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інтренет-новини

Днями в приміщенні райдержадміністрації відбувся 
єдиний День інформування населення Дніпропетровсько-
го району на тему «День Соборності та Свободи України». 
Перед присутніми виступив Євген Гессен, завідувач сек-
тору інформування та комунікацій з громадськістю, який 
зазначив: «Свято Дня Соборності встановлено в Україні 
відзначати щорічно 22 січня – у день проголошення в 1919 

році Акта злуки Україн-
ської Народної Республі-
ки та Західноукраїнської 
Народної Республіки – 
День Соборності України 
згідно з Указом Прези-
дента України «Про День 
соборності України» від 
13 листопада 2014 року 
№ 871/2014.

Соборність для Укра-
їни – це єдність багатоманітності, об’єднання навколо 
спільного стрижня, яким є українська державність, укра-
їнська ідентичність. Ідея єдності українських земель – со-
борності України сягає в глибину віків. Вона проходить як 
наскрізний лейтмотив через давньоруські оповідання й по-
вчання, літописи, невмируще «Слово о полку Ігоровім». 

Протягом віків практичним втіленням ідеї соборності за-
ймались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван 
Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У ХІХ ст. ідея 
соборності українських земель відбилася в документах Ки-
рило-Мефодіївського братства, суспільно-політичних по-
глядах Михайла Драгоманова й Володимира Антоновича. 

Українська нація порівняно молода. Вона ще далеко не  
реалізувала свого державотворчого ресурсу, не задіяла пов-
ністю колосального потенціалу. Українство належить до ка-
тегорій світових. Світове українство існує. І не тільки через 
свою присутність на континентах, а через присутність гу-

манітарну, духовну, культурно-мистецьку – завдяки зусил-
лям Шевченка, Франка, Лесі Українки, Довженка.

Світове українство, нарешті, має можливість показати свої 
здобутки на широкому просторі, без обмежень і пересми-
кувань. Таким чином, українські цінності: неагресивність, 
демократичність, міжнаціональна згідливість, гуманність 
та щедрість, велика й діяльна духовність – повинні стати 

доброю силою, чинни-
ком утвердження «у 
народів вольних кол». 

Акт злуки – це єд-
ність нашого духу, 
часу й простору. 
«Здійснилися віковіч-
ні мрії, якими жили й 
за які вмирали кращі 
сини України» – ви-
карбовано на скрижа-
лях Акта Злуки, на 
Софійській площі, 90 
років тому. Віднов-
лення незалежності 
України у 1991 році бере своє життя якраз із цього дня.

           (Вл.інф.)

Дорогі земляки!
Щиро вітаю вас із Днем 

Соборності України!
Цього року чи не вперше в історії неза-

лежної України ми зрозуміли, що означає 
слово «єдність». Коли звичайні люди від-
дають останнє, допомагаючи армії. Коли 
волонтери ризикують життям заради вій-
ськових, які захищають нашу безпеку. 
Коли молоді хлопці йдуть добровольцями 
на фронт, щоб співвітчизники могли жити 
в вільній та незалежній країні. Ми – ра-
зом, незважаючи на національність, вік, 
релігійні переконання.

Ми будуємо нову країну – з новими ці-
лями та перспективами. Тому всі думки 
та розбіжності в поглядах маємо напра-
вити в русло єдності та розвитку України.

Переконаний – разом ми подолаємо всі 
виклики. Миру всім, злагоди та добра!

З повагою       Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, 
голова облдержадміністрації.

День 22 січня 1919 року ввійшов до національного календаря як велике 
державне свято –  День Соборності України. Саме тоді на площі перед Ки-
ївською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських па-
тріотів: на велелюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Укра-
їнської Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ви-
голошення соборницької ідеї стало могутнім виявом творчої енергії нації 
та прагнення до етнічної й територіальної єдності.

Ті вікопомні історичні події сформували підґрунтя для відродження неза-
лежної соборної демократичної України та утвердження національної ідеї. 
У розмаї синьо-жовтих знамен 22 січня 1990 року наші сучасники поєднали 
живим ланцюгом злуки Схід і Захід України.

Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів 
незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Ми маємо бути сві-
домі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти велич-
ної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної 
України, якою пишатимуться наші нащадки. Плекаймо все, що працює на 
ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас пам’ятаючи про незліченні 
жертви, принесені на вівтар незалежності, соборності, державності.

Сердечно бажаємо вам, шановні громадяни, міцного здоров’я, щастя, до-
бра, миру, злагоди й глибокої віри в гідне майбутнє рідного краю та України!
З повагою                   Едуард ПІДЛУБНИЙ, голова райдержадміністрації.  
                                    Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

Водохреща – це свято оновлення. 
В цей день традиційно здійсню-
ється обряд освячення води, яка 
має цілющі властивості, а люди 
пірнають у ополонку, щоб весь рік 
бути здоровими.

Так зробили діти та працівники 
Центру соціальної підтримки дітей 
та сімей «Добре вдома», що в Юві-
лейному. Всі разом вони відвідали 
базу відпочинку Озерище, де від-
бувалася церемонія Водохреща з 
освяченням води та купанням. Таїнство хрещення здійснив Єпископ Симеон Дніпропетров-
ський і Павлоградський, який є бажаним гостем Центру. 

Діти були сповнені яскравих вражень, адже це вперше в житті вони наважились на такий 
мужній крок та пірнули в ополонку. Кажуть, що відчуття не передати словами, спочатку бо-
ялися й було холодно, але потім їм дуже сподобалось. А ще вони пили свячену воду та взяли 
її з собою до Центру «Добре вдома». Позитивний настрій та щирі посмішки малечі були за-
порукою надії на щасливе майбутнє. Цей день надовго запам’ятається всім, хто брав участь 
у святкуванні Водохреща Господнього. 

Дар’я ДОЩУК, регіональний координатор проекту «Добре вдома».

ДЕНЬ ІНфОрМУВАННя

День  соборності  та  свобоДи  України ДАЙ БОЖЕ
Дай Боже, щоб в радості Ненька жила,

Забувши страшні лихоліття,
Народам любов і прекрасне несла

І в новому тисячолітті.
Щоб мова твоя, як калина, цвіла,

Міцніла в народній любові,
Щоб чулася музика, радість тепла

І впевненість в кожному слові.
Ти перша навчилась читать і писать,

Та плавити бронзу і крицю,
Коня приручила, щоб грунт оброблять,

Вирощувать жито й пшеницю.
З Андрієм сюди Божі сили прийшли,

Слова Кобзаря, «Заповіту»,
І звідси культура і віра пішли,
Як пишуть всі мудрі, по світу.

Бо Ти хоч в стражданнях великих жила,
Та справи творила величні.

І чиста душею і серцем була,
Не втративши гідне обличчя.

Загине твій ворог, скінчиться війна,
Все зле відлетить, як полова.

Нестимеш, як радість і квіти весна,
Народам Божественне слово.

А Слово Твоє – ніжне, чисте, тверде,
Як Слово, що каже нам Мати.
І сили такої не знайдеш ніде,

Щоб витвір Небес зруйнувати!
Петро ДІНЕЦЬ, селище Ювілейне.

ДОБрЕ ВДОМА

Президент України Петро По-
рошенко під час свого виступу на 
Всесвітньому економічному фору-
мі в Давосі заявив: «Понад 9 тисяч 
російських військових знаходяться 
на території України. Якщо це не 
агресія, то що таке агресія?», –  за-
явив він. Глава держави показав 
присутнім уламок від автобусу, 
який був уражений ракетою під 
Волновахою. «Для мене це – сим-
вол терористичної атаки на мою 
країну. Так само, як на «Charlie 
Hebdo». Так само, як ракета, яку 
було випущено російським вій-
ськовим, уразила літак MH-17 та 
призвела до загибелі мирних лю-
дей», – заявив Петро Порошенко. 
Він наголосив, що вимагає від Росії 
миру й просить допомоги у всього 
світу. «Це війна не тільки за укра-
їнський суверенітет і територіаль-
ну цілісність – це війна за свободу 
й демократію на всьому європей-
ському континенті. Сьогодні це 
питання глобальної безпеки», – 
сказав президент. 

У День Соборності України в м. 
Дніпропетровську пройшла акція 
«Дніпро єднає береги» – на всю 
довжину Нового мосту активісти 
розгорнули український рушник – 
символ єднання України. Жителі 
Дніпропетровського району взяли 
активну участь у заході. 

Цього ж дня наші земляки вша-
нували пам’ять Героїв Майдану. 
Небайдужі люди побували на 
могилі Героя України Сергія Ні-
гояна.  Нагадаємо, Сергій Нігоян 
загинув на Майдані 22 січня під 
час протистояння на вулиці Гру-
шевського в Києві. Його поховали 
в рідному селі Березнуватівка Со-
лонянського району. 

За останні кілька днів над-
звичайно загострилась ситуація 
навколо донецького аеропорту. 
Бойовики намагаються будь-
якою ціною перехопити кон-
троль над летовищем. У будівлі 
повністю обвалилося перекрит-
тя. Оскільки позицію більшості 
«кіборгів» зруйновано, війскові 
зайняли нові вигідні рубежі та 
ведуть артилерійський вогонь по 
силах противника, як у самому 
аеропорту, так і на підступах до 
нього.

В лікарні ім. Мечникова в тяж-
кому стані перебувають більше 
60-ти «кіборгів», яких днями до-
ставили з донецького аеропорту. 
Лікарі докладають максимум зу-
силь, щоб врятувати бійців. По-
трібна кров усіх груп. Тепер наша 
черга рятувати їхні життя!

Під Пісками війскові Збройних 
Сил України завдали нищівних 
ударів по терористах, зміцнивши 
свої позиції.

У НАТО заявили, що остан-
ні кілька місяців спостерігають 
«зростання кількості танків, ар-
тилерії та інших важких озбро-
єнь» на сході України. Про це 
повідомляє «Дощ», посилаючись 
на Reuters. Генсека альянсу Йенс 
Столтенберг заявив, що розвідка 
НАТО фіксувала перебування 
російських військових на тери-
торії України протягом останніх 
кількох місяців. 
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УПрАВЛІННя юСтИЦІї ІНфОрМУє

Гостинний район-
ний Будинок культу-
ри, що в сел. Ювілей-
ному, днями ласкаво 
запросив жителів 
Дніпропетровського 
району до себе Різд-
во святкувати – на Х 
районний  фестиваль 
«Різдвяна зірка».

Для відкриття за-
ходу на сцену був 
запрошений заслу-
жений працівник 
культури України, 
викладач диригент-
сько-хорових дисци-
плін Дніпропетровського ко-
леджу культури та мистецтва, 
керівник українського народ-
ного хору «Червона калина»  
Павло Роздайбіда. Також серед 
почесних гостей були присутні Лідія Роздайбіда, провідний фахівець во-
кально-хорового жанру обласного методичного центру клубної роботи Дні-

пропетровської облдержадміністрації, Олена Бантю-
кова, завідуюча відділом обслуговування центральної 
районної бібліотеки та Тетяна Пермякова, викладач 
сольного співу район-
ної школи естетичного 
виховання. 

З молитвою та Бо-
жим благословенням 
до присутніх звернувся 
протоієрей, настоятель 
храму ікони Божої Ма-
тері «Прізрі на смірєніє» 
отець Сергій.

Учасники районного 
фестивалю, які приїха-
ли з усіх, навіть найвіддаленіших куточків нашого слав-

ного району, вітаючи з Різдвом Христовим, зачаровували співом та «сіяли» 
щастя, добро й світлу долю українському народові. Зі сцени лунали щедрів-
ки від народного хору «Васильки» з села Олександрівка (керівник Володимир 
Воробйов), народного ансамблю української пісні «Кодачанка» зі Старих Ко-
даків (керівник Віктор Романенко), вокального ансамблю «Нотка» (викладач 
Юлія Костелан, концертмейстер Анастасія Сотуленко, ШЕВ). А маленька Лія 
Касьянова з Ювілейного весело та енергійно заспівала колядку на слова Пе-
релісної, музику Зозулі «Коляда». Із села Шевченко до нас завітав дует Вікто-
рії Резніченко та Інни Мамалиги, дівчата виконали пісню Наталії Май «Свято 
Божого Різдва» (керівник Ірина Чуб-Швець). Порадували глядачів «Різдвяним 
вертепом» дітки зі Зорянського шкільного театру (керівник Людмила Кулак). 
Колядував дитячий вокальний ансамбль «Соняшник» із села Старі Кодаки 
«Святая Варвара» та «Святий вечір» (керівник Антоніна Саєнко). На фести-

валі село Дослідне представила 
Людмила Прокопчук з народною 
піснею «Спи, Ісусе» (керівник 
Микола Панко). Прославляли 
Богонемовля учасники вокально-
го ансамблю «Партизаночка» з 

села Партизанське (керівник Олександр Однорог). Зачарував глядачів хор уч-
нів старших класів ШЕВ «Діва Марія ризи вишивала» (керівник Оксана Ми-
хайлюченко, концертмейстер Евеліна Бровко, обробка Мулика), пісню «Небо 
святе» виконав Іван Хомяк  (викладач Світлана Махно, ШЕВ), а Ольга Огнева 
співала «Квітка душа» (викладач Тетяна Пермякова). Учасниці тріо «Горли-

ця» з Любимівки милували піснею «Україно, радуйся», а вокальний ансамбль 
«Веснянка» – «А в Україні Різдво» та «Старий рік минає». Голосно та прони-
кливо виконали різдвяні композиції прославлені в районі колективи: народний 
фольклорно-етнографічний гурт «Криниця» (керівник Анатолій Напреєв), ан-
самбль української пісні «Журавка» (керівник Олександр Середко) та народ-
ний вокальний ансамбль «Чумацький шлях» (керівник Петро Ціхач).

Та ще багато цікавих виступів подарували глядачам учасники Х районно-
го фестивалю «Різдвяна зірка», за що були відзначені Дипломами. 

Віримо в те, що всі побажання, які звучали цього дня зі сцени, неод-
мінно здійсняться найближчим часом. Нехай всемогутня Божа благодать 
не минає нашу багатостраждальну Україну та принесе на землю такий 
очікуваний мир і спокій. 

Наталія яКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне.
На фото автора: творчі учасники традиційного районного фестивалю.

Днями Миколаївська сільська громада святкувала свято «Богоявлення Господнє», а в народі про-
сто «Водохреща». Довго вагалися організатори, чи доречно свято в громаді у такий важкий для 
України час, але жителі села підтримали організаторів на користь проведення святкування, адже ми 
повинні показати всім, що Україна й дух український незламний.

Були всі атрибути свята: освячена ополонка, церковний спів, люди приготували кухлі з водою для 
освячення, й звичайно, не обійшлося без відчайдухів, котрі занурювалися в крижану купель. Не 
втримались від «екстриму» й представники органу самоврядування, й лікарі, які говорять, що це 
дуже корисно не лише для очищення душі, а й для фізичного здоров’я, головне правильно підготу-
ватися, щоб не нашкодити собі власними діями.

Здавна вода набрана опівночі перед «Водохрещам» вважалась цілющою, вона зберігалася в «знаючих» селян 
за образами, на випадок поранення, або тяжкої хвороби. Селяни до цього свята завжди ставилися з особли-
вою повагою та мали спеціальні обряди. Так після водосвяття люди поверталися  до своїх хат. Поки мати або 
старша донька подасть на стіл обідати, батько бере з-за образу Божої Матері пучок сухих васильків, мочить 
їх у свяченій воді й кропить усе в хаті та й у господарстві, потім бере ще й крейду й пише хрести на образах, 
сволоку, дверях і миснику. Упоравшись із цим, батько сідає за стіл, а за ним і вся родина. Перед їжею п’ють 
воду. Дівчата набравши з освяченої ополонки води, наливали її в велику миску, на дно клали пучок калини 
або намисто й вмивалися – «щоб лиця красні були». Існує ще багато всіляких прикмет та вірувань, як бачимо 
«Йордань» – це звичай, який зайняв одне з найповажніших місць серед традиційних свят нашого народу.

тетяна ГАПІЧ, завідуюча сільської бібліотеки, с. Миколаївка.

фЕСтИВАЛЬ «рІзДВяНА зІрКА»

Діва Марія ризи вишивала

трАДИЦІї СВятКУВАННя

Богоявлення  Господнє

МІЖНАрОДНІ СтАНДАртИ ПрАВ ЛюДИНИ
10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла 

розроблену Комісією ООН з прав людини Загальну декла-
рацію прав людини. Саме цей день щорічно відзначається у 
всьому світі як День прав людини. Загальна декларація впер-
ше закріпила перелік політичних, соціально-економічних та 
культурних прав людини. Оскільки цей документ мав фор-
му резолюції Генеральної Асамблеї ООН, він мав рекомен-
даційний характер і не міг визнаватися як юридично обов’яз-
ковий. Саме тому Генеральна Асамблея доручила одночасно 
Комісії з прав людини через Економічну та Соціальну Раду 
розробити єдиний пакт про права людини, що охоплював 
би широкий перелік основних прав і свобод. У 1966 р. Ге-
неральна Асамблея ООН прийняла Пакт про громадянські 
та політичні права і Пакт про економічні, соціальні та куль-
турні права, які набрали юридичної сили у 1976 р. Загальна 
декларація прав людини та міжнародні пакти складають 
Міжнародний білль прав людини (чи Хартію прав людини), 
що покладає на держави обов’язок забезпечити здійснення 
закріплених у цих документах прав всіма необхідними засо-
бами, у тому числі й правовими.

Сучасне міжнародне право характеризується наявністю 
системи актів у сфері прав людини, що складають зако-
нодавство. Воно включає п’ять різновидів документів: 1. 
Міжнародний білль про права людини, що містить перелік 

невід’ємних прав. 2. Угоди, спрямовані на запобігання та по-
карання злочинів, що призводять до масових порушень прав 
людини (Конвенція про незастосування строку давності до 
воєнних злочинів проти людства від 26 жовтня 1968 p.). 3. 
Конвенції, націлені на захист груп населення, які потребу-
ють особливого піклування з боку держави (Конвенція про 
права дитини 1989 p.). 4. Конвенції, спрямовані на захист ін-
дивіда від зловживань з боку органів держави та посадових 
осіб (Женевські конвенції 1949 р. про захист жертв війни). 5. 
Міждержавні конференції з прав людини, що приймають за-
ключні документи, обов’язкові для виконання державами-у-
часницями (Заключний документ Всесвітньої конференції 
з прав людини. – Відень, 1993 p.). В основу міжнародних 
стандартів з прав людини покладені такі загальновизнані 
принципи, як: повага суверенітету держави; неприпусти-
мість втручання у внутрішні справи держави; самовряду-
вання народів та націй; рівноправність всіх людей та заборо-
на дискримінації; рівність прав і можливостей чоловіків та 
жінок; дотримання прав людини, навіть, за умови збройних 
конфліктів і відповідальність за злочинні порушення прав 
людини. Значення наведених принципів полягає у тому, що 
вони є основою розроблення прав людини та їх закріплення 
у національному законодавстві, а також є критерієм законно-
сті діяльності держави у сфері прав людини.

Основу міжнародних стандартів у сфері прав людини 
складають норми природного права, що включає ідеали 
свободи, справедливості та рівності перед законом. Ці норми 

закріпляються правовою системою кожної держави. До них 
належать:  фундаментальні права і свободи, зафіксовані у 
Загальній декларації та пактах про права людини; демокра-
тичні принципи та норми організації і діяльності державної 
влади, основними серед яких є народовладдя, розподіл влад, 
верховенство права, проголошення народу єдиним джере-
лом влади та наявність незалежних від влади органів пра-
восуддя.

Таким чином, міжнародні стандарти у сфері прав люди-
ни складаються із сукупності принципів та норм, що вста-
новлюють: права та свободи людини в різноманітних сфе-
рах життєдіяльності; обов’язки держави із забезпечення та 
дотримання прав людини без будь-якої дискримінації як у 
мирний час, так і у період збройних конфліктів;  загальні 
принципи природного права; відповідальність за злочинне 
порушення прав людини; напрями розвитку та розширення 
сфери прав людини; напрями посилення контрольного ме-
ханізму за виконанням державами взятих на себе зобов’я-
зань у сфері прав людини.

На їх основі кожна держава зобов’язана упорядкувати 
чинне законодавство, усунути протиріччя з нормами між-
народного права, відмінити застарілі норми, ліквідувати 
прогалини.

Саме вказана діяльність держав забезпечить реальність та 
ефективність міжнародних стандартів у сфері прав людини.

Анастасія КАСПАрОВА, головний спеціаліст Дніпро-
петровського районного управління юстиції. 



зОЛОтІ  рУКИ  хІрУрГІї

323 січня 2015 рок у № 3 (7872)
«Дніпровська зоря»сУспільство

МЕМОрАНДУМ  ПОрОзУМІННя
У грудні між Дніпропетровською районною державною адміністрацією, Дніпропетровським районом електричних мереж 

ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго» та Дніпропетровським районним сектором Головного управління Державної служби з надзви-
чайних ситуацій України в Дніпропетровській області  підписаний меморандум на час введення графіків аварійних відклю-
чень (ГАВ) та спеціальних графіків аварійних відключень (СГАВ) електроенергії на території Дніпропетровського району.

Назва ПС ДН 
ліній

Орієн-
товане 

на-
ванта-
ження, 

МВт

Населені пункти, вулиці, споживачі

ГНС-1 Л-171 0,58
пгт.ювілейне «Антей» вул.Вишнева, Бузкова, Липова, Абрикосова, Кленова, Екатеринославська, Зоряна, 
Березова, Нова, Грушова, Малинова, Яблунева, Персикова, Кизилова, Янтарна, Розова, Ромашкова, Клуб-
нична, Чорнична, Лозова, Оріхова, Цвіточна, Насосна, Кильченська. м.Підгородне: вул.Нова, Ентузиастів.

С-Литовская Л-154 0,08 с. Сурсько-Литовське: вул. Комсомольська, Станціонна, Садова, п-к Залізничний

С-Литовская Л-159 0,18 с. Сурсько-Литовське: вул. Нова, Польова, Нєкрасова, Аптечна, Коцюбинського Космічна, п-к Нєкрасова.

ДПТФ Л-72 0,5 смт. Кіровське: вул. Леніна, Нєкрасовса, Чапаєва, Харківськая, Соловїна, Крайня, Калініна, Жукова, Парти-
занська, Молодіжна, Красна, п-к Кільцевий, п-к Кіровський.

ДПТФ Л-71 0,02 смт. Кіровске: Юридичні споживачі (вимикати після 10:00).

Ленина Л-86 0,18 с.Чаплі вул.Єлова.

ВНИИК Л-187 0,08 с.Дослідне вул.Наукова.

ВНИИК Л-184 0,08 с.Дослідне вул. Окружна, Соколова.

Плодородие Л-95 0,20 с. Орджонікідзе, с. Миколаївка: вул. Червоноармійська, Першотравнева, Центральна. с. Миколаївка 1: 
вул. Центральна, Дачна, п-к Портовий, п-к Комсомольський.

Степова Л-26 0,02 с.Виноградне: вул..Виноградна
Степова Л-28 0,04 с.Верхня Маївка 
Степова Л-29 0,08 с.Верхня Маївка
Самарская Л-31 0,2 с.Олександрівка вул.Нова, Дослідна, Самарська.
Всего 10 2,24 

Відключення споживачів з 14:00 до 17:00

Графік гарячої телефонної лінії
У Дніпропетровському район-

ному управлінні юстиції пра-
цює «гаряча» телефонна лінія 
з питань організації роботи та 
діяльності Дніпропетровського 
районного управління юстиції, 
відділу державної виконавчої 
служби управління юстиції, ре-
єстраційної служби та відділу 
державної реєстрації актів ци-
вільного стану реєстраційної 
служби управління юстиції: 

Огієнко Олена Олегівна, началь-
ник управління юстиції – 27 січня з 
10.00 до 12.00, тел. (056)753-80-19; 

Дзіжко роман юрійович, на-
чальник відділу державної вико-
навчої служби управління юстиції 
– 11 лютого з 10.00 до 12.00 тел. 
(056) 753-93-20; 

ручка Вікторія Валеріївна, 
начальник реєстраційної служби 
управління юстиції 11 березня, тел. 
(056) 794-69-58; 

Гермаш Анжела Володимирів-
на, начальник відділу реєстрації 
актів цивільного стану реєстра-
ційної служби управління юстиції 
– 25 березня з 10.00 до 12.00, тел. 
(056)371-27-49.

юСтИЦІя ІНфОрМУє

ПСИхОЛОГІя СЬОГОДЕННя

за творчіСтю – майбутнє

Напередодні новорічно-різдвяних свят свої двері гостинно відчинила для прак-
тичних психологів та соціальних педагогів району Партизанська СЗШ. А приводом 
для зустрічі став районний семі-
нар за темою: «Психолого-педа-
гогічні аспекти розвитку творчої 
особистості в загальноосвітній 
школі», де ділилася своїми напра-
цюваннями найдосвідченіший 
психолог нашого району з 18-річ-
ним досвідом роботи, Людмила 
Бойко. ЇЇ робота дійсно заслуго-
вує уваги, і цьогоріч вона атесту-
ється на вищу категорію.

Розпочався семінар із приві-
тання хореографічного колек-
тиву «Веселка» під керівництвом С.В.Горчаковського, який діє на базі школи. 
Хотілося б відзначити оригінальність та естетичність вбрання юних артистів. 
Путівником гостей був надзвичайно харизматичний казковий герой «Кузя», зав-
дяки якому ми побачили кожен куточок цього навчального закладу.

Художньою самодіяльністю та атмосферою творчості був наповнений весь час 
перебування у школі. «Які ж ще умови потрібні для розвитку творчої особисто-
сті?» – крутилося в мене в голові питання, коли семінар доходив до свого фіналу. 
Адже на базі Партизанської школи працюють не лише шкільні гуртки, але й 
Центр технічної творчості (далі ЦТТ)  під керівництвом Людмили Кондратюк. 

ЦТТ працює за такими напрямками: «Орігамі», «Квілінг», «Початкове технічне 
моделювання», «Петриківський розпис», «Витинанка». Від школи діють гуртки 

«Юний  біолог» та спортивні секції.
«Розкажи – і я забуду, покажи – і я запам’ятаю, 

дай спробувати – і я зрозумію», говорить китай-
ська мудрість. Поєднати теорію з практикою нам 
допоміг ЦТТ – ми відвідали ярмарку-виставку, 
де кожен придбав собі до смаку прикрасу, ново-
річну іграшку, малюнок технікою петриківсько-
го розпису, тощо, виготовлене власноруч вихо-
ванцями ЦТТ. Далі «Кузя» нас відвів до «Міста 
майстрів» де ми осягнули всю велич дитячої 
творчості гуртківців, ознайомилися із їхніми  ви-
робами та численними досягненнями.

Людмила Борисівна підготувала заняття 
психологічної студії та майстер-клас «Оберіг душі моєї» з 10 класом. Після 
цього педагоги ЦТТ та вихованці провели нам майстер-клас. Обирали за вподо-
баннями – петриківський розпис, ялинка технікою квілінг, новорічні прикраси 
із гафропаперу та прикраси технікою торцювання, а результати нашої спільної 
праці ви можете побачити на фото.

Всі присутні поїхали додому з новорічними подарунками, прекрасним настроєм та 
передчуттям справжнього свята й задоволеності проведеним часом. Отож, хочеться 
подякувати адміністрації школи, учням та всім задіяним у цьому чудовому заході.

тетяна ОЛІЙНИК, керівник психологічної служби Дніпропетровського району.

Сестри милосердя – це люди в білих 
халатах. Вони і в мирний час, і в роки 
війни завжди поруч з тяжкохворими, з 
пораненими. Ризикуючи своїм життям 
звершували медичні сестри подвиги, 
часто дивлячись смерті в очі. Ми завж-
ди з особливим щемом у серці  вислов-
люємо слова 
вдячності «лю-
дям у білих ха-
латах». 

У нашій Дні-
пропетровській 
цен т ра л ьн і й 
районній лі-
карні ДОР у 
хірургічному 
відділенні ме-
дичні сестри 
працюють під 
керівництвом старшої медсестри Ва-
лентини Кваско. Це добра, мудра, 
досвідчена, трудолюбива та добро-
зичлива жінка, яка уміло наставляє 
медичних сестер на сумлінну працю. 
Хірургічні сестри в нашій лікарні осо-
бливі. Людмила Щербакова працює 
в перев’язочній цього відділення. На 
перший погляд м’яка, спокійна, усміх-
нена, добра жінка. Та їй доводиться 
набиратись мужності, терпіння, сили 
духу, щоб зробити перев’язку або до-
помогти хірургу в проведенні мікро-
операції. Людмила Василівна радіє, 
коли бачить, що людина видужує й 
змінюється на очах.

Хочеться розповісти про проце-
дурну медсестру Світлану Гетьман. 
У неї багато справ. Світлані необ-
хідно поставити багато крапельниць 
та уколів пацієнтам. Але при цьому 

вона завжди привітна та щирими 
посмішками лікує тяжких хворих. 
Тендітна та доброзичлива Наталія 
Білоног із легкістю господарює в 
перев’язочному кабінеті. Адже в неї 
прекрасний учитель, девіз якого – 
робити все швидко та якісно. Саме 
Микола Шабалін, завідуючий хірур-
гічного відділення, своїм прикладом 
задає стрімкий режим роботи для 
всіх членів колективу.

А ще в хірургічному відділенні пра-
цює хірург-травматолог Олександр Ге-
расименко, який просто творить дива, 

лікуючи тяжкі 
травми людей. 
Про його профе-
сіоналізм вдячні 
пацієнти скла-
дають легенди, 
бо вже не одного 
жителя Дніпро-
петровського ра-
йону він «поста-
вив на ноги».

Очі Світлани 
Біжко випромі-
нюють світло та 
тепло, вона завжди готова прийти на 
допомогу, чи рано вранці, чи вночі. 

Медсестра Ольга Величко – люди-
на високої культури, має багаторічний 
стаж роботи, інтелігентна, справедлива 
та трудолюбива. Я кладу на вівтар Гіп-
пократа їй квіти вдячності.

Доброзичлива з почуттям гумору 
працьовита, турботлива, а яка розум-
ниця коли готує пацієнта до операції 

справжня «сестра милосердя» – це 
Юлія Зобова.

Медсестра Тамара Лапа завжди в хо-
рошому настрої, мудра та великодуш-
на. Вселяє надію на одужання. Лікує не 
тільки уколами, а й добрим словом.

Оксана Низорук сама ніжність, її 
можна сміливо відправити на конкурс 
краси за перемогою. Важливо те, що 
душа в неї ще красивіша. Вона привіт-
на  під час свого чергування, уважна до 
хворих.

З першого погляду на Катю Захороль-
ську видно, що дівчина народжена бути 

милосердною, со-
ром’язлива та добро-
душна, допомагає 
хворим. Вона лю-
бить свою роботу, з 
повагою відносить-
ся людей. Такими 
ж якостями володіє 
Марина Смолягова, 
пацієнти згадують 
про неї з теплотою в 
серці.

Ми бачимо, що 
всіх медсестер 

об’єднує велика повага до своєї про-
фесії, до мудрого керівника завідую-
чого хірургічним відділенням Миколи 
Шабаліна. Він для них, як наставник, 
який заслужив великий авторитет і є 
прикладом в їхній роботі та житті. Я 
бачила, як медсестри в День народ-
ження М. Шабаліна вітали його пре-
красними словами: «Ми всі знаємо, 
як вам дорога лікарня, де довелося все 

життя трудитися, де вас люблять коле-
ги, пацієнти, й саме вони дають вашому 
серцю кисень».

Дівчата пишаються своїм керівни-
ком, він лікар від Бога, добродушний, 
любить своїх колег, піклується про 
кожного, а головне, зумів згуртувати 

прекрасний колектив професіоналів, 
відданих своїй справі й людям. За це 
Миколі Шабаліну та медсестрам низь-
кий уклін. Вони – герої прекрасної по-
вісті, і живуть, і працюють щодня по 
совісті.

Людмила БОГДАНОВА, 
мешканка сел. Ювілейного.

На фото автора: Валентина Кваско 
та Світлана Біжко на бойовому 
посту; Олександр Герасименко на-
дав невідкладну допомогу Сталіні 
Шульзі з сел. Кіровського; Микола 
Шабалін та Світлана Гетьман став-
лять крапельницю пацієнтці. 

ПрОфЕСІОНАЛИ СВОєї СПрАВИ
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началo строительства республиканской 
ударной комсомольской стройки – 

Фрунзенской оросительной системы

ПЕрЕЛИСтыВАЕМ   СтрАНИЦы   ИСтОрИИ
(Продолжение. Начало в № 2)

Первым комсоргом стройки был Вьюн В.Г., а 
первым начальником СМУ-41 Белогуб В.А. За-
тем комсоргами ЦК ЛКСМУ были Волков В.Д., 
а Латушко Г.В. – завершал работу в должности 
комсорга – строительства ІІ очереди ФОС и кана-
ла «Днепр-Донбасс». Затем произошла реоргани-
зация комсомольского штаба – был создан объе-
диненный комитет комсомола, объединяющий 8 
комсомольских организаций, участвующих 
в строительстве орошения в районе, а потом 
и за его пределами.

Нужно отметить положительную рабо-
ту комсомольских организаций стройки 
под руководством штаба и комсоргов ЦК 
ЛКСМУ и их руководителей: СМУ-41– Ли-
холат Т.И; СМУ-43 – Лещенко М.И.; СПМК-
90 – Новосад В.А; ЖБИ –Кузьменко В.В.; 
СПМК-40 – Капуста М.В.; ПМК-44 – Кова-
ленко Н.Н.; ОРС – Данильчук В.Д.; АК – Ко-
лесник П.А.

Как я писал, что первым комсоргом 
стройки был Вьюн В.Г, затем он работал 
инструктором обкома комсомола, вернул-
ся к нам в район во время моей работы первым 
секретарем райкома комсомола, затем был заве-
дующим отдела райкома партии. В последствии 
он изъявил желание перейти на производство 
и был секретарем парткома совхозов, работал 
директором совхоза «Имени КПСС». Не всег-
да судьба человека 
формируется ровно, 
без спадов и подъе-
мов. Так было и у 
Валентина Георгие-
вича. Оставив нашу 
область, он уехал 
работать в Крым, 
прошел долгий, тернистый путь – от руководи-
теля предприятия до вершин академической на-
уки. Сейчас он – ректор, доктор экономических 
наук, профессор учебного комплекса Одесского 
Национального университета имени И.И.Меч-
никова, председатель Николаевской академии 
культурного наследия украинского казачества. 
На любой должности он старался творчески 
подходить к делу, любой вопрос подвергался 
анализу, зачастую появлялся в виде графика, 
диаграммы, сравнения. У него до сих пор в жи-
зни девиз: «Терпеливо переноси тяготы, мудро 
выполняй дело». На очередных встречах с нами, 
он работу в нашем районе вспоминает как луч-
шее время в его жизни.

Строительством орошения у нас в районе зани-
мался трест «Днепроводстрой», в состав которо-
го входили еще 9 предприятий нашего района: 
СМУ-41; СМУ-43; СПМК-40; ПМК-44; ПМК-90, 
завод железобетонных и фильтрованных изде-
лий; отдел рабочего снабжения; автоколонны 
№6 и №7, общей численностью более 5 тыс. 
человек. Комсомольская организация стройки 
была самая многочисленная в районе и состав-
ляла более 400 комсомольцев, в составе которой 
работало 45-50 комсомольско-молодежных кол-
лективов бригад общей численностью более ты-
сячи комсомольцев и молодых рабочих. 

Коллективы бригад успешно работали на строи-
тельстве орошения, канала «Днепр-Донбасс», про-
мышленных баз строительных организаций и Фрун-
зенского управления оросительной системы, жилья, 
объектов социально-культурного назначения.

На этих стройках в 1971 и 1973 году централь-
ный комитет комсомола и министерство мелио-
рации и водного хозяйства Украины провели два 
республиканских конкурса молодых механиза-

торов-мелиораторов, где наши ребята занимали 
всегда призовые места.

Я, как комсорг ЦК ЛКСМ, на стройке был на-
гражден значком «Молодому передовику про-
изводства», «Участнику ударного строительства 
в Украине», грамотами ЦК комсомола Украины. 
В 1971 г. я был участником первого Всесоюзного 
слета молодых мелиораторов СССР, проходившем 
в г. Краснодаре.

Я уже говорил, что подрядчиком строительства 

системы орошения был трест «Днепроводстрой», 
который долгие годы возглавляли управляющие – 
Топиев Е.А. с 1961-64 гг., самые напряженные годы 
строительства первой и второй очереди Фрунзен-
ской оросительной системы и канала «Днепр-Дон-
басс». С 1964-1974 гг. Ушпаровский Ю.В., Викуш-

кин Г.А. – 1974-1978 гг; Панкеев Г.И – 1978-1986 
гг; Капука В.А. – 1986 г.– до настоящего времени. 
Ушпаровский Юрий Васильевич старался кон-
кретно давать задания комсомольскому штабу, 
практически как своему структурному подразде-
лению, а мы пытались 
четко исполнять поруче-
ния, хотя ни всегда это 
нам удавалось.

Штаб имел свои спе-
циальные бланки с крас-
ной полосой и надписью: 
«Заказам ударной комсо-
мольской стройки – зеле-
ную улицу», утвержден-
ную решением секрета-
риата ЦК ЛКСМУ и пра-
вительством республики.

Нашими письмами мы 
пытались помочь строи-
тельными материалами, 
машинами и механизма-
ми, специальным обору-
дованием.

На заседаниях комсомольского штаба ставились 
различные вопросы – бытовые, спортивной и ком-
сомольской жизни, а также производственного. 
Часто на заседании штаба приглашались руково-
дители строительных организаций и их замести-
тели, которые влияли на жизнь, и деятельность 
многочисленных коллективов.

Под заботой штаба были общежития строите-
лей в с. Лобойковка, с. Чумаки, комсомольско-мо-
лодежный городок в пос. Подгородное, практиче-
ски вся спортивно-массовая, культурная работа 
строилась комсомольским штабом. На должном 
уровне в то время была поставлена художествен-

ная самодеятельность, долгое время художествен-
ным руководителем был Зыбарев Ю.В, всегда при-
зовые места в спортивной жизни района занимали 
наши спортивные организации во главе с любите-
лем-спортсменом, марафонцем Новиковым Е.М.

Для поддержания общественного порядка в об-
щежитиях и на территориях при штабе был соз-
дан комсомольский оперативный отряд в составе 
до 120 человек. Отряды как правило возглавляли 
секретари комсомольских организаций. Работы 

хватало всегда – от времени проведения 
массовых мероприятий – до патрулиро-
вания территории района с сотрудниками 
нашего райотдела милиции, зачастую опе-
ративники-комсомольцы рисковали своей 
жизнью. Жители района знают какая не-
благоприятная обстановка была не только в 
пос. Подгородное, но и на территории всего 
района, учитывая близость городов.

Большой дефицит товаров народного по-
требления заставлял штаб заниматься ре-
гулярно выездной торговлей предприятий 
г. Днепропетровска, обеспечивая обувью, 
одеждой, коврами, бытовой техникой мо-
лодых рабочих.

Управляющий трестом Ушпаровский Ю.В. 
всячески поддерживал штаб в его работе и меня 
лично как комсорга ЦК ЛКСМУ. Каждый месяц 
я ездил в г. Киев ЦК комсомола Украины с отче-
том о ходе работ на стройке, а ежеквартально с 
управляющим треста ездил на заседание коллегии 

министерства мелиора-
ции и водного хозяйства 
Украины, где тогда нам 
вместе доставалось из-за 
отставания от графика 
работ на стройке. 

При строительстве ІІ 
очереди Фрунзенской 

оросительной системы появились свои трудности. 
Отдаленность объектов серьезно осложнялось 
сплошным бездорожьем по полям в хозяйствах 
Магдалиновского, Царичанского районах, а так же 
постоянный дефицит строительных материалов.

Добрых слов похвалы заслуживают руководители 
строительных организаций, отдавших десятки лет 
строительству Фрунзенской оросительной системы: 
СМУ-41 – Белогуб В.А.; Шкидина В.С.; Юрченко 
Н.П.; Паламарчук Н.Г.; Брагин В.И.; Нагорный Д.П. 
СМУ-43 – Рудик В.П.; Тарнавский А.И. СПМК-40 – 
Сивогривов В.Т.; Омельченко О.М.; Дадиверин Х.Х. 
ПМК-44 – Лузан В.Н.; Новак Г.Н.; Аникин Ю.Т.; Ма-
ласай П.П. СПМК-90 – Костюк С.Г.; Маркушевский 
Л.Н.; Залозный Н.Т; Кулик Б.К. ЖБФИ – Чернышев 
Н.Н.; Бакотин И.Я.; Перекопский А.В.; Лященко А.Г. 
ОРС – Сафронов А.С.; Черкашин А.В.

(Окончание читайте в следующем номере)

На фото: члены комитета комсомола 
и комсомольского штаба.

На фото: главная насосная станция №1 пос. Подгородного Комсорг ЦК ЛКСМ 
Украины – Латушко Г. В. (в центре), секретари комсомольских организаций СМУ-43 
– Олещенко М. И. (слева), ЖБфИ – Кузьменко В. В. (справа).

З метою змістовного та ці-
кавого дозвілля школярів Кі-
ровської СЗШ-2 було органі-
зовано тематичну екскурсію 
до рідного Дніпропетровська: 
«Цікавому навчатись – завжди 
стане в нагоді». Розпочалась 
екскурсія розповіддю про рід-
не місто, історію виникнен-
ня та становлення обласного 
центру. Вчителі та учні діз-
налися багато цікавинок про 
Дніпропетровськ. Наприклад, 
набережна міста – найдовша 
в Європі, Дніпропетровський 
метрополітен – найкоротший 
у Європі, Академічний театр 
опери та балету – наймолодший театр України такого профілю, що в грудні від-
святкував своє сорокаріччя. І таких особливостей ще немало. Група учнів 3-6 кла-
сів під керівництвом вчителів Інни Горяної, Галини Загреби, Валентини Шамко 
відвідали ІТ-центр. У центрі інноваційних технологій можна спробувати свої сили 

у створенні мультиплікаційного фільму, 
навчитися основам програмування, а на-
шій групі пощастило стати учасниками 
майстер-класу з робототехніки. Особли-
вий інтерес ця тема викликала у хлоп-
чиків, але не відставали й дівчатка. Вони 
навчилися підгодовувати робота-собачку, 
керувати роботом-чоловічком. Також діти 
відвідали Музей українського живопису, 
де зібрані картини художників Дніпропе-
тровщини. Цікава розповідь та вікторина, 
проведена екскурсоводом, захопила учнів, 
сприяла розвитку їх творчої уяви. Всі були 
задоволені, а особливо переможці віктори-
ни Вероніка Арсененко, Максим Загреба, 
Ксенія Філоненко, Єлизавета Гречка, які 
отримали призи-буклети. 

Мандруючи рідним містом, діти цікаво провели час, дізнались багато нового та 
корисного, розширили свої знання про інноваційні технології, доторкнулись до 
частинки мистецтва.

Галина зАГрЕБА, учитель української мови та літератури Кіровської СЗШ-2. 

ДОзВІЛЛя НА КАНІКУЛАх

ПоДорожуєМо ріДниМ МістоМ
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Г О р О С К О П

Господарочка

Як каже мудрість...

ДСНС ІНфОрМУє
ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ 

тА їх БАтЬКІВ.
Державна служба з надзвичайних 

ситуацій України оголошує набір за 
держзамовленням в 2015 році до Ви-
щого професійного училища Львів-
ського державного університету без-
пеки життєдіяльності  третього атес-
таційного рівня (м. Вінниця), який 
здійснює підготовку за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем «молодший спе-
ціаліст» зі спеціальності 5.17020301 
«Організація та техніка протипожеж-
ного захисту», кваліфікація – «Технік 
з аварійно-рятувальних робіт» (на 
базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника у сфері 
цивільного захисту, 2 роки навчання) 
та «молодший спеціаліст» зі спеці-
альності 5.17020102 «радіаційний та 
хімічний контроль», кваліфікація - 
«Інструктор з радіаційної та хімічної 
розвідки» (на базі освітньо-кваліфі-
каційного рівня кваліфікованого ро-
бітника у сфері цивільного захисту, 2 
роки навчання). Випускникам гаран-
тується працевлаштування за спеці-
альністю та можливість продовжити 
навчання у Львівському державному 
університеті безпеки життєдіяльнос-
ті, Національному університеті ци-
вільного захисту України (м. Харків) 
та інституту пожежної безпеки імені 
Героїв Чорнобиля (м. Черкаси). 

Під час навчання слухачі забезпе-
чуються безкоштовним форменим 
одягом, харчуванням та отримують 
стипендію, термін навчання входить 
до вислуги років. 

Для оформлення документів та 
направлення до  навчального закла-
ду, більш докладнішої  інформації 
звертатися до Дніпропетровського 
сектору ГУ ДСНС України у Дніпро-
петровської області за адресою: сел. 
ювілейне, вул. фрунзе, 18. телефон 
для довідок:  729-09-60, 753-61-06.

Споживче товариство Дніпропетровського району продає нежитлове 
приміщення – об’єкт: «Продовольчий магазин № 2», розташований за 
адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Сте-
пове, вул. Центральна, буд. 10. Площа приміщення 412,5 кв. м., ціна – 
440000 грн. з ПДВ. Телефон для довідок: (095) 144-46-36.

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує конкурс на за-
міщення вакантних посад: головного спеціаліста відділу ведення Дер-
жавного реєстру виборців райдержадміністрації (дві посади); головно-
го спеціаліста відділу правового забезпечення райдержадміністрації; 
головного спеціаліста із здійснення внутрішнього аудиту райдержад-
міністрації; головного спеціаліста – бухгалтера служби у справах дітей 
райдержадміністрації; головного спеціаліста служби у справах дітей 
райдержадміністрації (дві посади); заступника голови райдержадмі-
ністрації; головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури 
райдержадміністрації,  головний спеціаліст сектору з питань фізичної 
культури і спорту, сім’ї та молоді райдержадміністрації. Вимоги до 
претендентів: громадянство України, повна вища освіта за напрямком 
роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональ-
ним комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечення. До-
відка за адресою: сел. ювілейне, вул. теплична,5, тел.27-10-17.

Втрачене посвідчення ветерана 
праці на ім’я забєліної Валентини 
Михайлівни, вважати недійсним.

Церковь, перед началом вскоре наступающего Поста, предо-
ставляет нам несколько подготовительных недель, когда из неде-

ли в неделю будут явлены нам самые обыкновенные, но и самые разрушительные грехи, которые 
нам мешают стать Божиими людьми. Вспоминается слепой Вартимей, которого Господь исцелил 
от приобретенной слепоты. Таковы и мы; мы не слепы от рождения, – мы делаемся слепыми, 
потому что видимое нам закрывает взор к невидимому. И вот, мы должны в течение этой недели 
поставить перед собой вопрос о нашей слепоте и о прозрении. Прозреть нам надо во многих отно-
шениях. Нам надо научиться видеть в себе зло, которое делает нас мелкими, недостойными даже 
человеческого звания, не говоря уже о том, что оно нас делает неспособными приобщиться Бо-
жественной природе, – что является нашим призванием. Но мы должны также научиться видеть 
в себе образ Божий, ту святыню, которую вложил в нас Господь и которую мы должны уберечь, 
укрепить, которой мы должны дать воссиять полным светом через подвиг всей жизни.

Мы должны также научиться по-новому вглядываться в нашего ближнего. Мы слишком лег-
ко видим его недостатки; мы должны, в течение этих дней и последующих недель, научиться 
так всматриваться в глубины каждого нашего ближнего, чтобы увидеть в нем этот святой, Боже-
ственный образ, и научиться благоговейно, трепетно относиться к каждому человеку вокруг нас.

Но для того, чтобы видеть, нам порой нужно посмотреть на себя в зеркало; какое же зеркало 
у нас есть? – Евангелие. В Евангелии мы видим совершенного Человека Иисуса Христа, ка-
ким мы призваны стать. И мы видим вокруг Него и праведников и грешников: и грешников 
погибающих, и грешников в покаянии спасающихся. Давайте читать Евангелие благоговейно, 
вдумчиво, серьезно, с тем, чтобы через него увидеть в себе и все светлое, и все темное, чтобы 
научиться видеть и в других тот невечерний, неумирающий свет, которого никакая тьма не 
может заглушить ни в нем, ни в нас. И тогда мы сможем устремиться через подготовительные 
недели Великого Поста к дивным дням Страстной седмицы и к Воскресению Христову.

Константин ДрОБИтЬКО, протоиерей.

хрИСтИАНСКИЕ ИСтИНы

Колективи Дніпропетровської районної державної адмі-
ністрації та районної ради висловлюють щирі співчуття 
рідним, близьким, колегам і односельцям з приводу перед-
часної смерті заступника Балівського сільського голови 

Лариси Вікторівни ПИЛИПЕНКО.
Важко знайти слова, щоб втамувати біль гіркої втрати. Пам’я-

таємо її як надзвичайно добру, чуйну й водночас відповідальну 
людину, прекрасну маму, доньку та дружину.

Світла пам’ять про Ларису Вікторівну назавжди залишиться 
в наших серцях!

СМАЧНОГО!
КАртОПЛяНО-рИБНІ КОтЛЕтИ

Інгредієнти: 300 г відвареної картоплі, 400 г риби (хек), 6 
ст.л. панірувальних сухарів, сіль, перець чорний мелений, спе-
ції для риби, олія.

Приготування: розімніть картоплю й додайте філе риби – 
перекрутіть у м’ясорубці. Додайте сіль, перець, спеції й форму-
йте котлети. Обваляйте в сухарях і смажте на сковорідці з обох 
стрін до золотистої скориночки.

ГАрБУзОВИЙ ПИрІГ
Інгредієнти: гарбуз (тертий на дрібній тертці) - 2 склянки; 

кефір - 250 мл; цукор - 1,5 склянки; манна крупа - 1,5 склянки; 
розпушувач тіста - 1,5 ч. л.; лимон - 1 шт., вода - 0,5 склянки, 
кокосова стружка - 40 г.

Приготування: гарбуз натріть на дрібній тертці й змішайте 
з 0,5 склянки цукру, манкою, розпушувачем, кефіром і лимон-
ною цедрою. Швидко перемішайте. Викладіть тісто у форму, 
змащену олією. Випікайте в розігрітій до 180 °С духовці 40-45 
хвилин. Готовність перевірте зубочисткою. Приготуйте сироп: 
змішайте 0,5 склянки води, 1 склянку цукру й лимонний сік, 
доведіть до кипіння й варіть 3 хв, остудіть. Готовий пиріг за-
лийте гарячим сиропом і посипте кокосовою стружкою.

ГОСПОДИНІ НА зАМІтКУ
• Дуже часто у валізі з’являються різні неприємні запахи. 

Щоб усунути їх, потрібно протерти валізу оцтом, а потім про-
сушити. 

• Іноді бувають такі ситуації, коли молоко проливається пря-
мо на кухонну плиту. Цей запах швидко поширюється по всій 
квартирі. Позбутися його легко. Візьміть вологий папір, збриз-
ніть його оцтом і покладіть на плиту, де «втекло» молоко. 

• Найчастіше неприємні запахи з’являються в раковині. Про-
мивайте не рідше одного разу на тиждень її киплячим розчином 
кальцинованої соди. На один літр окропу потрібно 2 ст.л. соди. 

НАрОДНА МЕДИЦИНА
яК ПОзБУтИСя трІЩИН НА П’ятАх 

Ноги перед обробкою треба розпарити, додавши у воду борну 
кислоту (з розрахунку 5 ч. л. на літр води). Потім вазелін або 
мазь нанесіть на ранки, заклеюють їх пластиром і надягають 
шкарпетки – краще робити це на ніч, і до тих пір, поки тріщини 
на п’ятах не загояться.

Компреси з овочами та фруктами: цибульні – до тріщин при-
кладають цибульну кашку; яблучні – прикладають терте яблу-
ко; можна прикласти терту картоплю. Тримайте компреси хоча б 
півгодини, а потім змивайте й змащуйте п’яти кремом. 

ПОрАДА ДЛя ЧОЛОВІКІВ
КОНДЕКСАт НА ВІКНАх: яК ПОзБУтИСя.

Головними причинами появи конденсату можна вважати тем-
пературу й вологість. Пластикові вікна дуже герметичні, тому за 
наявності таких вікон змінюється режим вентиляції й теплообмі-
ну в кімнаті. Запобігти або зменшити конденсат на вікнах мож-
на, знижуючи вологість у приміщенні. Підтримуйте температуру 
в кімнаті не нижче 20 градусів, а відносну вологість повітря не 
більше 45%. Провітрюйте приміщення не менше 3 разів на день. 
Витяжка повинна бути відкрита. Міжкімнатні двері тримайте від-
чиненими. Батареї та радіатори повинні бути звільнені від завісок 
та штор. І візьміть собі за правило щодня провітрювати кімнату, 
контролюючи приплив повітря в житло. І тоді вікна перестануть 
«плакати» і будуть радувати чудовим виглядом.

Кожен неод-
мінно отримає 
свою міру ща-
стя. Треба лише 
мати людя-
ність, гідність, 
мудрість та ду-
ховність.

ОВНИ. Настав час для налагодження стосунків із 
партнерами як у бізнесі, так і в особистому житті. Вам 
необхідно докласти зусиль, щоб не тільки про все домо-
витися, а й оформити стосунки юридично. 

тІЛЬЦІ. Ви чарівні, привабливі, до вас тягнуться дру-
зі й потрібні люди. Середина тижня вам принесе гроші, 
успіх у нових починаннях. Ваші справи підуть угору, 
знайомства будуть плідними, а бізнес – прибутковим.

БЛИзНюКИ. Цей тиждень буде щедрий на нові ідеї. 
Комусь доведеться обирати між двома людьми чи прива-
бливими перспективами. Зверніться за порадою до дав-
ніх друзів чи професіоналів.

рАКИ. Ви легко знайдете спільну мову зі співрозмовника-
ми та партнерами. Ваша товариськість і щедрість на комплі-
менти не залишать байдужими оточуючих, але будьте обе-
режні, щоб через це не попастися на вудку шахраїв.

ЛЕВИ. Тиждень духовних пошуків і творчості. Що 
стосується заробітків, бізнесу та кар’єри, то далеко не все 
залежить від вас. У вихідні краще зайнятися домашніми 
справами та дітьми.

ДІВИ. Вашій цілеспрямованості та працьовитості 
можна лише позаздрити. Тому найкраще заняття для 
вас – успішне завершення всіх раніше розпочатих сер-
йозних проектів та підведення підсумків. 

тЕрЕзИ. Розважайтеся, відпочивайте, поки ще є така 
можливість. Бо незабаром ризикуєте загрузнути у суєті 
та нескінченних домашніх турботах. У вихідні друзі мо-
жуть покликати в поїздку.

СКОрПІОНИ. Найближчим часом у вас не на жарт роз-
винеться бажання бути самостійними. Намагайся прояви-
ти дипломатичність у стосунках із оточуючими, це викли-
че довіру з їхнього боку і принесе вам відчутну користь. 

СтрІЛЬЦІ. Сприятливий період для великих і прибут-
кових справ. Вам доведеться налагодити потрібні зв’язки й 
домовитися з потрібними людьми – але воно того варто. 

КОзЕрОГИ. Менше сумнівайтеся, будьте цілеспря-
мовані та рішучі, аналізуйте власні помилки й просто 
йдіть вперед. Допомагаючи іншим, багато чому навчите-
ся, ще й одержите моральне задоволення. 

ВОДОЛІї. Ви досягнете чудових результатів у ре-
тельно спланованих та добре організованих справах. 
Ви здатні спіймати удачу за хвіст. Співпраця з колегами 
піде вам на користь, якщо ви проявите самостійність. 

рИБИ. Наступає сприятливий період для всіх творчих 
особистостей. Ви відчуєте, що у вас усе виходить, за що 
б ви не взялися. У вихідні можна трохи відволіктися, ку-
дись піти чи поїхати. 

Втрачений військовий квиток 
на ім’я Богданова Максима 
Вікторовича, вважати недійсним.

Трагічно обірвалося життя ПИЛИПЕНКО Лариси Вікторівни, 
заступника Балівського сільського голови з питань діяльності ви-
конавчого комітету сільської ради. Не стало людини, яку добре 
знали й поважали всі жителі територіальної громади. В сільській 
раді Лариса Вікторівна працювала 8 років, і за цей час проявила свої 
найкращі якості – працьовитість, доброту, ініціативність, принци-
повість, вміння довести почату справу до успішного завершення, 
чуйність, доброзичливе відношення до людей і колег. Лариса Вікто-
рівна гарна дружина, добра мати, чуйний  та вірний товариш.  

Балівська сільська рада, виконавчий комітет та депутатський 
корпус глибоко сумують з приводу втрати світлої та доброї людини. Висловлюємо співчуття 
рідним та близьким з приводу передвчасної  непоправної втрати.

Пішла ти із життя так рано, не попрощавшись, і не сказавши слова доброго в останній час.  
як жити далі, знаючи, що ти – на небесах, і більше не повернешся до нас?...
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ЛюБІтЬ КНИГУ

вернісаж

У приміщенні Ювілейної ПШ-2 для учнів 2-Б класу 
була організована літературна зустріч із поетесою Ла-
рисою Омельченко на тему «Поети, які живуть поруч». 

До цієї зустрічі діти підготували казкову п’єсу автора 
«У ліс за Снігуронькою» та вразили своєю артистичною 
грою. А Лариса Омельченко потішила дітей ляльковою 
виставою «Справжнісіньке теля».

ЛІтЕрАтУрНА зУСтрІЧ

25 – це ювілей!
Щастя ви зазнали.

Виростили діточок,
Доленьку їм дали.
Як ласкаві голуби
Ви живете двоє,

Щоб не знали ви біди,
Тільки щастя своє!

Вітаємо зі срібним 
весіллям подружжя –

Олену та Юрія КУРІННИХ!

Мама, дядя, діти й 
онуки, м. Підгородне.

Ц І Н А  З А В О Д
Можлива оплата розстрочкою.

знижка 35%. Двері вхід-
ні, міжкімнатні. замір. 
Доставка. Установка. 

(068) 704-84-45, (050) 768-71-11,
(093) 405-20-87. 

Володимир Владіміров
vogo.88@mail.ru

У «Народному меморі-
ально-художньому музеї 
ф.П.решетникова» с. Сур-
сько-Литовського Олена ян-
ченко вперше представила 
свою персональну виставку 
«Вишита ікона».

Про майстриню-вишивальни-
цю знають на Дніпропетровщи-
ні, бо про неї та її роботи роз-
повідали та показували по теле-
баченню, на прес-конференції в 
медіа-центрі «Днепр Пост». Вона 
була учасницею виставок. Остан-
ня виставка вишивки, 
на якій були представ-
лені і її роботи, прохо-
дила в Діорамі м.Дні-
пропетровська у лип-
ні-вересні 2014 року. 

Олена Миколаївна закінчила Дніпро-
петровське медичне училище, працю-
вала. А згодом тяжко 
захворіла. Хвороба 
стала прогресувати й 
у 2000 році Олені дали 
інвалідність. Ось тоді 
вона й почала вишива-
ти: спочатку рушники, 
серветки… Аж їй  на-
снився сон, що вона 
повинна вишити Ікону 
Пресвятої Богородиці. 
Жінка пішла до церкви 
й отримала благосло-
вення  на вишивання. Вона вишила ікону й 
подарувала церкві. А потім було багато інших. 

У Храмі Іоанна Хрестителя, у м. 
Дніпропетровську, уже цілий іко-

ностас роботи майстрині. А ще є на-
тюрморти, квіти. У неї зараз понад 100 
вишивок. Щоб вишити одну велику – 
вона витрачає 3-4 місяці. Найбільше 
любить вишивати квіти та ікони. 

Рік тому вона перенесла інсульт. 
Хвороба часто не дає їй можливості 
вишивати, тоді  Олена сумує за сво-
їм улюбленим заняттям. Воно дає 
їй сили, надію, радість. Багато своїх 
робіт вона дарує друзям та знайомим.  

Поціновувачі її таланту захо-
плюються роботами 
майстрині: «Хто до-
торкнеться до Вашо-
го мистецтва – вий-
де окриленим!». «Ви 
творите чудо. Нехай 
Господь також сотво-
рить для Вас чудо – 
зцілить Вас, щоб Ви 
побільше дарували 
радості людям», – ба-
жають Олені Янчен-
ко відвідувачі музею. 

Виставка «Вишита 
ікона Олени Янчен-
ко» триває. Ми дяку-
ємо майстрині, чудо-
вій людині за надану 

можливість представляти її творчість у нашому 
музеї. Запрошуємо всіх долучитися до цього ці-
лющого мистецького джерела.

Олена хМЕЛЬКОВСКА,
завідувачка музею. 

ПЕрСОНАЛЬНА ВИСтАВКА

Цілюще
мистецьке джерело

ЛяЛЬКОВА ВИСтАВА

Вже традиційно, Тетяни, які натхненно працюють у Дніпропетровській районній державній ад-
міністрації щиро поздоровляють своїх тесок та всіх жителів Дніпропетровського району з чудовим 
релігійним і народним святом, яке отримало назву «Тетянин день» на честь святої Тетяни – христи-
янської мучениці, яка жила в Римі під час правління імператора Александра Северуса.
Нехай дороги 

стеляться крилато,
І будуть чисті й рівні,

 як струна.
Добро не оминає 

кожну хату,
Як не минає світ весна!
Нехай здоров’я, радість

 і достаток,
Зсипаються, немов 

вишневий цвіт,
Нехай малює доля 

з буднів свято,
Навколо посміхається  весь світ! Т еТ я н и н   д е н ь

У листопаді, знаходячись у ві-
дряджені, Світлана Тамра, жи-
телька м.Дніпропетровська, по-
трапила в автомобільну аварію. 
Вона отримала багаточисельні 
травми: компресійний перелом 
СS хребця, переломо-вивих Д9-
Д10 хрибців, забій грудного від-
ділу спинного мозку, перелом 2-6 
ребер зправа 7, 9, 10 ребер зліва, 
забій правої легені та ін. 

Зараз Світлана прикута до 
ліжка. Терміново їй потрібна 

операція вартістю 100 тис. грн із заміни вражених хреб-
ців на імплантанти. Поки є надія, що молода жінка стане 
на ноги. У Світлани є донечка Лаура, їй 8 років. Тільки 
наша небайдужість допоможе повернути дівчинці маму.

Кошти можна перерахувати на карту ПриватБанку 
516 875 726 060 3073, одержувач Петькова Наталія – 
мама Світлани.

Для участі в новорічному 
святі олександрівськими 
спеціалістами філії Дні-
пропетровського районного 
центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
були запрошені таланови-
ті волонтери-переселенці. 
Катерина Гладких та Олек-
сандр Голубничий блиску-
че зіграли роль Діда Мороза 
та Снігуроньки. Свято про-
ходило в приміщенні сіль-
ської ради. На Новорічну 
ялинку прийшли діти, пе-
реміщені з тимчасово оку-
пованої території України 
та районів проведення АТО, 
пільгових категорій та діти із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
а також їхні батьки. Дітки з радістю брали участь у різних конкурсах, іграх, весело 
водили хороводи навколо ялинки. Дід Мороз та Снігуронька вручили кожній дитині 
новорічний подарунок. Солодощами дітлахів забезпечили керівники райдержадміні-
страції та районної ради, депутати сільської ради та підприємці села (Микола Стад-

ник, Надія Александрова, Алла Янко, Тетяна Бородій, Наїл Векілов, Наталя Карпова, Олександр 
Євстифєєв, Марина Тімакова, Роман Бойчук, Костянтин Бєляєв), а також небайдужі односельці. 

Дякуємо за ту радість, яку відчули наші діти, отримуючи на свята солодкі подарунки. Даний захід є 
доброю справою та беззаперечним доказом небайдужості до проблем дітей із соціально-незахищених 
та малозабезпечених сімей.

Дитина, вихована у світі казок та легенд, виростає доброю, чуйною, вчиться розрізняти добро та зло, 
цінувати людяність та робити добрі вчинки.

Олеся рАфАЛЬСЬКА,  Олена ДУДНИК, працівники філії Дніпропетровського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в с. Олександрівці.

ВІДЛУННя СВятА

Вчимось  розрізняти  добро  й  зло

НАСЛІДУЙтЕ ПрИКЛАД МУДрИх
Сільська бібліотека с. Старі Кодаки 

була, є і завжди буде культурно-освітнім, інформаційним і ду-
ховним осередком на селі. Після довгоочікуваного ремонту двері 
книжкового храму знову відкриті для відвідувачів та користу-
вачів. Велика подяка Новоолександрівському сільському голові 
Олександрові Візиру за його зусилля й невтомну працю, яка дарує 
людям тепло й взаєморозуміння. Тут ви зможете вибрати літера-
туру до смаку, здійснити подорож рідним краєм у просторі й часі. 

Особлива увага приділяється дітям. Вони можуть не тіль-
ки вибрати цікаву книгу, але й помалювати, зробити аплі-
кацію, зіграти в шашки, шахмати. А для найменших відвід-
увачів є не тільки кольорові книжечки, але й іграшки. Вчи-
тель історії Старокодацької НСШ Ольга Івженко заходить 
до бібліотеки із своїм маленьким сином – дошкільником 
Климентієм і знайомить його з дитячою літературою. 

Отже завітайте до бібліотеки з дітьми й станьте користу-
вачами, і разом привчимо дітей любити книгу й шанувати 
духовне надбання народу. 

тамара яСИНЕЦЬКА, завідуюча сільської бібліотеки. 

тЕрМІНОВО ПОтрІБНА НАША ДОПОМОГА


