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Шановні батьки! 
Завдання дорослих полягає в тому, 

щоб не тільки оберігати й захищати 
дитину, але й підготувати її до зустрічі 
з різними складнощами та небезпечни-
ми життєвими ситуаціями.

Мета з виховання безпечної поведін-
ки у дітей – дати кожній дитині основні 
поняття небезпечних для життя ситуа-
цій та особливостей поведінки в них. 
Нещастя стається саме тоді, коли діти 
залишаються напризволяще, а небез-
пека чатує на кожному кроці. 

Головне управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області звертається 
до батьків: не допускайте трагедії у ва-
шій родині! Пам’ятайте: безпека наших 
дітей залежить тільки від нас самих! 

Пам’ятаймо, що найцінніший скарб 
кожної родини – дитяче життя! Да-
вайте спільними зусиллями берегти 
наших діточок від біди! 

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, 
начальник Дніпропетровського ра-
йонного сектору ГУ ДСНС, полков-
ник служби цивільного захисту.

ДСНС ІНфОрмує БЕзпЕКА  НАШих  ДІтЕй  зАЛЕжить  ВІД  НАС
10 червня близько 15 год. до 60 державної 

пожежної рятувальної частини м. підгород-
ного надійшло повідомлення про загиблого в 
озері ж/м «золоті ключі» селища Ювілейне. 
прибувши на місце події особовий склад ря-
тувальної частини виявив загиблого. Ним 
виявився Вячеслав Джуган, 2000 р. н., учень 
7-В класу ЮСШ-1. з розповіді очевидців цієї 
трагедії було встановлено, що діти без наг-
ляду дорослих пішли купатися на непри-
стосоване для відпочинку місце на озері, що 
призвело до фатального наслідку. 

Загинула дитина

Нещодавно громадяни міста провели 
кілька масових протестних акцій проти 
свавільного, на їхню думку, ціноутво-
рення перевізниками за маршрутами 235, 
236, 238 і 243, які здійснюють перевезен-
ня пасажирів з Підгороднього до площі 
Островського м. Дніпропетровська. На 
такі протестні дії їх «організував» сам 
перевізник ТОВ «Севертранс» разом зі 
своїми місцевими структурами «ПП По-

тягайло» та «ПП Бабенко», які з 1 червня 
2014 року збільшили вартість проїзду за 
вказаними маршрутами з 5 до 7 гривень. 
Наприкінці квітня вже було підвищення 
з 4 гривень 50 копійок до 5 гривень, що 
також викликало нарікання підгороднян. 

До громадян прийшли міський голова 
Петро Дудка та керівник «Севертрансу» 
Віталій Савицький. Зрозуміло, що «роз-
мова» стихійно стала бурхливою й емо-
ційною, бо ініціативна група підгород-
нян була готова не лишень на словах, а 
на конкретних прикладах говорити з пе-
ревізниками. Депутат міськради Микола 
Квітка пригадав їм, що згідно з тендер-
ними умовами «Севертранс» виграв пра-
во обслуговувати ці маршрути мікроав-
тобусами «Еталон» (середньої місткості) 
зі збільшеною кількістю місць в салонах. 
І справді якийсь час вони, новенькі, по-
красувалися на маршрутах, а потім, як 
корова язиком злизала. Їх повезли на про-
ведення чергового тендеру, де вони «по-
катаються» місяць-півтора і знову «пе-
реїдуть», скажімо, з Павлограду до Білої 
Церкви. На їхньому місці з’явилися пере-
обладнані маршрутки «Мерседес-Спрін-
тер» не першої «свіжості». Згідно з чин-

ним законодавством з 1 січня 2012 року 
таким автомобілям заборонено працюва-
ти на маршрутах. А також категорично 
заборонено перевезення пасажирів стоя-
чи. А водії набивають пасажирів, особли-
во в години пік, як оселедців у бочку, що 
доводиться стояти їм чи не на одній нозі. 
До того ж не є секретом для підгороднян, 
що такі «послуги» водії сплачують спів-
робітникам ДАІ належну «данину».

Друге гостре питання – тарифна сітка, 
хто і як її формує? Громадян дивує, що, на-

приклад, проїхати в маршрутці до кінце-
вого пункту з Підгороднього, а це 17 кіло-
метрів, пасажиру коштує 7 гривень. Про-
їзд по самому Підгородньому – 3 гривні, а 
до магазину «Метро» – 4 гривні, до сели-
ща Ювілейного – 7 гривень. Всі дніпропе-
тровські маршрутки на сьогодні за проїзд 
по Дніпропетровську беруть із пасажира 
4 гривні. У тому бо ж маршруті №136, що 
зв’язує магазин «Караван» із Сурсько-Ли-
товським цвинтарем (відстань 28 кіломе-
трів) пасажир оплачує 4 гривні. А, скажімо, 
маршрут № 115 (сел. Ювілейне – центр м. 
Дніпропетровська), де працюють автобуси 
великої місткості – по 3 гривні.

Громадяни наводили приклади, коли 
окремі водії (називали прізвища й но-
мери маршруток) сідають за кермо на-
підпитку чи після вчорашніх пиятик, 
мікроавтобуси у них стоять на подвір’ї, 
ніхто не перевіряє технічний стан машин 
і самих водіїв. Деякі мікроавтобуси ночу-
ють коло приміщення відділу ЗАГСу та 
міського музею, що коло міськради. Там 
щось ремонтують до опівночі, стоїть гар-
мидер і сморід від бензину та мастил, а в 
їхніх салонах, як правило, повно всіляко-
го бруду, бо ніхто й ніколи там не приби-

рає. Були скарги, що водіями працюють 
молоді хлопці з віддалених населених 
пунктів Дніпропетровщини, які й ночу-
ють у маршрутках.

У своїй відповіді представник «Север-
трансу» Віталій Володимирович не пояснив 
людям, чому зникли «Еталони», чому зазна-
чені ціноутворення не проводилися через 
громадські слухання, не погоджені з Підго-
роднянською міською радою, що підтвердив 
міський голова Петро Дудка, райдержад-
міністрацією, управлінням транспорту та 

зв’язку ОДА. Щоправда, пан 
Савицький посилався на роз-
порядження Дніпропетров-
ської облдержадміністрації 
№263-р від 13 травня 2014 
року, мовляв, ці маршрути до 
Підгороднього називаються 
приміськими й тому діє саме 
такий прейскурант, щоб вони 
були рентабельними. Підго-

родняни назвали його взятим із «потолка» й 
у разі нерентабельності нехай стане інший 
перевізник, у котрого є автобуси середньої 
та великої місткості. Він уважно вислухав і 
нарікання на водіїв, навіть щось записував, 
але чи буде наводити лад, так і не пояснив, 
сказавши, що буде розбиратись і навіть по-
обіцяв, що таких перевізників буде змінено, 
й їздитимуть автобуси середньої місткості. 
Сходка мешканців закінчилася тим, що 
було одностайно схвалено вартість проїзду 
в 5 гривень, ініціативною групою складено 
листа до голови Дніпропетровської ОДА 
І.Коломойського, який підписали понад со-
тня небайдужих громадян міста. 

павло ЯрЕмЕНКО, м. Підгорорднє.

ВІД рЕДАКЦІЇ: Як нам стало відо-
мо, проїзд від м. Підгороднього до площі 
Островського м. Дніпропетровська таки 
знижено, й сьогодні коштує 6 гривень, з 
чим підгородняни не погоджуються й ви-
магають повернутися до 5 гривень. Нам 
хотілося б знати і думку правоохоронних 
органів: прокуратури, транспортної мі-
ліції, «Укртрансінспекції» та обласної 
тендерної комісії щодо такого перевезен-
ня та порушення умов тендеру. 

Днями відсвяткував свій ювілейний День народження голова районної ради 
ветеранів війни і праці Олександр Петрович Білоконенко. 

Шановний Олександре Петровичу! 
Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого 75-річчя! 

Найкращі слова й побажання – на Вашу адресу, шановний ювіляре!
Близько 35 років трудового життя Ви віддали Дніпропетровському району й 

зараз продовжуєте працювати на відповідальній, такій необхідній посаді  голови 
районної організації ветеранів війни і праці. Прийміть глибоку шану й щиру вдяч-
ність за самовіддану працю. Цінують і поважають Вас сивочолі ветерани за чес-
ність й принциповість, відвертість, людяність, працьовитість.

У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров’я та довгих років життя. Хай 
доля щедро обдаровує Вас радістю та всілякими земними гараздами. Нехай неод-
мінними супутниками Вашого життя будуть любов і повага рідних та близьких. 

З повагою  Едуард пІДЛуБНий, голова райдержадміністрації.   Сергій ІВАНЦОВ, голова районної ради.

КОНфЛІКт

Едуард пІДЛуБНий,
голова райдержадміністрації.  

Сергій ІВАНЦОВ, 
голова районної ради.

обурюються в Підгороднянській територіальній громаді
щодо корупційних схем їхніх автоперевізників

«НЕ  АВТОБУСИ,  А  КАТАФАЛКИ?» –

ШаНОвНі меДичНі ПрацівНики! 
Прийміть найщиріші вітання зі словами вдячності за вашу 

благородну працю, теплоту сердець, відданість справі.
Споконвіку більше за скарби та всілякі надбання цінувалося здо-

ров’я людини. А тому професія лікаря завжди була однією з найне-
обхідніших і найшановніших. Саме для неї завжди були, є й будуть 
актуальними такі поняття, як доброта, гуманність благородність і 
професіоналізм. Ви даруєте людям найдорожче – здоров’я, віру та 
надію. З нагоди свята низько вклоняюсь усім працівникам охо-
рони здоров’я за сумлінну та невтомну працю. 

Нехай сторицею повертається до вас добро, дароване людям. 
Нехай у ваших домівках завжди панують щастя й мир. Міцного 
здоров’я, благополуччя й добра вам та родинам!

Віктор БутКІВСьКий, депутат Верховної Ради України.
Україна та ЄС підпишуть еконо-

мічну частину асоціації 27 червня. 
Про це повідомив глава Представ-
ництва ЄС в Україні Ян Томбін-
ський. За його словами час підпи-
сання документу є символічним. 
Український уряд може починати 
впроваджувати реформи до рати-
фікації угоди про асоціацію.

У Донецьку заплановано прове-
дення круглого столу. Головною 
метою організації таких перего-
ворів є залучення тих сторін кон-
флікту, які підтримують мирний 
план його вирішення. Про це Пре-
зидент Петро Порошенко заявив 
на зустрічі з головою Донецької 
ОДА Сергієм Тарутою. Глава дер-
жави наголосив: «Нам переговори 
для переговорів не потрібні, наш 
мирний план має стати базою для 
подальшої деескалації конфлікту».

Президент України Петро По-
рошенко наказав створити «зеле-
ний» коридор для мирного насе-
лення на Сході. Він призначений 
для людей, які бажають виїхати з 
територій, де проводиться антите-
рористична операція.

Економіка Донбасу руйнується 
сепаратистами, на її відновлення 
знадобляться роки. Точного розмі-
ру інвестицій, які будуть необхід-
ні регіону, не можуть вирахувати 
навіть експерти. У регіоні вже за-
криті половина підприємств. Най-
більше бойові дії вдарили по мало-
му й середньому бізнесу. 

Російська федерація запропону-
вала Україні 100-доларову зниж-
ку на природний газ, проте укра-
їнська сторона не приймає дану 
пропозицію, вимагаючи змінити 
газовий контракт. Про це заявив 
прем’єр-міністр Арсеній Яценюк 
на засіданні Кабінету міністрів. 
«Якщо газ – це політична зброя, 
тоді зрозуміло, що ця зброя в ру-
ках російського уряду. А якщо газ, 
як у всьому світі, - це товар, то ми 
торгуємо на підставі контракту, 
а не на підставі того, подобається 
Росії український уряд чи не подо-
бається», – наголосив він. 

У 13 містах Дніпропетровщини 
створені Центри допомоги пере-
селенцям з Криму, Луганської та 
Донецької області. 

У четвер вранці терористи за-
хопили автобус із 25-ма дітьми, 
які виїхали з міста Сніжного До-
нецької області на оздоровлення в 
Дніпропетровську область.

Молодіжний центр Дніпропетров-
щини формує волонтерський рух, 
який буде піднімати бойовий дух 
солдатів концертними програмами, 
створювати листівки, газети, органі-
зовувати переписку із солдатами на 
передовій, а також збирати кошти та 
матеріальну допомогу для армії.

Росія хоче заборонити Меджліс 
у Криму. «Всі спроби Кремля пе-
реконати Меджліс кримських татар 
співпрацювати з окупаційною вла-
дою Криму провалились, - заявив 
лідер кримських татар Мустафа 
Джемілєв, - тож є всі ознаки, що 
Меджліс буде заборонено.

ШаНОвНі ПрацівНики меДичНОї галУзі райОНУ!
Прийміть щирі вітаННЯ з НагОДи ПрОфесійНОгО 

свЯта – ДНЯ меДичНОгО ПрацівНика!
Немає в світі людини, яка у своєму житті не мала б справи з 

медициною. Медичним працівникам ми довіряємо найдорож-
че – своє життя та здоров’я, життя та здоров’я своєї дитини, 
батька, матері… А це вимагає від вас, шановні лікарі та мед-
сестри, великої самовіддачі, а також знань і вмінь.

Ми щиро вдячні всім представникам найгуманнішої у світі 
професії. Ваша щоденна сумлінна робота, високий професіона-
лізм і відданість справі – це запорука успіхів та кращого май-
бутнього України, бо здоров’я нації – наше найбільше багатство!
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мІНІСтЕрСтВО ДОхОДІВ І зБОрІВ пОВІДОмЛЯє

ДНІпрОпЕтрОВСьКА рАйДЕржАДмІНІ-
СтрАЦІЯ оголошує конкурс на заміщення вакант-
них посад: головного спеціаліста відділу економіч-
ного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (дві 
посади); головного спеціаліста відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації (тимчасо-
во). Вимоги до претендентів: громадянство Укра-
їни, повна вища освіта за напрямком роботи, стаж 
роботи за фахом не менше 3 років, володіння персо-
нальним комп’ютером в обсязі користувача програм-
ного забезпечення. Довідка за адресою: сел. Ювіле-
йне , вул. теплична,5, тел.27-10-17.

упрАВЛІННЯ АГрОпрОмиСЛОВОГО рОзВит-
Ку ДНІпрОпЕтрОВСьКОЇ рАйДЕржАДмІНІ-
СтрАЦІЇ оголошує конкурс на заміщення вакантної поса-
ди начальника відділу фінансово-кредитного забезпечен-
ня, економічного аналізу та соціально-трудових відносин 
(головний бухгалтер). Вимоги до претендентів: грома-
дянство України; повна вища освіта; стаж роботи за фахом 
не менше 3 років; володіння персональним комп’ютером 
в обсязі користувача програмним забезпеченням.  Термін 
прийняття документів – протягом 30 календарних днів 
з дня публікації оголошення. Довідки за адресою: сел. 
Ювілейне, вул. теплична, 5, каб.44, тел. 27-90-06.

Днями в залі засідань районної ради 
відбулося пленарне засідання 33 сесії 
районної ради.

Першу частину, на яку виносилося 7 
питань порядку денного, провела голова 
районної ради Любов Біла. 

Зі звітом про виконання районного 
бюджету за І квартал поточного року 
виступила начальник фінансового 
управління райдержадміністрації Ната-
лія Левчук, яка зробила акцент на пере-
виконанні районного бюджету за вказа-
ний період. 

За І квартал 2014 року до зведеного 
бюджету району надійшло 72,6 млн грн  
доходів, що становить 101,7% до уточне-
них показників місцевих органів влади, визначених 
на звітний період. Це на 11,8 млн грн більше в порів-
нянні з відповідним періодом 2013 року. За звітний 

період зведеним 
бюджетом ра-
йону уточнений 
план по власних 
доходах загаль-
ного фонду вико-
нано на 110,8%, 
до бюджету на-
дійшло 33,8 млн 
грн доходів, це на 
5,0 млн грн або 
на 17,2% більше, 
в порівнянні з 

відповідним періодом 2013 року.
Показники МФУ, визначені району на 2014 рік, ви-

конано на 110,0%, перевиконання складає 3,0 млн грн 
доходів.

Основними бюджетоутворюючими джерелами над-
ходжень загального фонду району в звітному періоді 
є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та 
плата за користування надрами.

У І кварталі поточного року бюджет району має пе-
ревиконання планових показників по податку з доходів 
фізичних осіб на 1,8 млн грн. Це на 17,3 % або на 3,0 
млн грн більше в порівнянні з І кварталом 2013 року. 

План по платі за землю виконано на 108,9 %, пере-
виконання складає 0,5 млн грн. 

Власні доходи спеціального фонду забезпечено в 
обсязі 7,2 млн грн, або на 125,9% до планових призна-
чень звітного періоду. 

Районним бюджетом дохідна частина за І квартал 
поточного року виконана на 99,9%, в тому числі по 
власних доходах – на 112,6%, по трансфертах із бю-
джетів вищого рівня – на 95,8%. 

Прострочена заборгованість із виплати заробітної 
плати працівникам бюджетних установ, що фінансу-
ються з бюджетів всіх рівнів, на кінець року відсутня.

Також Наталія Григорівна проінформувала депу-
татів про позитивні тенденції у 
наповненні районного бюджету й 
за підсумками 5 місяців поточного 
року.

Депутати затвердили вартість 
робіт та послуг, що надаються ко-
мунальними підприємствами «Ар-
хітектурне бюро» і «Бюро техніч-
ної інвентаризації».

Також були прийняті рішення 
про трудові відносини з керівни-
ками комунальних закладів ра-
йону, відповідно до яких трудові 
контракти будуть укладені з ди-

ректором Центру соціальної підтримки дітей та сімей 
«Добре вдома» Оленою Гуржій та з керівником «Бюро 
технічної інвентаризації» Олегом Соломоненком.

Начальник юридичного відділу Ілля Бондар проін-
формував депутатів про результати роботи районної 
ради на виконання доручень, наданих депутатами ра-
йонної ради на 32 сесії щодо зміни підпорядкування 
та повернення на територію району відділів земель-
них ресурсів та Державної реєстраційної служби, а та-
кож з питання надання дозволу на реєстрацію корот-
кострокових  (до 1 року) договорів оренди земельних 
ділянок (паїв) в місцевих органах влади (сільських, 
селищних радах) та введення мораторію на перевір-
ки аграрного сектору контролюючими органами  до 
1 січня 2015 року.

З профільних питань доповідали на сесії голови по-
стійних комісій Віра Підодвірна, Олег Соломоненко 
та заступник голови постійної комісії з питань соці-
ально-економічного розвитку району, бюджету та фі-
нансів Віталій Жеганський.

Під час обговорення питань порядку 
денного сесії активно виступали: депутат 
обласної ради Олександр Ніколаєв та де-
путати районної ради Сергій Хмара, Во-
лодимир Кононов, Костянтин Купріянов, 
Вадим Кобиляцький, слушні пропозиції 
яких будуть використані в подальшій ро-
боті районної ради.

На другу частину пленарного засідан-
ня, яку провела заступник голови район-
ної ради Віра Джур, виносилося організа-
ційне питання. 

Любов Біла склала повноваження голо-
ви районної ради, при цьому вона зали-
шилася депутатом районної ради й при-
значена на посаду заступника голови по 

виконавчій роботі – керуючої справами.
За результатами таємного голосування головою Дні-

пропетровської районної ради обрано Сергія Іванцова.
З усіх  питань, внесених до порядку денного сесії, 

прийняті відповідні рішення.       (Вл. інф.)

затверджено рішенням райнної ради №405-33/VI 
розрахунок вартості послуг комунального підприємства Дніпро-

петровського району «Бюро технічної інвентаризації» 
(Найменування статей затрат / сума грн./шт.)

Витрати на оплату праці – 2850,00; нарахування від о/п (37,78 %) – 
1076,73; матеріальні затрати – 300,00; інші витрати (ел. енергія, вода, 
опалення) – 1200,00; рентабельність (10 %) – 547,67; всього: – 5974,40; 
запланована кількість видачі довідок на місяць – 60,00; вартість 1 до-
відки без ПДВ – 99,57 ПДВ (20 %) – 19,91; всього вартість: 119,48 грн. 

затверджено рішенням райнної ради №403-33/VI 
ВАртІСть рОБІт тА пОСЛуГ, щО НАДАЮтьСЯ КОмуНАЛьНим 

пІДприємСтВОм «АрхІтЕКтурНЕ БЮрО»
Вартість робіт та послуг, що надаються КП «Архітектурне бюро», розрахова-

на згідно зі Збірником цін, затвердженим Постановою колегії Держбуду України 
від 26 червня 1991 року № 24 зі змінами, внесеними Наказом Держбуду України 
від 16 вересня 1998 року № 206 (коеф. 5,92 згідно з Наказом Міністерства регі-
онального розвитку та будівництва України від 24 листопада 2008 року № 532, 
зареєстрованого в Мінюсті України 09 грудня 2008 року за № 1172/15863).

З 15 січня 2014 року збільшено вартість робіт та послуг на суму податку на 
додану вартість (індивідуальний податковий номер 244498204171 згідно з Реє-
стром платників ПДВ).

Вид робіт розрахунок згідно 
зі збірником цін

Вартість, 
грн

Виготовлення викопіювань з генерального, 
схематичного та топографічного планів насе-
лених пунктів

стор. 90, п. 30-13 158,60
20% ПДВ
190,32

Виготовлення викопіювань з генеральних 
планів населених пунктів для цілей газифіка-
ції, благоустрою тощо

стор. 172, 
п. 62- 1,2,3,4,5,6

328,86, 
20% ПДВ
 394,63

Ведення чергового плану забудови і червоних 
ліній на топографічному плані

стор. 148, п. 46-1 359,94 
20% ПДВ
431,93

Нанесення на черговий план забудови ділянок стор. 152
п. 49 – 1,2,4

101,17
20% ПДВ
121,40

Консультації з питань забудови земельних ді-
лянок: 
а) з підбору типового проекту житлового бу-
динку;

б) порядок оформлення документів

стор.160
п. 55 - 1, 2-а, 3

стор. 160
п. 55 – 1,2-г,3

78,44
20% ПДВ
94,13
60,74
20% ПДВ
72,89

Прийомка планів топографічних зйомок та ін-
женерних мереж

стор. 145
п. 44 -1-а

171,98
20% ПДВ
206,38

Видача довідок по прийманню виконавчих 
зйомок та інженерних мереж

стор. 146
п. 45 - 1

47,36
20% ПДВ
56,83

Підготовка адресної довідки по присвоєнню 
поштової адреси об’єкту: 
а) з виїздом

б) без виїзду;

стор. 167
п.59-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12
стор. 167
п. 59 –
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12

247,87
20% ПДВ
297,44

161,91
20% ПДВ
194,29

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ОчІЛьНиК ДЕпутАтСьКОГО КОрпуСу рАйОНу
5 червня головою Дніпропе-

тровської районної ради обраний 
Сергій Вікторович Іванцов.

Біографічні дані: народився 1 
серпня 1983 року в м. Дніпропе-
тровську. Освіта вища, закінчив 
Придніпровську державну акаде-
мію будівництва та архітектури  в 
м. Дніпропетровську в 2006 році  
за спеціальністю «Прикладне ма-
теріалознавство». Магістр інже-
нерного матеріалознавства.

трудова діяльність: з серпня  по листопад 2006 року  
виконував обов’язки начальника механічного цеху ТОВ 
«Рибальський кар’єр»; з листопада 2006 року по гру-
день 2008 року займав посаду молодшого наукового 
співробітника лабораторії експериментальних та нау-
кових досліджень Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури. У 2007 році проходив ста-
жування за міжнародною програмою у Технічному уні-
верситеті Фрайберзька гірнича академія (Німеччина). З 
лютого по листопад 2009 року працював старшим лабо-
рантом кафедри матеріалознавства та обробки матері-
алів Придніпровської державної академії будівництва 
та архітектури; з грудня 2009 по червень 2014 року 
займав посаду молодшого наукового співробітника ла-
бораторії експериментальних та наукових досліджень 
Придніпровської державної академії будівництва та 
архітектури. 

Одружений, виховує доньку.

СЕСІЯ рАйОННОЇ рАДи

рАйОННий БЮДжЕт пЕрЕВиКОНАНО

Днями в приміщенні засідань районної 
ради відбувся єдиний День інформування 
населення Дніпропетровського району за те-
мами: «День Конституції України» та «День 
державної служби». Пе-
ред присутніми виступив 
Євген Гессен, завідуючий 
сектору інформаційної ді-
яльності та комунікацій з 
громадськістю. Виступа-
ючий зазначив, що День 
Конституції України - це 
одне з наймолодших свят 
сучасної України, яке 
святкується щороку 28 
червня. Конституція України – це Основний 
Закон України, який закріплює права, свобо-
ди і обов’язки громадян України, її суспіль-
но-політичний і державний устрій. Вона має 
особливий правовий статус – вищу юридичну 
силу, особливий порядок прийняття, підви-
щену стабільність та високий рівень захисту з 
боку держави. Конституція України була при-
йнята Верховною Радою України 28 червня 
1996 р. як завершення довгого і важкого кон-

ституційного шляху, що почався Декларацією 
про державний суверенітет України (16 липня 
1990 р.). Знайшов своє логічне завершення по-
ступом українського народу до утвердження 

держави суверенної і не-
залежної, демократичної 
і правової. Після консти-
туційного оформлення 
незалежності України 
держава посіла «серед 
держав світу осібне і рів-
не становище». 

День Конституції 
України – єдине держав-
не свято, що встановле-

но власне Конституцією – статтею 161: «День 
прийняття Конституції України є державним 
святом – Днем Конституції України».

Щодо відзначення Дня державної служби 
присутніх у залі проінформувала Тетяна 
Сараб’єва, керівник апарату райдержадмі-
ністрації. Під час проведеної бесіди були 
визначені пріоритетні напрямки в роботі 
держслужбовців. 

(Вл. інф.)

ДЕНь ІНфОрмуВАННЯ ДЕржАВНІ СВЯтА

ОБЛІГАЦІЇ
ГУ Міндоходів у Дніпропетровській об-

ласті нагадує, що 21 травня 2014 року прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 139 «Про 
випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість», 
яка визначає умови і порядок випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування 
сум ПДВ. Дана постанова набрала чинності з дня опублікування – 27 травня 2014 року. Платники 
податків, які задекларували суми ПДВ до відшкодування до 1 січня 2014 року, підтверджені резуль-
татами перевірок та не відшкодовані станом на 03 квітня 2014 року, можуть на добровільних засадах 
отримати відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики. 

Строк обігу облігацій – 5 років.  Номінальна вартість облігації становить 1000 грн. Отримання від-
шкодування ПДВ у вигляді облігацій здійснюється на добровільних засадах. Для цього платнику 
податків необхідно подати заяву про оформлення відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої 
державної позики до територіального органу Міндоходів за місцем реєстрації. Оформлення обліга-
цій прирівнюється до отримання платником податків бюджетного відшкодування шляхом перера-
хування коштів із бюджетного рахунка на рахунок платника ПДВ.

Дніпропетровська ОДпІ.



313 червня 2014 року № 22 (7841)
«Дніпровська зоря»У цЕНТрі УВАгИ – ДіТИ

Нещодавно на традиційній урочистій церемонії на-
городження «Обдаровані діти – надія України» зібра-
лося сузір’я кращих учнів Дніпропетровського району: 
переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олім-
піад  із базових дисциплін та їх наставників, перемож-
ців ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук та дипломантів 
районного конкурсу юних математиків.

У районному зібранні з відзначення обдарованих 
учнів та талановитих учителів взяли участь голова 
райдержадміністрації Е.дуард Підлубний, заступник 
голова районної ради Віра Джур, начальник відділу 
освіти Микола Шеремет, голова райкому профспілки 
працівників освіти Дніпропетровського району Надія 
Грищенко, директори загальноосвітніх шкіл і педагоги.

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуаль-
на еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет 
Тому перед навчальними закладами стоїть завдання, 
спрямоване на забезпечення формування інтелекту-
ального потенціалу нації шляхом створення оптималь-
них умов для всебічно обдарованої молоді. Кожен рік 
команда учнів району гідно виступає на ІІІ (обласному) 
етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. 
2014 рік не став винятком, учні вибороли 32 призових 
місця, а 20 – стали переможцями Малої академії наук, 

27 – дипломантами конкурсу юних математиків. Даний 
результат є не тільки найбільшим за всю історію участі 
учнів району на обласному рівні. Наша команда взяла 
першість серед сільських районів області за кількістю 
нагород. І це, безперечно, є найкращим доказом, що в 
Дніпропетровському районі є талановита молодь та ви-
сококваліфіковані педагоги.

І щоб не загасав вогник інтелекту, пошуку та натх-
нення нашої талановитої молоді, започатковуємо нову 
традицію – заносимо до літопису «Сторінками «Золо-
того Олімпу» імена переможців та призерів всеукраїн-
ських олімпіад, конкурсів, змагань: Єгор Поливанов, 
Анастасія Лелека, Роман Чопенко, Дар’я Романець, 
Олександр Бугременко, Михайло Малий, Марія Ольхо-
ва, Сергій Павлюченко, Олена Полівода, Анастасія 
Бовсуновська, Єлизавета Шеремет’єва, Аліна Білоус, 
Аріна Пархоменко, Микола Дзьобань (Олександрівська 
ЗСШ, директор Денисенков С.І.); Антоніна Кушнір, 
Діана Шестакова, Андрій Скрипник, Ярослав Літвін, 
Віталій Михальчук, Катерина Фоменко, Софія Нолбат 
(Ювілейна ЗСШ-1, директор Голендяєва С.В.); Рімма 
Юнусова, Святослав Комиза, Вікторія Пеня, Максим 
Рибченко, Наталія Чуденко, Костянтин Калга, Вікторія 

Шамко (Кіровська ЗСШ, директор Говоруха Л.Г.); Анас-
тасія Цюрик, Яна Товстик, Катерина Хіль (Підгород-
ненська ЗСШ-2, директор Каліберда С.А.); Анастасія 
Сидоренко, Олексій Акастьолов, Аміна Топурія, Кос-
тянтин Зирянов (Партизанська 
ЗСШ, директор Невеселий В.М.); 
Сергій Євладенко (Горьківський 
НВК, директор Мамон І. М.); Те-
тяна Рак, Антон Ковзун, Катерина 
Волошина, Олександра Панфіло-
ва (Підгородненська ЗСШ-3, ди-
ректор Крічкевич Ю.В.), Марга-
рита Кожемяк, Анастасія Голов-
ченко, Олексій Топал (Волоська 
ЗСШ, директор Топал Р.О.); Анна 
Водоп’ян, Валерія Сірик, Данііл 
Логвін (Підгородненський НВК-
1, директор Воробйова О.Л.); 
Вікторія Чорнобровкіна, Ольга 
Глушко, Євген Кочмар, Владислав Приходько, Артем 
Сухойван (Новоолександрівська ЗСШ, директор Ов-
сюк О.М.); Анна Катамадзе (Сурсько-Литовська ЗСШ, 
директор Хмельковський В.Ф.); Ігор Лисенко, Сергій 
Таряник, Віталій Гунько (Горянівська ЗСШ, директор 
Боярчук Н.І.); Ольга Дід, Владислав Волошко (Балів-
ська ЗСШ, директор Півнєв В.В.); Ігор Бурлака, Кате-

рина Льога (Миколаївська ЗСШ-1, директор Скорик 
О.Д.); Анастасія Рудень, Павло Булах (Підгороднен-
ська ЗСШ-4, директор Драган В.А.); Вікторія Шам-
ко (Кіровська ЗСШ-2, директор Гладка Л.С.); Віктор 
Онищенко (Шевченківська ЗСШ, директор Дядюк 
Т.М.); Кристина Паранько (Чумаківська ЗСШ, дирек-
тор Моісеєнко Н.Ф.).

Особливу сторінку літопису прикрашають імена тих, 
чия праця, наполегливість і старанність примножу-
ють славу рідного краю, завдяки яким росте престиж 
навчальних закладів, і разом з тим, росте наше гли-
боке переконання, що Україна має достойних синів і 
дочок, які зроблять прекрасним наше з вами майбут-
нє! Це видатні педагоги та наставники наших юних 
геніїв: Т.М. Шеремет, І.М. Милостива, А.А. Ходакова 
(Олександрівська ЗСШ), Н.А.Солдатенко, А.О. Купрія-
нова, А.Ф. Семенко, (Кіровська ЗСШ), С.В.Голендяєва, 
Т.І.Демченко, А.О.Худокон, Л.І.Підставна, І.В.Гудимо-
ва, З.І.Ліцукова, С.М. Гуденко, Ю.О. Гурова, (Ювіле-
йна ЗСШ-1), Н.А.Михайленко, Н.М. Терехова (Підго-
родненська ЗСШ-2), Ю.В. Слєпцов, Н.М. Ткачева, О.С. 
Тяско (Волоська ЗСШ), Н.В. Бабенко (Підгородненська 
ЗСШ-3), С.І. Семенова (Сурсько-Литовська ЗСШ), О.А. 

Брусенцова (Горьківський НВК), І.В. Гонсіровська (Но-
воолександрівська ЗСШ), В.Б. Савченко (Підгороднен-
ський НВК-1), І.П. Боярчук, Л.І. Синичич, О.В. Дем’я-
нова (ЦЕНТУМ).

З вітальними словами до перемож-
ців та призерів зверталися Едуард Під-
лубний, Віра Джур, Микола Шеремет. 
«Талановиті, обдаровані діти – це осо-
бливий скарб, це гордість і надія, май-
бутнє України», - відзначили керівни-
ки. Вони зичили юним даруванням, які 
своїми знаннями, вміннями й таланта-
ми прославляють наш район, нових 
успіхів і перемог, ніколи не зупинятися 
на досягнутому. Вдячні слова лунали й 
на адресу наставників успішних шко-
лярів, батьків. Від імені переможців 
виступила Сидоренко Анастасія, уче-
ниця Партизанської ЗСШ.

Усіх призерів олімпіад, переможців конкурсів та зма-
гань, а також їхніх наставників нагороджено диплома-
ми Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
подяками райдержадміністрації і районної ради та гро-
шовими преміями. Вдячні учні вручили своїм учите-
лям квіти.

Святкового настрою на урочистостях додавали ви-

ступи Катерини Невеселої та Анастасії Соренкової, 
учениць Ювілейної ЗСШ-1, П.В. Голубничого, учителя 
музики Підгородненської ЗСШ -4.

Визначення «Обдаровані діти – надія України» існує 
давно, і навряд чи треба когось переконувати в тому, 
що від того, якими вони виростуть і стануть особисто-
стями, залежить наше з вами майбутнє.

Тож щиро дякуємо юним геніям, їх наставникам за 
самовіддану працю, любов до науки та навчання; бать-
кам переможців – за підтримку, допомогу та віру у сво-
їх дітей, а керівникам закладів – за колосальну роботу, 
управлінські здібності та залізне терпіння!

Ще і ще раз, закликаємо всіх – сьогодні й кожного 
наступного дня зігрівати теплом й любов’ю кожне ди-
тяче серце, об’єднувати зусилля заради майбутнього, і 
тоді маленькі громадяни стануть гідними людьми, гор-
дістю нашої країни!

Наталія ОЛІйНиК, 
методист методичного кабінету відділу освіти.

На фото Наталії Яківець: Оля Дід, учениця 6 кла-
су Балівської СШ, призерка конкурсу юних мате-
матиків отримує нагороду від Едуарда підлубного; 
розумнички нашого району.

Передостанній весняний день 
у Чумаківській громаді запам’я-
тався лагідним сонечком, великою кількістю дитячих по-
смішок та неймовірним задоволенням дорослих, які цього 
дня створили для дітей свято.

Розпочався ранок зі свята Останнього дзвоника у Чумаків-
ській та Зорянській середніх школах. Вже традиційно Чу-
маківський сільський голова Валентина Стець вручила уч-
ням шкіл – переможцям олімпіад різних рівнів сертифікати 
на отримання іменних стипендій. Цього року їх отримали 
семеро учнів: Ангеліна Олійник, Кристина Паранько, Вла-
дислава Муравйова, Анжеліка Новосьолова, Єлизавета По-
спєхова (Чумаківська СШ), Юлія Пеня, Вікторія Коваленко 
(Зорянська СШ) на суму 5 400 грн. Також Валентина Іванів-
на відзначила подяками та грамотами батьків цих дітей за 
відповідальне ставлення до виконання батьків-
ських обов’язків, внесок у духовний і культур-
ний розвиток  своїх дітей, батьківську любов і 
терпіння та вчителів, які підготували перемож-
ців, за професіоналізм та вагомий особистий 
внесок в інтелектуальний розвиток учнів. Для 
гарного, змістовного відпочинку у пришкільних 
таборах школярі від сільської ради отримали 
різноманітні настільні ігри. Крім того, цього 
року сільська рада виділила 50 тисяч гривень 
субвенції районному бюджету на два пришкіль-
ні табори: «Джерело» Чумаківської СШ і «Про-
лісок» Зорянської СШ.

Продовженням гарного настрою стало  свят-
кування Дня захисту дітей, яке вже традиційно 
кілька років поспіль організовує Чумаківська 
сільська рада в кожному селі територіальної 
громади.  Адже діти – це цвіт Землі, майбутнє 
нашої країни й кожного з нас, найдорожчий наш скарб, безмежна радість і щастя. І ми, 
дорослі, маємо захистити дітей від життєвих незгод, страждань, хвороб і війн, створи-
ти всі умови, щоб діти виросли добрими, світлими, щирими і сердечними. Саме такою 

думкою керується Валентина Стець і колектив Чу-
маківської сільської ради у своїй щоденній роботі, 

а також  тоді, коли проводить 
різноманітні свята й заходи. 
Тому представники місцевого 
самоврядування роз’їхалися по 
селах з доброю душею, чисти-
ми й відкритими серцями. Під 
час святкової програми дітей 
села Чумаки привітала заступ-
ник сільського голови Людми-
ла Данилова, села Маївка – се-
кретар сільської ради Вікторія 
Паранько, села Зоря – голов-
ний бухгалтер сільської ради 
Василенко А.Г. Усі вони пере-
дали найтепліші вітання від 
сільського голови й побажали 
хлопчикам та дівчаткам міцно-
го здоров’я, успіхів, радісного 

та змістовного відпочинку під час літніх канікул. До дітей вони завітали не з порожніми 
руками, а з купою призів, які розіграли під час проведення конкурсів та відгадування 
загадок. Навіть дорослі мами й тата, бабусі й дідусі, які привели своїх чад на свято, ак-
тивно долучалися до розважальної програми, роблячи підказки і вправно допомагаю-
чи у змаганнях. Мелодійні дитячі пісеньки, які лунали на розважальних майданчиках, 
підбадьорювали і додавали гарного настрою. Малюки, дивлячись на старших дітей, із 
задоволенням надували і розмальовували кульки, танцювали на газетах, пускали навви-
передки мильні бульбашки, ловили яблука у воді, бігали та стрибали. Обличчя дітей і 
дорослих сяяли від щасливих посмішок. А солодкий сюрприз – морозиво, яким усі насо-
лодилися наприкінці свята, додав ще більшої радості й позитивних вражень.

Сподіваємось, що, зігріваючи діток своїм теплом і любов’ю, ласкою й добрим словом, 
ніжністю й турботою, ми дбаємо про те, щоб вони відчували свою важливість і необхід-
ність у цьому світі.

Вікторія пАрАНьКО, секретар Чумаківської сільської ради.
На фото: вихованці ДНз «Буратіно» під час виступу на святкуванні Дня захисту 

дітей у с. чумаки; сільський голова Валентина Стець вручає грамоту Олександрові 
Гуслистому, батькові єлизавети поспєхової.

СВЯтКОВий НАСтрІй Діти – це цвіт ЗемліДіти – це цвіт Землі

ОБДАрОВАНІ ДІти

Успіх приходить до тих, хто любить те, що робитьУспіх приходить до тих, хто любить те, що робить



6 13 червня 2014 року № 22 (7841)
«Дніпровська зоря» ПОДЯКА й ШАНА ЛіКАрЯМ,

Д

найгуманніша  Професія найгуманніша  Професія 

амині очі – ніжні, ласкаві, 
надзвичайно добрі. Хто, як не 

мати, може так обіймати, захищаючи від 
усіх негараздів, підтримати мудрим сло-
вом, надати необхідну пораду. Материн-
ство - основа основ покликання жінки 
на цій землі.

Прекрасним і світлим було дитин-
ство маленької Лариси, ще змалечку 
вона вбирала в себе батьківську любов 
та турботу. А найголовнішим прикла-

дом для наслідування 
стала матусина всеохо-
плююча жага допомага-
ти людям. В уральській 
далекій глибинці Марія 
Пилипівна працювала 
лікарем. З усієї округи 
зверталися до безвідмов-
ної жінки за порадою, 
за допомогою. Згадує й 
до сьогодні донька за-
пряжені конями брички 
влітку, а сани взимку, 
на яких не тільки вдень, 
а й посеред ночі їхали 
до мами за допомогою 
люди. І не дивлячись ні на пізній час, ані  
на втому після напруженого дня, вона 
летіла до хворого, щоб лікувати й ряту-
вати людські життя. Не одній дитинці 
Марія Пилипівна допомогла з’явитися 
на світ, зробити перший подих, побачи-
ти ясні, мов сонце, мамині очі.   

«Я змалечку була закохана в мамину 
професію, - згадує сьогодні Лариса  Си-
роватко, й вважаю, що діти батьків-лі-
карів найглибше можуть збагнути на-
стільки відповідальна та важлива про-
фесія медичного працівника. Адже до-
брі справи й життєвий приклад рідних 
не дозволять ніколи зрадити істинам 
милосердя та самопожертви, закладе-
ним із дитинства».  

Матусиною благородною стежиною 

вирішила прямувати по життю й Лари-
са Миколаївна. В 1980 році закінчила 
Дніпропетровський медичний інсти-
тут. За направленням потрапила в Під-
городненську лікарню в гінекологічне 
відділення. 10 років Лариса Сироватко 
працювала завідуючою пологовим бу-
динком. Завдяки напруженій праці та 
вкладеним величезним силам заклад 
став кращим в окрузі. До зразкового по-
логового будинку з’їжджалися делегації 

з усіх районів. 
З 1993 року – вона вже «рятувальниця 

жіночого здоров’я», бо зайняла посаду 
завідуючої гінекологічним відділенням 
Центральної районної лікарні. 

Загалом 34 роки непереривного за-
гального стажу роботи на лікарській 
ниві! Скільки врятовано жінок за роки 
невтомної самовідданої праці Лариса 
Миколаївна вже й не пригадує, бо відлік 
йде вже й не на сотні. А скільки жінок 
саме завдяки «берегині найдорожчого 
жіночого скарбу» змогли відчути ра-
дість материнства!

Через руки та серце професіонала в 
білому халаті проходять безліч хворих. 
Понад 120 операцій високого ступеню 
складності проводить за рік. Хвилюєть-

ся лікарка про те, що в жінок збільшила-
ся кількість онкологічних захворювань, 
та закликає пацієнток не ставитися до 
себе байдуже, а кожного року обов’язко-
во проходити обстеження. 

Про свої трудові досягнення Лариса 
Сироватко розповідає: «Найголовнішою 
моєю професійною задачею є дотриман-
ня клятви Гіппократа. Я виконую своє 
призначення в житті. Скільки буде від-
ведено долею, стільки буду робити все, 

що в моїх силах для милих жінок, ліку-
вати й дарувати радість життя». 

Сама ж Лариса Миколаївна, на думку 
й колег, і пацієнтів, є безперечним взір-
цем грації й жіночності.

Дякує Лариса Сироватко за допомогу 
та підтримку відділення головному лі-
кареві ЦРЛ Ларисі Гардецькій. Опера-
ційні зали оснащені новою апаратурою, 
є все необхідне для надання допомоги 
хворим. Важливе досягнення лікарні - 
нещодавно освоїли новий вид діяльності 
– лапароскопічні операції.  

Коли заходиш  до гінекологічного від-
ділення – потрапляєш до царства добра, 
де панує доброзичливість, світла атмос-
фера. І розумієш, що бездоганна охай-
ності та чистота свідчить про любов до 

своєї роботи багатьох натхненних пра-
цівників цього закладу. 

«Колектив, з яким мені пощастило  
працювати – професіонали своєї справи. 
Кожен на своєму місті, чітко знає коло 
своїх обов’язків. Ми розуміємо один од-
ного з погляду, з півслова. А найголовні-
ше, що мої колеги вкладають частинку 
душі в свою роботу, це дорогого коштує. 
Я дуже поважаю й ціную людей, з яки-
ми ми робимо спільну справу», - з горді-

стю розповідає завідуюча 
про працівників гінеколо-
гічного відділення.

Усім серцем вболівають 
за здоров’я пацієнтів жіно-
чої статі лікарі-гінеколо-
ги Лілія Косульникова та 
Юлія Богословова, уваж-
на старша медична сестра 
Людмила Пилипенко, пі-
клувальниці-медсестри 
Тамара Кривозуб, Галина 
Марченко, Марина Ряс-
нянська, Любов Перцевая, 
Ольга Бабенко, турботливі 
санітарочки Світлана Ва-
сильєва, Тамара Ванжа, 
Надія Могильна, Зінаїда 
Костиря, Наталія Колб, 
Віта Драган, Оксана Ми-

хальчук. Нещодавно колектив поповнив-
ся новою робітницею – Наталею Сахною. 
З перших днів молодий секретар завою-
вала симпатію та повагу серед колег та 
людей. З 7-ї ранку вона вже на своєму 
посту, щоб видати хворому виписку. А 
порядком блищить гінекологічне відді-
лення та буяє квітами завдяки моторній 
сестрі-господарці Раїсі Юрковій. 

У переддень професійного свята всіх 
медичних працівників побажання від 
Лариси Сироватко прозвучало дуже 
змістовне: «Зичу всім миру над головою, 
щасливого життя без вибухів, без люд-
ських жертв... Переконана, що наша по-
ява й перебування у цьому прекрасному 
світі - це безцінний дар.»

Наталія ЯКІВЕЦь.

БеЗ  роБоти  не мислю сеБе…БеЗ  роБоти  не мислю сеБе…

М

Шановні наші колеги – медичні працівники Дніпропетровського району! 
Прийміть наші щирі вітання з наступаючим професійним святом!

Найголовніше в медицині - високе почуття відповідаль-
ності, професіоналізм, доброта й бажання допомогти 
людям. серед вас немає випадкових співробітників, лише 
люди, які обрали професію за покликом серця, можуть 
працювати в свята й вихідні, вдень і вночі рятувати здо-
ров’я, а часто, й життя людей.

головним багатством людини є її здоров’я, без нього 
неможливо уявити собі щастя, й саме нам, медичним 
працівникам, від самого свого народження кожен грома-

дянин ввіряє його з щирою вірою й надією на допомогу. 
з нагоди свята шлемо низький уклін усім працівникам 
охорони здоров’я за сумлінну та невтомну працю. 

Бажаємо  вам задоволення від власної роботи, вдячних 
пацієнтів, тепла й розуміння в колі сім’ї й звичайно ж, 
міцного здоров’я!

З повагою Лариса ГАрДЕЦьКА, головний лікар ЦРЛ.
Людмила пОБІГАй, головний лікар Центру первинної 

медико-санітарної допомоги Дніпропетровського району.

опомагати людям – надзвичайно благородна 
справа. А професія медика – найгуманніша, 

адже вона покликана стояти на сторожі людського 
життя. Саме медики дарують здоров’я людям, рятують 
від найрізноманітніших хвороб. Тому образ медика в 
уяві багатьох людей пов’язаний з надією й захистом. 
Кажуть, що лікар – це посередник між людиною й 
Богом. Дійсно, у багатьох ситуаціях мед працівник є 
останньою рятівною інстанцією для хворого. Клятва 
Гіппократа спонукає людей у білих халатах переборо-
ти всі емоції й особисті не-
гаразди, щоб виконати свій 
обов’язок. Лікар часто лікує 
не лише тіло, а й душу лю-
дини, вселяючи в її серце віру та надію. І це не 
можуть не цінувати ті, кому медики дарують ра-
дість одужання чи поліпшують якість здоров’я й 
життя.

Колектив терапевтичного відділення Дніпро-
петровської центральної районної лікарні, що 
обслуговує населення Дніпропетровського ра-
йону, переважно жіночий. Це лікарі, медсестри, 
молодші медичні сестри, які щоденно піклують-
ся про здоров’я пацієнтів. Надзвичайна доброта, 
чуйність, палке прагнення завжди допомогти 
і словом, і ділом – риси, притаманні жіноцтву 
цього відділення. Адже в колективі працює 22 
кваліфікованих медичних працівника. В друж-
ній атмосфері й пацієнти видужують швидше, й 
медичні працівники з посмішкою на вустах йдуть на 
роботу, як на свято.

Одним з основних завдань лікаря-терапевта є що-
річна диспансеризація пацієнтів. Лікар-терапевт 
працює у тісному контакті з усіма спеціалізованими 
та діагностичними відділеннями поліклініки. За ре-
зультатами проведеного диспансерного обстеження 
формуються групи активного спостереження пацієн-
тів, розробляються індивідуальні профілактичні та 
лікувальні програми з використанням лікувального 
потенціалу таких відділень, як фізіотерапія, ліку-
вальна фізкультура, голкорефлексотерапія, психоте-
рапія. Висококваліфіковані фахівці допоможуть оці-
нити стан здоров’я пацієнта, сформувати програму 
обстеження. Своєчасне звернення до фахівців цього 

відділення допоможе уникнути серцево-судинних 
«катастроф», покращити якість життя, продовжити 
його тривалість. 

Найгуманнішу професію обрала завідуюча терапе-
втичним відділенням Ірина Потягайло. Після закін-
чення медичного училища свій шлях розпочинала в 
лікарні м. Підгородного медичною сестрою, а після за-
кінчення Дніпропетровської медичної академії здобу-
ла освіту лікаря-терапевта. Багато років пропрацювала 
районним лікарем-терапевтом, і майже 10 років займає 

посаду завідуючої відділенням. Проводить консульта-
тивні прийоми для пацієнтів. Своїм професіоналізмом, 
самовідданою працею, добротою, порядністю завою-
вала авторитет й пошану серед колег. 

Ірина Михайлівна переконана: «терапевтичне відді-
лення - основа лікувального закладу, адже колеги з ін-
щих відділень працюють у вузькопрофільному руслі, 
а нам випала честь лікувати багато людських хвороб. 
На сьогодні відділення може взяти на лікування 51 
хворого, та в лікарні жартують, що якби й 300 ліжок 
могло вмістити приміщення, то хворих і така кількість 
знайшлась би».

 Лілія Баюл – лікар-терапевт терапевтичного відді-
лення. З 1981 року після закінчення Донецького медич-
ного інституту ім. Горького розпочала свій трудовий 

шлях лікарем-терапевтом у лікарні м. Підгородного, 
зараз працює в Центральній районній лікарні, й вже 
майже 33 роки віддає себе своїй улюбленій справі, її 
поважають і пацієнти, і колеги. 

Не можна не відзначити Олену Тавокіну, лікаря-те-
рапевта, кардіолога терапевтичного відділення, яка ба-
гато років пропрацювала на ниві медицини. Пацієнти 
дуже вдячні їй за своєчасну допомогу, за поставлений 
діагноз і за добре відношення до кожного з них. Лікар-
ка бере активну участь в організаційних заходах ра-

йонної лікарні. 
Світлана Артьомова, ме-

дичний регістратор, майже 
10 років старанно працює 

на благо рідної лікарні, завдяки їй вся медична 
документація  вчасно надрукована й приведена до 
ладу.

Ольга Булах – старша медична сестра - працює 
в відділенні з дня відкриття районної лікарні, за 
цей час заслужила беззаперечний авторитет і по-
вагу завдяки працелюбності, відповідальності, 
оптимізму. У колективі є трудівниці, які щоденно 
поспішають до хворих, щоб полешити їх страж-
дання: медичні сестри палатні Валентина Ратуш-
на, Лідія Мещерякова, Любов Лескіна. Молодші 
медичні сестри палатні: Алла Голуб, Надія Полях, 
Тетяна Панченко, Маргарита Товстик щодня нада-
ють якісну медичну допомогу пацієнтам, які цього 
потребують. Валентина Хоменко – сестра-госпо-

диня терапевтичного відділення, завдяки їй все сяє 
чистотою. Нещодавно в колектив прийшла медична 
сестра Юлія Жуковська, яка майже рік працює й про-
явила себе як відповідальний працівник. Всі вони що-
денно виконують вкрай необхідну роботу з догляду 
за хворими, оскільки успіх лікування найтяжчих за-
хворювань залежить саме від їх кропіткої праці, про-
фесіоналізму, від тепла їх сердець, посмішок, уваги, 
чемного ставлення до пацієнтів. 

У переддень медичного працівника побажаємо всім 
вам міцного здоров’я, тому що і наше здоров’я в цьому 
випадку буде під вашим надійним захистом! Щастя вам 
і вашим родинам! І звичайно ж успіхів у роботі, тому що 
від цього залежить швидкість нашого одужання!

Юлія чумАК.  фото таміли жОрНЯК.
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рЕДАКЦІйНА пОШтА

зОлОті рУки «айБОлита»

До нашої редакції «Дніпровська 
зоря» звернулися наші постійні 
читачі з проханням надрукувати 
слова вдячності, а саме: «Добрий 

день редакціє. Ми жителі села Ми-
ко -лаївка, дуже просимо висловити слова 

подяки Михайловій Ларисі Василівні. Лікарю, 
який за всі роки своєї праці показала себе висококва-
ліфікованим спеціалістом, досвідченим та ініціативним 
організатором. Заслужила беззаперечний високий авто-
ритет серед колег та жителів села й зараз, знаходячись 
на заслуженому відпочинку, знаходить час і сили для 
кожного, хто звернеться за допомогою чи консультаці-
єю, нікому не відмовить, завжди порадить. Напередодні 
професійного свята зичимо їй гарного настрою, відмін-
ного здоров’я, сімейного затишку, незмінного успіху та 
здійснення всіх задумів.

з повагою жителі села: Гарбуз В.м.,  Безкровна К.ф., 
Ставицька Г.С., Конох Н.О., Олексюк С.Л., Льога О.В. 

До нашої редакції надійшов лист-подяка від нашого 
постійного читача, читаємо у листі: «Шановна редакціє, 
звертається до вас мешканка сел. Ювілейного Зінаїда По-
тайчук – мати Олега Потайчука. Висловлюю величезну 
подяку Вікторові Даниловичу Лапкові – завідувачу ото-
ларингологічним відділенням Дніпропетровської цен-
тральної районної лікарні, він все своє життя присвятив 
великій справі лікуванню людини. Своїми золотими 
руками зміг повернути не тільки до життя, а й до робо-
ти мого сина. Старша медична сестра цього відділення 
Вікторія Шукало пишається тим, що працює під керів-
ництвом мудрої людини з великим добрим серцем. Вдяч-

ні пацієнти між собою називають талановитого лікаря 
«Айболит». Віктор Данилович наблизився до того почес-
ного віку, коли за плечима є солідний життєвий досвід 
і на життєвій стежині він вже зустрів святковий 75-річ-
ний ювілей. Колектив отоларингологічного відділення та 
вдячні пацієнти вітають шановану людину з прекрасним 
Днем народження. 

Шановний Вікторе Даниловичу!
Від усього серця вітаємо Вас із 75-річчям! Бажаємо по-

дальших успіхів, безмежної енергії, міцного здоров’я, на-
снаги у Вашій відповідальній і благородній справі. Нехай 
доля дарує довгі літа, а в серці довіку живе доброта».

апередодні професійного 
свята медичного праців-

ника до редакції звернулися па-
цієнти, які лікуються в різних 
відділеннях Дніпропетровської 
Центральної районної лікарні – 
це Людмила Турлакова, Ольга 
Бабенко, Микола Німчик, Віра 

Полякова, Анна 
Легідзь, Ніна Ко-
ломієць, Людмила 
Богданова: «Від 
щирого серця нам 
хочеться висловити 
безмежну вдячність 
колективу фізіоте-
рапевтичного від-
ділення, який згур-
тувала та очолює 
чудова, красива, 
інтелігентна, до-
брозичлива, завж-
ди в хорошому на-
строї та справжній 
професіонал своєї справи Надія 
Логвиненко. В довіреному їй 
відділенні працюють спеціаліс-
ти, які використовують фізичні 
методи лікування: УВЧ терапію, 
УЗТ терапію, світолікування, ма-
саж. Цим людям у білих халатах 

властиві високі якості медичних 
фахівців, а також порядність, 
людяність, доброта, чуйність та 
великодушність. На них, янго-
лів-охоронців нашого здоров’я, 
ми й покладаємось. Саме вони 
ведуть безстрашний бій з під-
ступними недугами й безжаліс-

ними хворобами пацієнтів».
«Хто хоч один раз пройшов 

курс масажу у медичної сестри 
Марини Левицької той зрозуміє, 
який результат дає робота такого 
професіоналу, - вважає Людмила 
Богданова, - а які лагідні руки, 

розумні очі та чарівна посмішка 
в Ніни Черевко – медсестри фізі-
отерапії». 

Хворі добрими словами відгу-
кувалися про роботу Людмили 
Голуб, фізіотерапевта з тепло-
лікування та медичних сестер з 
фізіотерапії: Ольги Приходько, 

Надії Качан, та завж-
ди усміхненої Люд-
мили Лондарь. Кожен 
працюючий у лікарні 
від лікаря до медичної 
сестри люблять та по-
важають Олену Кльо-
ву – старшу медичну 
сестру відділення, яка 
наче сонечко зігріває 
й світить кожному.

«Сьогодні ми покла-
демо на вівтар Гіппо-
крата квіти вдячності 
й виразимо велику по-
вагу й низький уклін 

людям у білих халатах. Дякуємо 
за доброту та увагу до кожного 
хворого. Нехай ніколи не вичер-
пується ваша життєва сила, аби 
творити й надалі вашу щоденну 
професійну роботу – повертати 
людей до повноцінного життя!».

Подяка лікареві

НевтомНі трударі фізіотерапіїНевтомНі трударі фізіотерапії

Н

Чорнобильці Дніпропетров-
ського району висловлюють сло-
ва сердечої вдячності 
медичним працівникам 
лікувальних закладів на-
шого району.

«Їм даний талант від Бога ря-
тувати людей від хвороб, твори-
ти дива, рятуючи  життя хворим 
людям», - переконані ліквіда-
тори аварії на Чорнобильській 
АЕС Василь Скиба, Володимир 
Роговий. 

«Щире спасибі лікарям, завдя-
ки професіоналізмові яких чор-

нобильці з посмішкою зустріча-
ють кожен наступний день, усім 
медичним сестричкам, які, як 
ясні сонечка, допоможуть, по-
співчувають, заспокоять, вислу-
хають, вчасно виконають всі при-
значення. У кожному медичному 

закладі району ми почуваєм себе 
в оточенні турботи й доброти. В 

них завжди чисто й 
комфортно. А як смач-
но годують кухарі для 
хворих пацієнтів! Ве-

лике вам спасибі й уклін за вашу 
щоденну відповідальну працю.  

Дай, Боже, всім вам здоров’я та 
довгі роки щастя, сил, щоб раді-
ли життю й людям  допомагали, 
благополуччя в сім’ях і всього 
найкращого.

сПасиБі меДичНим ПрацівНикам

Вдячні пацієнти сел. Юві-
лейного висловлюють ве-
личезну подяку завідувачці 
Світлані Проскурні, всім сі-
мейним лікарям і медичним 
сестрам амбулаторії загаль-
ної практики сімейної ме-
дицини. Кожна людина, від 
дорослого до малечі, коли 
хворіє, потребує допомоги 
сімейного лікаря. Він для 
них, як ще один член роди-
ни, до якого можна зверну-
тися з будь-яким питанням 
щодо свого стану здоров̀ я. 

«У разі необхідності, сімейний лікар дає на-
правлення до вузькопрофільних спеціалістів. І 
це дуже зручно, бо нам не потрібно бігати з ка-
бінету в кабінет, висиджувати в чергах та самим 
шукати потрібного лікаря, - читаємо в листі. -  
Ми вдячні медичним працівникам за добрі сер-
ця, за те, що цілодобово допомагаєте нам, своїм 
пацієнтам, видужувати, за терпіння й чуйність».

жителі сел. Ювілейного Богданова Л.А., 
Озерна О.м., Казмірчук Г.І. та ін.

Сімейні лікарі Ювілейного 
на Сторожі здоров’я

- так звучить  професійний девіз Олени Родної, 
лікаря-стоматолога І категорії Дніпропетровської 
ЦРЛ ДОР, районного позаштатного спеціаліста з 
питань стоматології Дніпропетровської облдер-
жадміністрації.

Красива, тендітна, 
завжди привітна й усміх-
нена, Олена Борисівна 
з легкістю господарює 
в стоматологічному ка-
бінеті, вправно володіє 
сучасною стоматологіч-
ною установкою, вико-
ристовує біля трьохсот 
медичних інструментів 
та витратних матеріалів. 

«Сьогодні медицина 
семимильними кроками 
прямує вперед, багато 
відкриттів і досягнень у галузі стоматології неза-
баром повністю розвіють міфи про нездоланний 
страх перед відвідуванням медичного кабінету, де 
працює лікар-стоматолог, - переконана лікарка із 
26-річним стажем». 

Питання вибору майбутньої професії в родині 
Олени Борисівни не стояло, адже мама була ме-
диком, тож Оленка та її брат Дмитро з дитинства 
мріяли одягнути білі халати.

У далекому 1988 році Олена закінчила Дніпро-
петровський медичний інститут. І ось уже понад 
чверть століття дарує людям білосніжні посмішки.

Хвороби ротової порожнини приносять людям 
багато страждань. Тож у стоматології, як і в інших 
галузях медицини, дуже важливі профілактичні 
заходи, вони допоможуть запобігти розвитку ба-
гатьох неприємних хвороб.

Побажання від Олени Родної нашим читачам: 
«Неодмінно любіть себе, приділяйте увагу своєму 
здоров’ю, посміхайтеся щоденно життю, і воно не-
одмінно завжди посміхатиметься вам».

Віка зОрЯНА. фото автора.

«ДАрУВАТИ  КрАСИВУ  ПОСМіШКУ  ЛюДЯМ»

Шановні керівники підприємств, закладів, установ та організацій 
всіх форм власності Дніпропетровського району!

ЛЮБимІВСьКА  СІЛьСьКА  рАДА 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

головного бухгалтера на постійну роботу. Вимо-
ги до претендентів: громадянство України; повна 
вища освіта або базова вища освіта; відповідна 
кваліфікація; стаж роботи за спеціальністю не мен-
ше 3-х років; володіння комп’ютерними програма-
ми. Документи подаються протягом 30 днів із мо-
менту опублікування оголошення. 

звертатися за адресою: с. Любимівка, вул. Садова, 1.

Дніпропетровське районне Управління Го-
ловного Управління Держсанепідслужби у Дні-
пропетровській області інформує, що згідно 
затвердженої Першим заступником Голови Дер-
жавної санітарно-епідеміологічної служби Укра-
їни Структури Головного управління Держса-
непідслужби у Дніпропетровській області, яка 
вводиться в дію з 01.06.2014р., Дніпропетровське 

районне Управління приєднується до Дніпро-
петровського міського Управління Головного 
Управління Держсанепідслужби у Дніпропетров-
ській області, яке розташоване: 49006 м. Дні-
пропетровськ, вул. Свердлова, 59.

Ігор КАпуСтЯН, 
начальник Дніпропетровського районного 
управління.

Немає в світі жодної людини,яка була б застрахована 
від хвороб.тож кожен рано чи пізно звертається за до-
помогою до лікувального закладу. У Дніпропетровському 
районі біля 80 тисяч жителів - всі вони протягом свого 
життя волею долі знайомляться з медичними працівни-
ками Дніпропетровської центральної районної лікарні, 
отримують тут кваліфіковану медичну допомогу, мають 
змогу відпочити під час лікування від тяжкої сільської 
праці та щоденних турбот у світлих затишних пала-
тах. а от медичних працівників,відповідальних за наше 
здоров’я, у районі не так і багато, тож праці вистачає... 

Особливі слова подяки в переддень професійного свята 
адресуємо сільським лікарям, медсестрам, фельдшерам, 
всім людям, причетним до медичної галузі. День медичного 
працівника також святкують мільйони людей, яким вони 
допомогли у важкі хвилини, кого повернули до життя.
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травня в садибі доньки підго-
роднянського бандуриста Олек-

си Коваля, Лесі Олексіївни, відбулося виїзне засідан-
ня літературної вітальні «Живе слово». Працівники 
районної дитячої бібліотеки провели «Шевченківські 
посиденьки під кобзаревим дубом». Захід був приу-
рочений 105-річчю від дня народження славетного 
земляка-бандуриста і народно-
го умільця Олексія Семеновича 
Коваля (23.03.1909 – 25.03.1979). 
Дуб на подвір’ї Ковалів ро-
сте з 1980 року. Він був по-
саджений донькою О.С.Ко-
валя, Лесею, в перші роковини його смерті. 
Нині дуб виріс на висоту кількох поверхів, 
має розлогі віти, вони дають захист у літню 
спеку – як господині двору та її гостям, так подорож-
нім, які прямують повз хату вулицею Кільченською… 
Дуб – як нагадування про добру людину, яка тут жила: 
адже це дерево – один із символів українського наро-
ду, а наш земляк теж був уособленням українства, 
народних традицій. Ба-
гато бандур виготовив 
на своєму віку; вони 
зберігаються в музеях 
різних міст і в приватній 
власності. Доки жив – 
ніс людям пісню, їздив 
з виступами. Трепетно 
ставився до спілкування 
з будь-якою публікою: 
чи то було інтерв’ю на 
обласному радіо, чи ви-
ступ перед студентами 
художнього інституту в 
Ленінграді, чи концерт 
перед учнями сусідньої 
школи, чи, подаровані 
колгоспникам, кілька 
хвилин відпочинку з 
бандурою… Олексій Се-
менович дуже любив творчість Тараса Григоровича 
Шевченка, все життя збирав бібліотеку творів Кобза-
ря, книг про його життя і творчість. Близько десяти 
років тому його донька передала частину зібрання у 
фонд дитячої бібліотеки в Підгородному. Нині вони 
прикрашають виставку, приурочену до 200-річчя 
українського генія. Також на цій виставці можна поба-
чити давні газетні вирізки з зображенням Тараса Шев-
ченка: то наш земляк, щирий шанувальник, вирізав 
власноруч із газет, беріг свій скарб. А тепер бережемо 
цю спадщину ми, бібліотекарі.

Отож, природно, що в рік відзначення ювілею сла-
ветного Кобзаря, працівники РДБ та юні користувачі 
бібліотеки, п’ятикласники ЗОСШ№1, зібралися саме 
на подвір’ї свого земляка-кобзаря. Леся Коваль теж 
є продовжувачкою батькових традицій. Вона грає на 
бандурі, гарно співає, а ще має вдячних учнів – як се-

ред місцевих дітлахів, так і серед тих, хто при-
їздить до бабусь-дідусів на канікули. Довгий 

час працювала музичним керівником в дитсадку від 
заводу «Шинник», що в обласному центрі, то ж має 
і досвід навчання, і любов до дітей. На «посиденьках 
під кобзаревим дубом» вона розповіла присутнім про 
батька, про історію дуба, під яким усім нам так вільно 

дихалося… Показала дітям ста-
рі світлини, заграла на бандурі. 
Учні почули її пісенний голос… 

Бібліотекар і ведуча за-
ходу Лариса Омельченко 
продекламувала вірш Кос-

тянтина Дуба – про рідну Кільчень, про бан-
дуриста Коваля…Заступник директора по 
роботі з дітьми Тетяна Рухлінська ознайо-

мила присутніх з творчим бібліографічним доробком 
бібліотекарів районної дитячої бібліотеки – з буклета-
ми про життя та діяльність бандуриста і громадського 
діяча, засновника місцевого музею, його першого гро-
мадського директора Олекси Коваля. Ось уже 5 років 

історико-краєзнавчий музей у Підгородному носить 
його ім’я. 

…Під величезним дубом, у Ковалевому дворі, про-
росло багато саджанців. З дозволу господині праців-
ники бібліотеки накопали їх, і по закінченні «посиде-
ньок» всі разом: учні, вчителі, бібліотекарі, а також 
директор школи №1 Леся Любомирівна Воробйова, 
висадили дубову алею на території КЗ ЗОСШ №1, по-
близу новоствореного дитячого садочка. Вирішили 
назвати її Ковалевою алеєю. Нехай вона нагадує нам 
про цікавих земляків, про цю непересічну зустріч…

Третього червня цього року Лесі Олексіївні Коваль 
виповнюється 75 років. Вітаємо ювілярку з днем на-
родження. Зичимо доброго здоров’я, наснаги на нові 
творчі зустрічі, на пісенні виступи. Нехай лунає вічна 
бандура в її руках! 

Лариса ОмЕЛьчЕНКО, бібліотекар.

жиВЕ СЛОВО

Посиденьки
Під кобзаревим

дубом

працівники партизанської 
сільської ради, бібліотеки та 
клубу щиро вітають з ювілей-
ним Днем народження сучасну, 
ділову, життєрадісну та чарівну

Олену мЕДВЕДєВу 
Прийміть з нагоди ювілею наш 

найсердечніший привіт
Хай Вам із Вашою сім’єю лиш 

радощі дарує світ,
Хай небо буде чисте-чисте, 

хай доля успіх посила
В ділах громадських, особистих, 

біля святкового стола!
Нехай Вам на життєвій дорозі завжди щастить, раду-

ють друзі, надихають нові справи, окрилює любов, зігрі-
ває родинне тепло.
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Найкраща пора в житті людини – це дитинство. Для нього 
характерні пустощі, відпочинок, і, основне – напружена праця – 
навчання. Отже 1 червня у Старокодацькому Будинку культури 
відбулося свято захисту дітей за підтримки Новоолександрів-
ського сільського голови Олександра Візіра. Учасники ансамб-
лю «Соняшник» співали пісень та запрошували до гри дітей. 
Концерт вразив глядачів розмаїттям костюмів. Присутні бурх-
ливо аплодували кожному учаснику після виступу. Почесними 
грамотами та подарунками були відзначені учасники вокаль-
но-хорового жанру: Анастасія Овсянік, Вероніка Григор’єва, 
Марина Крива, Анастасія Сенько, Діана Варфоломєєва (учні 
Старокодацької НСЗШ), Марія Соболєва, Анастасія Єрьоменко 
(учні НВК №137 м. Дніпропетровська). Художній керівник – Ан-
тоніна Саєнко.

Депутати місцевої ради Микола Беляков та Віктор Кривий да-
рували діткам солодощі та призи.

Любі діти! Ви – майбутнє нашої держави, яке формується 
сьогодні. Тож наполегливо оволодівайте знаннями, творчо мис-
літь, розвивайте свої здібності, щоб стати гідними громадянами 
України. Діти, ви - наш найдорожчий скарб, радість і наше май-
бутнє. Бажаємо вам, нашим маленьким громадянам, щасливого 
дитинства, розуміння з боку батьків та сяючих усмішок.

Ніна прОтОпОпЕНКО, директор Старокодацького СБК.

У травневі дні ми згадували великого сина нашого народу 
Тараса Григоровича Шевченка. Юнацький абонемент відділу 
обслуговування та районна дитяча бібліотека провели літера-
турну мандрівку « Життєвими стежками Кобзаря», присвячену 
200-річчю від дня народження письменника. Захід пройшов у 
стінах Підгородненської СЗШ-3 серед учнів середніх та стар-
ших класів. Зустріч відкрила Лариса Омельченко. Її виступ був 
присвячений мандрівці шевченківськими місцями, в яких вона 
побувала. В селі Зелена Діброва жила сестра Тараса Шевченка – 
Катерина Красицька. На місці, де стояла хата сестри Катерини 
встановлено пам’ятний знак. Село Вільшана залишило глибо-
кий слід у душі великого генія. Саме з нього почався славетний 
шлях Тараса Шевченка у великий світ. Назавжди залишиться 
у спогадах письменника картини з дитинства: ось він кухарчук 
на службі в управителя Дмитренка, а тут йому пригадується 
маєток пана Енгельгардта. В селі збереглась криниця, з якої 
брав воду Тарас, панський льох. У село Мліїв Шевченко при-
їздив до славетної родини Семиренків, перших українських 
цукрозаводчиків, помологів і меценатів. Нині в будинку, де 
мешкала сім’я Великих Українців, діє нині меморіальний музей.  
Перебуванню в місті Городищі Шевченко зобов’язаний своєму 
другові. Давня дружба Шевченка з Семеном Гулаком – Арте-
мовським залишила по собі приємні спогади. Повернувшись із 
заслання Шевченко їде до Гулака – Артемовського. Там він по-
чувається «як у своїй рідній хаті». Згадується Городище і в по-
емах «Наймичка» та «Гайдамаки». Далі Юлія Равшанова озна-
йомила присутніх учнів із перебуванням Тараса Шевченка на 
Придніпров’ї. Діти ознайомились із картинами Тараса Григо-
ровича, зроблених на річці Орелі. З метою визначення обізна-
ності молоді щодо життя Шевченка Юлія Равшанова провела 
інтелектуальну вікторину «Вічний як народ». Відповіді учнів 
лунали впевнено і чітко, а значить Шевченко продовжує жити і 
надалі в наступних поколіннях. Обрамленням заходу стали ві-
деопрезентації про Кобзаря, які підготувала Юлія Равшанова. 

Тарас Шевченко й надалі продовжує жити в наших серцях. 
Він не залишає нікого байдужим. А особливо нині. І поки не зга-
сає пам’ять про великого Кобзаря, поки не згасне й віра в світле 
майбутнє…  

Юлія рАВШАНОВА, 
бібліотекар юнацького абонементу відділу обслуговування. 

ДО 200-рІччЯ Із ДНЯ НАрОДжЕННЯ пОЕтА

Життєвими стежками Кобзаря

казкОва країНа

ДитиНСтВО – НАйКрАщА пОрА

Треба чекати доброї новини, 
коли на подвір’ях  шкіл Новоо-
лександрівської сільської ради 
з’являється керівник Дніпропе-
тровського обласного благодійно-
го фонду «Крок назустріч» (www.
fondZUSTRISH.uckoz.net), депутат 
Новоолександрівської сільської 
ради Андрій Івженко. Цього року 
завітав керівник благодійного 
фонду із цінними подарунками 
на останній дзвоник, який відбув-
ся 30 травня, до неповної серед-
ньої загальноосвітньої школи ім. 
Дев’ятка, що в с. Старі Кодаки. 

Педагогічна рада Старокода-
цької НСЗШ за підсумками 2013-
2014 навчального року обрала 
кращого учня школи та до свята 
Останнього дзвоника підготувала 
своє рішення, котре урочисто за-
читав присутнім директор школи 
Віктор Юношев. Саме після оголо-
шення результатів змагання учнів 
школи у нелегкій справі засво-
єння знань, Андрій Івженко, під 
оплески учнів, вчителів та гостей, 
вручив швидкісний спортивний 
велосипед учневі 6 класу Данилові 
Бандурі. 

Продовжуючи добру традицію 
допомоги цьому навчальному за-
кладу, Андрій Федорович, у при-
сутності громади, на урочистому 
заході вручив директору НСЗШ 
ім. Дев’ятка сертифікат на буді-
вельні матеріалів для виконання 
ремонтних робіт у їдальні, котрі 
повинні відбутися в літній період, 
у час активної підготовки школи 
до наступного навчального року.

У той самий час, напередодні 
Випускного балу педагогічний ко-
лектив Новоолександрівської шко-

ли, маючи більш потужний по-
тенціал у навчанні, визначався на 
своєму засіданні – хто з випускни-
ків кращий. Велика сільська шко-
ла, визначивши переможця, від-
святкувала, свій Випускний бал 
31 травня, проводжаючи у доросле 
життя учнів, які назавжди покину-
ли тенети рідної оселі знань. 

На цьому святі в Новоолексан-
дрівській СШ, разом із випус-
книками, батьками випускників, 
учнями та гостями також був 
присутній Андрій Івженко. Вже 
третій рік поспіль він нагороджує 
кращих учнів випускних класів 
нетбуками та цінними подарунка-
ми, знаючи, що вони допомагають 
учням у подальшому навчанні та в 
їх дорослому житті.

Сучасний, багатофункціо-
нальний, мультимедійний та ще 
й із сенсорним екраном нетбук 
– LenovoPad FLEX10 отримала 
цей учениця 11-го класу Вікторія 
Чорнобровкіна. Саме таким було 
рішення педагогічної ради цього 
навчального закладу, хоча в цій 
сільській школі був ще один пре-
тендент – срібна медалістка Світ-
лана Малиш. 

Прозоро та відкрито працює 
програма з залученням позабю-
джетних коштів на розвиток ре-
гіону, депутата по Сажівському 
виборчому округу № 22 – А.Ф 
Івженко. У себе на виборчому 
окрузі він  ще в 2012 році зміг 
об’єднати селян, своїх виборців, із 
Сажівки, яка є частиною велико-
го села Старі Кодаки, межі якого 
за рішенням обласної ради були 
розширені завдяки приєднанню 
до Сажівки деяких садових то-
вариств європейського рівня та 

за європейськими стандартами, 
орган самоорганізації населення з 
земельних та майнових відносин 
«Сажівка» (ОСН з ЗМВ «Сажів-
ка»). Депутатом, якого було об-
рано й Головою цієї громадської 
структури, був створений сайт 
ОСН з ЗМВ «Сажівка».  Сайт роз-
роблений, для відкритості дій вла-
ди, депутатського корпусу, прозо-
рості рішень с/р. Також, з метою 
висвітлювання подій у Сажівці та 
за її межами. На сайті в мережі 
internet www.sazhivka.ucoz.ua, є й 
сторінка зворотного зв’язку, через 
який усі охочі відвідувачі можуть 
вносити свої пропозиції 

Валентина ШАВрАН, 
Андрій ІВжЕНКО.

КрОК НАзуСтрІч

добра традиція – відЗначати кращих


