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Урочисте свято великої шкільної 
родини зібрало в актовій залі ра-
йонної ради випускників, педаго-
гів, представників районної влади.  
Привід дуже важливий і довгоо-
чікуваний – вручення золотих та 
срібних медалей, цінних подарун-
ків кращим із кращих випускникам 
шкіл Дніпропетровського району. 
В радісно-хвилюючому заході взя-
ли участь: Роман Пруденко, голова 
районної ради, Олександр Степан-
ський, заступник голови райдер-
жадміністрації, Тетяна Сараб’єва, 
керівник апарату райдержадміні-
страції, директори навчальних за-
кладів району, вчителі, випускники.

Цього дня почесну 
нагороду за свої здобу-
ті знання та наполег-
ливість – єдину в райо-
ні золоту медаль(!) от-
римала Тетяна Рак, учениця Підгороднен-
ської середньої загальноосвітньої школи 
№3 (директор Юрій Крічкевич). Відмінни-
ця навчання була президентом у шкільно-
му парламенті. Медалістка зізнається, що в 
школі більш за все подобались гуманітарні 
предмети. У вільний від навчання час Те-
тяна малює та грає на гітарі. Мріє дівчина 
про професію журналіста, бо має талант до 
написання текстів. Як кажуть серед жур-
налістів «володіє пером», ще з дитинства 
полюбляла писати вірші. 

Приймали вітання й три срібні меда-
лістки. Вся шкільна родина Підгородненської середньої загальноосвітньої шко-
ли №2 (директор Світлана Каліберда) пишається своєю медалісткою Дариною 
Швачкою. «Вона – універсальна людина, адже не тільки вчиться на відмінно, 
а й будь-яке доручення виконує сумлінно й завзято», – розповідають про Дари-
ну вчителі. Відповідальна дівчина в класі та в навчанні завжди була лідером, 
до якого прислухався весь колектив. В подальшому житті привітна Дарина мріє 
стати фармацевтом, щоб забезпечити громадян України якісними ліками. 

Серед цьогорічних медалісток – дві учениці Партизанської середньої загаль-
ноосвітньої школи I-III ступенів, тож директор Віктор Невеселий був найбільше 
гордий за своїх талановитих і розумних випускниць. 

Крістіна Маховська – наполеглива та неординарна, розумничка, яка має неаби-
який акторський та режисерський хист. А в майбутньому Крістіна планує стати 
біологом-генетиком. Дівчина каже, що ця наука захопила її завдяки знанням, 
здобутим на уроках вчителя біології Ольги Сидоренко, яка в свій предмет вкла-
дає душу, й надзвичайно цікаво проводить уроки. 

Також гордістю Партизанської шко-
ли стала ясноока юна партизаночка 
Ольга Устинченко. Завжди стрімка 
та експресивна, має активну життєву 
позицію. Її хобі – вивчення інозем-
них мов та читання літератури. Се-
ред вподобань – твори українських 
письменників, зокрема Михайла Ко-
цюбинського та Василя Стефаника. 
А блискуча пам’ять та глибокі знання 
допоможуть Ользі в здобутті освіти в 
галузі міжнародної економіки. 

У книзі шкільного життя безліч пе-
регорнутих сторінок, які випускни-
ки писали не чорнилом, а полум’ям 
своєї душі. Привітання й напутні 
слова на подальше самостійне життя 

на адресу медалістів 
цього дня звучали 
від представників 
районної влади, на-
ставників-педагогів, 

батьків. І, звісно, не забули на святі про матусь та татусів, які з ве-
ликою гордістю й легким смутком ди-
вилися на своїх вже дорослих доньок. 
Батькам були вручені подяки за ваго-
мий внесок у виховання майбутньої 
еліти нашої країни: Ірині та Валерію 
Рак, Оксані та Сергію Маховським, 
Руслані та Романові Устинченкам, Ві-
кторії Швачці.

У свою чергу винуватці свята подяку-
вали вчителям, які з перших класів при-
вивали учням любов та жагу до знань, і 
з кожним наступним роком сіяли в їхніх 

душах зерна науки та пізнання, відкриваючи нові 
горизонти незвіданого та цікавого. 

Випускники ж вклонилися низько батькам за недоспані ночі, розуміння та під-
тримку, й безкрайню любов. 

«Хочемо гордитися Україною й докладемо всіх зусиль для успіху й процвітан-
ня нашої матінки-землі», – підсумувала свій виступ красуня Ольга Устинченко.

Також у залі прозвучали також музичні вітання від талановитих вихованок Бу-
динку дитячої творчості м. Підгородного. Аліна Цуркан та Анна Теслюк виступили 
з піснями про рідну землю, Анастасія Денисенко подарувала музичну композицію 
«За вроду дякую батькам», а вокальний гурт «Дзвіночки» заспівав про Україну. 

Цей урочистий день для випускників видався першою сходинкою в самостійне 
життя. Нехай їхня доля стелиться щедрим українським рушником, прикраше-
ним добром та здоров’ям, слугує оберегом від зла. А поряд невпинно крокують 
материнська мудрість, наснага, доброта та щирість.

Наталія ЯКІВЕЦЬ. Фото Таміли Жорняк.

ВРУЧЕННЯ МЕДАЛЕЙ

Сучасні будинки й 
величезні хмарочо-
си навряд чи могли б 
існувати без ліфтів. 
Ліфт – це один із унікальних винаходів, яким біль-
шість людей користується щодня, виходячи з дому 
й повертаючись назад, велика частина населення 
нашої планети користується ліфтом. Ми навіть не 
замислюємося наскільки цей підйомний пристрій 
увійшов у наш побут. Ліфти бувають дуже різні. 
Деякі з них маленькі й тісні, інші просторі, є лі-
фти з подряпаними стінками, а є з дзеркалами та 
скляними панелями. Одні доставляють людей на 
потрібний поверх, інші піднімають вантажі, а тре-
ті є дивовижними архітектурними спорудами, які 
прагнуть побачити туристи з усього світу.

Приємна подія нещодавно відбулась у селищі Слобо-
жанське для мешканців 9-ти поверхового будинку по 
вул. Будівельників (Фрунзе), 16, 3-го під’їзду, де був 
здійснений запуск ліфту після капітального ремонту 
організацією ТОВ «АВС Білд Сервіс», що надає меш-
канцям послуги з технічного обслуговування ліфтів. 

Ювілейний селищний голова Іван Камінський особи-
сто перевірив якість виконаних робіт разом із Павлом 
Чухно, директором ТОВ «АВС Білд Сервіс», Артемом 
Резником, заступником ТОВ «АВС Білд Сервіс», Ал-
лою Ніколенко, начальником КП «ЖЕК-1» та мешкан-
цями багатоповерхівки. Іван Миколайович випробу-
вав, як працює відремонтований ліфт, а також поставив 
організації-підряднику нові завдання щодо поліпшен-
ня ліфтового селищного господарства. Найближчим 
часом планується запустити ще п’ять ліфтів. 

Іван Миколайович, спілкуючись із мешканцями 9-ти 
поверхівки, зазначив: «Ціль нашої з вами зустрічі зро-
зуміла, ми вам сьогодні показуємо новий ліфт, запуска-
ємо та передаємо на збереження. Буває ж як, ставимо 
нове обладнання, а вже вночі гуркіт стоїть, знімають 

ВЛАДА ДІЄ

ОНОВЛЕНИЙ ЛІФТ ЗАПУСТИЛИ

катушки, а ніхто з мешканців будинку навіть не вихо-
дить! Тому збереження ліфтового обладнання – першо-
чергове завдання мешканців будинку! Влада селища 
налаштована на відповідальну працю, але ж не без ва-
шої участі».

«Оновлення та встановлення ліфтів є одним із пер-
шочергових заходів, які необхідно здійснювати в жит-
лових будинках, адже нові ліфти – це, насамперед, без-
пека життя», – зазначив Артем Резник.

«Термін експлуатації старих ліфтів добігає кінця, 25 
років за нормативними актами, – розповів Павло Чух-
но. – Старий ліфт став просто непридатним для функ-
ціонування й загрожував здоров’ю мешканців будинку. 
На ліфт було витрачено біля 300 тис. грн. Була прове-
дена заміна старих запчастин на нові, окрім направля-

ючої та каркасу. Сучасна 
станція управління дуже 
зручна в користуванні та 
обслуговуванні. Замінені 

також усі силові агрегати, кабіна, несучі канати, обме-
жувачі швидкості та маса дрібних деталей». 

Водночас, призупинення роботи ліфта створювало 
численні незручності, адже літнім людям та молодим 
матусям важко підійматись на верхні поверхи. 

Небайдужі мешканці цього під’їзду Анатолій Шар-
ко, родина Турок, Віра та Григорій, довели, як можна 
створити в спільному домі комфорт і затишок. Вже 
біля входу в під’їзд видно, що тут надзвичайно чисто, 
а значить, живуть дбайливі господарі. Завдяки Зої Се-
кун у клумбах розквітають квіти, вона, як справжній 
флорист, піклується про них щодня. 

«Від імені мешканців свого під’їзду хочу подяку-
вати Іванові Камінському, Ювілейному селищному 
голові, та всьому депутатському корпусу за те, що 
відгукнулися на нашу потребу й надали необхідні 
кошти на придбання обладнання для оновленого лі-
фту. Важливо, що Ювілейна селищна рада ніколи не 

залишається осторонь проблем громади. А ми будемо 
намагатися належним чином відноситись до нового об-
ладнання та робити все для його збереження», – пообі-
цяв Анатолій Шарко, мешканець під’їзду. 

Тож давайте всі разом проявимо повагу й любов до 
рідного селища: наведемо лад у своїх багатоповерхів-
ках, дворах, посадимо квіти, не смітитимемо на вули-
цях. Адже дбати про чистоту й порядок у кожному дво-
рі, на кожній вулиці Слобожанського ми повинні що-
дня. Від зусиль усіх жителів разом, і кожного окремо 
залежить, як буде виглядати наше улюблене селище.

Юлія ЧУМАК, сел. Слобожанське. 
На фото автора: Іван Камінський разом із Аллою 

Ніколенко та мешканцем будинку оглядають нове 
ліфтове обладнання.



Коли країну сколихнула звіст-
ка про початок кровопролитних 
подій на східних рубежах Укра-
їни, багато наших земляків із 
почуттям військового обов’язку 
та патріотизму встали на захист 
кордонів рідної землі. 

Серед героїв-захисників і 
наш земляк Михайло Гафикін із 
села Волоське. Щоб захистити 
Батьківщину від ворожої нава-
ли, 41-річний старшина в складі 
93-ої окремої механізованої бри-
гади, 4 квітня 2014 року відпра-
вився в зону проведення антите-
рористичної операції.

Разом із побратимами за рік 
перебування в АТО Михайло 
пройшов чимало вогняних до-
ріг Донецької та Луганської об-
ластей. Бойовий шлях заступ-
ника командира взводу проля-
гав містами Слов’янськ, Кра-
маторськ, Донецьк, Ясинувата, 
Авдіївка, Червонопартизанськ, 
із 2015 року боронив країну в се-
лищах Піски, Опитне. 

Складним випробуванням «на 
міць» для нашого земляка стали 
події вересня й жовтня 2014 року, 
в той час Михайло знаходився на 
обороні Донецького аеропорту. 
«Це були запеклі сутички, ворог 
атакував із кількох боків одно-
часно, використовуючи танки, 
працювала артилерія. Перестріл-
ки тривали практично цілий 
день, – згадує той буремний час 
захисник. – Ми з усіх сил обо-
роняли термінал і злітну смугу 
летовища, котрі будь-що праг-
нув захопити ворог». «Брестська 
фортеця» – так між собою бійці 
Збройних сил України називали 
стіни аеропорту. Герої нашого 
часу докладали чимало зусиль, 
щоб над Донецьким аеропор-
том майоріли українські пра-
пори, демонструючи яскравий 
приклад мужності. Вся країна з 
завмиранням серця слідкувала 
за перебігом подій на Донецько-
му летовищі та з щемом у серці 
хвилювалася за кожного з наших 
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Звертаємось до тих, хто став на 
шлях порушення Військової Прися-
ги, хто свідомо або не свідомо кинув 
своїх товаришів по зброї, тим самим 
«впевнено крокує» до моменту, коли 
набуде статусу «злочинець» – зупи-
ніться! Невже готові ви віддати свої 
найкращі три-п’ять років (за само-

вільне залишення військової частини ст. 407 ККУ) чи два – дванадцять років (за дезертирство ст. 
407 ККУ). Ще не пізно відійти від краю «прірви» та стати на вірний шлях.  

Зверніться в свій районний військовий комісаріат за адресою: вул. В.Сухомлинського (Совхоз-
на), 38, сел. Слобожанське (Ювілейне), Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 52005, тел./факс 
27-10-07, де отримаєте сприяння в поверненні до своєї військової частини.

Олександр ВОЛЬНІКОВ, 
майор, військовий комісар Дніпропетровського районного військового комісаріату.

РАЙОННИЙ ВІЙСЬККОМАТ ІНФОРМУЄ

ЗІЙТИ  ЗІ  ЗЛОЧИННОГО  ШЛЯХУ
 НІКОЛИ  НЕ  БУВАЄ  ПІЗНО

В Підгородненській СЗШ-2, ди-
ректор Світлана Каліберда, з наго-
ди Дня пам’яті та примирення та з 
нагоди Дня Перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні, відбу-
лася загальношкільна лінійка.

На заході були присутні: Га-
лина Кузьменко, Підгороднен-
ський міський голова, мужні 
захисники, учасники АТО: Пав-
ло Грибачов, Віктор Абатов, В’я-
чеслав Ступак, Віталій Супонін, 
Віталій Костенко, Іван Скубчен-
ко, Михайло Палков, Олександр 
Дураченко, Сергій Каракай.

Багато життів забрала та страш-
на війна, ще більше доль зруйну-
вала вона. Немає жодної сім’ї в 
Україні, якої не торкнулася війна 
своїм чорним крилом. Сьогодні 
Україна знову в вогні. На бурем-
ному сході нашої держави ллється 
кров українців, які мужньо захищають рідну землю від агресора. Вони борються за те, 
щоб ми мали свою землю й берегли свою мову. Вони віддають своє життя заради нашо-

го майбутнього. Тому саме ми повинні 
це пам’ятати, вірно любити та захища-
ти свою Батьківщину. 

Не щезне в пам’яті людській, не 
піде в забуття великий подвиг і вели-
ка трагедія нашого народу, тих, хто 
віддав своє життя для щастя інших.

Хвилиною мовчання присутні 
вшанували пам’ять воїнів-захисни-
ків та поклали квіти до меморіаль-
ної дошки Андрія Савчука, рядово-
го полку Дніпро-1, який загинув за 
Україну, виконуючи свій військовий 
обов’язок у м. Іловайськ у 2014 році.

Після мітингу, кращими учнями 
школи Миколою Cелівановим (9-Б 
кл.), Валерією Мозолевською (9-Б кл.) 
було покладено квіти до пам’ятної 
дошки воїнові АТО Андрію Савчуку 
та до меморіалу Невідомому солдато-
ві, що в парку Слави на вулиці Цен-
тральній, Валерією Кузьменко, Вале-

рією Піскун, Владом Бережним і Теграном Мірзахановим (8-Б кл.).
Віка ЗОРЯНА.  Фото автора.

ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
Управління соціального захисту населення 

Дніпропетровської райдержадміністрації в ме-
жах реалізації положень Закону України «Про 
реабілітацію інвалідів в Україні» інформує 
інвалідів щодо їхніх можливостей проходжен-
ня професійної реабілітації в реабілітаційних 
установах, а саме в Буковинському міжрегіо-
нальному центрі професійної реабілітації інва-
лідів, який здійснює набір інвалідів віком від 
16 років І-ІІІ груп (у тому числі учасників АТО, 

переселенців) без обмежень за віком, що не по-
требують стороннього догляду на професійну 
реабілітацію з медичним спостереженням та 
іншими видами реабілітації, що забезпечать 
адаптацію інвалідів до професійного навчання.

Управління соціального захисту населен-
ня Дніпропетровської райдержадміністрації 
здійснює роботу щодо підбору і направлен-
ня інвалідів до центру реабілітації інвалідів 
та повідомляє, що в Буковинському міжрегі-
ональному центрі професійної реабілітації 
інвалідів проводиться навчання за професія-
ми: оператор комп’ютерного набору (6 міся-

ців навчання); швачка (6 місяців навчання); 
кравець (4 місяці навчання); конторський 
службовець (бухгалтерія) (10,5 місяців нав-
чання); молодша медична сестра з догляду за 
хворими (6 місяців навчання). 

Після закінчення навчання слухачі отриму-
ють свідоцтво (сертифікат) про присвоєння ро-
бітничої кваліфікації державного зразка.

Навчання, проживання, 3-х разове хар-
чування, медичне спостереження та со-
ціально-психологічна реабілітація прово-
диться безкоштовно.

Перелік документів, необхідних для при-

йому до центру а також  направлення інва-
лідів (у разі їхнього звернення) на професій-
ну реабілітацію до реабілітаційних установ 
відповідно до їх індивідуальних програм 
реабілітації можна отримати в управління 
соціального захисту населення Дніпропе-
тровської РДА за адресою: смт. Слобожан-
ське (Ювілейне) Дніпровського району 
Дніпропетровської області, вул. Теплич-
на, буд. 5, кабінет 9-В, тел.753-91-36.

Тетяна КУЦЕВАЛ, 
провідний спеціаліст відділу з питань 
соціального захисту населення. 

УСЗН ІНФОРМУЄ

НЕ ЩЕЗНЕ В ПАМ’ЯТІ

ВІДЛУННЯ УРОЧИСТОЇ ПОДІЇ

ЛЮДСЬКИЙ  ПОДВИГ

хлопців. «Краєвиди на летовищі 
були апокаліптичними. Терміна-
ли фактично зруйновані, довкола 
розкидана погоріла техніка, – 
продовжує свою розповідь Ми-
хайло Гафикін. – Вночі ставало 
моторошно від непроглядної 
темряви та розуміння того, що 
будівля замінована, а ворог по-
ряд. Здавалося, що знаходишся в 
якомусь іншому вимірі». 

Злочинниця-війна має власти-
вості не тільки розлучати людей, 
а ще й об’єднувати й згуртовува-
ти. Так, знаходячись далеко від 

домівки, Михайло зустрів багато 
товаришів, споріднених однією 
метою та бажанням – звільнити 
рідні простори від агресора. З ве-
ликою повагою й трепетом розпо-
відає Кіборг про своїх бойових по-
братимів: «Я можу покластися на 
кожного, знаю, що ніхто не зали-
шить у скрутній ситуації, прийде 
на допомогу. Ми стали між собою 
дуже близькими, братами, бо пліч-
о-пліч боронили  країну». 

Один із них – Андрій Гречанов 
із позивним «Рахман» – начальник 
розвідки 81-ої бригади. Відчайду-
ха родом із селища Петриківка. 
Щоб зайти до Донецького аеропор-
ту зі своїм взводом, він у списках 
своє звання майора змінив на лей-
тенанта. Три рази заїжджав до ле-
товища, й кожного разу в сутичці з 
противником отримував поранен-
ня. А ще боєць 4 місяці перебував 
у ворожому полоні. Вночі, відразу 
після звільнення, його зустрів Пре-
зидент України Петро Порошенко 
та особисто вручив нагороду. 

Ще один вірний друг – Віктор 
Капітан, позивний «Моня», ко-

мандир блокпосту, був усіма 
шановний і дуже надійним бо-
йовим товаришем. 

Денис із міста Дніпродзер-
жинськ, 25-ти річний коман-
дир 93-ої бригади. Він зміг ви-
вести цілий взвод із оточення 
ворога без жодних людських 
втрат. 

Також згадує старшина снай-
перів Славка та Мишка з 79-ої 
окремої аеромобільної бригади, 
веселі та завзяті хлопці. 

Назавжди закарбувався в 
пам’яті Михайла жахливий 

випадок, коли Денис Мерзлікін, 
командир 2 батальйону 93-ої 
бригади, підірвався на протитан-
ковій міні, чоловікові пошкодже-
но ноги. А побратимові Сашкові 
Терещенкові, з міста Миколаїв, 
відірвало обидві руки. Під час 
штурму Донецького аеропорту, з 
будівлі вилетіла граната. Чоловік 
хотів її зловити та відкинути, але 
не встиг, снаряд розірвався в його 
руках... Здорове повноцінне жит-
тя змінилося в лічені хвилини. 
Попереду роки лікування та реа-
білітації, а ще знайти в собі сили 
та сенс жити далі. 

Сам Михайло Гафикін за час 
перебування в АТО два рази був 
поранений. В лютому місяці якось 
ворог відкрив нищівний вогонь у 
бік розташування 93-ої окремої 
механізованої бригади. Гатили з 
мінометів та гаубиць. Під час об-
стрілу, снаряд потрапив у стіну 
будівлі, де знаходився наш зем-
ляк. Декілька армійців були пора-
нені, Михайло отримав контузію. 
Наступний ворожий наступ спіт-
кав через два дні, коли бригада 

направлялась у селище Опитне на 
чергове бойове завдання. Поряд 
із бойовою машиною розірвався 
снаряд. Михайла з контузією було 
направлено до Дніпропетровсько-
го госпіталю з пошкодженням 
зору та слуху. У лікувальному за-
кладі він пролежав 15 днів, потім 
втік назад до своїх, щоб затриму-
вати окупантів на східних фрон-
тових позиціях. 

«На війні ми навчилися ціни-
ти найдорожче, що є в людини 
– життя, – зізнається військовий. 
– Кожен із нас ішов на війну з 
бажанням захистити свою Бать-
ківщину, наблизити перемогу та 
зберегти мир в Україні». 

Багато Михайлових бойових 
товаришів більше ніколи не повер-
нуться до стін рідної домівки, до 
звичайного способу життя. Ця гі-
бридна війна принесла багато лиха 
в мирне життя громадян України, 
залишивши скаліченими долі со-
тень тисяч людей, чорним крилом 
зруйнувавши міста та мальовничі 
села.

Наш земляк каже про те, що 

нагороди знайшли не кожного 
героя. На жаль, такі реалії сьо-
годення. Але в серцях народу 
України, кожної родини, яку 
торкнулась ця неоголошена 
війна, про воїнів-захисників 
назавжди збережеться добра 
пам’ять та почуття вдячності.

Захист селища Опитне став 
кінцевим пунктом бойового 
шляху заступника команди-
ра взводу Михайла Гафикіна: 
«Ворог стріляв безбожно, зни-
щуючи все на своєму шляху. 
Але в скрутний час лише єд-
ність думок та дій допомагало 
нам вистояти. Я вважаю, що без 
віри, надії й сподівань немає 
сенсу життя. А ще – без любові. 
Саме з цими почуттями я завж-
ди згадував свою сім’ю». 

І як кожен турботливий 
батько, наш земляк, понад 
усе бажає, щоб діти жили під 
чистим блакитним небом, ди-

хали вільним повітрям, і були 
горді того, що є громадянами 
квітучої України. 

А вдома на героя з нетерпінням 
чекала дружина Альона, старший 
син Михайла – Євгеній, йому ви-
повнилось 21 рік, 19-річна Ліля, 
та молодша принцеса Дашенька, 
якій 8 рочків. Під час усіх випро-
бувань військового лихоліття, ні 
на хвилину Михайло не розлу-
чався з подарованими донечкою 
талісманами – мишеням та осли-
ком. Маленькі м’які іграшки були 
нагадуванням про теплі сімейні 
обійми та рідний дім. Ці думки 
зігрівали Михайла в сурові будні 
несення служби на вогняних ру-
бежах країни, та додавали сил. 

26 березня 2015 року Герой на-
шого часу Михайло Гафикін по-
вернувся до рідного села Волоське, 
із честю виконавши військовий 
обов’язок перед Батьківщиною. А 
найголовніше – дотримався обі-
цянки перед люблячою родиною 
– повернувся з війни живим. Ми 
пишаємось нашими захисниками! 

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

ЗАХИСНИК
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У селі Волоське Фондом «Помагаєм» у рамках грантового 
проекту «Київський Діалог», який реалізує ОДМГО «Культу-
ра Медіальна», проведено тренінг для квартальних на тему: 
«Підтримка громадських ініціатив у громаді села. Проекту-
вання. Експертна оцінка. Реалізація», учасниками якого стали 
20 активістів.

Тренінг провів Пол Кромвель, тренер і консультант із ор-
ганізації громад Європейської мережі організацій громад 
(European Community Organizing Network). 25 років Пол пра-
цював у Сполучених Штатах Америки, організовуючи гро-
мади. Починаючи з 2004 року живе та працює в Німеччині, в 
якості тренера надає консультації групам, що прагнуть орга-
нізувати громаду. Пол Кромвель ділився досвідом роботи 
в різних громадах, у різних містах, та особливу увагу було 
приділено шляхам впровадження методу в Україні. 

Протягом тренінгу учасники працювали над етапом 
«підслуховування» при допомозі методики «Обличчя до обличчя». Вчилися, як 
правильно організовувати візити один до одного, вести переговори з децидентами, 
скликати збори на декілька сотень людей, працювати з волонтерами та мотивувати 
їх до вирішення спільних проблем. 

Учасники зробили перелік тих речей, які дізналися під час «візитів». Потім, визна-
чили речі або пріоритети та можливість їх вирішення, працювали в малих групах. 
Відбулася дуже цікава рольова гра «Перемовини з представниками влади». Це було 

дуже реалістично та корисно! Цікавий досвід. Таким чи-
ном, учасники отримали розуміння того, що таке орга-
нізація громад. Окремо була розглянута тема «Роль ор-
ганізатора громад», в якій подано набір характеристик 
справжнього організатора, окреслена його роль як дви-
гуна процесу організації громад, який вміло дає відчути 
волонтерам силу їхньої громади. На тренінгу активі-
сти направляли моделі вирішення локальних проблем, 
максимально прив’язавши їх до конкретних прикладів 
у своєму селі, а також розробили стратегії розвитку 
методики організації громад в Україні. У кінці заходу 
учасники розробили план та перелік наступних кроків.

Тренінг для квартальних села Волоське 
був важливим ще й тому, що рада квар-
тальних буде зареєстрована офіційно як 
орган самоорганізації населення. Навчання 

було плідним, ефективним та цікавим. Люди із захопленням приймали інформацію 
про роботу в громаді, про методи виявлення найгостріших соціальних проблем. 
Учасники тренінгу дізналися про інструменти впливу на владу та методологію ви-
рішення проблем у громаді. 

Інструментарій жителі територіальної громади отримали, тепер усе залежить від 
них, адже ефективні громади – це запорука сталого розвитку суспільства.

Оксана ЧУПІТА, керівник проекту.

ТРЕНІНГ

ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ 

У Старокодацькій НСЗШ ім. Дев’ятка, як і в усіх школах району, пролунав  останній дзвоник, який  сповістив про 
закінчення 2015-2016 навчального року. Як завжди завітав на свято Андрій Івженко, Сажівський депутат, голова 
благодійного фонду «Крок назустріч». Під оплески присутніх Андрій Федорович вручив подарунки кращим шко-
лярам Софії Лапко, учениці 4-го класу та Анні Панченко, учениці 9-го класу – сучасний телефон та білий сучасний 
планшет, які знадобляться дівчатам у подальшому повсякденному житті та в навчанні. 

На святі Останнього дзвоника пролунала чарівна пісня про Україну, яку виконала Христина Філічова. 
Музична композиція пройняла депутата до сліз. Організатор конкурсу «Кращий учень випускного класу» 
Андрій Івженко пообіцяв із наступного року запровадити ще один щорічний конкурс із  відзнакою кращого 
таланту. А виконавиця пісні про Україну отримала грошову відзнаку від депутата.   

Разом із цим, у Новоолександрівській СЗШ також відбулось свята Останнього дзвоника. В цій школі Ан-
дрій Федорович вже п’ять років поспіль, за традицією,  відзначає кращого випускника. Особисто бути присутнім депутат не зміг, бо він працює лікарем, і його терміново 
викликали до лікарні. А кращу випускницю Карину Тимошенко привітала його заступник, юрист-консультант благодійного фонду Ольга Івженко. За рішенням  педаго-
гічної ради цієї школи, від голови благодійного фонду Андрія Івженка відбулось вручення біленького планшету – дівчині, кращий випускниці Новоолександрівської СЗШ. 

 Так працювала та продовжує працювати програма благодійного фонду, з відзнаки кращих учнів сільських шкіл Новоолександрівської сільської ради.    
В. М. ШАВРАН, А. Ф. ІВЖЕНКО.

ДОБРІ ТРАДИЦІЇ

І ЗНОВУ ВІДЗНАЧАЄМО КРАЩИХ

Для нас, педагогів, найбільшою подякою за нашу пра-
цю є успіхи наших учнів. Напевно, саме тому моменти 
нагородження вихованців шкіл є найбільш приємними 
й зворушливими, адже розумієш, що твої сили й знання 
вкладені недарма. 

Коли в 2013 році Чумаківська сільська рада на чолі з сіль-
ським головою Валентиною Стець вперше в нашому райо-
ні, а, можливо, й в області призначила обдарованим учням 
іменні стипендії, це стало неймовірним стимулом для наших 
дітей. З того часу щороку учні Чумаківської й Зорянської се-
редніх шкіл отримують матеріальну підтримку за призові 
місця на олімпіадах: за 1 місце у предметній олімпіаді район-
ного рівня – 900 грн, за 2 місце – 675 грн, за 3 місце – 450 грн; 
за 1 місце у предметній олімпіаді обласного рівні – 1575 грн, 
за 2 місце – 1350 грн, за 3 місце – 1125 грн.

Цього року вже традиційно на святі Останнього дзво-
ника учням шкіл – переможцям олімпіад різних рівнів були вручені сертифікати на 
отримання стипендій Чумаківського сільського голови. Їх вручили 6 учням Чумаків-

РІШЕННЯ
Про погодження вартості послуг 

комунального підприємства Дніпро-
петровського району «Бюро технічної  
інвентаризації» 

Керуючись статтями 17, 43, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтями 24, 78 Господарсько-
го кодексу України, статтями 34-36 Зако-
ну України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської 
діяльності», Законом України «Про ціни 
і ціноутворення», відповідно до Стату-
ту комунального підприємства Дніпро-
петровського району «Бюро технічної  

інвентаризації», на підставі звернення 
директора комунального підприємства 
Дніпропетровського району «Бюро тех-
нічної інвентаризації» Кондрашиної 
О.В., враховуючи висновки постійних 
комісій з питань соціально-економічно-
го розвитку району, бюджету і фінан-
сів і з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, 
будівництва, транспорту, зв’язку, бла-
гоустрою, підприємницької діяльності 
та регуляторної політики, районна рада 
вирішила: 

1. Погодити вартість послуг на фор-
мування інформаційної довідки, оформ-

лення заявки щодо права власності на 
нерухоме майно з наданням відповіді на 
об’єкти житлового фонду для замовни-
ків фізичних та юридичних осіб, які на-
даються комунальним  підприємством 
Дніпропетровського району «Бюро тех-
нічної інвентаризації» згідно з додатка-
ми 1-2.

2. Відділу з питань соціально-еко-
номічного розвитку територій району 
та комунальної власності (Самарський 
С.В.) у десятиденний строк опублікува-
ти дане рішення в районній газеті «Дні-
провська зоря». 

3. Директору комунального підприєм-

ства Дніпропетровського району «Бюро 
технічної інвентаризації» (Кондрашина 
О.В.) розмістити для загального озна-
йомлення в приміщенні  підприємства 
розрахунок вартості робіт та послуг.

4. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну комі-
сію з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, 
будівництва, транспорту, зв’язку, бла-
гоустрою, підприємницької діяльно-
сті та регуляторної політики (Ткачен-
ко В.В.). 

Р.В. ПРУДЕНКО, 
голова районної ради. 

№
з/п

Збірник норм
 часу 

на роботи 
та послуги

 БТІ

Зміст роботи Одиниця 
виміру Кількість

Норма
часу,
годин

Вартість
о д н о г о 

часу
робіт,

грн. коп.

Вартість 
робіт,

грн. коп.

Коефіцієнт 
збільшення робіт,
згідно п.10 Збір-
ника норм часу 
на роботи та по-

слуги БТІ

Вартість 
терміно -
вих робіт,
грн. коп.

Коментарі

1. 1.23.

Формування, друкування та видан-
ня інформаційної довідки про наяв-
ність чи відсутність зареєстрованого 
права власності на об’єкт нерухомого 
майна на одного власника

довідка 1 0,167 303,84 50,74 2 101,48

Розділ 1 із змінами, внесени-
ми згідно з наказами Держав-
ного комітету України з питань 
житлово-комунального госпо-
дарства від 07.06.2005 р. № 86, 
від 30.09.2005 р. №150

2. 4.1. Приймання та реєстрація замов-
лення замовлення 1 0,170 303,84 51,65 2 103,30

Розділ 4 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Дер-
жавного комітету України з 
питань житлово-комунально-
го господарства від 30.09.2005 
р. №150

3. 4.3.
Розшукування інвентаризаційної-ре-

єстраційної справи, унесення в книгу 
обліку видачі з архіву з позначкою про 
повернення 

справа 1 0,079 303,84 24,00 2 48,00

4. 4.4.
Унесення інвентаризаційної-ре-

єстраційної справи в книгу опису 
справ, що знаходяться в архіві, і по-
вернення справи на місце 

справа 1 0,060 303,84 18,23 2 36,46

5. 4.16
Зняття копій з інвентаризаційних ма-

теріалів шляхом застосування копію-
вальної техніки

сторінка 4 0,02 303,84 6,08 2 12,16

Разом 0,496 303,84 150,70 2 301,40

ОБДАРОВАНІ ДІТИ Іменна стипендія переможцям олімпіад

Розрахунок тарифу комунального підприємства Дніпропетровського району «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»

Підстава: збірник норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації  України, затверджений наказом Державного комітету Укра-
їни з питань житлово-комунального господарства від 21 листопада 2003 р. №198 та зареєстрований в Міністерстві юстиції.

ської СЗШ: Марії Писанець, Марії Ко-
лісниченко, Юлії Білоград (по 450 грн 
за ІІІ місця в олімпіаді з математики, 

вчитель Карпа І.В.), Владиславі Муравйовій (450 грн за ІІІ місце з  ін-
формаційних технологій, вчитель Карпа С.М.), Іванові Біжку (1350 грн 
за І місце з інформаційних технологій, вчитель Карпа С.М. і ІІІ місце 
з англійської мови, вчитель Маладика В.М.), Кристині Паранько (1800 
грн за ІІ місця з історії, вчитель Містюкович С.І. та географії, вчитель 
Горяна С.І., за ІІІ місце з математики, вчитель Скрипник Р.В.) та 4 уч-
ням Зорянської СЗШ: Вячеславові Хоменку (450 грн. за ІІІ місце з ма-
тематики, вчитель Підтикана Т.В.), Олександрові Буську (450 грн за ІІІ 
місце з трудового навчання, вчитель Коваленко С.М.), Юлії Пені (1125 
грн за ІІ місце з правознавства, вчитель Вербицька Т.М. і ІІІ місце з 
української мови, вчитель Біла Н.М.) та Марині Кучурі (1125 грн за ІІ 
місце з економіки і ІІІ місце з географії, вчитель Вербицька Т.М.). 

Дуже приємним є і те, що Валентина Іванівна кожного разу відзна-
чає й нас, вчителів, які підготували переможців олімпіад, і батьків 
цих дітей, вручаючи грамоти та подяки. Маємо надію, що таке заохо-
чення й для учнів, і для батьків у майбутньому дасть гарні результа-

ти, а у нашій державі сформується покоління творчої, активної та культурної еліти.
Раїса СКРИПНИК, вчитель Чумаківської СШ, Тетяна ВЕРБИЦЬКА, вчитель Зорянської СШ. 
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«Творець неба і землі, всього видимого 
і невидимого, «з уст дітей… учинив хвалу 
(Пс.8:3)», – такими словами розпочалося 
родинне свято до Дня Матері, яке відбуло-
ся в Кіровській середній школі в 2-А та 4-А 
класах (класний керівник Ганна Міщенко).

Діти виразили слова вдячності найдо-
рожчим людям за дароване життя, за що-
денні молитви, за турботу,  що не знає меж.

Настя Коновалова познайомила присутніх 
із історією святкування Дня Матері в Укра-
їні. З великою любов’ю діти декламували 
вірші, співали пісні. Танцювальні колективи 
2-А та 4-А класів вітали присутніх запальни-
ми танцями, Тимур Пасічник та Ростислав 
Хмарський – веселими гуморесками.

Такі заходи завжди є приємним відкрит-
тям багатогранних обдарувань. У цьому ще 
раз переконалися класні родини 2-А та 4-А 
класів, які зібралися на свято.

Арістарх Кислиця разом із мамою зди-
вували присутніх інсценізацією сценки 
«Рахунок для мами». Аріанна Солдатенко 
разом зі своєю мамою читали вірш діалог 
доньки з матір’ю.

Родзинкою родинного свята стало музич-
не вітання дуету Тані Юдіної з мамою, які 

РОДИННЕ СВЯТО 

Я  В ДЯЧНИЙ  БОГ ОВІ  ЗА  МАМУ

привітали присутніх піснею «Ти краща 
за мене». Мама Вікторія Юдіна подару-
вала присутнім жінкам пісню «З днем 
народження, мамо».

Сьогодні, як і дві тисячі років тому, на 
горі Голгофі, стоїть мати й молиться, про-
сить у Господа благословення для своєї ди-

ПЕРШІ  КРОКИ  ДО  ЗІРОК

В обласному центрі відбувся другий відкритий Всеу-
країнський фестиваль – конкурс дитячо-юнацької твор-
чості «Перші кроки до зірок».

Як говорять організатори, це свято – прикрашене гранями 
талантів дітей та посипане діамантами працьовитості керів-
ників. Розвивати таланти, знаходити нові та прагнути до їх 
досконалості  – одна з головних задач творчого проекту «Зір-
ки XXI століття». Його керівник Валентина Пасс розповідає, 
що участь у проекті дає можливість талановитим дітям і їх 
педагогам розвиватися, зна-
йомитися з іншими колек-
тивами, з новими людьми, 
дізнаватися думку професі-
оналів про свою творчу ді-
яльність, отримувати чудові 
емоції й гарний настрій.

Конкурс спрямований на 
реалізацію творчих проек-
тів талановитих колекти-
вів і юних музикантів.

Кожен такий захід – це 
свято, барвисте шоу, 
феєрія з подарун-
ками, нагородами, 
творчими сюрпри-
зами, теплотою й щирістю організаторів до учасників. 

Успішно виступили на конкурсі «Перші кроки до зі-
рок» вихованці Дніпропетровської районної Школи ес-
тетичного виховання, яку очолює Олена Огородова. 

Для юних музикантів участь у подібному конкурсі – да-
леко не перші кроки на регіональній сцені. Діти – переможці 
багатьох обласних та всеукраїнських конкурсів. Тож і цього 
разу вони не підвели своїх викладачів.

Зокрема, лауреатами першого ступеню стали Всево-
лод Кузін (естрадний вокал, категорія «Дебют», викла-
дач Анастасія Сотуленко), Яся Кострикіна (фортепіано, 
молодша категорія, викладач Олена Сокур), Тимофій 
Клочко – Шемякін (викладач Наталія Ільяшевська) Ксе-
нія Ткач (естрадний вокал, середня категорія, викладач 
Анастасія Сотуленко), Юлія Чупікова (естрадний вокал, 
викладач Тетяна Пермякова).

Дипломами лауреатів другого ступеню нагороджені 
Катерина Гуляєва (естрадний вокал, молодша категорія, 
викладач Юлія Костелан), Катерина та Віктор Кердан (ес-
традний вокал, змішана категорія, викладач Анастасія 
Сотуленко), вокальний ансамбль «Ліра» (естрадний во-
кал, змішана категорія, викладач Анастасія Сотуленко) та 
вокальний ансамбль «Нотка» (естрадний вокал, молодша 

категорія, викладач Юлія Костелан). Лауреатами третього  
ступеню стали Дар’я Перегінець та Ілля Костелан (естрад-
ний вокал,  викладач Юлія Костелан).

– Наші вихованці порадували нас, – говорить Юлія Ва-
силівна, – ми пишаємося їхніми успіхами. Нехай і надалі 
в житті наших дітей будуть супроводжувати щастя, уда-
ча, радість, везіння та натхнення.

Чудовий дитячий колектив районної Школи естетич-
ного виховання іскрометним сузір’ям вплетений у барви-

стий вінок народної творчості 
Дніпровського району.

Чарівний світ музики завжди 
привабливий і романтичний. Та-
лановиті, артистичні діти охоче 
опановують тут вокальну май-
стерність та вчаться віртуозно 
грати на музичних інструментах.

Минулого тижня в школі 
відбулися перевідні академічні 
концерти. Їх результатами за-
доволені й викладачі, й батьки, 
й маленькі музиканти.

Ми висловили сподівання, 
– говорить Олена Огородова, 
– що приємні та радісні емоції, 

які наповнили цього дня приміщення школи, назавжди 
оселяться в нашому закладі. Наші вихованці  – молодці, 
успішно здали перевідні екзамени.

Олена Олексіївна побажала дітям гарно відпочити 
влітку, весело, цікаво та з користю для здоров’я прове-
сти літні канікули й повернутися в вересні готовими до 
нових подорожей у надзвичайно цікаву країну Музики.

Віра КАСЬЯНОВА.

ВІДПОВІДАЛЬНА ПРОФЕСІЯ

Літо – найулюбленіша пора року для дітла-
хів. Закінчилися шкільні заняття й почалися 
канікули. І, мабуть недаремно саме 1 червня 
відзначається Міжнародний день захисту 
дітей. У цей день відбуваються численні за-
ходи: народні гуляння, безкоштовні вистави, 
кумедні конкурси, ігри тощо.

Не обійшло це свято й Партизанське. На 
дітвору чекали приємні сюрпризи.

У дитсадку «Івушка» ранок розпочався з 
незвичної ранкової гімнастики. Молодий, 
але досить досвідчений інструктор Дми-
тро Смаль добре знає, що фізкультура –  це 
основа здоров’я. Тому діти добре розім’ялися 
перед днем, насиченим приємними вражен-
нями.

Після сніданку всі вихованці зібралися у 
святковій музичній залі. Приміщення було 
уквітчане різнокольоровими кульками та 
яскравим плакатом «Здрастуй, літечко!».

Під керівництвом музичного керівника 
Ірини Ткаченко малюки дивували присут-
ніх своїми талантами. Вони танцювали, 
співали, розповідали вірші. На дитяче свято 
завітав казковий герой – Кіт Леопольд (вихо-
ватель Лія Бачерікова), який розважав мале-
чу різноманітними конкурсами. 

Поки старша група змагалася в спритності 
у «Веселих стартах», молодша – покрокува-
ла до Партизанського сільського клубу де на неї чекали артисти – учасники лялькового 
гуртка «Буратіно»: три Марійки: Ященко, Хрипко та Клименко, Каріна Бойко, Дмитро 
Пода, Тарас Кушнаренко, Влад Звенигородський,  які підготували лялькову виставу.

Анна Гончаренко, завідуюча клубом, та Людмила Волошина, 
художній керівник, ретельно готувалися для зустрічі з малень-
кими глядачами. Святково прикрашена концертна зала чекала 
на поціновувачів театрального мистецтва. На столі з білою ска-
тертиною ошатно розташувалася книжкова виставка. Тут опо-
відання, поезія, казки для дітей. Адже, спочатку було слово…

І ось сходами підіймаються вихованці дитячого садку. 
Займають глядацькі місця. Відкривається завіса, й сцена 
раптом перетворюється на казковий ліс, а ляльки на пер-
сонажів чудернацької історії, де є й баба з дідом, й хитра 
та підступна Баба Яга, розбишакуватий лісовик, малень-
ке безпорадне каченя, білочка, ведмедик та інші жителі 
чарівного лісу. Як завжди у казках, добро перемагає зло, 
раді дітлахи аплодували талановитим артистам. 

Наприкінці свята вихованці дитячого садка отримали 
чарівний пакунок від Михайла Волошина, депутата сіль-
ської ради. А в тому пакунку – альбоми для малювання, 
олівці, кольорова крейда, пластилін, все для дитячої 
творчості. А гуртківці – солодкі подарунки. 

А тепер хочеться кілька слів сказати про тих, завдяки 
кому відбулося це чудове свято. За кошти сільської ради, 
під керівництвом Івана Буряка, було придбано ляльки 
та лялькову сцену. Сцену цю змайстрував житель села 
Андрій Івасів, оздобили та створили декорації невтомні 
руки Анни Гончаренко та Людмили Волошиної, а про 
освітлення сцени подбав Юрій Литвин.

Хочеться щиро подякувати небайдужим односельцям, 
які в той чи інший спосіб допомагають у проведенні та-
ких прекрасних заходів для Партизанської малечі. Адже 

діти – наше майбутнє, і саме від того, яке зерня ми посіємо сьогодні в їхні маленькі сер-
дечка, залежить майбутнє світу, майбутнє кожної країни, кожного з нас.  

Тетяна ГУРКО, завідувачка бібліотекою с. Партизанського. 

ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

тини. І матері учнів 2-А та 4-А класів одна 
за одною промовляли слова молитви.

Сердечно вітали всіх присутніх на ро-
динному святі представники адміністра-
ції школи: Віра Джур, директор школи, 
Тамара Молянова, завуч із виховної ро-
боти, Іванна Грек, педагог-організатор, 

Ольга Сенець, завуч початкових класів.
Вітаємо всіх матерів із величезним ща-

стям – бути найдорожчою в світі людиною 
для своєї дитини, а дітей – народитися на 
цій землі й знати ласкаві руки, що люблять.

Ганна МІЩЕНКО, 
старший вчитель Кіровської СЗШ.

МАЙБУТНЄ  КРАЇНИ
МАЛЕНЬКІ  СЕРЦЯ – 

ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 
УКРАЇНИ

Кожен рік у червні в на-
шій державі відзначають 
День працівників водно-
го господарства України. 
Ця дата, можливо, не 
так широко відома кож-
ному, однак те, що сто-
їть за нею, важливо для 
всіх. Меліорація земель 
означає їх поліпшення. Вона 
здійснюється в двох напрямках. У пустель-
них, напівпустельних і посушливих районах 
відбувається зрошення, в перезволожених, 
болотистих – осушення. Правильно проведе-
на меліорація підвищує врожаї, так як вона 
покращує водний і тепловий режим ґрунту, 
регулює мікроклімат, сприяє стійкості сіль-
ськогосподарського виробництва.

Працівники водного господарства стежать 
за станом зрошувальної та колекторно-дре-
нажної мереж, каналів, очищають зрошу-
вальну мережу, колодязі та гирла від наносів 
і рослинності, ремонтують їх.

Ця професія часто подобається тим, хто 
любить природу, рослинний світ і техніку, 
фізично загартований і витривалий. 

У дні професійного свята хочеться подяку-
вати за нелегку повсякденну працю та щоден-
ну самовіддачу, терпіння, мудрість і глибоке 
розуміння свого обов’язку всьому колективу  
Експлуатаційно-технічного вузла зв’язку, а 
також усім водогосподарникам за їхню працю 
в цей тривожний для країни час. Найтепліші 
вітання і добрі слова необхідно сказати про 
ветеранів ЕТВЗ. Саме  ви завжди служите до-
брим прикладом.     

Висловлюємо впевненість, що ваша галузь 
є й завжди буде на висоті вимог часу. Зичимо 
всім вам та вашим родинам міцного здоров’я, 
безмежного щастя, вагомих досягнень у праці, 
невичерпної енергії, наснаги та добробуту. 

Сергій ШИРОКИХ, 
начальник Експлуатаційно-технічного 
вузла зв’язку.   
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ДСНС ЗАСТЕРІГАЄ

Закупівля  МЕДУ,  ВОСКУ,  МЕРВИ. 
Обмін вощини. Продаж ветпрепа-

ратів та інвентаря для бджо-
лярства. 

Тел. (066) 193-49-59,
         (068) 798-57-47.

СМАЧНОГО!
ХОЛОДНИЙ БОРЩ 

Інгредієнти: 2 л води, 300 гр картоплі, 300 гр капусти, 
100 гр моркви, 100 гр ріпчастої цибулі, 100 гр кільок у тома-
ті, 100 гр рослинної олії, спеції та сіль за смаком.

Приготування: налийте в каструлю воду, помістіть нарі-
зані кубиками овочі й варіть до напівготовності, туди ж по-
кладіть нашатковану капусту й варіть усе до готовності. Під 
час варіння спасеруйте цибулю в рослинній олії й додайте 
в майбутній борщ.

За 5 хвилин до готовності додайте в каструлю кільок. За 
смаком сіль і спеції. Остудіть і подавайте холодним.

ФАРШИРОВАНІ КАБАЧКИ
Інгредієнти: 4 кабачка, 500 гр курячого філе, 200 гр сиру, 

1 цибулина, сіль, перець, олія для смаження.
Приготування: розріжте кабачки навпіл вздовж. Сере-

динки вийміть ложкою, залиште стінки товщиною близь-
ко 1 см. Посоліть кабачки. Вийміть серединки кабачків і 
поріжте кубиками. Куряче філе та цибулю теж подрібніть. 
Сир потріть на грубій тертці. Цибулю, філе та подрібнені 
кабачки обсмажте на пательні на середньому вогні протя-
гом 15 хв. Додайте потертий сир, перець, інші приправи за 
бажанням. Покладіть тепер начинку в серединки кабачків 
і поставте в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікайте 
протягом 30 хв. 

КАБАЧКИ, ЗАПЕЧЕНІ З ПОМІДОРАМИ
Інгредієнти: 3 кабачка, 2 помідора, 100 гр сиру твердих 

сортів; 2 ст.л. сметани, 2 сирих яйця, олія, 5 ст.л. молока.
Приготування: кабачок і помідори наріжте кружечками 

завтовшки приблизно 1 см. Натріть сир на дрібній тертці. 
Яйця злегка збиваємо з молоком, солимо й перчимо за сма-
ком. Форму для випічки змастіть олією й викладіть у неї по 
черзі кружечки помідорів і кабачків. В овочі додайте  сіль, 
посипте спеціями й полийте сметаною. Зверху посипте тер-
тим сиром і залийте молочно-яєчною масою. Поставте фор-
му в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку та запі-
кайте кабачки під сиром протягом 30 хв. 

МОЛОДА КАРТОПЛЯ В СМЕТАНІ 
Інгредієнти: 1-2 кг молодої картоплі, пучок зеленої цибу-

лі, 150 гр сметани, 40 гр масла, сіль.
Приготування: очистіть картоплю від шкірки, промий-

те, залийте водою, коли вода закипить, посоліть і варіть її 
до готовності. Промийте зелену цибулю, дрібно наріжте й 
обсмажте її у вершковому маслі. Додайте в картоплю сме-
тану, обсмажену цибулю в. Накрийте каструлю кришкою й 
добре струсніть кілька разів.

Часто тра-пляється, що лю-дина вважає ща-стя далеким від себе, а воно не-чутними кро-ками вже при-йшло до нього.

РОБОТА ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ ТА МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

Настала пора літніх канікул, відпо-
чинку, розваг. Найулюбленіша дитя-
ча пора. І разом 
із тим найвідпо-
відальніша пора 
для дорослих. 
Адже головним 
завданням при 
організації літнього відпочинку 
та оздоровлення дітей є безпеч-
на організація дитячого дозвіл-
ля. При цьому діти повинні не 
тільки відпочити від навчальних 
занять, але й фізично загарту-
ватися, отримати заряд здоров’я 
на цілий рік. Дуже важливо при 
цьому дотримуватися елементар-
них правил безпечної поведінки. 
І якщо діти через пустощі та лег-
коважність можуть нехтувати пра-
вилами безпечної поведінки, то ми дорослі ніколи не 
повинні забувати, що біду набагато легше попередити, 
чим потім жалкувати через власний недогляд. 

Головне управління ДСНС України у Дніпропе-
тровській області вкотре нагадує про те, що для 
того, щоб уберегти дитину від біди, батькам треба 
пам’ятати та дотримуватись таких правил: не за-
лишати дітей дошкільного віку самих, навіть на ко-
роткий час; не дозволяти відчиняти двері незнайомим 
людям та вступати в контакт із незнайомими людьми 
на вулиці; вчити користуватися телефоном для викли-

ку екстрених служб «101», «102», 
«103», «104»; забороняти підбирати 

на вулиці незна-
йомі предмети – 
вони можуть бути 
небезпечними; не 
дозволяти підхо-
дити до обірва-

них електропроводів; не дозволяти 
користуватися ліфтом без супрово-
ду дорослого родича; не дозволяти 
дражнити тварин; не дозволяти 
виходити на балкон, відчиняти 
вікна, визирати у відчинене вікно; 
не дозволяти користуватися сір-
никами, відкритим вогнем, елек-
тричними й газовими приладами 
без нагляду дорослих; не дозво-
ляти купатися в необстежених 

водоймах, пустувати на воді, запливати на глибокі 
місця; вивчити з дитиною домашню адресу або вкла-
дати в кишені «особисту картку» з даними дитини.

Шановні батьки, пам’ятайте, що збереження 
життя та здоров’я дітей під час літнього відпочин-
ку та оздоровлення залежить від вас. Проводьте 
роз’яснювальну застережну роботу з дітьми, кон-
тролюйте їх режим дня, дотримуйтесь елементар-
них правил безпеки життєдіяльності, зробіть відпо-
чинок свої дітей безпечним і незабутнім!

Головне управління ДСНС України у Дніпро-
петровській області. 

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
ПІД ЧАС КАНІКУЛ

КРУГЛИЙ СТІЛ
Благодійний Фонд «Помага-

єм» у рамках проекту «Поси-
лення експертного потенціалу 
громадських активістів Дніпро-
петровська та області» гран-
тового проекту «Київський Ді-
алог», який проводить ОДМГО 
«Культура Медіальна», планує 
проведення круглого столу на 
тему «Розвиток взаємодії між 
громадськими активістами та 
владою. Проблеми та перспек-

тиви. Найкращі практики».
Захід направлений на сприяння 

громадської активності жителів 
Новоолександрівської об’єднаної 
громади.

Учасники: громадські активісти 
Новоолександрівської об’єднаної 
громади, керівництво Новоолек-
сандрівської сільської ради, ста-
роста та квартальні села Волоське 
Дніпровського району.

Круглий стіл відбудеться за 

адресою: с. Волоське, вул. По-
штова, 4а.

Дата проведення: 16 червня 
2016 року. 

Початок: 10.00. 
Тривалість: 3 години.
Взяти участь у засіданні круг-

лого столу можливо за попере-
дньої реєстрації за телефоном 
(067) 632-69-94, керівник проекту 
Оксана Володимирівна Чупіта, 
programs@pomogaem.com.ua.    

Колективи райдержадміністрації, районної ради, відділу освіти, райкому проф-
спілки працівників освіти і науки висловлюють щирі співчуття директору КЗ Кіров-
ська СЗШ-2 Любові Гладкій із приводу тяжкої втрати – смерті батька 

Савелія Степановича ЯКОВІНІЧА 
та поділяють із нею біль і скорботу непоправної втрати.

Сказ – гостре вірусне 
захворювання, що пере-
дається людині від 
хворих тварин через 
укуси та обслинення, 
що протікає з важким 
ураженням нервової 
системи й закінчується смертель-
ним результатом. 

За результатами спостереження ча-
стіше джерелами інфекції на сказ у 
60% випадках є собаки, в 24% – ли-
сиці, в 10% – кішки, в 3% – вовки та 
інші тварини. Тварина стає заразною 
за 3-10 днів до появи ознак хвороби 
й залишається заразною протягом 
всього періоду захворювання. Вірус 
сказу передається зі слиною. Особли-
во небезпечні укуси в голову й кисті 
рук, у результаті чого, інкубаційний 
період зменшується й клінічні прояви 
з’являються раніше.

Захворювання людей в основному 
пов’язані з пізнім зверненням уку-
шених за медичною допомогою, з по-
рушенням режиму під час щеплень 
або незавершеністю їхнього курсу. 
Більшість захворілих після контакту 

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

з хворою твариною не зверталися в 
медичні установи. Серед захворілих 
чверть випадків становлять діти в 
віці 4-14 років. Хворі, як правило, 
мали контакт із хворими тваринами 
в сільській місцевості в весняно-літ-
ні місяці. Незвичайна чи агресивна 
поведінка тварин, як домашніх, так 
і хижих майже завжди ознака хво-
роби. 

Епізоотична ситуація по сказу на 
території області напружена. Так, 
в червні  поточного року в Покров-
ському районі захворіли на сказ 4 го-
лови великої рогатої худоби, з якими 
контактували 18 людей.

Заходи попередження сказу: ре-
гулювання щільності диких тварин; 
вилов бездомних собак і кішок; до-
тримання правил утримання домаш-
ніх собак (реєстрація, застосування 
намордників, зміст на прив’язі і т.п.); 

обов’язкова щорічна профі-
лактична імунізація проти 
сказу собак.

 Собаки, коти та інші тва-
рини, які покусали людей 
або тварин, підлягають не-
гайній доставці власником 

до найближчого ветеринарного ліку-
вального закладу для огляду й каран-
тину під наглядом фахівців протягом 
10 днів. У випадку укусу найкращим 
превентивним заходом є місцева об-
робка рани. Область укусу потрібно 
негайно ретельно очистити, промити 
водою з господарським милом, край 
обробити 70% розчином етилового 
спирту або 5% настойкою йоду та не-
гайно звернутись за наданням медич-
ної допомоги. Найкраща специфічна 
профілактика – це пасивна імунізація 
антирабічним імуноглобуліном або 
антирабічною сироваткою з подаль-
шою активною імунізацією (вакцина-
цією).  

Володимир ТКАЧЕНКО, 
начальник відділу безпечності 
харчових продуктів та ветери-
нарії. 

Втрачений державний акт на право приватної влас-
ності на землю серія ДП № 041049 зареєстрований 
за № 4381 від 07.12.1999 р., виданий на підставі рі-
шення виконкому Кіровської селищної ради «133 від 
24.11.1999 року на території сел. Кіровське, вул. Біля-
кова, 74, Кіровської селищної ради, на ім’я Шавченко 
Олександр Леонідович, вважати недійсним. 

Комунальне підприємство «Волоські мережі» 
оповіщає про початок надання послуги централі-
зованого питного водопостачання жителів сіл Во-
лоське та Ракшівка. 

Для укладення договору абонентам необхідно об-
ладнати вузол обліку у відповідності з вимогами за-
конодавства.

Згідно Наказу Державного комітету України по 
ЖКГ від 05.07.1995 «Про затвердження Правил тех-
нічної експлуатації систем водопостачання та водо-
відведення населених пунктів України» зі змінами та 
доповненнями:

10.3.1. Систематичний облік витрат води за допомо-
гою відповідних приладів обліку, які повірені в уста-
новленому порядку, повинен бути організований.

Засобом обліку, за показаннями якого проводяться 
розрахунки з виробником, є засіб обліку встановле-
ний на мережі споживача.

11.1.4. Роботи з технічного обслуговування, ремонту 
і реконструкції систем внутрішнього водопроводу та 
каналізації покладаються на спеціальні служби за до-
говорами з власниками будівель.

Власники приватних будинків повинні виконувати 
ці роботи за власний рахунок.

Для уточнення інформації абонентам необхідно 
звернутись до диспетчерської служби КП «Волоські 
мережі» за адресою: с. Волоське, вул. Центральна, 
22, або за тел. 0-800-300-229 (безкоштовно з номерів 
усіх операторів України).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для ознайомлення громадськості з намірами за-
будови території в приміщенні відділу містобуду-
вання, архітектури, житлово-комунального госпо-
дарства, будівництва та інфраструктури Дніпро-
петровської райдержадміністрації за адресою: смт. 
Ювілейне, вул. Фрунзе, 18, (під’їзд 1, поверх 1) оп-
рилюднено проект «Детальний план частини тери-
торії кварталу Новоолександрівської сільської ради  
Дніпропетровського району  Дніпропетровської 
область за межами населеного пункту, щодо розмі-
щення тепличного господарства та адміністратив-
них приміщень».

ДПТ розроблений на підставі розпоряджен-
ня голови районної державної адміністрації № 
Р-166/0/291-16 від 08.06.2016р. Головною метою 
проекту є: відображення існуючої сільськогоспо-
дарської території за межами населеного пункту, 
проектне відображення можливого розташування 

об’єктів в межах одного комплексу із дотриманням 
вимог містобудівного, санітарного, екологічного, 
природоохоронного, протипожежного та іншого за-
конодавства, згідно інтересів територіальної грома-
ди заходів щодо реалізації містобудівної  політики 
розвитку території сільської ради; визначення всіх 
планувальних обмежень використання території 
згідно з ДБН, ДСП та ін.; визначення напрямків ор-
ганізації транспортного і пішохідного руху; обґрун-
тування потреб та містобудівний розрахунок проек-
тного комплексу.

Основні положення та ДПТ представлені для оз-
найомлення в прийомні дні понеділок, п’ятниця  з 
10.06.2016р. по 24.06.2016р., пропозиції та зауважен-
ня надаються в письмовій формі на адресу відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комуналь-
ного господарства, будівництва та інфраструктури 
Дніпропетровської райдержадміністрації: смт. Юві-
лейне, вул. Фрунзе, 18,  до 24.06.2016р., тел. для до-
відок (056)753-69-39.

ОБЕРЕЖНО, СКАЗ!

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯЛ № 926107 на ім’я Демішева 
Анна Євгеніївна, виданий на підставі розпоряджен-
ня голови Дніпропетровської районної державної 
адміністрації № 988-р від 29.04.2011 площею 0.0405 
га для ведення садівництва на території Кіровської 
селищної ради СТ «МЕТРО». Кадастровий номер – 
1221455400: 01: 016: 0986, вважати недійсним.
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В дитячих садках селища 
Слобожанське, «Берізка» для 
вихованців груп «Ромашка» 
і «Перлинка», та «Червона 
Шапочка» – «Калинка», «Ка-
пітошка», «Дзвіночок» і «Ро-
машка», відшуміли випускні 
заходи, які символізували за-
кінчення важливого етапу в 
житті кожної дитини. В ошат-
но прикрашених музичних за-
лах з великим задоволенням 
чарівні дівчатка у бальних 
сукнях та елегантні хлопчики  
демонстрували свої таланти, 

радували батьків та гостей своїми віршами, музичними та хореографічними вмін-
нями. На святі панувала тепла, творча, дружня атмосфера.

Кожен із випускників отримав диплом про закінчення дошкільного закладу, як пе-
репустку у майбутнє шкільне життя та медаль за здібності, настанову від батьків та 

вихователів на навчання. В свою чергу батьки випускників із теплими словами звер-
нулися до всіх працівників дошкільного закладу, побажали наснаги та натхнення. 

На завершення свята діти випустили в небо різнокольорові кульки, щоб життєвий 
шлях був таким же легким та яскравим. У добру путь, дорогі випускники! Успіхів 
вам у школі! Нових знань, приємних знайомств, пізнавальних зустрічей та неодмін-
но – задоволення від кожної миті шкільного життя!

Юлія ЧУМАК, сел. Слобожанське. 
На фото: незабутні миті безтурботного дитинства.

ПРОЩАВАЙ, ДИТЯЧИЙ САДОК!

Свій ювілейний День народження відсвяткувала мила, щира, порядна й надзви-
чайно працьовита жінка – секретар виконкому Олександрівської сільської ради – 

Ганна ПОТОПАХІНА
Шановна Ганно Степанівно!

Прийміть сердечні привітання з нагоди ювілею. Зичимо Вам щастя й 
здоров’я, успіхів у роботі, тепла й злагоди, родинного затишку й любові 

Ваших рідних, близьких та друзів. Нехай здійсняться Ваші творчі за-
думи й плани, а всі починання нехай супроводжують надія та успіх. 
Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням і ра-

дістю.
Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко та щасливо,

Благословенні будьте Богом і людьми!
З повагою Павло Прокоф’єв, Олександрівський сіль-

ський голова, депутатський корпус та жителі села.

Днями відсвяткувала свій ювілейний День народжен-
ня секретар Олександрівської сільської ради 

Ганна ПОТОПАХІНА.
Шановна Ганно Степанівно! 

Сердечно вітаємо Вас із такою прекрасною подією в житті!
Бажаємо невичерпної енергії та оптимізму, міцного здо-

ров’я, щастя, успіхів у всіх Ваших справах, достатку й бла-
гополуччя!

Ви – наполеглива, доброзичлива, щира та чесна людина. 
Тож нехай сторицею повертається добро, яке Ви щодня да-
руєте людям.

Хай завжди у Вашій родині панує затишна атмосфера, а 
щедра доля завжди усміхається Вам.
З повагою Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради,

                Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації.

Щиро вітаємо з Днем одруження молоду пару 
Маргариту та Олександра 

БІЛИХ  
Для вас настала радісна подія – створи-

лася нова сім’я. Тож нехай кожен прожитий вами спіль-
ний день буде радісним, щасливим, сповненим любові й 

взаєморозуміння. Пильнуйте, як скарб, вашу ніжність і ла-
ску, а головне – кохання, якими ви були переповнені в день 

весілля.
Бажаємо вам звити міцне 

родинне гніздечко і любитись, 
наче голуби, допомагати 
одне одному й приймати всі 
рішення разом, адже два ваші 
«Я» тепер заміняться на таке 
вагоме слово «Ми»!
Ви на рушник весільний 

разом стали,
Прийміть вітання щирі 

і від нас,
Бо спільне ви життя 

своє почали.
Кругом лиш чути ваші імена,
І вами не натішиться родина.
Віднині збільшилась 

сім’я одна –
Ще більш зміцніє 

наша Україна!
Ідіть щасливо у нове життя,
Щоб негаразди вас минали,

Аби гарячі й щирі почуття
Ніколи в ваших душах не згасали.

З повагою та любов’ю рідні 
та близькі молодожонів.

Весільна церемонія народження нової української сім’ї, Маргарити та Олек-
сандра Білих, проходила в Дніпропетровському районному відділі державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропе-
тровській області. Любов Ляпченко, начальник ДРАЦу, вручила молодятам 
перший документ в їхньому спільному житті – свідоцтво про одруження та 
привітала з радісною й  щасливою подією – днем вступу у подружнє життя: 
«Сьогодні ми були свідками народження нової української сім’ї, коли двоє 
закоханих сердець поєднали навіки свої руки й долі. Від щирого серця бажаю 
вам міцного здоров’я, людського щастя, любові та взаєморозуміння». Ново-
створена сім’я скріпила свій союз обручками – символом вірності та любові. 

Традиційно Любов Олексіївна вручила подружжю передплату на районну 
газету «Дніпровська зоря», щоб молодята завжди тримали руку на пульсі ра-
йонних подій та стали частинкою живої історії Дніпропетровського району.

Кохання – це енергія життя. Воно дає наснагу нам жити, працювати, твори-
ти. Тож нехай міцних щасливих родин в нашому краї стає все більше.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  РЕМ  ПОВІДОМЛЯЄ
У зв’язку з плановими ремонтними роботами відбудуться перебої елек-

тропостачання в червні місяці в період із 8.00 до 18.00 години в наступних 
населених пунктах Дніпровського району: Л-115 с. Волоське, с. Дніпрове, 
с. Старі Кодаки – 20. 06. 16 р.

Адміністрація ДРЕМ застерігає про небезпечність електричного струму.
При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електропере-

дач, трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів, відчинених і по-
шкоджених дверей у них, спроб проникнення до приміщення з електронним 
обладнанням сторонніх осіб, просимо сповіщати колцентер ПАТ «ДТЕК» 
«Дніпрообленерго» за тел. 0-800-500-444 або районний відділ міліції.

У місті Дніпро в спортивному комплексі «Метеор» пройшов чемпіонат 
України по дзюдо серед ветеранів. Перше місце й золоту медаль здобув де-
путат Новоолександрівської сільської ради Володимир Драпак під керівниц-
твом тренера Анатолія Пирога. Вітаємо з перемогою!

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ПО ДЗЮДО

В будівлі молодіжного центру с. 
Горького пройшло святкування до Дня 
захисту дітей. В цей день навіть не 
зовсім літня погода не могла завадити 
радощам, сміху, веселощам. Приміщен-
ня прикрасили кульками, представили 
виставку дитячих робіт, а саме фотови-
ставку «Село моє рідне», презентували 
перший випуск місцевого інформацій-
ного вісника «Долинка».

Старшокласники – ведучі Поліна 
Ігнатенко та Марина Царапкіна, роз-
почали свято. Чудову концертну про-
граму підготували маленькі артисти, 
любі та бажані для своїх батьків, ба-
бусь та дідусів. 

Під час офіційної частини представник сільської ради В.П. Шевченко приві-
тала старшокласників із першим виходом інформаційного вісника «Долинка» 

ОЙ ЛІТО, ЛІТЕЧКО
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та вручила нагороди від сільської ради: 
Поліні Ігнатенко, Алісі Колесник, Лю-
баві Гаркуші, Маргариті Дзигар, Ели-

заветі Шевченко, Євгенії Балагурі, Те-
тяні Пімічевій. А також були відзначе-
ні кращі фотороботи школярів. Про це 
подбала фахівець із соціальної роботи 
ДРЦСССДМ Сумарокова О. Ю. 

Хочеться відзначити організацію ро-
боти із дітьми з багатодітних сімей та 
сімей СЖО. Всі вони брали участь у 
художніх виступах, конкурсах, естафе-
тах, за що нагороджувались призами, 
які надала Горьківська сільська рада 
на чолі з головою Леонідом Баєвим. І 
свято вдалось на славу. Танцювали всі: 

діти, дорослі, казкові герої. Частували навіть і солодкою ватою. 
В.П. ШЕВЧЕНКО, депутат Горьківської сільської ради.
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