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У рамках Всеукраїнської благодійної акції 
«Подаруємо дітям зимове свято» народний депу-
тат Віктор Бутківський привітав дітей із багато-
дітних, малозабезпечених сімей Амур-Нижньод-
ніпровського, Дніпропетровського та Петриків-
ського районів. 

На виконання соціальних ініціатив Президен-
та України Віктора Януковича «Діти – майбут-
нє України» Будинку дитячої творчості, в якому 
мистецтву Петриківського розпису навчаються 
535 юних художників, подарували оргтехніку, 
фарби, пензлики. Віктор Володимирович від-
відав дітей у лікарнях. Для сімейного дитячого 
будинку в селі Волоське Дніпропетровського ра-
йону найбажанішим поздоровленням стала кра-
суня-ялинка й новорічні подарунки. Не забули 
привітати юних спортсменів селища Ювілейне. 

Спланований ряд інших заходів, спрямованих 
на інтелектуальне виховання  й фізичний розви-
ток дітей. 

На фото: Віктор Бутківський із дітьми сімейно-
го дитячого будинку села Волоське.

БлагодійНа акція

Подаруємо  дітям 
зимове свято

2014 рік оголошено Пре-
зидентом України Віктором 
Януковичем Роком боротьби 
з корупцією та Роком місце-
вого самоврядування. Також 
згідно з Указами Глави дер-
жави 2014 рік присвячений 
200-річчю з дня народження 
Т.Г. Шевченка та оголошений 
роком учасників бойових дій 
на території інших держав.

9 січня 2014 року о 20 го-
дині 06 хвилин за київським 
часом з Центру космічних 
польотів на острові Уоллопс 
(США) успішно проведено 
третій пуск нової ракети-но-
сія «Антарес». Основна кон-
струкція першої ступені 
ракети-носія «Антарес» роз-
роблена конструкторським 
бюро «Південне», підготов-
ка ракети-носія «Антарес» 
до запуску, її випробування 
й пуск виконані за участю 
фахівців ДП «Південне», 
ДП «ВО «ПМЗ». Губернатор 
Дмитро Колєсніков привітав 
працівників ВО «Півден-
маш» та КБ «Південмаш» із 
запуском.

Щорічний фестиваль «Різд-
вяні зустрічі» об’єднав 167 
прийомних сімей та ДБСТ, 
у яких виховується 850 ді-
тей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклуван-
ня. У рамках фестивалю про-
йшли ігри та майстер-класи, 
спектакль «Мауглі» дитячого 
театру «Золотий ключик» та 
багато інших сюрпризів. Пер-
ший заступник губернатора 
Анатолій Крупський вручив 
нагороди 10 родинам – пере-
можцям фестивалю.

На Дніпропетровщині під 
час новорічних та різдвяних 
свят пологові установи пра-
цювали у штатному режимі 
– без вихідних і скорочених 
днів. За добу 1 січня 2014 року 
в області народилося 58 дітей. 
Про це повідомила головний 
позаштатний акушер-гіне-
колог департаменту охорони 
здоров’я Дніпропетровської 
області Катерина Каїри. 

Днями на зустріч із депутатом Верховної Ради України від Партії регіонів 
Віктором Бутківським завітали керівники організацій воїнів-афганців Дні-
пропетровської області, Дніпропетровського та Петриківського районів і м. 
Підгородного. Темою розмови стала підготовка до 25-річчя виводу радянських 
військ із Афганістану, яку ми будемо відзначати 16 лютого.

Віктор Бутківський зазначив, що 2014 рік Президентом України Віктором 
Януковичем оголошений роком воїнів-інтернаціоналістів, тож необхідно роз-
робити й затвердити план заходів та узгодити спільні дії, щоб на високому 
рівні відзначити ювілей та вшанувати героїв Афганської війни та батьків заги-

блих воїнів. Віктор Володимирович акцентував увагу присутніх на тому, що 
звернень воїнів-афганців з різних питань до приймальні народного депутата 
за рік було багато, тому дуже важливо працювати з лідерами організацій вої-
нів-афганців у тандемі, щоб максимально охопити увагою людей, які потребу-
ють підтримки, ветеранів Афганістану та членів їх сімей. 

Голова обласної організації воїнів Афганістану Віктор Волошин звернув-
ся з проханням до народного депутата зробити все можливе, щоб забезпе-
чити дію закону про захист ветеранів Афганської війни, а також попросив 
ініціювати у Верховній Раді розгляд питання про виплату хоча б мінімаль-
ної пенсії батькам, які втратили на війні своїх синів, як компенсацію у зв’яз-
ку з втратою годувальника. Також обговорювалися питання щодо встанов-
лення пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам та щодо соціального захисту 
інвалідів Афганської війни. 

Таміла ЖоРНяк, м. Дніпропетровськ. Фото автора. 

деПуТаТські БудНі 

2014-ий – рік воїнів-інтернаціоналістів

Наш індекс: 61707
Вартість:

на місяць – 6,38 грн; 
на 3 місяці – 19,14 грн;
на 6 місяців – 38,28 грн; 
на рік – 76,56 грн. 
Без  поштових  послуг.

ПередПлатна камПанія -  2014

Кожна держава, що прагне утвердитися на політич-
ній мапі світу як суб’єкт, а не об’єкт політичного про-
цесу, має чітко усвідомлювати, що лише народ, об’єд-
наний спільним баченням свого майбутнього, здатний 
подолати усі труднощі на цьому шляху. Але, як відомо, 
без минулого немає майбутнього. І саме у минулому 
слід шукати підґрунтя для єдності країни, що перетво-
рює населення держави на народ та націю.

Одним із найважливіших днів в історії українсько-
го народу по праву можна вважати 22 січня. Він віді-
грав значну роль у становленні, розвитку та зміцненні 
української державності, формуванні та утвердженні 
Української самостійної соборної держави. Цей день є 
особливим, оскільки він зміг об’єднати в собі дві різні 
за змістом, але єдині по духу історичні події, які багато 
в чому визначили подальшу долю України.

Проголошення Української Народної Республіки ста-

ло визначною історичною подією, яка знаменувала відроджен-
ня української державності у XX ст.: вперше в новітній історії 
український народ дійшов до найважливішого рішення – про-
голошення незалежної суверенної Української держави, оста-
точно розірвавши відносини з імперським центром і заклавши 
основи наступного державного будівництва; з проголошенням 
IV Універсалу автономізм і федералізм у складі Росії остаточ-
но йде в минуле української суспільно-політичної думки; IV 
Універсал надав нового якісного статусу Українській державі, 
а державна влада стала єдиною в межах своєї території та неза-
лежною від інших держав; Українська Центральна Рада нарешті 
відкинула коливання й пішла на радикальне вирішення земель-
ного питання – головного для країни, у якій переважало сільсь-
ке населення;  Український національний рух знову підтвердив 
свій демократичний характер: у найважчі для революції дні 
Центральна Рада продовжувала відстоювати демократичні сво-
боди, права національних меншин.

IV Універсал містив конституційні засади державного будів-
ництва, став значним кроком на шляху побудови Української 

державності. На жаль, історичні рішення 
Української Центральної Ради були прий-
няті тоді, коли доля українського демокра-
тичного уряду була уже вирішена. 

Відзначаючи офіційно протягом багатьох 
років 22 січня як День Соборності Украї-
ни, ми несправедливо забули про важли-
вий крок, який зробив український народ 
на шляху до своєї свободи й незалежності 
– прийняття Українською Центральною Ра-
дою 22 січня 1918 року Четвертого Універ-
салу, що проголосив Українську Народну 
Республіку самостійною, незалежною, віль-
ною, суверенною державою.

Починаючи з 2011 року історичну не-
справедливість виправлено. На підтримку 
пропозицій представників громадськості, з 
метою консолідації суспільства, зміцнення 
єдності народу й затвердження ідеалів сво-

боди Президент України Віктор Янукович видав Указ від 30 
грудня 2011 року № 1209/2011, яким встановив День Соборності 
та Свободи України, а також підкреслив прагнення об’єднати 
громадян України навколо процесу побудови єдиної й вільної 
Української держави.

Завдяки Указу Президента України Віктора Януковича день 
22 січня набув особливого сенсу та отримав свою історичну 
місію – свято єдності у боротьбі за свободу України. День Со-
борності та Свободи – це нагадування про те, що сила нашої 
держави – в єдності українських земель. Він є історичним 
символом об’єднання України і, водночас, загальним для всіх 
орієнтиром майбутнього. Суспільна, духовна і територіаль-
на єдність України є найважливішою умовою для поступу та 
успіху нашої держави. Лише в єдності дій та соборності душ 
можемо досягти величної мети – розбудови економічно й ду-
ховно багатої, вільної й демократичної України. Майбутнє 
України в соборності й свободі. Тільки соборна, незалежна й 
вільна Україна має шанс увійти в співтовариство процвітаю-
чих країн як рівноправний лідер. 

деНь соБоРНосТі Та сВоБоди укРаїНи

ВизНачНа ісТоРичНа Подіяінтернет-новини

юВілей – 75!

доРогі земляки! Від щиРого сеРця ВіТаємо з дНем соБоРНосТі й сВоБоди укРаїНи!
22 січня ввійшло до національного календаря як велике державне свято – День Соборності України. Саме в цей день 

у 1919 році на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів: на веле-
людному зібранні урочисто проголошено злуку двох народних республік – Української та Західноукраїнської. Це стало 
могутнім виявом творчої енергії нації, її самоідентифікації та єдності. Сьогодні під керівництвом нашого Президента 
Віктора Федоровича Януковича Україна вийшла на новий виток у процесі розбудови демократичної та міцної держави. І 
Дніпропетровщина робить свій внесок у зміцнення української держави. Нові дитячі садки, школи та лікарні, модернізація 
промислових підприємств та підвищення якості життя людей – це важлива основа майбутніх перемог регіону та України.

Ми повинні бути гідними місії, покладеної на нас долею, мусимо підтримати й продовжити героїчні досягнення на-
ших предків, виправдати сподівання й стати гордістю для наших нащадків. Бажаємо всім міцного здоров’я, щастя, миру 
й плідної праці. Нехай все задумане на користь і благо нашої країни та її народу буде успішно реалізоване.

З повагою  олександр Вілкул, віце-прем‘єр міністр України, голова ДОО Партії регіонів.
          дмитро колєсНікоВ, голова Дніпропетровської облдержадміністрації.
                    євген удод, голова Дніпропетровської обласної ради.

шаНоВНі ЖиТелі дНіПРоПеТРоВського РайоНу!
 ВіТаємо Вас із дНем соБоРНосТі і сВоБоди укРаїНи!

Цей день вселяє в нас упевненість, що лише у єдності дій та соборності 
душ можемо досягти величної мети – розбудови економічно та духовно 
багатої, вільної та демократичної України. Про це протягом десятиліть мріяв 
український народ, і сьогодні ця мрія здійснюється.

Сьогодні, об’єднуючи  зусилля влади, громад, бізнесу ми будуємо щасливу, 
заможну, соборну українську державу. Наш успіх – це успіх України. Ці слова 
стали головним девізом Дніпропетровщини. 

Бажаємо усім жителям Дніпропетровського району добра, здоров’я, 
взаєморозуміння та упевненості в щасливому майбутньому нашої держави і 
кожної родини.  

З повагою Вадим коБиляцький, голова райдержадміністрації.
                   любов Біла, голова районної ради.
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шановні громадяни! Будьте обережні при зану-
ренні у холодну воду на Водохреща, не допускайте 
переохолодження організму! 

У зв’язку зі святкуванням Водохреща Господня, 19 
січня, управління цивільного захисту облдержад-
міністрації звертається з застереженням бути вкрай 
обережними, перебуваючи поблизу водних об’єктів 
під час святкування: не залишайте без нагляду ді-
тей поблизу річки чи ставка. Дотримуйтесь елемен-
тарних правил безпеки поводження на воді, тривале 
перебування у річці призводить до переохолоджен-
ня організму, в людини може виникнути судома, 
припиняється дихання, можлива втрата свідомості. 
Обов’язково візьміть із собою теплий одяг, щоб мати 
змогу після купання обтертися насухо й переодяг-
тись. Нехай ваш відпочинок буде радісним, приєм-
ним, а головне – безпечним!

щоб ритуал духовного відродження не став 

причиною фізичного занепаду!.. Слід усвідоми-
ти норми безпечної поведінки під час святкування 
Водохрещення Господнього, коли після освячення 
води християни ще й повністю в неї занурюються. 
Та інколи, особливо у «святковому стані», люди 
стрибають в ополонку скоріше заради бездумного, 
показного героїзму, а не заради духовного очищення 
й самовдосконалення. Подібні спроби нібито очи-
щення, підкреслив на нараді з підготовки до свят-
кувань начальник управління цивільного захисту 
облдержадміністрації Сергій Коваленко, найчасті-
ше й призводять до трагічних наслідків. І, взагалі, 
наголосив він, зловживати подібним оздоровленням 
не варто. Більш того, не слід нехтувати рекоменда-
ціями й застереженнями лікарів та дотримуватися 
певних правил. По-перше, перед купанням обов’яз-
ково слід пробігтися, адже організм має розігріти-
ся. По-друге, перебування в холодній воді понад 20 
секунд має далеко не цілющі властивості. Третини 
хвилини цілком достатньо, щоб організм не тільки 
не змерз, але й зігрівся, і в кров «викинулися» гормо-
ни, які мають протизапальну дію. Після занурення 
обов’язково треба розтертися рушником і зігрітися 
гарячим чаєм, або більш міцним напоєм в невеликій 

(100 грамів) кількості. І головне, займатися подібним 
екстримом – під наглядом медичного працівника. 

Стосовно застережень, слід зазначити що під впли-
вом холоду в організмі звужуються судини, збіль-
шується частота серцевих скорочень, а це – пряма до-
рога до інсультів та інфарктів. І хоча лікарі, в цілому,  
погоджуються з тим, що короткочасне занурення в 
холодну воду корисне, застерігають від цього людей 
із певними вадами здоров’я, схильними до впливу 
холодової алергії – забороняють взагалі. Отже перед 
тим, як поринути в обійми крижаної води радимо 
завітати до лікаря й заручитися його згодою.

На випадок, якщо все ж таки доведеться надати 
допомогу потерпілому за відсутності медичного 
працівника, слід зробити наступне: якомога швидше 
укрити потерпілого від вітру й холоду; замінити мо-
крий одяг; якщо необхідно, зробити штучне дихання 
та непрямий масаж серця; по-можливості дати йому 
гарячу їжу й питво. Ні в якому разі не намагайтеся 
відігріти таку людину гарячою водою чи вогнем!

олександр єгоРоВ, головний спеціаліст секто-
ру взаємодії з правоохоронними органами, цивіль-
ного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи 
райдержадміністрації.

БезПека ЖиТТєдіяльНосТі

Не злоВЖиВайТе 
ВодНим оздоРоВлеННям

чи правда, що можна купувати ліки для гіпер-
тоніків зі знижками? Так. Вже понад рік в Україні, 
у тому числі й на Дніпропетровщині, у рамках со-
ціальних ініціатив Президента Віктора Федоровича 
Януковича діє пілотний проект з регулювання цін на 
лікарські засоби для осіб із гіпертонічною хворобою.  
Для того, щоб заощаджувати кошти на лікуван-
ня цієї хвороби, людині достатньо просто зверну-
тися на прийом до свого лікаря та отримати рецепт.  
Звернувшись із цим рецептом до будь-якої аптеки – учас-
ниці даного проекту – людина гарантовано отримує ліки зі 
знижками. Різницю ж у вартості аптекам компенсує держа-
ва. Зазначимо, що на Дніпропетровщині за завданням гу-
бернатора Дмитра Колєснікова продовжується розширен-
ня мережі аптек, у яких можна купити ліки від гіпертонії 
зі знижками. За останній рік їх кількість зросла у 16 разів. 

Є питання щодо охорони здоров‘я? Звертайтеся! Телефон 
«гарячої» лінії Департаменту охорони здоров’я Дніпропе-
тровської облдержадміністрації: 0-800-50-72-50 

В очах наших дітей, ми, дорослі,  всі трішки ча-
рівники. І в наших силах зробити оченята дитини 
щасливими, сяючими сміхом і радістю. Чим більше 
радісних подій відбувається в дитинстві, тим більше 
довіри та порозуміння залишається до дорослих у 
дитини протягом усього життя. 

На території Олександрівської сільської ради спеці-
алістами філії Дніпропетровського районного центру 
соціальних служб для сім‘ї, дітей  та молоді, був органі-
зований та проведений захід із нагоди новорічних свят. 
На новорічну ялинку були запрошені діти пільгових ка-
тегорій та діти із сімей зі складними життєвими обста-
винами, їх батьки. З великою радістю погодилися взяти 
участь у створенні новорічного свята для дітей депутати 
сільської ради та підприємці села Надія Александрова, 
Алла Янко, Лариса Барабан, Микола Бородій, Наіл Ве-
кілов, Наталія Карпова, Олександр Логвінов, Олександр 
Євстифєєв, Лідія Садовникова, Марина Тімакова. Вони 
із задоволенням забезпечили юних односельчан ново-
річними солодкими подарунками та призами. На святі 
були присутні представники сільської ради та депутат 
районної ради від Партії регіонів Микола Стадник, який 
особисто привітав дітей із новорічними святами. До ді-
тей завітав Дід Мороз (учень 11 класу Біловол Микола). 
Дітки з захопленням розповідали вірші, активно брали 
участь у конкурсах, запропонованих спеціалістами філії, 
отримували призи. Дівчатка, Валерія Трубіцина й Олена 
Бумбулашвілі, приготували та виконали танок. У кінці 
свята дітям запропонували прикрасити «Ялинку мрій» 
побажаннями на наступний рік. Вони з радістю озвучили 
свої бажання й очікування від наступаючого 2014 року. 
Батьки щиро вдячні всім тим, хто брав участь в організа-
ції свята й подарував краплинку радості та щастя їх дітям.

олеся РаФальська, олена дудНик, спеціа-
лісти філії ДРЦСССДМ у с. Олександрівка.   

Дітям – свято, Дорослим – поДяка

ВідлуННя НоВоРічНого сВяТа

На оперативній нараді райдер-
жадміністрації, яку провів в.о. 
голови Роман Пруденко. Праців-
ники районної дитячої бібліотеки 

провели огляд літератури, при-
свяченої життю та творчості Тара-
са Шевченка.

В цьому році вся світова спіль-
нота святкує 200-річчя з дня на-
родження поета.

Поетична спадщина Т. Г. Шев-
ченка вже давно переросла наці-
ональні межі й увійшла до скарб-
ниці надбань світової літератури. 
Олесь Гончар писав, що правда 
«Кобзаря», як правда Святого 
Письма, для людства ніколи не 
постаріє, не погасне. Шевченко 
відкрив світові Україну, розкрив її 
душу, героїчні і трагічні сторінки 
її історії, провістив неминучу сво-
боду і «добру славу, славу Украї-
ни» в історичній перспективі.

Увазі учасників наради був за-
пропонований огляд цікавих книг 
про життя й творчість Кобзаря: 
П.Зайцев Життя Тараса Шевченка. 

Ця монографія якнайповніше роз-
криває всі аспекти біографії поета.

Тарас Шевченко: невідомі сто-
рінки життя. Ця книга розкриває 
цікаві сторінки життя поета, також 
цікаво дізнатися, що перше скуль-
птурне зображення Шевченка було 
створене у Санкт – Петербурзі вже 
через рік після його смерті. 

Т.Шевченко Я так її, я так лю-
блю…: вірші та поеми. Книга ви-
пущена за Програмою соціально 
значущих видань України. Я дуже 
щиро вас люблю…: Шевченко 
у розповідях сучасників. Книга 
цікава тим, що містить спогади 
людей, які добре знали Тараса 
Шевченка. Це Варвара Репні-
на, Пантелеймон Куліш, Микола 

Костомаров, Іван Тургенєв та ба-
гато інших.

В. Мельниченко Тарас Шевченко 
в Москві. Ця книга написана Гене-

ральним директором Культур-
ного центру України в Москві 
і цінна тим, що в ній висвітлю-
ються всі московські маршрути 
Шевченка і створено карту його 
перебування в місті. Це сформу-
вало передумови для організації 
постійних пішохідних і автобу-
сних екскурсій по Шевченків-
ських місцях Москви.

М. Стороженко Мій Шевченко: 
альбом. Мистецька Шевченкіа-
на – наш багатющий духовний 
скарб, серед цього багатства 

завжди сяятимуть перлини М. Сто-
роженка. Створене ним – унікальне. 
Це не ілюстрації, це співтворчість 
Шевченкової поезії й самого образу 
Шевченка – у душі естетично і на-
ціонально відповідальної людини.

Зараз у всіх бібліотеках Дніпро-
петровського району представ-
лені розгорнуті книжкові вистав-
ки, оформлені тематичні стелажі 
«Вічний як народ», на яких пред-
ставлені всі видання Т. Г. Шевчен-
ка та література про нього. Тож 
прилучайтесь до Шевченківсько-
го слова, читайте, надихайтеся та 
робіть наше життя кращим.

Тетяна РуХліНська,
заступник директора по роботі з 
дітьми ДЦРБ.

оПеРаТиВНа НаРада

р е а л із а ц і я  у  р е г і о н і  з а в Д а н ь  П р е з и Д е н та  у к ра ї н и  щ о Д о  н а л е ж н ої 
ПіДготовки До віДзначення 200-річчя віД Дня нароДження тараса Шевченка

Усі дні новорічних канікул працювала Кіровська 
селищна бібліотека. Дітлахи постійно навідува-
лися за новими книжками, з зацікавленістю брали 
участь у святкових концертах та 
бібліотечних уроках, присвячених 
не тільки новорічним свя-
там, але й 200-річчю ви-
датного українського по-
ета – Тараса Григоровича 
Шевченка.

Учні молодших класів читали «Буквар», скла-
дений Шевченком та малювали картини до віршів 
Т.Г.Шевченка. Учням середніх та старших класів до 
вподоби прийшлись бібліотечні уроки та  вікторина, 
присвячена ювілею поета. В ході проведення уроків 
у бібліотеці учні багато нового дізналися про життя 
Т.Г.Шевченка, про його багатогранність таланту.

Усім відомо про його заслання й військову служ-
бу. Та, виявляється, що майбутній відомий поет  під 
час солдатчини, служив не лише солдатом, а ще й 
матросом. Тарас Шевченко з дитинства знав про 
Чорне море, про морські походи і звитягу запорож-
ців у морських походах з оповідей діда Івана, колись 
вільного козака-гайдамаки. З дитинства він чув про 

море з оповідань чумаків, бо ж Чумацький шлях до 
Криму проходив повз його рідне село. Подальша 
доля Шевченка склалася так, що він, засланий ца-

рем на службу солдатом в Оренбург-
ський корпус, два літа – з 11 травня 

1848 року до 10 жовтня 1849 
року, служив матросом і од-
ночасно виконував обов’язки 
рисувальника-живописця в 
Аральській описовій інспек-

ції, під керівництвом Бутакова О.І.
Шевченко за час свого плавання зумів створити 

понад 200 малюнків і нарисів, які стали творами ви-
сокого мистецтва.

Тарас Григорович Шевченко  популярним поетич-
ним словом та пензлем художника відкрив народу 
зарослу тернами дорогу до моря, показав суспіль-
ству та багатьом українцям, що море у минулі часи 
було для «славних прадідів» таким же ратним полем, 
як і український степ. Ще багато й багато нового ми 
дізнаємось про українського славетного поета – неза-
бутнього Тараса Шевченка.

Вікторія юдіНа, 
бібліотекар сел.Кіровського.  

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ 
ТА ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКА

до юВілею коБзаРя

Нещодавно в Любимівській СЗШ у 
рамках  Всеукраїнської акції «Врятува-
ти. Запобігти. Допомогти» був проведе-
ний урок на тему «Запобігти пожежам 
під час проведення новорічних свят», 
який мав мету: ознайомити учнів із 
правилами та інструкціями з пожеж-
ної безпеки, розвивати навички запобі-
гання виникнення пожеж. Ця тема для 

учнів нашої школи не є новою, бо вони  
вже  декілька  років  є  активними  учас-
никами  змагань  дружин  юних пожеж-
ників. Урок підготувала завуч із НВР 
Вікторія Масалова.  

На урок були запрошені почесні гості 
та друзі нашої школи, а саме: помічник  
народного депутата України від Партії 
регіонів Віктора Бутківського – полков-
ник  Микола Бухтіяров, начальник Дні-
пропетровського  районного сектору 
головного управління ДСНС – полков-
ник  В’ячеслав  Білашенко й начальник  
відділу  інформації  та  комунікації з 
громадськістю – підполковник Вікто-

рія  Нікітіна. Урок був незвичайним і 
нагадував  справжнє свято на  честь по-
жежників-рятувальників. Пройшов за-
хід у актовій залі, участь у ньому взяли  
учні майже з усіх класів. Учні 2 класу 
були сірниками та розповідали вірші  
про «добрий» вогонь; колектив учнів 
7 і 9 класів інсценізував  казку, в якій 
дід разом із бабою рятували свою хату 
від пожежі. Між командами учнів 5 і 6 
класів відбувся турнір із питань знання 
правил пожежної безпеки. 

Закінчився  урок душевною піснею, 
присвяченою нелегкій професії по-
жежника-рятувальника, яку викона-

ла учениця 9 класу Анастасія Сєда.
Учнівський та педагогічний колективи 

висловили гостям слова щирої вдячно-
сті. Адже люди, які обрали собі професію 
пожежника-рятувальника заслуговують 
на повагу своєю самовідданою працею, 
мужністю, сміливістю, небайдужим 
ставленням до чужої біди, саме вони, не 
шкодуючи власних сил та здоров’я при 
гасінні пожеж, ліквідації наслідків ава-
рій та стихійних лих, забезпечують мир 
та спокій наших громадян.

ганна ТеРНоВа, 
вчитель української мови та літерату-
ри Любимівської СШ.

уРок ПоЖеЖНої БезПеки

ВрятуВати. Запобігти. 
Допомогти! 
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міНісТеРсТВо доХодіВ і зБоРіВ  

Атестація – беззаперечна вимо-
га часу, основна форма державного 
контролю, спрямована на визна-
чення ефективності роботи загаль-
ноосвітнього навчального закладу 
відповідно до державних стан-
дартів, результативності навчаль-
но-виховного процесу, аналізу по-
тенційних можливостей навчаль-
ного закладу та ступеня їх реалі-
зації. Важливість запровадження 
системи контролю викликана тим, 
що якість освіти значною мірою 
«визначає» рівень життя людини, 
суспільства.

Тому один раз на 10 років усі 
навчальні заклади проходять цю 
важливу процедуру. Так, з 4 по 18 
жовтня у КЗ Новоолександрівська 
СЗШ відбулася чергова атестація, 
яку здійснювали члени регіональ-
ної експертної ради Департаменту 
освіти і науки облдержадміністра-
ції у складі Безени І.М., Туманової 
Н.П. та членів експертної ради у 
складі 12 чоловік – представників 
відділу освіти райдержадміністра-
ції. На атестації були присутні 
Новоолександрівський сільський 
голова Олександр Візір та депутат 
районної ради Валентина Прийма-
ченко.

На сьогоднішній день Новоолек-
сандрівська середня загальноос-
вітня школа – це сучасний заклад 
освіти, який із 2003 року є про-
фільним навчальним закладом, 
що реалізує основну мету: пошук, 
відбір, навчання, розвиток творчо 
обдарованих і здібних дітей, збага-
чення інтелектуального, творчого, 
культурного потенціалу України. 
Педагогічний процес здійснює 21 
вчитель. Вони навчають 298 учнів 
і співпрацюють з їхніми родина-
ми, громадськими організаціями, 
мешканцями мікрорайону з метою 
створення максимально сприятли-
вих умов для психічного, фізич-
ного, інтелектуального розвитку 
особистості. Школа укомплекто-
вана висококваліфікованими пе-
дагогічними працівниками, серед 
яких 4 мають звання «Вчитель-ме-
тодист», 3 – «Старший вчитель», 9 
вчителів мають «Вищу» категорію. 
За вагомий  внесок у розвиток осві-
ти України двоє вчителів нагород-
жено нагрудним знаком «Василь 
Сухомлинський». Ось уже 28 ро-
ків очолює цей творчий колектив 
Відмінник освіти України, вчи-
тель-методист Овсюк Олександр 
Миколайович.

Школа славиться і своїми ви-
пускниками, серед яких – 50 ме-
далістів: 20 срібних та 30 золотих. 
Випускники школи – викладачі 
ВУЗів, художники, лікарі, поетеса. 
Чотирнадцять із них стали вчите-
лями рідної школи. Міцні знання, 
що їх отримують учні, дають ви-
сокі результати. Так, у 2012-2013 
н.р. школа посіла почесне ІІ місце 
серед шкіл району в ІІ етапі Всеу-
країнських олімпіад з базових дис-
циплін: перших місць – 9, других – 

10, третіх – 5. Призерами обласних 
олімпіад із предметів стало троє 
учнів. Є 1 переможець та призер 
Всеукраїнської олімпіади з геогра-
фії. 749 учнів стали учасниками 
мріжнародних та всеукраїнських 
конкурсів: «Кенгуру», «Левеня», 
«Патріот», «Грінвич», «Геліантус», 
«Смішний колосок», «Кришталева 
сова».

Із 1995 року заклад отримав ста-
тус школи з поглибленим вивчен-
ням англійської мови з початкових 
класів. У 1998 році введено непе-
рервне валеологічне виховання. 

За здобутки у цій галузі нагород-
жені Грамотою Міністерства осві-
ти України. З 1999 року педагоги 
школи – активні учасники педаго-
гічних ярмарків та міжнародних 
виставок, за що отримали дипло-
ми Міністерства освіти України. У 
2009-2010 н.р. школа включилась у 
Всеукраїнський експеримент «Про-
ектування особистісно-розвиваль-
ного змісту навчально-виховного 
процесу загальноосвітнього на-
вчального закладу». З 2010 року – 
учасники Всеукраїнської програми 
«Школи-новатори», де увійшли до 
числа десяти кращих навчальних 
закладів області. Всі жителі шкіль-
ної республіки – славні господарі, 
за що мають нагороду конкурсу 
«Школа – мій рідний дім». Свої та-
ланти учні школи проявляють на 
різноманітних творчих конкурсах 
районного та обласного рівня, за 
що відзначені грамотами та дипло-
мами. 

За підтримки народного депу-
тата України В.В.Бутківського, 
сільського голови О.О. Візира, де-
путатів місцевого самоврядування 
Тяско І.М., Тяско В.П., Вальчука 
В.І., Івженка А.Ф., батьківського 
комітету в школі відбуваються змі-
ни на покращення умов навчання 
та виховання підростаючого поко-
ління. Тож педагогічний та учнів-
ський колективи підійшли до атес-
тації з вагомими здобутками.

Атестація школи забезпечує реа-
лізацію єдиної державної політики 
у сфері загальної середньої освіти. 

Тому перевірці підлягали: вико-
нання навчальних планів і про-
грам, якість знань, умінь і навичок 
учнів; дотримання вимог Держав-
ного стандарту загальної серед-
ньої освіти; якість і ефективність 
роботи педагогічного колективу; 
дотримання вимог щодо охорони 
дитинства, санітарно-гігієнічних 
та протипожежних норм, вимог 
техніки безпеки; забезпечення 
прав учнів на захист від будь-яких 
форм фізичного або психічного на-
силля, запобігання формуванню у 
них шкідливих звичок; організація 

харчування й медичного обслуго-
вування.

Адміністрацією КЗ Новоолексан-
дрівська СЗШ спільно з членами 
педагогічного колективу було ви-
конано ретельний самоаналіз згід-
но з Критеріями оцінювання діяль-
ності загальноосвітніх навчальних 
закладів. Матеріали самоаналізу 
стали основою для роботи експерт-
ної комісії. Перевірка показників 
діяльності закладу підтверджує 
об’єктивність оцінки та висновків.

У загальному підсумку за всіма 
показниками освітньої діяльності 
результат складає 846 балів, що 
відповідає високому рівню.

За наслідками атестаційної екс-
пертизи встановлено, що діяль-
ність комунального закладу Ново-
олександрівська середня загаль-
ноосвітня школа в сфері загальної 
середньої освіти відповідає висо-
кому рівню. Дніпропетровська ре-
гіональна експертна рада затвер-
дила рішення експертної комісії і 
діяльність КЗ Новоолександрівська 
середня загальноосвітня школа ви-
знано на високому рівні з відзна-
кою.

Час перевірки – позаду. Попере-
ду – нові висоти, досягнення яких 
вимагає нових зусиль. То ж нехай 
буде невичерпною енергія та дже-
рело наснаги острівця знань, назва 
якого – Новоолександрівська се-
редня загальноосвітня школа.

Наталія олійНик, 
начальник відділу освіти, голова 
експертної комісії.

НаВчальНо-ВиХоВНий ПРоцес

атестація  з  віДзнакою

ПодаТок На додаНу 
ВаРТісТь –  НоВа ФоРма

 зВіТНосТі 
http://lv.minrd.gov.ua/media-ark/

news-ark/print-125939.html
Головне управління Міндоходів у 

Дніпропетровській області повідом-
ляє, що 30 грудня 2013 року в «Офі-
ційному віснику України» опубліко-
вано Наказ Міністерства доходів і 
зборів України від 13.11.2013 №678 
«Про затвердження форм та Порядку 
заповнення і подання податкової звіт-
ності з податку на додану вартість». 
Нову форму податкової звітності з 
ПДВ слід подавати з 03.02.2014 року. 

Звертаємо увагу платників, що в 
декларації, додатках до неї та решті 
документів поняття «орган держав-
ної податкової служби» замінено на 
«контролюючий орган». Декларацію 
доповнено рядком «5.1» розділу «По-
даткові зобов’язання», в якому будуть 
окремо зазначатися суми операцій 
з вивезення товарів за межі митної 
території України, із числа операцій, 
звільнених від оподаткування ПДВ.

Додано рядок «16.1.4» розділу «По-
датковий кредит» для відображення 

коригування вартості придбаних із 
ПДВ товарів, послуг та необоротних 
активів, використаних в операціях, 
які не є об’єктом оподаткування.

Змін зазнали: додаток 1 (розраху-
нок коригування сум ПДВ), додаток 
3 (розрахунок бюджетного відшко-
дування), додаток 5 (розшифровки 
податкового зобов’язання та податко-
вого кредиту в розрізі контрагентів), 
додаток 6 (довідка Д6), до яких дода-
но деякі колонки та рядки.

НоВа ФоРма РеєсТРу 
ПодаТкоВиХ НакладНиХ

Головне управління Міндоходів у 
Дніпропетровській області повідом-
ляє, що 31 грудня 2013 року в «Офі-
ційному віснику України» опубліко-
вано Наказ Міністерства доходів і 
зборів України від 25.11.13 № 708 
«Про затвердження форми реєстру 
виданих та отриманих податкових 
накладних та порядку його ведення». 

Форма реєстру виданих та отри-
маних податкових накладних та По-
рядок ведення реєстру виданих та 
отриманих податкових накладних 
набирає чинності з першого числа 

місяця, що настає за місяцем його 
офіційного опублікування, тобто з 
01.01.2014 року. Детально ознайоми-
тися з реєстром податкових наклад-
них та Порядком їх ведення за поси-
ланням: 
h t t p : / / m i n r d . g o v . u a / d a t a /
nor mat iv/0 0 0 /0 0 0 /62955/0 612 _
poryadok_RVOPN_708.doc 

деклаРація 
ПРо майНоВий сТаН 

і доХоди В НоВому ФоРмаТі
Головне управління Міндоходів у 

Дніпропетровській області повідом-
ляє, що від 31 грудня 2013 року дій-
сна нова форма податкової декларації 
про майновий стан і доходи та від-
повідно Інструкція щодо заповнення 
податкової декларації про майновий 
стан і доходи. Тож, з 01.01.2014 року 
підвівши підсумки 2013 року фізич-
ні особи – платники податку повинні 
подавати до територіальних органів 
Міндоходів за місцем реєстрації по-
даткову декларацію про майновий 
стан і доходи нової форми.

Декларація складається з восьми 
розділів та семи додатків. 

у дНіПРоПеТРоВській одПі 
ПРоВедеНо «кРуглий сТіл» 

з ПідПРиємцями
У новому році в Дніпропетровсь-

кій ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропе-
тровській області проведено засідання 
«круглого столу» за участі начальника 
Віктора Ростема та представниками ма-
лого і середнього бізнесу.

Віктор Іванович привітав присутніх 
із Новим роком та Різдвом Христовим. 
Побажав приємних змін у законодав-
стві, що є запорукою розвитку суспіль-
ства та великих здобутків.

За «круглим столом» обговорювали-
ся питання щодо налагодження діало-
гу з бізнес-середовищем, оперативного 
та своєчасного реагування на потреби 
платників податків. Із зацікавленістю 
суб’єкти господарювання заслухали 
підсумки роботи Дніпропетровської 
ОДПІ за 2013 рік та про останні важливі 
новації у законодавстві, які почали дія-
ти з 1 січня 2014 року.

Керівник інспекції звернув увагу на 
переваги подання звітності в електрон-
ному вигляді: платникам податків не 
потрібно витрачати свій час на відві-
дування інспекції, стояти в чергах, не 
потрібно купувати бланки декларацій, 
вести звітну документацію у паперово-
му вигляді, достатньо зберігати елек-
тронні аналоги. Аби створити сприят-
ливі умови для подання електронної 
звітності, в тому числі звітності з ЄСВ 
та звітності з ПДВ, Міністерством до-
ходів і зборів України на офіційному 
веб-порталі в розділі «Електронна звіт-
ність» розміщено інформацію про без-
коштовні програмні продукти, які мож-
ливо використовувати при формування 
та підписанні звітності безкоштовними 
електронними ключами.

Поступово спілкування перейшло до 
теми щодо кампанії декларування до-
ходів громадян, отриманих у 2013 році. 
Віктор Іванович нагадав присутнім про 
необхідність завітати до органів Мін-
доходів та подати декларацію про май-
новий стан та доходи, навів приклади, 
коли громадяни повинні подавати таку 
декларацію. Декларація подається до 1 
травня 2014 року громадянами до ор-
ганів доходів і зборів за місцем реєстра-
ції.  Крім того, подати декларацію мо-
жуть фізичні особи, які мають право на 
податкову знижку. У 2014 році платни-
ки податку на доходи фізичних осіб, які 
бажають реалізувати своє право на по-
даткову знижку, податкову декларацію 
можуть подати упродовж  усього року.

Керівник податкової інспекції зазна-
чив, що з нагоди річниці створення 
Міністерства доходів і зборів України 
Дніпропетровська ОДПІ проводить ак-
цію по збору пропозицій та зауважень 
від представників бізнесу. Для цього 
в Центрі обслуговування платників 
встановлена скринька побажань, яка 
дасть змогу всім бажаючим висловити 
свої думки, бачення щодо роботи тери-
торіальних органів Міндоходів, надати 
пропозиції щодо напрямків подальшої 
співпраці. 

Наприкінці зустрічі присутні були 
проінформовані про графік роботи Цен-
тру обслуговування платників, антико-
рупційний сервіс «Пульс», електрон-
ний сервіс «Електронний кабінет плат-
ника податків» та ряд інших сервісів.

дніпропетровська одПі.

10 грудня 1998 року Генеральна асамблея 
ООН прийняла дуже важливий документ для 
всього прогресивного людства: Загальну де-
кларацію прав людини. Дотримуватися норм 
цієї Декларації повинна кожна демократична 
держава. Знати свої права та поважати зако-
ни, саме це стало метою вікторини «Чи знаю 
я закон», що пройшла для учнів 9, 10 та 11 
класів у Горянівській школі. Відмінні право-
ві знання показали учні 11 класу Ігор Продан 
та Ігор Лисенко, які привели свої команди до 
перемоги. Діти розглядали конкретні ситуа-
ції, в яких може опинитися кожна людина та 
давали правову оцінку подій. Формування 
правової культури школярів, популяризація 
правових законів – головна мета, яку було 
досягнуто на цьому заході.

Наталія кісілоВа, 
вчитель історії та правознавства Горя-
нівської СЗШ. 

ПізНаВальНий уРок 

чи зНаю я закоН 
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П Е Р Е В Е Д Е Н Н Я 
ОБ’ЄКТА НЕРУХО-

МОГО МАЙНА З ЖИТЛОВОГО У НЕЖИТЛОВИЙ 
АБО З НЕЖИТЛОВОГО У ЖИТЛОВИЙ

1. Для проведення державної реєстрації прав з вида-
чею свідоцтва про право власності на нерухоме майно 
у зв’язку з переведенням об’єкта нерухомого майна з 
житлового у нежитловий або з нежитлового у житловий 
заявник подає органові державної реєстрації наступні 
документи: заява встановленої форми; документ, що 
підтверджує внесення плати за надання витягу з Дер-
жавного реєстру прав; документ про сплату державного 
мита; правовстановлювальні документи*; документ, що 
містить технічну характеристику такого об’єкта неру-
хомого майна і формується за результатами проведен-
ня його технічної інвентаризації; рішення відповідного 
органу, уповноваженого законом на прийняття рішення 
про переведення об’єкта нерухомого майна з житлового 
в нежитловий або з нежитлового в житловий; копія доку-
мента, що посвідчує особу заявника; у разі подання заяви 
заінтересованою особою особисто. Така особа, крім до-
кумента, що посвідчує її особу, подає органові державної 
реєстрації прав копію реєстраційного номера облікової 
картки платника податку згідно з Державним реєстром 
фізичних осіб – платників податків; у разі подання заяви 
уповноваженою особою така особа, крім документа, що 
посвідчує її особу, подає органові державної реєстрації 
прав копію документа, що підтверджує її повноваження.

(Продовж. чит. в наступному номері газети) 
Валерія гРигоРук, провідний спеціаліст відділу 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
реєстраційної служби.

Швидко проходять дні довгоочікуваних 
зимових канікул. На превеликий жаль по-
года не порадувала дітлахів сніжком та 
морозом, але все ж час відпочинку прохо-
дить цікаво.

Для зимових розваг учні 5 класу Горя-
нівської школи разом із класним керів-
ником Н. Кісільовою обрали ковзанку 
розважального комплексу «Караван». 
Своєю майстерністю відзначилися Богдан 
Готвянський та Катя Єфименко, а дехто 
тільки розпочав «кар’єру фігуриста». Учні 
7 класу із класним керівником В. Кенею 
вирішили сходити на прогулянку до зимо-
вого лісу. Хоч покататися на санчатах не 
довелося через відсутність снігу, та все ж 
час було проведено неабияк цікаво та ве-
село.

Незважаючи на канікули, дітей вдома 
утримати важко, й для цього є причини, 
адже в школі працюють гуртки: «Петри-
ківський розпис», «Юні бджолярі», «Юні 
друзі природи молодшого шкільного 
віку», «Танцювальний», «Юні квітни-
карі», «Бісероплетіння», «Спортивний», 
«Юний футболіст», «Сходинки до інфор-
матики», «Екологічна біохімія». Керів-
ники гуртків намагаються максимально 
зацікавити дітей, а ті в свою чергу повні-
стю поринають у творчий процес. Роботи 
гуртківців неодноразово займали призові 
місця на районних, обласних і Всеукраїн-
ських виставках та конкурсах.

Наталія кісільоВа, 
вчитель історії Горянівської СЗШ.

Щаслива пора 

юсТиція іНФоРмує

Нещодавно в актовій залі міської ради громада м. Підгородного зібралася... на 
вечорниці! Спонукав до цього 175-річний ювілей Івана Семеновича Нечуя-Левиць-
кого. Ще зі шкільних років ніхто не був байдужим до героїв його творів. Історія 
України, народні традиції та звичаї, типо-
ві характери, захопливі сюжети – усе є в 
літературній спадщині класика. Народив-
ся письменник 25 листопада 1838 року в 
містечку Стеблеві Канівського повіту на 
Київщині, у родині священика. Закінчив 
Богуславське духовне училище, Київську 
духовну семінарію й Київську духовну 
академію. Та священиком він не став, а 
дістав призначення в Полтаву, на посаду 
вчителя російської словесності в духов-
ній семінарії. Працював пізніше вчите-
лем у Кишиневі. У 1866 р. створив першу 
повість «Дві московки». З того часу напи-
сано понад 35 художніх творів, серед них 
– «Кайдашева сім’я», «Микола Джеря», 
«Бурлачка», «Афонський пройдисвіт», 
«Князь Єремія Вишневецький» та ін. 

Отож, аби згадати свого «літературного 
батька», перед публікою зібралися герої 
його повістей та оповідань. Господинею 
веселих вечорниць побажала бути Пала-
зя Солов’їха (бібліотекар Лариса Омель-
ченко), а зустрічати гостей їй допомагала 
«заклята подруга» й сусідка Парася Гришиха (директор місцевого музею Вікторія 
Чередніченко). Це саме про них І. Нечуй-Левицький написав  оповідання: «Баба 
Параска та баба Палажка», «Біда бабі Парасці Гришисі», «Біда бабі Палажці Со-
лов’їсі». На вечорниці, як і годиться, набігли святково вбрані дівчата (праців-
ники бібліотеки та Будинку культури), а також парубки, з-поміж  яких були 
помічені брати – Карпо й Лаврін Кайдаші (директор БК Віталій Моргун та його 
підлеглий – художній керівник Станіслав Махно). Присутні «підслухали» їх-
ній знаменитий діалог про красу й чесноти можливих обраниць...

Наша Вітчизна завжди славилася вишитими рушниками. Ось і на вечорницях 
дівки, бувало, вишивали… Хай і нечасто, але траплялися й хлопці, які теж лю-
били цю справу, а в подальшому житті  вишивка залишалася захопленням, а то 

й ставала професією. Так було з Василем 
Канделою, майстром із Дніпропетров-
ська, який створив кілька десятків виши-
тих портретів Тараса Шевченка та інших 
письменників. Публіка з цікавістю по-
дивилась відео про вишивки Василя Де-
мидовича. Кадри були озвучені віршем 
Лариси Омельченко «Мелодія вишиваної 
віхоли», що його авторка присвятила зем-
лякові. 

Які ж вечорниці без гумору? Учасни-
ця народного гурту «Журавка» Любов 
Мимріна потішила публіку гуморесками 
Павла Глазового. «Баба Палажка» приві-
тала артистку з радісною новиною: наша 
пані Люба пройшла відбір для участі 
в Битві хорів, яка проходила в столиці. 
Групу хористок із Дніпропетровська про-
дюсував знаменитий італійський співак 
Алесандро Сафіно. Співачки протрима-
лись на конкурсі аж 8 ефірів, зупинив-
шись перед самісіньким фіналом!.. Після 
оплесків талановитій землячці на вечор-
ницях  затіяли власну «битву хорів» – 

між двома народними гуртами: «Криниця» та «Журавка». Очікувано перемогла 
дружба, як і в стосунках «вічних подруг» – Палажки та Параски: у фіналі присутні 
зажадали від них примирливого поцілунку! Як сказали по тому ведучі, вони «й 
помирилися, й поморилися»...

Свято вдалося! І, хоч надворі хазяйнував зимний вітер, всі охоче пішли на схо-
ди – разом фотографуватися! Люблю колективні фото: там кожен – унікальний...

лариса омельчеНко, 
бібліотекар районної дитячої бібліотеки, м. Підгородне.

НаРодНі ТРадиції

ПосПішаймо, Грицю, та й на вечорниці!

цікаВе дозВілля

Дотримуйтеся кількох простих порад аби не стати жерт-
вою злочинців. Не впускайте в дім незнайомих людей, які 
називають себе працівниками різноманітних служб та 
організацій і пропонують свої послуги. Пам’ятайте, що 
всі платежі ви можете здійснюва-
ти через каси, а не віддавати гро-
ші будь-кому в руки. Вимагайте 
пред’явити документи чи вказати 
свій службовий телефон. Перед-
звоніть за цим номером та дізнай-
теся, чи там справді є такий пра-
цівник та мету його візиту.

кожен самотній пенсіонер пови-
нен мати телефони комунальних, 
соціальних служб, центрів для 
одиноких громадян похилого віку на видному місці.

Не користуйтеся послугами незнайомців на вулиці, 
коли вам пропонують швидкий заробіток, розіграш побу-
тової техніки від фірми, якої не існує, миттєвий виграш у 
лотерею. Не заводьте розмову з незнайомцями, ким би вони 
– ворожками, ясновидицями чи цілительками – не назива-

лися. На будь-які питання, навіть найбезневинніші, не від-
повідайте, просто проходьте мимо. Аферисту, який має дар 
гіпнозу, треба лише зупинити вас «на хвилинку», розпоча-
ти під будь-яким приводом розмову, а вже далі перехожий 

і незчується, як зніме з себе золоті прикраси та 
ще й винесе з домівки всі заощадження.

Не вірте незнайомцям, що пропонують 
купити лікарські засоби за дуже низькими 
цінами, а також рекламують чудо-засіб від 
усіх хвороб. У дні отримання пенсій чи інших 
платежів намагайтеся відвідувати поштове 
відділення, банк разом із родичами чи людь-
ми, яким ви довіряєте.

якщо ви запідозрили, що вас намагають-
ся обдурити, негайно телефонуйте до черго-

вої частини дніпропетровського РВ: дніпропетровсь-
кій район, сел. ювілейне, вул. Радгоспна, 38, або за 
тел.: 753-77-04, моб. тел.067-539-95-03.

юрій аНТоНюк, заступник начальника сектору ДІМ 
Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропе-
тровській області, майор міліції.

міліція іНФоРмує

заПоБігаННя  скоєННю  злочиНіВ  щодо  гРомадяН  ПоХилого  Віку

сПРаВи  деПуТаТські  

НоворічНі  свята у  сільській  школі

У кожну школу, в кожен дім, в  кож-
ну родину знову й знову приходить  
Новий  рік. У 2014 році Дід Мороз  та 
Снігуронька, як завжди, постукали  в  
двері, і до маленької сільської школи. 
Ця школа знаходиться в с. Старі Ко-
даки Новоолександрівської сільської 
ради Дніпропетровського району.  Ке-
рує вже багато років  цим  навчальним  
закладом  – Юношев В.Г.,  його  пова-
жають та люблять  односельці. 

Живе в с. Старі Кодаки (Сажівка) 
та  10-ть  років допомагає Старо-
кодацькій сільській школі добра 
та чуйна людина, лікар за фахом, 
член Партії регіонів Андрій Івжен-
ко.  Він  також є керівником  Дні-
пропетровського обласного  благо-
дійного медико-реабілітаційного 
фонду «Крок назустріч»

www.fondZUSTRISH.ucoz.net .   
Андрій Федорович піклуєть-

ся   про  Старокодацьку сільську  
школу,  бо в  ній  навчаються  учні  
з  Сажівки,  діти  з  його виборчо-
го  округу. Кожен навчальний рік,  
відзначаючи разом із педагогами 
кращого учня, проводячи різного на-
прямку  конкурси, він долучає до  них  
усіх учнів та громаду с. Старі  Кодаки.    

Свято Нового року для маленької 
сільської школи проводилося 27  груд-
ня в клубі с. Старі Кодаки. На цьому 
святі були присутні вчителі з учнями,  
батьки дітей, адміністрація навчаль-
ного  закладу та депутати села Старі 
Кодаки. Після виступу акторів та піс-
ля усіх  привітань гостей наприкінці 
свята Андрій Федорович подарував 
учням школи солодкі подарунки.  

Андрій  Федорович завжди прихо-

дить  не  з  пустими  руками:  кращо-
му  учневі  випускного  класу  НСЗШ  
ім.  Дев’ятка  на  випускному балі він 
традиційно дарує сучасний нетбук,  
в день Святого Миколая  переможця  
конкурсу «Моє село» нагородив ві-
деоплеєром, а  до Дня  Перемоги  по-
дарував колекційний  збірник  віршів  
видатного  українського  поета  Т.Г. 
Шевченка учневі, який написав  най-

кращий  вірш  до  свята  9-го  Трав-
ня.  Для  сивих  ветеранів  Великої 
Вітчизняної війни  вірш  був  зачита-
ний  автором біля  пам’ятника воїнам, 
які загинули, захищаючи світ від фа-
шизму. А трьох переможців конкурсу  
на кращу ялинку, яка була створена  
власноруч  першокласниками  школи,  
депутат  Івженко  нагородив  грошо-
вими преміями.  

Ще  на  початку своєї  депутатської  
роботи,  у  2012  році,  депутату  Івжен-
ку А.Ф.  вдалося  об’єднати виборців 
Сажівського виборчого округу. 

Депутатом був створений сайт  
ОСН  з  ЗМВ «Сажівка», для прозо-
рості  дій  місцевої влади та  постій-
ного  висвітлювання подій в  окрузі та 
за його межами www.sazhivka.ucoz.ua.  
У 2011 році спільно з односельцями та 
депутатами сільської ради визначена 
ділянка для розміщення дитячого  
майданчика. Поряд з сучасним ди-
тячим майданчиком розташувалось і 

футбольне поле. 
Разом з активом та депута-

тами Андрій Федорович бере 
активну участь у будівництві 
санітарного приміщення для 
дітей. Зокрема, залучує бла-
годійні кошти, за які придбані  
металопластикові  двері, сучас-
ні   витяжки, а також  матеріа-
ли  для проведення освітлення 
та облаштування металоплас-
тикової перегородки, яка роз-
ташувалася між кабінками, та  
багато іншого. 

Санітарне  приміщення  буде  
здано  в  строк,  а  дітей,  бать-
ки  яких  найбільш  активно до-

помагали  в  цьому будівництві, чекав 
приємний подарунок від депутата А. Ф. 
Івженка. Напередодні  Різдва,  5-го  січ-
ня, вже Нового  2014  року, біля  будівлі  
Старокодацької школи на  дітей  чекав 
автобус,  котрий  відвіз  їх  у  подорож  
до  Дніпропетровського цирку  на  Но-
ворічну циркову  програму  «Маша  й  
ведмідь».  

Саме так  виглядають дії місцевого 
депутата в спільній із громадою  спра-
ві.  Саме  так  долучається  громада  до  
благих  вчинків.

В. м.  шаВРаН.

18 січня 2014 року о 10.00 год. в приміщенні районного Бу-
динку культури (вул.Теплична, 23) відбудеться ІХ щорічний 
районний фестиваль колядок, щедрівок та вертепів «Різдвяна 
зірка». У концерті-конкурсі візмуть участь художні колективи 
та виконавці пісень, творчі талановиті зірочки з усіх куточків 

Дніпропетровського району. Кожен заклад культури матиме 
чудову нагоду продемонструвати неповторні традиції рідного 
краю. А глядачі, безсумнівно, отримають насолоду від само-
бутного дійства, що сягає своїми коренями в глибину віків.

Запрошуємо всіх святкувати народження Сина Божого. 

оголошеННя ЗапрошуЄмо на фесТиваль «ріЗДвяна Зірка»
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ХРисТиаНские исТиНы

дНіПРоПеТРоВська Рай-
деРЖадміНісТРація оголошує 
конкурс на заміщення вакантних 
посад: головного спеціаліста відділу 
ведення Державного реєстру вибор-
ців райдержадміністрації (2 посади); 
головного спеціаліста по роботі з 
персоналом райдержадміністрації; 
головного спеціаліста із здійснення 
внутрішнього аудиту райдержадміні-
страції; головного спеціаліста відді-
лу житлово-комунального господар-
ства та будівництва райдержадміні-
страції; завідувача сектору охорони 
здоров’я райдержадміністрації; го-
ловного спеціаліста сектору охоро-
ни здоров’я райдержадміністрації; 
головного спеціаліста сектору інф-
раструктури райдержадміністрації; 
головного спеціаліста з питань запо-
бігання та виявлення корупції рай-
держадміністрації; головного спеціа-
ліста відділу правового забезпечення 
райдержадміністрації; головного 
спеціаліста – бухгалтера служби у 
справах дітей райдержадміністрації; 
головного спеціаліста служби у спра-
вах дітей райдержадміністрації (тим-
часово). Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища 
освіта за напрямком роботи, стаж ро-
боти за фахом не менше 3 років, во-
лодіння персональним комп’ютером 
у обсязі користувача програмного 
забезпечення. довідка за адресою: 
сел. ювілейне, вул. Теплична, 5, 
тел.: 27-10-17.

оВНи. Вам слід бути готовими до несподіванок. Товариші по 
службі не завжди підтримуватимуть вашу думку. Будьте впев-
нені в своїх силах і досягнете успіху.

Тільці. Настає сприятливий період у вирішенні багатьох 
юридичних і фінансових питань. Серйозні покупки й придбан-
ня будуть вдалими. У вас з’явиться шанс знайти «гарного» ком-
паньйона, який допоможе збільшити прибутки. 

БлизНюки. Варто примирити свої бажання з потребами 
колег. Краще мати поганий мир, ніж добру сварку. Тиждень по-
дарує вам гарні можливості й серйозний потенціал у справах 
– скористайтеся цим.

Раки. Завдяки підтримці знайомих людей і друзів на вас че-
кає успіх у багатьох сферах життя. Проте не варто займатися 
вирішенням фінансових питань – це не принесе бажаного ре-
зультату. 

леВи. Не піддавайтесь на обман, довіряйте своїй інтуїції, 
щоб розпізнати, де правда, а де вигадка. Кохана людина зажа-
дає уваги від вас, тож доведеться пожертвувати друзями, щоб 
не зіпсувати стосунки.

діВи. Ви матимете всі шанси підвищити свій професійний 
рівень. Не стримуйте в собі талант оратора. Нове знайомство 
буде корисним.

ТеРези. Доведеться визнати чиюсь першість і перевагу над 
собою. Але така перевага не на вашу користь триватиме недов-
го. Вже у другій половині тижня ви відчуєте прилив енергії, яку 
слід використовувати з толкомі.

скоРПіоНи. Тиждень принесе серйозні випробування. На 
вас чекає дуже вдалий у діловому плані період. Вигідними ви-
являться всі нові знайомства й контакти. 

сТРільці. Тиждень внесе суттєві корективи в робочі пи-
тання. Ви зможете відстояти свої інтереси, хоча однієї критики 
буде замало. 

козеРоги. Емоційний підйом і прекрасний настрій вас су-
проводжуватимуть. Намагайтеся не замахуватися на нездійс-
ненні завдання, задовольняйся тим, що вам під силу. 

Водолії. Завдяки працьовитості та емоційному підйому ви 
здатні виконати навіть додаткову роботу, яка вас сама знайде. 
Прислухайся до внутрішнього голосу – ваша інтуїція добре ро-
звинена.

РиБи. Нестійке положення й невпевненість у собі очікують 
на вас. Тому важливі зустрічі та переговори краще відкласти на 
більш сприятливий час.  

ПРикмеТи 
На Водохреща день теплий – буде хліб темний.
якщо цього дня ясна й холодна погода – на посушливе літо, 

похмура й сніжна – на рясний урожай.
йде лапатий сніг – також на врожай.

ТРадиції На ВодоХРеща
Напередодні Водохреща свят-

кується «Голодна кутя» або 
другий Свят-Вечір. Увесь цей 
день віруючі люди нічого не 
їдять – постують. Сідають ве-
черяти, коли вже засяє вечірня 
зоря. На вечерю подаються 12 
пісних страв на честь 12 апо-
столів: кутя, узвар, риба сма-
жена, пісний борщ, тушкована 
капуста з грибами, голубці з 
рисом та тушкованою морквою 
й пастернаком, пшоняна каша 
з грибною приправою на олії, 
салат із буряка й чищеного осе-
ледця, салат із солоних огірків, 
кислої капусти та цибулі, ква-
солеві млинці, гостра приправа 
із товченого часнику, чорного 

перця, зеленого кропу, томатної пасти та олії, варена картопля, 
змащена товченим часником з олією.

Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху – 
хлібину, «щоб хліб родився».  Вода, освячена у надвечір’ї бо-
гоявлення – «вечірня вода» – вважається святішою, ніж із Во-
дохреща, і вона «зглидлива на всяке лихо». Дівчата в цей вечір 
ворожать: збирають зі столу ложки після вечері та йдуть на по-
ріг тарабанити ложками – де пес завиє, туди дівчина заміж піде.

Ранком у церкві відбувається Богослуження. По Богослуженні 
весь народ іде процесією на річку до хреста. Попереду несуть 
дерев’яний церковний хрест. Після водосвяття всі люди повер-
таються до своїх хат.  В усіх хатах пили свячену воду, кропили 
хату святою водою. Воду, що залишилась, наливали в пляшку, 
яку зберігали цілий рік. По обіді дівчата бігають до річки вми-
ватися в «йорданській воді» – «щоб були рожеві лиця». 

гоТуємо На сВяТу ВечеРю!
Різотто по-нашому 

інгредієнти: стручкова квасоля заморожена 200г,  рис 1 
склянка,  цибуля ріпчаста 2 шт, морква 1 шт, гриби (будь-які) 
300 г, часник 2 зубчики,  олія рослинна 50 мл, вода 2 склянки, 
кетчуп 3-4 ст. л.

спосіб приготування: рис відварити до напівготовності. Ци-
булю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на тертці. 
На сковороді розігрійте рослинну олію, спасеруйте цибулю до 
прозорості, додайте моркву й гриби та тушкуйте, помішуючи, 7 
хвилин. Гриби для різотто годяться будь-які, наприклад, опеньки 
заморожені. Саме гриби забезпечать необхідну кількість білка.  
Далі додаємо заморожену стручкову квасолю й тушкуємо, помі-
шуючи, 7 хв. Додаємо подрібнений часник і рис. Усе перемішу-
ємо. В воді розмішати томатну пасту або кетчуп, додати спеції 
на свій смак  і залити овочі з рисом. Можна сковорідку накрити 
кришкою й тушкувати на слабкому вогні до готовності. Або все 
перекласти у жаротривкий посуд і поставити в духовку на 20 хв.

Пісний пиріг із горіхами 
інгредієнти: 1/2 склянки горіхів (можна суміш із різних сор-

тів горіхів), ½ лимона, ½ скл. сухофруктів (за бажанням), 1 ч. 
л. соди, 1-1,5 скл. води теплої (або чаю), ½ скл. цукру, 2-3 ст. л. 
варення, 1,5-2 скл. борошна, 2 ст. л. соняшникової олії. 

спосіб приготування: подрібнюємо в блендері (або механіч-
ним шляхом), горіхи, лимон, сухофрукти. Цукор перемішати з 
варенням, додати воду або чай. Соду погасити оцтом або лимон-
ним соком.  Горіхи, лимон, сухофрукти, воду солодку (варення 
й цукор) перемішуємо.  Додаємо соду, борошно, 2 ст.л. соняш-
никової олії. щоб маса вийшла, як густа сметана. І виливаємо в 
форму. Ставимо в розігріту духовку (180°) на 50хв. 

життєва мудрість
Корисно запастися неабиякою мі-

рою обережності й поблажливості. 
Перша охороняє від шкоди і втрат, 
друга - від суперечок і сварок. 

господарочка

гороскоП

ПРоПоВедь.
 Во имя отца и сына и свя-

того духа!
Крещения Господня - вели-

кий праздник. Этот праздник 
называется также Богоявлением 
и Просвещением. Просвещени-
ем потому, что Бог – это веч-
ный Свет, просвещающий мир. 
Просвещением этот праздник 
называется также и оттого, что 
в древности был обычай в ночь 
под Крещение зажигать костры 
и факелы на улицах, площадях, 
перекрёстках и во дворах, петь 
дивные песни Богу всю ночь, 
так что столица Византии, Кон-
стантинополь, казалась объятой 
пламенем. Богоявлением же этот 
праздник называется потому, что 
Господь после Крещения высту-
пил на Евангельскую проповедь, 
показал Себя миру как Спаситель 
и Мессия. Кроме того, во время 
Крещения Святая Троица явила 
Себя: Отец – через голос с неба, 
свидетельствовавший о том, что 
Иисус Христос есть Сын Божий, 
Дух Святый – в виде белоснежно-
го, лучезарного голубя, сходяще-
го на главу Иисуса Христа.

Господь показал нам пример 
смирения, - будучи Сыном Бо-
жиим, крестился от сына чело-
веческого. Значит и мы должны 
проходить своё служение в сми-
рении. Святые Отцы говорят, что 
во время Крещения Господь ос-
вятил воды мира, превратив их 
в стихию для совершения этого 
Таинства. Как подземные воды 
питают корни деревьев и расте-
ний, так благодать Духа Святаго, 
которую принимают христиане 
во время крещения, не остудевает 
никогда. Какие бы грехи человек 
ни совершил, благодать Божия 
всегда призывает его к покаянию, 
к добру. «Без благодати мы ниче-
го доброго не только сделать, но и 
помыслить даже не можем».

Господь Иисус Христос после 
Крещения удалился в пустыню, где 
был искушаем диаволом, и победил 
его словом Божиим. И наша жизнь 
является духовной борьбой, неви-
димой войной с тёмными силами 
ада. Трудна эта борьба, жесток наш 
враг, но ведёт нас в этой борьбе – 
Сам Господь, Сам Иисус Христос, 
победитель сатаны, смерти и ада.

Хочу также отметить – в любом 
церковном празднике необходимо 
различать его смысл и сложив-
шиеся вокруг него традиции. В 
празднике Крещения Господня 
главное – Богоявление, Крещение 
Христа Иоанном Крестителем и 
Дух Святой, сходящий на Христа. 
Сложившиеся традиции купания в 
холодных прорубях не имеют пря-
мого отношения к самому празд-
нику, не являются обязательными 
и, что особенно важно, не очища-
ют человека от грехов. Для нас, 
братия и сестры, в этот день перво-
очередным является присутствие 
на церковной службе, исповедь и 
Причащение Святых Христовых 
Тайн, принятие крещенской воды. 
Все святыни, которые Господь дал 
Своей Церкви, только тогда будут 
для нас источником духовных сил, 
когда мы сами начнем трудиться 
над собой. Аминь.

осВящеНие  Вод.
Вода занимает важное место в 

нашей повседневной жизни. Од-
нако она имеет и высшее значение: 
ей свойственна целебная сила, о 
чём неоднократно говорится в Свя-
щенном Писании. Водоосвящение 
бывает малое и великое. Малое 
совершается в течение года неод-
нократно (во время молебнов), а ве-
ликое – только в праздник Креще-
ния Господня (Богоявления). Во-
доосвящение называется великим 
по особенной торжественности 
обряда, проникнутого воспомина-
нием евангельского события, кото-
рое стало не только первообразом 
таинственного омовения грехов, 
но и действительным освящением 
самого естества воды через погру-
жение в неё Бога во плоти.

Великое водоосвящение совер-
шается по Уставу в конце литур-
гии, после заамвонной молитвы, 
в самый день Богоявления (19 ян-
варя), а также и в навечерие Бого-

явления (18 января). В самый день 
Богоявления водоосвящение со-
вершается с торжественным крест-
ным ходом к источникам воды.

Святую воду употребляют на-
тощак в небольших количествах, 
обычно вместе с кусочком прос-
форы, кропят свой дом. Особен-
ным свойством святой воды яв-
ляется то, что добавленная даже 
в небольшом количестве к воде 
обычной, она сообщает благо-
датные свойства и ей. Хотя и же-
лательно принимать Богоявлен-
скую воду натощак, но по особой 
нужде в помощи Божией, пить её 
можно и нужно в любое время.

кРещеНский  сочельНик.
18 января в Русской Православ-

ной Церкви день Навечерия Кре-
щения Господня или Крещенский 
сочельник.

До 5 века было  принято вспоми-
нать рождение и крещение Сына 
Божия в один день – 6 января и на-
зывался этот праздник Феофанией 
– Богоявлением, что говорило о во-
площении Христа в мир и о явлении 
Троицы в водах Иорданских. Позже 
праздненство Рождества Христова 
было перенесено на 25 декабря (по 
Юлианскому календарю). Так в цер-
ковном календаре появились святки, 
заканчивающиеся навечерием, или 
сочельником праздника Крещения.

Слово навечерие означает 
преддверие церковного торже-
ства, а второе название – сочель-
ник связано с традицией в этот 
день варить пшеничный узвар с 
мёдом и изюмом – сочиво.

В виду важности совершивше-
гося в наступающий день события 
в жизни Иисуса Христа, Церковь 
установила пост. В этот день, как 
и Рождественский сочельник, не 
вкушают пищу до выноса свечи 
после Литургии утром и первого 
причащения крещенской водой.

константин дРоБиТько.

Відділ культури, туризму, національностей та релігій рай-
держадміністрації та бібліотекарі Дніпропетровського райо-
ну висловлюють щире співчуття завідуючій Миколаївської 
сільської бібліотеки №2 Галині Миколаївні Коник із приводу 
трагічної втрати дорогої людини – сина 

                               Віталія коНика.    
9 січня підступна дорога обірвала життя  16-ти річно-

го юнака.  Розділяємо скорботу, співчуваємо невимов-
ному горю матері.

Втрачене пенсійне посвідчен-
ня серії ААЕ № 044471 на ім’я 
Верзіної олени анатоліївни, 
вважати недійсним. 

Втрачене пенсійне посвід-
чення серії ААБ № 976670 ви-
дане на ім’я Новікової алли 
олександрівни, вважати не-
дійсним.
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Колектив районної ради ветеранів 
на чолі з Олександром Білоконенком, 
щиро вітають голову первинної вете-
ранської організації Степової сільської 
ради – Таїсію григорівну дудНік, 
ветерана військової служби, праці – 
Василя семеновича здоРика та 
ветерана Великої Вітчизняної війни 
івана григоровича кучеРеНка із 
прекрасним Днем народженням.

З цієї приємної нагоди шлемо вам 
наші щирі та сердечні вітання. Нехай 
усе хороше, зроблене з душею та натх-
ненням, повертається до вас сторицею. 
Щиро зичимо вам подальших успіхів, 
безмежної енергії та наснаги у ваших 
добрих справах, нових починаннях і 
звершеннях на благо рідної України! 
Доброго вам здоров’я, щастя, родинно-
го тепла й Божої ласки!

Різні шляхи ведуть до окраси України – Карпат: повітряні, шосейні, заліз-
ничні. Щороку мільйони українців та гостей із різних країн світу відпочива-
ють у цьому благодатному краї. Доторкнутися серцем до краси й неповторності 
карпатських краєвидів пощастило 
групі учнів Кіровської СЗШ-2. Під 
час зимових канікул вони разом із 
керівниками Галиною Загребою та 
Валентиною Щоглою відпочивали 
у мальовничому куточку України. 
Під час відпочинку діти відвідали 
гірськолижний курорт європей-
ського рівня – Буковель. Саме у 
цьому куточку українських Кар-
пат збереглась первозданна краса 
природи, яку учні змогли побачити 
з висоти гори, на яку піднялись на 
підйомнику для піших туристів. На жаль, початок січня видався безсніжним, 
але діти спробували свої сили на спусках із штучним снігом, і хоча й не досхочу, 
та все ж покаталися на санчатах. Незабутні спогади залишились у вчителів  та  
учнів  від поїздок до місцевих культурних та історичних визначних пам’яток. 
Діти побували в селі Ворохта, де побачили трампліни для тренування гірсько-
лижників. Були учасниками пішої екскурсії на одну з вершин гори села Татарів, 
де познайомились з історичними переказами краю. Відвідали місто Яремче, де 
були вражені шумом та видовищем каскадного водоспаду Пробій, на річці Прут. 
Побачили скелі Довбуша, познайомились з легендою про народного ватажка.

Залишилась добра згадка й про відвідини єдиного у світі музею писанково-
го розпису «Писанка» у місті Коломия Івано-Франківської області. Тут зібрано 
понад 6000 писанок з різних куточків України та країн світу. Екскурсія до за-
хідних територій Батьківщини дала змогу учням познайомитись із традиціями, 
побутом гуцулів, діалектами тернопільців та івано-франківців, побачити красу 
Карпат та відчути гостинність господарів цього мальовничого краю.

галина загРеБа, 
учитель української мови  та літератури Кіровської СЗШ-2.

ПодоРоЖ до каРПаТ

НеПовторНість 
краєвидів

Сердечно вітаємо  з ювілейним Днем на-
родження дорогу дружину, маму, бабусю, 
чудового педагога - 
Любов Никифорівну 

СИНЕЛЬНИКОВУ
Спасибі тобі, що живеш 

ти на світі,
За добре серце, 

за очі привітні,
За руки твої золоті 

й невтомні,
За душу чутливу, 
що завжди 

пригорне.
     Нехай тобі силу 

                            Господь посилає,
Нехай шлях благодать осяває,

Живи ти ще довго, рідненька, на світі,
І будемо всі ми за тебе радіти.

з повагою рідні й близькі.

На базі Партизанської СШ (дирек-
тор Віктор Невеселий) пройшов ра-
йонний турнір із кульової стрільби з 
пневматичної рушниці. За нагороди 
від районної організації Товариства 
сприяння обороні України боролися 

10 команд, які захищали честь 5 ко-
лективів. Змагання проводились у 2 
номінаціях: в особистому та команд-
ному заліках. 

особистий залік (максимум 50 
очок): 1 місце – Олександр Дьячков 
(Зорянська СШ) – 46 очок, вчитель 
предмету «Захист Вітчизни» Сергій 
Вербицький; 2 місце – Руслан Дудка 
(Балівська СШ) – 44 очки, вчитель 
предмету «Захист Вітчизни» Олек-
сандр Погрібний; 3 місце – Владислав 
Яковенко (Зорянська СШ) та Олек-
сандр Погрібний (команда вчителів) 
– по 42 очки.

загальнокомандний залік (макси-

мум 100 очок): 1 місце – Зорянська 
СШ – 88 очок, (вчитель предмету «За-
хист Вітчизни» Сергій Вербицький); 
2 місце – Балівська СШ – 76 очок, 
вчитель предмету «Захист Вітчиз-
ни» Олександр Погрібний; 3 місце 

– Горянівська СШ – 75 очок 
(вчитель предмету захист Ві-
тчизни Ігор Легеза); 4 місце 
– Партизанська СШ – 68 очок 
(вчитель предмету «Захист 
Вітчизни» Валентин Щерба-
тюк); 5 місце  – Чумаківська 
СШ – 60 очок (вчитель фіз-
культури Анатолій Щитов-
ський).

В’ячеслав Сорочан, голова 
Дніпропетровської РО ТСОУ: 
«Підсумкові результати по-

казали, що фаворити не втратили 
спортивної форми. Хоча показники, 
порівняно з минулорічними, трохи 
гірші, все ж лідери кульової стріль-
би, підтвердили свій статус. Хочеть-
ся відзначити вхід до призової трій-
ки снайперів із Горянівської школи. 
Якби їм ще трохи досвіду, то могли 
б отримати срібні медалі. Зрештою у 
горянівців все попереду, бо спортив-
ний сезон лише розпочався. Згідно 
плану спортсмени візьмуть участь у 
турнірах з кульової стрільби (дівча-
та), стрілкового поєдинку (дівчата та 
юнаки) та гирьового спорту (юнаки)».

сергій ВеРБицький.

сПоРТ

РАЙОННИЙ ТУРНІР ІЗ КУЛьОВОї СТРІЛьБИ

шаНоВНі гРомадяНи! 
БудьТе оБеРеЖНі ПРи за-

НуРеННі у ХолодНу Воду На ВодоХРеща,  Не 
доПускайТе ПеРеоХолодЖеННя оРгаНізму! 

У зв’язку зі святкуванням Водохреща Господня, 19 січ-
ня, управління цивільного захисту звертається з застере-
женням бути вкрай обережними, перебуваючи поблизу 
водних об’єктів під час святкування: не залишайте без 
нагляду дітей поблизу річки чи ставка; дотримуйтесь еле-
ментарних правил безпеки поводження на воді, тривале 
перебування у річці призводить до переохолодження ор-
ганізму, в людини може виникнути судома, припиняється 
дихання, можлива втрата свідомості; обов’язково візьміть 
із собою теплий одяг, щоб мати змогу після купання об-
тертися насухо й переодягтись.

Нехай ваш відпочинок буде радісним, приємним, а го-
ловне – безпечним!

В’ячеслав БілашеНко, 
начальник Дніпропетровського районного сектору 
ГУ ДСНС, полковник служби цивільного захисту. 

дсНс іНФоРмує

Минув 2013 рік і всі 
підприємства підбива-
ють підсумки роботи, 
тож і Горянівська бібліо-
тека визначила, що ціка-
вого й корисного для на-
селення села вона про-
вела. Хочеться перш за 
все відзначити кращих 
читачів бібліотеки. Це 
молодь: Ігор Лисенко, 
Аліна Баранець, Наталія 
Хоменчук. Читачі вете-
рани – Михайло Косен-
ко, Микола Споденець, 
Анна Стельмах і багато інших. Для бібліотеки значною 
подією в минулому році було відзначення 55-річчя засну-
вання сільської бібліотеки. Актив бібліотеки й завідуюча 
дякують за підтримку в проведенні цього свята начальни-
ка відділу культури, туризму, національностей та релігій 
Аллу Сафронову, директора КЗДЦРБ Галину Гаврилову 
та всіх інших завідуючих сільськими бібліотеками. Ок-
рема подяка директору Горянівської СЗШ Ніні Боярчук, 
завучам  Валентині Таряник та Наталії Уряшник. Також 
для читачів і населення села проведено заходи до 95-річчя 
від дня народження О. Гончара «Дніпропетровщина читає 
О. Гончара», « Людина світу, син Дніпра». Бібліотека взяла 
участь у відзначенні 70-річчя визволення Дніпропетров-

щини й села Горянівське зо-
крема 23 вересня.

Проведений відкритий 
перегляд літератури «І в 
звуках пам’ять відгукнеть-
ся». Цікаво пройшов вечір 
козацької пісні «Виїжджали 
козаки». До Дня працівників 
сільського господарства та 
до Дня сільської жінки про-
ведено літературно-музич-
ний вечір «Щедрість рідної 
землі». Разом із учасниками 
ансамблю «Джерело» біблі-
отека готує ряд заходів до 

200 річчя з дня народження Т. Шевченка й вже проведено 
Шевченківський вечір «Свіча запалена від серця». Хочеть-
ся подякувати учасникам ансамблю: Аллі Савенко, Галині 
Войтюк, Катерині Руденко, Лідії Рубан, подружжю Баран-
ців, Анатолію та Раїсі,  за їх любов до пісні, за підтримку 
всіх заходів, які проводить бібліотека для жителів села.

Не байдужі до роботи бібліотеки: депутат Кіровської 
сільської  ради Анатолій Войтюк та  член виконкому Кор-
ній Свистун. 

Горянівська сільська бібліотека працює злагоджено й 
дружно з громадою свого села.

любов кНиш,
завідуюча Горянівської сільської бібліотеки.

   сергійкові Босаю,
10-річному життєрадіс-
ному хлопчикові з села 
олександрівка дніпро-
петровського району, 
загрожує небезпека. 

діагноз: онкологіч-
не захворювання крові. 
Мама, Наталія Григорів-
на, інвалід II групи, сама 
виховує дитину. 

Дорослі не можуть за-
лишити дитину в біді. 
Ми обов’язково допомо-
жемо Сергійкові, й він 
неодмінно одужає!

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

мФо 305299  єдРПоу 14360570
мама – Наталія григорівна Боса: 

моб.тел.: (068) 768-77-63. 

доПомоЖіТь уРяТуВаТи ЖиТТя

щоб застегрігти себе від 
кишенькових злодіїв запам’я-

тайте декілька правил: не розмахуйте без необхідно-
сті дорогим мобільним телефоном, 
не показуйте навколишнім наявність 
великої суми грошей в гаманці;не 
тримайте усі свої цінності в гаманці; 
коли йдете за покупками, беріть із собою лише необхід-
ну грошову суму, що потрібна для покупок; гаманець 
або телефон ніколи не кладіть у задні кишені брюк чи 
зовнішні кишені куртки, носіть завжди у внутрішніх 
кишенях, бажано щільно притиснутих до тіла, щоб по-
стійно його відчувати; у транспорті потрібно зберіга-
ти пильність, особливо в переповнених; намагайтеся 
не їздити у таких маршрутках в годину пік; ніколи не 
кладіть сумочку або гаманець у візок для покупок; при 
посадці у транспорт, сумки і рюкзаки тримайте прямо 
перед собою й притискайте до себе не кладіть гаманець 
і телефон у внутрішні бокові кишені сумки; зберігайте 

готівкові гроші, кредитні картки та посвідчення особи в 
різних відділеннях сумки;час від часу візуально оцінюй-
те цілісність сумки; не перевіряйте дуже часто наявність 

власного гаманця у багатолюдних міс-
цях; маючи при собі значну суму гро-
шей, не кладіть її в одне місце. Краще 
розподіліть її за декількома місцями;  

найчастіше кишенькові злодії працюють у парах. Якщо 
помітили двох осіб, що стоять до вас підозріло близько – 
будьте уважнішими.

якщо ви стали жертвою кишенькових злоді-
їв, відразу повідомте про це до чергової части-
ни дніпропетровського РВ: дніпропетровській 
район, сел. ювілейне, вул. Радгоспна, 38, або за 
тел.: 753-77-04, моб. тел.: (067) 539-95-03.

юрій аНТоНюк, 
заступник начальника сектору ДІМ Дніпропетров-
ського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській об-
ласті, майор міліції.

як не стати жертвою 
кишенькових злодіїв

міліція іНФоРмує

Майже 30 років трудового  життя Ольга 
Миколаївна присвятила Дніпропетровсь-
кому району та селу Волоському, які ста-
ли для неї рідними. З 1987 року працює 
вона на відповідальній посаді секретаря. 
Мешканці територіальної громади 4 скли-
кання поспіль обирають її депутатом, бо 
знають, що Ольга Миколаївна завжди до-
стойно представляє їх інтереси.

Шановна Ольго Миколаївно! 
Щиро вітаємо Вас з нагоди ювілею! Бажаємо невичерпної енер-

гії й оптимізму, міцного здоров’я, щастя, благополуччя та нових 
успіхів на благо жителів Волоської територіальної громади.

З повагою
Вадим коБиляцький, голова райдержадміністрації.
любов Біла, голова районної ради.

ЦІК АВЕ ЖИТТЯ
БіБліоТека

Днями відсвяткувала свій ювілей-
ний День народження секретар Во-
лоської сільської ради  

Ольга Миколаївна ТараСОВа


