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аступного року Ювілейна ПШ  -2, що в Дніпропетровсько-
му районі, відсвяткує свій ювілей. А цьогорічного першого 

вересневого дня тут у дев’ятнадцятий раз  звучить перший дзвоник.
Очолює колектив Валентина Миколаївна Полупанова, вчи-

тель – методист, відмінник освіти України. Валентина Полупа-
нова нагороджена почесним знаком «Ва-
силь Сухомлинський».

Цього року в школі – 22 класи, 646 учнів, 
яких виховують 37 педагогів. Чотири класи 
навчаються за науково-педагогічним про-
ектом «Росток».

Функціонує 5 груп продовженого дня, дві 
з них – для першокласників із денним сном. 
Обладнані спальні, ігрові куточки.

Школа неодноразово брала участь у Між-
народній виставці «Сучасна освіта в Укра-
їні». У 2010 році педагогічний колектив 
отримав почесне звання і нагороджений 
дипломом «Лідер сучасної освіти». Ювіле-
йна ПШ-2 входить 
у сотню найкращих 
навчальних закладів 
області.

Проходять профе-
сійне становлення у колективі й молоді вихователі. Плинності 
кадрів майже немає, адже працюють дружно й з взаємопова-
гою. На базі школи діють багато гуртків від Будинку дитячої 
творчості, дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки, еко-
лого-натуралістичного об’єднання. Учасники цих гуртків бе-
руть участь у різноманітних конкурсах і перемагають.

Випускні четверті класи кожного року беруть участь у район-
них олімпіадах з математики й української мови, здобувають при-
зові місця. Коли діти переходять у старшу школу маючи достатню 
базу знань, перемагають на олімпіадах обласного рівня.

З перших кроків шкільного життя діти привчаються до само-
врядування. В школі створено дитяче громадське об’єднання 
«Країна Веселкова», яке має свій прапор, гімн, герб.

Класні колективи крокують стежинами гри-мандрівки «Дже-
рельце», беруть участь у різноманітних конкурсах, святах. На-
прикінці навчального року кращий клас нагороджується цінними 
подарунками. 

Батьки активно долучаються до життя школи, за що вчителі дя-
кують їм.

Велику увагу надають у школі дітям, які потребують соціаль-
ного захисту. Не залишає без уваги шкільний колектив і місцева 
громада. Педагоги дякують за постійну допомогу Ювілейному 

селищному голові Іванові Миколайовичу Камін-
ському та депутатському корпусу.

Для вихователя 1-го «В» класу Ірини Вікторівни 
Алексєєвої  це  вже її четвертий перший клас. Цей 
навчальний рік для неї теж особливий, бо до школи 
йде донечка Вероніка.

- Я дуже люблю своїх діток, - говорить Ірина 
Вікторівна. Сьогодні ми стаємо однією великою 
дружною шкільною родиною, де відкриються нові 
вміння й цікаві знання, де з’являться нові справжні 
друзі. Бажаю своїм вихованцям успіхів  і отримува-
ти від шкільного життя якнайкращі емоції та най-
корисніший досвід! А батькам хай буде вдосталь 
терпіння й витримки, 

хай діти радують їх своїми досягнен-
нями.

У нас створено всі умови для того, 
щоб прийняти на навчання дітей, що 
прибувають із зони проведення АТО, 
розповідає директор школи Валенти-

на Полупанова. Цього 
року наша школа від-
крила двері ще й для 
15-ти школярів , які пе-
реїхали зі сходу Украї-
ни. Педагоги працюють 
над тим, щоб ці діти по-
чали навчання, не стикаючись з проблемами. Адже 
для них є дуже важливою ще й психологічна реа-
білітація. Потрібно допомогти їм знайти друзів у 
новому колективі.

Від імені батьків першокласників із вітальним 
словом виступила Віра Касьянова. Вона побажала 
дітям, щоб їх шкільне життя було яскравим та ра-
дісним. А ще – отримувати гарні оцінки, підкорю-
вати всі шкільні вершини, познайомитися з добри-

ми й надійними друзями.
Про початок занять оголосив перший шкільний дзвоник, який 

тримали четвертокласник Максим Енгельгард та першокласниця 
Анастасія Волкова.

Тож щасливого навчального року всім учням і вчителям Юві-
лейної ПШ-2! І нехай все буде на «відмінно»!

Таміла Жорняк.
на фото: перший шкільний дзвоник лунає в руках Максима 

Енгельгарда та Анастасії Волкової; ключ від країни Знань от-
римала першокласниця Лія касьянова; 1-й «В» клас зі своєю 
першою вчителькою Іриною Алексєєвою.  

кожним роком розбудови і розвит-
ку поглиблюється усвідомлення 

важливих для держави подій і дат – Дня 
Державного Прапора України та Дня Не-
залежності України – значення їх для всієї 
країни, для кожного з нас, громадян нашої 
єдиної рідної Батьківщини. І це закономір-
но: великі події осягаються й усвідомлю-
ються на відстані, з плином часу.

Сьогодні в Україні особливо тяжкі часи, 
нашому народу знову зі зброєю в руках  
потрібно відстоювати  цілісність нашої 
держави, виборювати право на спокійне, 
мирне, щасливе, достойне, європейське 
життя.

Патріоти Любимівської територіаль-
ної громади, разом зі всіма небайдужи-
ми людьми, в святковому українському 
вбранні,  з  елементами української сим-
воліки, взяли участь у традиційній пра-
порній ході, присвяченій Дню Прапора 
України та Дню Незалежності України. 
Прапорна хода розпочалася в кінці вулиці 
Красної й пройшла центральною вулицею 
села Любимівки, а закінчилася мітингом 
біля меморіального комплексу загиблим 
воїнам під час Великої Вітчизняної війни 
та покладанням квітів.

У своєму виступі сільський голова Кате-
рина Желяб’єва наголосила на тому, що не-
зламний дух української нації допоможе й 
надалі вибудовувати сильну, незалежну та 
благополучну державу. Разом ми здолаємо 
всі перешкоди на шляху до нашого світло-
го майбутнього.

І сьогоднішня наша прапорна хода в чер-

говий раз підтвердила той факт, що ми 
єдині та непереможні. І наша Любиівська 
громада є достойною перлиною нашої дер-
жави.

Катерина Павлівна вручила грамоти з 
нагоди Дня Прапора та 23-ї річниці Неза-
лежності України кращим працівникам 
організацій Любимівської територіальної 
громади.

Учасники вокального ансамблю «Вес-

нянка» представили свою святково-патрі-
отичну програму. Даний захід дав можли-
вість усім жителям Любимівської сільської 
ради віддати дань пам’яті  героям, які за-
гинули за незалежність нашої держави та 
підтримати тих, хто на сьогоднішній день 
знаходиться на лінії вогню, захищаючи 
наше мирне життя та суверенітет нашої 
України.

Світлана коВАЛЕнко.

прАпорнА ходА

Синьо-жовтий – колір мируЗ

н

Президент України Пе-
тро Порошенко 4-5 вересня 
відвідав із робочим візитом 
Сполучене Королівство Ве-
ликої Британії та Північної 
Ірландії, де у Північному 
Уельсі у місті Ньюпорт 
взяв участь у саміті НАТО. 
Президент виступив на за-
сіданні глав держав та уря-
дів Альянсу, взяв участь 
у засіданні Комісії Украї-
на-НАТО, а також має намір 
провести близько десятка 
двосторонніх зустрічей.

Енергетична стратегія 
Плану дій «Відновлення 
України» передбачає залу-
чення ЄС та США до опе-
рування ГТС, досягнення 
ринкових угод на постачан-
ня російського газу та його 
транзит, диверсифікацію 
постачання ядерного паль-
ного, укладення договорів на 
будівництво і добудову атом-
них енергетичних блоків, 
жорстку економію енерго-
ресурсів із держпітримкою,  
заміщення природного газу. 
Про це на засіданні Уряду в 
середу, 3 вересня, повідомив 
Прем’єр-міністр України Ар-
сеній Яценюк.

Ситуація в зоні АТО зали-
шається загрозливою, а ро-
сійські військові готуються 
до бойових дій. Про це за-
явили у прес-службі РНБО. 
«Високою є ймовірність ак-
тивізації військових дій під-
розділів Збройних Сил РФ 
та бандитів на пріоритетних 
для російської сторони в 
напрямках у межах північ-
них районів Луганської об-
ласті та південних районів 
Донецької області», - пові-
домили у Радбезі. Силови-
ки зазначили, що мета цих 
дій – розширити території, 
підконтрольні російським 
терористам. Тим не менш 
українські військові пере-
груповуються та готові від-
бити чергову агресію.

Віце-прем’єр України, мі-
ністр регіонального розвит-
ку, будівництва та житло-
во-комунального господар-
ства Володимир Гройсман 
розпорядився про розробку 
плану дій щодо забезпечення 
стабільного опалювального 
сезону без російського газу.

Як повідомляє прес-служ-
ба Кабміну, відповідне до-
ручення Гройсман озвучив 
на засіданні кризового енер-
гетичного штабу. За його 
словами, цей план повинен 
передбачати впровадження 
комплексу заходів, зокрема, 
з енергозбереження, замі-
щення природного газу, його 
альтернативних поставок. 
«Забезпечення стабільної ро-
боти паливно-енергетичного 
комплексу, особливо в осін-
ньо-зимовий період – завдан-
ня, поставлене міністрам під 
їхню особисту відповідаль-
ність», - зазначив він.
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Днями в приміщенні рай-
держадміністрації відбулася 
зустріч Едуарда Підлубного, 
очільника району, з Яросла-
вом Рожковим, майором 20-
го батальйону територіальної 
оборони Дніпропетровської 
області. Голова подякував 
військовому за службу та на-
голосив на тому, що буде на-
даватися всіляка підтримка 
нашим захисникам.

Цього дня Едуардом Під-
лубним та Леонідом Баєвим, 
депутатом Горьківської сіль-
ської ради, підприємцем, 
який всією душею переживає 
за долю країни, на потреби 
батальйону в повне розпоря-
дження військових, був пе-
реданий мікроавтобус марки 

«MERCEDES Sprinter». «Ми з 
жінкою вирішили, що мікро-
автобус хлопцям стане у на-
годі та принесе більше кори-
сті. В 20-му батальйоні слу-
жать багато моїх знайомих, 
і ми серцем і душею з ними.  
Важко стояти осторонь цих 
страшних подій, які сьогод-
ні відбуваються на території 
нашої країни. Будемо допо-
магати українській армії чим 
зможемо», – зазначив патріот 
батьківщини. 

У цей важкий для України 
час, тільки об’єднавши свої 
зусилля, ми можемо проти-
стояти ворогові. Ми єдині 
сьогодні, як ніколи.

наталія якІВЕЦЬ. 
Фото автора.

У рамках планового щотижневого об’їзду 
територіальних громад району, голова рай-
держадміністрації Едуард Підлубний відвідав 
Кіровську селищну раду. Вадим Вілько, се-
лищний голова, ра-
зом із заступником 
Анатолієм Плохим 
зустріли голову РДА 
в приміщенні селищної ради та розпові-
ли про досягнення, обговорили нагальні 
питання, озвучили проблеми своєї грома-
ди. Під час візиту Едуардом Підлубним 
були відвідані об’єкти соціальної сфери 
селища. Медична амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини задоволь-
няє потреби мешканців територіальної 
громади. Приміщення оснащене всім не-
обхідним для надання медичних послуг 
хворим пацієнтам. Гордістю закладу є 
сучасна апаратура для фізіотерапії, діа-
гностики та проведення кольпоскопії. Віктор 
Обух, головний лікар, поділився проблема-
ми. На даний час важливим для медзакладу 
є придбання стабілізатора для вирівнювання 
напруги в електромережі, а також палива для 
дотримання теплового режиму взимку та якіс-
ного обслуговування населення. 

Делегація побувала в Горянівській серед-
ній школі. Нагальна проблема закладу освіти 
– стеля, яка зараз знаходиться в плачевному 
стані та потребує ремонту. 

Наступним для огляду став дошкільний на-
вчальний заклад № 17 «Орлятко» (ясла-садок). 
З травня 2008 року призупинене функціону-
вання дитсадку в зв’язку з капітальним ремон-
том і реконструкцією. Це наболіле невирішене 
першочергове питання Кіровської селищної 

ради. Для закінчення капітального ремонту 
необхідно встановити доочистку води, заку-
пити меблі до ігрових та дитячих спалень, 
оснастити кухню та пральну кімнату, медка-

бінет та ізолятор, придбати ігрове обладнан-
ня для дитячих майданчиків. Вже зроблена 
власна топкова для обігріву в зимовий період, 
проведене озеленення території дитячого за-
кладу, висаджені 35 фруктових дерев. «Після 
завершення ремонту ДНЗ «Орлятко» охопить 
дошкільним навчанням понад 90 дітей віком 
від 3 до 6 років», – запевнила завідуюча Світ-
лана Ачкасова, яка з нетерпінням чекає миті, 
коли перед малечею Кіровського відкриються 
нові освітні перспективи. 

Голова райдержадміністрації пообіцяв це 
питання тримати на контролі та найближчим 
часом  при можливості запустити об’єкт в екс-
плуатацію.

наталія якІВЕЦЬ, сел. Кіровське. 
Фото автора.

Подарунок військовим
ЄдинА крАїнА

Дорослий крок назустріч малечі

робочА поїЗдкА

Освіта – основа розвитку особи-
стості, суспільства, нації, держа-
ви, запорука майбутнього України. 
Вона є визначальним чинником по-
літичної, соціально-економічної, 
культурної та наукової життєдіяль-
ності суспільства. 

Напередодні нового навчально-
го року в залі засідань районної 
ради відбулася традиційна серп-
нева конференція освітян Дніпро-
петровського району, на якій було 
розглянуто підсумки розвитку 
освітянської галузі в 2013/2014 на-
вчальному році та визначено пріо-
ритетні завдання на 2014/2015  на-
вчальний рік. 

Освітянський загал на згаданому 
заході був представлений керівни-
ками, кращими педагогами шкіл, 
дошкільних та позашкільних на-
вчальних закладів, працівниками 
засобів масової інформації.

З вітальними словом до учасників 
конференції звернувся Едуард  Під-
лубний, голова Дніпропетровської 
РДА. Він наголосив, що освітянська 
галузь є головним пріоритетом і 
об’єктом максимальної уваги ра-
йонної влади, яка приділяла й буде 
приділяти максимум уваги подаль-
шому вдосконаленню матеріальної 
бази шкіл, дитячих садочків, позаш-
кільних навчальних закладів, і буде 
далі дбати, щоб освітянська галузь 
у районі працювала злагоджено та 
ефективно. 

Едуард Станіславович висловив 
слова подяки й шани освітянам  за 
проведену роботу й зазначив, що у 
такий нелегкий для країни час, на-
ціонально-патріотичне виховання, 
як ніколи, набуває першочергового 
значення. Без любові до Батьків-
щини, готовності примножувати її 
багатства, оберігати честь і славу, а 
за необхідності – віддати життя за 
її свободу й незалежність, людина 
не може бути громадянином віль-
ної України. До його слів приєд-
нався голова районної ради Сергій 
Іванцов, який привітав педагогічну 

спільноту району з наступаючим 
святом знань.

З доповіддю виступив начальник 
відділу освіти райдержадміністрації 
Микола Шеремет. Він закцентував 
увагу учасників на стані та перспек-
тивах розвитку освітянської галузі 
району, досягненнях та проблемах, 
що турбують педагогічних праців-

ників та керівників закладів освіти. 
Поряд із цим у ході обговорення 

основної доповіді учасниками кон-
ференції були розглянуті й інші пи-
тання, пов’язанні із забезпеченням 
організації навчально-виховного 
процесу й ефективного функціо-
нування закладів освіти в новому 
навчальному році, із соціальним 
захистом учнів і педагогічних пра-
цівників.

На конференції також виступили: 
Ірина Мамон, директор Горьків-
ського НВК на тему: «У новий на-
вчальний рік – з новими навчальни-
ми планами»; Тетяна Гніда, завідую-
ча дошкільного навчального закладу 
комбінованого типу № 6 «Червона 
шапочка», на тему: «Забезпечення 
якості й доступності дошкільної 
освіти – пріоритет спільної взаємодії 
дошкільних установ та органів міс-

цевого самоврядування»; Людмила 
Кондратюк, директор комунального 
закладу «Центр технічної творчості 
та дозвілля школярів і молоді», на 
тему: «Позашкілля сьогодні: досвід, 
творчість, перспективи».

Щодо ключових проблем праців-
ників галузі освіти району в сьогод-
нішніх умовах виступила Надія Гри-

щенко, голова райкому профспілки 
працівників освіти і науки України. 
Зокрема, вона торкнулася питання 
дотримання прав працюючих та ор-
ганізації належного навчально-ви-
ховного процесу в умовах жорсткої 
економії коштів і енергоресурсів, та 
відзначила, що профспілкові лідери 
й надалі відстоюватимуть позицію 
освітян.

Грамотами районної державної 
адміністрації та районної ради за 
сумлінну працю, високий професіо-
налізм та вагомий особистий внесок 
у справу навчання й виховання під-
ростаючого покоління у 2013/2014 
н.р. були нагороджені представни-
ки освітянської галузі: Тетяна Вер-
бицька, вчитель географії та еко-
номіки Зорянської СЗШ, Наталія 
Скорик, бібліотекар Миколаївської 
СЗШ № 2, Ганна Вишнякова, вчи-

тель української мови та літератури 
Ювілейної СЗШ № 1, Ганна Калаш-
никова, вчитель математики Новоо-
лександрівської СЗШ, Олена Овча-
ренко, завідуюча КЗ «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) за-
гального розвитку № 1 «Енергетик» 
Підгородненської міськради, Любов 
Візир, завідуюча, та Наталія Мора-
риця, вихователь-методист КЗ «До-
шкільний навчальний заклад (яс-
ла-садок) загального розвитку № 10 
«Світлячок» Новоолександрівської 
сільради, Олена Шевченко, та Ольга 
Єханіна – вихователі-методисти КЗ 
«Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого типу  
№ 2 «Берізка» Ювілейної селищної 
ради.

Конференція продовжилася при-
вітанням 15 молодих спеціалістів, 
які влилися до складу працівників 
освітянської ниви та з 1 вересня роз-
почали свою педагогічну діяльність 
у міських та сільських навчальних 
закладах. Директори навчальних 
закладів привітали молодих спеці-
алістів із початком нового навчаль-
ного року, вручили їм букети квітів 
та побажали з гордістю нести зван-
ня вчителя. 

Підсумком роботи серпневої кон-
ференції педагогічних працівників 
району стало прийняття ухвали та 
відпрацювання основних шляхів, 
які б сприяли покращенню стану 
розвитку освітньої галузі району в 
цілому та наданню освіти вищої яко-
сті кожній дитині.

Шановні педагоги! 
Нехай новий навчальний рік при-

несе вам якнайповнішу реалізацію 
добрих намірів і життєвих планів, 
додасть сили та натхнення. Нехай 
завжди будуть поруч із вами людсь-
ка шана, вірні друзі, а доля буде при-
хильною і щедрою на щастя, успіх і 
достаток!

Лариса ВоЛок,
методист методичного кабі-
нету відділу освіти.

СЕрпнЕВА конФЕрЕнЦІя пЕдАГоГІчних прАЦІВникІВ 

про  пІдСуМки  роЗВиТку  ГАЛуЗІ  оСВІТи  
ТА  прІориТЕТнІ  ЗАВдАння  нА  ноВий  нАВчАЛЬний  рІк

робочА нАрАдА

Розпорядженням голови РДА № Р-531/0/291-14 від 04.09.2014 
р. затверджено склад робочої групи Дніпропетровського ра-
йону щодо забезпечення основних організаційних заходів 
із підготовки проведення позачергових виборів народних 
депутатів України 26 жовтня 2014 року. До складу робочої 
групи ввійшли: керівництво райдержадміністрації та район-
ної ради, керівники структурних підрозділів райдержадміні-
страції, районних управлінь, керівники установ і організацій 
району, працівники апарату РДА. 

4 вересня у залі засідань райдержадміністрації відбулося 
перше засідання робочої групи, на якому були розглянуті низка організацій-
них питань, структуру звітності, а також питання належних умов для здійс-
нення окружною виборчою комісією її повноважень, ОВК буде розташована 

на 2-му поверсі кім.20, будівля РДА. Робоча група розглянула питання необ-
хідних приміщень для ОВК, сприяння в облаштуванні цих кабінетів. 

(Вл.інф.)

пІдГоТоВкА до ВиборІВ
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ьогоріч тепле та світ-
ле свято 1-го вересня, 

завітало, на жаль, не в усі 
школи нашої неньки-Украї-
ни. В надзвичайно складний 
для країни час, коли агресор 
порушив кордони країни на 
сході, з нотками суму прохо-
дили Перші дзвінки в шко-
лах Новоолексан-
дрівської сільської 
ради.  

Кожен рік в Но-
воолександрівській 
територіальній гро-
маді,  школам при-
діляється необхідна 
увага депутатами 
різних ланок, місце-
вими органами вла-
ди, підприємцями та 
батьками учнів.  

Незважаючи на 
скрутні часи 2014 року, про-
довжується допомога в орга-
нізації навчання. Тривають 
заохочувальні конкурси з 
відзнаки кращих. 

Новоолександрівська СШ 
та Старокодацька НСЗШ ім. 
Девятка відрізняються одна 
від одної кількістю учнів та 
роками їх навчальної підго-
товки. 

До Новоолександрівської 
середньої школи на свято 
Першого дзвінка завітав 
депутат Новоолександрів-
ської сільради, керівник 
Дніпропетровського облас-
ного благодійного меди-

ко-реабілітаційного фонду 
«Крок назустріч» (www.
fondzustrish.ucoz.net) Ан-
дрій Івженко. Вже вчетвер-
те Андрій Федорович ого-
лосив серед школярів що-
річний конкурс «Кращий 
учень випускного класу» з 
врученням на випускному 

балі обдарованому випус-
книку школи сучасного 
нетбука або планшета. 

Після урочистого оголо-
шення про продовження 
конкурсу в Новоолексан-
дрівській СШ, Івженко по-
спішав до другого навчаль-
ного закладу, бо він ніколи 
не забуває про школу, з сво-
го виборчого округу. Цій 
сільській школі голова бла-
годійного фонду вже 9-ть 
років постійно допомагає в 
покращені умов навчання. 
Придбав наглядовий ма-
теріал, став організатором 
конкурсів «Моє село» та, 

«Коли мовчать гармати» 
(до святківання 9 Травня), 
брав участь у прибудові са-
нітарної кімнати в початко-
вій школі.

Кожен рік 1 вересня де-
путат Івженко приходить 
до цієї школи не з пустими 
руками. І цього року всі 

першокласни-
ки отримали 
необхідні в 

освоєнні знань 
подарунки. А 
директор школи 
отримав грошо-
вий сертифікат 
на оснащення ме-
дичними засоба-
ми шкільного ме-
дичного кабінету. 

Андрій Федо-
рович пообіцяв 

продовжити і в цій сільські 
школі щорічний конкурс 
«Кращий учень випускного 
класу». Визначення перемож-
ця пройде за затвердженими 
критеріями успішності за 
рішенням педагогічної ради. 
Подарунком кращому учню 
школи в цьому навчальному 
році може стати багатофунк-
ціональний велосипед або су-
часний планшет.

Всі присутні на святі 
в Старокодацьків НСЗШ 
вшанували хвилиною мов-
чання загиблих у зоні АТО. 

В.н. ШАВрАн, 
А.Ф. ІВЖЕнко.

нагороди дістаються  кращим

ерше вересня – День знань. 
Традиційно цього дня розпо-

чинаються заняття у всіх навчальних 
закладах країни. От і в Підгороднен-
ській СШ-3 пролунав перший дзвінок 
для всіх учнів школи. Особливо важ-
ливим він став для першокласників, 
бо був найпершим у їхньому житті, а 
також для випускників – учнів 11-го 
і 9-их класів, бо 
чули вони його в 
останнє.

Свято прохо-
дило в українському 
стилі. Неймовірно гарне патріотичне 
оздоблення мала сцена – прикрашена 
рушниками, кольорами українського 
прапору та національними символами. 
Танцювальний колектив «Angels» по-
радував присутніх колоритним укра-
їнським танцем. Традиційно, під ви-
шитими рушниками зайшли на свою 
першу урочисту лінійку першоклас-
ники. Пролунав національний гімн, 
здається кожен учень школи підспіву-
вав, усвідомлюючи єднальну силу цієї 
пісні. А далі був найсумніший момент 
лінійки: ведучі згадали воїнів, що по-
лягли у війнах минулого – Великої 
Вітчизняної й Афганської. Учні де-
сятого класу поклали квіти пам’яті 
до меморіалів. 

Наче своєрідна молитва на лінійці 
пролунала пісня «Повертайся жи-
вим». І на честь солдат, що полягли 
обороняючи нашу країну у зоні АТО, 
учні молодших класів і старшокласни-
ки випустили в небо білокрилих голу-
бів, щоб ті, злетівши у безхмарну бла-
кить, забрали з собою всі материнські 
сльози й принесли нашій країні мир і 

спокій. Багато учнів, батьків і вчите-
лів просто не могли стримати сліз.  

Усіх присутніх із новим навчальним 
роком привітав директор школи Юрій 
Крічкевич. На свято Першого дзвони-
ка завітали гості: Ольга Сергієнко, ме-
тодист відділу освіти Дніпропетров-
ської райдержадміністрації та Микола 
Семенюк, заступник Підгороднен-

ського місь-
кого голови.  

Уже тра-
диційно на 

лінійці вітали нових 
учителів, які тільки розпочинають 
роботу в школі. А також ювілярів пе-
дагогічного стажу – викладачів, що 
не один рік попрацювали у стінах цієї 
школи. Юрій Васильович уже чверть 
століття – 25 років віддав школі й ді-
тям. А також у цьому році на заслуже-
ний відпочинок проводжали вчителя 
математики – Галину Погорєлову, яка 
47 років натхненно навчала учнів й 
випустила не одне покоління талано-
витих математиків.

І ось настала урочиста мить. Мить, 
коли пролунав дзвоник і прийшов час 
випускникам школи заводили схви-
льованих, але щасливих першоклас-
ників на їх перший урок. Напевно, 
бачучи це, кожен згадує себе малень-
ким, коли, тремтячи від хвилювання, 
взяв за руку випускника, який завів 
тебе до залитого сонцем класу, й пер-
шу вчительку з ласкавими очима, що 
провела твій перший у житті урок. 
Які це приємні спогади… 

Тетяна рАк, 
учениця 10-го класу Підгороднен-
ської СШ-3. 

Перший дзвоник – 

сіння пора знову зібрала в дружнє коло чима-
лу кількість діточок на подвір’ї дошкільного 

навчального закладу «Світлячок» Новоолександрів-
ської сільської ради. Адже першого вересня вони 
прийшли розпочати новий навчальний рік. Цей день 
завжди вривається в життя шумно, дзвінко, несподі-
вано. Він є важливою подією в житті кожної дитини. 

Щасливі діти пишаються тим, що народилися й 
живуть на багатій, чудовій, мальовничій землі – на-
шій славній Україні. На святі під назвою «Нехай у 
кожної дитини живе любов до України», діти співа-
ли, танцювали, веселились, читали вірші, прослав-
ляли українські традиції. 

З вітальним словом до малечі звернулися Новоолек-
сандрівський сільський голова Олександр Візір, дирек-
тор дочірнього підприємства «Сура-1» Оксана Коломо-
єць, директор дочірнього підприємства «Братське-1» 
Лариса Криленко, приватний підприємець Олег Козарь, 
які побажали всім дітлахам мирного неба, спокою, на-
тхнення, нових і тільки радісних емоцій. Також до всіх 
присутніх звернулась завідуюча Любов Візир: «Дитя-
чий садок – це милі, розумні, веселі, галасливі, чудові 

діти. Все, що ми робимо в нашому дитячому садку – ми 
робимо заради наших дітей, заради того, щоб вони зро-
стали та розвивалися. Бажаю досягти своєї мети у жит-
ті, зустріти добрих і надійних друзів, а особливо, нашим 

дорогим вихованцям - ніколи не зупинятися на дорозі 
Знань, вона цікава й по-справжньому нескінченна!».

Любов ВІЗІр, завідуюча ДНЗ «Світлячок» Новоо-
лександрівської сільської ради.

нехай у кожної дитини живе любов до україни

ьогорічне 1 вересня в нашій 
Україні затьмарено подіями, 

які відбуваються на сході нашої країни. 
Ведучи дітей у дошкільні  навчальні за-
клади та школи ми розуміємо, що не всі 
жителі нашої країни мають таку можли-
вість. Тому ми ще більше цінуємо кожну 
мить нашого життя.

Свято 1 вересня в ДНЗ «Чарівна казка» 
пройшло під девізом «Україна – єдина 
країна». Діти разом із батьками та вихо-
вателями готувалися до свята заздалегідь. 
Разом вони намалювали малюнки на тему 
«Ми не хочемо війни», в яких підтверди-
ли прагнення миру в Україні. З малюнків 
дітей було зроблено виставку, яку могли 
побачити всі бажаючі, а потім ці малюнки разом із листами та фотографіями були 
відправлені воїнам, які служать у зоні АТО, щоб підтримати їхній дух патріотизму.

Діти прийшли одягнені в святкове українське вбрання. Для них були організо-

вані ігри, де малюки змогли проде-
монструвати свою силу, витривалість, 
спритність. Хлопчики та дівчатка роз-
казували вірші, співали пісні, в яких 
прославляли Україну та своє щасливе 
дитинство. І, як зазвичай, не обійшлося 
без казкових героїв Карлсона (вихова-
тель А. Алексєєнко) та Бабусі Яги (вихо-
ватель В. Крошка), які завітали до дітей 
та принесли різномаїття ігор, загадок, 
веселощів.

Наприкінці свята ведуча (вихователь 
О. Малиш) запросила дітей старшої гру-
пи стати під прапором України, й коли 
зазвучали перші звуки Гімну України, 
діти поклали руку на серце та співали 
разом з усіма урочисту існю нашої дер-
жави. 

Ми впевнені, що дитинство наших малюків буде щасливим, а виростуть вони 
справжніми патріотами, розумними, добрими, впевненими в собі людьми.

Світлана коВАЛЕнко, завідуюча ДНЗ «Чарівна казка».

ЮнІ пАТрІоТи діти славлять УкраїнУ

-ого вересня перший дзвоник 
пролунав у всіх школах Дні-

пропетровського району. Гомінливі 
допитливі діти по-
спішили до Країни 
знань, щоб, 
поринувши у 
світ незнайо-
мого, насолоджуватись пізнанням, а 
здобувши освіту, стати достойними 
громадянами України. 

Початок навчального року в Сур-
сько-Литовській школі був особливо 
радісним, адже нарешті учні отри-
мали подарунок, на який їхня Альма 
матір чекала довгих 23 роки – нову, 
яскраву, охайну, обладнану за сучас-
ними вимогами шкільну їдальню.

Розділити свято з усією сур-
сько-литовською громадою завітав 

народний депутат України 
Віктор Бутківський та депу-
тат районної ради Віталій Же-

ганський. Саме за 
підтримки депу-

татів нашого 
району, зав-
дяки плідній 

роботі районної державної ад-
міністрації, стала можливою 
така визначна подія.

Школа турбується не тільки 
про навчання й виховання ді-
тей, вона має забезпечити умо-
ви для збереження здоров’я 
маленьких громадян, - підкреслив у 
своєму виступі Віктор Бутківський, 
- тож впевнений, що зі смачними 
сніданками й процес навчання шко-
лярів стане набагато веселішим.

Віктор Володимирович подарував 
кухарям їдальні електром’ясорубку, 
а медичній сестрі школи необхідні 
препарати для надання першої ме-
дичної допомоги.

У вирі свята діти читали патріо-

тичні вірші, вітали вчителів. Дирек-
тор школи Василь Хмельковський 
під мелодію шкільного дзвінка ого-
лосив початок нового навчального 
року. 

Віка ЗорянА.

1  ВЕрЕСня

Подарунок – 

Урочиста мить

шкільна вітальня
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Фонд СоЦІАЛЬноГо СТрАхуВАння ІнФорМуЄ дніпропетровська районна 
виконавча дирекція дніпро-

петровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності (далі – дніпропетровська рВд) інформує про використання коштів 
Фонду за І-е півріччя 2014 року за напрямками фінансування й вимогами, передбачени-
ми Законом україни від  18.01.2001 року №2240-ІІІ «про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням».

 Головним  завданням Дніпропетровської РВД було і залишається своєчасне та в повно-
му обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати 
допомог застрахованим у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працез-
датності (далі – Фонд, ФСС з ТВП) особам, яке необхідно проводити протягом 10-ти 
робочих днів від дати надання страхувальниками заяви – розрахунку до Дніпропетров-
ської РВД. Відповідний порядок фінансування, що  затверджений постановою правління 
Фонду від 22.12.2010 р. № 26, виконується Дніпропетровською РВД, фінансування на 
виплати допомог проведено у терміни передбачені законодавством, за виключенням ви-
падків, що не залежали від Дніпропетровської РВД.

За І-е півріччя 2014 року надходження (доходи) бюджету дніпропетровської рВд 
склали 605,3 тис. грн (95,5% до плану), а витратна частина – 17281,0 тис. грн, що по 
відношенню до запланованого рівня складає 118,8%. В цілому доходна та витратна 
частини за окремими напрямками, передбаченими законодавством, по дніпропе-
тровській рВд за І-е півріччя 2014 року склали (тис. грн):

Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на допомоги –  14,4 
млн грн (або 83,2%), а серед них – виплати по вагітності та пологах (7,2 млн грн), що скла-
дає 41,6% до загальних витрат (17,3 млн грн) та 50,0% до виплат на допомоги.

На виплату допомоги по вагітності та пологах за І півріччя 2014 року використано на 
2,6 млн грн більше, ніж за І-е півріччя 2013 року), що обумовлено зростанням у звітному 
періоді середньоденного розміру допомоги на 32,8% та кількості випадків.

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в сумі 63,8 тис. грн, що на  35,2 
тис. грн більше, ніж за І-е півріччя 2013 року. Сталось це у зв’язку із збільшенням (на 16) 
кількості таких випадків (з 13 до 29). 

У І-му півріччі 2014 року  путівки (376 шт. на 2,4 млн грн.) до санаторно-курортних за-
кладів видавалися в установленому порядку. До реабілітаційних відділень санаторіїв без-
коштовно видано КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ «ДОР» 24 путівки.

Виконавчою дирекцією Дніпропетровського обласного відділення Фонду, через його 
виконавчі дирекції, як пріоритетний напрямок діяльності, здійснена організаційна робо-
та по забезпеченню оздоровлення влітку поточного року дітей шкільного віку (від 6-ти 
до 18-ти років) за кошти Фонду (24,8 млн грн). Для порівняння, в 2013 році фактичні 
витрати коштів Фонду на ці цілі скали 21,4 млн грн, було оздоровлено 23 249 дітей.

Відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010р. №2289-VI «Про здійснення держав-
них закупівель» Виконавчою дирекцією Дніпропетровського обласного відділення Фон-
ду проведено відкриті конкурсні торги по закупівлі за  кошти Фонду та придбано 1 540 
путівок в дитячі заклади оздоровлення за їх повну вартість з видачею цих путівок за 10% 
їх ціни. З них в червні 2014 року оздоровлено в 3-х дитячих оздоровчих закладах 29 дітей 
застрахованих осіб Дніпропетровського району, з них: «Северянін» (7 дітей), і «Морський» 
(16  дітей), які розташовані на березі Азовського моря в сел. Кирилівці Запорозької області, 
а також «Дорожник» (6 дітей) – на березі річки Оріль в Царичанському районі Дніпропе-
тровської області. 

Крім путівок, придбаних обласним відділенням Фонду за повну вартість, завдяки частко-
вому фінансуванню на харчування (до 43 грн/день на одну дитину) та лікування й культоб-
слуговування (до 3-х грн/день на одну дитину), в І півріччі поточного року укріпили своє 
здоров’я та відпочили в дитячих закладах оздоровлення, що розташовані в різних регіонах 
України, ще 41 дитина працівників підприємств, установ, організацій Дніпропетровського 
району, які є застрахованими у Фонді особами. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014р. №65 «Про еконо-
мію державних коштів та недопущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплексу 
заходів на утримання виконавчих дирекцій обласного відділення Фонду, в зв’язку з чим по-
казник по статті бюджету «Організаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано 
на 88,9%, економія склала більше 36,6 тис. грн.

Лілія СокоЛоВА, директор Дніпропетровської  районної виконавчої дирекції 
Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності.

«Чим простіше буде податкова систе-
ма – тим менше буде корупції. Тому у за-
пропонованому реформуванні податко-
вого законодавства передбачене значне 
скорочення, з 22 до 9, кількості податків, 
що спростить адміністрування подат-
ків», - заявив голова Державної фіскаль-
ної служби України Ігор Білоус під час 
прямого ефіру на телеканалі 112.ua 

Для вирішення цих проблем уряд 
України пропонує комплексний план 
змін в податковій системі. 

«Однією з головних цілей податкової 
реформи є детінізація економіки. Саме 
тому, реформування єдиного соціаль-
ного внеску, оподаткування заробітної 
плати та податку на доходи фізичних 
осіб – це  нагальна необхідність, а не 
просто бажання щось змінити», – наго-
лосив Ігор Білоус. 

Розроблену Концепцію реформування 
податкової системи винесено на обгово-
рення громадськості та бізнесу, яке ще 
триває. Після цього остаточний проект 
Закону буде винесений на розгляд Вер-
ховної Ради України. 

Голова Державної фіскальної служ-
би Ігор Білоус зазначив: «Саме в цей 
тяжкий час, треба всім і, в першу чергу 
народним депутатам, замислитись про 
долю нашої країни. Ці закони потрібні 
для громадян, для всього суспільства, 
адже це дозволить змінити нашу дер-
жаву». 

У разі затримки з відкриття рахунків 
податкові агенти не притягуються до 
відповідальності за порушення терміну 
сплати військового збору 

У разі затримки з відкриттям рахун-
ків для сплати військового збору по-
датковим агентам рекомендується аку-

мулювати суми коштів, призначених 
для сплати військового збору, з метою 
їх подальшого перерахування на відпо-
відні рахунки. 

У разі виконання зазначених дій по-
даткові агенти не будуть притягуватись 
до відповідальності за порушення тер-
міну сплати військового збору. 

Відкриття та закриття рахунків по-
точного бюджетного періоду, а також 
відкриття рахунків наступного бю-
джетного періоду здійснює Державна 
казначейська служба України відповід-
но до покладених завдань. 

Нагадуємо, з 03 серпня 2014 року 
набрав чинності Закон України від 31 
липня 2014 року № 1621 «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів» 
(далі – ПКУ), яким, зокрема, встановле-
но військовий збір. 

Об’єктом оподаткування військо-
вим збором є доходи в формі заробітної 
плати, інших заохочувальних та ком-
пенсаційних виплат або інших виплат 
і винагород, які нараховуються (випла-
чуються, надаються) платнику в зв’язку 
з трудовими відносинами та за цивіль-
но-правовими договорами; виграшу в 
державну та недержавну грошову лоте-
рею, виграш гравця (учасника), отрима-
ний від організатора азартної гри. 

Ставка збору становить 1,5 відсотка 
від об’єкта оподаткування. 

З цим та іншими роз’ясненнями 
можна ознайомитися на офіційному 
веб-порталі Державної фіскальної 
служби України у Загальнодоступно-
му інформаційно-довідковому ресурсі 
(дані роз’яснення у категорії 132). 

дніпропетровська одпІ.

Сприяння громадянам, звільненим із місць 
позбавлення волі в одержанні документів, пра-
цевлаштуванні, наданні допомоги в соціальній 
адаптації після звільнення, організації виховної 
роботи з особами умовно-достроково звільненими 
від відбування покарання та громадського контро-
лю за їх поведінкою протягом не відбутої частини 
покарання, залучення громадських організацій, 
органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, закладів охорони здоров’я, центрів, 
служб, які відносяться до установ соціальної сфе-
ри – це функції спостережної комісії при Дніпро-
петровській райдержадміністрації, яка вперше 
була утворена 06.07.2005 року відповідно до роз-
порядження голови райдержадміністрації №473-р 
«Про утворення спостережної комісії при Дніпро-
петровській райдержадміністрації». Спостережна 
комісія в оновленому складі (в зв’язку з кадровими 
змінами) працює щоденно в робочі години з 9-00 
до 18-00 (перерва з 13-00 до 14-00) в приміщенні 
Дніпропетровської районної ради та райдержадмі-
ністрації за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 
5. Проводять прийом громадян, звільнених із місць 
позбавлення волі, члени спостережної комісії, які 
працюють на громадських засадах без відриву від 
виконання службових обов’язків в кабінетах №1 та 
№5, а також спеціалісти управління соціального 
захисту населення Дніпропетровської райдерж 
адміністрації проводять  особистий прийом гро-
мадян та вирішують питання різного соціального 
спрямування: призначення всіх видів державних 
допомог (кабінет №9); призначення субсидій на 
житлово-комунальні послуги (каб. №17).

У кабінеті 9-а надаються такі послуги й кон-
сультативна допомога щодо: оформлення доку-
ментів для влаштування в будинки-інтернати 
самотніх громадян та інвалідів; забезпечення 
інвалідів засобами індивідуальної реабілітації та 
засобами пересування; надання матеріальної до-
помоги малозабезпеченим інвалідам і пенсіонерам 

за рахунок коштів державного бюджету; направ-
лення громадян на протезування за висновками 
медичних закладів; консультації щодо пенсійного 
забезпечення, забезпечення спецавтотранспортом 
інвалідів, призначення компенсацій і допомог 
чорнобильцям, консультації щодо санаторно-ку-
рортного лікування окремих категорій громадян 
та вирішуються інші питання соціального захисту 
населення.

У кабінеті №19 можна отримати консультацію 
щодо дотримання законодавства, яке регулює со-
ціально-трудові відносини між найманим праців-
ником та роботодавцем.

Організаційною формою роботи спостережної 
комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, 
але не рідше одного разу на місяць.

Спостережна комісія обмінюється інформацією 
та співпрацює з питань забезпечення соціальної 
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення 
волі з головами виконкомів місцевих рад, Центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, тери-
торіальним центром соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), центром зайнято-
сті, медичними закладами району, управлінням 
пенсійного фонду, з громадськими організаціями 
району, зокрема з Товариством Червоного Хреста, 
міграційною службою, податковою інспекцією, 
районним відділом ГУ УМВС України в Дніпро-
петровській області, кримінально-виконавчою ін-
спекцією Дніпропетровського району, Управління 
державної пенітенціарної служби України в Дні-
пропетровській області, установами виконання 
покарань, сектором взаємодії з правоохоронними 
органами, цивільного захисту та мобілізаційної 
роботи райдержадміністрації. Спільна робота про-
водиться задля якнайшвидшої соціальної адапта-
ції осіб, звільнених з місць позбавлення волі та їх 
реінтеграцію у суспільне життя.

контактні телефони членів спостережної ко-
місії 753-77-43, 27-08-10.

Світлана бЕССАрАб, 
секретар спостережної комісії при Дніпропе-
тровській райдержадміністрації.  

упрАВЛІння СоЦІАЛЬноГо ЗАхиСТу нАСЕЛЕння ІнФорМуЄ

рЕІнТЕГрАЦІя  В  СуСпІЛЬСТВо
дЕрЖАВнА ФІСкАЛЬнА СЛуЖбА укрАїни поВІдоМЛяЄ

Ігор БІлоус: Чим простІше податкова система – тим менше корупцІї 

МАМО, ДУЖЕ СТРАШНО НА ВІЙНІ...
Мамо, дуже страшно на війні,

коли у тебе снайпери стріляють,
коли тебе нещадно убивають,

І ллється кров гаряча по землі.
коли уже ніхто не пожаліє,

коли вбивають твого друга, брата,
коли уже немає сили встати,
І смерть перед очима майоріє.

Тоді стає і тоскно, й душно, й гірко,
над головою небо – чорний дим,

дорога в смерть красивим, молодим...
як страшно, мамо, в серці перегіркло.

Жорстоко і нестерпно на війні,
Все вибухами й ранами прошито,

І не врятує в решето пробитий
бронежилет старенький на мені.

не знаю, чи вернусь, кажу вже прямо,
боюсь Вас не побачити, боюсь,

І все ж, якщо я раптом не вернусь:
За мене помоліться, рідна мамо!

А я з небес Вам вдячно посміхнусь…
Віктор оСТроух, с. Зоря.

ГЕрої нЕ ВМирАЮТЬ

Зі сльозами в печальній скорботі Підгородне попрощалося ще з 
одним своїм земляком, героєм, прекрасним сином неньки-Украї-
ни – Андрієм Савчуком. Доля покликала воїна захищати кордони 
рідної держави в складі добровольчого батальйону «Дніпро 1». 
У ході антитерористичної операції Андрій був тяжко поранений, 
переніс кілька операцій, довгий час боровся за життя в міській 
лікарні імені Мечникова. Та всі старання лікарів, рідних і друзів 
нажаль не вирвали Андрія із холодних лап смерті. Життя в ньому 
ледь жевріло, в гірку, мов степовий полин, хвилину серце героя 
перестало битися назавжди… 

Від імені всієї громади Дніпропетровського району слова щи-
рої вдячності захисникові й патріоту за подвиг в ім’я майбутнього 
країни висловив голова райдержадмінстрації Едуард Підлубний. 
Всі присутні вшанували світлу пам’ять про героя України Андрія 
Савчука хвилиною мовчання.

Мама героя, Галина Василівна, вчителька, свого часу працювала 
директором Підгородненської СШ № 2. Вона ніколи в такій скор-
боті не зустрічала 1 вересня, адже цей день зажди для педагогів 
був особливим душевним святом. А віднині став найтрагічнішим 
днем у житті матері, якій довелось назавжди проститися з рідною 
кровинкою... Вона звернулась до побратимів Андрія зі словами: 
«Хлопчики, ви всі для мене рідні, називайте мене мамою…» 

У Андрія залишилась дружина та маленька донька, які його 
дуже люблять.

він самовіДанно захищав україну
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дотримуйтеся кількох простих порад, аби не стати жертвою 
злочинців. Не впускайте в дім незнайомих людей, які називають 
себе працівниками різноманітних служб та організацій і пропо-
нують свої послуги. Пам’ятайте, що всі платежі ви можете здійс-
нювати через каси, а не віддавати гроші будь-кому в руки. Вима-
гайте пред’явити документи чи вказати свій службовий телефон. 
Передзвоніть за цим номером та дізнайтеся, чи там справді є такий 
працівник та мету його візиту. Кожен самотній пенсіонер повинен 
мати телефони комунальних, соціальних служб, центрів для оди-
ноких громадян похилого віку на видному місці. Не користуйтеся 
послугами незнайомців на вулиці, коли вам пропонують швидкий 
заробіток, розіграш побутової техніки від фірми, якої не існує, 
миттєвий – виграш у лотерею. Не заводьте розмову з незнайомця-
ми, ким би вони – ворожками, ясновидицями чи цілительками – не 
називалися. На будь-які питання, навіть найбезневинніші, не відпо-
відайте, просто проходьте мимо. У дні отримання пенсій чи інших 
платежів намагайтеся відвідувати поштове відділення, банк разом 
з родичами чи людьми, яким ви довіряєте. якщо ви запідозрили, 
що вас намагаються обдурити, негайно телефонуйте до  чергової 
частини дніпропетровського рВ: дніпропетровській район, сел. 
Ювілейне, вул. радгоспна, 38, або за тел. 753-77-04, моб. тел. (067) 
539-95-03.

Юрій АнТонЮк, заступник начальника сектору ДІМ Дніпропе-
тровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, майор 
міліції.

ЗАпобІГАння  СкоЄннЮ ЗЛочинІВ 
Щодо ГроМАдян похиЛоГо ВІку

12.09.2014 року о 12.00 годині 
відбудеться відновлення меж 
земельної ділянки: с. Шевченко, 
вул. Миру, 1а, на території Горь-
ківської сільської ради у зв’язку 
з її поділом. Запрошуємо взяти 
участь у проведенні даних робіт 
суміжних землекористувачів.

ГоТуВАТи ЛЕГко!
Суп ЖуЛЬЄн

Інгредієнти: 300 г картоплі, 2 цибулини, 2 плавлених сирки, 2 яйця 
відварених, 2 зубчики часнику, пучок зелені, сіль, перець мелений.

Спосіб приготування: обсмажте цибулю на олії, наріжте кубиками 
картоплю, натріть сирки на крупній тертці. Далі посоліть та попер-
чіть цибулю та додайте часник (вичавлений), перемішайте. У киплячу 
воду додайте картоплю (варити 5-7 хв.), цибулю (варити ще 15 хв). За 
5 хв. до готовності додайте сирки, яйця, натерті на крупній тертці та 
дрібно порізану зелень. Солимо за смаком – страва готова!

МАкАрони ІЗ пЕчЕриЦяМи 
Інгредієнти: 100 г печериці, олія, макарони, 200 г вершків, 50 г го-

ріхів, 100 г твердого сиру, 4 зубчика часнику, сіль, перець (мелений).
Спосіб приготування: відваріть макарони; наріжте гриби та об-

смажте до готовності, посоліть. поперчіть. 
приготування соусу: поставте вершки на вогонь, додайте тертий 

сир (розмішуйте щоб, він повністю розчинився). Додайте вичавлений 
часник та обсмажені заздалегідь подрібнені горішки. Перемішайте. 
Посоліть, поперчіть за смаком. Соус не повинен кипіти. Викладіть на 
тарілку макарони, посипте грибочками, а з боку викладіть соус. За 
бажанням додайте трохи зелені.

ГоСподинІ нА ЗАМІТку
СкрАб ІЗ Соди ТА оЛІї дЛя дЕрЕВ’яної поВЕрхнІ 

Розведіть соду (1,5 ст.л.) та олію (1 ст.л.) до середньої густоти. На-
несіть скраб м’якою тканиною на забруднену дерев’яну поверхню і 
невеликим зусиллям відтирайте жировий наліт, а потім протріть все 
інше від осілого пилу. Сода відразу осипається (зовсім трохи), а масло 
вбирається. Дерево стає яскравішим, виглядає, як нове. Цей засіб по-
трібно наносити не рідше, як 2 рази на місяць. 

Цією сумішшю також можна обробляти будь-яку дерев’яну поверх-
ню (посуд, двері, рами для картин). 

крАСуняМ 
оСІннІ МАСки дЛя обЛиччя

Допоможе шкірі придбати здоровий відтінок і рум’янець буряк. 
Протріть скибочкою овоча обличчя та шию. Потім нанесіть крем тон-
ким рівним шаром. Через 10 хв. промокніть за допомогою паперового 
рушника.

Морквяна маска корисна для жирної шкіри з розширеними порами. 
Натріть 1 моркву, додайте 1 яєчний жовток, по 1 ч. л. вівсяної муки й 
рослинного масла. Перемішайте й нанесіть суміш на попередньо очи-
щену шкіру обличчя. Через 10 хв. змийте теплою водою, потім вми-
вайтеся прохолодною.

ЗдороВ’я
нЕобхІднІ ВІТАМІни В оСІннІй пЕрІод 

Обов’язково потрібно вживати вітаміни. Коли ви дуже швидко 
втомлюєтеся, часто хворієте – це говорить про те, що організ-
му не вистачає вітаміну С. Ви дуже дратівливі, а колір обличчя 
виглядає блідим – це може свідчити про те, що вам не вистачає 
вітаміну В1. У вас потріскалися губи й потьмяніло волосся, в цьо-
му випадку організму необхідний вітамін В2. Ви погано спите, 
відчуваєте слабкість, а крім цього шаруються нігті, це говорить 
про те, що організму не вистачає вітаміну В3. Ваша шкіра суха 
й при цьому лущитися – це може свідчити про те, що організму 
не вистачає вітаміну РР. У вас проблемна шкіра й лупа, в цьому 
випадку організму необхідний вітамін В6. У вас проблеми з во-
лоссям, воно січеться й випадає, це говорить про те, що організму 
не вистачає фолієвої кислоти, тобто вітаміну В9.

чоЛоВІкАМ нА ЗАМІТку
як уТЕпЛиТи ЦЕГЛяну СТІну ЗСЕрЕдини 

ЗА допоМоГоЮ пІнопЛАСТу?
Пінопласт – це еконономний матеріал, який володіє хорошими по-

казниками утеплювача. Перед його укладанням обштукатурюйте сті-
ни. Після того, як висохне штукатурка, слід відшпаклювати поверх-
ню. Дайте їй висохнути. Далі укладіть гідроізоляцію, яка захищатиме 

матеріал-утеплювач від вби-
рання конденсату.

Тепер після пророблених 
вищезгаданих робіт, можна 
кріпити пінопласт до стіни за 
допомогою клею. Листи слід 
монтувати встик так, щоб між 
ними не було зазорів. Коли 
вся стіна буде обклеєна піно-
пластом, слід зробити пароі-
золяцію. Даний етап є обов’яз-
ковим при утепленні стіни 
зсередини. Після установки 
пароізоляції можна приступа-
ти до обробки поверхні.

людина пока-
зує себе з кращо-
го боку до тих пір, 
поки у неї в цьо-
му є інтерес. як 
тільки цей інте-
рес зникає, прояв-

ляється істинний 
характер цієї особи.

як каже мудрість…

МАГнІТнІ бурІ В ВЕрЕСнІ
прогнозують незначні коливання: 

7, 13, 15, 17 та 27 числа.

Втрачене пенсійне посвідчення серії 
ААА № 492796 на ім’я Міщенка Віталія 
Васильовича, вважати недійсним.

управління державної казначейської служби україни у дніпро-
петровському районі дніпропетровської області оголошує конкурс 
на заміщення тимчасової вакантної посади: провідного казначея від-
ділу звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бю-
джетів. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища 
освіта за фахом, володіння державною мовою, володіння персональним 
комп’ютером, досвід  роботи за фахом на посаді не менше 3-х років. 
для участі в конкурсі надаються такі документи: 1.Заява; 2.Заповне-
на особова картка з автобіографією;3.Ксерокопії документів про освіту, 
паспорта, довідки з ІНН, трудової книжки, військового квитка;4.Декла-
рація про доходи та зобов’язання фін. характеру за 2013 рік;5.медичну 
довідку про стан здоров’я;6.Фотокартки розм..4x6 – 2 шт. документи  
приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування оголошення. 
довідки  за телефоном: 38-35-94, 27-79-01. Звертатися за адресою: 
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 2 (2 поверх, кімн.203).

управління державної казначейської служби україни в Індустрі-
альному районі м. дніпропетровська дніпропетровської області 
оголошує конкурс на заміщення вакантних та тимчасово вакантних 
посад: заступника начальника відділу бюджетних надходжень, видат-
ків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів (одна 
тимчасово-вакантна посада), головного спеціаліста відділу бюджетних 
надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших 
клієнтів (три тимчасово-вакантні посади), провідного казначея відді-
лу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників 
коштів та інших клієнтів (одна тимчасово-вакантна посада), головного 
спеціаліста відділу звітності та бухгалтерського обліку операцій з вико-
нання бюджетів (три вакантні посади). Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, повна вища освіта за фахом, володіння державною 
мовою, володіння персональним комп’ютером, досвід роботи не менше 
3-х років. Для участі в конкурсі надаються такі документи: 1.Заява; 2.За-
повнена особова картка з автобіографією; 3.Ксерокопії документів про 
освіту, паспорта, довідки з ІНН, трудової книжки, військового квитка; 
4.Декларація про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2013 
рік; 5.медичну довідку про стан здоров’я; 6.Фотокартки розміром 4x6 – 2 
шт. Документи приймаються упродовж місяця з дня опублікування ого-
лошення. довідки за телефоном: 728-22-10.Звертатися за адресою: ж/м 
придніпровськ, вул. 20 років перемоги, 51 (кімн. 120).

Втрачений Державний акт на право при-
ватної власності на землю № 029068, заре-
єстрований 11.02.1998 року, реєстраційний 
номер – 2863, виданий на підставі рішення 
Підгородненської міської ради №229 від 
15.10.1997 р. на ім’я рейчинової раїси Се-
менівни, вважати недійсним.

ТоВ «Технічні інженерні сис-
теми» повідомляє: 9 вересня о 
10 годині відбудеться відновлення 
меж земельної ділянки за адресою: 
сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 90. 
Запрошуємо власників і користу-
вачів суміжних земельних діля-
нок взяти участь у цьому заході.

Втрачене пенсійне посвідчення № 
413258 на імя Степули Володимира Васи-
льовича, вважати недійсним.

З метою запобігання надзви-
чайних ситуацій у пожежо-не-
безпечний період рятувальники 
Дніпропетровського району 
продовжують відпрацювання 
житлового сектору.

Так, нещодавно спільно з 
представниками газети «Дні-
провська зоря» проведено рейд 
серед населення району. В ході 
проведення рейду співробітники 
роз’яснили населенню вимоги 
пожежної безпеки та нагадали 
правила користування газовим 
обладнанням. Було наголошено, 
що застосовувати вогонь для ви-
явлення витоку газу з газопрово-
дів, а також користуватися газо-
вими пальниками й приладами в 
разі несправності їх чи несправ-
ності газопроводів та арматури 
забороняється. Виявивши у при-
міщенні запах газу, слід негайно 

припинити його пода-
вання, викликати ава-
рійну газову службу й 
провітрити приміщення. 
До усунення несправно-
сті у приміщенні заборо-
няється запалювати сір-
ники, палити, застосову-
вати відкритий вогонь, 
вмикати та вимикати 
електроприлади.

Крім цього населенню 
було роз’яснено правила пожеж-
ної безпеки в побуті. Так, елек-
тронагрівальні прилади, телеві-
зори, радіоприймачі та  інші по-
бутові електроприлади та апара-
тура повинні вмикатися в елек-
тромережу тільки за допомогою 
справних штепсельних з’єднань 
та електророзеток заводського 
виготовлення. Забороняється за-
лишати ввімкнені праски, фени 

та ін. електроприлади без наг-
ляду. Крім цього забороняється 
залишення без нагляду ввімкне-
них електроприладів, залишен-
ня вдома дітей без догляду.

Під час проведення рейду 
рятувальники розповсюдили 
експрес-інформації щодо дотри-
мання правил пожежної безпеки.

дніпропетровський район-
ний сектор Гу дСнС у дніпро-
петровській області.

рЕйд роЗ’яСнЮВАЛЬнА робоТА 
СЕрЕд нАСЕЛЕння

ШАноВнІ  СпоЖиВАчІ днІпро-
пЕТроВСЬкоГо 

рАйону
Звертаємось до всіх абонентів району 

з проханням погасити борги за спожиті 
житлово-комунальні послуги, не пізні-
ше 20 числа наступного місяця. 

Житлово-комунальні послуги – резуль-
тат господарської діяльності, спрямованої 
на забезпечення умов проживання та пе-
ребування осіб у жилих і нежилих примі-
щеннях, будинках і спорудах. Споживач 
зобов’язаний: оплачувати житлово-кому-
нальні послуги у строки, встановлені до-
говором або законом.

При необхідності скористуйтеся субси-
дією, що дасть змогу отримувати від дер-
жави пільги по оплаті житлово-комуналь-
них послуг.

У разі наявності заборгованості за спо-
житі енергоносії та надані житлово-ко-
мунальні послуги потрібно заключити 
договір по реструктуризації боргів із під-
приємством.

Відділ містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господар-
ства, будівництва та інфраструкту-
ри райдержадміністрації.  

Педагогічний, учнівський та батьківський колективи 
Новоолександрівської середньої школи висловлюють гли-
боке співчуття родині Трошиних із приводу тяжкої втрати – 
раптової смерті доньки Тетяни. 

Смерть вирвала з життя красуню-десятикласницю – таланови-
ту, життєрадісну, сповнену оптимізму й любові до життя. Вона  
залишиться  в  наших  серцях  назавжди.

прокурАТурА ІнФорМуЄ З метою усунення перешкод у розвитку бізнесу, недопущення 
фактів порушення прав фізичних осіб-підприємців та суб’єктів господарюван-
ня, незаконного втручання у їх господарську діяльність, тиску з боку органів 
державного контролю та правоохоронних органів у прокуратурі Дніпропе-
тровського району запроваджено телефон «гарячої лінії» – (056) 27-90-04. 
Повідомлення приймаються у будні дні з 09 до 18 години, перерва з 13 до 14 год. 

упрАВЛІння СоЦІАЛЬноГо ЗАхиСТу нАСЕЛЕння днІпропЕ-
ТроВСЬкої рАйдЕрЖАдМІнІСТрАЦІї оголошує конкурс на заміщення ва-
кантних посад державних службовців: державний соціальний інспектор, провідний 
спеціаліст відділу прийому громадян, провідний спеціаліст відділу прийому грома-
дян(тимчасова). основні вимоги: громадянство України, вища освіта відповідного 
професійного спрямування, стаж роботи за фахом. До заяви про участь у конкурсі 
на ім’я голови конкурсної комісії додають такі документи: заповнену особову картку 
(форма № П-2ДС) з відповідними додатками; копії диплома про освіту і паспорта; ві-
домості про доходи за 2013 рік, дві фотокартки розміром 3х4 см. Додаткову інформа-
цію про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці буде надано 
за тел.27-08-10. Заяву подавати за адресою: 52005, сел.Ювілейне, вул.Теплична,5 
кім.5. Документи приймають протягом місяця з дня опублікування оголошення.

11 вересня о 9.00 год. від-
будеться погодження меж зе-
мельної ділянки за адресою: 
м. Підгородне, вул. Орловська, 
13, тел. (067) 565-47-53 (Волч-
ков С.А.). Запрошуємо власни-
ків і користувачів суміжних 
земельних ділянок прийняти 
участь у цьому заході.
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Товариство Червоного Хреста Дніпропетровського району проводить соціальну благодійну ак-
цію зі збору коштів для придбання військовослужбовцям, жителям м.Підгородного, які перебува-
ють у зоні антитерористичної операції, бронежилетів, касок, продуктів харчування, інших необ-
хідних речей. уСІ бАЖАЮчІ МоЖуТЬ пЕрЕрАхуВАТи поЖЕрТВи: р/р 26006000783015 
АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське ОУ, ЄДРПОУ 26460153, МФО 305482 (вид платежу: благо-
дійний внесок). контактна особа – котенко ольга Іванівна, моб. тел. (097) 567-85-66.

роллеты защитные. ворота. недорого ремонт. Гарантия.
тел.: (056)372-25-92, 066-820-14-44, 096-286-85-91.

Свої прекрасні ювілеї святкують депутати 
Дніпропетровської районної ради 

Тетяна ТКАЧ  і  Валентина БОХАН
Шановні Тетяно Іванівно й Валентино Сергіївно!

Впевнено та послідовно вами пройдений черговий відрі-
зок життєвого та професійного шляху. Висловлюємо вам 
сердечну вдячність і глибоку шану за вашу невтомну пра-
цю та активну депутатську діяльність.

У цей святковий день бажаємо вам людського щастя, 
міцного здоров’я, здійснення всього задуманого, життєвої 
енергії та надійних друзів по життю. Нехай рідні завжди 
оточують вас любов’ю та розумінням, а колеги – повагою. 
Нехай все це стане запорукою удачі та радості у вашому 
житті. Нехай вам завжди посміхається доля. Хай повною чашею буде ваш дім, 

нехай радіє душа за дітей та збережеться на довгі роки ваша здатність бути потрібними людям.
                     З повагою Едуард пІдЛубний, голова райдержадміністрації. 
                                       Сергій ІВАнЦоВ, голова районної ради.

Початок навчального року. Квіти, посмішки, чисті 
зошити й твір на тему «Як я провів літо» – такі асоці-
ації пов’язані у дітей з першими вересневими днями. І 
вперше після закінчення школи мені теж хочеться на-
писати такий твір.

Літня відпустка – це завжди приємно. Керівник ту-
ристичного гуртка Дніпропетровського районного 
Будинку дитячої творчості Любов Люфтік запропо-
нувала тематично-пізнавальну екскурсію до Карпат. 
Я поїхала з чоловіком. Подорож для мене була дуже 
цікавою. Хоч я й знала багато про Карпати, але ні-
коли не думала, що вони такі мальовничо-казкові. 
Особливо мене вразили велетенські буки, смереки й 
берези, що стараються тягнутися вгору, не відстаючи 
від інших.

Гірське повітря було свіжим і чистим. Таким 
свіжим, що дихалося незвичайно легко. Здава-
лося, що воно наповнене пахощами різних трав і квітів, яких багато довкола 
Кожного дня наш активний відпочинок починався з пробіжки до джерела, ранко-

вої зарядки й смачної карпатської кухні, а потім – широ-
чезна екскурсійна програма: екотуристичний візит-центр 
Яремче, водоспад Пробій, Буковель, водоспад Гук, купан-
ня в плесі гірської річки Прут, хата «Гражда», підйом на 
найвищу вершину України.

Найзнаковішою подією стало сходження на Говерлу. 
Знайомі, які супроводжували нас, розповідали багато 
цікавих випадків, що траплялися в горах. Іноді ставало 
лячно, проте цікавість переборювала страх, і ми йшли 
далі. Підіймаючись все вище й вище, милувались густим 
лісом, що потопав у млі. Натрапивши на рясні кущі мали-
ни та чорниці, тут же робили привал і ласували ягодами,  
наче малі діти.  Нарешті  ми на вершині…

І все ж таки, яка прекрасна наша земля! Скільки потуж-
ної сили й суворої романтики у прикарпатських пейза-
жах! Усі, хто вже бачив десятки замків і фортець, попу-
лярних туристичних маршрутів, завітайте у Карпати, аби 

зіткнутися з чимось новим, дивно принадним. Не пошкодуєте! 
Віта бондАр, вчитель Новоолександрівської СЗШ.

ЦІкАВА подороЖ

незабутні враження

Споконвічна мрія народу України – жити в 
самостійній, незалежній державі збулася. 24 
серпня ми святкуємо 23 роки незалежності 
нашої держави. 

Що має Україна сьогодні? Досить велику 
й вигідно розташовану територію. Родючу 
землю й значні природні ресурси. Потужну 
економічну базу, основи якої були закладені 
в радянські часи. 
Багатовікову істо-
рію й самобутню 
культуру. Як суве-
ренна й незалежна 
держава, Україна 
має органи влади, 
зовнішні атрибу-
ти державності – 
герб, прапор, гімн. 
Головним багат-
ством України є її 
працьовитий, во-
лелюбний народ, а 
майбутнє нашого народу – діти. 

У Горянівській СШ було проведено свято, 
присвячене здобуттю незалежності нашої рід-
ної країни. Кому, як не нинішнім поколінням, 
доведеться розвивати та примножувати все те, 
що створено руками й розумом їхніх батьків. 

Зала, в якій проводилося свято, була при-
крашена символами України. Учні  школи в 
українських національних костюмах. У всіх 
урочистий, піднесений настрій. 

Свято відкрила директор школи Ніна Бояр-
чук. Вона привітала вчителів і учнів із Днем 
Незалежності України. Наголосила на тому, 
що наш народ опинився в складній полі-
тичній ситуації. Але наші бійці ціною свого 
життя захищають рідну землю від терорис-

тів. Ніхто з українців не хоче, щоб Україну 
захопили чужоземці.

Після виступу директора лунала пісня 
«Україна», яку діти виконували з великим 
натхненням. Учні старших  класів розповіда-
ли про символи України. В учасників свята й 
глядачів з’явилися на очах сльози після слів 
учениці 7 класу Валі Щогли:

Слова палкі, мелодія 
врочиста,

Для кожного села, 
містечка, міста –

Це ключ один 
з мільйонів голосів. 

Це наша клятва, 
заповідь священна,

Хай чують друзі
й вороги.

Що Україна вічна, 
незнищенна,

Від неї ясне світло
 навкруги.

Учитель географії Наталія Уряшник, дуже 
цікаво розповідала про найвідоміші міста Укра-
їни: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, 
Одесу, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Херсон.

Учні розповідали вірші про красу нашої 
Батьківщини, великий героїзм, сміливість, 
мужність наших побратимів, любов до рідної 
землі. На святі звучали ніжні мелодії україн-
ських народних пісень, які виконували діти, 
вчителі, батьки. Велике захоплення викли-
кав веселий гопак, у виконанні маленьких 
танцюристів. Весело й урочисто пройшло 
свято у колі шкільної родини.

Лідія СобоЛЄВА, 
учитель початкових класів Горя-
нівської СШ. 

Моя країна – Україна

ВІдЛуння СВяТА

Як і інші міста України, Дніпропетровськ відзначився рядом акцій спротиву 
російським товарам. Їх проводить «супермаркетна сотня» – молодь, яка проте-
стує проти купівлі виробленого в Росії чи завезеного звідти – всього того, що 
продається під кодом 46. Як повідомляють ЗМІ, патріотично налаштовані й по-
інформовані люди, справді, стали купувати менше таких товарів: не бажають 
підтримувати агресора! 

У квітні я теж була в «супермаркетній сотні»! Це – команда студентів із різ-
них навчальних закладів Дніпропетровська, ну, і нас троє – тих, кому за 45... 
Разом заходили у три супермаркети в центрі міста; юнаки та дівчата обира-
ли щось із кодом 46, по невидимій команді падали на підлогу, а ми, старші 
за віком, тримали плакат і вигукували: «Російське вбиває! Російське купив - 
кулю оплатив!». Були різні реакції на побачене. Одна дама з магазинним візком 
потрапила ніби в пастку – посеред розпластаних тіл. Вона хотіла вирватися, 
звернулася до дівчини, яка, за задумом, мала лежати мовчки й незворушно: 
«Дєвушка, подвинтесь...», - і наїхала дитині на волосся... В іншому місці на 
наше «Слава Україні!» – один з покупців обізвав нас «фашистами». У третьому 
супермаркеті знайшлася якась компанія, підігріта алкоголем, і це було найгір-
ше. Одне нетверезе вайло упало на когось із дітей, аж ноги задерло, типу, жар-
ти... Добре, що його товариш обстановку не нагнітав, подав руку, підняв. Було 
коротке з нами прирікання... Обійшлося.

З подій того насиченого вечора й народився мій вірш:

АкЦІя однА ІЗ нАродних СоТЕнЬ 
АкТиВІСТІВ – «СупЕрМАркЕТнА»

колектив управління агропромислового розвитку дніпропетров-
ської райдержадміністрації від щирого серця вітає із 55-річним юві-
леєм начальника управління агропромислового розвитку дніпропе-

тровської районної державної адміністрації – ТЕТяну ТкАч
Шановна Тетяно Іванівно!

Быть женщиной непросто, мы все об этом знаем.
Сыночек, дом, работа – и это не предел.
Вы на работе гений – все это замечают!

Вы для коллег была и есть пример!
Вы успеваете все! Как именно? – не знаем!

Но выглядите просто «на все сто».
И наш пришел черед поздравить с юбилеем,

И пожелать того, что требует душа,
Быть с каждым днем милей, добрее, здоровее,

Хотя и так во всем Вы хороша! 
Велике спасибі Вам за працю, ніжність, добре сло-

во, мудрість і любов!

Минулої суботи в селі Олек-
сандрівка в приміщенні сільської 
ради урочисто відкрили після ка-
пітального ремонту кімнату для 
укладення шлюбів. Першими мо-
лодятами, яким випала честь за-
реєструвати свій шлюб в надзви-
чайно яскравому, світлому й су-
часному РАГСі стали олександрівці Ірина та Володимир Мірезонцеви. 
На весілля наречених завітав народний депутат України Віктор Бут-
ківський. Він побажав молодому подружжю в мирі та злагоді дожити 

до золотого весілля, 
пронести безцінний 
дар – кохання – через 
усе життя. 

Вітав молодят і Пав-
ло Прокоф’єв, Олексан-
дрівський сільський 
голова, він ще й хре-
щений батько Ірини, 
тож пишається, що в 
Олександрівці, в роди-
нах простих трударів, 
зростають такі чудові 
красиві діти – надія й 
світле майбутнє рідно-
го села.

Хор «Васильки» Олександрівського Будинку культури співав весе-
лих весільних пісень та запрошував усіх молодят із близької та даль-
ньої округи «приїздити в Олександрівку», щоб у красивому оточенні 
відзначити найважливіше свято кожної подружньої пари – створення 
нової сім’ї. 

прАВнук
«Супермаркетній сотні» – студентам, 

які ведуть боротьбу з російськими то-
варами під гаслом: «російське купив – 
кулю оплатив!»
Твій дід не відав, що таке «флеш-моб»:

Ніхто не вчив життєві ролі грати...
Пішов на фронт – нащадкам нести щоб

Кінець війни на кирзаку солдата.
...І бачить з неба: час такий прийшов,
Що рідне правнуча – комусь під ноги!

Переступає пара підошов,
Губу копилить продавчиня строга...
Старий з небес невтішно спогляда:

Онук... підлога... кажуть, «супермаркет»?..
І вийшла з берегів жалю вода:
Оце б добути нині автомата!

«Онук упав! Лежить моє дитя!..
Я, звісно, з ним і миті не знайомий,

Але ж він – мій! Нащадок, майбуття!..
Чому лежить?! Чи подолала втома?
Чи хто образив (Господи, прости!)?

Чи кулаком поцілив хто у груди?!
(Було б до віку хлопця дорости –

А так за нього завжди меншим буду)...
Юнак лежав, затиснувши пакет...
Десь рідним домом 

бавились лелеки...
Отак – в сорок червертім – 

кулемет
Уклав на землю в Латвії 

далекій...
А нині, у столітті вже новім, 
Онук боровся з новим 

кулеметом:
«Я, діду, всім на світі розповім,
Я мовчки закричу 

на всю планету!
Заплющу очі... Раптом уявлю,

Як ти лежав – закляклий, занімілий...
Ти знай, дідусю: я тебе люблю!

Майбутнє роду прикриваю тілом!».
Лариса оМЕЛЬчЕнко, 

м. Підгородне.

найурочистіша  мить 
створення  нової  сім’ї


