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Дніпровська зоря
засідання РегіОнальнОгО КОМіТеТу

збільШуєМо  ПовноваЖення  гроМаД

ШаНОВНі БУХГаЛтерИ! 
У день свого професійного свята, прийміть щиру вдячність за щоденну сумлінну працю й вірність професійному обов’яз-

ку. Без вашої важливої та надзвичайно відповідальної професії важко взагалі уявити роботу будь-якої організації. 
Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, бадьорості та наснаги, впевненості в власних силах і щоб дебет 

завжди дорівнював кредиту.
едуард ПідлуБний, голова райдержадміністрації. сергій іванЦОв, голова районної ради.

У середу в приміщенні райдержадміністра-
ції відбулося засідання регіонального Комітету 
з реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні, за 
участю: Юрія Потапова та Володимира Олійни-

ка, позаштатних радників голови облдержадмі-
ністрації, заступників голови обласного коміте-
ту;  Едуарда Підлубного, голови райдержадміні-
страції; Сергія Іванцова, голови районної ради; 
Валентини Приймаченко, члена обласної асоці-
ації місцевого самоврядування; представників 
Солонянського району під керівництвом Петра 
Швеця, голови РДА та Людмили Саліженко, го-
лови  райради; депутатів районної та місцевих 
рад; начальників управлінь РДА; делегацій те-
риторіальних громад району на чолі з міським, 
селищними, сільськими 
головами рад; керівників 
громадських та партійних 
організацій району. 

Про важливість та не-
обхідність реформування 
місцевого самоврядуван-
ня та територіальної ор-
ганізації влади виступив 
Юрій Потапов, наголосив-
ши на тому, що система, 
яка сьогодні існує в Укра-
їні застаріла й потребує 
негайних змін. Учасники 
зібрання вислухали презентацію експерта з пи-
тань реформи. Як приклад, для ознайомлення 
був наведений досвід європейських країн, таких 
як Болгарія, Германія, Польща, Румунія та ін., 
де система реформування місцевого самовряду-
вання успішно діє. Також Юрій Олександрович 
ознайомив присутніх із розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 18 червня цього року 
«Про затвердження плану заходів щодо реаліза-
ції Концепції реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади в 
Україні», із проектом змін до Конституції. Та-
кож були висвітлені: модель реформованої сис-
теми, компетенції громад, району, регіону, де-
централізація фінансів та основні сфери відпові-
дальності Представництва Президента України 
в рамках реформи.

«Сьогодні ми зібралися в цьому залі для того, 
щоб кожен представник органу місцевого само-

врядування, кожен державний службовець зро-
зумів суть нових перетворень у державі. Наразі 
перед кожним із нас стоїть важливе завдання 
– навчитися вміло користуватися повноважен-
нями, що надасть держава громаді», - наголосив 
Юрій Потапов.

Володимир Олійник провів роз’яснення щодо 

перспектив системи реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні, та зазначив, що за всю історію 
незалежності, Україна вперше взяла курс на 
децентралізацію влади та збільшення повнова-
жень громади. Це дозволить жителям територій 
самостійно вирішувати питання забудови, утри-
мання місцевої інфраструктури, благоустрою, 
швидкої та первинної медичної допомоги, робо-
ти садочків і шкіл, ЖКГ, пасажирських переве-
зень (безпосередньо на місцях будуть вирішу-

ватися питання створення нових транспортних 
маршрутів) та багато ін. 

Органи центральної влади на місцях будуть 
наділені такими функціями, як нагляд за дотри-
манням законодавства органами місцевого само-
врядування, координація територіальних орга-
нів виконавчої влади, контроль за наданням ад-
міністративних, соціальних послуг громадянам 
і юридичним особам та ін. Якщо, наприклад, 
питання освіти місцеве самоврядування буде 
вирішувати самостійно, то Інспекція з контро-
лю якості освіти буде підконтрольна державі. Це 
дозволить не допускати зловживань на місцях.

«Ми завжди відкриті до обговорення рефор-
ми», - підсумував заступник голови комітету.

Голова районної ради виступив із питання де-
централізації виконавчої влади. Сергій Іванцов 
зазначив, що ця реформа, безумовно, стане чер-
говим кроком після законодавчого затверджен-

ня змін до Основного Закону, запропонованих 
Президентом України Петром Порошенком 26 
червня цього року. Відповідно до цього законо-
проекту планується змінити найближчу до на-
роду – місцеву владу, надавши самоврядуванню 
реальні повноваження, яких ще доки не знала ця 
система в Українї.

Законопроект передбачає ліквідацію обласних 
і районних державних адміністрацій та введен-
ня посад представників Президента. Також пе-
редбачається створення виконавчих комітетів 
місцевих рад, яким і буде делеговано основні 
функції державної влади на місцях.

Важливо, що залишиться значна частина по-
датків, зібраних на території органу самовряду-
вання.

Децентралізація передбачає розширення повно-
важень місцевих громад, у тому числі й у питаннях 
історичної пам’яті, культурних традицій та мовної 
політики, а також збільшення ресурсів громади, 
розвиток територій на добробут їх мешканців.

Завершуючи свій виступ, Сергій Вікторович 
акцентував увагу присутніх на тому, що ініці-
атива Президента є вкрай важливою й актуаль-
ною сьогодні, але, зрозуміло, що необхідна й 
дискусія, бо лише в спорі народжується істина.  

Своє бачення та думки з приводу реформуван-
ня місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні висловили Петро 
Швець та Людмила Саліженко. 

До обговорення реформування долучилися 
депутати районної ради Костянтин Купріянов, 

Володимир Кононов, Ва-
лентина Бохан. Новоми-
колаївський сільський го-
лова Станіслав Коваленко 
висловився про необхід-
ність змін у країні, тих, 
які покращуватимуть жит-
тя громад, переймаючись 
проблемами села. Галина 
Огороднікова, помічник 
народного депутата Вікто-
ра Бутківського наголоси-
ла на проблемах у сфері 
медицини, освіти, роботи 

казначейської служби, та ще багато важливих 
наболілих питань, які потрібно вирішувати. 
Щодо необхідності якісної законодавчої бази на 
рівні Конституції України, створення нових ро-
бочих місць та фінансування сільських рад для 
розвитку, виступила Віра Джур, заступник голо-
ви райради. 

На завершення заходу Едуард Підлубний 
зазначив: «Місцеве самоврядування – одна з 
фундаментальних демократичних засад кон-
ституційного ладу України. Питання вдоско-
налення системи місцевого самоврядування, 
забезпечення сталого розвитку громад, задля 
найбільш оптимального та якісного задоволен-
ня потреб громадян – актуальні сьогодні для 
всіх європейських країн. Україна, як держа-
ва-член Ради Європи, є невід’ємним учасником 
цього процесу».

наталія яКівеЦь. фото автора.

ШанОвні жиТелі РайОну!
Редакція газети «дніпровська зоря» змі-

нила місце свого розташування. 
звертайтесь до нас за адресою: вул. 

Теплична, 23, кімн. 22 (на 1-ому поверсі 
районного Будинку культури) та за тел.: 
753-70-53, 27-09-90.

У літа є багато звичних епі-
тетів: дзвінке, радісне, весе-
ле, дружнє, трудове, цікаве. 
Так воно й є – літо завжди ще-
дре на нові відкриття та спов-

нене енергією. Тож запрошуємо до районного Будинку культури 
школярів селища Ювілейне. 

Кожної середи з 10.00 до 13.00 години працює дитячий літній 
майданчик, де на дітлахів чекають веселі ігри, конкурси, розваги 
та естафети.   адМінісТРаЦія РБК.

даРуЄМО веселий насТРій

БудИноК КуЛЬТуРИ 
ЗаПРоШуЄ в ГоСТі

БудИноК КуЛЬТуРИ 
ЗаПРоШуЄ в ГоСТі
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«Дніпровська зоря» актуально

війна не для нас! Не багато не мало, 
а більше семи деся-

тиліть відокремлює нас сьогоднішніх від дня, коли 
фашистські загарбники вторглися на нашу землю. 
Тоді теж ніхто не вірив, що світ, стабільне, розмірене 
життя, зі своїми радощами й турботами, може звали-
тися в один день. Здавалося б, ми знали про цю війну 
все. Ми вивчали її в школі, дивилися історичні філь-
ми й хроніки, читали про неї в книгах і навіть чули 
перекази очевидців. Ми вірили, що 
поки живе пам’ять у наших серцях, 
війна не прийде в наш будинок. Але, 
напевно, хтось не зміг передати з по-
коління в покоління любов до світу 
й повагу до великого подвигу наших 
дідів. І нам сьогодні знову довело-
ся зіткнутися з бідою. Як зупинити 
війну? Чи перекинуться бойові дії 
на Дніпропетровщину? Чого чекати 
завтра й до чого готуватися сьогодні? 
Це ті питання, які кожен із нас вголос 
або про себе обов’язково задасть або 
вже задає. Це крик душі, на який ми 
спробували знайти відповіді. 

Дніпропетровщина й Донбас – два промислових 
регіони з подібною інфраструктурою. Саме тому 
сьогодні дуже багато хто побоюється того, що й у 
нас може повторитися донбаський сценарій. Але це 
не так. Між нашими регіонами є кілька суттєвих від-
мінностей. 

По-перше, сильним лідерам не потрібно само-
стверджуватися за рахунок перемоги над кимось, 
їм потрібен мир для розвитку та руху вперед. Саме 
тому сьогодні керівництво Дніпропетровської об-

ласті робить все для того, щоб зберегти мир і ста-
більність. Досягнуто домовленості між усіма полі-
тичними силами, щоб усунути внутрішню загрозу. 
Укріплені блок-постами кордони, створений ба-

тальйон спецпризначення «Дніпро-1», 
щоб протистояти можливим спробам 
вторгнення ззовні. Бізнесмени Дні-
пропетровщини вкладають мільйони 
в мир і стабільний розвиток, в той час 
як на Донбасі гроші йдуть на розпа-
лювання війни. 

По-друге, в нашому регіоні панують 
толерантність, пам’ять і гуманізм. 
Дніпропетровщина – феноменальна 
земля, адже саме тут вже не одне сто-
річчя в розумінні живуть різні народ-
ності, зберігаючи й розвиваючи свої 
культури, релігії, традиції. І в цьо-
му наша сила. Нещодавно губерна-

тор Ігор Коломойський підписав Меморандум про 
співпрацю з лідером кримськотатарського народу 
Мустафою Джемілєвим. 

У серцях мешканців Дніпропетровщини навіки, 
ще з часів Великої Вітчизняної закладено знання: 
війна – це розвал, смерті, тисячі покалічених доль. 
Саме тому кожен із нас не дозволить собі підняти 
озброєний бунт або брати участь у ньому. Почати 
війну – дуже просто, тільки от зупинити хвилю роз-
бою й погромів нелегко. 

І сьогодні ми бачимо, що отримав Донбас. Розби-
ті снарядами квартири, залякане мирне населення, 
зруйнована економіка. І навіть, якщо все припинить-
ся зараз, тамтешні жителі ще довго будуть склеюва-
ти колишню славу по шматочках. 

По-третє, ми ніколи не були байдужі. Ми не си-
димо, склавши руки, а проявляємо ініціативу. Саме 
в Дніпропетровській області був створений перший 
батальйон, здатний захистити жителів регіону, саме 
наш губернатор готовий побудувати стіну, що захи-
щає країну від ворога, саме наші промислові підпри-
ємства навіть в умовах всесвітньої економічної кри-
зи демонструють високі результати. 

Сьогодні керівництво регіону ініціювало створен-
ня двох Всеукраїнських благодійних фондів. Вони 
покликані допомогти нашій армії й спецбатальйону 
«Дніпро-1» зберегти територіальну цілісність Укра-
їни й якнайшвидше закінчити АТО. Благодійний 
фонд «Дніпро-1» призначений для фінансування по-
треб спецбатальйону «Дніпро-1». А з благодійного 
фонду допомоги захисникам України виплачувати-
меться компенсація сім’ям загиблих, а також фінан-
сування на лікування поранених. 

Ми не просто віримо в те, що війна скоро закінчить-
ся, ми діємо. Але все це не заради гучних слів, слави 
чи визнання, не заради пишного Параду Перемоги. 
Все це заради миру й спокою. Заради того, щоб наші 
діти могли вчитися, розвиватися й радіти життю. Щоб 
була робота та стабільність. Щоб кожен із нас міг від-
чувати себе захищеним, і був упевнений у завтраш-
ньому дні. Ми знаємо, війна не для нас. І кожен із нас 
зробить все, щоб вона не прийшла в наш дім.

департамент інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю дніпропетровської Ода.

На даний час відбувається хвиля внутрішньої мі-
грації громадян, які переселяються з окупованої тери-
торії та районів України, тому існує ризик збільшення 
випадків торгівлі людьми. Таким чином, великого 
значення набуває повне й відповідальне інформуван-
ня суспільства про цю серйозну проблему, яка має 
глобальний характер адже постраждати від торгівлі 
людьми може людина різного віку, статі, походження, 
з будь-якою освітою й рівнем достатку. 

Торгівлю людьми, залежно від мети, можна поділи-
ти: торгівля жінками й дітьми з метою використання 
їх в сексуальних цілях; торгівля людьми з метою екс-
плуатації їх праці; торгівля людьми з метою викори-
стання у збройних конфліктах; торгівля з метою втяг-
нення у злочинну діяльність;  торгівля людьми з ме-
тою усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях. 

Механізм торгівлі включає в себе вербування, ви-
крадення, перевезення, переховування, продаж або 
купівлю людей за допомогою різних способів приму-
су, застосування сили, обману або шахрайства. 

Виявити постраждалу особу можна за такими оз-
наками: відсутність документів у особи, неохайний 
зовнішній вигляд (не по сезону), фізичний стан (трав-
ми, специфічні захворювання, алкогольна або нарко-
тична залежність тощо), тяжкий психологічний стан 
(депресія, емоційна нестійкість, схильність до суїци-
ду), інші ознаки (небажання говорити, агресія, факт 
нещодавнього перебування за кордоном). 

Постраждалим особам від торгівлі людьми нада-
ється допомога: соціальна (надання особі соціальних 
послуг, пільг, захисту та супроводу), психологічна 
(допомога психолога у вигляді психодіагностики, 
консультування, психокорекційної роботи, допомога 
у відновленні психологічного стану, подолання не-
впевненості), медична (обстеження, лікування, розмі-
щення в закладі охорони здоров’я тощо), правова (на-
дання консультацій з питань законодавства, віднов-
лення документів, складання позовів, представлення 
інтересів осіб під час досудового слідства та в суді й 
т.д.), освітня допомога (допомога у виборі професії, 
сприяння в організації навчання, пошук вакансій та 
працевлаштування).

Нині в Україні існує нормативно-правова база, 
міжнародні організації та мережа громадських об’єд-
нань, які дозволяють комплексно протидіяти торгів-
лі людьми. Зокрема, на території Дніпропетровської 
області діють відповідні структури куди особа, яка 
постраждала від торгівлі людьми повинна звернутися 
за допомогою.

державні організації: Національна гаряча лінія з 
питань запобігання насильству та захисту прав дити-
ни (тел.: (0800)500-335, або 386, дзвінки в межах Укра-
їни безкоштовні), ГУМВС України в Дніпропетров-
ській області (м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 20-а, 
тел.:(056)770-06-34, 745-44-64), Департамент фізичної 
культури і спорту, сім’ї та молоді облдержадміністра-
ції (м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, тел. (056) 
770-67-17), Дніпропетровський обласний центр соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді (м. Дніпропе-
тровськ, пр. Кірова, 83/2, тел. (056) 370-48-19), Дніпро-
петровський центр соціально-психологічної допомо-
ги (пр. Кірова, 83/2, (056) 376-53-83), Служба у справах 
дітей облдержадміністрації (м. Дніпропетровськ, пр. 
Кірова, 145, тел. (056) 732-48-70), Дніпропетровський 
РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 
(сел. Ювілейне, вул.Совхозна, 38, тел.756-57-10), Сек-
тор з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та моло-
ді Дніпропетровської райдержадміністрації (сел. Юві-
лейне, вул. Теплична, 5, тел. 353-60-47). Громадські 
організації: Громадська організація «Клуб «Імпульс» 
(Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Рєпіна, 95, 
тел. (05632) 6-02-06), Дніпропетровська обласна гро-
мадська організація «Промінь» (голова Моргун Олена 
Леонідівна, (066) 407-20-38).

Марія ЄвПаК, головний спеціаліст сектору з пи-
тань фізичної культури і спорту, сімї та молоді РДА.

дО   уваги

У Центрі можна набути наступ-
ні робітничі професії: «Оператор 
комп’ютерного набору» – курс нав-
чання 6 місяців. Кваліфікаційні ви-
моги: повна загальна середня освіта; 
«вишивальниця» – курс навчання 10 
місяців. Кваліфікаційні вимоги: базо-
ва або повна загальна середня освіта; 
«Швачка» – курс навчання 6 місяців. 
Кваліфікаційні вимоги: базова або пов-
на загальна середня освіта; «слюсар з 
ремонту автомобілів» – курс навчан-
ня 10 місяців. Кваліфікаційні вимоги: 
базова або повна загальна середня 
освіта; «Обліковець з реєстрації бух-
галтерських даних» – курс навчання 
10 місяців. Кваліфікаційні вимоги: пов-
на загальна середня освіта; «секретар 
керівника» – курс навчання 10 місяців. 
Кваліфікаційні вимоги: повна загальна 
середня освіта; «Бджоляр» – курс нав-
чання 6 місяців. Кваліфікаційні вимо-
ги: базова або повна загальна середня 
освіта; «Перукар (перукар-модельєр)» 
– курс навчання 6 місяців. Кваліфіка-
ційні вимоги: базова або повна загальна 
середня освіта; «взуттьовик з ремонту 
взуття» – курс навчання 5 місяців. Ква-
ліфікаційні вимоги: базова або повна за-
гальна середня освіта; «Манікюрник» 
– курс навчання 5,5 місяців. Кваліфіка-
ційні вимоги: базова або повна загальна 
середня освіта.

Професійна реабілітація перед-
бачає комплексне поєднання профе-
сійного навчання із заходами: соці-
ально-психологічної реабілітації: 
індивідуальні консультації; соціаль-
но-психологічні тренінги; психологіч-
на релаксація; культурно-розважальні 
заходи; Медико-фізичної реабіліта-
ції: фізіотерапія (лазеро, електро, світ-
лолікування, ультразвукова, магніто 
терапія); бальнеотерапія (перлинні 
ванни, вихрові, лікувальні ванни); гід-
рокінезотерапія; ароматерапія; ручний 
та апаратний масаж; лікувальна фізич-
на культура.

Центр забезпечує слухачів комфорт-
ними умовами проживання в одноміс-
них або двомісних кімнатах та трира-
зовим харчуванням.

Усі об’єкти в Центрі обладнані з ура-
хуванням умов безбар’єрності та все 
доступності.

Професійне навчання, заходи з соці-
альної, психологічної, фізичної реабі-
літації та медичного спостереження, 
проживання та харчування інвалідів у 
Центрі здійснюється за рахунок коштів 
Державного бюджету України.

Центр розміщений у лісовій зоні за 
25 км від Києва. Осіб, які пересува-
ються на візку або на милицях, Центр 
забезпечує транспортом для проїзду з 

вокзалу м. Києва до Центру та в зво-
ротному напрямку. Центр знаходить-
ся за адресою: 07352, урочище «Туровча 
лісова – 2», с. Лютиж, Вишгородський 
район, Київська область.

Бажаючим пройти курс професій-
ної реабілітації в Центрі слід зверну-
тися за направленням до управління 
соціального захисту населення за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Те-
плична, 5, каб. 9-а. Телефон для до-
відок 753-91-36. 

ПРавила ПРийОМу всТуП-
ниКів дО всеуКРаїнсьКОгО 

ЦенТРу ПРОфесійнОї РеаБілі-
ТаЦії інвалідів 

1. До Центру приймаються громадя-
ни України з числа дітей-інвалідів ві-
ком від 16 років та інвалідів I-III груп, 
які не досягли пенсійного віку, виявили 
бажання здобути професійно-технічну 
освіту та: постійно проживають на тери-
торії України й перебувають на обліку в 
органах соціального захисту населення, 
а також за висновком МСЕК (ЛКК) по-
требують професійної реабілітації; не 
мають протипоказань для навчання та 
роботи за робітничими професіями, за 
якими здійснюється професійна реабі-
літація у Центрі; мають освітній рівень, 
достатній для оволодіння відповідними 
робітничими професіями.

2. До Центру не приймаються особи, 
стан здоров’я, фізичні й сенсорні вади 
яких унеможливлюють їх навчання, 
та за медичними протипоказаннями: 
гострі інфекційні захворювання до 
закінчення строку ізоляції; венеричні 
захворювання; усі захворювання в го-
стрій стадії та заразній формі; часті су-
домні напади та їх еквіваленти; низь-
кий реабілітаційний потенціал.

3. До Центру не приймаються на нав-
чання інваліди, які вже мають профе-
сії (спеціальності), отримані у центрах 
професійної реабілітації інвалідів дер-
жавної або комунальної форми власно-
сті, і не працевлаштувалися за набутою 
професією (спеціальністю), окрім ви-
падку, якщо за рішенням МСЕК (ЛКК) 
інваліди у зв’язку з погіршенням стану 
здоров’я не можуть працювати за рані-
ше набутою професією (спеціальністю) 
і потребують перенавчання (переквалі-
фікації).

4. Вступники особисто подають до 
управління соціального захисту на-
селення такі документи: заяву про 
вступ до Центру із зазначенням об-
раної професії, місця проживання та 
необхідності працевлаштування після 
закінчення професійної реабілітації; 
документ про освіту (копія); медичну 
довідку (лікарський професійно-кон-

сультативний висновок) за формою 
№086/о; довідку МСЕК (ЛКК) про 
встановлення групи інвалідності (ко-
пія);  виписку з особової амбулаторної 
картки стосовно динаміки інвалідизу-
ючого захворювання за останні 2 роки; 
копію паспорта (сторінки із зазначен-
ням П.І.Б., яким органом і коли вида-
ний, місце проживання); документ, 
що підтверджує реєстрацію в Держав-
ному реєстрі фізичних осіб – платни-
ків податків (копія): дві фотокартки 
розміром 3х4, індивідуальну програ-
му реабілітації, видану МСЕК (ЛКК) 
(копія), рекомендації територіального 
органу Державної служби зайнятості 
за місцем проживання інваліда за ре-
зультатами наданих профорієнтацій-
них послуг, у тому числі щодо вибору 
професії із зазначенням актуальності 
на ринку праці; гарантійний лист про 
працевлаштування (при наявності) від 
підприємств, організацій, що дає право 
на переважне зарахування до Центру; 
заяву про згоду на збір, обробку та збе-
реження персональних даних.

5. Місцеві органи праці та соці-
ального захисту населення протягом 
трьох днів після надходження пакету 
документів приймають рішення про 
направлення інваліда до Центру, по-
відомляють про прийняття рішення 
заявника. Повідомлення про направ-
лення вступника разом із копіями його 
документів надсилають до Центру.

6. Прийом документів вступників у 
Центрі проводиться протягом кален-
дарного року. Приймальна комісія ре-
єструє їх у відповідному журналі, про-
тягом трьох робочих днів розглядає 
документи інваліда, приймає рішення 
щодо допуску вступника до участі в 
професійному відборі в умовах Цен-
тру та повідомляє про це вступника 
та орган, що його направив, у пись-
мовій формі. Не пізніше як за 15 днів 
до початку професійного відбору при-
ймальна комісія надсилає вступнику 
та органу, що його направив, виклик із 
зазначенням дати прибуття до Центру.

7. Вступники, які за викликом прибу-
ли до Центру, пред’являють приймаль-
ній комісії оригінали документів: про 
освіту, паспорт, Довідку МСЕК (ЛКК) 
про встановлення групи інвалідності , 
а також подають видані за місцем про-
живання довідки: про епідеміологічне 
оточення, про санацію ротової порож-
нини, від дерматовенеролога, від гіне-
колога (для жінок). 

Вступники, які при прибутті не по-
дали зазначені довідки, до Центру не 
приймаються.

8. Особам, які виконали вимоги дер-
жавної кваліфікаційної атестації, після 
завершення навчання присвоюється ос-
вітньо-кваліфікаційний рівень  «квалі-
фікований робітник» із набутої професії 
відповідного розряду (категорії) та вида-
ється свідоцтво встановленого зразка.

світлана БаРанОва, 
провідний спеціаліст. 

Ми не чекаєМо ПараДу ПереМоги, 
наМ Потрібен Мир!

уПРавління сОЦіальнОгО захисТу населення інфОРМуЄ

Всеукраїнський центр професійної реабілітації 
інВалідіВ запрошує до наВчання

Протидія торгівлі людьми
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ЮРидична КОнсульТаЦія

Народження дити-
ни – це завжди свято 
для майбутніх батьків, 
а якщо це первісток, 
то взагалі. Батьки хо-
чуть, щоб їхня дитина 
була найкращою. Про 
неї вони піклуються 
від зачаття до народ-
ження і після нього. 
Але є одна проблема, 
як назвати малюка? З 
давніх-давен вважа-
лося, подарувати ім’я дитині – 
обрати їй долю. Значенням імен 
приділяли багато уваги. Сьогодні 
кожна сімейна пара, вирішуючи, 
як назвати дитину, опиняється 
перед складним вибором: незви-
чайні імена чи звичні, довгі іме-
на, короткі, імена українського чи 
зарубіжного походження, рідкісні 
чи популярні… 

яке ім’я підійде вашій дити-
ні?Деякі батьки заздалегідь виби-
рають ім’я своїй дитині, ще до на-
родження, деякі після. Процес ви-

бору імені досить складний, бо як 
назвеш дитину – таке ім’я буде на 

все життя. Тут треба 
бути максимально 
обережним, й до ви-
бору імені підходити 
дуже серйозно. 

Переважно за ста-
тистикою чоловіки 
віддають цю проце-
дуру жінці. Буває, 
що називають за 
згодою двох батьків. 
А буває виникають 
сварки між батька-

ми. Тоді, як варіант, дати дитині 
подвійне ім’я. Таке практикують 
досить часто. 

як же потрібно називати ва-
шого малюка? Переважно дітей 
називають на честь святих, які в 
цей день мають іменини або при-
близно. Можуть бути іменини, на-
приклад, завтра чи після завтра. 
Приклад, дитина народилася 6 
липня, а 7 –  день Івана. Назива-
ють малюка – Іваном. 

Та це не тільки така прерогати-
ва. Потрібно називати дитину так, 

щоб ім’я звучало легко, бо вашому 
малюку перебувати в садочку, йти 
до школи, й жити серед людей. 
Деколи дивляться як називають 
дітей сусіди. Батьки хочуть, щоб 
повторень не було.

Також потрібно враховувати чи 
рифмується ім’я з ім’ям по-бать-
кові. Ще є варіант називати дити-
ну на честь своїх родичів. А також 
називають дітей в залежності від 
регіону. У кожній області є свої 
найпопулярніші імена.

Дуже часто імена вибирають за-
кордонні. Тоді батьки кажуть, що 
їхня дитина буде мати унікальне 
ім’я. 

Все рівно, щоб не казали, кінце-
вий вибір імені належить батькам. 
Тільки вони, і ніхто інший, має 
право називати свого малюка, і це 
рішення потрібно поважати.

анжела геРМаШ, 
начальник відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану 
реєстраційної служби Дніпропе-
тровського районного управління 
юстиції у Дніпропетровській об-
ласті.

яК назваТи ТеБе, 
МалЮК?

(закінчення. Початок у № 16)
Тут – лише дві вулиці в належному стані: Радянська й 

Кірова, на яких мешкають люди. На них розташована вся 
інфраструктура містечка: міліція, пожежна частина, мага-
зини тощо. Вулиці надзвичайно чисті, бордюри побілені. 
Приємно було бачити перехожих, хай і нечастих, та й одяг-
нених в основному в спецодяг чи камуфляжну форму. Ці 
люди вселяють спокій, чого не скажеш про покинуті бу-
динки. Деякі з хат за стільки років угрузли в землю аж по 
вікна... Мешканці Чорнобиля спорудили високий дерев’я-
ний паркан, який відділяє цю невелику залюднену терито-
рію від вимушеної чорнобильської пустки.

Після зупинки напроти Свято-Іллінської церкви наступ-
ною стала зупинка біля «Ангела смерті»: так називається 
скульптурна композиція, створена з чорної металевої арма-
тури. Чорний ангел грає на сурмі, ніби тужить за зітертими 
з лиця землі селами... Біля підніжжя ангела – обриси карти, 
виготовленої з бетону. На ній схематично зображена 30-кі-
лометрова зона відчуження: розташування зниклих через 
радіацію сіл. Їх багато, і таблички з  назвами зниклих сіл 
утворюють цілу алею. Читаю перші назви: Андріївка, Бич-
ки, Бенівка, Буда, Буряківка, Городище, Городчан, Залісся, 
Замошня... Довга алея, на чолі якої – чорний ангел смерті... 
Загалом, до кінця 1986 року, було виселено 
188 населених пунктів (разом із Чорнобилем 
та Прип’яттю), евакуйовано біля 116 тисяч 
людей.

Їдемо до пам’ятника загиблим пожежни-
кам. Це вони ціною власного життя загасили 
пожежу на четвертому зруйнованому реак-
торі. Пам’ятник встановлений біля пожежної 
частини міста Чорнобиля у 1996 році, на 10-
ті роковини Чорнобильської катастрофи, на 
ньому викарбувані слова: «Тим, хто врятував 
світ». На табличці з нержавіючої сталі напи-
сані прізвища пожежних. Згадаймо поіменно 
загиблих героїв: Правик Володимир Павло-
вич (13.06.1962 – 11.05.1986), лейтенант вну-
трішньої служби, начальник караулу ВПЧ–2 
по охороні ЧАЕС, Герой Радянського Союзу 
(нагороджено посмертно); Кибенок Віктор 
Миколайович (17.02.1963 – 11.05.1986), лей-
тенант внутрішньої 
служби, начальник ка-
раулу СВПЧ–6 по охо-
роні міста Прип’яті, 
Герой Радянського Со-
юзу (нагороджено по-
смертно); Тищура Во-
лодимир Іванович (15.12.1959 – 10.05.1986), старший сер-
жант внутрішньої служби, старший пожежний СВПЧ-6 
по охороні міста Прип’яті, кавалер ордена Червоного пра-
пора (нагороджено посмертно); Титенок Микола Іванович 
(05.12.1962 – 16.05.1986), старшина внутрішньої служби, 
пожежний СВПЧ-6 по охороні міста Прип’яті, кавалер ор-
дена Червоного прапора (нагороджено посмертно); Ващук 
Микола Васильович (05.06.1959 – 14.05.1986), сержант 
внутрішньої служби, командир відділення СВПЧ-6 по 
охороні міста Прип’яті, кавалер ордена Червоного прапо-
ра (нагороджено посмертно); Ігнатенко Василь Іванович 
(13.03.1961 – 13.05.1986), старший сержант внутрішньої 
служби, командир відділення СВПЧ–6 по охороні міста 
Прип’яті, кавалер ордена Червоного прапора (нагородже-
но посмертно); Телятніков Леонід Петрович (25.01.1951 – 
02.12.2004), генерал-майор внутрішньої служби, началь-
ник ВПЧ–2 по охороні ЧАЕС, Герой Радянського Союзу, 
керував гасінням пожежі на даху четвертого зруйновано-
го енергоблоку та на даху машинного залу Чорнобильській 
АЕС, на той час майор внутрішньої служби.

...В одній телепередачі психолог висловила думку, що в 
колишній нашій державі виховували – і не так, і не тих... 
Що, буцім, вчили не цінувати людське життя, і можна було 
померти, захищаючи... трактор. Слухаючи це, я подумала 
тоді про молодих людей – пожежних, які першими прийня-
ли на себе радіаційний удар на ЧАЕС. Ці чоловіки реально 
врятували цілий світ! Так, вони не пошкодували себе, за 
висловом психолога, «не поцінували» належно своїх жит-
тів. Але ж – стількох інших людей зберегли! 

Далі наша сумна подорож пролягла через адміністратив-
но-побутовий корпус №1 Чорнобильської АЕС. Автобус 
зупинився біля каналу-охолоджувача. Напроти – вхід до 
меморіального комплексу працівникам Чорнобильської 
АЕС і пожежникам. Цей комплекс було встановлено 2001-
го, через 15 років після катастрофи. На стіні викарбувані 

28 прізвищ. Будь ласка, будьте уважними до списку, який я 
наведу нижче. Можливо, ви ніколи й ніде більше не прочи-
таєте його. Мудрі люди кажуть, що людина жива, допоки 
її пам’ятають. 

Пам’ятаймо й ми – робітників Чорнобильський АЕС, 
які виконали до кінця свій професійний і громадянський 
обов’язок, здійснили подвиг 26 квітня 1986 року, під час 
локалізації аварії. Всі вони скоро загинули від променевої 
хвороби, перебуваючи на лікуванні в Московській лікарні 
№6. Поховані (чи мають меморіальні дошки) на Митин-
ському кладовищі у Підмосков’ї. Там, на деяких могилах, 
були зруйновані й понівечені барельєфи: хтось помстив-
ся людям, що працювали в ту фатальну зміну, вважаючи 
їх винними в аварії: Ходемчук Валерій Ілліч (24.03.1951 
– 26.04.1986), тіла не було знайдено після аварії, навічно 
залишився у зруйнованому четвертому енергоблоці Чор-
нобильської АЕС; Шашенок Володимир Миколайович 
(21.04.1951 – 26. 04.1986), перепохований у грудні 1988 
року; Лелеченко Олександр Григорович (26.07.1938 – 07. 
05.1986), похований у Полтавський області, на батьківщи-
ні; Акімов Олександр Федорович (06.05.1953 – 11. 05.1986); 
Кургуз Анатолій Харламович (12.06.1957 – 12.05.1986); 
Орлов Іван Лукич (10.01.1945 – 13.05.1986);  Топтунов Ле-

онід Федорович (16.08.1960 – 14.05.1986); Бражнік В’я-
чеслав Стефанович (03.05.1957 – 14.05.1986); Кудрявцев 
Олександр Геннадійович (11.12.1957 – 14.05.1986); Лопа-
тюк Віктор Іванович (22.08.1960 – 17.05.1986); Шаповалов 
Анатолій Іванович (06.04.1941 – 19.05.1986);  Дегтяренко 
Віктор Михайлович (10.08.1954 – 19.05.1986); Проскуря-
ков Віктор Васильович (09.04.1955 – 17.05.1986);  Баранов 
Анатолій Іванович (13.06.1953 – 20.05.1986); Перчук Кос-
тянтин Григорович (23.11.1952 – 20.05.1986); Савенков 
Володимир Іванович (15.02.1958 – 21.05.1986); Іваненко 
Катерина Олександрівна (11.09.1932 – 26.05.1986); Коновал 
Юрій Іванович (01.01.1942 – 28.05.1986); Сітніков Анатолій 
Андрійович (20.01.1940 – 30.05.1986); Попов Георгій Іла-
ріонович (21.02.1940 – 13.06.1986); Перевозченко Валерій 
Іванович (06.05.1947 – 13.06.1986);  Вершинін Юрій Анато-
лійович (22.05.1959 – 21.07.1986); Новік Олександр Васильо-
вич (11.08.1961 – 26.07.1986);  Лузганова Клавдія Іванівна 
(09.05.1927 – 31.07.1986); Воробйов Володимир Костянти-
нович (21.03.1956 – 02.10.1986); Юнгкинд Олександр Євге-
нович (15.04.1958 – 02.10.1986); Христич Леонід Іванович 
(28.02.1953 – 02.10.1986); Ганжук Микола Олександрович 
(26.06.1960 – 02.10.1986). 

Цей мартиролог завершують прізвища чотирьох верто-
льотчиків. Вони загинули 2 жовтня 1986 р. – над зруйно-
ваним реактором, який став для них могилою. Наша деле-
гація поклала до підніжжя меморіалу вінок – з написом: 
«Вічна пам’ять героям, життя яких забрав мирний атом».

За вікнами автобуса побачили 5-й і 6-й недобудовані 
енергоблоки, із застиглими біля них баштовими кранами. 
Нарешті, бачимо й четвертий: так, це справді він, висотою 
в 16 поверхів, упізнали його за фотографіями, та важко уя-
вити, що це – правда, що ми стоїмо майже під ним, бачимо 
рудуваті патьоки на стінах старого саркофагу, знаємо про 
провал у його покрівлі... А поруч будується «саркофаг-2», 
або, як його називають ліквідатори: «арка». Так, дійсно, 

на вигляд – справжнісінька арка, вагою аж 3 млн тонн! Це 
чеський проект, на який давали гроші й Україна, й світо-
ва спільнота. «Саркофагу-2» чехи дають гарантію на 150 
років. Він покриє четвертий енергоблок, разом із його зна-
менитою трубою. Коли верхній купол буде повністю добу-
дований, цю велетенську арку доправлять до реактора за 
допомогою рейок. 

Далі була зупинка у мертвому місті Прип’ять. Ми вийш-
ли з автобуса, попереджені про те, що не треба ходити по 
траві, краще залишатися на проїжджій частині вулиці. 
Трава тримає в собі радіацію, а ще ж є й небезпека впасти 
у відкритий люк: адже мародери винесли із забрудненого 
радіацією міста майже все, що могли.

...Охоплює дивне, нереальне відчуття, коли споглядаєш 
площу з мовчазними будинками. Пам’ятаєте фільм «Парк 
Юрського періоду»? Хтось із користувачів Інтернету вда-
ло назвав Прип’ять «парком радянського періоду». Життя 
закінчилось, застигло – саме в тому, давно минулому, часі. 
Колись тут мешкало до 50 тисяч людей. Вони користува-
лись усіма доступними на той час благами. Тепер мовчать, 
не вирують велелюддям готель «Полісся», палац культу-
ри «Енергетик», 5 шкіл, ПТУ... Застигло «чортове колесо» 
- колесо огляду... Химерно виглядає червоне полотнище 

прапора, яке прикріплене не деінде, а чо-
мусь на стіні ресторану. Хтось із екскурсан-
тів напівжартома  припустив: прапор тому 
такий яскравий, що його регулярно... міня-
ють комуністи. Чи то тканина була високої 
якості? А, може, на тлі запустіння та сірості 
нам і вицвіле здається яскравим?..

Чекали на матір і доньку Науменко. Вони 
пішли провідати своє помешкання. Їхня 
квартира – зовсім поруч, на вулиці Україн-
ській. Скоро повернулися, схвильовані: две-
рі в квартирі вибиті, збереглися деякі меблі... 
Жінкам, одна з яких виїхала з Прип’яті ще 
підлітком, нелегко розповідати про побаче-
не, колись таке рідне...

На прип’ятській площі, яка є постійним 
місцем зупинки туристичних автобусів, зна-
ходимо прикре підтвердження цього туриз-
му: на узбіччі – сучасні пластикові пляшки, 

таких далекого 1986-
го в СРСР ще не було. 
На розі бачимо яскра-
ву химеру: нова урна 
кислотно-салатного 
кольору, вщент набита 
сміттям. Хтось нещо-

давно її туди поставив, от тільки прибирати нікому... За 
тією урною розташований меблевий магазин. У ньому про-
стрелені вікна. Ще й досі стоять меблі і швейні машинки...

Несподівано хтось розрядив обстановку жартом: а да-
вайте брати й керувати – хто чим хоче! Ті, хто підтримали 
жарт, почали вибирати «об’єкти своєї пристрасті»: хтось 
захотів володіти рестораном, хтось – будинком культури... 
Останній пункт нашої мандрівки – село Оране Іванківсько-
го району Київської області. Ми зупинилися на трасі, лік-
відатори аварії винесли з автобуса важкий бетонний стовп 
і табличку. Вони підготувалися до цієї поїздки, привезли 
все з собою, в тому числі й саперні лопатки. Ними викопа-
ли яму, поставили стовп з прикрученою табличкою. Напис: 
«На цьому місці з 2.05.1986р. по 16.12.1990р. дислокувалась 
25 бригада хімічного захисту населення МО СРСР, що бра-
ла участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобиль-
ській АЕС». Цей пам’ятний знак було встановлено на честь 
земляків, мешканців Дніпропетровського району, яких 
призвав військкомат. У Підгородньому й зараз мешкають 
двоє з 25-ї «хімічної» бригади: військовий запасу Василь 
Скиба й на той час начальник штабу, полковник Михайло 
Сабадир.

Генерал-лейтенант служби цивільного захисту народний 
депутат Віктор Бутківський, поїздку спланував по-військо-
вому чітко: ми провели в зоні 2,5 години, і встигли все, що 
було заплановано. Мали смачний поминальний обід у за-
тишному закладі харчування, в чистій зоні.

...Ще одна яскрава, запаморочлива згадка про поїздку: 
непереборне бажання... глибоко дихати – неймовірно! - 
біля реактора, біля адміністративного корпусу ЧАЕС! Там  
розкішні дерева, зовнішня чистота доріг і алей. Там - ілюзія 
чистого повітря, насиченого хвоєю й березою... Дивне від-
чуття: серце й душа не сприймають побачене й невидиме 
горе, як таке, що оселилося там назавжди...

лариса ОМельченКО, м. Підгородне.

Зона відчуження

РеПОРТаж – сПОгад ПРО КвіТень 2013 РОКу

звільнення від  ОПОдаТКування Пдв
Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області нага-

дує, що до 1 січня 2023 року від оподаткування податком на додану вар-
тість звільняються операції з постачання програмної продукції (п.26¹ 
підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України). Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться: 
результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної систе-
ми, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютер-
ної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або 
онлайн-сервісів; криптографічні засоби захисту інформації. 

Звільнення від оподаткування ПДВ поширюється на операції з по-
стачання програмної продукції незалежно від реєстрації платника 
ПДВ як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування податком 
на прибуток підприємств суб’єктів індустрії програмної продукції, пе-
редбачені п.5 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України. 

Під пільговий режим оподаткування не підпадають операції з ім-
порту програмної продукції та операції з постачання послуг у сфері 
інформатизації. 

ОчиМа диТини ПРО БЮджеТ КРаїни
20 червня 2014 року у Міністерстві доходів і зборів України відбувся 

фінальний етап конкурсу дитячої творчості «Очима дитини про бюджет 
країни». За результатами журі були визначені переможці. У Дніпропе-
тровській області в номінації «художні твори» перемогли: в І віковій 
категорії (9-11 років) Сердюк Максим з роботою «Завдяки податкам збу-
дуємо країну достатку» посів ІІ місце; в ІІ віковій категорії (12-15 рокі в) 
Філіпова Катерина з роботою «Під надійним крилом» – І місце. 

Фахівці Дніпропетровської ОДПІ щиро вітають авторів найкращих 
художніх робіт та бажають і в подальшому досягти найкращих ре-
зультатів та підкорювати нові вершини.

дніпропетровська ОдПі.

МінісТеРсТвО дОхОдів і зБОРів ПОвідОМляЄ
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Швидко спливає час… І знову літо. Ще один на-
вчальний рік дійшов до свого логічного завершен-
ня. Давно минули підсумкові та перевірочні робо-
ти, навчальні екскурсії, а в Горянівській СЗШ, як 
і в інших школах країни працював пришкільний 
оздоровчий табір «Мрія».

Табір отримав назву «Мрія» невипадково, адже 
діти дуже полюбляють мріяти та вигадувати цікаві 
речі. У таборі було 6 загонів. Кожен мав свій девіз, 
пісню та власну речівку. Загони розміщувалися в 

окремих класних приміщеннях, мали й ігрові кім-
нати. Затишок і комфорт у цих приміщеннях – це 
була окрема гордість вихованців, бо створювались 
безпосередньо за їх участі.

Із першого дня в таборі розпочиналися змагання між 

загонами. На ранковій лінійці оголошувався план за-
ходів на день, а на післяобідній – підбивалися підсум-
ки, нагороджувалися переможці конкурсів і змагань 
та оголошувались завдання на наступний день.

Виховна робота у пришкільному оздоровчому та-
борі «Мрія» базувалася на розвитку дитячої ініці-
ативи, самодіяльності, колективної творчої справи 
й полягала у проведенні кожного дня змістовної, 
цікавої, активної справи: спортивно-оздоровча, ху-
дожньо-естетична, краєзнавча та гурткова робота. 
Такий насичений план виховної роботи складав-
ся з урахуванням побажань дітей. Із цією метою 
наприкінці навчального року було проведене ан-
кетування серед учнів «Що ти очікуєш від приш-
кільного табору? Твої пропозиції». Враховуючи всі 
об’єктивні та суб’єктивні можливості, рівень роз-
витку дітей та їхні реальні запити, виховна робота 
у «Мрії» мала на меті комплексну реалізацію пріо-
ритетних напрямів виховання, зокрема патріотич-
ного, морального, естетичного, фізичного, еколо-
гічного, які тісно взаємопов’язані  та доповнювали 
одне одного.

Спортивно-оздоровчий напрям роботи включав у 
себе різноманітні спортивні змагання (веселі стар-
ти, козацькі розваги, футбольні турніри, турніри з 
шахів). За проведення цих заходів на належному 
рівні відповідав вчитель фізичного виховання Ігор 
Легеза. Кожний ранок у таборі починався з ранко-
вої гімнастики, яку проводили вожаті на свіжому 
повітрі.

Особливою популярністю користувався у вихо-
ванців художньо-естетичний напрям роботи, бо 

саме заходи такої спрямованості сприяють розвит-
ку обдарованості, дозволяють учням реалізувати 
свої творчі можливості, спробувати себе в різних 
ролях, проявити свій творчий потенціал. Завдяки 
пропозиціям дітей у таборі з’явилися такі заходи: 

«Концерт одного заго-
ну», «Танці з зірками», 
«Боді-арт», «Опудало від 
кутюр». Ці заходи тільки 
на перший погляд здава-
лися розважальними. Під 
час підготовки до них та 
під час проведення учні 
розкривалися з найнеспо-
діваніших сторін.

Краєзнавчий напрям 
виховної роботи – це 
різноманітні екскурсії 
та подорожі стежинами 
рідного села. Найбільше 
діти полюбили прогулян-
ки сосновим лісом, яким 
оточене село Горянівське. 
Дуже активно пройшов 
День партизанів.

Щоб у дітей не залишалось жодної хвилинки для 
нудьги, в таборі «Мрія» працювали різні гуртки. 
До повноцінної гурткової роботи залучалися вчи-
телі образотворчого мистецтва, трудового навчан-
ня, музики, інформатики. На базі гуртків успішно 
проходили майстер-класи пластики з солоного 
тіста, орігамі, петриківського розпису. З великим 
натхненням та старанністю діти виготовляли пові-
тряних зміїв.  

Також була проведена урочиста лінійка, під час 
якої учні та вчителі вшанували пам’ять військовос-
лужбовців, які загинули під час антитерористичної 
операції на сході України. Відбулися бесіди на теми: 
«Наші герої», «Ми – єдина країна», «Ми вдячні вам, 
захисники!», «Хай буде мир на нашій землі».

Так минули цікаві літні дні в оздоровчому таборі 
«Мрія» у стінах рідної школи. Найкращою оцінкою 
натхненної праці педагогів були сльози радості, що 
бриніли на очах дітей під час концерту, присвяче-
ного закриттю табору.

вікторія ШуліПа, вчитель української мови. 
світлана іБадуллаЄва, вчитель російської мови. 

Добігла кінця табірна зміна 
пришкільного дитячого табору 
«Данко» на базі Баглійської СШ. 
Чудових вражень вже вистачить 
на цілий рік, адже кожен новий 
день приносив безліч нових емо-
цій, нових відкриттів.

У літньому таборі спліталися 
активний відпочинок із розвит-
ком інтелекту, виховання осо-
бистісних якостей, із розвитком 
самостійності. Кожна дитина 
проявляла свої здібності в повно-
му обсязі.

Традиційно учні 10 класу в 
цей період перевіряли свої здіб-
ності та вміння в ролі вожатих. 
Саме за їхньою ініціативою 
було сплановано роботу табо-
ру. Особливо запам’ятався інте-
лектуально-розважальний за-
хід «Я люблю Україну», на яко-
му команди змагалися зі знань 
із історії, географії, згадували 
звичаї та традиції українського 
народу, демонстрували знання 
з усної народної творчості. І 
виявилося, що наші учні не просто українці, а справжні патріоти.

Незабутніми були тематичні дні: «Люблю і знаю рослинний і тваринний світ 

рідного краю», який провела біо-
лог Ольга Піхотіна, «Математика 
та інформатика в моєму житті» за 

ініціативи вчителів Лариси Парій та 
Олексія Гаврилюка.

Багато позитивних емоцій додали 
спортивні конкурси, ігри, походи 
під керівництвом вчителя фізкуль-
тури Ольги Саєнко.

По закінченню табірної зміни не-
озброєним оком стало видно, що 
багато дітей здружились, навчи-
лись доцільно проводити час відпо-
чинку, спостерігати й досліджувати 
природу рідного краю, дбайливо 
ставитися до свого життя й здо-
ров’я. 

Велику вдячність учні та бать-
ки, а також педагогічний колектив 
школи висловлюють відділу освіти 
за організацію харчування в табо-
рі. Дякуємо за турботу, доброту та 
небайдужість до організації робо-
ти табору районному депутатові 
Анатолію Гречині. За його ініціа-
тиви виділені кошти на підвіз дітей 
із села Благовіщенка,  а на День за-

хисту дітей всі школярі отримали від нього солодощі.
Тетяна засіКан, педагог-організатор Баглійської СШ.

Нещодавно в дитячому літньому таборі «Веселка» 
(Миколаївська ЗСШ-1) пройшло свято до Дня захи-
сту дітей, яке видалося незвичайним, бо тривало ці-
лий тиждень. 

Вдячні випускники школи, що закінчили теа-
тральний навчальний заклад подарували малечі 
розважальну шоу-програму. За допомогою аніма-
торів діти перетворилися на індіанців та пройшли 
справжні випробування: «Переправа на човні над 
прірвою», «Влучне полювання списом», «Кінні пе-
регони», «Танцювальний конкурс», «Вікторина», 
«Бабл-машина» та багато іншого. А також був про-
ведений конкурс малюнків на асфальті «Ми за мир, 
ми за єдину Україну». Не менш цікавим видався 
День загонів. Діти розбилися на п’ять команд та зма-
галися між собою на кращу емблему, захист назви 
загону, девіз, стінгазету та пісню.

Завершальним етапом свята був День рибалки, що 
проводився  на місцевому водоймищі. Із ловлі риби 
переможцями в  командному заліку був загін «Со-
кіл», учні  7-го класу. А найвмілішим рибалкою став 
Іван Литвиненко. Наприкінці цього свята вся риба 
була випущена в водоймище. Учасники були від-
значені призами та грамотами. Але найголовнішою 
нагородою для всіх стало величезне задоволення від 
спілкування з природою.

День захисту дітей – це не лише веселе свято, а й 
нагадування суспільству про необхідність захища-
ти права малечі, прагнути, щоб усі діти росли ща-
сливими, вчилися, займалися улюбленою справою й 
у майбутньому стали хорошими батьками й грома-
дянами своєї країни.

Тетяна гаПіч, 
завідуюча сільської бібліотеки, с. Миколаївка-1.  

наталя КОнОх, 
фахівець із соціальної роботи.

«Веселка» збирає друзіВ

Дитинство – це найяскравіша пора в житті 
кожного з нас. Згадуються слова великого Коб-
заря Тараса Шевченка:

«Садок вишневий коло хати
Хрущі над вишнями гудуть

Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть»...

Продовжуючи традиції колишніх бібліоте-
карів масиву «Птахофабрика» селища Кіров-
ське Світлани Розмітайло та Тетяни Дубовик, 
новопризначений бібліотекар Юлія Молянова 

Відпочинок – це  моя  «мрія»

диТяча віТальня сВя то лі та

НезабутНі дНі з «даНко»

організувала для юних 
читачів дитячу вітальню 
з теплою назвою «Свято 
літа». В цьому їй допома-
гали: п’ятикласники Ан-
геліна Семченко, Ірина та 
Віктор Лигуни. 

Зал був убраний в зеле-
ні гілочки дуба та клена. 
Красувалися пахучі троянди в вазонах. Стіни при-
міщення прикрашали дитячі малюнки. Для гостей 

вітальні був накритий стіл-фуршет 
для чаювання.

Ведуча Ангеліна познайомила при-
сутніх із літніми святами та обряда-
ми. Для юних слухачів був підготов-
лений невеличкий концерт, в якому 
вони взяли участь. А наприкінці 
заходу була проведена розважальна 
програма з іграми, конкурсами та 
загадками. На згадку про свято п’я-
тикласник Артем Ярмоленко зробив 
незабутнє фото. 

вдячні читачі сел. Кіровського: а.Шевченко, 
н.фалик, а.лосева, Т.філоненко. 
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Господарочка
Час збігає незмінно у своєму швидкоплинному ритмі. Вже 2 роки 

пройшло з того скорботного дня, коли покинув цей світ шанований 
громадянин Дніпропетровського району Іван Іванович Сталев. Люди-
на, яка заслужила повагу завдяки таким рисам характеру, як чесність, 
порядність, відкритість, людяність. Іван Іванович завжди займав ак-
тивну громадську позицію, ніколи не відступав перед проблемами. Був 
відданим кожній справі, якою довелось займатись у житті. Працював 
на багатьох  керівних посадах: у Дніпропетровських обласних об’єд-
наннях «Облагропостач» та «Дніпрооблагротехсервіс», Дніпропетров-
ському обласному сільгоспуправлінні та ін. Трудився на благодатній 
українській землі в радгоспах «Краснопільський», «Орджонікідзе», 
ЗАТ «Агромашсервіс», ФГ «Джерело». Люди не раз висловлювали 
йому довіру, обираючи депутатом місцевих рад Дніпропетровського 
району, районної та обласної рад Дніпропетровщини.

Він був люблячим уважним чоловіком, турботливим батьком. Тож 
за прекрасним сім’янином сумує вся родина. Згадують добрим словом 
Івана Сталева його друзі, колеги по роботі, всі, в чиєму житті мудра 
порада, підтримка Івана Івановича стала важливою й вирішальною.

вічна пам’ять надзвичайно прекрасній людині. в серцях усіх, 
хто знав вас, іване івановичу, ви завжди відгукуєтесь радісним трепетом, теплом та добротою.

Колективи Дніпропетровської районної державної адміністрації та ра-
йонної ради, голови місцевих рад району, висловлюють щире співчуття 
Сурсько-Литовському сільському голові Григорію Андрєєву з приводу 
смерті найдорожчої людини – мами ганни устинівни, та поділяють з 
ним нестерпний біль й скорботу непоправної втрати.

Втрачене пенсійне посвідчення 
на ім’я Бабенко валентини іванів-
ни, вважати недійсним.

Втрачений державний акт на 
право приватної власності на землю 
серії ДП ДН № 005248 від 29 квітня 
1996 р. на ім’я Закладного Олек-
сандра вікторовича, виданий на 
підставі рішення виконкому Під-
городненської міської ради від 21 
лютого 1996 р. за  № 39. Акт зареє-
стровано в Книзі записів державних 
актів за № 5923, вважати недійсним.

РайОнний ЦенТР сОЦіаль-
них служБ для сіМ ї, діТей Та 
МОлОді оголошує конкурс на зміщення 
вакантних посад:  провідного спеціаліста 
відділу соціальної роботи на період від-
пустки по догляду за дитиною, фахівців 
із соціальної роботи (м. Підгородне, с. Но-
воолександрівка, сел. Ювілейне, с. Степо-
ве), фахівця із соціальної роботи на період 
відпустки по догляду за дитиною (с. Горь-
кого). Документи на конкурс приймають-
ся протягом 30 календарних днів після 
публікації. Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, повна вища освіта за 
фахом педагога, психолога, соціального 
педагога, соціального працівника, медич-
ного працівника, стаж роботи за фахом не 
менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача про-
грамного забезпечення. довідки за адре-
сою: вул. Теплична, буд. 5, каб. 41, сел. 
Ювілейне, тел. 753-68-41. 

Як каже мУдрість…
Як складеться твоя доля, ніхто не 

знає... живи вільно й не бійся змін... 
коли Господь щось забирає – не впусти 
того, що він дає тобі взамін...

гОТуваТи легКО!
КуРячі гРудКи, заПечені з КаРТОПлеЮ 

інгредієнти: курячі грудки 500 г, картопля 700 г, майо-
нез, сіль, перець. Приготування: грудки посоліть, змастіть 
майонезом й викладіть на сковорідку. Картоплю очистіть, 
поріжте тонкими скибочками, також посоліть та змастіть 
майонезом. Картоплю викладіть на курячі грудки й запі-
кайте при температурі 200 градусів до утворення красивої 
скоринки й готовності картоплі (20-50 хв). Смачного!

гОсПОдині на заМіТКу
БОРОТьБа з ПляМаМи

видалити пляму від кулькової ручки допоможе ме-
дичний спирт. Налийте спирт прямо на пляму й залиште 
на кілька хвилин. Потім виперіть як звичайно.

старі плями від жиру на світлій вовняній тканині ви-
водяться густою кашкою з розведеного в воді крохмалю. 
Накладіть кашку на пляму на кілька годин. 

КРасуняМ
МасКи для Очищення ОБличчя

Борошно. Розбавте муку (1 столову ложку) водою до 
стану крему й нанесіть на обличчя. Через 20 хв. змийте 
теплою водою. 

Масла. Будь-яке рослинне масло чудово очистить за-
бруднені пори. Для цього нагрійте його на водяній бані 
до кімнатної температури й ватним диском рясно змочіть 
обличчя. Через 20 хв. змийте теплою водою. 

чОлОвіКаМ на заМіТКу
сОБача БудКа свОїМи РуКаМи

Купіть кілька брусків, що мають перетин 70х70 або 
100х100 мм, їх розмір в основному залежить від того, на-
скільки міцною буде ця конструкція, а також від її роз-
мірів. Для виготовлення каркаса стін будуть потрібні 
дошки, що мають перетин 30х120 мм. В якості обшивки 
знадобляться листові матеріали, виконані з деревини, на-
приклад, фанера. Підійдуть також обрізні дошки з яли-
ни або сосни розміром 20х100 мм. В якості кріпильних 
елементів найчастіше використовуються саморізи, при-
значені для роботи по дереву певної довжини. Цвяхи або 
шурупи знадобляться при обшивці підлоги й стін.

Приступайте до спорудження будиночка. Почати слід із 
зведення його заснування. Із бруса розміром 100х100 ро-
бимо міцну й надійну раму, з’єднуючи по кутах за допо-
могою саморізів, усі деталі, вставлені в попередньо підго-
товлені отвори. На верхню частину брусків встановлюємо 
в рамі дві поперечних дошки, вони знадобляться в якості 
опори при настилі підлоги. Для більшої надійності мате-
ріал слід обробити спеціальним вологозахисним засобом.

Наступним етапом робіт ста-
не монтаж каркасу даху й стін 
будки. Для його виготовлення 
використовуємо дошки 30х120 
мм, робимо попарно бічні й то-
рцеві стінки, після чого по кутах 
їх з’єднуємо. Обов’язково потріб-
но в кожній із стінок встановити 
вертикальні стійки, поєднуючи 
їх поперечними деталями, дода-

ючи всій конструкції додаткову надійність.
Для спорудження даху будки потрібно приготувати 

трикутні форми, які будуть закріплюватися на самих 
верхніх брусках бічних стін. Поздовжній коник служить 
елементом з’єднання верхніх частин форм.

Для обшивки стін, підготовлений заздалегідь матеріал 
нарізаємо за відповідними роз-
мірами й кріпимо їх саморізами, 
для того, щоб полегшити про-
цес застосування шуруповерта. 
При цьому спочатку обшивають 
внутрішню частину будки, піс-
ля чого обшивають зовнішню 
частину й виконують облашту-
вання даху. Рекомендується між 
шарами обшивки прокладасти 
утеплювач, що допоможе забез-
печити більш комфортні умови 
проживання улюбленця.

Овни. Час реалізовувати таємні за-
думи, для вас цього тижня – зелене світ-
ло. Нові знайомства виявляться корисни-
ми й матимуть неабияку перспективу в 
майбутньому. 

ТільЦі. На цьому тижні ви відкриті 
для щирих розмов, дружніх посиденьок, 
сімейних обі-
дів та чаювань, 
покупок і ціка-
вих подорожей. 
Успішними будуть ділові та комерційні 
перемовини у неформальній обстановці.

БлизнЮКи. Через розбіжності у 
поглядах ймовірні проблеми з началь-
ством. Але є можливість продемонстру-
вати свої найкращі якості в роботі та 
стосунках. 

РаКи. Сприятливий період. Навіть 
деякі важкі проблеми залагодяться лег-
ко, ніби самі собою. Задоволення прине-
се навіть набридла щоденна робота. Ви-
хідні присвятіть красі. 

леви. Будьте обачливими,  слідкуйте 
за своїми словами, думайте, що плануєте 
сказати людині, яка вас дратує. Поста-
райтеся в найближчі дні не з’ясовувати 
стосунків із представниками влади.

діви. Імовірна важлива подія, що 
сприятливо відіб’ється на вашому по-
дальшому житті. Це  ваш шанс! Ловіть 

приємні новини. Можливі несподівані 
запрошення у гості, цікаві знайомства.

ТеРези. Ідеальний тиждень для гро-
мадської роботи, творчості. Ваша пра-
цездатність приємно здивує навіть скеп-
тиків, можлива навіть якась винагорода. 

сКОРПіОни. Активний, продуктив-
ний, успішний 
тиждень. І все 
завдяки вашій 
н е с т р и м н і й 

працездатності, твердій волі та гострій 
інтуїції. Порадують несподівані зустрічі.

сТРільЦі. Пливіть поки що за те-
чією, для великих змін у вашому житті 
зараз не час. Не ризикуйте кар’єрою та 
заробітками. Сконцентруйтесь на робо-
ті, навчанні.

КОзеРОги. Продовжуйте працюва-
ти в тому ж дусі та темпі – і ваш профе-
сійний успіх забезпечить вам гідне існу-
вання та моральне задоволення. 

вОдОлії. Будьте скромніші у своїх 
мріях та запитах. Тримайте свої задуми 
поки що при собі – тоді у вас буде більше 
шансів їх реалізувати. 

РиБи. Насичений подіями тиждень. 
Фортуна на вашому боці. Будьте зібрані, 
спокійні, терплячі. Уникайте будь-яких 
авантюр, а вихідні повністю присвятіть 
відпочинку.

16 липня роковини пам’яті івана івановича сталева 

Центри соціального забезпечення громадян україни, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення ан-
титерористичної операції: м. Дніпропетровськ (056) 770-88-38, (056) 770-88-30, (056) 770-88-40; м. Кривий Ріг (0564) 26-06-63, (0564) 26-08-23; 
м. Дніпродзержинськ (0569) 53-28-74, (0569) 53-26-94; м. Вільногірськ (05653) 5-09-15; м. Жовті Води (05652) 3-28-03, (05652) 5-56-29; м. Марганець 
(05665) 2-20-17, (05665) 2-15-27; м. Нікополь (05662) 5-00-50, (05662) 3-90-16, (05662) 3-90-67; м. Новомосковськ (0569) 38-00-22, (0569) 37-13-18, 
(0569) 38-00-27; м. Павлоград (0563) 6-25-60, (0563) 6-04-51; м. Першотравенськ (05633) 7-10-42, (05633) 7-01-69, (05633) 7-10-61; м. Синельникове 
(05663) 4-21-61; м. Тернівка (05636) 7-10-95, (05636) 7-51-22, (05636) 7-13-77; м. Орджонікідзе (05667) 4-30-35, (05667) 4-34-04.

Центри допомоги «дніпро»: м. Павлоград (05632) 20-01-44; Софіївський район (068) 42-22-672 Андрій Миколайович; Покровський район 
(067) 630-87-94 Олександр Вікторович; Синельниківський район (067) 632-58-67 Марія.

Контакт центр голови дніпропетровської обласної державної адміністрації: м. Дніпропетровськ 0-800-505-600.
Комунікатор для громадян україни, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції  (зміст питання, контакти): 1. З усіх питань, які не змогли вирішити самостійно або в разі непередбачених ситуацій. Психоло-
гічна допомога дорослим і дітям – Координаційний центр по роботі з переселенцями, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 119-а, тел.: 
(056) 770-88-30, (056) 770-88-40, (067) 561-23-69, (067) 634-76-63, (063) 133-59-79, (097) 923-47-91, (067) 698-65-64, (067) 633-16-57.

2. З поточних питань – Гаряча лінія голови Дніпропетровської облдержадміністрації тел. 0-800-505-600
3. Заблокована картка КБ «ПриватБанк» – КБ «ПриватБанк» (056) 716-54-38.
4. Прописка, виписка, отримання паспорта, вклеювання фотографій, реєстрація за місцем перебування тощо – Головне управління Державної мі-

граційної служби України в Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 2-а (з 9.00 до 18.00 год.), тел. (056) 745-61-11, (056) 745-35-22.
5. Питання шкіл, дитячих садків, ВНЗ, ЗНО – Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації: (056) 790-24-99.
6. Медичне обслуговування – Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації: (056) 742-87-66.
7. Соціальний захист – Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації: (056) 713-63-09, (056) 713-62-21, 

(056) 713-65-22.
8. Реєстрація сімей військовослужбовців – Дніпропетровський обласний військовий комісаріат: (056) 742-50-63, (056) 742-59-55, (056) 742-78-01.
9. Перереєстрація ФОП – Головне управління Міністерства доходів і зборів у Дніпропетровській області: (056) 744-62-04.
10. Житлово-комунальні питання – Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровській облдержадміністра-

ції: (056) 742-88-20.
11. Пенсійне забезпечення – Головне управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області: (0562) 31-75-26, (0562) 31-75-70.
12. Працевлаштування – Дніпропетровський обласний центр зайнятості: (056) 740-32-34, (056) 744-85-64.
13. Питання переселення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу – Служба у справах дітей Дніпропетровській облдержадміні-

страції: (056) 732-48-71.
14. Соціальний супровід – Дніпропетровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: (056) 785-87-11.
15. Оздоровлення дітей пільгових категорій – Департамент фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді Дніпропетровської облдержадміністрації: (056) 770-67-17.

Центри та служби соціального забезпечення громадян україни, які переміщуються з тимчасово окупованої території 
та районів проведення антитерористичної операції, в містах дніпропетровської області, телефони гарячих ліній

гороскоп

Рядовий андрій КРилОв, 1976 року народження, був 
призваний на військову службу 2 квітня цього року Дніпро-
петровським районним військовим комісаріатом. Андрій, 
вірний присязі, мужньо захищав цілісність України на схо-
ді, де ведуться бойові дії. Герой нашого часу загинув 4 лип-
ня під час виконання бойового завдання.

У Захисника залишилася родина – дружина та 
14-річна донька.

Колективи Дніпропетровської райдержадміністрації, ра-
йонної та сільської рад, депутатський корпус, мешканці 
територіальної громади, глибоко співчувають рідним та 
близьким за непоправну втрату батька, чоловіка, сина.

Вічна пам’ять Герою
у селі новомиколаївка днями прощалися з солдатом, 

який загинув, виконуючи свій військовий обв’язок перед 
державою. Квіти, сльози, молитви сотень людей – таким 
видалося прощання зі справжнім героєм україни.
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Нещодавно в приміщен-
ні шкільної бібліотеки Сур-
сько-Литовської школи від-
булася творча зустріч поетеси 
Лариси Омельченко з 
учнями 4-х класів, яку 
організували завідую-
ча сільської бібліоте-
ки с. Сурсько-Литовсько-
го Валентина Челомова 
та шкільний бібліотекар 
Альона Челомова.

Лариса Омельченко на-
родилась і проживає в м. 
Підгородному. Свої пер-
ші вірші ще школяркою 
друкувала на сторінках 
місцевої газети «Дні-
провська зоря». Першим 
«дорослим» оприлюдненням 
своїх творів вважає публі-
кацію добірки в Київському 
журналі «Лель» (1997р.). Перу 
автора належать поезії, літе-
ратурні пародії, дитячі п’єси 
та новели, які друкуються в 
часописах «Жінка», «Розка-
жіть онуку», «Січеслав», «Бі-
бліотечна Дніпропетровщи-
на». Автор спілкується й бере 
участь у літературних фести-
валях та творчих зустрічах у 
різних куточках України. Є в 
доробку Лариси й видані нею 
книжечки.

Талановита поетеса пре-
зентувала дітям свою видану 

збірку «Казковий квітничок» 
та прочитала декілька п’єс, 
які не увійшли до видання. 
Родзинкою творчості Лариси 

Павлівни є вміння не тільки 
писати, а й майстерно вико-
нувати свої твори. А допо-
магають їй у цьому її вірні 
«друзі» – ляльки.

Діти зачаровано слідкува-
ли за театральним дійством 
автора. Зовсім іншими оче-
нятами подивилися на звич-
ні іграшки, з якими поетеса 
вела серйозні, повчальні та 
кумедні діалоги.

Емоційність, душевність та 
відкритість поетеси припали 
всім до душі. Після зустрічі 
всі бажаючі змогли отримати 
на згадку автограф письмен-
ниці.

Також Лариса Омельчен-
ко  відвідала народний ме-
моріально-художній музей 
Ф.П.Решетнікова, де для неї 
була організована змістовна 
екскурсія директором музею 
Оленою Хмельковською.

Сподіваємось на нові твор-
чі зустрічі з поетесою. Всіх 
цінителів поезії запрошує-
мо завітати до сільської або 
шкільної бібліотек, де ви змо-
жете ознайомитися з творчим 
доробком автора й отрима-
ти справжню насолоду від її 
творчості.

Бажаємо Ларисі Омельчен-
ко творчих успіхів, натхнен-
ня та нових цікавих зустрічей 
із цінителями поезії.

валентина челОМОва, 
завідуюча Сурсько-Литов-
ської сільської бібліотеки, 

альона челОМОва, 
шкільний бібліотекар. 

Поезія душіПоезія душі
ТвОРча зусТРіч

Сказка 
о Белой Орхидее 

и добром Волшебнике
Гостеприимный Волшебник радушно 

встретил гостя и внимательно выслушал 
его историю. Чуткое и отзывчивое сердце 
откликнулось на просьбу. Выбрав самый 
нежный и красивый бутон, он протянул 
его Чародею и сказал: «Только помни, 
чтобы Орхидея расцвела, нужно много 
внимания, любви, заботы и терпения. Эти 
цветы беззащитны, как маленькие дети, 
и никогда не цветут там, где им не рады».

Чародей был очень гордым и тщеслав-
ным человеком. Орхидея была нужна ему 
лишь для того, чтобы делать самые совер-
шенные в мире духи. Но ты ведь уже зна-
ешь, Малыш, что этот цветок особенный, 
с ним нужно разговаривать, его нужно 
любить. Чародей же не мог дать ему ни 
тепла, ни любви, ни ласки. Он велел слугам посадить Орхидею в дра-
гоценный вазон, усыпанный рубинами и сапфирами, поить и кормить... 
Но Слуги не знали секрета Волшебника...

Прошел месяц, другой, а белый бутон так и не распускался, напро-
тив – лепестки начали увядать. Увидев поникшие лепестки, Чародей 
сильно разозлился. Он приказал своему пажу выбросить Орхидею в 
реку. Но юнцу стало жаль столь прелестное создание, и он оставил 
Орхидею на берегу. Снежно и холодно было в ту пору. Март – утро 

весны. Несмотря на крат-
ковременную оттепель, 
дули холодные ветра, а 
солнышко пряталось за 
серые тучи. Для Орхидеи 
это была верная гибель. 
Но, к счастью, так случи-
лось, что в это самое вре-
мя над рекой пролетали 
аисты – священные птицы, 
преданные и благородные. 
Существует поверье, что 
город, в котором они свили 
хоть одно гнездо, обойдут 
стороной грозовые тучи и 

бури. Каждый год они улетают на зиму в далекие страны, а по весне 
возвращаются домой. Путь их долгий и утомительный…

Снежно-белые птицы долго кружили над рекой, а потом, словно ан-
гелы, опустились на землю рядом с Орхидеей. Они восхитились хру-
пкой красотой ростка и решили спасти Орхидейку, а для этого им нуж-
но было  непременно разыскать Волшебника. Вожак стаи трепетно взял 
росточек в клюв и взмахнул большими крыльями... Аисты пролетали 
над лесами и полями, реками и озерами, морями и пустынями, бережно 
из клюва в клюв передавая  друг другу цветок, крыльями защищая его 
от холодного дождя и ветра. И вот однажды внизу они увидели чудес-
ный дом с хрустальной крышей. И, о радость, в этот же миг Орхидейка 
словно ожила, потянулась 
вниз зелеными листочка-
ми, озаряя все вокруг све-
том  своей улыбки. Да-да, 
Малыш, это и была та самая 
Оранжерея! Аисты сразу же 
догадались, что именно в 
этом доме и живет Волшеб-
ник. Сколько же неожидан-
ной радости принесла эта 
долгожданная встреча!

«Ах, милая Орхидея, 
как же я мог, слепец! Я 
чуть не погубил тебя! 
сказал Волшебник, - 
«Впредь, я буду более 
внимателен к людям, ко-
торым вверяю свое самое 
большое сокровище!». Он 
поблагодарил аистов, показал им свой дивный сад из множества 
прекрасных Орхидей. С огромной любовью он поведал о каждом 
цветочке.

«Мы пролетаем над разными странами, видим и знаем, что в 
мире еще так много людей, живущих надеждой – обрести вот 
такой чудо-цветок. Мы хотим помогать вам!», - сказали мудрые 
птицы. С тех пор аисты и Волшебник стали лучшими друзьями. А 
на земле счастливых семей становилось все больше.

Вот и конец истории. «В чем же секрет?» спросишь ты, мой ма-
ленький. Все очень просто: Орхидеи, как и дети, растут только 
там, где их очень ждут, там, где царит Любовь… 

Мы искренне верили и долго ждали! И вот однажды весенним 
утром на крышу нашего дома опустилась красивая белая птица… 
с крохотным росточком Белой Орхидеи... Это и есть ты, наш ма-
ленький...

В прозрачной дымке зазвенел рассвет...
души коснулся первый лучик нежно.

Он подарил надежды свет,
Пророчил счастье безмятежно.

Где же грань волшебства!? В чем секрет?
спросишь ты, удивленно будто.

У меня лишь один ответ:
мы всю жизнь ждали этого утра...

Весной, в начале апреля подними глаза ввысь! Ты увидишь, как 
клин аистов рассекает лазурь неба. Присмотрись! В их клювиках 
белые орхидеи Волшебника. Эти мудрые птицы летят, чтобы по-
дарить чудо еще одной влюбленной паре…

ліТеРаТуРна сТОРінКа

(Окончание. начало в № 25) 

Нещодавно на сцені районного Будинку куль-
тури відбулася зустріч із прекрасним – танцю-
вальною країною. Учасники естрадного танцю 
«Фантазія» та  шоу-балету «Маски» продемон-
стрували глядачам свій артистизм, граціозність, 
любов до улюбленої справи й подарували усім 
посмішки та гарний настрій. 

Незмінним хореографом двох колективів є На-
талія Реутова. Своїй улюбленій справі Наталія 
Олександрівна віддається сповна, тому маємо 
чудові результати – бадьорі танці від гнучких та 
спритних діточок. Ще дуже приємно спостеріга-
ти радість на дитячих обличчях. А найголовніше 

– діти з задоволенням відвідують «танцювальну 
майстерню» Наталії Реутової, яка вкладає в ма-
леньких танцюристів частинку своєї душі.

Подивитися на успіхи своїх дітей та порадіти 
разом із малечою на свято завітали мами та тату-
сі, дідусі та бабусі, друзі та знайомі.

Зануритися в атмосферу казки під назвою 
«Аліса в країні чудес» глядачів запросила ке-
рівник танцювальних колективів. Відкрили фе-
єрію танцю  шоу-балет «Маски» з композицією 
«Арлекін і Коломбіна». Наступним подарунком 
захопленим присутнім став «Танок квітів із Алі-
сою». Серед казкових героїв на сцені були Кролік 
(Даша Пащенко) і граціозний Чеширський Котик 
(Настя Гетьман), з якими Аліса спілкувалася мо-
вою танцю. Веселим видався «Танець Шляпника 
та Аліси» (Андрій Черкашин). Майстерно вико-
нували танцювальні па учасники «Чаювання» та 
«На балу у карткової королеви». Із загадковою 
й веселою роллю Аліси чудово впоралися Леся 
Лимарь та Машенька Кидало.

Танець – це таємна мова душі. Він відобра-
жає почуття, емоції, розкриває внутрішній світ, 
відкриває сторінки нового, незвіданого. Саме 
цьому почуттю учасники шоу-балету «Маски» 
присвятили композиції «Ангели й демони» (со-
лістка Ангеліна Закладна), «Ритуал» (Тетяна 
Черкашина), пристрасний «Іспанський танок» 
та зворушливий вальс (Аня Пелипенко). Різно-

барв’ям та енергією виконання циганського тан-
цю учасники підкорили публіку. 

Миловидні «Любавушки» в яскраво-червоних 
сарафанах та кокетливі леді «В стилі ретро» у 
виконанні середньої групи спортивно-естрадно-
го танцю «Фантазія» не залишили глядачів бай-
дужими. Жваві «Мавпочки» з джунглів завітали 
в гості, щоб попустувати досхочу. 

І звичайно ж, не обійшлося чудове свято без 
наймолодших вихованців «танцювальної роди-
ни». Вперше підкорювали сцену районного Бу-
динку культури молодша група спортивно-ес-
традного танцю «Фантазія», демонструючи при-

сутнім свій перший танець у житті. Схвильовані 
біленькі «Зайчики» (солістка Маша Парфьонова) 
та чарівні «Неваляшки» танцюючи, старалися 
зробити все правильно, щоб у жодному разі не 
підвести Наталію Олександрівну, яка хвилюва-
лася не менше… Без сумніву, у маленьких зіро-
чок усе вдалося. Приголомшливі оплески були 
тому підтвердженням.

Прощалася цього дня Наталія Реутова зі своїм 
улюбленцем – танцюристом із шоу-балету «Ма-
ски» Андрієм Черкашиним. Хлопець із чотирьох 
рочків займається танцем. Цього літа юнак по-
ступає до Дніпропетровського театрально-ху-
дожнього коледжу. Саме з мистецтвом він вирі-
шив пов’язати своє майбутнє.

Алла Сафронова, начальник відділу культури, 
туризму, національностей та релігій райдержад-
міністрації подякувала виступаючим  за чудове 
свято, побажавши наснаги, яскравих вражень 
і не зупинятися на досягнутому, а сміливо йти 
вперед, підкорюючи танцювальний Олімп.

Не можна не погодитися, що мистецтво танцю 
нікого не залишає байдужим, а лише притягує 
й зачаровує своєю неповторністю, багатогранні-
стю, грацією, залишаючи після себе бурю емо-
цій. 

Танцювати – значить відчути себе прекрас-
ним, витонченим, сильним. 

наталія яКівеЦь. фото автора.
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країна танцюкраїна танцю


