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Громадська інформаційно-політична газета

Дмитро колєсніков привітав редакцію 
газети «Дніпровська зоря» 

із 75-річним ювілеєм!
«Дніпровська зоря» – це літопис Дніпропе-

тровського району. Оновлюючись та вико-
ристовуючи нові технології, народна газе-
та рік у рік лишається незмінною у голов-
ному – несе тепло, світло і любов до читача.   

Високо цінуємо професіоналізм, активну 
державницьку позицію та вагомий внесок ва-
шого колективу в розвиток Дніпропетровщини.

Добра й здоров’я, енергії й натхнення, успі-
хів на професійній ниві, визнання й вдячно-
сті широкої аудиторії шанувальників вашої 
творчості, яскравих знахідок на журналіст-
ських стежках та удач! Зі святом! 

Шановний колективе районної газети 
«Дніпровська зоря»! 

прийміть щирі вітання з нагоди почесного 
ювілею – 75-річчя газети «Дніпровська зоря»!

75 років для історії – значний термін, який мож-
на назвати цілою епохою! Великий шлях пройшла 
наша районна газета з тих пір, як колись в дале-
кому 1939 році вперше з’явилась перед читачами. 
Весь цей час вона була й залишається хорошим і 
чесним співрозмовником, мудрим порадником. 
Її яскраве публіцистичне слово завжди спонука-
ло до роздумів, формувало громадську думку. І 
сьогодні перед газетою стоять такі ж важливі за-
дачі – доставляти людям оперативну інформацію, 
виховувати нові покоління мешканців Дніпропе-
тровського району.

Бажаємо вам нових творчих успіхів, цікавих мате-
ріалів, небайдужих читачів. Здоров’я, щастя та бла-
гополуччя вам і вашим родинам. Нехай «Дніпров-
ська зоря» завжди залишається улюбленою газетою, 
яка тримає руку на пульсі життя! 

З повагою 
вадим кОБилЯЦЬкий, 
                                             голова райдержадміністрації.
любов БілА,              голова районної ради.

наш індекс: 61707
вартість: на місяць – 6,38 грн;

на 3 місяці – 19,14 грн; 
на 6 місяців – 38,28 грн; 

на рік – 76,56 грн. 
Без  поштових  послуг.

ПередПлатна  камПанія – 2014

Шановна Таміло володимирівно!
Щиро вітаю вас та очолюваний вами колектив 
із 75-річним ювілеєм газети «Дніпровська зоря».

Уже 75 років ви оперативно та об’єктивно ви-
світлюєте головні новини та події району. За цей 
період газета здобула визнання та прихильність 
читачів, беззаперечний авторитет у колег. Зав-
дяки професіоналізму колективу, відповідально-
сті та відданості обраній справі ваше видання є 
змістовним та цікавим для читацької аудиторії.

Бажаю працівникам «Дніпровської зорі» твор-
чого натхнення, нових професійних здобутків та 
актуальних тем на сторінках газети.

З повагою  Олександр вілкул, 
віце-прем’єр-міністр України, голова Дніпропе-
тровської обласної організації Партії регіонів.

Шановна Таміло володимирівно!
сердечно вітаю вас та колектив газети 

«Дніпровська зоря» із 75-річним ювілеєм!
З моменту свого створення «Дніпровська зоря» кори-

стується заслуженою повагою і любов’ю у широкого кола 
читачів. Газетні підшивки минулих десятиліть зберігають 
пам’ять про знаменні дати в історії рідного краю, про яскра-
ві події Дніпропетровського району, області. 

Професіоналізм редакції й прагнення розвиватися доз-
воляє тримати високу планку й залучати нову аудиторію. 
Ваші читачі люблять свою газету за інформаційну на-
повненість і особливий стиль спілкування, за щире праг-
нення сприяти вирішенню нагальних проблем. Людська 
шана і вдячність – справедлива нагорода за вашу прин-
ципову громадянську позицію та особливий підхід до 
ввіреної вам справи.

Бажаю колективу газети творчих успіхів, подальшого 
зростання читацької аудиторії, нових ідей, благополуччя й 
здійснення всіх мрій!
З повагою Євген уДОД, голова Дніпропетровської обласної ради  

Дорогі друзі! 
вітаю вас із 75-річчям виходу 1-го 
номера газети «Дніпровська зоря».

Різнобічна інформація, публіка-
ції державних документів, новини, 
репортажі з районних заходів про 
життя сільських рад, діяльність 
громадських організацій, статті про 
відомих людей – все це робить газе-
ту цікавою широкому колу читачів.

Переконаний, що і надалі ваш 
творчий колектив буде берегти 
сформовані професійні традиції, 
завжди йти в ногу з часом. 

Бажаю творчого натхнення, нових 
цікавих публікацій і великих ти-
ражів, щастя й здоров’я.

З повагою віктор БуТківсЬкий, 
народний депутат України від 

Партії регіонів.

Шановний колективе районної газети 
«Дніпровська зоря»!

від щирої душі вітаємо вас із знаменним 
75 - річним ювілеєм газети. 

Завдяки вашому уважному й чуйному відношен-
ню до будь-якої події, що відбувається в районі, і 
його висвітленню на сторінках улюбленої газети, 
районна газета завжди є близькою й рідною кож-
ному сільському жителю. Її чекають із нетерпін-
ням, її читають, до неї пишуть і звертаються. 

Творчий потенціал ваш безмежний, це видно 
по тому, як змінюється газета зовні й внутрішньо. 
Переживаючи окремі етапи життя: складні й не 
дуже, насичені подіями радісними й тривожними, 
газета «Дніпровська зоря» з року в рік – бажаний 
друг і супутник, а тому бажаємо колективу редак-
ції нових творчих задумів і планів, їх втілення в 
життя, високої оцінки вашої праці читачами, здо-
ров’я, сімейного щастя й благополуччя.

З повагою 
наталія пОпОвич, редактор Магдалинівської 

районної газети «Наше життя»,
людмила БрижА, редактор Петриківської ра-

йонної газети  «Петриківські вісті»,
Галина лиТОвченкО, редактор Криничан-

ської районної газети «Нові рубежі», 
від імені редакторів районних газет області.
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Шлях, що проліг крізь життя Шлях, що проліг крізь життя Шлях, що проліг крізь життя 

ЗверненнЯ ГОлОви ДніпрОпеТрОвсЬкОї ОДА 
ДмиТрА кОлЄснікОвА 

ДО жиТелів ДніпрОпеТрОвЩини
Дорогі земляки! Дорогі жителі 

нашої рідної Дніпропетровщини! Я 
звертаюся до вас у зв’язку з подіями, 
які відбувалися в області минулої 
неділі. Група радикально налашто-
ваних молодчиків спробувала напа-
сти на будівлю обласної державної 
адміністрації. Екстремісти були оз-
броєні металевими прутами й бітами, 
запальними сумішами та піротехніч-
ними засобами. Серед нападників 
були представники партії «Свобода», 
радикальні футбольні фанати, а ос-
новну масу становили приїжджі бой-
овики з інших регіонів України. Екстремісти зробили кілька спроб 
нападу, але всі спроби були припинені правоохоронними органами. 
Можу сказати відверто: такого на Дніпропетровщині ще не було. 
Наш регіон – промислове серце країни. Наш регіон – територія 
міжнаціональної та міжконфесійної злагоди. Наш регіон – тери-
торія громадянського миру й спокою. Будь-які питання у нас вирі-
шувалися й вирішуються шляхом переговорів. Група екстремістів 
спробувала поставити під загрозу мир і злагоду в нашому домі. 
Ми не будемо з цим миритися. Влада на Дніпропетровщині дасть 
рішучу й адекватну відповідь будь-яким спробам екстремістів де-
стабілізувати ситуацію в області, спробам порушити законність і 
порядок, спробам поставити під загрозу життя й здоров’я наших 
громадян. Я завжди виступав за діалог між політичними силами, 
між владою й суспільством. Я і сьогодні готовий до конструктив-
ної розмови з політичними силами з усіх питань розвитку регіо-
ну. Але я не дам радикально налаштованим молодикам жодного 
шансу зруйнувати те, що жителі Дніпропетровщини цінують 
понад усе – громадянський мир, згоду, особисту безпеку. З усією 
відповідальністю заявляю: я, як голова обласної державної ад-
міністрації докладу всіх зусиль для того, щоб захистити жителів 
регіону від будь-яких проявів екстремізму, від втягування Дніпро-
петровщини в громадянські конфлікти. Захистити пам’ять наших 
дідів, майбутнє наших дітей, мирне небо над головою.

Дорогі земляки! Сьогодні як ніколи для нас важливі грома-
дянський мир, стабільність і спокій. Тому я звертаюся до всіх 
батьків. Ваше завдання й ваша відповідальність сьогодні – убез-
печити своїх дітей від участі в акціях екстремістів. Я звертаюся 
й до молоді нашого регіону – не йдіть на поводу у провокаторів, 
не дозволяйте нікому керувати собою, використовувати себе 
як масовку для радикальних дій. Якщо ми сьогодні об’єднаємо 
свої зусилля – будь-які спроби принести на нашу рідну землю 
конфлікт і протистояння потерплять нищівної поразки.

преЗиДенТ укрАїни вікТОр ЯнукОвич піДписАв
укАЗ прО віДсТАвку прем’Єр-мінісТрА укрАїни 

ТА кАБінеТу мінісТрів укрАїни
Президент України прийняв від-

ставку Прем’єр-міністра України 
Миколи Азарова, задовольнивши 
його заяву про відставку.

Оскільки за статтею 115 Конституції 
України відставка Прем’єр-міністра 
України має наслідком відставку всьо-
го складу Кабінету Міністрів України, 
Президент України прийняв і відстав-
ку Уряду держави.

Водночас Глава держави, керую-
чись нормою частини п’ятої статті 
115 Конституції України, доручив 
Кабінету Міністрів України продов-
жувати виконувати повноваження до 
початку роботи новосформованого 

Кабінету Міністрів України. Відповідно до частини третьої стат-
ті 17 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» усі члени 
Кабінету Міністрів України, які перебувають у відставці, звіль-
няються зі своїх посад з початку роботи новосформованого Кабі-
нету Міністрів України. Таким чином, усі чинні члени Кабінету 
Міністрів України продовжують працювати на посадах і здійс-
нювати покладені на них повноваження до звільнення з посад в 
установленому Конституцією України порядку.

За чинним законодавством призначення Прем’єр-міністра  
України здійснюється Президентом України за згодою більше 
ніж половини від конституційного складу Верховної Ради Украї-
ни; письмове подання про надання згоди на призначення на поса-
ду Прем’єр-міністра України вноситься Президентом України до 
Верховної Ради України після прийняття рішення про відставку 
Кабінету Міністрів України, припинення повноважень Прем’єр-
міністра України; Верховна Рада України розглядає подання 
Президента України не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня 
внесення такого подання до парламенту. 

петро ДінеЦЬ.  
«ДНІПРОВСЬКА ЗОРЯ»

Газета – це друг і порадник людини,
Формує сучасні знання й майбуття.
Як важко без неї пробути й годину:
не маєш газети – то вже не життя.

Як знатимеш те, що навколо твориться?
Що сталось десь лихо, а десь – і святе,

Що всюди пшениця в степах колоситься,
майбутній рекордний врожай в нас росте.
постав як район наш в степах неозорих,

Які гарні вулиці зведено тут,
Як села змінились на вільних просторах,

Як виросли діти й до школи ідуть.
Хоч інколи хмариська нумо згущатися –

Хіба це заступить дорогу весні?
всі знають у нас, що за працю слід братися –

Тоді-то й засяють нам сонячні дні.
і наша «Дніпровська зоря» справедливо

Три чверті століття висвітлю все,
усім читачам – працьовитим, щасливим –

Щотижня програму й новини несе.
пишаюсь і славлю «Дніпровську зорю»,

Що пишучи правду, сил не жаліла,
і щиро бажаю цьому виданню –
Щоб так й до століття творило!
і знають дорослі та літні, їх діти

новини з далеких куточків земних,
про те, як красиво і правильно жити,

читають шедеври митців молодих.
і тим, що творять і творили газету,

всі люди найвищу оцінку дають,
і навіть в нестримному Божому леті

подяку і сили небесні їм шлють!
вони початківців терпляче навчали,

З їх перших творінь «вимітали сміття»,
З юннатів загін фахівців формували,

Давали надійні путівки в життя.
Бажаю ж вам всім лише чисте творити,

Єднати творців у могутні ряди,
в редакції плідно писати й дружити,

і хай Цар небесний боронить завжди!

ОФіЦійнО

дніпровська зоря
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пленАрне ЗАсіДАннЯ

звернення депутатів 
дніпропетровської раЙонної ради 

дніпропетровської оБЛасті 
до президента україни, 

каБінету Міністрів україни, 
поЛітиЧниХ сиЛ та ГроМадян

Події, які відбуваються в місті Києві на вулиці 
Грушевського, викликають у нас велике занепоко-
єння. Мирні акції стали переростати у масові безпо-
рядки, супроводжуватися погромами та підпалами, 
застосуванням насильства. Ми вважаємо, що такі дії 
несуть загрозу не лише для громадськості Києва, а 
й для всієї України. Ми не можемо стояти осторонь.

Від імені наших виборців – жителів Дніпропетров-
ського району – ми рішуче засуджуємо дії екстреміс-
тів, які є серед мітингуючих. Ми не дозволимо групі 
оскаженілих молодчиків розвалити країну. Україна 
у нас одна й іншої – немає!

Ми звертаємося до Президента  України вжити 
всіх законних заходів щодо негайного мирного вре-
гулювання політичного конфлікту, застосувавши всі 
законні способи для захисту конституційного ладу в 
країні та повернення ситуації в законне русло, а та-
кож взяти під особистий контроль всі випадки, які 
виходять за межі конституційності.

Ми звертаємося до Кабінету Міністрів України 
із закликом зберегти економічну стабільність дер-
жави, забезпечити роботу всіх державних установ, 
об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери. 
Ми не повинні допустити негативних впливів полі-
тичної дестабілізації на економічну ситуацію в краї-
ні, безпеку та добробут громадян.

Зважаючи на те, що Дніпропетровський район є сіль-
ськогосподарським районом, ми звертаємося до Кабінету 
Міністрів України не допустити зупинки підприємств, 
які співпрацюють з агропромисловим комплексом.

Ми звертаємося до політичних партій, всіх гро-
мадських діячів та громадян діяти виключно у пра-
вовому, конституційному полі та докласти всіх мож-
ливих зусиль для збереження стабільності в державі. 
Суспільству необхідний діалог по вирішенню всіх 
проблемних питань. Але такий діалог повинен відб-
уватися виключно на принципах законності, грома-
дянського миру та стабільності.

Ми закликаємо громадян України керуватись у своїх 
діях принципами законності, толерантності, громадсь-
кої свідомості та не піддаватись на провокації.

Ми вважаємо, що саме такий зважений державни-
цький підхід дасть можливість досягти порозуміння, 
не допустити при цьому зупинки та закриття промис-
лових підприємств, невиплату пенсій та заробітних 
плат, підвищення рівня безробіття, розбалансування 
системи життєзабезпечення та головне – протистоян-
ня в суспільстві.                

24 січня 2014 року під головуванням голови районної ради Любові Білої відбу-
лося пленарне засідання 29 сесії районної ради. 

На розгляд сесії, проведення якої ініціювали 19 депутатів районної ради, вино-
силося питання «Про звернення депутатів Дніпропетровської районної ради VI 
скликання». Під час обговорення, в якому взяли участь голова районної державної 
адміністрації Вадим Кобиляцький, депутат обласної ради Олександр Ніколаєв, де-
путати районної ради Костянтин Купріянов, Олег Рубль, Володимир Мартинець, 
Олександр Козакевич, Анатолій Река, Володимир Кононов, депутати висловлювали 
свою думку щодо подій, які відбуваються в м. Києві. 20 депутатів із 20 присутніх на 
сесії підтримали звернення Дніпропетровської обласної ради, затвердили звернен-
ня депутатів районної ради, яке було направлене Президенту і Кабінету Міністрів 
України. У пленарному засіданні районної ради брав участь заступник голови 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації Станіслав Молоков.   

29 сесіЯ ДніпрОпеТрОвсЬкОї 
рАйОннОї рАДи VI скликАннЯ

У вівторок на оперативній нараді 
при голові райдержадміністрації 
була заслухана доповідь начальника 
відділу житлово-комунального го-
сподарства та будівництва райдер-
жадміністрації  Валентини Верпа-
ховської. Підготовку житлово-кому-
нального господарства та соціальної 
сфери району до осінньо-зимового 
періоду 2013/2014 років було розпоча-
то з аналізу причин, які могли б зава-
дити своєчасному початку та сталому 
проходженню опалювального сезону. 
В першу чергу це робота коте-
лень. По Дніпропетровському 
району теплову енергію виро-
бляють 34 котельні, які уклали 
угоди на постачання природ-
ного газу з ДК «Газ України»  
на поточний опалювальний 
період і всі знаходяться в робо-
чому режимі, а саме:

3 котельні Міського комуналь-
ного підприємства «Дніпро-
петровські міські теплові ме-
режі», які опалюють багато-
квартирні житлові будинки  
та об’єкти соціальної сфери се-
лища Ювілейне та 31 котельня 
відділу освіти – опалюють на-
вчальні заклади. Також опалю-
ються 17 дошкільних закладів  
та 32 заклади охорони здоров’я. На 
індивідуальне опалення переведено  
до 80 відсотків житлових будинків 
району.

Відділом житлово-комунального го-
сподарства та будівництва райдержад-
міністрації згідно доручень Президен-
та України було підготовлено розпо-
рядження голови райдержадміністра-
ції від 26 вересня 2013 року № 454-р 
«Про початок опалювального сезону 
2013-2014 років», відповідно якого  
до 9 жовтня 2013 року на території 
району було включено 100 відсотків 
котелень, які опалюють об’єкти со-
ціальної сфери та житловий фонд. 

Згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про зниження 
ціни на природний газ» №951  від 
30 грудня 2013 року встановлено з 
1 січня 2014 року граничний/мак-
симальний рівень ціни на природ-
ний газ, що реалізується установам 

та організаціям, що фінансуються 
з державного і місцевих бюджетів, 
– 2448 гривень за 1000 куб. ме-
трів та промисловим споживачам  
та іншим суб’єктам господарюван-
ня – 3113 гривень за 1000 куб. метрів  
на I квартал 2014 року.

На виконання вищезазначеної 
постанови Національна комісія,  
що здійснює державне регулювання 
у сфері комунальних послуг поста-
новою № 499 від 31грудня 2013 року 
визначила тарифи на теплову енергію,  

її виробництво, транспортування для 
бюджетних і комерційних споживачів 
Міському комунальному підприєм-
ству «Дніпропетровські міські те-
плові мережі» відповідно до законів 
України «Про теплопостачання»  
і «Про державне регулювання у сфері 
комунальних послуг» та Указу Прези-
дента України.

За розрахунками, зниження вар-
тості теплової енергії для об’єктів 
бюджетної сфери дозволить зеконо-
мити протягом 2014 року близько 
130 млн грн бюджетних коштів по 
Дніпропетровській області.

Як свідчить аналіз, основним інди-
катором динаміки рівня розрахунків 
споживачів є якість наданих житло-
во-комунальних послуг та встанов-
лення економічно-обгрунтованих 
тарифів. З початку 2013 року за жит-
лово-комунальні послуги мешканцям 
району станом на 1 листопада 2013 

року нараховано – 34 млн 148 тис. 
грн, сплачено – 39 млн 436 тис. грн, 
рівень сплати складає 115,5 %, а об-
ласний показник складає 100,4%. 

Заборгованість по району щоріч-
но зменшується. Так станом  
на 1 листопада 2013 року заборго-
ваність складає 6 млн 157 тис. грн 
(це борги минулих років). Протягом 
2013 року погашено заборгованість на 
46,2% порівняно із заборгованістю на 
початок року, а саме на 5 млн 288 тис. 
грн.  Неодноразово підготовлені і опу-

бліковані статті у районній газеті 
«Дніпровська зоря» щодо необ-
хідності своєчасних розрахунків 
усіма категоріями споживачів за 
спожиті житлово-комунальні по-
слуги. 

Відділом житлово-комуналь-
ного господарства та будівни-
цтва райдержадміністрації про-
ведено роботу з кожним борж-
ником району щодо погашення 
заборгованості за спожитий 
природний газ, згідно наданої 
інформації по боржникам ПАТ 
«Дніпрогаз». Дніпропетровсь-
кий район електричних мереж 
інформацію про найбільших 
боржників за спожиту електро-
енергію надати відмовився, мо-

тивуючи тим, що вирішує це питання 
подаючи позовні заяви на боржників 
до суду. 

Згідно з завданями і доручен-
нями Президента України про-
водиться своєчасне нарахуван-
ня субсидій та пільг громадя-
нам Дніпропетровського району  
та надання документів для їх фінан-
сування. З метою забезпечення прав 
громадян району на житлові субсидії  
з початку опалювального періоду 
було організовано приймання заяв 
для призначення житлових субсидій 
в сільських, селищних та міській раді 
– уповноваженими спеціалістами міс-
цевого самоврядування, а також без-
посередньо в «Єдиній приймальні» 
управління соціального захисту на-
селення. Принцип надання субсидій 
було неодноразово надано роз’яснен-
ня в ЗМІ та відображено на стендах в 
місцях прийому документів.

У 2013 році за призначенням суб-
сидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг 
звернулось 830 сімей, а з початку опа-
лювального періоду – 651 сім’я. 

Згідно чинного законодавства з 
початку 2013 року було призначено 
таку допомогу 754 субсідії, з них 598 
субсидій - з початку опалювального 
періоду, комісійно надано 97 за звіт-
ний рік, в т.ч. 71 з початку опалюваль-
ного періоду. Середній розмір субси-
дії призначений на одну сім’ю встано-
вив 124,2 грн. 

У районі ведеться постійний кон-
троль за станом заборгованості  
за спожиті енергоносії житлово-ко-
мунальними підприємствами. Ак-
тивізовано роботу господарств, 
підприємств всіх форм власності, 
організацій та установ по погашен-
ню заборгованості за використа-
ний природний газ та енергоносії  
з метою запобігання відключення ко-
телень за борги в опалювальний сезон 
2013-2014 років. 

Для невідкладного усунення мож-
ливих аварійних ситуацій на об’єктах 
тепло-, водопостачання та житлового 
господарства у стані підвищеної го-
товності/цілодобовому режимі пере-
буває оперативно-черговий персонал 
аварійних служб підприємств житло-
во-комунального господарства.

Для оперативного реагування в 
райдержадміністрації створено дис-
петчерську службу та організовано 
взаємодію аварійних служб житло-
во-комунального господарства в разі 
виникнення надзвичайних ситуацій. 
Щоденно о 6.00 та до 19.00 годині на-
дається звіт до диспетчерської служ-
би облдержадміністрації про проход-
ження опалювального сезону на тери-
торії району. Також вирішуються пи-
тання на звернення мешканців району 
в разі виникнення проблем в умовах 
опалювального періоду.

Надзвичайних ситуацій на об’єктах 
життєзабезпечення, що могли при-
вести до значного погіршення умов 
життєдіяльності населення в районі 
під час різкого зниження температу-
ри в опалювальний період не відбу-
валося.  

ОперАТивнА нАрАДА

реАліЗАЦіЯ в реГіОні ЗАвДАнЬ, ДОру-
ченЬ преЗиДенТА укрАїни ЩОДО ЗАБеЗ-
печеннЯ сТАлОГО прОХОДженнЯ ОпА-
лювАлЬнОГО періОДу, БеЗпечниХ умОв 
жиТТЄДіЯлЬнОсТі меШкАнЦів, сТА-
БілЬнОї рОБОТи піДприЄмсТв, усТАнОв

нАЦДержслужБА укрАїни інФОрмуЄ
Протягом 2013 року до Нацдержслужби України та управлінь державної служ-

би Головного управління державної служби України в Автономній Республіці 
Крим, областях, м. Києві та Севастополі надійшло 13 063 звернення громадян.

Основна частина звернень надходить від державних службовців, посадових 
осіб місцевого самоврядування та пенсіонерів з числа державних службовців. 
Від громадян, які мають встановлені законодавством пільги, а саме: інвалідів, 
ветеранів війни та праці, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та інших грома-
дян, які потребують соціального захисту і підтримки, надійшло 47 звернень (4,2 
% від загальної кількості). Основні питання, порушені у зверненнях стосуються 
обчислення стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії дер-
жавного службовця, поліпшення матеріального та соціально-побутового забез-
печення державних службовців, а також питання проходження державної служ-
би.

У 2013 році забезпечено проведення 50 прямих телефонних ліній «Дер-
жавна служба». Під час роботи прямих телефонних ліній розглянуто 284 
запитання від 254 громадян (у 2012 році – 50 прямих телефонних ліній, 
572 запитання від 466 громадян).

Нацдержслужба України продовжує вживати заходи щодо забезпечення 

кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного й своєчасного розгляду звер-
нень громадян з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задо-
волення законних вимог заявників, у разі необхідності, поновлення порушених 
конституційних прав.

Так, у 2013 році згідно з Планом заходів, спрямованих на покращення органі-
зації роботи із зверненнями громадян та забезпечення гарантування реалізації 
конституційного права на звернення громадян до Нацдержслужби України та 
управлінь державної служби Головного управління державної служби Украї-
ни в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі, оновле-
но класифікатор звернень громадян в системі електронного документообігу 
«Мегаполіс. Документообіг», удосконалено роботу щодо обліку й контролю за 
вирішенням усних та письмових звернень громадян за результатами особистого 
прийому громадян керівництвом Нацдержслужби України, питання стану ор-
ганізації роботи зі зверненнями громадян включено до планів перевірок у тери-
торіальних органах. 

Нацдержслужба України забезпечує необхідні заходи щодо реалізації консти-
туційного права громадян на звернення, неухильного виконання норм Закону 
України «Про звернення громадян» на засадах об’єктивності, всебічності та 
вчасності їх розгляду відповідно до вимог чинного законодавства України.
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сТАрТувАв кОнкурс ДиТЯчОї ТвОрчОсТі 
«ОчимА ДиТини прО БюДжеТ крАїни»

З метою виховання культури сумлінного платника подат-
ків, зборів, платежів у школярів та ознайомлення їх з професі-
єю фахівця податкової та митної справи Міністерство доходів 
і зборів України організовує конкурс дитячої творчості «Очи-
ма дитини про бюджет країни». 

конкурс проводиться з 1 січня до 30 вересня 2014 року у 
три етапи:  І – районного рівня (протягом січня – квітня 2014 
р.); ІІ – регіонального рівня (впродовж травня 2014 р.); ІІІ – Все-
українського рівня (протягом червня – серпня 2014 р.). 

Брати участь у конкурсі можуть учні двох вікових кате-
горій: І категорія: ті, кому станом на 1 січня року, що триває 
виповнилося 9 -11 років; ІІ категорія: ті, кому станом на 1 січ-
ня року, що триває виповнилося 12-15 років. 

Конкурсанти змагатимуться між собою за такими напрям-
ками дитячої  творчості з податкової та митної тематики, як:  
художні твори;  комп’ютерна графіка (комп’ютерна анімація);  
літературні твори. Надіслані на конкурс роботи не рецензу-
ються та не повертаються авторам. 

вимоги до оформлення художніх творів: роботи, викона-
ні у довільній живописній формі повинні відповідати загаль-
ній тематиці конкурсу; розмір роботи не повинен бути біль-
шим за формат А2; робота не повинна оформлятися рамкою, 
паспарту, наклейками тощо; на зворотному боці кожної кон-
курсної роботи або додатка до роботи необхідно зазначити 
українською мовою (назву роботи, техніку виконання; прізви-
ще, повне ім’я та дату народження автора; місце проживання 
(повну адресу) автора; коротку біографічну довідку з описом 

творчих здібностей та хобі; назву навчального закладу, кон-
тактний телефон).

Роботи, створені за допомогою комп’ютерної графіки, які 
надаються на конкурс, можуть бути виконані у довільній 
формі та мають відповідати загальній тематиці конкурсу. Час 
демонстрації рухомої графіки не повинен перевищувати 5 
хвилин. Твори мають бути (за можливості) надруковані на па-
пері формату А4 в одному примірнику та обов’язково подані в 
електронному вигляді (диск).

На Конкурс подаються різножанрові літературні дороб-
ки (оповідання, новела, публіцистичний роздум, замальов-
ка, казка, фейлетон, реферат, поезія тощо). Літературні тво-
ри повинні бути надруковані на папері формату А4 в одно-
му примірнику, а також обов’язково подані в електронному 
вигляді (диск, дискета, електронна пошта). Обов’язково, як 
до робот із комп’ютерної графіки так і літературних творів, 
що подаються для участі в конкурсі, повинна додаватися 
довідка про автора із зазначенням: його прізвище, повного 
ім’я та дати народження; місця проживання (повну адресу); 
короткої біографічної довідки з описом творчих здібностей 
та хобі автора, а також назви навчального закладу, контак-
тного телефону.

Перший етап конкурсу вже стартував. Тож, шановні шко-
лярі, роботи оформлені належним чином, для участі в кон-
курсі ви можете надати не пізніше 15 квітня 2014 року до те-
риторіальних органів Міндоходів і зборів області за місцем 
проживання. 

Головне управління міндоходів у Дніпропетровській 
області запрошує талановиту молодь взяти участь в кон-
курсі та висловити своє бачення, розуміння ролі, значення 
місця податків, зборів, платежів у житті держави і суспіль-
ства. чекаємо з нетерпінням!

У Старокодацькому сільському Будинку культури про-
йшов захід до Дня Соборності України. Художній керівник 
Будинку культури Антоніна Саєнко розповіла присутнім, 
що 95 років тому (1919 р.) відбулося проголошення об’єд-
нання українських державних утворень УНР та ЗУНР – в 
єдину соборну незалежну державу. Було проголошено Акт 
злуки. 

Дитячий колектив «Соняшник» співав пісні та читав вір-
ші про Україну:

свЯТкОві урОчисТОсТі

ВзяВшись за руки – до Волі

мінісТерсТвО ДОХОДів і ЗБОрів

Давня китайська мудрість стверджує: «Шлях у тисячу миль завжди почи-
нається з першого кроку». Свій перший крок до мрії, успіху зробили креатив-
но мислячі, розумні, талановиті учні Кіровського, взявши участь і здобувши 

перемогу на районних та обласних предметних олімпіадах. Їх, обдарованих 
дітей –  цвіт української нації, радо вітав на урочистій зустрічі Кіровський 
селищний голова, член Партії регіонів, Вадим Вілько.

На зустріч були запрошені кращі з кращих – учні Кіровської середньої школи, пере-
можці ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад: з біології – Римма Юнусо-

ва,  Юлія Алєксєєнко,  з географії та астрономії -  Максим Рибченко та Сергій Доро-
шенко, з економіки - Анна Готвянська,  з психології та педагогіки , екології – Вікторія 
Пеня, з психології та педагогіки -  Ірина Коляда, з математики – Костянтин Калга 

та Святослав Комиза, з україн-
ської мови та літератури – Влада 
Самойленко, Марія Грек, Анна 
Готвянська, Олександра Мамон-
това та  вчителі, які підготували 
переможців, а також  батьки.

Звертаючись до дітей, 
Кіровський селищний го-
лова Вадим Вілько подяку-
вав їм за те, що вони своїми 
знаннями, старанністю, та-
лантом і, без сумніву, вели-
кою працею досягли знач-
них результатів у навчанні, 
й наголосив, що завдання 
влади – сприяти розвит-
ку талановитих і обдарова-

них дітей. Вадим Леонідович  вручив учням грошові стипендії, 
квіти та солодкі подарунки, вчителям – грамоти, батькам – подяки. 
Та найголовніше – діти мають пам’ятати, як би не склалася доля й яким би 
високим не був їх життєвий політ, вони – українці, їм належить майбутнє 
української держави.                  Ольга сенеЦЬ, завуч Кіровської СЗШ.

У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення й утвердження власної державності наш народ не раз 
переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого – боротьба українського народу 

за соборність своїх земель. Історія розпоряди-
лась так, що впродовж століть наш народ та 
землі України були розрізнені й належали до 
інших держав. Вранці 22 січня 1919 року на 
площі біля святої Софії було виголошено ве-
ликі слова: «Віднині зливаються в одне, віка-
ми відділені одна від одної частини України 
– Галичина, Буковина, Закарпаття й Придні-
прянська Україна – в одну Велику Україну…

Це свято відзначається щороку в день 
проголошення Акту возз’єднання Укра-
їнської Народної Республіки й Західно 
Української Народної Республіки, що 
відбулося в 1919 році. Офіційно в Украї-
ні День Соборності відзначається з 1999 
року. Пройшло 95 років від дня проголо-
шення України соборною державою.

У цей день не залишилися осторонь такої 
знаменної дати педагогічний та учнівський 

колективи Чумаківської СЗШ. Перед початком занять провели інформаційну лінійку. Багато учнів прийшли в 
школу в українських  костюмах. У школі грала музика, панував святковий настрій. Весь колектив школи брав 
участь у створенні «живого ланцюга», який з’єднав між собою руки школярів і педагогів, руки дітей різних наці-
ональностей,  також став символом духовної єдності українського народу.  По класах пройшов Єдиний урок. Під 
час перерв провели акцію «Діти єднають Україну»: на карті України діти малювали свої долоні. День пройшов 
у піднесеному настрої. Український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змо-
гу об’єднати всі зусилля своїх синів за створення нероздільної, незалежної, самостійної, суверенної 
Української держави на добро і щастя українського народу. 

юлія сТАрОкОнЬ, вчитель української мови та літератури Чумаківської СШ.

ЦвіТ укрАїнсЬкОї нАЦії

ОБДАрОвАні ДіТи – мАйБуТнЄ кірОвсЬкОГО

симвОл ДуХОвнОї ЄДнОсТі

День СоборноСті  України 
в ЧУмаківСькій школі 

Молюсь за тебе Україно,
Молюсь за тебе кожен час,
Бо ти у нас одна – єдина,
Писав в своїх віршах Тарас.
Молюсь, - казав він, -

 щоб у тебе
Не було між людьми війни,
Щоб завжди було чисте небо

На нашій стомленій землі.
Щоб завше у садку 

смерека
Весняним квітом під 

вікном цвіла
І прилітали з вирію лелеки,
Щоб гомін хвиль 

послухати Дніпра!
ніна прОТОпенкО, директор СБК,  член Партії регіонів.

Дснс ЗАсТеріГАЄ
До редакції надійшов лист від наших постійних читачів із прохан-

ням висловити слова подяки: «На прохання в напрямку до наших сіл 
Чумаки, Маївка, Степове й Зоря були надані додаткові рейси. Завдяки 
цьому транспорту жителі наших сіл зможуть вчасно добратися на ро-

боту, не витрачаючи час на очікування інших рейсів. Наприклад: робо-
та закінчується о 8.00 год., і раніше доводилося чекати до 10-11 год., а зараз можна 

дістатися 9-ти годинним маршрутом, а в місто Дніпропетровськ можна виїхати маршру-
том о 7.30 год., що дозволяє бути в м. Дніпропетровську до 9 год., також виїхати із м. Дні-
пропетровська о 19.00 год., що дуже зручно для нас. Завдяки рейсу Дніпропетровськ АВЦ – 
Чаплинка з часом відправлення 9.00 год. у багатьох людей з’явилася можливість потрапити 
у с. Зоря в 10-10.30 год. А також у зв’язку з тим, що жителі с. Зоря та с. Маївка відносяться 
до Чумаківської сільської ради, їм доводиться звертатися в сільську раду з різних питань, 
то введення додаткових маршрутів полегшило зв’язок між селами Зоря, Маївка, Чумаки. 
Висловлюємо подяку керівництву ТОВ АТП 11231, особисто директорові Ларисі Но-
віковій, помічникові народного депутата України від Партії регіонів Віктора Бутків-
ського, які врахували наші побажання й організували додаткові рейси, а саме: 6.15 
год. – Дніпропетровськ АВЦ – Маївка; 7.30 год. Маївка – Дніпропетровськ АВЦ; 9.00 
год. Дніпропетровськ АВЦ – Чаплинка; 11.00 год. Чаплинка – Дніпропетровськ АВЦ; 
15.00 год. Днепропетровск АВЦ – Маївка; 16.25 год. Маївка – Дніпропетровськ АВЦ; 
19.00 год. Днепропетровск АВЦ – Маївка; 20.20 год. Маївка – Дніпропетровськ АВЦ. 
Тому ми ще раз хочемо подякувати адміністрації АТП і водіям, які обслуговують маршру-
ти нашого напряму, побажати всім здоров’я, успіхів у роботі, благополуччя й всього самого 
найкращого».  

З повагою касьяненко н.с., котенко в.і., романюк л.в.  від імені жителів сіл 
чумаки, маївка, степове, Зоря.

реДАкЦійнА пОШТА пОДЯкА ЗА ТрАнспОрТ

З погіршенням погодних 
умов Державтоінспекція Украї-
ни звертається до водіїв із проханням не 
забувати: керування транспортними засо-
бами в складних погодних умовах вимагає 
уважності, зосередженості та обережності.  
Не перевищуйте швидкість, користуйтеся 
пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної 
дистанції та правил паркування (аби не 
заважати роботі снігоприбиральної тех-
ніки). З особливою обережністю рухай-
теся по мостах та естакадах, відмовтеся 
від ризикованих маневрувань. В умовах 

недостатньої видимості, рухай-
теся з увімкненим ближнім світ-

лом фар чи протитуманними ліхтарями. 
Під час різкого погіршення погодних 
умов, по можливості утримайтеся від поїз-
док на власному транспорті, особливо на 
далекі відстані. 

Якщо ж все ж таки виїхати вкрай необ-
хідно, будьте особливо уважними та обе-
режними за кермом. Не нехтуйте власною 
безпекою та безпекою пасажирів, уважно 
стежте за прогнозами синоптиків та до-
тримуйтесь порад Державтоінспекції. 

ДАї інФОрмуЄ

прОФілАкТикА ЗАсТуДи ТА переОХОлОДженнЯ
Тривале перебування на вулиці при низькій температурі по-

вітря, а також обмежена рухливість, яка властива зимовій риболовлі, може призвести до 
переохолодження організму та спричинити застуду. Якщо ви плануєте довгий час пере-
бувати на вулиці, подбайте про теплий та зручний одяг і взуття. Одягайтеся! Чим біль-
ше одягу, тим довше зберігатиметься тепло. Якщо замерзнуть ноги – перехолодження 
не минути. Взуття повинно бути теплим, та в жодному разі не тісним.  У морози, перед 
виходом на вулицю, змазуйте шкіру жирним кремом – це захистить її від холоду. Губи 
змащуйте гігієнічною помадою. Через 1-1,5 години грійтесь у теплому приміщенні, або 
постійно рухайтесь, дбайте, щоб не промокло взуття. Допоможе зігрітись тепле молоко, 
чай із лимоном, але не кава. Не вживайте спиртного на морозі та не куріть, бо нікотин 
теж звужує судини - людина ще більше мерзне. 

в’ячеслав БілАШенкО, начальник Дніпропетровського районного Сектору 
ГУ ДСНС України у  Дніпропетровській області.

З метою усунення перешкод у ро-
звитку бізнесу, недопущення фак-

тів порушення прав фізичних осіб-підприємців та суб’єктів госпо-
дарювання, незаконного втручання у їх господарську діяльність, ти-
ску з боку органів державного контролю та правоохоронних органів 
у прокуратурі Дніпропетровського району запроваджено телефон 
«гарячої лінії» – (056) 27-90-04. повідомлення приймаються у 
будні дні з 09 до 18 години, перерва з 13 до 14 години.

відповідно до ст. 15 Закону україни «про державну службу», про-
куратура Дніпропетровського району оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади спеціаліста 1 категорії прокуратури Дні-
пропетровського району.  У конкурсі можуть брати участь громадяни 
України, які мають повну вищу освіту вiдповiдного професійного спря-
мування, вільно володіють українською мовою, вміють працювати на 
комп’ютері та не досягли граничного віку перебування на державній 
службі. До заяви про участь у конкурсі додаються такі документи: за-
повнена особова картка  (форма П-2ДС) з відповідними додатками;  ав-
тобіографія; засвідчені копії документів про освіту; дві фотокартки роз-
міром 4 х 6 см; декларація про майно, доходи та зобов’язання фінансово-
го характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 2013 рік; копія паспорту 
громадянина України.Термін подання заяви – один місяць з дня 
оголошення конкурсу. За довідками звертатись: прокуратура 
Дніпропетровського району, Дніпропетровський район сел. 
ювілейне, вул. Теплична, 7, тел.: (0562) 27-70-47.

прОкурАТурА інФОрмуЄ
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75 цікавих, творчих, сповнених подій 
років. кожен день, тиждень, місяць, рік 
особливий, пам’ятний не тільки для не-
величкого колективу редакції, а й для 
всіх читачів. журналісти говорять: 
«Газета – це чернетка історії», а ми до-
дамо: «Газета – це літопис краю». саме 
наша газета вичерпно інформує про 
важливі і цікаві події, розповідає про 
успіхи району, розмір-
ковує про високе і не 
забуває про буденне, 
повертає спогадами у 
минуле й мріями про 
майбутнє.

У залі засідань рай-
онної ради відбулися 
районні урочистості з 
нагоди 75-ти річного 
ювілею заснування газе-
ти «Дніпровська зоря». 

На цьому святковому 
заході слова привітань з нагоди ювілею ко-
лективу редакції прозвучали від керівників 
району:

«Колективе редак-
ції районної газети 
«Дніпровська зоря», ве-
терани журналістської 
справи!

Сьогодні ми святкує-
мо  ювілейний День на-
родження нашої рідної 
газети – єдиного друко-
ваного видання Дніпро-
петровського району.

75 років для історії – 
це майже ціла епоха. Ве-
ликий шлях пройшла наша «Дніпровська 
зоря» з того часу, як колись в далекому 1939 

році вперше з’явилася перед читачами. 
Весь цей час вона 

була і залишаєть-
ся чесним співроз-
мовником і мудрим 
порадником. Її ма-
теріали поповнюють 
яскравими, неза-
бутніми сторінками 
літопис нашого рай-
ону.

Кожен з нас, горта-
ючи архівні номери 
газети, знайде ма-
теріали й фотографії про розвиток і станов-
лення району, про себе, про своїх вчителів, 
батьків, дітей, колег та друзів. 

І сьогодні перед газетою стоять такі ж 
важливі задачі – надавати людям оператив-
ну інформацію, виховувати нове поколін-
ня українців. На сторінках «Дніпровської 
зорі» відображаються найбільш цікаві події 
в житті України, Дніпропетровщини, тери-
торіальних громад району. Ми з захоплен-

ням і гордістю читаємо про талановитих 
мешканців нашого району, про перемоги 
нашого району.

Завдяки професійності колективу ре-
дакції під керівництвом Таміли Жорняк 

«Дніпровська зоря» є однією з кращих 
районних газет Дніпропетровщини!  

Тож з нагоди ювілею бажаю вам нових 
творчих успіхів, цікавих матеріалів, небай-
дужих читачів. Здоров’я, щастя і благопо-
луччя вам і вашим родинам. 

Нехай «Дніпровська зоря» завжди зали-
шається нашою улюбленою газетою, яка 
тримає руку на пульсі життя!»

Редактор газети Таміла Жорняк була 
нагороджена Вадимом Кобиляцьким, го-
ловою райдержадміністрації, Грамотою 

за сумлінну працю, 
високий професіо-
налізм, активну участь 
у суспільному житті 
району та з нагоди 75-
ти річчя. Також редак-
тор відзначена Подя-
кою голови районної 
ради Любові Білої за 
професіоналізм, від-
повідальне відношен-
ня до виконання своїх 
обов’язків, наполег-

ливість у вирішенні поставлених завдань.  
Також  були відзначені грамотами та по-

дяками кращі працівники редакції. Грамо-
тою голови райдер-
жадміністрації були 
нагороджені: Люд-
мила Завийборода, 
дизайнер з верстки, 
яка працює в газеті 
більше 10 років; На-
талія Яківець, від-
повідальний секре-
тар; Юлія Чумак, 
завідувач відділу 
листів. Подякою го-
лови районної ради 
відзначена Світлана 
Резніченко, завідувач фінансово-госпо-
дарського відділу – головний бухгалтер. 

Почесними гостями свята були: Володи-
мир Холод – редактор газети «Дніпровська 
зоря» з 1979 по 1998 рік, Михайло Скорик 
– редактор газети з 2001 по 2005 рік. 

З величезною пошаною Таміла Жорняк 
відзначила Почесною грамотою Володи-
мира Холода за багаторічну самовіддану 

працю, відповідальний 
підхід до ввіреної спра-
ви, прищеплення любові 
широкого кола читачів 
до районної газети, вирі-
шення на сторінках дру-
кованого видання важли-
вих питань суспільного 
життя, та з нагоди 75-ти 
річного ювілею Дніпропе-
тровської районної газети 
«Дніпровська зоря». А 
також Михайла Скорика 
за активну принципову 
громадську позицію, від-
повідальний підхід до 
ввіреної справи, натхнен-
ну роботу на благо тру-
дівників Дніпропетровсь-
кого району, вирішення 

на сторінках газети важливих питань су-
спільного життя та з нагоди 75-ти річного 
ювілею Дніпропетровської районної газе-
ти. 

Ветерани журналістської справи редак-

тори «районки» минулих років відзначи-
ли, що газета, вірна традиціям, сьогодні 
є важливим вісником життя районної 
громади, побажали колективу цікавих 
публікацій та творчого натхнення. 

Цього дня колектив газети «Дніпровська 
зоря» привітав також Олексій Ковальчук, 
голова Дніпропетровської обласної орга-
нізації Національної спілки журналістів 

України, який вручив Почесну грамоту 
Секретаріату НСЖУ редактору Тамілі 

Жорняк та Диплом ДОО НСЖОУ редакції 
газети. Ганна Кондракова, директор Де-

партаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержад-
міністрації  передала вітальний лист від 
Дмитра Колєснікова та подарунок – магніт-
ну дошку для письма маркером.

Подяками газети «Дніпровська зоря» за 
активну співпрацю в справі висвітлення 
важливих подій життя громади на сторін-
ках районної газети нагороджені також 
Катерина Желяб’єва, Любимівський сіль-
ський голова; Іван Камінський, Ювілейний 
селищний голова, та Петро Дудка, Підго-
родненський міський голова.

Шановна Таміло володимирівно
та весь колектив газети «Дніпровська зоря»!

відділ освіти вітає з 75-ти річчям одну з найпопулярніших газет!
«Дніпровська Зоря» давно стала друкованим другом і по-

радником для багатьох сімей Дніпропетровського району. 
На газетних сторінках відбилися долі тисяч наших земля-
ків – людей різних професій, різних поколінь. Колективу ре-
дакції вдалося зробити газету цікавою, завоювати суспільне 
визнання. Упевнені, що величезний творчий потенціал, ви-
сока журналістська майстерність і надалі будуть запорукою 
плідної діяльності творців газети. 

З честю несіть високе звання журналіста, залишайтеся 
вірними своєму професійному та громадянському обов’язку.

Від усієї душі бажаємо вам нових творчих злетів, довіри 
читачів і чуття на все нове і цікаве, щастя, здоров’я і благо-
получчя!

наталія  Олійник, 
начальник відділу освіти Дніпропетровської РДА.

ШАнОвні мАйсТри слОвА!
 Ви покликані життям уболівати за 

долю району, його людей. Тож бажаємо 
вам бути для них завжди вірним дру-
гом, спілкування з яким збагатило б вас 
новими корисними знаннями і ніколи 
б не розчарували їх. Нехай кожне ваше 
слово буде словом любові, розуміння та 
єдності. Бажаємо цікавих зустрічей на 
творчих стежинах, натхнення, щастя й 
достатку в особистому житті.

«Зоря Дніпровська» промениста
вітаємо зі святом вас!

Здорові будьте, серцем чисті,
         Щоб в грудях вогник не погас!

в районі завжди все фіксуйте,
події, факти, імена.

З душею завжди ви працюйте,
А в серці буде хай весна.  

Добра, шановні, вам, наснаги,
любові, щедрості, тепла.

на перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір’ю була.

Бо ваше слово світ будує,
на добрі справи підійма,
і негаразди всі руйнує,
і крила доброти здійма.

суспільні болі й серця рани –
проходить, звісно, все крізь вас.

не рядові ви – капітани
космічних і життєвих трас.

Алла сАФрОнОвА,  начальник відділу куль-
тури, туризму, національностей та релігій рай-
держадміністрації, від імені працівників куль-
тури Дніпропетровського району.

Дніпропетровська районна газета «Дніпровська зоря»
З нагоди свята привітати колектив 

газети «Дніпровська зоря» до редак-
ції особисто завітав депутат Верхов-
ної Ради України від Партії регіонів 
Віктор Бутківський разом із пред-
ставниками громадської ради при на-
родному депутатові: Любов’ю Білою – 
головою  Дніпропетровської районної 
ради; Альбертом Чаловим – заступ-

ником голови обласної ради 
ветеранів війни та праці; 
Володимиром Роговим – 
головою районної громад-
ської організації інвалідів 
«Союз Чорнобиль Украї-
ни»; Дмитром Чалим – го-
ловою районної громадської 
організації спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтер-
націоналістів), а також чле-
нами олімпійської збірної з 

академічного веслування: олімпійсь-
кою чемпіонкою Яною Дементьєвою 
та заслуженим тренером України, 
тренером збірної Діною Міфтахутді-
новою. 

Віктор Бутківський, вітаючи колек-
тив газети із 75-ти річчям з дня вихо-
ду першого номеру в січні 1939 року, 
зазначив, що газета «Дніпровська 
зоря» друкує різносторонню інфор-
мацію – державні документи, новини, 
репортажі з районних заходів, про 
життя сільських рад, громадських 
організацій, відомих людей. І це ро-
бить газету цікавою широкому колу 
читачів.

Народний депутат висловив упев-
неність, що творчий колектив і на-

далі зберігатиме професійні традиції, 
триматиме руку на пульсі часу. З по-
бажанням творчої наснаги, цікавих 
публікацій і великих тиражів Віктор 
Бутківський вручив колективу газе-
ти-ювіляра фотоапарат NICON-D5100, 
таку необхідну в роботі журналіста 
професійну фототехніку.

Таміла Жорняк подякувала за цін-
ний подарунок і запевнила: «Збері-
гаючи кращі традиції, «районка» ро-
звивається й крокує в ногу з часом, 
тож подарунок народного депутата 
забезпечить високу якість фотома-
теріалів, і сторінки газети ще більше 
радуватимуть погляди наших чи-
тачів». 

У вітальному слові Любов Біла на-
голосила на великому значенні в жит-
ті громади  районної газети – єдиного 
інформаційного вісника в Дніпро-
петровському районі та побажала 
подальших творчих успіхів та про-
цвітання.

Альберт Чалов відзначив від-
повідальну роботу редакції газети 
«Дніпровська зоря» в підготовці пу-
бліцистичних матеріалів про вете-
ранів Великої Вітчизняної війни та в 
справі висвітлення заходів з нагоди 
святкування 70-річчя Перемоги в Ве-
ликій Вітчизняній війні та роковин 
кровопролитної переможної битви за 
Дніпро.

Олімпійські чемпіонки Яна Демен-
тьєва  та Діна Міфтахутдінова подя-
кували за серію статей, героями яких 
були всі члени олімпійської збірної з 
академічного веслування.

Колектив редакції надзвичайно 
вдячний за всі привітання. Таміла 
Жорняк сказала: «У такі урочисті хви-
лини розуміння вагомості нашої пра-
ці, народжується бажання працювати 
ще краще, з повною самовіддачею, 
залучаючи широке коло читачів до 
активного життя районної громади». 

на фото: хвилюючі миті ювілею.
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ШАнОвні ТвОрЦі ГАЗеТи 
«ДніпрОвсЬкА ЗОрЯ»! 

Прийміть найщиріші привітання з нагоди 
75-річного ювілею нашої улюблениці – районної 
газети. Дуже приємно, що на її сторінках часто 
публікуються матеріали про життя бібліотек 
району, інших культурних та освітніх закладів. 
Ми, бібліотекарі, займаємось краєзнавчою робо-
тою, досліджуємо історію рідного краю, не дає-
мо забути про цікаві факти з життя району, рід-
ного міста Підгородного. І в цьому надзвичайно 
допомагає  наша «районка» – «Дніпровська 
зоря». Для нас газета  –  не просто періодичне 
видання, а жива історія нашого району. Завдяки 
вашій праці здійснено багато наших проектів із 
краєзнавчих досліджень.

Бажаємо журналістам морального задо-
волення від роботи, суттєвої матеріальної 
підтримки з боку влади – аби газета-ювіляр 
завжди залишалася молодою і модною! 

журналіст – це не професія, 
А покликання гарячих сердець.
Хай сюжети легко сплітаються 

в репортажі, статті, есе.
нехай у вашій душі, теплом сердець зігрітій,

панують щастя, радість і добро.
З повагою та любов’ю колектив районної 
дитячої бібліотеки,  місто підгородне.

Було це починаючи з берез-
ня 1986-го. Саме в той час після 
звільнення з редакторської поса-
ди Дніпропетровської студії теле-
бачення почав працювати корес-
пондентом, а потім завідуючим 
сільськогосподарським відділом 
приміської газети. Колектив при-
йняв мене досить тепло, хоч і зна-
ли про причини «падіння». Я від-
чував, що на телекомунікаційній 
журналістиці поставлено хрест, 
тому відразу активно включився 
в роботу. Ініціативи було предо-
статньо й її майже не стримував 
тодішній редактор Володимир 
Іванович Холод. Чому «майже», 
бо редактор і тоді мав бути обе-
режним. Теплим словом слід зга-
дати покійного шофера редакції 
Олександра Ігнатова. Він був ще 
й фотокореспондентом і робив 
гарні знімки. Та й весь колектив 
був добропорядним, що позна-
чалося позитивно на добротності 
публікацій.

Полюбляв я іноді смажені 
факти. Якось з колишнього дер-
жплемзаводу в Чумаках подзво-
нив читач, повідомивши, що там 
згноїли сінаж і вивозять гниль з 
господарства на поля. Тут же ми 
підключили до перевірки заступ-
ника прокурора і негайно виїха-
ли на об’єкт. А вже наступного 
номера (тоді виходили тричі на 
тиждень) в газеті було опубліко-
вано критичну кореспонденцію.  
А скільки за неповних три роки 
було написано зарисовок про до-
ярок, свинарок, овочівників… 
Газета тримала на пульсі  життя 
всього району.

Вже будучи журналістом зі 
стажем, чомусь продовжував ди-
вуватись багатьом цікавим фак-

там, шанував і захоплювався тим, 
що робилося в районі. А робилося 
дуже багато. На той час стільки 
тут вироблялося молока, м’яса, 
овочів, що зараз стільки не дають 
навіть п’ять районів. То був золо-
тий час для приміського району.

…Якось у зведенні про ре-
зультати роботи радгоспів по-
рівняв показники  надоїв мо-
лока в радгоспі «Кіровський», 
де на той час був директором 
Олександр Лозовий. Мене шо-
кувало, що надої від корови 
зросли майже на тисячу кіло-
грамів протягом року. А вже 
наступного дня їдемо до тва-
ринників за досвідом, аби всі 
читачі дізналися про причину 
такого росту. Фотографували, 
брали інтерв’ю, а під кінець за-
йшли до кабінету Лозового. Той 
з посмішкою відповів: «Нічого 
особливого не сталося. Як і ра-
ніше працюємо. Правда, почали 
як слід годувати корів. От і все».

Як не дивно, але тоді газета 
була майже на самоокупності. 
Творчі працівники отримували 
гонорари, технічні – премії.  І най-
головніше, зростав тираж. Якщо 
в 1986-му він становив шість 
тисяч накладу, то в 1989-му май-
же дев’ять. І в тому була заслуга 
всього колективу. До речі, пе-
ред святкуванням Дня преси ми 
підбивали підсумки так званого 
змагання. Мені теж випала честь 
бути переможцем. Тож редактор 
В. Холод нагородив мене твор-
чим відрядженням на тиждень до 
Ленінграда. То була моя найвища 
й заслужена нагорода за всю жур-
налістську практику.

Олександр свЯТинА, 
працівник газети 1986-1989 рр.

Газета «Дніпровська зоря» – єдиний інформаційний 
вісник нашого сільського району. На пожовклих сторін-
ках – історія держави переплітається з долями людей, 
наших земляків, які творили історію Дніпропетровсько-
го району.

У січні 1939 року побачив світ перший номер газети 
«Зоря комунізму» Дніпропетровського приміського рай-
кому КП(б)У і оргкомі-
тету райвиконкому». 
Газета сповнена пате-
тизму в дусі епохи й 
містила ідейну «міт-
ку»: «Пролетарі всіх 
країн, єднайтеся!». 
Перші шпальти – неодмінно політичні, 
з фотомонтажами голів Леніна та Сталі-
на. Під рубрикою «наші успіхи» – назви 
колгоспів та прізвища трудівників, які «досягли госпо-
дарських перемог у боротьбі за сталінські 7-8 мільярдів 
пудів зерна».

Під час війни з німецько-фашистськими загарбника-
ми газета не виходила. Документально не з’ясовано за 
яких умов у повоєнні часи вона загубила в заголовку ко-
мунізм і стала іменуватися «Дніпровською зорею».

Головним завданням районного публіцистичного ви-
дання, пронизаного компартійним духом, завжди було 
– інформувати селян про реальні здобутки й звершен-
ня, значимі події з життя району та конкретних людей. 
Тому, безумовно, на моє переконання, газета – один із 
найвагоміших здобутків нашого району. Звичайно, по-
ряд із славетними новобудовами – школами, лікарнями, 
Будинками культури, об’єктами промислового вироб-
ництва, тваринницькими комплексами, газетна шпаль-
та, на перший погляд – непримітна дрібниця. Але саме 
в друкованих рядках – хронологія всіх найважливіших 
подій, досягнень, великих і маленьких перемог. І навіть 
не це головне. За кожною публікацією, кожною нови-
ною, стоять наші земляки – славетні герої праці, вете-
рани, пересічні  трудівники, які в свій час творили наше 
майбутнє таким, яким ми бачимо його сьогодні.

Трудилися відповідально й наші колеги-журналісти, 
вносячи свій вклад у загальну справу. Володимир Холод, 
редактор у 1979-1998 роках, який майже чверть віку про-
працював у газеті, називає кращих працівників редакції, 
журналістів Олександра Кириленка, Леоніда Діденка, 
Аркадія Левіта, Віктора Чайку, Олексія Гуденка (зараз 
редактор газети «Сільські новини»), Миколу Білівщука, 
Світлану Пелих, Олександра Святину (пізніше багато 
років працював власним кореспондентом газети «Зоря»), 
Надію Черевко, Ларису Шару, Віктора Грабка.

Наприкінці дев’яностих для газети теж настали 
складні часи, вона навіть не виходила по кілька міся-
ців. Новопризначений редактор Михайло Скорик зміг 
відновити постійний вихід газети та завоювати довіру 
передплатників. Під мудрим наставництвом досвідче-
ного журналіста формувався новий колектив молодих 

журналістів, серед яких: Марія Кулеба, Ганна Вусик, 
Дмитро Гуденко, Тетяна Довженко, починає роботу в 
газеті дизайнер Людмила Завийборода. Досвідчені пра-
цівники Володимир Дмитрук, Володимир Жук, Вален-
тина Віднічук підтримують і допомагають у складних 
ситуаціях, робочих буднях. Пізніше редакцію очолюва-
ли Владислав Войцеховський, Василь Винничук, Ганна 

Вусик. Кожен із 
нових редакторів 
зберігав кращі 
традиції газети 
та примножував 
їх власними ба-
ченнями, новими 

підходами в подачі та оформленні ма-
теріалів.

Кожен номер «Дніпровської зорі», 
який виходить сьогодні, цінний не лише оперативністю 
висвітлення подій, актуальністю тем, а й тим, що викла-
дені факти, події, заходи, здобутки вже завтра стануть 
частиною історії рідного краю, а люди – її творцями. На 
шпальтах газети – авторські статті Наталії Яківець, від-
повідального секретаря, та Юлії Чумак, завідувача від-
ділу листів. Незмінний дизайнер Людмила Завийборода 
опікується обличчям газети вже більше 10 років. Фінан-
совими справами редакції завідує Світлана Резніченко 
– головний бухгалтер. А можливість вчасно прибути 
на місце подій у будь-який куточок району забезпечує 
водій редакційної машини Анатолій Коваленко. 

Завжди віддаємо перевагу живим матеріалам, нама-
гаємось, щоб у кожному номері газети відслідковувалась 
географія району, була інформація з різних населених 
пунктів. Для визначення інтересів у розміщенні інформа-
ційних зон у районній газеті, проводимо анкетування се-
ред читачів. Спільно з Підгородненською міською радою 
реалізуємо проект «Активна громада – ефективна влада», 
який здобув перемогу в районному конкурсі проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування.

Ми вступили в рік 75-річного ювілею газети та підго-
товки до золотого ювілею Дніпропетровського району. 
Щиро вітаємо з цими визначними подіями всіх наших 
читачів, героїв публікацій, дописувачів, позаштатних 
кореспондентів, колег і друзів! Особлива подяка за 
всебічну підтримку, розуміння проблем та допомогу у 
вирішенні важливих завдань засновникам – райдержад-
міністрації, особисто Вадимові Кобиляцькому, район-
ній раді в особі Любові Білої, депутатові Верховної Ради 
України Вікторові Бутківському, депутатам обласної та 
районної ради, керівникам установ і організацій райо-
ну, головам місцевих рад. Дуже важко когось виділити, 
тому що співпрацюємо ми практично з усіма без винят-
ку посадовцями та колективами району. 

І щиро сподіваємось на подальшу плідну співпрацю в 
ім’я майбутнього. Творімо історію Дніпропетровського 
району разом!

Таміла жОрнЯк, редактор. 

прОФесіЯ пО ДуШі 
Пам’ятним був для мене минулий рік. Восени я став 

трактористом. До того вчився в школі механізації сіль-
ського господарства. Працював причіплювачем.

Трактор прийняв у Станіслава Шуліки, який поїхав 
на курси шоферів. Відразу ж приступив до ремонту. 
Тепер мій трактор – на лінійці готовності. В цьому 
році хочу не відстати від передових механізаторів.

володимир ГОрЯний, 
тракторист радгоспу «Дніпро».

чуДОвА мОлОДЬ
Таня Чорна, закінчивши школу залишилась в рід-

ному радгоспі. Прийшла в овочівницьку бригаду, 
а тепер допомагає досвідченим городницям Надії 
Натхі, Клавдії Степаненко вирощувати розсаду.

Енергійна, настирлива дівчина, - говорять жінки. 
- Почате доводить до кінця.

І це – найвища оцінка молодої овочівниці.
Ти куди поспішаєш? - запитує Таню бригадир Вік-

тор Лісняк.
На репетицію у клуб, - відповідає вона. – ми го-

туємо новорічний концерт…
Залишилася в селі й Галя Шарпило, і Толя Круп-

ний та інші. Галя – продавець, Толя – помічник кі-
номеханіка.

Молодь у нас дружна. Микола Полига, повернув-
шись з армії, організував хоровий гурток.

Запрошуємо вас на свято, - говорить комсомолка 
Таня Чорна своїм подругам.

іван свиТич. Радгосп «Маївка».

З ХОрОШим нАсТрОЄм
Раїса Темер дояркою стала недавно. Та результатів 

досягла хороших. Близько трьох тисяч кілограмів 
молока  одержала  торік на кожну корову.

Ми достроково виконали річний план вироб-
ництва і продажу державі молока. Вагому частку 
внесла в молочну «копилку» і подруга Раїса Темер. 
Щодня надоює вона близько двох центнерів молока. 
Інколи сміється: Дивись, і тебе наздожену…

І я теж бачу, що в майбутньому мені буде набагато 
важче змагатися з подругою. В минулому році від 
моєї групи  надій на двісті кілограмів вищий, ніж  
від Раїсиної.

А втім, хто буде попереду з нас – не так вже й важ-
ливо. Головне, що ми обидві хорошими дарунками 
зустрінемо 50-річчя Радянської влади. І  з чудовим на-
строєм будемо нести вахту другого року п’ятирічки.

Євгенія пАлійчук, доярка радгоспу «Красно-
пільський».

ТАк і БуДе
Зима. Але турбот у нижньодніпровських овочни-

ків багато. В ці дні можна зустріти на парниковому 
господарстві і в машинно-тракторному парку членів 
городньої бригади, яку очолював Микола Портянко, 
Раїсу Щелкову, Віру Лісняк, Марію Чугуй, механіза-
торів Анатолія Губу, Івана Шаповала,Григорія Му-
шинського та інших.

Вони виростили в радгоспі найкращий урожай 
овочевих.

В наступному році забов’язались взяти по 180 
центнерів городини на круг.

Віриться, що так і буде.
м. ТкАчук.

пОрА віДпОчинку
Тихо. Навіть непосиди сьогодні на диво зосере-

джені. Всі в полоні «королів, королев та офіцерів». 
А на шахових дошках – напружена боротьба. За 
звання чемпіонів школи з шашок і шахів борються 
семикласники Михайло Волошин, Люба Лещенко, 
восьмикласник Микола Павленко, п’ятикласниця 
Валя Скряга та інші.

В сусідній кімнаті навпаки – гамір, суперечки. 
Тут обговорюють новий кінофільм.

Багатолюдно й в бібліотеці.
михайло лАмЗА, 

директор Попово-Балівської восьмирічної школи.

ріДній рАйОнЦі в ДенЬ ювілею
по вулиці йде листоноша,

Газету несе до дворів:
районку – змістовну, хорошу,

З новинами про трударів.
немов однодумців розмова, 
чи дружня, надійна рука – 

Газети друковане слово:
«Дніпровська зоря» отака!

Хоча і солідного віку
(Газеті ж бо сімдесят п’ять!),

Для жінки або чоловіка
районна – порадник і брат,
вона – і сестра, і подруга...

Багато знайомих облич:
сусіда, колеги чи друга – 
у вирі палких протиріч,
у колі подій та анонсів,

в пістрявім вінку привітань...
Завжди актуальну, і досі

До рук беремо без вагань!
        лариса ОмелЬченкО.

кОрОТкі спОГАДи прО рОБОТу в «ДЗ»

творімо  історію  

разом
Дніпропетровського  району  

моя  найвища  журналістська  нагорода

З нагоди 75-ти річного ювілею з дня створен-
ня ми пропонуємо разом із нашими читачами, 
повернувши час назад, поринути в цікавий світ 
подій нашої живої історії, перегорнути пожов-
клі сторінки газети «Дніпровська зоря» мину-
лих років і насолодитися ностальгією за літами 
бурхливої комсомольської молодості, трудових 
здобутків громади району, відчути дух епохи, 
сповненої оптимізму та віри в щасливе  майбуття. 
Сьогодні повертаємося в рік 1967-ий. У кожній 

газеті (№1, 5, 9, 15) – статті про людей, які роз-
будовували район.



різдВяні  зустрічі  на  порозі  рокуріздВяні  зустрічі  на  порозі  року
ФесТивАлЬ 

на фото: дитячий будинок сімейного типу Дзюби отримує подарунки від 
лариси полупанової, помічника народного депутата Олега Царьова.
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   сергійкові БОсАю,
10-річному життєрадіс-
ному хлопчикові з села 
Олександрівка Дніпро-
петровського району, 
загрожує небезпека. 

Діагноз: онкологічне 
захворювання крові. 

Мама, Наталія Григо-
рівна, інвалід II групи, 
сама виховує дитину. 

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

реквізити кБ приват 
Банк: р/р 5168 7572 4809 5616

мФО 305299  ЄДрпОу 14360570
мама – наталія Григорівна Боса: 

моб.тел.: (068) 768-77-63. 

ДОпОмОжіТЬ урЯТувАТи жиТТЯ

Ракушняк Крымский, бесплатная доставка, Супер-Цена! 
(096)00-00-884, (095)00-00-884.

вітаємо з Днем народження
тетяну лебеДь

Нехай все буде так, як ти хочеш, хай мрії 
збуваються  й нехай у твоєму житті завжди 
буде місце для дива!

Наша мила й люба, 
найкраща у світі,

Бажаємо щастя, 
даруємо квіти.

Щоб сонце й зорі 
плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я 
у тебе було.

Щоб смутку не знала, 
ми просимо долі,

Добра тобі й радості, 
рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

Твої люблячі мама, сестра, чоловік та донька Ангеліна.

Шановна Любове Василівно!
У цей дорогий 

для серця день,
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів 

щирих привітань,
Від зірок – 

здійснення бажань!
Від сонця – світла 

і тепла,
Щоб доля 

щедрою була!
І не спинити 

часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

 Шановна Юліє Вікторівно!
Хай кожен день ясніє

 небом чистим,
Світанки сяють,

скупані в росі,
У серці радість 

розквіта іскриста,
І мрії хай 

збуваються усі.
Хай молодість твоя 

ще довго квітне,
Усмішка сяє на 

твоїх устах,
І лиш хороше, радісне, привітне,

Тобі в житті перетинає шлях! 

колектив районної ради ве-
теранів на чолі з Олександром 
Білоконенком, щиро вітають 
із 90-річним ювілеєм ветеранів 
війни та праці 

ніну ЗнАчинсЬку 
та василя чекінА

Шановні Ніно Іванівно та Васи-
лю Матвійовичу!

Прийміть найщиріші вітання з 
нагоди світлої дати в календарі. Ба-
жаємо вам, шановні ветерани, міц-

ного здоров’я, не-
вичерпної енер-
гії та оптиміз-

му, достатку й 
благополуччя, 
родинного ща-
стя й добра. 

рАйОнний Турнір

відділ культури, туризму, національностей та релігії, колектив бібліотечних пра-
цівників Дніпропетровського району від щирого серця вітають із Днем народження 
завідуючу Балівською сільською бібліотекою – любов ШирШОву та бібліотекаря 
юнацького абонементу Центральної районної бібліотеки – юлію рАвШАнОву!

пОвіДОмленнЯ  прО  рОЗГлЯД  місТОБуДівнОї  ДОкуменТАЦії
 Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні підгородненської місь-

кої ради за адресою: м. Підгородне, вул. Центральна, 46 оприлюднено проект «Детальний план частини те-
риторії кварталу по вул. Широка, 2-А м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області 
щодо розміщення автотранспортного комплексу». Проект розроблений на підставі рішення Підгородненської 
міської ради №2342-ХХХІ/УІ від 26 квітня 2013 року. Головною метою проекту є: обґрунтування можливості 
розміщення  автотранспортного комплексу на вільній території кварталу. Основні положення проекту та де-
тальний план представлені для ознайомлення в робочі дні з 31.01.2014 по 28.02.2014 року, з 10.00 до 16-00 год. 
Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на адресу Підгородненської міської ради, з зазначен-
ням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом, до 28.02.2014року.

розгляд наданих пропозицій закінчується 28.02.2014 року, телефон для довідок  (056) 729-16-21.

Нещодавно в Театрі опери та бале-
ту вже в п’яте проходив щорічний фе-
стиваль прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу «Різдвяні зу-
стрічі». Організувала свято Дніпропе-
тровська обласна благодійна організа-
ція «Сяйво веселки», керівником якої є 
отець Андрій Пінчук із села Волоське.

Фойє Оперного виблискував сніжин-
ками з дощику та іншою новорічною 
мішурою. Гостей зустрічали ватний вед-
медик Умка з пінгвінами й Дід Мороз зі 
Снігуронькою. На другому поверсі діт-
лахів веселили клоуни, повільно оберта-

лася величезна жива ялинка. На третьо-
му поверсі навколо столів метушилися 
волонтери – рукодільниці, показували 
дітлахам, як склеїти листівку й згорнути 
справжню воскову свічку, змотати з ко-
льорових ниток зірочку і зшити фетрово-
го оленяти. Вже другий рік в ці новорічні 
дні Дніпропетровський Театр опери та 
балету наповнюється нашими друзями. 
На жаль, 1117 посадкових місць не мо-
жуть помістити всіх, кого б ми ще хотіли 
запросити. У 2014 році на «Різдвяних зу-
стрічах» зібралося 159 прийомних сімей 
та дитячих будинків сімейного типу, в 
яких виховується 937 дітей, з них 4 дитя-
чих будинки сімейного типу із Дніпропе-
тровського району. Тут зустрічаються ті, 
хто дарує дітям, які потрапили в скрутні 
життєві обставини, турботу й любов.

Були ігри та конкурси разом із кло-
унами, майстер-класи новорічних ви-
робів, потім, як завжди, нагородження 

кращих сімей у 10 номінаціях та лоте-
рея, пісочне шоу й, нарешті, чудова му-
зична казка театру «Золотий ключик», 
який подарував прийомним сім’ям чу-
дову казку «Мауглі».

Якщо ви зайдете у Дніпропетровську 
обласну благодійну організацію «Сяйво 
веселки» де-небудь між Новим роком і 
Різдвом, зазвичай напівпорожній і за-
тишний офіс нагадає вам мурашник. 
Прямо біля сходів – барикади коробок 
до стелі, в кімнатах, де сидить зазви-
чай троє, перебувають 20 осіб, щось 
пакують, перетягують і загортають, про 

щось голосно домовляються по телефо-
ну, кудись біжать і поспішають. Поча-
ток року, тож потрібно здати звітність 
за попередній рік, спланувати подальшу 
роботу, тому готуватися до «Різдвяних 
зустрічей» починають за три місяці. І 
все одно, як завжди, в останній момент 
всім знаходиться справа.

Що ж робили в ці три місяці спів-
робітники організації та волонтери? 
«Колядували!» – радісно повідомля-
ють співробітники організації, маючи 
на увазі 10-денну акцію зі збору пода-
рунків у супермаркетах. В участі підо-
зрюються близько 30 волонтерів та фон-
дівці, а також ще більш значну кількість 
«пересічних громадян» – покупців, які 
піддавшись доброму пориву, дарували 
чужим дітям іграшки та книжки, кан-
цтовари та косметику.

Особливу подяку хочеться вислови-
ти Фонду Ріната Ахметова «Розвиток 

України», за підтримки якого пройшло 
свято. А все інше – ваших і наших душ 
«прекрасні пориви». Приблизно пора-
хувати людей, які брали участь у підго-
товці свята, важко, але можливо – кілька 
сотень, не менше. А от би ще як-небудь 
зважити енергію добрих намірів і без-
корисливих діянь! Скільки вийде, ваші 
припущення? Центнери? Тонни?

А чи можна в чому-небудь виміряти 
посмішки та сміх сотень дітей, захо-
плення від першої склеєної поробки й 
гордість – набрався духу й ризикнув 
розповісти віршик Дідові Морозу, та не 

як-небудь, а в мікрофон! І радість батьків 
від зустрічі старих друзів, можливість 
поділитися успіхами й поскаржитися на 
проблеми. І задоволення – дітлахи по-
бували в місті на святі! (Думаєте, легко 
вибратися з далекого села з вісьмома 
дітьми?) А в місті ж не тільки «Різдвяні 
зустрічі», ще й губернаторська ялинка з 
її чарівними вогнями... На одній шальці 
терезів – справи волонтерські і благодій-
ні, на іншій – радість прийомних дітей, 
колишніх сиріт. Все легке, невагоме, без 
дзвону монет і шелесту купюр. 

Нехай таким же легким і веселим буде 
прийдешній рік для прийомних батьків 
та їх діток, волонтерів та благодійників! 
Дай нам всім, Господи, тепла домаш-
нього вогнища, побільше добрих людей 
і хороших зустрічей!

Оксана чупіТА, керівник програм-
ного відділу Дніпропетровської ОБО 
«Сяйво веселки». 

На базі Партизанської СШ (директор Віктор Невесе-
лий) відбувся районний турнір із кульової стрільби з 
пневматичної рушниці. До районної організації Това-
риства сприяння обороні України надійшли 8 заявок 
від дівочих команд. п’єдестал пошани: і місце – Алі-
на Шатрава (Балівська СШ, вчитель предмету «Захист 
Вітчизни» – Олександр Погрібний); іі місце – Мари-
на Кучура (Зорянська СШ, вчитель предмету «Захист 
Вітчизни» – Сергій Вербицький); ііі місце – Ольга 
Шишенко (Зорянська СШ). Загальнокомандний 
залік: і місце – Балівська СШ; іі місце – Зорянська 
СШ; ііі місце – Партизанська СШ (вчитель предме-
ту «Захист Вітчизни» – Валентин Щербатюк).

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Те, що золоті 
медалі виборола команда Балівської СШ цілком зако-
номірно. По-перше, балівчани завжди відносились до 
фаворитів. По-друге, вони з року в рік прогресують у 
стрілецькій майстерності. Переконаний, що підопічні 
Олександра Миколайовича будуть головними претен-
дентами у перемозі в змаганнях зі стрілкового поє-
динку (приуроченого Дню захисника Вітчизни). 

Так що снайперам із Зорі, Партизанського, Чумаків 
не варто спочивати на лаврах, а й надалі підвищувати 
рівень стрільби».                     сергій верБиЦЬкий. 

на фото: кращі влучниці району.

кульова стрільба 
серед дівчат

інФОрмАЦіЯ прО ГрОмАДсЬкі ОБГОвОреннЯ
Для забезпечення безпосередньої участі населення 

с. Степове в процесі обговорення проекту детального 
планування частини території Степнянської 
сільської ради земельної ділянки в районі вулиці 
Центральна, 12, даний проект оприлюднений.

Основні положення проекту та детальний план 
представлені в Степнянській сільській раді для 
ознайомлення в робочі дні з 31.01.2014 р. по 28.02. 
2014 р., з 10.00  до 16.00. Свої пропозиції та побажання 
ви можете надсилати за адресою: с. Степове, вул. 
Центральна, 7, або за телефоном:  712-51-90.

колектив газети «Дніпровська зоря» вітає 
нашого незмінного спортивного коментатора 
сергія вербицького та всіх наших позаштат-
них кореспондентів із ювілеєм газети. 

Зичимо подальших творчих успіхів на шпаль-
тах рідної «районки». 

пОвіДОмленнЯ прО рОЗГлЯД місТОБуДівнОї ДОкуменТАЦії
Для ознайомлення громадськості Дніпропетровського району та м. Дніпропетровська з намірами забудови 

території в приміщенні Сурсько-Литовської сільської ради, за адресою: с.  Сурсько-Литовське, вул. Польо-
ва, 58 оприлюднено проект «Детальний план частини території с. Сурсько-Литовське Дніпропетровсько-
го району, Дніпропетровської області в районі вулиць Кооперативна, Леніна та Польова щодо розміщення 
об’єктів торгівлі». Головною метою проекту є визначення планувальної структури та параметрів подальшої 
забудови зазначеної території для всіх видів містобудівного використання.

Матеріали проекту (креслення та пояснювальна записка) представлені для ознайомлення в робочі дні з 
31.01.2014 по 03.03.2014 року, з 10.00 до 16.00 години.

Проект розроблений на підставі рішення сесії Сурсько-Литовської сільської ради VI скликання XXVII 
сесії від 27.12.2013 року. Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі та повинні містити обґрун-
тування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил на адресу 
Сурсько-Литовської сільської ради, з зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особи-
стим підписом, до 03.03.2014 року. розгляд наданих пропозицій закінчується 04.03.2014 року.


