
Громадська інформаційно-політична газета

П’ятниця, 1 липня 2016 року, № 25 (7945)

заснована у січні 1939 року
Дніпровська зоря

Шановні архітектори! 
Щиро вітаємо вас із професійним святом – 

Днем архітектури! 
Професія зодчого з давніх часів викликала пова-

гу та шану. Протягом віків архітектори створювали 
безсмертні шедеври, якими ми захоплюємося й сьо-
годні. Сучасні архітектори активно працюють, вті-
люючи в реальність свої сміливі ідеї, використовую-
чи новітні технології та оригінальні конструкторські 
рішення. Ваша діяльність неможлива без гідної про-
фесійної підготовки, постійного самовдосконален-
ня, творчого натхнення та кропіткої щоденної праці. 

Бажаємо вам у цей святковий день злагоди, міц-
ного здоров я, щастя та творчого натхнення. 

Щиро вітаємо керівництво й працівників Спожи-
вчого товариства Дніпропетровського району з Між-
народним днем кооперативів!

Споживча кооперація України за майже півтора сто-
ліття свого існування щоденно забезпечує потреби насе-
лення у товарах і послугах. Завдяки наполегливій праці 
трудових колективів, ініціативі й підтримці членів 

споживчого товариства, навіть у сучасних непростих 
суспільно-економічних умовах кооператори досягають 
якісних показників своєї діяльності. Немає сумнівів, що 
кооператори й надалі докладатимуть максимум зусиль 
для підвищення ефективності господарювання. 

Бажаємо вам, шановні кооператори, міцного здоров’я, 
добра й щастя, мирного неба.

Правління Споживчого товариства Дніпро-
петровського району вітає працівників сис-
теми, ветеранів споживчої кооперації, членів, 
асоційованих членів та активістів кооператив-
ного руху, наших покупців, партнерів та одно-
думців із Міжнародним днем кооперації. 

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, добра, 
здійснення всього задуманого, життєвої неви-
черпної енергії, професійних успіхів, мирного 
неба над нашою Україною! Нехай кожен день при-
носить вам  безмежну радість і достаток, удачу, 
родинний затишок, сонячне світло! Нехай лише 
позитивні емоції переповнюють серце, а реалізо-
вані плани та задуми приносять задоволення. 

З повагою Сергій ХМАРА, голова правління.Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації, Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.

У Дніпровському районі стартувала жнивна кампанія. 
Господарства, які мають посіви озимого ячменю, активно роз-
почали збір урожаю ранніх зернових культур. Це господарства 
ДГ «Дніпро» (керівник Сергій Хорішко), Інститут зернового 
господарства (керівник Анатолій Черенков), ТОВ «Рів’єра» (ке-
рівник Сократіс Кесов), ТОВ «Чумаки» (керівник Сергій Гарбуз) 
та інші. Вже зібрано біля 20 % площ посіву озимого ячменю. 
Середня врожайність складає 30 ц/га.

Через кілька днів розпочнеться збір озимої пшениці, якої в на-
шому районі близько 15 000 га!

Урожай зернових цьогоріч достигає на диво добрий, хоч дуже 
ризикували аграрії, коли восени посіяли зерно в суху землю. Та, 
як доводить ще один землеробський рік, не все в сільському гос-
подарстві залежить від знань та вкладених коштів, а багато 
ще й від Божої ласки.

Дай, Боже, зібрати врожай, щоб був в українців хліб і до хліба.
Бажаємо всім аграріям погожої днини, сприятливих погод-

них умов, щоб у найкоротші терміни, якісно й без втрат вони 
мали можливість зібрати цьогорічний вирощений урожай.

ЖНИВА-2016  СТАРТУВАЛИ

Звіт про роботу начальника управління 
агропромислового розвитку Дніпропетров-
ської районної державної адміністрації Тетяни 
Іванівни Ткач.

4 липня 2016 року спливає термін моєї 10-річ-
ної діяльності на посаді начальника управління 
агропромислового розвитку Дніпропетровської 
райдержадміністрації. Хочу висловити сло-
ва вдячності депутату обласної ради Віктору 
Шинкевичу за його довіру та підтримку в при-
йнятті мною такого непростого та відповідаль-
ного рішення - очолити управління агропро-
мислового розвитку.

Треба згадати, що в 2006 році аграрний сек-
тор Дніпропетровського району мав не най-
кращі досягнення в сільськогосподарському 
виробництві. А головне, що мене вразило й 
найбільше турбувало, що на протязі останніх 
5 років (2001-2005 рр) в районі не проводилось 
ніяких урочистостей з нагоди «Свята Врожаю» 
та професійного свята «Дня працівників сіль-
ського господарства». Люди, які працювали на землі 
й вирощували основне багатство країни – хліб, були 
позбавлені уваги та простої людської вдячності.

Але ж Дніпропетровський район протягом 35 ро-
ків був лідером у виробництві сільськогосподарської 
продукції всіх видів та не офіційно називався «сто-
личним районом». А от за результатами роботи аграр-
ного сектору в 2005 році наш район займав 13 місце 
серед 22 сільськогосподарських районів Дніпропе-
тровської області. Тому працювати було над чим, і 
треба було набратися сміливості та відповідальності, 
щоб зуміти організувати 306 сільськогосподарських 
підприємств всіх форм власності працювати самовід-
дано, професійно та наполегливо. 

І вже за один рік після мого призначення на поса-
ду Дніпропетровський район увійшов до п’ятірки 
кращих районів області, а вже сьогодні наш нині 
вже Дніпровський район є лідером Дніпропетров-
ської області в галузі молочного скотарства, займає 
почесне ІІ місце в галузі свинарства, птахівництва та 
рослинництва. За всі 10 років моєї роботи на посаді 
начальника управління агропромислового розвитку, 
наш район входив в трійку лідерів за всіма напрямка-
ми сільськогосподарського виробництва.

Користуючись нагодою, хочу висловити слова 
вдячності керівникам сільськогосподарських підпри-
ємств, які всі 10 років підтримували й допомагали 
мені в вирішенні всіх виробничих, професійних та 
господарських завдань, це аксакали сільськогоспо-
дарського виробництва - Лінський В. Я., Река А. В., 
Ніколаєв О. І., Дітуна В. Д., Клименко В. І., Рубль О. 

А., Мальований Г. І., Угніч М. Д. та інші.
Дуже вдячна долі, що на посаді начальника управ-

ління на моєму життєвому шляху зустрілися такі 
прекрасні керівники, як Широких О. С., Хорішко С. 
А., Гречина А. С., Мартюшенко В. Л., Сущенко С. О., 
Кесов С. В., Купріянов К. В., Асатрян А. П., Дмитрен-
ко С. О., Булавін С. М., Лопадін М. П., Булашенко О. 
О., Колос, М. О., які й сьогодні допомагають і підтри-
мують управління АПР.

У районі вже склалися славні своєю працею родин-
ні династії аграріїв – сім’я Реки А. В., Сущенка О. М., 
Мальованого Г. І., Дітуни В. В., Угніча М. Д., Черняв-
ського Є. Б.

Самовіддана праця землеробів Дніпропетровсько-
го району дала можливість отримати в 2015 році най-
більший врожай зернових за всі 50 років - більше 175 
тис. тонн, та соняшнику майже 55 тис. тонн. 

У районі майже 50 тис. голів свиней, більше 9 тис. 
поголів’я ВРХ, 1 200 тис. голів птиці. Надої молока на 
фуражну корову складають більше 6 тис. кг.

Виробництво валової продукції збільшилося за 
останні п’ять років (2010-2015) на 23 %, із них рос-
линництво - на 29%, тваринництво - на 9%.

На протязі 10 років в районі щорічно святкуєть-
ся «Свято Урожаю» та День працівників сільського 
господарства. Найкращі керівники та спеціалісти  
сільськогосподарських підприємств нагороджені 
Урядовими нагородами, обласними та районними По-
чесними грамотами. Сподіваюсь, що темпи, набрані в 
аграрному секторі Дніпровського району, будуть зро-
стати з кожним роком, і «столичний» Дніпровський 
район буде правофланговим серед районів області!

В ЖИТТІ ГОРЮ, ЖИТТЯ ЛЮБЛЮ, І КОЖНУ
 РАДОЩИНКУ П’Ю, ЯК СОНЦЕ П’Є РАНКОВІ РОСИ

Ігор Желяб’єв, депутат Дніпропетровської райради:
– Тетяну Ткач знаю з 2002 року, це людина, про яку 

можна сказати тільки хороше. Спеціаліст зі знанням 
справи, керівник із великим досвідом роботи,  вмілий ор-
ганізатор із прекрасними людськими якостями.

Як фахівець, Тетяна Іванівна активно допомагала мені 
в розробці Генеральних планів, проекту землеустрою, 
зміни меж населених пунктів Любимівської сільської 
ради, зміни цільового призначення земельних ділянок. 
Завдяки цьому, землі, які довгий час не використовува-
лись, були переведені під забудову.

Анатолій Река, керівник ФГ «Вперед Агро»:
– З приходом на посаду начальника управління АПР Те-

тяни Ткач ми відчули свою значимість, підтримку вла-
ди. Тетяна Іванівна своєю небайдужістю й невтомною 
енергією змогла оживити роботу всього агропромисло-
вого комплексу району, вселила аграріям віру в свої сили 
й спрямувала до нових звершень. Економіст за освітою, 
вона швидко досягла висот у землеробських науках, спо-
чатку часто радилась із нами, а вже сьогодні ми при-
слухаємось до її порад та настанов. 

Олег Рубль, керівник ТОВ АПФ «Агроінвест»:  
– Тетяну Ткач - керівник, що працює з душею й відпо-

відальністю, вболіває всім серцем за землю. Від посіву 
до збирання врожаю, Тетяна Іванівна з аграріями в полі, 
спілкується з людьми, слухає думку кожного, дає мудрі 
поради. Як не дивно, та є в цієї прекрасної жінки якесь 
надзвичайне відчуття землі, тож ми їй віримо, дослуха-
ємось, та потім вже не раз переконувались у правоті її 
слів. Ось і минулої осені тільки завдяки наполегливості 
Тетяни Іванівни, яка телефонувала та приїздила в кожне 
господарство, ми посіяли зерно в суху землю, й маємо сьо-
годні найбільші в області площі озимих зернових культур. 

Григорій Андрєєв, Сурсько-Литовський сільський 
голова:

– Відповідальна як керівник, душевна чуйна людина, 
Тетяна Ткач завжди докладе максимум зусиль для вирі-
шення будь-якого питання, з яким до неї звернулись. Ду-
маю, що дуже нелегко жінці бути керівником сільсько-
господарської галузі району, це важка ноша, потребує 
знань, організаторських здібностей, сили волі. Та Тетя-
на Іванівна гідно творить аграрну славу нашого району, 
ми рівняємось на неї, ніколи не можемо дозволити собі 
її підвести. 

Валерій Рижак, Балівський сільський голова:
– Фермери нашої сільради активно співпрацюють із 

управлінням АПР, та й про громаду села керівник управ-
ління ніколи не забуває, завжди отримуємо вітання з 
кожним святом, часто Тетяна Ткач є почесним гостем 
заходів у селі. Знають її й представники старшого по-
коління сільгосппрацівників ще  з часу роботи Тетяни 
Іванівни в радгоспі «Перемога», досі згадують добрим 
словом, як ініціативного працівника, людину, до якої 
тягнуться люди. 

Щиро бажаємо Тетяні Іванівні в день її професійно-
го ювілею міцного здоров’я, щастя, добра та злагоди, 
нехай щедро родять ниви, хай над ними височіє мирне 
голубе небо та світить яскраве сонце. 
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ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Управління соціального захисту населення Дніпропетровської райдержадмі-
ністрації повідомляє, на теперішній час існує бюджетна програма надання  соці-
альної та професійної адаптації учасникам антитерористичної операції.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті для здійснення заходів щодо професійної адаптації учасників антитеро-
ристичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відпуст-
ку), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 
року №179 управління соціального захисту населення здійснює заходи щодо 
професійного навчання учасників АТО.

З питання отримання направлення на навчання необхідно звернутися до 
управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживан-
ня та надати такі документи: заяву; паспорт; пільгове посвідчення.

Відповідно до вищезазначеного Порядку управління соціального захисту на-
селення  здійснює також заходи щодо направлення учасників АТО на психоло-
гічну реабілітацію. 

 За результатами закупівлі за державні кошти послуг із психологічної реабі-
літації учасників антитерористичної операції Державною службою України у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на теперіш-
ній час визначено наступні санаторії, які надають послуги з психологічної реа-
білітації: ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» (Одеська обл.); ДП 
«Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» ЗАТ «Укрпрофоз-
доровниця» (Харківська обл.); ТОВ «Хирів-Рент- Інвест» (Львівська обл.); ТОВ 
«Укрреабілітація» (м. Київ); ТОВ «Міжрегіональний реабілітаційний центр» 
(Одеська обл.) та інші реабілітаційні заклади.

Порядком передбачено, що направлення видається терміном на  14 днів. В разі 
необхідності, санаторний заклад самостійно подовжує термін реабілітації. 

З питання  отримання направлення на психологічну реабілітацію учасникам 
антитерористичної операції необхідно звернутися до управління соціального 
захисту населення за зареєстрованим місцем проживання та надати такі доку-
менти:  заяву;  паспорт;  пільгове посвідчення; документ, що підтверджує без-
посереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в 
районах її проведення.

За більш повною інформацією рекомендуємо звертатися до управління со-
ціального захисту населення Дніпропетровської райдержадміністрації каб. 19, 
вул. Теплична,5, смт. Слобожанське (Ювілейне) або за тел.: 753-78-10; 753-91-36.

Ірина ПЕТРОЧЕНКО, Лариса ЛУЦЕНКО.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, 
ВІДПОЧИВАЮЧИ НА ПРИРОДІ 

Слід пам’ятати, що причиною лісової пожежі може стати необережно кинутий 
сірник або недопалок. А також відповідально ставитися до багать: 

ніколи не залишати вогнище без догляду; місце для багаття має бути обкопаним 
навколо; перед тим як піти, вогонь необхідно старанно загасити.

Пам’ятайте, вогнища можна розпалювати тільки в місцях, де відсутній хвойний 
молодняк!

Лісова пожежа не лише шкодить довкіллю – губить усе живе і ставить під загрозу 
ваше життя. Будьте обережні, відпочиваючи на природі! 

Телефон рятувальної служби 101.
Управління цивільного захисту облдержадміністрації. 

ПРОФІЛАКТИКА ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ
Харчові отруєння — це  хвороби, що виникають при вживанні їжі, яка містить 

шкідливі мікроорганізми або отруйні речовини.
Найчастіше через їжу можуть передаватися такі захворювання, як: дизентерія, 

сальмонельоз, ботулізм, стрептококові і стафілококові харчові інфекції. Мікроор-
ганізми активно розмножуються при звичайній кімнатній температурі на різно-
манітних харчових продуктах, що не підлягають перед їх споживанням термічній 
обробці (тістечка з кремом, молочні продукти, паштети, вінегрети, салати). 

Збудники захворювань потрапляють у харчові продукти при порушенні сані-
тарно-гігієнічних правил їх приготування та зберігання. Часто заражені мікро-
бами продукти нічим не відрізняються від доброякісних ні на вигляд, ні на смак, 
ні за запахом. Клінічні прояви можуть виникати через 1-2 години після  вживан-
ня неякісних харчових продуктів: з’являються нудота, пронос, блювота, болі в 
області кишечника та шлунка, головний біль, озноб, ломота в м’язах і підвищена 
температура тіла. 

Одним із найбільш поширених джерел харчових отруєнь можуть бути продукти, 
заражені мікробами, що виділяють дуже сильні токсини. Це, в першу чергу, паличка 
ботулізму. В даний час найчастіше зустрічаються випадки захворювання, пов’яза-
ні з вживанням солоної або копченої риби, консервів домашнього приготування. 
Небезпеку також представляють консервовані гриби, недостатньо очищені від зем-
лі, де можуть зберігатися спори збудника ботулізму. Без доступу кисню бактерії 
ботулізму починають розмножуватися й виділяти ботулотоксин – є найсильнішою 
бактеріальною отрутою, який  стійкий у кислому середовищі, не руйнується шлун-
ковим соком, витримує великі концентрації кухонної солі та спецій. Зараження лю-
дини відбувається, як правило, через шлунково-кишковий тракт. Бутулотоксин вра-
жає нервову систему, викликає парези і паралічі м’язів гортані, глотки та дихальних 
м’язів. Інкубаційний період триває від декількох годин до 2-5 діб. 

Початок захворювання характеризується  проявами нудоти, блювоти, біллю у 
животі. Одна з найперших ознак ботулізму  -  порушення зору (хворого турбує 
«сітка» перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов’язано з пара-
лічем очних м’язів). Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, 
розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. 

   При найменшій підозрі на ботулізм необхідно якнайшвидше звертатись за 
медичною допомогою. 

   Багаторічний аналіз захворюваності на ботулізм свідчить про те, що най-
частіше джерелом захворювання являлась риба в’ялена або копчена домашнього 
приготування чи придбана на стихійних місцях торгівлі. В поточному році у 
Дніпропетровській області зареєстровано 1 летальний  випадок ботулізму, який 
пов’язаний з вживанням в їжу копченої непотрошеної риби домашнього приго-
тування.

      З метою попередження харчових отруєнь необхідно дотримуватись наступ-
них пропозицій: 

1. Перед приготуванням їжі завжди необхідно мити руки. Посуд  після приго-
тування в ньому риби або м’яса ретельно мити гарячою водою з миючими засо-
бами. 

2. Слід дотримуватися  достатнього температурного режиму і часу при при-
готуванні їжі. 

3. Продукти, які виглядають зіпсованими, неприємно пахнуть, а також про-
дукти з бомбажних банок не використовувати для їжі. 

4. При закупівлі продуктів слід звертати увагу на терміни їх реалізації. Збері-
гати швидкопсувні продукти в холодильнику.

5. Не купувати харчові продукти на стихійних ринках або з рук у приватних 
осіб. 

6. Приготовлені страви бажано вживати відразу, а у разі повторного споживан-
ня, вони мають проходити вторинну термічну обробку. Зберігання виготовленої 
страви без холоду не повинно перевищувати 2-х годин. 

7. Якщо ви збираєтеся в дорогу, то не беріть із собою продукти, що швидко 
псуються (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби або інші продукти, 
які потребують охолодженого зберігання).

8. При споживанні овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною 
водою, а при споживанні дітьми – обдати окропом. 

9. Не використовуйте для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з не-
знайомих джерел водопостачання (ріки, озера, підземні джерела, поверхневі 
води). 

10. Для пиття і приготування їжі використовуйте воду тільки з централізова-
них джерел водопостачання або питну бутильовану.

Не ризикуйте своїм здоров’ям!
Л.М.ПЕТИШКО, в.о. начальника Управління Держпродспоживслужби  в 

Дніпропетровському районі.                                                            

РАЙОННИЙ СЕМІНАР

УСЗН ПОВІДОМЛЯЄ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
Днями в районному будинку культури відбувся семінар для працівників куль-

турної сфери району та бібліотечної системи. Основною темою заходу був перехід 
директорів сільських, селищних та міського будинків культури та завідуючих бі-
бліотек Дніпровського району на контрактну форму роботи з конкурсною основою.  
Зі вступним словом до присутніх звернулась Вікторія Чередніченко, начальник від-
ділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації. Вікто-
рія Іванівна детально зупинилась на аналізі роботи культурних закладів району в 
умовах децентралізації. А Олексій Погрібняк, головний спеціаліст правової роботи 
Дніпропетровської обласної організації профспілок працівників культури України, 
висвітлив головні аспекти впровадження контрактної форми роботи в сфері куль-
тури та конкурсної процедури. Зі звітом про  роботу закладів культури клубного 
типу за 2015 рік та з їхньою підготовкою до осінньо-зимового періоду присутніх 
проінформувала Любов Поліщук, заступник директора з культмасової роботи РБК. 

Також на заході були розглянуті питання щодо організації спортивно-оздоровчої 
роботи з дітьми та молоддю, культурно-мистецькі заходи до державних свят. З календарем знаменних дат присутніх ознайомила Світлана Коваль, бібліотекар Цен-
тральної районної бібліотеки. З інформаційним матеріалом до 25-ої річниці Незалежності України виступили Лідія Лєнь, організатор культурно-дозвіллєвої робо-
ти, та Марія Шевченко, методист із туризму, національностей та релігій РБК. Анна Борисевич, методист з пам’ятко-охоронної роботи РБК, представила на розгляд 
учасників семінару доповідь «Оновлення переліку пам’яток періоду Другої світової війни за 2015-2016 рр. Підбірку розпівок для дітей молодшої вікової категорії, як 
одного з ключових елементів навчання дітей хорового співу, підготувала та продемонструвала Еліна Цодікова, методист вокально-хорового жанру РБК.

У ході семінару були детально розглянуті хвилюючі питання та за результатами підведені підсумки.
З нагоди Дня молоді та Дня Конституції України директори сільських будинків культури та художні керівники були відзначені Грамотами райдержадміністрації 

та відділу культури, туризму, національностей та релігій.
Наталія ЯКІВЕЦЬ. На фото автора: учасники семінару культпрацівників Дніпровського району.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
Повідомляємо вас, що 8 липня 2016 року, в п’ятницю, буде проводити прийом 

помічник-консультант народного депутата України Віталія Купрія, обраного в 29 
виборчому окрузі (Петриківський, Дніпровський райони Дніпропетровської облас-
ті, а також частина АНД району м. Дніпро) Яна Синявська. 

Прийом буде здійснюватись за адресою: Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, 
вул. Теплична, 5 (у приміщенні Дніпропетровської районної ради, каб. № 20, дру-
гий поверх). Графік прийому: з 12:00 до 14:00 год.  

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ
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За ініціативою  Національного еколого-натура-
лістичного центру учнівської молоді (НЕНЦ) м. 
Києва та за підтримки Національної академії наук 
України, Державної служби інтелектуальної влас-
ності України, Державного підприємства «Україн-
ський інститут інтелектуальної власності», Укра-
їнського центру інноватики та патентно-інформа-
ційних послуг із метою підтримки обдарованої 
молоді, підготовки її до активної розбудови дер-
жави, був проведений очний тур Всеукраїнського 
конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських 
проектів еколого-натуралістичного напряму (для 

ЦЕНТУМ

ДОСЯГНЕННЯ ЮННАТІВ
вікової категорії від 12 до 15 років включно). Події 
передував заочний етап, переможці якого приїхали 
в м. Київ, щоб у змаганні зустрітися віч-на-віч. 

 Третє місце в цьому заході від нашого району по-
сів Сергій Клименко, вихованець  ЦЕНТУМу, учень 
9 класу Партизанської СЗШ (керівник Синичич Л.І).

В цей  же час у м. Києві відбувся і Всеукраїнський 
конкурс дослідницько-експериментальних робіт із 
природознавства  «Юний дослідник»,  учасником 
якого став  Артур Якимчук, переможець обласного 
етапу конкурсу (ІІІ місце), учень 3 класу Підгород-
ненської  СЗШ-3 (керівник Чеберячко Л.М.).

Треба відмітити, що наш Центр посів  третє міс-
це у Всеукраїнському конкурсі навчально-дослідних  
земельних ділянок і друге місце у Всеукраїнському 
конкурсі-огляду «Дивовижна теплиця».

В обласному конкурсі-захисту науково-дослідниць-
ких робіт учнів-членів обласної  Природничої  шко-
ли учнівської молоді маємо таких переможців: перше 
місце  -  Микола Перістий, учень 11 класу Горянівської 
СЗШ (секція ветеринарії та зоотехнії); Римма Юнусо-
ва, учениця 11 класу Кіровської СЗШ (секція біологія 
людини); Крістіна Маховська, учениця 11 класу Пар-
тизанської СЗШ (секція екологія); друге місце – Алі-
на Пономаренко та Валентин Жила, учні 11 класу 
Горянівської СЗШ (секція екологія та сучасні біотех-
нології); Олексій Акастьолов, учень 11 класу Парти-
занської СЗШ (секція агрономія), Анна Пилипенко, 
учениця Ювілейної СЗШ (секція біологія); третє місце 
–  Світлана Завгородня та Ангеліна Олійник, учениці 
10 класу Чумаківської СЗШ (секція біологія).

В обласному етапі та Всеукраїнському конкурсі   
«Парки-легені міст і сіл» третє місце зайняв гурток  
Центру «Юні рослинники» (керівник Книш М.В.).

Євгеній Дячишин, учень 3 класу Горянівської СЗШ 
(керівник  Хуторна Т.С.) в обласному етапі Всеукра-
їнського конкурсу дослідницько-експерименталь-
них робіт із природознавства «Юний дослідник» 
отримав перемогу (ІІ місце). 

В обласному конкурсному змаганні юних натура-
лістів «Знаю, вмію, дію» Анна Пилипенко, учениця 
10 класу Ювілейної СЗШ (керівник Дем’янова О.В.) в 
секції екологія посіла І місце;  Тетяна Литвин,  уче-
ниця 6 класу Горянівської  СЗШ (керівник  Книш  
М.В.) в секції «Лісництво та дендрологія» – ІІІ міс-
це;  Ангеліна Олійник, учениця 10 класу Чумаків-
ської СЗШ (керівник Колесова В.Г.)  в секції «Садів-
ництво» – І місце; Наталія Прохватило, учениця 9 
класу Зорянської СЗШ (керівник Кулак Л.В.) в сек-
ції «Квітникарство» – ІІ місце; Анастасія Черновол, 
учениця 8 класу Новомиколаївської СЗШ (керівник 
Вобьяченко Т.О.) та Марія Сенець, учениця 7 класу 
Кіровської СШ (керівник Томашевська Н.А.) в сек-
ції «Овочівництво» – Грамоти за активну участь у 
змаганнях.

 Центр еколого-натуралістичної творчості  учнів-
ської молоді  пишається своїми вихованцями й бажає 
їм нових творчих злетів.

Людмила СИНИЧИЧ, методист ЦЕНТУМу.

На фото: Сергій Клименко (захист науково-до-
слідницької роботи).

Конституцією та Законами України забо-
ронено дискримінацію й гарантовано рівні 
права та можливості жінкам і чоловікам у 
всіх сферах суспільного життя. 

Дискримінація за ознакою статі – дії чи 
бездіяльність, що виражають будь-яке роз-
різнення, виняток або привілеї за ознакою 
статі, якщо вони спрямовані на обмеження 
або унеможливлюють визнання, користу-
вання чи здійснення на рівних підставах 
прав і свобод людини для жінок і чоловіків     
(Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
стаття 1).  

Дискримінація й ви маєте право на за-
хист, якщо: вам відмовляють у прийомі 
на роботу; вас просять чи примушують 
звільнитися з роботи; вам платять меншу 
заробітну плату, ніж фахівцям тієї ж са-
мої кваліфікації; вам чинять перешкоди 

у просуванні по службі; ви батько/мати і 
вам відмовляють у відпустці по догляду 
за дитиною, тому що: у вас малі діти, які 
можуть часто хворіти; ви щойно одружи-
лися, можете завагітніти та піти у декрет; 
ви заміжня і маєте чоловіка, який може 
вас утримувати;ви жінка і вам не потрібна 
керівна посада; у вас дружина, яка має до-
глядати дитину/у вас інтенсивний темп ро-
боти. Якщо представники поліції, суду та 
інших органів влади відмовляються брати 
у вас заяву про насильство в сім’ї, зґвалту-
вання, сексуальні    домагання або про факт 
дискримінації; відмовляють у притягнен-
ні кривдника до відповідальності; під час 
розгляду ваших звернень звинувачують 
вас у провокації насильства, виправдову-
ють зґвалтування та сексуальні домагання 
вашим зовнішнім виглядом; повчають вас 
про відповідальність за збереження сім’ї 

тощо; ігнорують право батька/матері на 
спільне виховання дитини після розлучен-
ня. Якщо вдома вас кривдять, застосовують 
фізичне насильство або принижують чоло-
вік/дружина (партнер/партнерка), свекор/
свекруха, тесть/теща; ваш чоловік/дружина 
(партнер/партнерка) чи інші члени родини 
обмежують вашу економічну свободу (за-
бороняють працювати, контролюють ви-
трати/доходи, втручаються у розпоряджен-
ня майном); ваш чоловік/дружина (партнер/
партнерка) примушує вас до сексуальних 
стосунків. Якщо на робочому місці керів-
ник чи колеги: практикують небажані 
доторки до вашого тіла; вас примушують 
до вступу в статевий зв’язок під загрозою 
звільнення; допускають на вашу адресу 
неприйнятні висловлювання сексуального 
характеру.

За захистом ви можете звернутись до: 

правоохоронних органів; Міністерства со-
ціальної політики України www.mlsp.gov.
ua; уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини www.ombudsman.gou.
ua; Центрів надання безоплатної правової 
допомоги на місцях http://legalaid.gou.ua; 
Експертної ради з протидії дискримінації 
за ознакою статі 01023, м. Київ, вул. Еспла-
надна, 8/10, genderpolicy@ukr.net; Міжна-
родного жіночого правозахисного центру 
Ла Страда Україна 0-800-500-33-5 або 386, 
www.la-strada.org.ua/; громадської органі-
зації «Центр «Жіночі перспективи», тел. 
+ 38 0(322) 295 50 60, www.women.lviv.ua; 
коаліції з протидії дискримінації в Україні 
www.AntiDi.org.ua, тел. +38 0(44) 451 72 17; 
інформаційно-конструктивного жіночого 
центру www.empedu.org.ua; юридичних 
приймалень Української Гельсінської спіл-
ки http:helsinki.org.ua.

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особи-
стості в суспільстві значної актуальності в Партизанській СЗШ (директор Віктор Неве-
селий) набула робота з обдарованими дітьми, якою мудро й грамотно керує Людмила 
Гнойова, заступник директора з навчально-виховної роботи, яка не лише методично 
знає, як правильно працювати з обдарованими дітьми, а й доводить це на практиці. У 
цьому навчальному році її учениця, Ілона Семенюк, зайняла ІІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнських олімпіад із правознавства.

У школі організо-
вані заняття в секці-
ях, гуртках, творчих 
об’єднаннях. Педаго-
ги школи залучають учнів до інтелек-
туальних конкурсів, участі в  шкіль-
них, районних, обласних олімпіадах 
та заочних інтернет-олімпіадах, 
науково-дослідницькій діяльності в 
межах МАН. Прямим доказом ефек-
тивності такої системи є досягнення 
наших вихованців. Моніторинг уча-
сті учнів нашої школи в районних 
предметних олімпіадах  показує, що з 
кожним навчальним роком кількість 
переможців збільшується: у 2015-2016 
н.р. І місце здобули 7 учнів, ІІ місце – 9 
учнів, ІІІ місце – 8 учнів.

Вміло організовують роботу із ви-
явлення та розвитку обдарованих ді-
тей учителі української мови та літератури, залучаючи школярів до численних конкур-
сів, олімпіад. У цьому навчальному році Ольга Устиченко, учениця 11 класу, зайняла ІІІ 
місце в обласному етапі Всеукраїнських олімпіад із української мови та літератури (вчи-
тель – Невесела Н.Г.), а учень 7 класу Ігор Замковий виборов І місце в VІ Міжнародному 
мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
(вчитель Береза В.В.). Крім диплома І ступеня, Ігор протягом року отримуватиме сти-
пендію Президента України. 

Наша школа багато років плідно співпрацює з ЦЕНТУМом (директор Іван Боярчук) 
у межах навчально-виховного об’єднання «Пошук». Команда однодумців Дем’янова 
О.В., Хавтура Т.І., Синичич Л.І. допомагають юннатам у підготовці до конкурсів різних 
рівнів. Завдячуючи їхній самовідданій праці, учні не лише нашої школи, але й району, 
займають призові місця на обласних, Всеукраїнських зльотах юних натуралістів. Нау-
ково-дослідницьку роботу з біології та екології у Партизанській СЗШ очолює вчитель 
біології Сидоренко О.М. Її учениця, випускниця 11 класу Крістіна Маховська цього річ 
здобула: І місце – обласний етап Всеукраїнської предметної олімпіади з екології, (ІІ місце 
з біології), І призове місце у категорії «Навколишнє середовище» Всеукраїнського нау-

ково-технічного конкурсі Intel – Еко Україна 2016, ІІ місце – конкурс-захист науково-до-
слідницьких робіт МАН, І місце – обласний конкурс – захист науково-дослідницьких 
робіт учнів обласної Природничої школи в секції «Екологія».  Ще один випускник 11 
класу Олексій Акастьолов теж має вагомі досягнення з біології та екології, а саме: І місце 
– районний етап Всеукраїнської предметної олімпіади з екології, ІІ місце – Всеукраїн-
ський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістично-
го напрямку 2016, IV призове місце у категорії «Екологічна інженерія» Всеукраїнського 

науково-технічного 
конкурсу Intel – Еко 
Україна 2016, ІІІ міс-
це – конкурс-захист 

науково-дослідницьких робіт МАН. Учень 
9 класу Сергій Клименко їздив на змагання 
з екології до Києва і виборов ІІІ місце в ка-
тегорії «Інженерні науки» Всеукраїнського 
конкурсу винахідницьких і раціоналізатор-
ських проектів еколого-натуралістичного 
напрямку 2016. Вдало стартували й учні 7 
класу. Цього року вони вперше брали участь 
у конкурсах під керівництвом Ольги Мико-
лаївни. Учениця Тетяна Велко зайняла ІІ міс-
це, а Ігор Замковий ІІІ місце у Всеукраїнській 
Інтернет-олімпіаді з біології «Крок до знань 
2016».

Окрім інтелектуальних досягнень, учні 
нашої школи здобувають перемоги у твор-
чих конкурсах. Завдяки тісній співпраці з 

позашкільним закладом ЦТТ та ДШМ (директор Кондратюк Л.М.) діти є постійними 
переможцями обласних, Всеукраїнських виставок-конкурсів з ужиткового, декоратив-
но-прикладного мистецтва. 

Школа має певні успіхи в роботі зі здібними та обдарованими учнями з фізичної 
культури: збірні команди хлопців і дівчат школи посідали призові місця у зональних 
змаганнях із волейболу, з футболу, настільного тенісу, кросу. А танцювальний колектив 
«Веселка» вже більше 15 років відомий у районі. Цього року діти здобули перші місця 
в районному фестивалі мистецтв «Україно моя», хореографічному конкурсі «Планета 
танцю». Юні вокалісти: учениця 1 класу Маша Клименко та учениці 8 класу Вікторія 
Тулякова, Марина Борсенко стали переможцями Міжнародних вокально-інструмен-
тальних  конкурсів «Мелодії сцени», «Парад талантів» (учитель Тарасов О.С.)

Партизанська школа – звичайна загальноосвітня сільська школа, в якій навчається 
всього 226 учнів і працює 20 вчителів. Наші випускники успішно здають ЗНО, вступа-
ють у ВНЗ, а перемоги дітей свідчать про вдалу роботу дітей, вчителів, батьків. Двері 
нашої школи відкриті завжди для тих, хто хоче працювати, навчатися, творити.

Вікторія БЕРЕЗА, педагог-організатор.

ПИШАЄМОСЯ УСПІХАМИ

Інформаційні матеріали газети «Дніпров-
ська зоря» доступні користувачам мережі 
Facebook, сторінка «Редакція газети «Дні-
провська зоря», та Google.

Наш індекс: 61707 
ПЕРЕДПЛАТНА  КАМПАНІЯ  НА  2016 РІК

Вартість: на 5 місяців – 50,85 грн, на 3 місяці – 30,51 грн, 
на 1 місяць – 10,17 грн. Без поштових послуг.

В КОЖНІЙ ДИТИНІ Є ТАЛАНТВ КОЖНІЙ ДИТИНІ Є ТАЛАНТ

СОЦЗАХИСТ ІНФОРМУЄ ДИСКРИМІНАЦІЯ  ОСОБИСТОСТІ 
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Літні канікули – найцікавіша пора для дітей, час захоплюючих пригод і 
поїздок, нових знайомств та зустрічей. Але провести всі сонячні дні вдома 
перед телевізором і комп’ютером – це залишитися без казкових емоцій, 
нових друзів, різноманітних розваг.

Багато років поспіль відкриває двері своїм вихованцям  пришкільний табір 
«Сонечко» на базі Кіровської СЗШ (директор Віра Джур). На базі школи оздо-
ровилося 150 учнів пільгових категорій.

У таборі вирувало життя у семи загонах: «Капітошки» (вихователь Наталія 
Коваленко), «Веселка»,  (вихователь Ірина Шевченко), «Козачата» (вихователь 
Ганна Міщенко), «Усмішка» (вихователь Оксана Таряник), «Сонечко» (вихова-
тель Світлана Тороп), «Малятко» (вихователь Вікторія Мальцева), «Дивосвіт» 
(вихователь Вікторія Полова).

Щоденна робота табору розпочиналася з ранкової лінійки, на якій вихованці   
табору ознайомлювалися з планом роботи на день і презентували свої загони. 
Бадьорості та настрою додавала ранкова зарядка, під керівництвом спортив-
ного керівника Тетяни Шатило та музичного керівника Анни Дьоміної. 

Життя у таборі було насичене різноманітними подіями. Найцікавішими та 
незабутніми були заходи: «День відкриття табірної зміни» з конкурсами, ігра-
ми, дискотекою та концертною програмою; «День захисту дітей», святкова 
програма. Діти отримали масу позитивних емоцій та подарунків від Василя 
Гезя, Кіровського  селищного голови. 

А ще – традиційний конкурс малюнків на асфальті зібрав на майданчику 
біля селищної ради  юних художників (керівник Людмила Ільченко); «День 
казки», який запам’ятався цікавими й нетрадиційними інсценізаціями відо-
мих казок; «День моди та зачісок»; «День фантазерів»; «День книги», діти від-
відали шкільну та селищну бібліотеки, де їх гостинно зустріли бібліотекарі: 
Руслана Дишук, Вікторія Юдіна та Оксана Антоненко, які провели цікаві екс-
курсії, вікторини, показали повчальні мультфільми; «День фізики» (вчитель 

У Балівській СЗШ було організовано пришкільний 
табір «Веселка».  80 дітей пільгових категорій мали 
можливість оздоровитися в таборі. 

Виховний процес у таборі організовувався за те-
матичними днями: «День загону», «День козацтва», 
«День подорожі», «День здоров*я», «День спорту», 
«День індіанця», « День  детектива», « День екскур-
сій», « День квітів», «День рекордів табору», « День 
туризму», « День моди і дизайну», « День навпаки», 
« День підведення підсумків». Навчання іноземній 
мові поєднувалося з кращими виховними методика-
ми, процес пізнання – з відпочинком.

Із великим задоволенням учні брали участь в ігро-
вих програмах – вікторинах, мовознавчих калей-
доскопах, конкурсах міні-проектів, а також у ство-
ренні  «Книги рекордів табору», пошуках скарбів, 
створенні моделей  одягу із побутових матеріалів. 
Свій майстер – клас  проводили  учасники гуртка 
«Петриківський розпис» (керівник В.І. Міленко, за-
служений майстер народної творчості України, член 
національної спілки художників України). 

Проводились спортивні розминки, ігри, індивіду-
альні та командні змагання,  багато  цікавого спілку-
вання іноземною мовою. У роботі  табору використа-
но різні інтерактивні методики, відео- та аудіо-мате-

ріали, елементи арт-терапії 
(малювання, колажі з вико-
ристанням природних мате-
ріалів, конкурси, вікторини, 
призи та сюрпризи).

Вихованці пришкільно-
го табору «Веселка» були 
в захваті від запланованих 
екскурсій. Взяли участь у 
заходах присвячених Дню 
захисту дітей, а саме, відві-
дування парка ім. П. Глоби, 
діарами, музею АТО, а екскурсія до хутора Галуш-
ківка, Петриківського району не залишила байду-
жим  нікого. Діти мали можливість покататися на 
конях, взяти участь у козацьких розвагах, ознайоми-
тись  з традиціями славного козацтва, скуштувати 
козацької каші. Також вихованці табору відвідали 
кондитерську фабрику  АВК у м. Дніпропетровськ. 
Було дуже цікаво  познайомитися з технологією 
виготовлення цукерок, з подальшою необмеженою 
дегустацією. А солодке знайомство з  унікальним 
процесом виготовлення карамелі ручної роботи. 
Це єдиний  карамельний цех на території  Дніпро-
петровської області.  Діти мали можливість взяти 

участь у майстер-класі та скуштувати  різнокольо-
рові карамельки власного виготовлення. Після цього 
наші вихованці відправилися на  ретро виставку до  
музею «Машини часу».

Велика подяка вчителям Кошлі Г. В., Легезі О. Л., 
Музіці В. В., Логвін Н.А, інструктору по фізкульту-
рі та спорту Погрібному О. М., вчителю англійської 
мови Чехлатій Н. М., практичному психологу  Лит-
вин А. Ю. та робітникам табору  Сидорець О. В., Кін-
дяковій Н. А., Баглай Т. П., медсестрі Ткаченко Ю.В., 
за гарну організацію відпочинку, креативність, ак-
тивність, та  за успішне проведення оздоровчої ком-
панії 2016 року.

А. В. ЛАРЧЕНКО, начальник табору.         

Анатолій Семененко) показав ряд дослідіві з використанням фізичних приладів; 
«День математики» (вчитель Тетяна Кісільова) продемонструвала багато цікавих 
математичних фокусів; «День скаутів» під керівництвом Володимира Гаріна, де 
учасники мали змогу подорожувати різноманітними станціями і проявляти себе в 
різних сферах діяльності. Переможцем став загін «Дивосвіт» (вихователь Вікторія 
Полова); «День художника» (вчитель Людмила Ільченко); подорожі до лісу, пар-
ку, на станцію юннатів (директор Іван Боярчук), селищні храми; екскурсії: на о. 
Хортиця, м. Запоріжжя, (вчитель Вікторія Мальцева, Тетяна Шатило, Тетяна Кі-
сільова та  Павло Чеботарьов), козацький хутір «Галушківка», (вчителі Ганна Мі-
щенко, Світлана Тороп, Оксана Таряник, Євгенія Борейко та Юлія Буряк), фабрику 
цукерок «АВК» (вчителі Ольга Ткаченко та Людмила Ільченко); «День закриття 
табірної зміни», де кожен загін отримав грамоту за активну участь у житті приш-
кільного табору, святковий гала-концерт.

У таборі працювала творча майстерня: гурток «Петриківського розпису» (керів-
ник Людмила Ільченко ) та «Початкове моделювання» (керівник Юлія Буряк). Діти 
з великим задоволенням відвідували комп’ютерний гурток (кер. Анатолій Семе-
ненко, Артем Каліберов), вокальний (кер. Анна Дьоміна), «Юні англічани» (кер. 
Ольга Чернієнко).

Кожного дня було організовано розважальну програму: конкурси, вікторини, 
міні-концерти, спортивні змагання, музичні конкурси. Після основного заходу 
влаштовувалась дискотека, де діти могли вивчити нові рухи та потанцювати масо-
ві танці. Крім виховних заходів у таборі проводились бесіди з БЖД.

Нових сил діти набиралися дворазово харчуючись  у шкільній їдальні (завідуюча 
Вікторія Бондаренко). Чистоту й порядок підтримував технічний персонал школи 
на чолі з заступником директора по господарчій частині Наталією Сподинець.  

Медичне обслуговування вихованців табору здійснювалось медичною  сестрою 
Вірою Рукас. Щоденно проводився огляд вихованців, спостереження за станом їх 
здоров’я, контроль за дотриманням режиму дня. Допомогу в оформленні докумен-
тації надавала секретар Світлана Женжеруха.

 Відпочинок у таборі «Сонечко» неймовірно сподобався дітям, адже кожного дня 
були нові завдання, нові свята, змагання та конкурси. Режим дня відповідав потре-
бам дитини, було гармонійно поєднано відпочинок та розваги, хвилини релаксації 
та активних дій. Це сприяло відпочинку дітей, покращенню їхнього фізичного та 
морального здоров’я, згуртуванню учнівського колективу. Крім цього діти отри-
мали безліч неймовірних вражень та яскравих емоцій, які будуть супроводжувати 
їх все літо.  

Щирі слова подяки хочеться висловити Василеві Гезю, селищному голові та 
депутатам за матеріальну допомогу  на безкоштовне харчування дітей пільгових 
категорій, Вірі Джур, директорові Кіровської СЗШ,  Тамарі Моляновій, начальни-
ку пришкільного табору «Сонечко», Іванні Грек, педагогу-організатору, виховате-
лям, загоновим вожатим, керівникам гуртків, бібліотекарям,  працівникам їдальні, 
технічному персоналу, батькам і всім тим, хто приклав чимало зусиль, щоб діти 
гарно відпочили протягом табірної зміни.

Оксана ТАРЯНИК, вихователь табору «СОНЕЧКО». 

ДЯКУЄМО ТОБІ, «СОНЕЧКО»

ЦІКАВЕ ЖИТТЯ В ТАБОРІ «ВЕСЕЛКА» 

ПІДВИЩУЄМО 
КВАЛІФІКАЦІЮ 
Продовжується процес об’єднання 

територіальних громад в цілях децен-
тралізації, яка є головною в проектах 
уряду України. 

Так для покращення роботи бібліо-
тек, які були переведені з Дніпропе-
тровського районного відділу куль-
тури, туризму, національностей та 
релігій РДА з травня місяця до Ново-
олександрівської громади. Завідуючі 
цих установ відвідали двотижневі 
курси підвищення кваліфікації на 
базі Дніпропетровської обласної уні-
версальної наукової бібліотеки імені 
первоучителів слов’янських Кирила і 

Мефодія. Лекції для слухачів курсів 
вели кваліфіковані працівники різних 
відділів бібліотеки. Всі відвідувачі 
курсів одержали необхідні знання 
для подальшої роботи з користувача-
ми різного віку.

Висловлюю подяку всіх слухачів: 
директорові ДОУНБ Тітовій Н.М., ме-
тодисту Луновій І.Є. і всім, хто читав 
для нас змістові корисні лекції, про-
водив практичні заняття, надав мето-
дичні поради. А також велика подяка 
Директорові КЗ ДЦРБС Гавриловій 
Г.І. за своєчасну підготовку завідую-
чих та бібліотекарів. 

Тамара ЯСИНЕЦЬКА, завідуюча 
бібліотеки с. Старі Кодаки.

Цього літа здій-
снилась заповітна 
мрія групи учнів 
Підгородненської 
СЗШ-4 – відві-
дати  історичне 
місто Львів. Ми 
чимало начулися 
про його красу та 
самобутність, але 
побачене врази-
ло надзвичайно. 
«Краще один раз 
побачити…» – го-
вориться зовсім 

не марно. Місто 
незвичайно за-
тишне. В усьому 

відчувається любов львів’ян до свого міста (чого варті одні лише тримачі для газет на ко-
ваних лавках!). Чистота вулиць вражає, особливо в Старій частині Львова. Піднімалися на 
гору Високий Замок. Панорама міста з місцевою оглядового майданчика приголомшлива. 
А вечірній Львів із висоти Замкової гори – це справжня казка! Відвідали кілька львівських 
кафе (каву тут заварюють якось по-особливому, надзвичайно смачно), 

Оглянули всі основні визначні пам’ятки й архітектурні дива. Екскурсовод показав залиш-
ки кріпосної стіни, ознайомив із історією міста. Саме біля підніжжя цієї гори починав свою 
історію Львів, названий так на честь Лева, сина князя-короля Данила Галицького.

Тут можна дізнатися безліч легенд минулого, вклонитися могилам великих людей. На Ли-
чаківському цвинтарі відвідали могили невтомного Каменяра  Івана Франка,  геніального  
композитора  знаменитої «Червоної  рути»  Володимира  Івасюка, Соломії Крушельницької 
(тієї самої  неповторної Чіо-Чіо-Сан).

Покидаючи  Львів, дали собі обіцянку, що ще не раз повернемося сюди.
М.В.  НЕСТЕРУК, педагог-організатор Підгородненської СЗШ-4.

СВОЄЧАСНА ПІДГОТОВКА

ПОДОРОЖ ДО МІСТА ЛЕВА
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Гороскоп
на тиждень

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

ратів та інвентаря для бджо-
лярства. 

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

ОВНИ. На цьому тижні звер-
ніть увагу на будь-яку інфор-
мацію, яку вам надаватимуть 
колеги по роботі. Можливо ви 
вилучите для себе щось корис-
не. На роботі намагайтесь про-
явити наполегливість у діалозі, 
щоб досягти потрібного резуль-
тату.

ТІЛЬЦІ. Цей тиждень варто 
присвятити навчанню та систе-
матизації знань. Вам слід шука-
ти нові шляхи розвитку вашого 
підприємства. Також варто 
було б вступити в авантюрні 
союзи з новими партнерами.

БЛИЗНЮКИ. На вас чека-
ють складнощі у спілкуванні 
з керівництвом. Намагайтесь не сперечатися, інакше це при-
зведе до небажаного конфлікту. Не втрачайте здоровий глузд 
і поступіться. 

РАКИ. З обережністю ставтеся до нестандартних пропози-
цій від нових партнерів. Не варто йти на поступки, ви можете 
втратити гроші. У другій половині тижня вам нададуть важ-
ливе доручення. 

ЛЕВИ. Цей тиждень варто присвятити плануванню й об’єд-
нати навколо себе однодумців. Вам доведеться проявити жор-
сткість і наполегливість у діалозі, щоб отримати потрібний 
результат. 

ДІВИ. Цей тиждень ефективний для отриман-
ня інформації та планування. Обговоріть свої ідеї 
з керівником, щоб заручитися підтримкою. Мож-
ливо вам запропонують співпрацю та додатковий 
дохід.

ТЕРЕЗИ. На сьогоднішній день вам доведеться 
боротися за місце під сонцем і відстоювати свої 
позиції. Публічні виступи будуть вдалими й тіль-
ки зміцнять ваш авторитет у колективі. 

СКОРПІОНИ. На вас чекає важлива зустріч із 
впливовою особою. Використовуйте свої аналі-
тичні здібності, щоб зробити правильний вибір. 
Ви отримаєте прибуток від посередницької діяль-
ності. 

СТРІЛЬЦІ. На вас чекають деякі перешкоди 
на роботі із боку ваших колег. Спирайтесь на ста-
тистику й факти, відключивши емоції й особисті 
амбіції.

КОЗЕРОГИ. Цей тиждень ефективний для вирішення юри-
дичних питань та роботи з різними інстанціями. Нові партнери 
запропонують вам вигідну справу. Прийміть вірне рішення. 

ВОДОЛІЇ. Фінансові труднощі можуть серйозно завадити 
виконанню наміченого плану. Не варто позичати гроші, вико-
ристовуйте власні ресурси. 

РИБИ. Вам доведеться зайнятися рутинною роботою, яка 
вас стомлює. Обговоріть свої наміри з колегами, яким ви до-
віряєте. Колективна робота допоможе поліпшити фінансові 
результати.

НА ЗЛЕТІ ОБІРВАЛОСЯ ЖИТТЯ
23 червня 2016 року трагічно обірвалося життя нашої колеги, по-

други Ірини Миколаївни Шаповал, яка загинула в ДТП під Кур-
ськом (Російська Федерація) по дорозі до рідної тітки.

Життя Ірини Миколаївни таке коротке, як спалах (їй було всього 
46 років!). Народилася 23 грудня 1969 року, закінчила з золотою 
медаллю Підгородненську СШ-2, Дніпропетровський національ-
ний університет і повернулася в рідну школу вчителем інформа-
тики й математики. Досягла високого професійного рівня в педаго-
гічній справі, стала улюбленицею всього вчительського колективу, 
виховала не одне покоління випускників. Полюбили Ірину Мико-
лаївну учні за її душевне тепло, щирість та добропорядність, за ве-
селий характер, за уміння знайти розумний вихід, здавалось би, із 
безвихідних ситуацій. Поважали її й батьки учнів за педагогічну 
майстерність, за любов до дітей та людські якості.

Тут, у Підгородному, зустріла свою долю, вийшла заміж, пізнала 
щастя материнства, разом із чоловіком збудували дім. Здавалося б, 
тільки жити та жити й радіти за сина, та не судилося…

Ірина була вірною та надійною дружиною, турботливою матір’ю, 
люблячою дочкою та опорою для всієї сім’ї. А ще щирою, доброю 
порадницею, справжньою відданою подругою, безкорисливою, 
світлою, славною Людиною.

Сумуємо з приводу тяжкої втрати – смерті Ірини Миколаївни 
Шаповал, висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким по-
кійної. 

ПАМ’ЯТАЄМО, НЕ ЗАБУДЕМО, ПОКИ ЖИВІ БУДЕМО.
ВІЧНА ТА СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ!

З глибокою скорботою друзі, колеги, учні та їх батьки.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПІД ЧАС СВЯТКУВАННЯ ІВАНА КУПАЛА
На Івана Купала особливу роль відведено воді - багато народних гулянь проходять поблизу водних об’єк-

тів, люди купаються у відкритих водоймищах. Саме тому управління цивільного захисту облдержадміні-
страції нагадує правила поведінки на водоймах.

Купатися слід лише в місцях для цього пристосованих, тобто обладнаних усім необхідним для безпечно-
го відпочинку, а в разі необхідності, надання рятувальної чи медичної допомоги. 

Під час відпочинку на водних об’єктах, необхідно знати елементарні норми поведінки і беззаперечно їх 
виконувати: не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння; не запливайте за буї, відчувши втому пере-
починьте: переверніться на спину й підтримуйте себе на плаву легкими рухами рук; потрапивши в течію 
не слід з нею боротися: пливіть вниз по течії під невеликим кутом, поступово наближаючись до берега; не 
губіться потрапивши у водоверть: наберіть побільше кисню в легені, якомога глибше пірнайте та потуж-
ним ривком спробуйте випірнути убік; не допускайте грубих ігор під час купання; не залишайте дітей без 
догляду; обережно плавайте на надувних виробах: вітром чи течією їх може віднести далеко від берега.

Порушення цих правил залишаються головною причиною загибелі людей на воді. Щороку в світі тоне 
величезна кількість людей. Багато дорослих тоне в стані сп’яніння.

Втім, називають і іншу головну причину загибелі у воді: спочатку самовпевненість, а потім страх. Причо-
му відомо, що й від того, й від іншого часто рятують знання елементарних правил поведінки на воді.

І пам’ятайте: паніка – головна причина усіх бід: не метушіться, а заспокойтеся та подумайте яким чином 
підвищити плавучість плавзасобу, що зробити аби більш впевнено триматися на воді.

Телефон рятувальної служби 101.
УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ. 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Втрачений державний акт на право приватної 
власності на землю серія ДП Дн № 028348 заре-
єстрований за № 2552 від 19.01.1998 р., виданий 
на підставі рішення виконавчого комітету Під-
городненської міської ради народних депутатів 
від 24.09.1997р. за № 213 на території с. Перемо-
га, вул. Некрасова, 6, Підгородненської міської 
ради, на ім’я Савран Інни Михайлівни, вважати  
недійсним. 

Любимівська сільська рада оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади землевпорядника на по-
стійну роботу. Вимоги до претендентів: громадян-
ство України; повна вища освіта або базова вища осві-
та; відповідна кваліфікація; стаж роботи за спеціаль-
ністю не менше 3-х років; володіння комп’ютерними 
програмами. Документи подаються протягом 30 днів 
із моменту опублікування оголошення. Звертатися за 
адресою: с. Любимівка, вул. Садова, 1 

Втрачений державний акт на право приватної влас-
ності на землю серія ДП Дн № 014143 зареєстрований 
за № 1179 від 26.08.1997 р., виданий на підставі рішення 
виконкому Кіровської селищної Ради народних депута-
тів від 16.02.1997р. за № 28 на території сел. Кіровське, 
вул. Колгоспна, 3, Кіровської селищної ради, на ім’я 
Мороз Леоніда Володимировича, вважати  недійсним. 

Любимівська сільська рада оголошує громадські 
слухання з приводу отримання дозвільних докумен-
тів у державній архітектурно-будівельній комісії 
Ювілейної селищної ради.

Пропозиції громадян приймаються в приміщенні 
Любимівської сільської ради до 30 липня 2016 року.
Сурсько-Литовська сільська рада повідомляє, що 

21.06.2016 року на 10 сесії 7 скликання прийнято рішен-
ня №173 «Про затвердження тарифів на водопостачан-
ня в селах Новомиколаївка та Сурсько-Клевцеве Сур-
сько-Литовської сільської територіальної громади». З 
рішенням можна ознайомитись в сільській раді за адре-
сою: с. Сурсько-Литовське, вул. Польова, 58.

ПОВІДОМЛЕННЯ про розгляд містобудівної документації
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Дніпропетровської рай-
держадміністрації за адресою: смт. Ювілейне, вул. Будівельників (колишня Фрунзе), 18 (під’їзд 1, поверх 1) 
оприлюднено проект «Детальний план частини території кварталу Ювілейної селищної ради щодо розмі-
щення виробничо-складських приміщень за межами населеного пункту». 

Проект розроблений на підставі розпорядження Дніпропетровської РДА № Р-140/0/291-16 від 24.05.16р.  
Головною метою проекту є: уточнення розміщення окремого об’єкту будівництва на окремій території за 
межами населеного пункту – на основі раніше затвердженої містобудівної документації, визначення на-
прямів організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, 
формування пропозицій можливого розташування окремого об’єкту із дотриманням вимог містобудівного, 
санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, згідно інтересів 
місцевої громади.

Основні положення та ДПТ представлені для ознайомлення в прийомні дні: понеділок, п’ятниця  з 
08.07.2016р. по 22.07.2016р., пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на адресу відділу мі-
стобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Дніпро-
петровської райдержадміністрації, смт. Ювілейне, вул. Будівельників (колишня Фрунзе), 18 до 22.08.2016р., 
тел. для довідок (056)753-69-39.

08 липня 2016 року о 9.00 год. у будівлі Олексан-
дрівської сільської ради за адресою: с. Олександрівка, 
вул. Центральна, 1, відбудеться проведення топогра-
фо-геодезичних робіт із встановлення зовнішніх меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), які знахо-
дяться в постійному користуванні Гудзенка В. Г. на 
підставі державного акту, серія ДП ДН № 003491, від 
04.03.1996 року. Всім зацікавленим особам бути при-
сутніми при вирішенні даного питання.

Втрачені дозволи на в’їзд у країни Росію № 833903 та Гру-
зію № 314464 видані Державною службою України з безпеки 
на транспорті на автомобіль, держномер АЕ 4541 СК/АЕ 9034 
ХТ на ім’я Кіріченко Тарас Васильович,  вважати недійсним.

СМАЧНОГО!
САЛАТ «ЛІТО В РОЗПАЛІ»

Інгредієнти: 1-2 молоді кабачки, 1 великий бакла-
жан,  5-7 солодких перців, 1 склянка сметани або кис-
ляку, півсклянки рослинної олії, 3-4 ст. л. борошна, 
півпучка зелені петрушки, сік одного лимона, 3-4 
зубчики часнику, сіль і перець до смаку.

Приготування:  Кабачки очистіть від шкірочки та 
наріжте кубиками.  Баклажани ріжте кружечками, 
посоліть й покладіть у воду, щоб позбутися гіркоти. 
З перців видаліть насіння та наріжте кружальцями.  
Розігрійте рослинну олію й обсмажте окремо бакла-
жани й кабачки, обваляйте їх у борошні.  Обсмажте 
в олії перець. У салатнику перемішайте всі овочі та 
охолодіть. Готуємо соус:  у сметану додайте здрібне-
ний часник, дрібно нарізану петрушку та сік лимона. 
Заправляйте салат соусом і подавайте як закуску.

ШОКОЛАДНИЙ ДЕСЕРТ «БРАУН»
Інгредієнти: 100 г гіркого шоколаду, 170 г масла, 

400 г цукру, 3 яйця, 1 ч.л. ванільного екстракту, 1 
склянка борошна, 100 г рубаних горіхів.

Приготування: Розігрійте духовку до 1800 С. Роз-
топіть шоколад і масло в мікрохвильовці. Включайте по 
30 секунд кожен раз. Мішайте, поки шоколад повністю не 
розплавиться. Додайте цукор, розмішайте. Додайте яйця і 
ваніль, потім борошно і горіхи. Все ретельно перемішай-
те. Викладіть тісто у форму 22х33 см. Випікайте при тем-
пературі 180 С 35 хвилин. Важливо не перетримати, інак-
ше десерт вийде сухим. Він повинен залишатися злегка 
вологим в центрі. Шоколадний десерт готовий.

Споживче товариство Дніпропетровського району 
продає нежитлове приміщення – об’єкт: Лісосклад: ма-
газин площею 55,9 кв. м. та складські приміщення пло-
щею 77,2 кв. м. і 137,9 кв. м., розташований за адресою: 
Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, 
с. Сурсько-Литовське, провулок Ленінградський, буд. 
1. Телефон для довідок (095)-144-46-36.

Життя – це мистецтво, а не шкільна ма-тематика, не потрібно ні-чого підрахо-вувати, про-сто творіть.
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1 липня 2016 року № 25 (7945) ВЕРНІСАЖ
Дніпропетровський РЕМ повідомляє, що в зв’язку з плано-

вими ремонтними роботами відбудуться перебої електропо-
стачання у  липні місяці  в період з 8-00 до 18-00 години  в  
наступних  населених пунктах Дніпровського району: 

ТП-867 с. Пашена Балка: вул. Центральна, вул. Велика Роща – 4-5.07.2016 р.;
ТП-861 с. Миколаївка-1: вул. Виноградна – 6-7.07.2016 р.;
ТП-852 с. Миколаївка, вул. Шкільна, вул. Львівська, вул. Ленінградська (част-

ково), Миколаівська с/р, церква – 11-12.07.2016 р.;
Л-94 с. Сурське; с. Миколаївка-1: вул. Криворізька (частково), вул. Центральна 

(частково) – 13-14.07.2016 р.;
ТП-395 ферма КВІ (Перемога) – 01.07.2016 р.;
ТП-431 с.м.т. Кіровське: вул. Леніна, вул. Садова, вул. Білякова, пр-к. Садовий, 

пр-к. Мирний – 4-7.07.2016 р.;
ТП-446 смт. Кіровське: вул. Ульянівська, вул. Свердлова – 13.07.2016 р.;
ТП-904 с. Партизанське: вул. Жовтнева, вул. Чапаєва, вул. Лісна – 14.07.2016 р.;
ТП-905 с. Партизанське: вул. Стахановська, вул. Нова, вул. Партизанська, пр-к. 

Партизанський – 20-21.07.2016 р.;
ТП-906 с. Партизанське: вул. Нова, вул. Чапаєва, вул. Лісова – 26.07.2016 р.;
ТП-436 смт. Кіровське: вул. Чапаєва – 29.07.2016 р.;
ТП-402 с. Любимівка: вул. Калинівка, вул. Пушкіна – 11.07.2016 р.;
ТП-1268 с. Новоолександрівка, вул. Сонячна – 11.07.2016 р.;
ТП-1051 с. Новоолександрівка: вул. Шевченко, вул. Насосна – 12.07.2016 р.; 
ТП-472 с. Олександрівка: вул. Дачна – 13.07.2016;
ТП-482 с. Олександрівка: уч. гос. «Самарський» (частково) – 13.07.2016 р.;
ТП-1218А с. Старі Кодаки: вул. Осипенко, вул. Леніна, вул. Шкільна – 

19.07.2016 р.;
ТП-1224 с. Старі Кодаки: вул. Шкільна – 20.07.2016 р.;
ТП-1227 с. Старі Кодаки: вул. Горького, магазин, лікарня – 20.07.2016 р.;
Л-156 с. Сурсько-Литовське – 12.07.2016 р.;
Л-126 с. Кам’янка, с. Братське, с Червоний Садок – 25.07.2016 р.;
Л-129 ДЗС «ОККО», Дальний привоз, с. Братське – 26.07.2016 р.;
Л-49 сел. Слобожанське: вул. Мира, Калінова, Сонячна, Шкільна, Майська, 

Космічна, Шевченка, Українська, Центральна, Словянська – 04-05.07.16 р.;
ТП-11 м. Підгородне: вул. Харківська, Фадєєва, Колгоспна – 06,11,12.07.16 р.; 
ТП-12 м. Підгородне: вул. Межова, Колгоспна, Литвишка –13,14,15.07.16 р.;

ТП-167 м. Підгородне: вул. об’єкти лікарні – 22.07.16 р.;
ТП-177 м. Підгородне: вул. Козацька, Рубінова, Ярослава Мудрого, Кленова 

–18.07.16 р.;
ТП-191 м. Підгородне: вул. Крайня, Філіпова,  1,2,3  Сіренева; 1, 2 Басейнова 

– 19-20.07.16 р.;
ЗТП-41 м. Підгородне: вул. Кооперативна, Набережна, Широка, Комсомоль-

ська, Ленінградська – 25-26.07.16 р.; 
ТП-785 сел. Слобожанське: вул. 8 Березня, Теплична – 27.07.16 р.;
Л-3 м. Підгородне: вул. Центральна, Радянська, Щорса, Базарна, Кільченська, 

Мостова, пр-к. 1-й Мостовий, Кірова, Жовтнева – 18.07.16 р.;
Л-76 смт. Кіровське – 11-12.07.16 р.;
Л-1 (м.Підгородне: вул. Криворізька,  Ульянова, Островського, Кооперативна,  

Партизанска, Мира, Калініна, Коротка,  Нова, Коваля,  Лугова, Райдужна, Ни-
зова, Зарічна,  І. Франка, Комсомольска, Фадеева, Харьковска, Колхозна,  пр-к. 
Зарічний, Поштова, Перемога, пр-к. Харківський, Енергетиків, Жукова, 1-й, 2-й 
Комсомольский пр-к., Тюменська, пр-к. Колхозний,  Межова, Мирна, Полтав-
ська, Литвишка,   Жукова, пр-к. Канальний, Вишнева)  – 12-13.07.16 р.;

Л-2 м. Підгородне:  Будинок побуту, вул. Грушева, Джерельна, Дорожників, 
Кооперативна, Комсомольска, Лесі Українки, Ленінградська, Лісна, Лимона, На-
бережна, пр-к. Набережний 1, пр-к. Набережний, 2, пр-к. Набережний, 3, вул. 
Перемоги, Поштова, Партизанська, Тополина, Центральна, Широка, 

пр-к. Широкий, 1 –  12-13.07.16 р.;                                                                                                                                           
Л-3 м. Підгородне: вул. Центральна, Радянська, Щорса, Базарна, Кільченська, 

Мостова, 1-й Мостовий пр-к., Кірова, Жовтнева – 12-13.07.16 р.;
Л-17 с. Степове –11.07.16 р.;
Л-20 с. Чумаки – 12.07.16 р.;
Л-16 с. Чумаки – 13.07.16 р.;
ТП-180 м. Підгородне: вул. Комсомольська – 01.07.16 р.
Адміністрація ДРЕМ застерігає про небезпечність електричного струму 

при виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електропередач, 
трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів, відчинених і пошко-
джених дверей у них, спроб проникнення до приміщення з електричним  об-
ладнанням сторонніх осіб посимо сповіщати колцентер ПАТ «ДТЕК» «Дні-
прообленерго за тел. 0-800-500-444 або районний відділ поліції.

   З повагою адміністрація ДРЕМ.

Нещодавно для вихованців дитячого дошкіль-
ного закладу  №10 «Світлячок» Новоолександрів-
ської сільської ради Надія Онойченко, інструктор 
з фізкультури  разом із вихователями влаштува-
ла цікавий захід «Свято води», адже літо –  це не 
тільки тепла, але й весела пора року для кожної 
дитини в садку, яка наповнена новими відкриття-
ми й цікавими розвагами.

«Питання водозберігання та охорони води – є важли-
вим питанням сьогодення  і виховувати  бережне став-
лення до води потрібно ще з малку, щоб зростити нове, 
свідоме покоління українців», – стверджує Надія Іванів-
на. А донести це питання інструктор з фізкультури вирі-
шила в формі музично-фізкультурної роз-
ваги з веселими конкурсами та  естафетами.  
Приємною несподіванкою стала поява 
Принцеси Води (помічник вихователя 
Ірина  Шулик), яка  виконувала разом із  малечею ціка-
ві завдання, що сприяли розширенню знань дітей про 
воду, її властивості та значущість. 

Також дітлахи мали нагоду засвоїти правила безпе-
ки життєдіяльності, основ здорового способу життя, 
умінь та навичок з дотримання правил поведінки під 
час проведення дозвілля на природі та на водоймах. 

Діти брали активну участь в рухливих іграх: 
«Полий квіти», «Не пролий води», «Не замочи 
ніг», «Передай лід по колу», «Водяний», за допо-
могою  яких було реалізовано основні напрям-
ки літньої оздоровчої кампанії  – загартовуван-
ня водою, вітром, сонцем та ходіння босоніж. 
Слід відмітити, що кульмінаційним моментом свята 
стало використання нетрадиційної техніки  – малю-

вання водою на асфальті, яке принесло дітям нові 
враження й позитивні емоції. 

Приємно вразили батьків дитячі костюми. Кожна 
група різнилась своїм одягом, який змайстрували 
креативні вихователі. Так, на розвагу спочатку ве-
село завітали «Крапельки» (вихованці ІІ молодшої 
групи «Чебурашка»,  вихователь Маргарита Ашур-
ко, помічник вихователя Ірина Шулик), які були 
вдягнені у спіднички синього кольору, білі футбол-
ки, стильним аксесуаром став бантик із покидько-
вого матеріалу – поліетиленового пакету, який чу-
дово завершував образ веселих літніх крапельок. 
Команда «Веселка» (вихованці середньої групи 
«Буратіно», вихователь Ірина Свиридова, помічник 
вихователя Марина Онушко), вразили всіх присут-
ніх незвичайним аквагримом на обличчях, який 

символізував, що діти не бояться ніякої негоди. 
Доповненням стали браслети на руках у дітей си-
нього кольору з покидькового матеріалу. Команда  
«Капітошки» (вихованці старшої групи «Теремок»,  
вихователь Світлана Візир, помічник вихователя 
Оксана Комишан) продемонстрували,  як ще можна 
використати поліетиленові пакети, зробивши з них 
болеро.  Надзвичайним літнім настроєм поділилась 
команда «Метелики» (вихованці групи раннього 
віку, вихователь Лариса Зубач, помічник виховате-
ля Олександра Візир), завітавши на свято з різно-
барвними крильцями та наголовниками метеликів, 
весело кружляючи під музику. 

«Я, як інструктор з фізичного вихован-
ня, хочу подякувати всьому творчому ко-
лективу дитсадка «Світлячок», які прояви-
ли  фантазію, творчість, креативність  під 

час підготовки та проведення літньої оздоровчої роз-
ваги «Сміху й радості багато – це вода прийшла на 
свято!»,  –  зазначила Надія Іванівна.

Захід, який було проведено в дошкільному закла-
ді, дав змогу дітям та гостям одержати достатньо 
знань про бережне ставлення до здоров̀ я й навко-
лишнього світу,  природи, сформувати у дітей сві-
доме ставлення до особистої безпеки, поглибити 
стереотип правильної поведінки в певних ситуаціях, 
вміння передбачати небезпеку, самостійно дбати про 
власне життя. І ті зерна знань, умінь і навичок, які 
закладаються сьогодні, обов̀ язково знадобляться в 
майбутньому, а дошкільнят попереду чекають нові 
відкриття, розваги та несподіванки.

Любов ВІЗИР, завідуюча ДНЗ №10 «Світлячок».

ЦІКАВЕ СВЯТО

ВОДОГРАЙ У «СВІТЛЯЧКУ»

На базі Партизанської СШ (директор 
Віктор Невеселий) відбувся турнір із ку-
льової стрільби з пневматичної рушниці 
серед команд фізкультурно-спортивних 
клубів району. За нагороди від Дніпро-
петровської районної організації Това-
риства сприяння обороні України спе-
речались 10 пар спортсменів, які пред-
ставляли 6 колективів. П’ятірка кращих 
(максимум 100 очок). І місце – «Зоря» (с. 
Зоря, Чу-
м а к і в с ь к а 
с і л ь с ь к а 
рада) – 92 очки. Чемпіони: Олександр Дьячков, Олександр Бусько. Тренер Сер-
гій Коваленко. ІІ місце – «Перемога» (с. Балівка, Балівська сільська рада) – 90 
очок. Віце-чемпіони: Олексій Демченко, Карина Перепелиця. Тренер Олександр 
Погрібний. ІІІ місце – «Чайка» (с. Степне, Ювілейна селищна рада) – 76 очок. 
Бронзові призери: Олександр Голик, Артур Болбас. Тренер Олександр Чайка. ІV 
місце – «Фортуна» (с. Чумаки, Чумаківська сільська рада) – 75 очок. V місце – 
«Олімпік» (сел. Ювілейне) – 69 очок. 

Особистий залік. Максимум 50 очок. І місце – Олександр Дьячков (47 очок). ІІ 
місце – Олександр Бусько та Олексій Демченко (по 46 очок). ІІІ місце – Олександр 
Голик (45 очок).

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «На вогневий рубіж вийшла сільська мо-
лодь. Серед учасників були призовники й ті, хто відслужив у лавах української 
армії. Саме тому результативність стрільби була досить високою. Більше полови-
ни спортсменів вибили більше 40 очок. Традиційно, неперевершено виступили 
снайпери із Зорі та Балівки. Не на багато їм поступились стрільці зі Степного та 
Чумаків».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.
На фото: чемпіони району із кульової стрільби 2016 року.

СПОРТ

НА «ВОГНЕВОМУ» РУБЕЖІ
Здоровий спосіб життя, заняття спортом робить людину сильною, здоровою, ба-

дьорою та життєрадісною, розширює позитивну взаємодію дітей, батьків та педа-
гогів, розвиває фізичні якості: спритність, швидкість, фізичні вміння та навички.

У таборі відпочинку «Пролісок» на базі Зорянської СЗШ відбулося свято  
«Спортивна сім′я – здорова Україна», в якому взяли участь 3 сімейні команди. 
Від першого класу – сім′я Локтєвих, другого класу –  сім′я Титових та сім′я 
Ткачук від третього класу.

Батьки й діти змагалися в спритності, силі, винахідливості й просто гарно 
провели час. Усі команди брали участь у естафетах  «Кулька», «Наш тато силач», 
«Кенгуру», «Швидкий стілець», «Мама з дитиною», «Всезнайки» та інші.

Брали  участь у святі й вболівальники. Журі підбили підсумки й оголоси-
ли результати змагань. І місце присудили сім′ї Титових, (капітан команди Ро-
дион), ІІ місце –  сім′ї Ткачук (капітан команди Анна), ІІІ місце –  сім′я Локтє-
вих (капітан команди Артем).

Всі учасники отримали грамоти за активну участь у житті школи та цінні 
призи, придбані за рахунок Чумаківської сільської ради. 

Валентина Стець, Чумаківський сільської голова, ніколи не стоїть осторонь 
шкільних справ. Велика їй подяка за співпрацю від вчителів, батьків та учнів.

Тетяна КРЕН, вихователь ІІ загону. 

СПОРТИВНА СІМ′Я – ЗДОРОВА УКРАЇНА




