні 
захисники, які не пустили далі вогонь, подарували 
нам притулок. Завдяки швидким професійним діям 
мужніх пожежників було врятовано наш будинок, дах, 
кошеня, яке з переляку сховалося і його під час пожежі 
не змогли знайти. Дуже швидко й чітко відреагували 
працівники міліції. 

Спасибі вам, шановні, за хорошу складну роботу. Спа-
сибі працівникам швидкої допомоги, медики приїхали і 
були до кінця локалізації пожежі». 

 «9 Травня – це день, який ми 
завжди чекаємо з нетерпінням. 
Для кожного українця – це свя-
то миру й добра. Ми глибоко 
цінуємо подвиг героїв війни 

і розуміємо, якою дорогою ціною 
дісталася нам Перемога. Нищівні пазурі 

війни торкнулися кожної родини, її чорне 
злісне обличчя заглянуло у віконце кожної 
радянської оселі. І в далекому 1941 році на 
захист Вітчизни від німецько-фашистських 
загарбників встали від дорослого до малечі. 
Перемогу кували й чоловіки, й жінки, навіть 
діти. Тому прийти й вшанувати героїв Вели-
кої Вітчизняної війни – священний обов’язок 
кожного громадянина», - читаємо у листі, що 
прийшов на адресу нашої редакції. 

автори листа, родини Чеберячко, Куль-
чицьких, Куханчик, просять щиро подяку-
вати від імені мешканців селища Ювілейне 
Іванові Камінському, селищному голові, та 
всьому колективу Ювілейної селищної ради 
за відмінну підготовку та організацію свя-
та. Тепла й душевна обстановка дозволила 
людям старшого покоління побачитися з по-
братимами, згадати буремні роки війни, роз-
рухи, відбудови країни. Під мелодію пісень 
воєнних років, всі присутні знову поринули у 
минуле, відчули патріотичний дух тих років. 
Особливо приємним і цінним є єднання мо-
лоді й старшого покоління в такі хвилини ра-
дості й печалі. Майстерно справилися зі своїм 
завданням прекрасні ведучі Аліна Прісняко-
ва та Роман Гамасенко. Смачна польова каша  
та бойові «100 грам» вже традиційно стали-
невід’ємною частинкою святкування світлого 
Дня Перемоги». 

за підтримку в організації заходу вислов-
люється подяка: ТОВ «Епіцентр К», в.о.ди-
ректора Юлія Білан; гіпермаркету «Караван», 
управляюча Ірина Лєсінська;  ТОВ «АТБ Мар-
кет», Дмитро Євтєєв; Дніпровському теплич-
ному комбінатові; хлібзаводу №10; приватним 
підприємцям Глібові Шикулі, Ірині Олійник.

РЕДаКЦІйНа ПОШТа

НаШі аНГеЛИ-рЯтіВНИкИ
ПОДяКА 

зА ЧУДОВе СВяТО

Наприкінці квітня Дніпропетровським районним сектором  ГУ 
ДСНС України  в Дніпропетровській області була проведена акція «За-
побігти. Врятувати. Допомогти.» Мета – пропаганда діяльності Дер-
жавної Служби з Надзвичайних Ситуацій у сфері діяльності цивільного 
захисту населення, попередження та реагування на надзвичайні ситу-

ації. Свято прохо-
дило в рамках Все-
української акції 
«Герой-рятувальник 
року», головним 
завданням якої було 
ознайомлення та 
навчання населення основам пожежної безпеки,  питань безпечної жит-
тєдіяльності населення, підвищення престижності професії рятуваль-
ника.У ході проведення заходів активну участь брали Підгородненська 
СЗШ-3 (директор Кричкевич Ю.В.), Любимівська СЗШ (директор Ма-
салова Л.О.),  Підгородненська СЗШ-4 (директор Драган В.А.). Вихо-
ванці школи наочно ознайомились із мужньою професією пожежний 
-рятувальник.  Дітей зацікавив проведений захід. На питання школярів 
відповідали справжні вогнеборці. Діти залюбки малювали на асфальті 
малюнки на протипожежну тематику.

Дніпропетровський Рс ГУ ДсНс України в 
Дніпропетровській області.                            

Запрягайте, хлопці, коней

ІНФОРмУЄ 101

заПОБІГТИ, 
ВРЯТУВаТИ, 

ДОПОмОГТИ!

17 травня святкує свій ювілейний День народження секретар 
Ювілейної селищної ради 

людмила  лаГОДа
Людмила Василівна розпочала свою трудову 

діяльність у 1980 році. А з 2006 року працює на 
благо мешканців територіальної громади на від-
повідальній посаді секретаря. Люди два скликан-
ня поспіль обирають її депутатом, бо знають, що 
Людмила Василівна гідно представляє їх інтереси. 
Багаторічна сумлінна праця Людмили Василівни 
неодноразово відзначалась Грамотами та Подяка-
ми керівництва району й області.

Шановна Людмило Василівно! 
Щиро вітаю Вас із нагоди ювілею! 

Бажаю Вам невичерпної енергії й оптимізму, міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя та нових успіхів на благо жителів Ювілейної 
територіальної громади!

З повагою любов БІла, голова районної ради.

16 травня святкує свій ювілей депутат 
обласної ради, генеральний директор заТ 
«Будіндустрія»  

Віктор ШИНКЕВИЧ
22 роки трудового життя Віктор Геннадійович 

присвятив Дніпропетровському  району й рідно-
му підприємству – «Будіндустрія», на якому пра-
цював на різних посадах від начальника цеху 
до генерального директора. Його професійний 
шлях – це приклад кропіткої щоденної праці на 
благо людей. У минулому році йому присвоєно 
звання «Заслужений будівельник України».

Підприємство «Будіндустрія», яке він очо-
лює, визначене переможцем 10-го ювілейного 
конкурсу «Світоч Придніпров’я-2012». Також саме це підприємство у 
минулому році першим в області здобуло право зводити у м. Дніпро-
петровську житловий масив «Олімпійський» по програмі «Доступне 
житло». За активну життєву позицію, професійний підхід до обраної 
справи, небайдужість і принциповість у вирішенні проблем мешкан-
ців районної територіальної громади три рази поспіль обирався депу-
татом районної ради і в 2010 році обраний депутатом обласної ради.

Шановний Вікторе Геннадійовичу! 
Районна рада щиро вітає Вас із 50-річчям!

Нехай Ваші добрі справи та депутатська діяльність будуть і на-
далі надійними порадниками, запорукою успіхів у Вашій професійній 
діяльності. Бажаю Вам міцного здоров’я, родинного затишку, профе-
сійних успіхів, добра і щастя!

З повагою любов БІла, 
голова районної ради, від імені депутатів районної ради.


