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Шановні працівники культури! Сердечно вітаємо ваС із вСеукраїнСьким 
днем працівників культури та майСтрів народного миСтецтва,  

всіх, хто присвятив себе благородній справі – зберігати, розвивати та відтворювати безцінні духовні 
скарби нашого народу. Культура робить людину особистістю, незримою силою вона формує національну 
спільність, робить нас неповторними, несхожими на інших. Дякуючи щоденній праці клубних працівників, викла-
дачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, бібліотекарів, фахівців музейної справи невтом-
но доглядаються джерела духовності, правди й краси. 

Бажаємо вам весни в серці й у душі, тепла у взаєминах із близькими, міцного здоров’я. Нехай здійснюються всі ваші 
життєві плани, надії та мрії, а кожен день вашого життя дарує радість творчого натхнення й життєвих перемог. 

Едуард ПІДЛУБНИЙ, голова райдержадміністрації.      Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради. 

ираз «Культура – це 
простір, в  якому 

проходить людське життя» 
актуальний в усі часи. Саме 
культура, зокрема національ-
на, робить вплив на форму-
вання особи людини з най-
раніших років. Пригадайте 
казки, які вам у дитинстві читали батьки, колисанки, які 
співала вам мама колись – це все елементи культури, в 
яких закладена історія народу. Живопис, література, на-
родна творчість, музика – наскільки бідне емоційно було 
б  життя без них. Українська культура до цих пір зберегла 
свою чистоту, самобутність, яскраву індивідуальність. І 
заслуга в цьому працівників культури й любителів на-
родного мистецтва. Культура допомагає формувати  на-

ціональну спільність, 
надихає й підкреслює 
особистість людини. 
Ця професія особли-
ва, в ній немає ви-
падкових людей. Це 
покликання для тих, 
хто вибрав цю жит-
тєву дорогу й щодня 

віддає іншим тепло своєї 
душі, випромінюючи до-
бро й світло. 

«Ти культпрацівник, а 
це означає – по життю з 
піснею разом ідеш» – та-
кий вислів якнайкраще 
характеризує цілу «ар-
мію» культпрацівників 
Дніпропетровського району.  Вони 
справжні професіонали, ентузіасти 
своєї справи – оптимістичні за вда-
чею, надзвичайно заповнені душев-
ною красою й знаннями «скриньки 
творчості», які несуть людям пози-
тив і заряд бадьорості, букет гарно-
го настрою. Вони покликані дару-
вати людям радість, наповнювати 
їх душі високими й світлими почуттями, 
вчити розуміти прекрасне.

Культурні центри нашого району – 
мережа бібліотек, Будинки культури та 
сільські клуби, музеї, школа естетич-
ного виховання – насичують та урізно-
манітнюють життя дорослих та малечі. 
В непростих економічних умовах на-
повнюють перемогами й здобутками, 
щоденною самовідданою працею куль-
турне життя району. 

Завдяки масовим заходам, які прохо-
дять у Дніпропетровському Будинку 
культури, діти вчаться любити рідний край, пізнають 
пісні й танці нашого народу, що, у свою чергу, сповнює 
їх високими патріотичними почуттями. Стали вже тра-
диційними мистецькі, пісенні конкурси, фестивалі: «Діти 

єднають Україну», «Фестиваль козацької пісні», «Різдвя-
на зірка», «Новорічна казка», «Повір у себе – і в тебе по-
вірять інші», «Планета танцю», «Славімо Кобзаря» та ще 
багато інших захоплюючих заходів та професійних свят. 
Вони додають мистецької слави районові, дозволяють на-
шим аматорським колективам  самовиразитися на сцені. 

Особлива гордість переповнює серце за наших майстрів 
декоративно-прикладного мистецтва, які створюють ше-
деври, займаючись соломо-
плетінням, бісероплетінням, 
різьбленням по дереву, петри-
ківським розписом, ручною 
вишивкою, декупажем та ін. 
Безмежно вдячні ми за їхній 
творчий потенціал.

Хочеться згадати й ветера-
нів культури, всіх тих, хто 
все своє життя присвятив цій 
галузі, хто по крупинці зби-
рав фольклор, унікальні пред-
мети побуту, «ніс культуру в 
народ», і тим самим закладав 
фундамент культурного життя 
району. Адже культурні досяг-
нення та традиції краю – це 
скарб, який треба вміло збе-

рігати та вправно 
ним користуватися.

Мистецтво завж-
ди покращує на-
стрій та налашто-
вує на творчу хви-
лю. Тож нехай не 
полишає вас завзятість і енергія, сила волі та 
витримка, яких ви не раз докладаєте до сво-

їх щоденних старань, а ваша праця 
приносить вам неабияке задово-
лення. 

нехай культура зміцнює і гур-
тує українське суспільство в сім’ї 
вольній, новій. Щедрих твор-
чих ужинків вам, натхнення та 
людської вдячності за нелегку, 
але таку потрібну людям працю. 
Хай щастить вам у творчості й 
особистому житті. нехай здійс-
няться всі ваші плани, надії та 
сподівання, а кожен день вашого 

життя буде світлим і сонячним!
Алла САфроНоВА, начальник відділу культури, на-
ціональностей та релігій РДА. 

На фото: творчий цвіт Дніпропетровського району.

Президент України Пе-
тро Порошенко підписав 
указ № 842/2014, яким вво-
диться в дію рішення Ради 
національної безпеки і 
оборони щодо збільшення 
обороноздатності країни. 

Також Президент під-
писав закон «Про запо-
бігання та протидію ле-
галізації (відмиванню) 
доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та 
фінансуванню розпов-
сюдження зброї масово-
го знищення». 

Бойовики на захопле-
них територіях Донбасу 
більше не крастимуть 
гроші, які уряд надси-
лає українцям, пообіцяв 
прем’єр Арсеній Яценюк. 
Українцям не виплачува-
тимуться їхні пільги та 
пенсії, допоки цей регіон 
не перейде повністю під 
контроль української ар-
мії. Уряд буде постачати 
енергоносії на території, 
тимчасово підконтрольні 
терористам.

НАТО виявило перемі-
щення російських військ 
до кордону з Україною. 
Крім того, визначено, що 
Росія досі підтримує й 
навчає сепаратистів, по-
стачає їм спорядження.

На прем’єрі вистави 
«Трамвай» Бажання» в 
МХТ імені Чехова (Мо-
сква) активістка Кате-
рина Мальдон кинула 
акторові Михайлу По-
реченкову саморобну 
медаль «За Лугандон» 
із зображенням колорад-
ських жуків. З криками 
«На, Міша, постріляй, 
любиш в українців стрі-
ляти!» активістка кину-
ла в Пореченкова іграш-
ковий пістолет. Мальдон 
не затримали.

На дитячий стадіон 
біля 63-ї школи у Доне-
цьку (біля аеропорту) 
влучив снаряд. Двоє 
дітей загинули: вось-
микласник і 18-річний 
випускник школи. По-
ранення дістали 4 під-
літки. Всіх поранених 
привезли в Донецьку 
обласну травматологію. 
Зараз вони у реанімації. 
Стан одного з них важ-
кий, трьох – середньої 
важкості.
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до нашої редакції надійшов лист від ко-
лективу центральної районної бібліоте-
ки, читаємо: «Щиро дякуємо депутатам 
Ювілейної селищної ради на чолі з головою 
іваном камінським за суттєву, цінну й 
таку необхідну підтримку як бібліотеки, 
так і читачів – жителів селища.
У цьому році для поповнення та поновлен-

ня бібліотечного фонду селищною радою було 
виділено 30 тис. грвн. За ці кошти бібліотека 
придбала актуальну та популярну літературу, 
яку читають і діти, й молодь, і дорослі.

Така співпраця органу місцевого самовря-
дування із закладом культури є надзвичайно 
важливою та надає оптимізму й віри в зав-
трашній день».

Галина ГАВрИЛоВА, 
директор Дніпропетровської централь-
ної районної бібліотеки.

від щирого серця…
до нашої редакції завітала пенсіонерка рита 

Савченко, яка мешкає в сел. Ювілейному, з про-
ханням розмістити подяку на шпальтах нашої 
газети. Якось разом із групою жителів будинку 
48 по вул. Совхозній вони звернулися до Ювілейної 
селищної ради з проханням облаштувати тери-
торію навколо їхнього будинку. Селищний голова 
іван камінський уважно вислухав, проникся тур-
ботами жителів та доручив тетяні потаповій, 
заступникові з фінансово-економічних питань, 
вивчити ситуацію й відреагувати. 

Допомога не забарилася, вже через три дні ра-
зом із представниками влади й самі жителі ак-
тивно долучилися до доброї справи. І аж кипіла 
робота з благоустрою прилеглої території навко-
ло будинку. Вправні робітники спорудили дитя-
чий майданчик, встановили лавочки, привезли 
машину землі для клумб. Працівники ЖЕКу-1 
зробили ганок та асфальтовані доріжки біля будин-

ку, забетонували місце біля цоколю. 
За таку турботу всі мешканці будин-

ку 48 висловлюють щирі слова подяки. 
А Рита Юхимівна присвятила небайду-
жому колективу селищної ради, який 
натхненно працює для людей вірша.

Юбилейный наш поселок,
ты для всех нас очень дорог,
та красивый, чистый, ярок,

ты для всех нас, как подарок.
людям есть где погулять,
детям есть где поиграть,

горок и качелей впрок,
всюду детский городок.

Желаем тебе всегда таким быть,
чтоб людям комфортнее было здесь жить,

Желаем работникам всем поссовета
здоровья и счастья на долгие лета,
Желаем работникам нашего Жека

побольше здоровья, в делах всех успеха. 

рЕДАКцІЙНА ПоштА Подяка за виконані роботи

країна – це щедра зем-
ля під волошковим не-

бом, це задумливі степи, широ-
кі поля, густі ліси й гірські вер-
шини. це сині озера та річки, 
калина біля вікна й журавель 
у небі. це отчий дім, дорога в 
школу, рідна мова й пісня ко-
лискова, це мама й тато й вся 
сім’я. це все наша Батьківщи-
на, наша земля, наша україна.

Осінній день зібрав жителів села 
Сурсько-Литовське в єдиному пориві 
радості, щоб із почестями відзначити 
урочисте свято – День народження 
села. Пишається громада тим, що їхні 
коріння пішли від переселенців із Бі-
лорусії. На території поселення був 
створений свій говір, який об’єднав 
у собі українську та білоруську мови. 
Так і вийшов своєрідний Сурсько-Ли-
товський говір. Люди жили 
й живуть на території села 
великою багатонаціональ-
ною сім’єю. 

Цього дня звучали по-
бажання миру, добробу-
ту привітним мешканцям, 
слова дружби й добра від 
Сурсько-Литовського сіль-
ського голови Григорія Ан-
дрєєва, почесних гостей  
свята,   голови райдержадміністрації Едуарда Підлубного: «Від імені Дні-

пропетровської районної держав-
ної адміністрації я сердечно ві-
таю всіх жителів та вихідців села 
Сурсько-Литовське з величним 
святом. День народження села – 
особливий день, який об’єднує 
всіх, хто любить свою малу Бать-
ківщину, тих людей, чиєю працею 
вона створювалось. А ваше село 
здавна славилося своїми людьми, 
всім, хто хоч раз побував у Сур-
сько-Литовському добре відома 
ваша гостинність і чуйність».  

Віктор Бутківський, депутат Верховної Ради України, зазначив: «Я радий 
вітати всіх зі святом територіальної громади – Днем села! Безумовно, ма-
льовничий наш край, у якому живуть такі прекрасні люди. Сурсько-Литов-

ське – село славне своєю історією. Всім 
його мешканцям у цей день зичу гарно-
го настрою, щастя, здоров’я, здійснен-
ня всіх мрій та радості в житті». Від 
Віктора Володимировича молодь  села 
отримала подарунки, а всім мешкан-
цям був приємним сюрпризом гра вій-
ськового оркестру та залпи військового 
салюту на честь відкриття після рекон-
струкції пам’ятника героям Великої 
Вітчизняної війни. 

Також на Дні села були присутні: де-
путат районної ради Олег Рубль; пред-
ставники організації «Білоруси Прид-
ніпров’я» Валерій Корольов та Аліна 
Левицька; голова німецької громади 
Володимир Райнберг; голова вірмен-
ської громади Інануа Арзуманова; ви-
кладач Дніпропетровської філармонії 
Антоніна Гаркуша. 

На заході добри-
ми словами були 
відзначені жителі 
Сурсько-Литовсько-
го, люди, які своєю 
невтомною працею 
роблять значний 
внесок у процвітан-
ня улюбленого села: 
Валентина Граненко, технічний працівник сільського Бу-
динку культури; Валентина Шульгіна, активна учасниця 

художньої самодіяльності («Здравушка»); Григорій Мальований, голова 
фермерського господарства «Тетяна і К»; Ольга Щербакова, вчитель по-

чаткових класів Сурсько-Литов-
ської СШ; Валентина Скок, сімей-
ний лікар сільської амбулаторії 
загальної практики сімейної меди-
цини.

Урочисту пісню «Моє село» (ав-
тор слів та музики Тетяна Васи-
льєва) виконав хор «Здравушка».

Не про кожне село написана кни-
га, а Сурсько-Литовське може пи-
шається своїм літописом, гортаючи 

сторінки про історію села, про цікаві факти з життя односельців видання 
«Село рідне, Сурсько-Литовське», автор письменник, краєзнавець Олек-
сандр Соловей.

таміла ЖорНЯК.        На фото автора: учасники сільського свята.

оСПІВАНИЙ КВІтУчИЙ КрАЙ

Відомі всім бойові подвиги на-
ших дідів, які на полях битв від-
стояли чисту блакить неба та ці-

ною власного життя подарували 
нам мир. У роки Великої Вітчиз-
няної війни 1941-1945 років здобу-
ли перемогу наші сивочолі вете-
рани, яких сьогодні залишилося 
зовсім мало.

На честь 70-річчя визволення 
України від німецько-фашист-
ської навали в селі  Сурсько-Ли-

товське був відкритий після 
реконструкції пам’ятник за-
гиблим воїнам. 

У далечину років відходять від 
нас роки грізної Великої Вітчизня-
ної війни. З особливим почуттям 

вдячності люди пам’ятають смі-
ливих воїнів, що захищали рідну 
землю. Герой села «Альоша» – 

мужній та широкоплечий, 
десятки  років височить 
на гранітному постаменті, 
пильно вдивляючись у да-

лечінь рідних просторів, симво-
лізуючи безсмертну велич подви-
гу мужніх захисників Вітчизни.

До підніжжя пам’ятника лягли 
букети живих квітів. У пам’ять 
про загиблих героїв пролунали 
залпи військового салюту. 

Вічна слава тим, кого в віках 
закарбовано в бронзу та граніт. 
Хвилиною мовчання присутні на 

заході вшанували пам’ять полег-
лих на полях битв.

таміла ЖорНЯК. фото автора.

СЕло ріднЕ –
Сурсько-Литовське

У
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ДЕрЖАВНИЙ цЕНтр зАЙНЯтоСтІ ІНформУє

вій невеличкий ювілей відсвят-
кувало саме вчора одне з найпер-

спективніших господарств нашого райо-
ну – сільськогосподарське підприємство 
тов «агробізнес». «рівно два роки минуло 
з того часу, як перші корівки-годувальниці 
поселилися на нашій фермі, – розповідає за-
сновник господарства Сократіс кесов, 
– відтоді й потекли молочні ріки нам 
на радість, і людям на здоров’я…».

Начальник управління агропромислово-
го розвитку райдержадміністрації Тетяна 
Ткач радіє таким невеликим, та надзвичай-
но вагомим ювілеям – здобуткам у тварин-
ницькій сфері:

– Серце радіє, коли бачу, як молоді пра-
цьовиті люди, не боячись труднощів, бе-
руться за справу відродження тваринниць-
кої галузі, адже Україна завжди славилась 
родючістю земель та екологічно чистою 
продукцією тваринництва, тому розвиток 
новостворених молочно-тваринних комп-
лексів – це рішучий крок в 
успішне завтра українського 
села та нашої держави. 

Керівник господарства Сокра-
тіс Кесов особисто познайомив 
нас із роботою «Агробізнесу». 
Сьогодні підприємство розвиває 
аграрну сферу й молочне виробни-
цтво. Обробляє біля 400 га землі. 
Близько 100 пайщиків сьогодні зда-
ли в оренду свою землю. Турбує го-
сподарника те, що багато земель на 
території сільської ради не обробля-
ються, заростають бур’янами, а вони 
могли б бути доглянуті й приносити 
користь. 

На території Волоської сільської 
ради на 2-му відділенні колиш-
нього радгоспу ім. Котовського 
створено тракторну бригаду. Велика рогата ху-
доба зараз утримується також і в літніх табо-
рах. Близько 130 голів, із них – 76 дійних корів 
чорно-строкатої української породи дають дуже 
якісне конкурентноспроможне молоко.

«Перш ніж взятися за написання Програми 
розвитку господарства, нами був детально ви-
вчений стан галузі сільського господарства Дні-
пропетровської області, проведений моніторинг, 
– розповідає Сократіс Валікович. – Детальний 
аналіз показав, що ніша молочно-тваринної 
галузі не заповнена, тож бізнес обіцяв бути 
успішним. Головна ідея, яка наштовхнула нас 
на створення молочного стада корів, розведення 
крупного рогатого скота – це виробництво нату-
рального продукту – якісного молока! З повною 
впевненістю можу сказати, що з цією задачею 
ми вже впорались. Якість молока висока, відпо-
відає всім вимогам європейських стандартів».

– Цілі господарства нам зрозумілі. А які ж 
саме фактори складають успішне майбутнє 
тваринницької галузі?

– Складових багато. Перша – порода корів, від 
неї залежить у певній мірі кількість та показни-
ки якості молока. Важливою є якість кормів, на 
щастя українські родючі землі дають змогу їх 

отримати. Застосування новітніх технологічних 
процесів – запорука ефективності виробництва, 
показників якості продукту. Тільки злагодже-
на відповідальна робота трудового колективу 
забезпечує високий результат, отже не можна 
залишати без уваги людський фактор. Не менш 
значимим є професійний підхід та бажання роз-
вивати галузь у самого господарника. 

За словами Сократа Валіковича, в господар-
стві є чітка Програма розвитку: 

– В недалекому майбутньому кількість дій-
ного стада буде сягати 200 голів. Технічні мож-
ливості дозволяють. Уже повністю підготовле-
на до експлуатації нова лінія стійлових міст із 
молокопроводом, що дає можливість збільши-
ти дійне стадо. Кормовою базою господарство 
забезпечене повністю. Заготовлені соковиті 
та грубі корми: силос кукурудзи, сіно, солома, 
фураж. У наявності технічна новинка – подріб-

нювач кормів – своєрідний міксер для тварин. 
– Які ж іще перспективи розвитку ви намітили? 
– Високоякісне молоко – це лише середина на-

міченого нами шляху. В планах господарства – 
створення міні-заводу з виробництва кисло-мо-
лочної продукції. Сьогодні наше молоко дово-
диться возити в Херсонську область на фірму 

«Данон», яка експортує свою 
продукцію за кордон, до Єв-
ропи. А було б дуже доречно 
переробляти якісний продукт 
тут, у районі, щоб наші дітки 
шкіл та дитсадків отримували 
на сніданки та обіди найсвіжі-
ші молочні продукти. 

Владислав Московченко, 
технолог і ветеринарний лікар 
господарства, з гордістю роз-
повідає про виробничі показ-
ники: 

– Сьогодні надої складають 
20 літрів на 1 фуражну корову, 

жирність молока – 4,3 %, білок 
– 3,5 г. Доїння молока прохо-
дить у закритому процесі. Із до-
їльного апарату по молокопро-
воду свіжий продукт потрапляє 
до охолоджувача, а потім до 
бункера.

Не забувають керівники від-
значати роботу своїх передовиків 
виробництва, які забезпечують 
високі показники продукції. Це, 
насамперед, завідуюча ферми 
Аліна Оніщенко. Відповідаль-

но працює обліковець Наталія Кравченко. Добре 
знають свою справу доярки – дві Світлани Под-
шивалова та Іванова й Людмила Калугіна, а також 
телятниці Леся Лавренчук та Світлана Мальова-
на. За відгодівлю тварин і догляд за стадом несуть 
відповідальність скотники Микола Григорчан та 
Андрій Шахрай, механізатори Денис Іваніді та 
Сергій Буневич. 

напередодні дня працівників сільського 
господарства Сократ кесов бажає всім сво-
їм працівникам тов «агробізнес» та колегам 
аграріям і тваринникам дніпропетровського 
району міцного здоров’я, терпіння, наснаги в 
роботі, успіхів у виконанні поставлених за-
дач, високих надоїв молока та максималь-
них середньодобових приростів і, неодмінно, 
завжди досягати максимальних цілей.

таміла ЖорНЯК, с. Ракшівка.
 фото автора.

ЮВІЛЕЙ фЕрмИ

Високі  показники  багатообіцяючої  спраВи

С

Шановні кримчани, мешканці 
східних областей україни! 

державна служба зайнятості 
готова сприяти вашому працев-
лаштуванню.

У центрах зайнято-
сті вам допоможуть: 
знайти роботу – тим-
часову або постійну; 
взяти участь у гро-
мадських або інших 
роботах тимчасово-
го характеру; пройти 
професійну підготов-
ку, перепідготовку або 
підвищити свою ква-
ліфікацію; отримати статус безро-
бітного та матеріальну допомогу 
на випадок безробіття.

В усіх центрах зайнятості єдина 
база вакансій по Україні. Всі ва-
кансії – у вільному доступі. Облік 
та реєстрація в центрі зайнятості 
здійснюється незалежно від того, 
де ви живете чи перебуваєте. Усі 
послуги – безкоштовні.

Навіть якщо у вас немає доку-
ментів, у центрах зайнятості ви 
можете отримати: інформацію 
про вакансії, навчальні заклади, 
підприємства, установи, органі-
зації, з якими співпрацює служба 
зайнятості; консультації та право-
ву допомогу з питань працевлаш-

тування або звільнення з роботи, 
отримання статусу безробітного, 
допомоги по безробіттю, інших 
послуг державної служби зайнято-
сті; рекомендації відносно вибору 

чи зміни професій, 
послуги з професій-
ної орієнтації.

Для підбору під-
ходящої роботи з 
метою отримання 
адресної допомоги 
для покриття ви-
трат на проживан-
ня, вам необхідно 
подати до центру 

зайнятості: паспорт громадянина 
України або інший документ, що 
посвідчує особу; облікову картку 
платника податків (ідентифікацій-
ний код).

Для отримання статусу безро-
бітного та матеріальної допомоги 
по безробіттю крім вищезазна-
чених документів слід подати: 
трудову книжку (або її дублікат 
чи довідку архівної установи про 
прийняття та звільнення з робо-
ти), або документ, що підтвер-
джує періоди зайнятості (напри-
клад, цивільно-правовий договір); 
диплом або інші документи про 
освіту; військовий квиток (у разі 
необхідності).

Якщо ви вже за реєстровані в 
центрах зайнятості Донецької або 
Луганської областей, вам нададуть 
соціальні послуги та допомогу по 
безробіттю в будь-якому іншому 
центрі зайнятості України за міс-
цем вашого перебування.

Якщо ви втратили паспорт, мо-
жете пред’явити тимчасове по-
свідчення, що підтверджує особу 
громадянина України. Отрима-
ти таке посвідчення та відновити 
паспорт зможете у територіальних 
відділеннях Державної міграцій-
ної служби України або у кімна-
тах (місцях) допомоги вимушеним 
переселенцям з АР Крим і Севас-
тополя, Донецької та Луганської 
областей.

У разі відсутності облікової 
картки платника податків необ-
хідно звернутися до будь-якого 
відділення Державної фіскальної 
служби України за місцем вашого 
тимчасового проживання.

Якщо ви не змогли припинити 
трудові відносини або інший вид 
зайнятості і ваша трудова книжка 
знаходиться у роботодавця: необ-
хідно звернутися до роботодавця 
із заявою про звільнення та про-
ханням вислати трудову книжку 
поштою разом з наказом про звіль-
нення; якщо підприємство тимча-
сово не працює або ліквідоване, в 
центрі зайнятості вам допоможуть 

скласти позовну заяву для звер-
нення до суду з метою оформлен-
ня одностороннього припинення 
трудових відносин.

Для оформлення трудових від-
носин із роботодавцем необхідні: 
паспорт громадянина України або 
тимчасове посвідчення громадя-
нина України; облікова картка 
платника податків (ідентифікацій-
ний код); трудова книжка; диплом 
або інші документи про освіту.

Також ви можете знайти роботу 
за сумісництвом або шляхом укла-
дення цивільно-правового догово-
ру (про надання послуг, виконання 
робіт) – у цьому випадку трудова 
книжка не потрібна. За більш де-
тальною інформацією звертайтеся 
до будь-якого зручного для вашого 
відвідування центру зайнятості.

за потреби скористайтеся 
послугами безко-
штовної інформа-
ційно - довідкової 

телефонної систе-
ми державної служ-

би зайнятості: 
• 0-800-50-50-60 (зі стаціонарно-

го телефону); 
• безкоштовного мобільного сер-

вісу «Пошук роботи»: 730 (з мо-
більного телефону); 

• інтернет-порталами державної 
служби зайнятості: www.dcz.gov.
ua та www.trud.gov.ua.
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НоВІ цІКАВІ ІСторИчНІ фАКтИ(закінчення. Поч. у №№ 37, 38, 39, 40)
Одноповерхове цегляне приміщення довжиною 

28,5 м, шириною 6,7 м і висотою 5,5 м мало 
дві класні кімнати, дві квартири для вчите-
лів (кожна із трьох кімнат: передньої, кух-
ні і кладовки), вчительської, роздягальні і 
сторожки. Для потреб школи були збудо-
вані сарай для зберігання дров, погріб – 
для продуктів і туалет, малось велике не-
загороджене подвірʼя й город.

Будівництво розпочалося в 1913 році. Закладені в цьому році всі школи 
стали називатися «в память 300-летия царствования дома Романовых».

У Старих Кодаках стали діяти дві школи. Стара під номером 1 і нова під 
номером 2. Директором останньої призначили  випускника Шамовської 
вчительської семінарії. Разом із ним викладав згадуваний досвідчений 
педагог Василь Іванович Попель. В старій школі залишилась Марія Сте-
фанівна Попеля. Гімнастику та співи викладав її чоловік. Закон Божий в 
обох школах вів священник Петро Брунбендер.

У 1914 р. станом на 1 січня в старій школі навчалося 129 учнів (94 хлоп-
чики і 25 дівчаток). У наступному році вона стала однокомплектною. 
Кількість вихованців зменшилася більш як удвічі – 48 учнів (30 хлопчи-
ків і 18 дівчаток). Нова школа мала 96 учнів (77 хлопчиків і 19 дівчаток). 
Як бачимо, загальна кількість школярів значно зросла, особливо дівча-
ток. Викладання проводилося російською мовою на протязі п я̓ти років.

Школа №2 стає центром духовного життя села. В найбільшому примі-
щенні Старих Кодаків діяла «Просвіта», проводились вистави і виступи 
художньої самодіяльності і т. д.

В 1916 р. влада закрила Катеринославську «Просвіту». Зразу ж після Лютне-
вої революції 1917 р. вже 11 березня в Катеринославі скликано установчі збори, 
які затвердили новий статут, були засновані комісії. Ухвалено відкрити філії в 
селах Мануйлівці та Старих Кодаках і у м. Олександрівську (зараз м. Запоріж-
жя), звідки надійшли про це заявки (22, с. 55). Бібліотечна комісія упорядкувала 

й відкрила бібліотеку «Просвіти» в Катеринославі, зібрала 
24 комплекти книжок для народних бібліотек-читалень в 

Катеринославському повіті. Один із них пе-
редали в старокодацьку філію «Просвіти». Це 
зібрання книг можна вважати першою бібліо-
текою в селі, яка розміщувалася в школі №2.

Про діяльність старокодацької «Просвіти» 
відомо мало. Можна здогадуватись, що вона 
при частих змінах влади продовжувала освіт-
ню, культурну й просвітницьку діяльність на 

Катеринославщині до закриття цієї організації в 1920 р. після розгрому барона 
Врангеля й утвердження радянської влади. Розглянемо деякі моменти життя ста-
рокодацьких шкіл у контексті загальнонаціональної політики України. Наказ 
Народного секретарства освіти України від 22 лютого 1918 р. «Про скасування 
старих посад у школах і заміни їх виборними», як і декрет РНК України від 9 
лютого 1919 р. «Про скасування форменого одягу, знаків зовнішнього розріз-
нення та обов’язкового носіння форменого одягу» був виконаний (21, с.64,108).

Кодацькі вчителі брали активну участь у ліквідації неписьменності, 
починаючи із 1923 р. У 1935 р. у школах як учбовий предмет вводиться 
фізичне виховання й посада класного керівника. В 1938 р. виходить по-
станова РНК України «Про обов’язкове вивчення російської мови в неро-
сійських школах України» (с.619), і про викладання Конституції СРСР із 
7 класу. В 1937-1938 учбовому році встановлені пільги вчителям (надання 
безкоштовної квартири з опаленням і освітленням).

Обстеження місцевості, опитування старожилів та аналіз джерел дають 
підстави вважати, що школа №1 розміщувалась на вулиці Горького. Зараз 
це приміщення, яке після різного функціонування слугує сільською цер-
квою святого архистратига Михаїла.

Школа № 2, відкрита 14 серпня 1914 р. і зараз використовується за при-
значенням як неповна середня і слугує гідною окрасою села. Її сучасна 
адреса: вул. Шкільна № 2.

Надія ВІзИр, Володимир мороз.

СтАроКоДАцЬКІЙ шКоЛІ –
100 років

Скільки б не минуло років, не 
забудуться славні справи коза-
ків Запорозької Січі, які боро-
лися за волю та незалежність 
нашої держави. Мабуть немає 
жодної людини в Україні, яка б 
не знала про славну Запорізьку 
Січ. Запорізька Січ – це те гніздо, 
звідки вилітають горді й дужі, як 
орли козаки, звідси розливаються 
воля та козацтво на всю Україну. 
З давніх-давен людям відомо при-
слів’я: «Дерево життя – це гілочка, 
на якій ростуть три листочки. Пер-
ший листочок – символ минулого. 
Другий – символ сучасного. Третій 
листочок – символ майбутнього».

Щоб правильно орієнтуватися 
в житті, щоб бути освіченою лю-
диною, треба знати минуле свого 
народу, його історію. В нашому 
закладі «Світлячок» Новоолексан-
дрівської сільської ради стало вже 
традицією святкувати День Коза-
цтва на величне Свято Покрови, 

зустрічати його милозвучними 
народними піснями, українськи-
ми таночками, народними іграми, 
прислів’ями.

Веселими оплесками діти та всі 
присутні в залі зустріли Гетьма-
на козацького війська та Писаря, 
який наказав провести змагання 
двох куренів: «Козацька шабля» й 
«Сміливі козачата», щоб підняти 
бойовий дух і мудрість нашого ко-
зацтва. Отамани вмить почали ши-
кувати свої курені. Змагання роз-
почались. Козачата вміло долали 
перешкоди, потрапляли до полону, 
переходили болото, перестрибува-
ли через багаття, напували коней, 
їли вареники, танцювали традицій-
ний запальний «Гопачок». Дівчат-

ка-козачки підтримували сво-
їх козаків гучними висловами 
«Мо-ло-дці!», і подарували їм 
таночки «Сонечко» та «Ми – 
діти України». 

«Нічого безслідно не минає. В 
кожному з нас живе минуле й ми 

його несемо в майбутнє. Хотілося б, 
щоб до вас через віки дійшов шелест 
козацьких знамен, брязкіт козацької 
зброї, стогін української землі від во-
рогів, бій, як блискавка, як межа між 
минулим і майбутнім нашого народу. 
Нехай козацькому роду не буде пере-
воду», – з такими словами до дітей, 
батьків та гостей звернулася завід-
уюча дошкільного закладу Любов 
Візир і побажала: «Хай вам щастить 
завжди та в усьому, не піддавайте 
серце злому, хай Бог вам усім допо-
магає та рідний край оберігає».

Любов ВІзИр, 
завідуюча дошкільного закладу 
«Світлячок» Новоолександрів-
ської сільської ради.

Перші козаки з’явилися в давні 
часи, коли в Україні панувала Поль-
сько-Литовська держава, а саме в 
ХIV столітті. Щоб розширити знан-
ня підростаючого покоління про 
запорізьких козаків, їх традиції, по-
бут, звичаї, сформувати шанобливе 
ставлення до запорожців, спонука-
ти до наслідування їх кращих рис 
характеру, в Центральній районній 
бібліотеці сел. Ювілейного для уч-
нів ПШ-2, бібліотекарем читально-
го залу Аллою Голик були проведе-
ні уроки з народознавства на тему 
українського козацтва. 

Спочатку діти прослухали коро-
теньку історію запорізького коза-

цтва, та про те, що сила козака була 
в пошані до українського народу, 
а іноземців завжди вражала їхня 
могутність. Про козаків складали 
казки, художники писали картини, 
люди співали пісні. Потім із діть-
ми була проведена ігрова програма 
«Козацькі забави», яка розпочалась 
із алфавітного переліку всіх рис, 
якими були наділені козаки. Другий 
конкурс «Заморочки з бочки». По 
черзі отамани команд витягували 
завдання з бочки, обговорюючи від-
повіді зі своєю командою 30 секунд, 
відповідали на нього. Та до вподоби 
всім став конкурс «Забави кашова-
рів». Щоб приготувати кашу, слід 
якомога швидше відібрати з купки 
круп горох, квасолю, кукурудзу. В 
цій грі змагались окремо команди 
хлопчиків і дівчаток. 

Наприкінці уроку діти читали 
вірші про козаків великого Кобзаря 
Тараса Шевченка. 

А ще це свято співпало з христи-
янським днем Покрови Пресвятої 
Богородиці, яку козаки вважали 
своєю покровителькою, із образом 
якої завжди вирушали в бій.

Надія ПрАСоЛ, 
бібліотекар відділу обслуго-
вування ЦРБ.

уроки  нароДознавства

ВІДЛУННЯ СВЯтА

трАДИцІї НЕзмІННІ

До Зорянської СЗШ (дирек-
тор Кулак Л.В) завітало Свято 
осені. А й справді, як не від-
значити цю чарівну пору року 
й не влаштувати свято. Під ла-
гідну музику та оплески при-
сутніх Осінь (Іванченко К.) за-
кружляла в танці та привітала 
всіх зі святом. Веселою та ку-
медною була сценка учнів 3-го 
класу, в якій красень-Гарбуз 
(Семенов Р.) залицявся до різ-
них овочів: Морквиця (Тритяк 
Д.), Картопля (Холодкова К.), 
Капуста (Нємцова Ю.), Цибуля (Томашко А.), а вибрав 
собі господиню – жовту смачну диню (Однорог А.).

Кожен клас із задоволенням представляв компози-
ції з овочів, фруктів, квітів та з усього, чим багата 
природа. Діти приготували яскраві костюми, прочи-
тали нові вірші, виконали пісні, танці про чарівни-
цю-осінь. 

Матусі школярів теж постаралися. Вони приготували 

смачні  паляниці, пироги, тістечка. 
Творчій уяві не було меж. Кожного 
разу на таких виставках дивуєшся 
людській фантазії та обов’язково 
побачиш щось новеньке, цікаве чи 
чудернацьке, що тебе вразить.

Патріотичне спрямування мала  
композиція «Державні символи 
України». Центром композиції був 
державний герб, виготовлений із 
різних злаків.

Для учасників свята були прове-
дені змагання «Козацькі розваги». 
Діти з задоволенням взяли участь 

у проведених естафетах та конкурсах.
А на завершення заходу Осінь почастувала дітей 

смачною козацькою кашею та запашним короваєм.
Це свято ще раз підкреслило красу, різноманітність і 

щедрість природи, подарувало всім радість творчості 
та гарний настрій. Осіннє, ще тепле сонечко теж раділо 
святу й зігрівало всіх своїм теплом.

Людмила єфІмЕНКо, педагог-організатор.

СВято оСені

чАрІВНА ПорА роКУ

Ми – діти
козацького роду



7 листопада 2014 року № 43 (7862)
«Дніпровська зоря»інформаційне асорті 7

Для попередження та недопущен-
ня випадків жорстокого 
поводження з тварина-
ми дільничні інспектори 
Дніпропетровського рай-
відділу міліції звертають увагу 
громадян на те, що за порушення 
встановлених законом правил 
тримання домашніх тварин, без-
підставне знищення безпритуль-
них тварин, вчинення стосовно 
них діянь, які призводять до 
фізичних страждань чи смерті 
тварин, настає як адміністратив-
на, так і кримінальна відповідальність. Зокрема, 
ст.154 КУпАП (Порушення правил тримання со-
бак і котів) каже: «Тримання собак і котів у міс-
цях, де це заборонено відповідними правилами, 
чи понад установлену кількість, чи незареєстро-
ваних собак, або приведення в громадські місця, 
або вигулювання собак без повідків і намордни-
ків (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах яких 
зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених 
для цього місцях – тягне за собою попередження 
або накладення штрафу на громадян від одного до 
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян і попередження або накладення штрафу на 
посадових осіб – від трьох до п’яти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди 
здоров’ю людей або їх майну, а так само повторне 

протягом року вчинення порушення з 
числа передбачених части-
ною першою цієї статті 
– тягнуть за собою накла-
дення штрафу на громадян 

від трьох до п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян із конфіс-
кацією тварин і на посадових осіб – від 
чотирьох до семи неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян». 

Кримінальний кодекс України, зо-
крема ст. 299 (Жорстоке поводження з 
тваринами), передбачає: «за знущання 
над тваринами, вчинене з застосуван-

ням жорстоких методів або з хуліганських моти-
вів, а також цькування тварин одна на одну, вчине-
не з хуліганських чи корисливих мотивів – штраф 
до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян або арешт на строк до шести місяців. 
Ті самі дії, вчинені в присутності малолітнього, 
караються штрафом до двохсот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або обмеженням 
волі на строк до двох років».

Якщо ви маєте інформацію про зазначені фак-
ти, просимо вас телефонувати до  чергової ча-
стини Дніпропетровського РВ: Дніпропетров-
ській район, сел. Ювілейне, вул. радгоспна, 38, 
або за тел. 753-77-04, моб. (067) 539-95-03.

Юрій АНтоНЮК, заступник начальника сек-
тору ДІМ Дніпропетровського РВ ГУМВС Укра-
їни в Дніпропетровській області, майор міліції.

ЖорСтоКЕ ПоВоДЖЕННЯ з тВАрИНАмИ
КАрАєтЬСЯ зАКоНом
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З метою усунення перешкод у розвитку бізнесу, недопущення фактів порушен-
ня прав фізичних осіб-підприємців та суб’єктів господарювання, незаконного 

втручання у їх господарську діяльність, тиску з боку органів державного контролю та правоохоронних орга-
нів у прокуратурі Дніпропетровського району запроваджено телефон «гарячої лінії» (056) 27-90-04. 

повідомлення приймаються в будні дні з 9.00 до 18.00 год., перерва з 13.00 до 14.00 год. 

ПроКУрАтУрА ІНформУє

Як каже мудрість...
не дозволяй нікому й ні-

коли змушувати тебе від-
чувати, що ти не заслу-
говуєш того, що хочеш.

УКрАїНСЬКА КУхНЯ
Січеники 

Інгредієнти: 500 г м’яса (яловичина), 3 яйця, 2 
цибулини, 2 ст.л панірувальних сухарів, перець ме-
лений, сіль та олія. 

Приготування: очистіть м’ясо від плівки, про-
пустіть через м’ясорубку, з’єднайте з яйцями й 
злегка підсмаженою цибулею, сіллю, меленим пер-
цем і добре вимішайте. З готового фаршу формуй-
те биточки та змочіть їх у яйці, сухарях, і смажте 
до готовності. 

Печиво з хурмою та родзинками 
Інгредієнти: 1/2 склянки вершкового масла 

(розм’якшеного), 1 склянка цукру, 1 яйце, 1,5 склян-
ки борошна, 1 ч.л. кориці меленої, 1/2 мускатного 
горіху (меленого), 1/4 ч.л., гвоздики, 1/4 ч.л., солі, 1 
склянка хурми (м’якоть), 1 ч.л. соди, 1 склянка ро-
дзинок, 1 склянка грецьких горіхів (подрібнених). 

Приготування: збийте масло, поступово додай-
те в нього цукор. Збивайте до тих пір, поки цукор 
повністю не розчиниться. Додайте яйце й продов-
жуйте збивати. Борошно змішайте зі спеціями та 
сіллю й приєднайте до кремової маси. Добре пере-
мішайте. М’якоть хурми змішайте з содою й додай-
те в тісто. Розмішайте, додайте родзинки й горіхи. 
Коли тісто буде добре вимішане (родзинки й горіхи 
повинні бути рівномірно розподілені), викладайте 
його столовою ложкою на змазаний олією деко. 
Випікайте при температурі 180оС протягом 15 хв. 
Тіста повинно вистачити на 35 шт. печива.

ГоСПоДИНІ НА зАмІтКУ
маленькі хитрощі 

• Відбивні котлети будуть м’якшими, якщо за 2 
години до смаження їх намазати сумішшю оцту та 
олії. 

• Щоб дрібно нарізана цибуля не пригорала та 
мала гарний колір, треба спочатку обваляти її в бо-
рошні, а вже потім смажити.

• Печінка буде дуже смачною, якщо, перш ніж 
смажити, її замочити на 3 години в молоці. 

• Щоб печінка не була твердою, соліть її після 
смаження. 

КрАСУНЯм
Нічна маска для здоров’я вашого волосся

Змішайте по одній частині рослинного масла, 
реп’яхової, ромашкової олії та пекучого стручкового 
перцю. Нагрійте до теплого стану й втирайте в шкі-
ру голови й волосся. Одягніть спеціальну шапочку 
та обгорніть рушником голову та залиште на ніч. А 
вранці вимийте голову шампунем, як звичайно.

СПрАВЖНЬомУ ГоСПоДАрЮ НА зАмІтКУ
Як позбутися цвілі у ванній кімнаті

Насипте на уражену поверхню побільше соди, 
зверху залийте її оцтом. Після осідання піни про-
мийте поверхню за допомогою теплої води та мила.
Залиште у ванній відкриту пачку соди, вона добре 
поглинає неприємний запах. 

Як захистити ванну від цвілі: регулярно прові-
трюйте приміщення, а краще встановіть витяжний 
вентилятор; забезпечте якісну гідроізоляцію труб;   
слідкуйте за справністю сантехнічних вузлів; ре-
гулярно проводьте очистку вентиляції.  

орДЖоНІКІДзЕВСЬКА СІЛЬСЬКА 
рАДА оголошує конкурс на оренду не-
житлового приміщення площею 487 
кв. м, розташованого за адресою: вул. 
Дніпропетровська, 12, с. миколаївка 
Дніпропетровського району Дніпропе-
тровської області. Документи прийма-
ються протягом 30 календарних днів із 
дня виходу оголошення про проведення 
конкурсу. За додатковою інформацією 
звертатися за тел.: 711-53-21, 711-53-78. 

мІЛІцІЯ ІНформУє

Інтереси виховання дітей 
більш повно здійснюються 
при їх спільному проживанні з 
батьками. У тих випадках, коли 
батьки внаслідок розірвання 
шлюбу або з інших причин не 
проживають спільно, виникає 
питання: з ким із них повинна 
проживати дитина?

Згідно зі ст. 160 СК Украї-
ни місце проживання дитини, 
яка не досягла 10-ти років, ви-
значається зі згоди батьків, а 
по досягненні дитиною 10-ти 
років – зі спільної згоди бать-
ків та самої дитини. По досяг-
ненні дитиною віку 14-ти ро-

ків, коли батьки проживають 
окремо, місце проживання 
визначається дитиною. Якщо 
мати та батько, які прожива-
ють окремо, не дійшли згоди 
щодо того, з ким із них буде 
проживати малолітня дитина, 
спір між ними може вирішу-
ватися судом. При вирішенні 
таких спорів суд бере до уваги 
особисте ставлення батьків до 
виконання своїх батьківських 
обов’язків, особисту прихиль-
ність дитини до кожного з них, 
вік дитини, стан її здоров’я та 
інші обставини, що мають іс-

тотне значення. Суд не може 
передати дитину для прожи-
вання з тим із батьків, хто не 

має самостійного доходу, злов-
живає спиртними напоями, 
наркотичними засобами або 
токсичними речовинами, може 
своєю аморальною поведінкою 
зашкодити розвиткові дитини. 
Якщо суд визнав, що жоден із 
батьків не може створити ди-
тині належних умов для вихо-
вання та розвитку, на вимогу 
баби, діда або інших родичів, 
залучених до участі у справі, 
дитина може бути передана ко-
мусь із них.

(Продовж. чит. у наст. номері газети)

ЮрИДИчНА КоНСУЛЬтАцІЯ Вирішення споріВ, поВ’язаних 
із місцем прожиВання дітей

г ор о Скоп
оВНИ. На вас че-

катиме успіх, але нама-
гайтеся реально дивитися на 

деякі речі.  Є ймовірність того, що ви ідеалізу-
єте події, до яких необхідно серйозно поставитися. 

тІЛЬцІ. Вам вдасться найближчим часом зробити 
ривок у справах, вдалі покупки. Очікується вигідна 
спрівпраця із партнерами по роботі, яка принесе не 
тільки покращення фінансів, а й дуже вигідний союз. 

БЛИзНЮКИ. Зараз вам буде складно у відноси-
нах із колегами. Намагайтеся не реагувати на прово-
кації, і ваші опоненти швидко втратять до вас інтерес. 

рАКИ. Вам необхідно сісти на режим суворої еко-
номії, тоді є реальний шанс не брати грошей у борг, а 
власними силами розібратися з даною ситуацією 

ЛЕВИ. Намагайтеся з усього потоку інформації ви-
бирати те, що є найголовнішим для вас. Інакше, вас зможе 
збити з пантелику та велика кількість вражень, на які остан-
нім часом звернута ваша увага. 

ДІВИ. На роботі у вас все буде складатися добре, а мате-
ріальне становище буде рівним і стабільним. Відпочиньте у 
колі давніх знайомих – це додасть вам хорошого настрою на 
весь тиждень.

тЕрЕзИ. Цього тижня вам доведеться вирішувати деякі 
спірні питання на роботі. При правильній організації у вас 
усе досить успішно вийде. 

СКорПІоНИ. На роботі треба відповідально підійти до 
своїх функцій. Виконуйте добре свою роботу, підтягніть усі 
справи. Не залишайте все на потім. 

СтрІЛЬцІ. Ваші справи повільно, але впевнено йдуть угору. 
Завдяки вашій наполегливості та старанності на вас чекає успіх. 

КозЕроГИ. Для вас на перший план вийдуть фінансові 
проблеми. Ви гостро будете відчувати нестачу грошей. Вам 
доведеться змиритися та вести більш розумну політику в 
фінансовому плані. 

ВоДоЛІї. Можливо для вас почнеться сприятлива смуга, 
яка надасть сили та заохочення до будь-яких починань. Не 
упустіть свій шанс. 

рИБИ. Цей тиждень для вас мало чим відрізнятиметься 
від минулого. Він також буде емоційно насиченим і заван-
таженим справами.  

Втрачене пенсійне посвідчення серії ААД № 
184903 на ім’я мугеля миколи Володимиро-
вича, вважати недійсним.

ДНІПроПЕтроВСЬКА рАЙДЕрЖАДмІ-
НІСтрАцІЯ оголошує конкурс на заміщення ва-
кантних посад: головного спеціаліста відділу ве-
дення Державного реєстру виборців райдержадмі-
ністрації. Вимоги до претендентів: громадянство 
України, повна вища освіта за напрямком роботи, 
стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння 
персональним комп’ютером в обсязі користувача 
програмного забезпечення. Довідка за адресою: 
сел. Ювілейне , вул. теплична, 5, тел. 27-10-17.

УПрАВЛІННЯ ПЕНСІЙНоГо фоНДУ 
УКрАїНИ В ДНІПроПЕтроВСЬКомУ рА-
ЙоНІ ДНІПроПЕтроВСЬКої оБЛАСтІ ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної посади за-
ступника начальника відділу виконання бюджету, 
бухгалтерського обліку та звітності – заступника 
головного бухгалтера. В конкурсі можуть взяти 
участь усі бажаючі громадяни України, які ма-
ють повну вищу освіту відповідного професійного 
спрямування та стаж роботи в державній служ-
бі або в сферах управління за фахом; володіння 
комп’ютерними програмами, знаннями законодав-
чої бази та інструктивних документів. Документи 
приймаються протягом 30 календарних днів з дня  
опублікування оголошення. за довідками зверта-
тися за телефонами: 725-47-06, 27-80-40. 

Адреса: сел. Ювілейне, вул. теплична, 23.
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У Партизанській СШ (ди-
ректор Віктор Невеселий) 
стартував районний місяч-
ник військово-патріотичного 
виховання молоді. Він роз-
почався турніром із кульо-
вої стрільби з пневматичної 
рушниці. Під егідою Дніпро-
петровської районної орга-
нізації Товариства сприяння 
обороні України виступили 
одинадцять команд, які пред-
ставляли п’ять шкільних ко-
лективів.

Командний залік (макси-
мум 100 очок): І місце – Зо-
рянська СШ – 82 
очки. Чемпіони: 
Владислав Вєлієв, 
Віктор Хомутов. 
Тренер Сергій Ко-
валенко; ІІ місце – 
Балівська СШ – 81 
очко. 

Ві це -чемп іони: 
Денис Боднар, Олек-
сандр Огородний. 
Вчитель предмету 
«Захист Вітчизни» 
Олександр Погріб-
ний; ІІІ місце – Пар-
тизанська СШ – 80 
очок. Склад коман-
ди: Сергій та Олек-
сандр Клименко. Вчитель 
предмету «Захист Вітчизни» 
Валентин Щербатюк.

Кращого снайпера зма-
гань визначали 22 спортс-
мени: Юнаки. максимум 
50 очок: І місце – Микола 
Галіцин – 44 очки; ІІ місце – 
Владислав Вєлієв – 42 очки 
(обидва Зорянська СШ); ІІІ 
місце – Олександр Огород-
ний (Балівська СШ) та Сер-
гій Клименко (Партизанська 
СШ) – обидва по 41 очку.

особистий залік серед ді-
вчат: І місце – Влада Ялен-

ко та Аліна Шатрава – по 40 
очок (обидві Балівська СШ); 
ІІ місце – Анна Сушко – 28 
очок (Партизанська СШ); ІІІ 
місце – Єлізавета Бігун – 18 
очок (Балівська СШ).

В’ячеслав Сорочан, голова 
РО ТСОУ: «Лідери показали 
щільні результати, як у ко-
мандному, так і в особисто-
му заліку. Розрив між при-
зерами всього в один пункт 
демонструє серйозність, а 
головне рівну силу суперни-
ків. Слід відзначити майс-
терність вчителів, які брали 

участь у турнірі поза кон-
курсом. Педагоги перемогли 
в усіх трьох номінаціях: ко-
мандний залік – Ігор Легеза 
(Горянівська СШ) та Олек-
сандр Погрібний (сума 83 
бали); особистий залік – Ва-
лентин Щербатюк (45 балів); 
Яна Сушко – Партизанська 
СШ (44 бали). 

Переконаний, що й у_ на-
ступних змаганнях (з гирьо-
вого спорту, стрілкового по-
єдинку, армспорту) вчителі 
також будуть на висоті».

Сергій ВЕрБИцЬКИЙ.

СПорт

мі с яч н и к  с т а рт у ва в
Діти краще нас, дорослих, розуміють, 

що життя складається не тільки з люті, 
розпачу та жорстокості. Вони краще нас 
вміють знаходити в цьому нелегкому сві-
ті місце для надії, радості та віри. Тому 
щиросердна дитяча допомога стає тим 
яскравим промінцем, що веде нас уперед. 

Зараз дуже тяжкий час для України, для 
кожного з нас, а особливо для воїнів, які 
захищають цілісність кордонів нашої кра-
їни. Вони – герої нашої історії, дарують 
нам спокій та щастя, кладуть до наших ніг 
Всесвіт, а ми повинні віддячити їм своїм 
патріотизмом, теплом та небайдужістю.

У Підгородненському НВК-1 прово-
дилась акція «Допоможи воїну», під час 
якої вчителями та учнями були зібрані 
кошти для придбання термобілизни для 
воїнів. Представники учнівської органі-
зації «Лідер» на чолі з педагогом-органі-
затором Наталією Рябіщук та вчителем 
англійської мови Світланою Авраменко 
здійснили поїздку до навчального цен-
тру військової частини міста Дніпро-
петровськ. Напередодні поїздки діти 
приготували чимало малюнків та пла-
катів, щоб підбадьорити наших воїнів. 
Крім цього, відвезли теплий одяг, який 
обов’язково стане в нагоді.

Також  учні НВК завітали до військової 
частини № 3336. Керували поїздкою На-
талія Рябіщук та Людмила Шелест, завуч 
з навчально-виховної роботи та голова 
батьківського комітету Альона Чуліч-
кова. Військовим були передані овочі та 

СЕрцЕ  ВІДДАємо  герояМ
АКцІЯ «ДоПомоЖИ ВоїНУ»

Ми живемо в той час, коли 
прості люди стають героями. 
Захищаючи громадян своєї 
держави, вчорашні безтур-
ботні хлопчаки мужньо по-
стають перед ворогом. Там, на 
сході України, вони піддають 
смертельній небезпеці своє 
життя аби відстояти права на 
свободу кожного з нас. Грома-
да повинна знати своїх героїв 
в обличчя.

Нещодавно в Підго-
родненському Будинку 
культури відбулася зу-
стріч із військовослуж-
бовцями 25-ї окремої 
повітряно-десантної 
бригади. 

Галина Савчук, во-
лонтер «Штабу допо-
моги пораненим вій-
ськовослужбовцям», 
що діє при Дніпро-
петровській обласній 
лікарні імені Мечни-
кова, за підтримки іні-
ціативної групи «Твоє 
Підгородне» вже втре-
тє влаштовує подібну 
зустріч, яким вона дала назву «Громадська вітальня». Метою заходу є 
особисте знайомство людей з учасниками АТО, їхніми історіями та по-
двигами.

Зустріч із десантниками проходила в дуже теплій атмосфері. Патріо-
тично налаштовані підгородняни прийшли до Будинку культури, щоб 
привітати героїв та подякувати їм за хоробрість і відвагу.

Хочеться висловити величезну подяку районному Будинку дитячої 
творчості. Дитячий колектив дуже допоміг нам в організації культурної 

програми для військових. Та-
лановиті вихованці підготува-
ли для героїв вітальний кон-
церт, підписали листівки та 
виготовили паперових голу-
бів, які були вручені військо-
вим у кінці зустрічі. Також 
діти поділилися з присутніми 
малюнками для прикрашання 
зали.

Працівниця районної біблі-
отеки Юлія Равшанова при-
йшла на зустріч також не з 

пустими руками, а з ці-
лим пакетом подарунків, 
які ввечері попереднього 
дня виготовили юні чи-
тачі бібліотеки. Ці дитячі 
вироби ми також віддали 
нашим героям.

На прохання Галини 
Савчук для десантників 
виступив гурт «Вертеп». 
Музиканти запалили при-
сутніх патріотизмом та ві-
рою у краще майбутнє.

У «Громадській віталь-
ні» кожен мав право ви-
словитись. Активістка 
ініціативної групи «Твоє 
Підгородне» Анастасія 
Кузьмина розповіла хлоп-

цям вірш Павла Тичини «Я стверджуюсь. Я утверждаюсь». Настя дуже 
хвилювалась, але слова звучали від самого серця. Наприкінці вечора всі 
присутні отримали можливість особисто поспілкуватися із захисниками.

зустрічі в «Громадській вітальні» проходять у Будинку культури за 
адресою: вул. центральна, 44, щоп`ятниці о 19.00 год. раз на два тижні. 
чекаємо всіх бажаючих на наступних зустрічах. не будьте байдужи-
ми. захисникам дуже важлива наша підтримка.

Юлія мЕхЕДА, активістка ініціативної групи «Твоє Підгородне».

захиcники миру

ГромАДСЬКА ВІтАЛЬНЯ

фрукти. Не забули про обереги, виготов-
лені школярами. Слід відзначити, що діти 
передали військовим листи зі словами по-
дяки та побажаннями успіхів. Не обійшло-
ся без привітання: Віталіна Серебрянська 
(учениця 10 класу), Софія Білодід (учениця 
4 класу) та Олександра Ганжа (учениця 9 
класу) підготували пісні та вірші.

Акція «Допоможи воїну» спрямована 
не тільки на матеріальну допомогу, але 
й на моральну підтримку тих, хто за по-
кликом серця та обов’язку стали на за-
хист Батьківщини. 

Катерина БІЛоДІД, голова ради ліде-
рів Підгородненського НВК-1.

наша душа завжди ра-
зом із ними, і ми хочемо 

звернутися до них із такими 
побажаннями:
«Повертайтеся, 

будь ласка, живими.
Я прошу не багато 

й не мало.
Кожен вечір молюсь 

всім святим,
Щоб нещастя вас не спіткало.
Щоби Янгол закрив від біди,

Над вами розправивши крила,
І щоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:
«Повертайтесь, будь ласка, живими, 

Батьківщина чекає на вас!».


