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«Тільки позавчора в селі ми розвісили об’яви з проханням про 
допомогу військовим, – розповідає Євгенія Корінна, Степнянський 
сільський голова, – а сьогодні з самого ранку люди приходили до 
сільської ради з гостинцями для наших захисників: старенькі ба-
бусі й молодь, підприємці та фермери. Хтось привозив овочі міш-
ками, а хтось приніс кілограм крупи чи пачку чаю, хто що міг...». 

До благодійної акції долучилися небайдужі степнянці Олек-
сандр Поліщук, Євген Шемет, Микола Іванчиков, Руслан Ярошен-
ко, Геннадій Смольнюк, сім’я Дунців, Олександр Чайка, Людмила 
Скоротега, Тамара Яремчик, та колективи всіх 5-ти магазинів, що 
знаходяться на території Степнянської сільської ради. Люди зібрали харчові про-
дукти, засоби особистої гігієни. Відгукнулася майже кожна сім’я, адже доля вій-
ськових, які захищають цілісність нашої держави, хвилює кожного мирного жи-
теля. Світлана Ковальчук принесла 6 літрів свіжого молока. Людмила Сорокотяга 
запакувала мішок консервації, купила сіль, цукор, поклала чашечку та іконку Бо-
жої матері – нехай охороняє та оберігає наших захисників. 

Діти написали солдатам листи.
Військові не забарилися. Заступник по роботі з особовим складом 93 окремої 

механізованої бригади майор Григорій Павленко разом із представником Чорно-
бильської організації Василем Скибою приїхали в село. Тут зустріли старих зна-
йомих. Наприклад, Євген Шемет, до речі внук героя Великої Вітчизняної війни 
Євгена Йосиповича Шемета, вже протягом 
року постійно надає допомогу військовим. 

Цього ж дня до Степнянської сільської 
ради неочікувано завітав ще один військо-
вий. На війні чоловіки швидко мужніють 
та дорослішають, тож не відразу жіночки 

впізнали земляка. Навіть Лю-
бов Назаренко, землевпоряд-
ник, розгубилась, не швидко 
збагнула, що це її син Микола. 
Адже скільки хвилювань випало 
на долю жінки за останні 4 міся-
ці, особливо, коли син перебував 
на блокпосту під Маріуполем… Прибув ненадовго, завтра вже треба 
бути в військовій частині, тож мама дуже хвилювалася, чи встигне син 
наїстися найулюбленішої страви – домашнього борщу.

Вже вдруге жителі села Степове організовують подібну акцію з ме-
тою підтримки військових. Відрадно, що небайдужих патріотів нема-
ло серед жителів нашого району. Шановні земляки! Приєднуйтесь до 
благодійної акції, і нехай підтримка простих людей допоможе висто-
яти нашій державі в складний час.

Таміла ЖОРНЯК, с. Степове.
На фото автора: в селі Степове байдужих людей немає: Олександр Полі-

щук та Максим Дунець привезли овочі; шестикласник Юрій Синовят виз-
вався допомогти вантажити допомогу для військових; Любов Назаренко із 
сином Миколою.

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ

ДОПОМОГА  ВІЙСЬКОВИМ

Головний лікар Дніпропетровської централь-
ної районної лікарні Лариса Гардецька нагоро-
джена Почесною грамотою Міністерства охоро-
ни здоров’я України за вагомий внесок у розви-
ток охорони здоров’я та професіоналізм. 

Лариса Володимирівна – неординарна людина, 
до якої хочеться відноситися з особливим пієте-
том. Мужня й творча, вимоглива й людяна, вона 
одна з тих людей, які встигають проявити себе і 
в професії, і в сімейному колі, і в творчості, і при 
цьому не вміють робити щось наполовину.

Та навіть сьогодні, досягнувши вагомих висот у сво-
їй професії, Лариса Гардецька пишається не стільки 
власними здобутками, а, перш за все, людьми, з якими 
пліч-о-пліч щоденно вступає в бій за здоров’я й життя.  

«Ця нагорода – результат роботи надзвичайно від-
повідального колективу нашої Центральної районної 
лікарні, які не просто працюють, а живуть із турбо-

тою про здоров’я інших людей», – говорить Лариса Гардецька. – Я особисто зв’язала своє 
життя з медициною з самого дитинства, й іншої долі просто собі не уявляю, віддаюсь роботі 
повністю. Такі ж і мої колеги. Кістяк колективу – люди, які працюють все життя на одному 
робочому місці, мають лише один запис у трудовій книжці. Байдужих людей у нас у колекти-
ві немає, навіть якщо такі часом потрапляють до нас на роботу, надовго тут не затримуються. 
«Ідеальний лікар – це людина, яка володіє глибинним знанням життя й людської душі, яка 
інтуїтивно розпізнає будь-яке страждання й біль будь-якого роду, й відновлює світ однією 
своєю присутністю», – писав швейцарський мислитель-есеїст Анрі-Фредерік у далекому 19 
столітті. А мені здається, що він писав саме про працівників нашої лікарні!»

Лариса Володимирівна – уродженка Дніпропетровська. Закінчила Дніпропетровський 
медичний інститут. На сьогоднішній день медичний стаж Л. В. Гардецької налічує біль-
ше 30 років, одинадцять з яких вона пропрацювала головним лікарем ЦРЛ!

У здобутку нагород головного лікаря вже є Грамоти Президента України та Верховної 
Ради України, диплом «Людина року Придніпров’я», відзнака голови облдержадміністра-
ції за розвиток району, Подяка Дніпропетровської облдержадміністрації, Подяка міського 
голови Дніпропетровської міської ради, почесний нагрудний знаком «За заслуги перед мі-
стом» від керівника програм фонду «Наш дім – Дніпропетровськ», Подяка департаменту 
охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації та інші. 

Та серед багатьох відзнак та нагород для Лариси Володимирівни найважливіше звання 
«Заслужений лікар України», яке вона отримала ще в 2000 році. Посада Лариси Володи-
мирівни не залишає місця слабкості й потуранню. Головному лікареві великого медич-
ного закладу доводиться бути сильною й терплячою, сучасною й  вимогливою, щоб спра-
ва була успішним, а жителі нашого району – здоровими. Свої тепло й добру посмішку 
Лариса Володимирівна дарує в хвилини відпочинку від щоденних турбот пацієнтам і 
співробітникам центральної районної лікарні. 

«Головне завдання будь-якого керівника – ставити реальні цілі й планомірно йти до 
них», – переконана Лариса Гардецька. – У нашій же професії своя специфіка – рятувати 
життя людей. Тому допомагати людям боротися з недугами, додавати віру у власні сили 
для успішного одужання – основний девіз співробітників нашої лікарні».

Щиро бажаємо Ларисі Володимирівні й всьому колективу районної лікарні подальших 
успіхів на професійній ниві, а всім, хто хоче досягти високих результатів, говоримо з 
повною відповідальністю – нам є на кого рівнятися!

Таміла ЖОРНЯК.

НАГОРОДА ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

МЕДИЦИНА – ЦЕ МОЄ ЖИТТЯ

У цьому році впер-
ше на території Но-
воолександрівської 
сільської ради на 
березі річки Мокра 
Сура відбулися ма-
сові народні гуляння 
з нагоди свята Івана 
Купала. 

Новоолександрів-
ській сільський го-
лова Олександр Ві-
зір висловив надію: 
«Сподіваюсь, що за-
початковане свято в 
атмосфері щирості 
та гостинності ста-
не традиційним для 
жителів нашого села, 
сприятиме відро-
дженню українських звичаїв та гуртуванню нашої громади». 

Поділився враженнями й Віталій Жеганський, голова районної ради, 
який був почесним гостем заходу: «Свято Івана Купала – це найцікавіше 
свято, особливо для молоді, адже воно оповите обрядами та давніми тра-
диціями, які шанують і донині. Як доказ тому – сьогодні я бачу навколо 
себе тільки радісних й усміхнених людей».

Новоолександрівців розважали колоритними піснями народний ко-
лектив «Кодачанка» та творча родина Махно з Підгородного. До тра-

диційних ігор  та 
хороводів усіх 
учасників свята, і 
дорослих, і дітей 
заохочували со-
лодкими призами. 
Підприємці села 
пригощали людей 
безкош товн и м и 
кулішем та ухою. 

Кульмінація свя-
та – Марена при-
ворожила погляди 
людей – спалах-
нула яскравим  по-
лум’ям. Через «ку-
пало» стрибали 
не лише закохані 

пари, а й ті, хто хотів очиститися чи просто перевірити свою мужність. 
По річці попливли, шукаючи щасливу дівочу долю, яскраві запашні він-
ки з різнотрав’я. До пізньої ночі молодь танцювала на дискотеці

Свято відшуміло, а приємні спогади, позитивні емоції додадуть насна-
ги людям для нових творчих задумів, натхненної щоденної праці.

Юлія ЧУМАК. На фото: незабутні миті свята Івана Купала.

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ

КУПАЛЬСКА НІЧ 
ч а р і в н а
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ОБОРОНА Й БЕЗПЕКА
Дніпропетровська об-

ласть першою завершила 
будівництво фортифікацій-
них споруд на кордоні з зо-
ною АТО. Мало того, вона 
й побудувала їх найбільше. 
Наприклад, майже в 3 рази 
більше, ніж Одеська об-
ласть.

При Резніченкові взаємодія з 
сусідніми областями в питан-
нях оборони й безпеки стала 
відбуватися на регулярній ос-
нові.

Вперше в прифронтовій об-
ласті були проведені військові 
навчання, де цивільні, військо-
ві й правоохоронні структури 
виступали в системній коор-
динації та спільно брали обо-
ронні рішення.

За останні кілька місяців в 
області суттєво посилені за-
ходи безпеки та боротьби з 
криміналом. Найближчим ча-
сом з’явиться нова Патрульна 
служба, в яку будуть залучені 
учасники АТО.

ЕКОНОМІКА Й БЮДЖЕТ
Про політику бюджетної де-

централізації області так само 
говорять не перший рік, але 
результати Дніпропетровщина 
демонструє тільки зараз. Пер-
ше півріччя 2015-го принесло 
області 30% зростання бю-
джетних доходів, більша части-
на якого отримана саме при гу-
бернаторстві Резніченка. Крім 
того, вже точно зрозуміло, куди 
саме будуть спрямовані ці гро-
ші. Фінансуватимуться тіль-
ки ті проекти, які спрямовані 
на покращення якості життя 
мешканців Дніпропетровської 
області та енергозберігаючі 
програми. Тобто ніякого «про-
їдання» профіциту бюджету! 
Тільки дороги, твердопаливні 
котельні, підведення води до 
населених пунктів, де її не-
має, ремонти шкіл і лікарень. 
Окремо потрібно відзначити, 
що цього року буде виділена 
рекордна сума на закупівлю 
медичного обладнання. Це 
обґрунтована трата – Дніпро-
петровська область – лідер за 
кількістю прийнятих поране-
них із зони АТО.

За ініціативи губернатора 
в області введено режим мак-
симального сприяння бізнесу. 
Аграрний сектор із початку 
року закупив 208 одиниць 
техніки й побудував новий 
зерновий завод потужністю 5 
тис. тонн зерна на рік. А про-
мисловці регіону за 5 місяців 
2015 року заробили на 33 млрд 
грн, або на 37% більше, ніж за 
аналогічний період минулого. 
Темпи зростання, що пере-
вищують загальноукраїнські 
вдвічі, вивели Дніпропетров-
щину в лідери. Протягом од-
ного лише травня 2015 року 
область продала промислової 
продукції більше, ніж деякі 

100  ДНІВ  ВАЛЕНТИНА  РЕЗНІЧЕНКА: 
НЕБАГАТОСЛІВНИЙ  І  РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ

На цьому тижні виповнюється сто днів з моменту при-
значення Валентина Резніченка на посаду голови Дніпропе-
тровської ОДА. Звичайно, це не офіційний ювілей, а якийсь 
символічний «кордон», привід підвести деякі підсумки ді-
яльності нового губернатора.

Це не перші сто днів, які Валентин Резніченко зустрічає в 
ранзі державного менеджера. На попередній посаді гендирек-
тора Українського державного центру радіочастот (УДЦР) 
він був теж небагатослівний, як і на губернаторській посаді. 
Це не завадило йому стати одним із «хрещених батьків» 3G 
в Україні - проекту, який приніс держбюджету 9 млрд грн! 
Досягнення чимале. Однак у піарі на цій темі Резніченко, як 
не дивно, помічений не був.

Скоріше всього офіційних коментарів до символічної 
100-денної дати від самого губернатора та Дніпропетров-
ської ОДА ми не почуємо і цього разу. Доведеться самим 
«підглянути» у відкритих джерелах, що ж встиг зробити на 
Дніпропетровщині за такий короткий термін небагатослів-
ний очільник області.

Головне, на що звертають увагу експерти: в області впер-
ше за останні роки почали вимальовуватися контури цілісної 
управлінської стратегії в оборонній, економічній і соціальній 
політиці, яка відповідає новим українським реаліям. Отже, 
про те, що з’явилося в області при Резніченкові вперше.

українські регіони за 5 місяців.
Свій внесок у посилення еко-

номічного потенціалу області 
внесла й пропозиція губерна-
тора до лояльних бізнесменам 
Донбасу перенести підприєм-
ницьку діяльність із окупова-
них територій на територію 
області. На цей заклик відгук-
нулися понад 100 підприємств 
і більше 90 приватних підпри-
ємців.

Системна робота почалася й 
у сфері міжнародного еконо-
мічного співробітництва. Йде 
робота над спільними проек-
тами з представниками Німеч-
чини, Швеції, Фінляндії, Лит-
ви та інших країн, для яких 
регіон після довгої перерви 
нарешті стає все більш інвес-
тиційно привабливим. 

РЕФОРМА ДЕРЖАПАРАТУ
Й ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД

Область першою в Україні 
прийняла перспективний план 
об’єднання громад, який був 
схвалений Кабміном і отримав 
високу оцінку в ЄС. Перші 8 
громад вже стали активними 

учасниками реалізації цього 
проекту.

У рамках губернаторської 
програми з реформування 
управління розпочато опти-
мізацію адміністративного 
апарату. Штат обласної адмі-
ністрації скорочений на 203 
одиниці. Ліквідовано дублюю-
чі функції. Кажуть, що це по-
чаток, і до кінця року нас че-
кає повністю нова компактна 
структура ОДА.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Вже до кінця літа 2015 року 

кількість демобілізованих 
складе не менше 9-10 тисяч. 
Пріоритетним для Резніченка 
стало вирішення соціальних 
проблем усіх учасників АТО, 
їх сімей та сімей загиблих ге-
роїв. Обласна влада виконала 
серйозну роботу за програмою 
соціального захисту цих лю-
дей.

Під керівництвом нового 
губернатора в ОДА відкрили 
Центр допомоги учасникам 
АТО, який вперше почав нада-
вати практичну, а не тільки ін-

формаційну допомогу. У ньому 
бійцям і їх сім’ям допомагають 
в отриманні пільг, субсидій, 
медобслуговуванні, в оформ-
ленні земельної документації 
і так далі. За місяць роботи в 
Центр надійшло близько 400 
звернень. Більшу частину цих 
питань вже вирішили. Днями 
Валентин Резніченко розпоря-
дився розширити роботу Цен-
тру по області. Вже сьогодні 
його координатори працюють 
у Царичанці, Верхньодніпров-
ську, Криничках, Кривому 
Розі, Павлограді, Васильківці 
та Дніпродзержинську.

Губернатор звернувся до де-
путатів Верховної Ради, щоб на 
законодавчому рівні вирішити 
питання лікування та оздоров-
лення дітей учасників АТО.

Багато уваги приділяється 
програмам гуманітарної допо-

літичних крок Резніченка – 
прийняття обласною владою 
рішення про визнання Росії 
країною-агресором. Досягнен-
ня, гідне уваги, враховуючи 
той факт, що облрада й об-
лдержадміністрація протягом 
усього 2014 не могли досягти в 
цьому питанні компромісу.

ПІДСУМКИ
До приходу в область про 

Резниченка в бізнес-колах гово-
рили як про ефективного мене-
джера. Не дивно, що саме його 
призначили на посаду губерна-
тора Дніпропетровщини, яка 
втомилася від політики й вима-
гає ефективного управління. Як 
і будь-який технократ, він явно 
віддає перевагу економічним 
рішенням над політичними, 
розумному компромісу – над 
тупиковою логікою конфлікту. 

Резніченка можна дорікнути в 
нелюбові до публічних висту-
пів, чого з надлишку вистачало 
у його попередників. Звичай-
но, нашому брату журналісту 
завжди хочеться чогось «тако-
го». Але відсутній у нового гу-
бернатора акцент на самопіар 
сам по собі досить багато го-
ворить вдумливому дніпропе-
тровцю. Це свого роду послан-

ня громадськості: «Я політично 
нейтральний, я не не буду пере-
тягувати ковдру на себе, робота 
для мене важливіше слів». Мож-
ливо, позиція «тихої справи», а 
не «гучного крику» напередодні 
прийдешніх місцевих виборів 
комусь здасться недоречною. 
Можливо тим, хто не може біль-
ше жити без зубодробильних 
політичних інтриг, вона здасться 
нудною. Однак, тим, хто віддає 
перевагу практичній користі 
передвиборної фантастики, під-
сумки перших губернаторських 
100 днів допомагають визна-
ти очевидне: не так швидко, як 
хотілося б, але крок за кроком, 
щось у житті області все-таки 
змінюється. І мабуть змінюється 
на краще. Якщо відволіктися від 
всюдисущого політичного піару, 
всі ми хочемо одного: безпеки та 
перспективи розвитку. Думаю, 
заради цього навіть ми, журна-
лісти, готові пробачити губерна-
тору відсутність епатажних заяв. 
Ми за те, щоб у небагатослівного 
Резніченка було головне – ре-
зультат!

Вадим КОСТЮЧЕНКО.

моги та забезпечення пересе-
ленців тимчасовим житлом. За 
фінансової підтримки уряду 
Німеччини розпочато рекон-
струкції під гуртожитки 15 не-
завершених об’єктів.

Вперше за довгий час число 
об’єктів охорони здоров’я в об-
ласті перестало скорочувати-
ся. Більше того, вводяться нові 
медичні «потужності». Вже 
відкрито 4 нових відділення в 
лікарнях Павлограда та Ніко-
поля. На черзі й інші міста.

ПОЛІТИКА
Від політики новий губерна-

тор дистанціювався з самого 
початку. Резніченко неоднора-
зово підкреслював, що бачить 
себе виключно як державного 
менеджера, відповідального за 
соціальний і економічний роз-
виток регіону. Тому займатися 
передвиборними інтригами, а 
тим більше приймати сторону 
будь-якого з політичних кла-
нів не має наміру. Тим не мен-
ше, «аполітичний» губернатор 
відзначився і на цьому терені. 
Напевно, найпомітніший по-
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ПІДОЗРІЛИХ ПРЕДМЕТІВ!

З кожним роком кількість постраждалих людей від ви-
бухонебезпечних предметів дедалі зростає. Так, якщо в 
2013 році показник травмованих та загиблих від вибухо-
небезпечних предметів сягав 30 людей, з яких 2 дитини, 
то вже в 2014 році було зафіксовано 36 постраждалих. До 
того ж збільшилася кількість постраждалих дітей – до 9.

Досвід показує, що частіше за все головними причина-
ми збільшення кількості травмованих є нехтування пра-
вилами безпечного поводження з вибухонебезпечними 
предметами.

Саме тому Головне управління ДСНС України у Дні-
пропетровській області звертається до громадян із про-
ханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів 
ні в якому разі не торкатися їх і одразу ж телефонувати за 
номерами 101 або 102.

Шановні батьки! Розповідайте своїм дітям про ту небез-
пеку, яку приховують в собі вибухові пристрої. Адже жага 
дитячої цікавості часом вартує життя, котре наголошуємо, 
що під час виявлення підозрілого предмету категорично 
забороняється торкатися й пересувати його, заливати його 
рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, 
користуватися засобами радіозв’язку, телефонами (вони 
можуть спровокувати вибух), здійснювати на підозрілий 
пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний 
вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та 
чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Дніпропетровське районне управління юстиції.

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

З метою запобігання загибелі людей на воді в Дніпропе-
тровському районі співробітники Дніпропетровського ра-
йонного сектору продовжують проводити рейди на водоймах.

Так 7 липня спільно з представниками районної газети прове-
дено рейд на водних об’єктах району. В ході проведення рейду 
рятувальники роз’яснили відпочиваючим, що не допустимо пір-
найти в незнайомому місці. Перед початком купання необхідно 
обстежити водойму й переконатись, що під водою немає каміння, 
металевих предметів або ж мілин. Також необхідно уникати води 
зі швидкою течією, ніколи не плавати наодинці, особливо якщо 
не впевнені в своїх силах та ні в якому разі не заходити у воду в 
нетверезому стані. Також було наголошено про заборону купання 
в не відведених для цього місцях та проведено інструктаж щодо 
дотримання правил безпечної поведінки на воді

Під час проведення рейду рятувальники вручили відпочиваю-
чим тематичні листівки та нагадали, що у разі виникнення будь-

якої надзвичайної ситуації необхідно негайно телефонувати до рятувальної служби за телефоном «101».
В’ячеслав БІЛАШЕНКО, начальник Дніпропетровського районного сектору 
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

За словами Тетяни Потапової, заступника з комуналь-
них питань Ювілейного селищного голови, в селищі 
Ювілейне планово ведуться роботи з оновлення об’єктів 
соціальної сфери, з благоустрою вулиць та оновлення 
дорожнього покриття, постійно підтримується в робо-
чому стані житлове й комунальне господарство. 

На сьогоднішній день розгорнута робота з рекон-
струкції мережі зливної каналізації вулиць у рамках 
проекту «Реконструкція зливної каналізації вулиць 
селища Ювілейне Дніпропетровського району». Да-
ний проект відноситься до розряду природоохорон-

них і спрямований на поліпшення санітарно-еколо-
гічної ситуації в районі, що в свою чергу призведе до 
поліпшення умов проживання мешканців селища.

Планові роботи в цьому році ведуться вже другий 
місяць. Вже прокладено 1,5 км труб зливної каналі-
зації по вулицях 8 Марта й Октябрьській, та до бу-
динку 36 по вул. Тепличній. 

Загалом реалізація проекту «Рекон-
струкція зливної каналізації вулиць се-
лища Ювілейне Дніпропетровського ра-
йону» триває вже третій рік. Проектом 
передбачені локальні ділянки в наступ-
ному складі: зливний колектор по вул. 8 
Марта, вул. Тепличній у районі житлових 
будинків № 20, 22, 32, 36; по вул. Совхоз-
ній, Октябрьській та огороджувальна 
підпірна стінка в районі вул. Фрунзе. Бу-
дівельні роботи здійснюються шляхом 

прокладання відвідних колек-
торів, закритих лотків, дощоприймаль-
них решіток, експлуатаційних колодязів, 
підпірної огороджувальної стінки.

Організатори та виконавці робіт – 
ПАТ «Дніпроводбуд», голова прав-
ління Віктор Капука, та ДП ПМК-
41, директор Олександр Федорченко. 
Сумлінно працюють на відповідаль-
них ділянках реконструкції та роз-
галуження мережі зливної каналі-
зації виконроб Ігор Буряк, монтаж-
ники Віктор Олексенко й Олександр 
Тищенко та екскаваторники Дмитро 
Микитюк та Олександр Ісаєв.

Ювілейний селищний голова Іван 
Камінський впевнений, що всі робо-

ти будуть виконані якісно з дотриманням тер-
мінів: «Питання благоустрою території в Юві-
лейній селищній раді знаходиться під особли-
вим контролем. Забезпечуючи належні умови життя 
громадян, ми робимо впевнені кроки в майбутнє 
рідного селища, прагнемо, щоб воно розбудовува-
лось і розквітало. Поступово, втілюючи в життя всі 

проекти й програми, розроблені селищною радою, 
ми здійснимо всі наші плани й мрії щодо подальшого 
розвитку території».

Юлія ЧУМАК. сел. Ювілейне. 
На фото автора: працівники ДП ПМК-41 вико-

нують роботи з будівництва ливневої каналізації 
на вул. 8 Марта.

БЛАГОУСТРІЙ ЮВІЛЕЙНОГО

В архівному відділі Дніпропетровської райдержадміні-
страції до 25-річчя прийняття Декларації про державний 
суверенітет України організовано виставку документів з 
фонду Верховної Ради України, які знаходяться на держав-
ному зберіганні в Центральному державному архіві вищих 
органів влади та управління України.

На виставці представлені копії наступних документів: 
Декларація про державний суверенітет України; Постано-
ви, порядок денний, протокол Верховної Ради УРСР; спіль-
на заява голови Верховної Ради УРСР Леоніда Кравчука та 
голови Верховної Ради РРФСР Бориса Єльцина.

Всі бажаючі можуть ознайомитися з представленими до-
кумента. Виставка буде відкрита до 16 липня.

Оксана ПЛОСКА, 
начальник архівного відділу райдержадміністрації.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ – 
КРОК ДО СУЧАСНОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 
ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

УДОД Євген Григорович, голова обласної ради – дру-
гий вівторок кожного місяця.

АДАМСЬКИМ Анатолій Павлович, перший заступ-
ник голови обласної ради – четверта середа кожного 
місяця.

НАУМЕНКО Віктор Олексійович, заступник голови 
обласної ради – третій вівторок кожного місяця

ДАЦЬКО Тетяна Федорівна, заступник голови облас-
ної ради по виконавчому апарату – керуюча справами – 
перша середа кожного місяця.

ЖАДАН Євгеній Володимирович, перший заступник 
голови обласної ради по виконавчому апарату – друга се-
реда кожного місяця.

ПЕРЕГУДОВ Володимир Володимирович, заступник 
голови обласної ради по виконавчому апарату –  начальник 
управління стратегічного планування та інвестиційної по-
літики – третя середа кожного місяця.

БУРІК Олексій Сергійович, заступник голови обласної 
ради по виконавчому апарату – начальник відділу з питань 
внутрішньої політики – перший вівторок кожного місяця.

Прийом громадян з юридичних питань – відділ з пи-
тань правового забезпечення, корпоративних прав та від-
носин власності – кожної п’ятниці.

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ІНФОРМУЄ

Настала найвідповідальніша пора 
для всіх аграріїв Дніпропетровського 
району – збирання ранніх зернових 
культур. На сьогоднішній день аграрії 
активно включилися в процес збиран-
ня врожаю. Станом на 13 липня озима 
пшениця зібрана з площі 2 100 га, намо-
лочено майже 9 тис. тонн, врожайність 
склала 42 ц/га, озимий ячмінь зібрано з 
площі 3 062 га, намолочено 8 420 тонн, 
врожайність – 28 ц/га, озимий рапс зі-
брано з площі 341 га, намолочено 800 
тонн, врожайність – 23,5 ц/га. 

Жнива набирають оберти. Ще треба 
зібрати ранніх зернових з площі біль-
ше 26 тис. га. Аграрії району налаш-
товані провести збиральну кампанію 
в стислі терміни та при високій якості 
виконання робіт.

Тетяна ТКАЧ, 
начальник управління АПР рай-
держадміністрації.

ЖНИВА  2015 РОКУ

Всі ми любимо святкувати дні на-
родження, і мабуть рідко хто з нас 
задумується про те, що іменини бу-
вають і в книг та літературних геро-
їв. У Районній дитячій бібліо- теці 
відсвяткували 80 річчя книги 
С. Михалкова «Дядя Степа». І 
дуже приємно, що наших ма-
леньких читачів не злякала дощова 
погода, вони прийшли в бібліотеку 
на літературну мандрівку творчос-
ті С. Михалкова. Діти здійснили 
разом із бібліотекарями цікаву подорож віршами 
поета, з азартом відповідали на запитання літе-
ратурної вікторини. А також дізналися, що існує 
міжнародна нагорода, яку присуджують людям, 

які приносять радість дітям – це орден 
Усмішки. І цей орден свого часу 
вручили Сергію Михалкову. 
Ось як він сам розповідав про 

цю подію: «Орден Усмішки. Я ним дуже 
пишаюсь. Його вручали мені в Центральному 

дитячому театрі – на підносі з 
трояндою і кубком, а в ньо-
му лимонний сік. 

Бібліотечне свято ще раз 
підтвердило, що наші діти ростуть із 
книгою, і на канікулах із книгою суму-

вати ніколи.
Тетяна РУХЛІНСЬКА, 

заступник директора по роботі з дітьми 
м. Підгородне.

ВІДЛУННЯ СВЯТА

ІМЕНИНИ 

ЛІТЕРАТУРНИХ
ГЕРОЇВ

ХІД ВИКОНАННЯ 
ОСІННЬО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ 
ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ 

РАЙОНУ

ДСНС ІНФОРМУЄ
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Здавалося, лікарів Дніпро-
петровського обласного пери-
натального центру вже нічим 
не здивуєш. Та нещодавно саме 
вони вкотре здивували всю 
Україну. Своїм професіоналіз-
мом, досвідом, вмінням обері-
гати здоров’я не тільки жінки, 
а й її майбутньої дитини. Вірні-
ше, у цьому випадку – аж трьох 
дітей.

– Як наша улюблена пацієнт-
ка? – такими словами майже три 
місяці починалися щоденні опе-
ративні наради лікарів. Всі зна-
ли, що це питання стосується 
24-річної Олени Сєдової, яка  
народила в перинатальному 
центрі трійню. Найстарша з 
її дівчаток побачила світ 16 
квітня, дві інші сестрички на-
родилися аж через 38 днів. Це 
були незвичні, нестандартні пологи. В Україні – це 
перший і поки що єдиний успішний випадок народ-
женні трійні за таких умов.

12 квітня Олені стало зле, й марганецькі лікарі на-
правили її до Дніпропетровська.

« Ми дякуємо марганецьким колегам за співпрацю, 
за те, що вчасно привезли до нас породіллю, спрацю-
вала система маршрутизації. Вони все зробили пра-
вильно, а ми вже підхопили естафету здоров’я матері 
й новонароджених», – говорить Людмила Падалко, 
головний лікар Дніпропетровського обласного пери-
натального центру, кандидат медичних наук, лікар 
вищої категорії з організації та управління охорони 
здоров’я, акушерства і гінекології, заслужений лікар 
України, депутат Дніпропетровської обласної ради.

Першою Олена народила Лікерію, яка мала вагу 
980 г. Та залишалися ще дві дівчинки, які не поспі-
шали народжуватися. І тоді Людмила Падалко разом 
із колегами прийняла рішення штучно продовжува-
ти вагітність. Людмила Іванівна взяла особисто на 
себе відповідальність за життя породіллі й немовлят, 
яким був необхідний час для подальшого розвитку. 
Лікарі діяли не за протоколом, розуміючи, що дуже 
ризикують.

Після народження Лікерії Олена Сєдова ще півто-
ра місяці вагітною перебувала у відділенні анесте-
зіології та інтенсивної терапії, де належний стан її 
здоров’я підтримували за допомогою новітніх техно-
логій та сучасної апаратури.

У перинатальному центрі створені всі необхідні 

умови для надання своєчасної та 
якісної допомоги матерям і дітям. 
Відділення оснащене новітнім ді-
агностичним лікувальним облад-
нанням і камерами відеоспостере-
ження. Це забезпечує цілодобовий 
моніторинг фізичних показників 
пацієнтів, що дозволяє надавати 
кваліфіковану медичну допомогу в 
найкоротші терміни.

Та найголовніше – разом із Оле-
ною були спеціалісти, завідувач 
Олег Андращук разом із колекти-
вом відділення. Медики не залиша-
ли її, цілодобово були поруч, адже 

протримати більше 5-ти тижнів в 
утробі матері два останні плоди було 
неймовірно складно. 

Кожного дня збирали консиліум. 
Весь час на зв’язку був головний 
акушер-гінеколог МОЗ України, 
член-кореспондент Національної 
академії медичних наук, доктор ме-
дичних наук, професор В’ячеслав 
Камінський. Консультували вчені 
кафедри акушерства, гінекології та 
перинатології Дніпропетровської 
медичної академії.

Так було до 24 травня, 
коли народилися Стефанія і 
Злата з вагою, 1800 г і 1950 
г. Колектив акушерського 
відділення №1 на чолі з Оле-
ною Савельєвою спрацюва-
ли на відмінно.

Після «других» пологів 
Олена знаходилася у відді-
ленні анестезіології та інтенсивної терапії, а усі троє її 
доньок перебували під цілодобовим наглядом лікарів. 

«Діткам провели необхідні обстеження у спеціа-
лістів, вони успішно завдяки материнському молоку 
набрали необхідну вагу до трьох кілограмів», – роз-
повідає завідувачка відділенням постінтенсивного 
догляду та виходжування новонароджених Ірина 
Самохіна.

«Я щиро дякую всім, хто допоміг мені народити 
моїх донечок, – говорить Олена Сєдова. – Це моя пер-
ша вагітність, і, з того часу, коли на УЗД підтверди-
лося, що я стану мамою трьох дівчаток, я дуже чекала 
їх, підбирала їм імена. Зараз часто чую від людей, що 
мої немовлята надзвичайні, та для мене вони просто 
найдорожчі й найкращі в світі мої діточки. Велике 
спасибі лікарям, медсестрам, молодшому медичному 
персоналу лікарні за увагу й професіоналізм». 

«Вітаю своїх колег із черговим успіхом, – з гор-
дістю говорить Людмила Падалко. – А дівчатка не-
хай будуть щасливими, зростають у любові, адже 
їм її подарували так багато людей з перших днів 
народження».

Вдома, у Марганці, на багатодітну родину чека-
ла бабуся, старша сестра 
Олени з племінниками, та 
молодший шестирічний 
братик. Няньчити є кому.

На жаль, батько дівча-
ток, почувши про вагіт-
ність Олени, припинив 
стосунки з нею. Та про 
те, що тепер має аж трьох 
доньок, знає. Хочеться ві-
рити, що з часом він при-
єднається до виховання 
дітей.

Одна з найбільш значу-
щих подій у житті люди-
ни, безумовно, є народ-
ження дитини. Порівня-
ти радість материнства 
неможливо ні з якими 

іншими щасливими 
миттями нашого бут-
тя. Для немовляти ж 
перші хвилини життя 
– це перші враження 
про оточуючий світ, 
перший досвід спіл-
кування з людьми. 
Від того, як пройдуть 
їх перші години та 

дні життя, багато в чому залежить здоров’я й подаль-
ша доля малюків. Прекрасно, коли поряд із матір’ю 
та дитиною в найвідповідальнішу мить знаходяться 
професіонали своєї справи, люди з добрими серцями

Таміла ЖОРНЯК.
На фото Віри Касьянової: лікарі цілодобово 

були поруч; Олена Сєдова та її Лікерія, Стефанія 
й Злата.

ФЕНОМЕН НАРОДЖЕННЯ 
КРАСУНЬ-НЕМОВЛЯТ

ПОТРІЙНА    РАДІСТЬ

Дніпропетровська центральна 
районна бібліотека» запрошує 
взяти участь у Всеукраїнській 
акції «Бібліотека українського 
воїна», яка була ініційована Мі-
ністерством культури України 
для підтримки бойового духа та 

патріотичного виховання українських військо-
вослужбовців.

Мета акції – сприяння морально-психологічному 
забезпеченню бойової та мобілізаційної готовності 
військ, патріотичному вихованню в Збройних Силах 
України, підвищенню освітнього рівня військовос-
лужбовців, організації їх змістовного дозвілля. У 
ході проведення акції будуть зібрані та передані до 
бібліотек військових частин Збройних Силах Укра-

їни кращі зразки вітчизняної та світової  художньої 
літератури в перекладі українською мовою, науко-
во-популярні видання з історії та культури Україн-
ської держави.

Допоможемо разом нашим захисникам, які потре-
бують уваги та підтримки !

Приносьте книги до Центральної районної 
бібліотеки за адресою: сел. Ювілейне, вул. Те-
плична, 32.

На минулому тижні Олена Сєдова із Лікерією, 
Стефанією й Златою виписались із лікарні. Фе-
номен народження дівчаток став вагомим над-
банням Дніпропетровського обласного перина-
тального центру та всієї вітчизняної медицини. 

Нехай зірочки, що засяяли в небі в дні народжен-
ня цих немовлят, світять їм і надалі, освячуючи 
життєвий шлях добром, любов’ю, щастям і миром.

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ

ВІДЛУННЯ НАСИЧЕНОГО ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Ми – діти твої, Україно!

Наука доводить, що справжнє ви-
ховання є глибоко патріотичним за 
сутністю, змістом, характером, та іс-
торичним покликанням. У цьому руслі 
плідно працюють вчителі початкових 
класів Кіровської СШ. Найрізноманіт-
ніші заходи були проведені в кожному 
класі в минулому навчальному році.

Виховна година «Ми – українці» 
пройшла в 1-А класі (вчитель Ганна 
Міщенко). Діти чутливо, з трепетом 
розповідали про те, як вони люблять 
свою державу, як переживають за її 
майбутнє, і хочуть, щоб у нашій кра-
їні панував мир. На заході «Калина – 
символ України» в 1-Б класі (вчитель 
Оксана Таряник), учні дізналися, чому 
калина вважається символом України, 
звідки походить назва цієї дивовиж-
ної рослини. Свято «До свого роду 
хоч через воду» проходило в 3-А класі 
(вчитель Ганна Міщенко). Інсценізо-
вана дітками  казка «Не цурайся свого 
роду» не залишила байдужими жод-
ного з присутніх, усі отримали  неймо-
вірні емоції від побаченого. 

На виховній годині «Українська мова 
– мова калинова» в 4-А класі (вчитель 
Наталія Коваленко), були переглянуті 
презентації «Квітуча моя Україно» та 
«Славетні імена України». Школярі 
дізналися цікаву інформацію про істо-
ричне минуле нашого народу, розгаду-
вали ребуси, кросворди.

На заході «До тебе, рідна Україно, я 
серцем лину» в 4-Б класі (вчитель Іри-
на Шевченко), лунала поезія Т. Шев-
ченка, Л. Українки, В. Симоненка. На 
родинному дереві, яке стало символом 
свята, учні залишили свої мрії та поба-
жання  неньці-Україні. 

Свято «Козацькі розваги» відбулося 
в 3-Б класі (вчитель Вікторія Полова). 
Хлопці змагалися в кмітливості та вина-

хідливості. Весь час учасники конкурсів 
тримали у напрузі не тільки команди, а й 
членів журі. Перемогла дружба. 

Захід «Свято Великдень – свято 

весни» в 1-В класі (вчитель Вікторія 
Плікан) познайомив дітей із одним із 
великих християнських свят – Вели-
коднем. Багато цікавого й нового діз-
налися учні про українські писанки. 
Діти розповідали вірші, співали пісні, 
водили хороводи. 

Гра-вікторина «Наш рідний край – 
Україна» відбулася в 2-Б класі (вчи-
тель Вікторія Мальцева). Діти допов-
нювали прислів’я та приказки, ознайо-
милися із значенням кольору стрічок 
та квітів українського віночка. Ціка-
вою була інтелектуальна гра «Звичаї 
та традиції українського народу» в 2-А 
класі (вчитель Світлана Тороп).

Учням запам’яталися цікаві конкур-
си: «Народні звичаї», «Народні свя-
та», «У рідному краї і серце співає». 

Вчителька зверталася до джерел своєї 
власної родини, своїх спогадів із ди-
тинства, вдало використала музичну 
базу сучасних та народних пісень.

У кожному класі школи був оформ-
лений тематичний куточок «Моя кра-
їна – Україна». 

На конкурс малюнків та поробок «Рід-
ний край, де ми живемо, Україною зове-
мо» учні початкової школи представили  
велику кількість неповторних робіт. У 
малюнках не просто відобразили красу 
нашої природи, а доторкнулися чарів-
ним пензлем до кожного серця. У кож-
ний виріб учні разом із батьками вклали 
часточку своєї душі, часточку любові до 
Батьківщини. А хіба це не вагомий крок 
до відродження нації? Творчий підхід до 
цієї роботи дав змогу всім мешканцям 
школи перенестися на кільканадцять 
років у минуле українського села. Робо-
ти були настільки гарними, що визначи-
ти переможця було просто неможливо. 

Але хочеться відзначити таких учнів: 
Евеліну Дьоміну, Ангеліну Кислицю, 
Анну Бондаренко, Марію Тельчарову, 
Анастасію Сідельову (1-А клас); Богда-
на Фоменка, Анастасію Таряник, Дар’ю 
Шульгу, Артема Гоцика (1-Б клас); 
Анастасію Плікан, Анастасію Гуйду, 
Мілана Руденка, Анну Андруховську 
(1-В клас); Дениса Соловйова, Дениса 
Сологуба, Альбіну Ткаченко, Аріану 
Пащенко (2-А клас); Дар’ю Клевцо-
ву, Артемія і Даніїла Голіків, Евгенія 
Обуха, Альбіну Калашник (2-Б клас); 
Дар’ю Потоцьку, Дар’ю Моісеєву (3-А 
клас); Олександра Ткаченка, Дар’ю 
Петренко, Максима Орла (3-Б клас); 
Дениса Пуху, Павла Джура, Єлизаве-
ту Щоглу, Олега Ковтуна, Анастасію 
Ільченко (4а клас); Маргариту Зідру та 
Анастасію Байцим (4-Б клас).

Завершальним акордом декади по-
чаткових класів став міні-концерт 
«Любіть Україну, як сонце любіть», 
де учні декламували вірші, співали 
пісень, танцювали. Зі словами подяки 
до учнів, батьків, вчителів звернулася 
адміністрація школи, директор школи 
Лариса Говоруха та педагог-організа-
тар Іванна Грек.

Школи опустіли аж до перших осін-
ніх днів. Та вже через два місяці діти 
й вчителі знову зустрінуться в світлих 
класах, щоб разом пізнавати дороге 
серцю й цікаве, необхідне й корисне, 
пробуджуючи дитячу творчість і пі-
знання, педагоги знову будуть розкри-
вають чарівні забуті секрети нашого 
народу, формувати в учнів невід’ємне 
почуття гордості за те, що вони живуть 
в Україні.

Оксана ТАРЯНИК, 
заступник директора з на-
вчально-виховної роботи Кі-
ровської СЗШ.
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ХРИСТИЯНСЬКІ ІСТИНИ

• Іноді ми 
живемо у сво-

їх фантазі-
ях і думках, 
щоб відволікти-
ся від жорстокої 
реальності.
• Знайти в лю-

дині погане легше, 
ніж помітити хо-

роше.

Як каже мудрість... 

СМАЧНОГО !
ЩІ З МОЛОДОЮ КАПУСТОЮ ТА КУРКОЮ

Інгредієнти: 1 качан невеликої капусти, 2 великі цибули-
ни, 1 головка часнику, 1 невеликий пучок зеленої цибулі, 5 
гілочок петрушки, 2 курячих філе, 3 ст. л. топленого масла, сіль, 
мелений чорний перець.

Спосіб приготування: наріжте куряче філе тонкими скибоч-
ками, посоліть і поперчіть. Очистіть цибулю й часник та наріж-
те тонкими четвертинками. Тонко нашаткуйте капусту (видаліть 
качан). Дрібно наріжте зелену цибулю й петрушку. У великій ка-
струлі з товстим дном розігрійте топлене масло, покладіть цибулю 
й часник та обсмажуйте на невеликому вогні помішуючи 10 хв. 
Додайте капусту й зелену цибулю, обсмажуйте 2 хв. Влийте 1,2 
л холодної питної води, на сильному вогні доведіть до кипіння. 
Варіть під кришкою 10 хв. на невеликому вогні. Додайте курку й 
петрушку, доведіть до кипіння, вимкніть вогонь, настоюйте під 
кришкою 10 хв. Поперчіть і посоліть.

САЛАТ ІЗ ПОМІДОРІВ ТА СИРОМ
Інгредієнти: 6-8 невеликих помідорів, 50 г твердого сиру, 1 пучок 

петрушки (зелень), 2 ст. л. легкого майонезу, листя салату, перець 
чорний мелений, сіль за смаком.

Приготування: наріжте сир невеликими кубиками, а помідори 
четвертинками, петрушку порубайте й складіть у велику глибоку 
миску. Додайте нарізаний сир, мелений перець, сіль. Заправте ма-
йонезом і добре перемішайте. Викладіть листя салату в неглибоку 
миску на тарілку, зверху висипте готовий салат.

К ОРИСН І  ПОРА ДИ  ГОСПОД АРОЧК А М
МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ

• Щоб відмити посуд із алюмінію, його слід наповнити водою з 
трьома ложками оцту, дати покипіти розчину 10-15 хвилин.

• Якщо ящики в шафах складно рухливі, труться, можна змастити 
їх милом або парафіном.

• Чистити дзеркало, рами картин можна молоком.
• Очистить комір піджака та рукава – нашатирний спирт.
• Якщо у вас засох взуттєвий крем, можна додати трохи крапе-

ль молока, і крем розм’якне. До того ж крем дасть відмінний блиск 
взуттю й краще вбереться.

ЗДОРОВ ’ Я
ПОПКОРН – ШКІДЛИВО ЧИ КОРИСНО? 

У повітряної кукурудзи багато клітковини, калію та вітамінів В1, 
В2, до того ж, кукурудза сама по собі дуже низькокалорійна. По-
пкорн може використовуватися в програмах зниження ваги. Головна 
його перевага в тому, що він містить велику кількість клітковини. 

Пам’ятайте, солоний попкорн погіршує водний баланс, пробуджу-
ючи почуття спраги, а солодкий попкорн перевантажує підшлункову 
залозу. Різні добавки стимулюють залежність і збуджують апетит. 
Тому краще їсти не дуже багато попкорну з сіллю, цукром та при-
правами, щоб не нашкодити своєму здоров’ю.

КРА С УНЯМ  НА  ЗА М І Т К У
ВОДНІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ТІЛА

Молочна ванна. Перед купанням нанесіть на шкіру розчин із 
вершків із сіллю, після процедури ваша шкіра стане дуже ніжною 
та м’якою. Розчиніть невеликий стакан меду в літрі молока (нагрійте 
його, щоб мед швидше розчинився). Рекомендується довести суміш 
до єдиної маси, грудочки повинні бути відсутніми. Отримавши рі-
дину, сміливо виливайте в набрану ванну.

Мед, молоко й сіль. Розмішайте 1,5 л молочного продукту із 70 
гр. меду. В отриману суміш насипте звичайну сіль і розмішайте все 
до утворення єдиної консистенції. Після таких ванн ваша шкіра ста-
не пружною та гладенькою.

ЧОЛОВ ІК А М  НА  ЗА М І Т К У
ЯК ПОЗБУТИСЯ ТА ЗАХИСТИТИСЯ ВІД УКУСІВ КОМАРІВ

• Висипте на гарячу сковорідку трохи камфори. Камфорний дим 
комарі не виносять.

• Візьміть паперову стрічку, нанесіть на неї крохмальний або же-
латиновий клей і щедро посипте зверху подрібненими в пил листям 
базиліка. 

• Капніть олію чайного дерева на гарячий предмет – в багаття або 
на торшер включеного світильника. 

• Змочіть ватний тампон маслом чайного дерева й покладіть на 
підвіконня.

• Перебуваючи на відкритому повітрі, де багато комарів, треба 
капнути анісове масло на папір і обтерти ним обличчя й руки. Ще 
можна потерти відкриті ділянки тіла цибулею або часником.

очкаад рГо спо

Втрачений Державний акт на 
право власності на земельну ділян-
ку серії ДП № 030871 від 30 грудня 
2003 р., акт зареєстровано в Книзі 
записів реєстрації державних актів 
за № 010312001975, кадастровий 
№ 1221484000-02-002-0065 на ім’я 
Гривнак Марії Павлівни, вважа-
ти недійсним.

ОВНИ. Цей тиждень віщує вам 
часті зустрічі з друзями, з якими ви 
будете не тільки вести цікаві та за-
хоплюючі бесіди, а й обговорюва-

ти різні важливі питання. 
ТІЛЬЦІ. У перебігу всього 

тижня ви будете справжнім маг-
нітом для грошей. Можливі ве-
ликі грошові виграші або поява 
додаткових джерел доходу. Перед 

вами відкриються нові можливо-
сті. Відпочинок буде активним.
БЛИЗНЮКИ. Ваша улюблена робо-

та не принесе вам бажаних результатів, 
якщо ви будете працювати без напору, тиждень ви-

дасться вдалим. Якщо треба відпочиньте.
РАКИ. На роботі вас чекає багато суєти та біганини. 

Швидше за все, ваші професійні успіхи багато в чому бу-
дуть залежати від того, чи зумієте ви бути максимально 
комунікабельними при побудові ділових відносин. 

ЛЕВИ. І хоча на цьому тижні можуть статися і не дуже 
приємні моменти, наприклад, критика боса на вашу ад-
ресу, за великим рахунком ви будете щасливі й дуже за-
доволені всім, що відбувається. 

ДІВИ. Вам захочеться затишку й комфорту, тому ви 
візьметеся наводити порядок не тільки вдома, а й на ро-
бочому місці. Цей тиждень вдалий для придбання нових 
речей. Проводьте більше часу з  близькими вам людьми. 

ТЕРЕЗИ. Ви проявите більшу практичність при вирі-
шенні ділових питань і побутових проблем, тому ваші 
справи різко підуть угору. Не починайте нові проекти.

СКОРПІОНИ. Протягом усього тижня ви будете на-
магатися виконати завдання начальства з максимальною 
відповідальністю й самовіддачею. Завдяки цьому ваша 
кар’єра може різко піти вгору. 

СТРІЛЬЦІ. На цьому тижні вам захочеться свята й розваг, 
тому ви станете частими гостями в різних розважальних за-
кладах. Вам не завадить виїхати на природу в компанії дру-
зів, перебування на свіжому повітрі піде вам на користь. 

КОЗЕРОГИ. Якщо ви не перестанете вважати, що вам 
все всі винні, то навряд чи зможете уникнути дрібних і 
великих конфліктів з оточуючими. Якщо ви в даний час 
зайняті творчою роботою, на вас чекає успіх.  

ВОДОЛІЇ. Ви ненадовго стримуєте свою ділову актив-
ність, щоб мати час і можливість обміркувати сформова-
ну ситуацію і закріпити досягнуті успіхи. 

РИБИ. Ваше життя буде текти рівно й спокійно, а якщо  бу-
дуть якісь зміни, то дуже незначні, й тільки на краще. Ваші 
професійні успіхи можуть викликати заздрість у деяких колег.

З травня цього року на базі 
офісу Дніпропетровської район-
ної організації ВО «Батьківщи-
на» розпочав свою роботу Кон-
сультативний центр з юридич-
них питань.

Звернувшись до Консульта-
тивного центру, ви отримаєте: 
консультації з питань оформ-
лення житлової субсидії, а також 
бланки необхідних документів; 
консультації з питань оформ-
лення спадщини, земельної ді-
лянки; консультації з питань 
отримання аліментів на дитину. 

Графік роботи Консульта-
тивного центру: 

• вівторок з 15.00 до 17.00 год.,
• четвер з 10.00 до 12.00 год. 

Телефон для довідок 
760-37-16. 

Кожен громадянин 
повинен знати свої права.

Ніна БІЛА, 
депутат Дніпропетров-
ської районної ради.

Втрачені свідоцтва про реєстра-
цію на трактор К-701 серії АБ № 
663214 державний номер 18462 АЕ, 
трактор Т-170 серії АБ № 663298 дер-
жавний номер 18542 АЕ, комбайн 
Class Jaguar серії АБ № 230296 дер-
жавний номер 31053 АЕ на ім’я СПП 
«Чумаки», вважати недійсним.

Втрачений державний акт на 
право приватної власності на зем-
лю серії ДП Дн № 008406 від 02 
жовтня 1996 року, акт зареєстро-
вано в книзі записів за №8436 на 
ім’я Дрона Сергія Євгеновича, 
вважати недійсним. 

Гороскоп

12 липня ми святкуємо день 
святих апостолів Петра й Павла. 
Один із них, Петро, був апостолом 
серед євреїв; Павло проніс Єван-
геліє Христове серед язичників. 
Вони собою представляють як би 
два полюси церковної діяльності 
того часу – звернення всіх: ізраїль-
ського народу, в якому народився 
Христос, і всього іншого світу.

Коли ми думаємо про святих, ми 
завжди думаємо про їх велич; вони 
нам видаються, як гіганти, як герої 
духу. Ми можемо надихнутися їх героїзмом, але 
часто нам здається, що нам до них так далеко, що 
ми не можемо ніяким чином уподібнитися їм. І, 
тому корисно іноді згадати, що ці святі, навіть 
апостоли, були людьми, такими, як інші люди: зі 
слабкостями, робили помилки, виявлялися не на 
висоті того, що ми в них бачимо зараз, після того, 
як вони вже зробили весь свій земний шлях.

Подумайте про апостола Павла: один із най-
більших проповідників Євангелія, який все 
своє життя й всю свою смерть віддав, без за-
лишку, на проповідь. Але з чого почалася його 
життя? Він ішов з Єрусалиму до Дамаску, щоб 
почати там переслідування християн, яке вже 
почалося в Єрусалимі. І на шляху в Дамаск він 
зустрівся віч-на-віч із воскреслим Христом, 
поклонився Йому, й став віруючим християни-
ном, і ніколи не міг забути двох полюсів цієї 
своєї віри: Хреста і Воскресенія. Хреста, на 
якому був розп’ятий Спаситель, і Воскресіння, 
яке його включило в сонм Христових свідків.

Згадаймо і про апостола Петра. На Таємній 
Вечері, коли Христос говорив, що Його все неза-
баром по страху залишать, Петро зголосився: Ні! 
Якщо і все Тебе залишать – я Тебе не залишу... Ти 
чи Мене не залишиш? – Відповів йому Христос. 
– Перш ніж заспіває півень, відречешся ти три-
чі від Мене... І до того, як це сталося, – тому що 
це дійсно сталося – в Гефсиманському саду, коли 
Христос очікував Своєї смерті й просив трьох 
Своїх найближчих учнів: Петра, Іоанна та Яко-

ва, з Ним провести кілька годин цього 
внутрішнього боріння перед смертю, 
Петро,   як і два інші, переможені тугою, 
холодом, втомою, вночі, заснув. Три 
рази приходив Христос у надії, що Його 
друзі разом з Ним проводять цю страш-
ну ніч, – тричі Він застав їх сплячими.

А пізніше? Пізніше, коли взяли Хри-
ста, коли спричинили Його на непра-
ведний, на моторошний суд, Петро 
пішов видали й зайшов у двір архіє-
рейського будинку, де судили його 
Вчителя, його Господа. І коли до ньо-

го підійшли з питанням: Чи не ти був з Ним у 
саду? – Коли звернули увагу на те, що й він каже 
на говіркою Галілеї, з якої прийшли учні зі Спа-
сителем, він тричі клятвою відрікся: Не знаю я 
цього чоловіка – Він мені чужий, Він мені ніщо...

Ось із чого почалося. І Павло, і Петро прояви-
ли таку людську крихкість, яку всі ми прояв-
ляємо при нагоді. Але в якийсь момент Павло 
зустрів живого воскреслого Христа; Петро зно-
ву опинився віч-на-віч зі своїм Вчителем, Який 
йому поставив запитання. Не питання про те, 
як він міг його зрадити, змінити Йому, а інше 
питання, можливо, більш глибинний, страшні-
ший: Петро! чи ти любиш мене?.. Тричі Христос 
поставив йому це питання, тричі Петро від сер-
ця і правдиво відповів: Так, Господи! Я тебе лю-
блю. Ти все знаєш – тобто Ти знаєш і мою зра-
ду, і мою слабкість, і мій страх, все знаєш – але 
Ти знаєш, що я Тебе люблю... І з цього дня його 
душа ніколи не похитнулася; він залишився вір-
ним до кінця, тобто до мученицької смерті.

Ось чому ми можемо навчитися від Христо-
вих учнів, від апостолів Петра й Павла: сила 
Божа в немочі звершується. Це говорить Спа-
ситель Павлу, і до нас звернено це слово: сила 
Божа в немочі звершується – тільки віддай 
свою совість, душу, посвяти їх правді, істині, 
Богу, любові, і в твоїй немочі проявиться вся 
незламна Божого сила.

Констянтин ДРОБІТЬКО,
протоієрей, настоятель.

ДЕНЬ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА Й ПАВЛА

Дніпропетровська районна рада висловлює щире спів-
чуття секретарю керівника районної ради Каравдіній 
Любов Петрівні з приводу тяжкої втрати дорогої люди-
ни – матері Олени Павлівни, та поділяє з нею біль і 
скорботу непоправної втрати. 
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«Ми раді вітати у себе активістів фізич-
ної культури та організаторів спортивного 
життя. Бажаю вам цікавих та захоплюючих 
змагань. Нехай переможе сильніший, а задо-
волення отримають усі учасники» – з такими 
словами звернулась до 
сільських спортсменів 
Людмила Кулак, дирек-
тор Зорянської СШ, на 
базі якої пройшли спор-
тивні заходи приурочені 
Дню молоді. Одразу три 
організації стали спонсо-
рами районних зональ-
них змагань із шести ви-
дів спорту.

Кульова стрільба. 
Пневматична 
рушниця. Чо-
ловіки: 1 місце 
– Сергій Науменко («Чайка») – 42 очки; 2 місце 
– Микола Бомбир («Зоря») – 40 очок; 3 місце 
– Валентин Щербатюк («Партизан») – 37 очок.

Жінки (максимум 50 очок): 1 місце – 
Юлія Залушна («Партизан») – 41 очко; 2 міс-
це – Людмила Вербицька («Зоря») – 34 очки; 3 
місце – Ксенія Вербицька («Зоря») – 32 очки.

В’ячеслав Сорочан, голова районної органі-
зації Товариства сприяння оборонні України: 
«Повний медальний комплект «настріляли» 
зорянські снайпери («золото» – командний 
залік, «срібло» та «бронза» – особистий за-
лік). Проте чемпіонами стали суперники із 
Степного та Партизанського».

Міні-футбол: 1 місце – «Партизан» (Пар-
тизанська с/р) – капітан Влад Комар; 2 міс-
це – «Зоря» (Чумаківська с/р) – капітан Іван 
Кузнєцов; 3 місце – «Чайка» (Степнянська 
с/р) – капітан Дмитро Семенюк.

Волейбол: 1 місце – «Зоря» – капітан Ми-
кола Бомбир; 2 місце – «Чайка» – капітан На-
талія Семенюк; 3 місце – «Партизан» – капі-
тан Максим Щербатюк.

Людмила Стрежньова, голова Дніпропе-
тровської районної організації Всеукраїн-

ського фізкультурно-спортивного товариства 
«Колос»: «До останніх секунд зберігалась 
інтрига на волейбольному та футбольному 
майданчиках. Лише після фінального свистка 
арбітрів місцеві вболівальники зітхнули з по-

легшенням. Бо саме зо-
рянцям вдалося вирва-
ти перемогу у степнян 
в ігрових видах спор-
ту. В підсумку ставши 
чемпіонами у волейбо-
лі, та віце-чемпіонами з 
міні-футболу. Хочеться 
відзначити головних 
лідерів своїх колекти-
вів: Сергія Вербицько-
го, Валентина Щерба-

тюка та Кате-
рину Глущенко. 
Вони були го-

ловними мотиваторами на всіх турнірах». 
Дартс. Чоловіки (максимум 300): 1 місце 

– Сергій Нємцов («Зоря») – 240 очок.; 2 місце –  
Олександр Сумін – 230 очок; 3 місце – Сергій 
Науменко – 220 очок, обидва «Чайка». Жінки: 
1 місце – Наталія Семенюк («Чайка») – 270 
очок; 2 місце – Ольга Шишенко – 200 очок; 3 
місце – Аліна Гноєва – 170 очок, обидві «Зоря».

Валентина Стець, Чумаківський сільський 
голова: «Дуже добре, що в такий складний 
час, сільські фізкультурники відгукнулись 
на запрошення колективу фізичної культури 
«Фаворит», взяли участь у спортивних захо-
дах до Дня молоді. Особливо приємно, що до 
нас приєднались любителі спорту з сусідніх 
громад: Партизанської, Степнянської, Балів-
ської. Загалом 28 спортсменів захищали честь 
шести колективів. Турніри пройшли чітко й 
організовано, за що велика подяка місцевим 
активістам: Сергію Коваленко, Тетяні Вер-
бицькій, Сергію Шишенко, Віталію Щербині, 
Іванові Кузнєцову. Свято молоді, спорту та 
дружби вдалося на славу».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, 
голова КФК «Фаворит».

Районна дитяча біблі-
отека, що в м. Підгород-
ному, дає своїм читачам 
чудову можливість спіл-
кування з талановити-
ми людьми. Завдяки бі-
бліотекарям, «читацька 
тусівка» знайомиться з 
письменниками, слухає 
твори в авторському 
виконанні, може взяти 
автограф і сфотографу-
ватися з цікавими спів-
розмовниками. 

Літературна вітальня 
«Живе слово», що діє при 
бібліотеці, проводить і 
виїзні засідання. Цього 
разу таке засідання від-
булося в Підгороднен-
ській школі №1. Учні 6-7-х класів чекали на зустріч з дніпропетровською 
дитячою письменницею Еліною Заржицькою. Мала відбутися презента-
ція її книги казок та легенд «Великий Луг над Дніпром».

Зранку мрячило, звивиста річечка Кільчень сіріла поміж берегів: дощ не 
додавав яскравих фарб… Та коли творча зустріч розпочалася, у шкільні 
вікна сяйнуло сонце, а присутні заслухалися легендами Еліни Іванівни, 
які звучали в авторському виконанні. А ще ми почули історію написання 
деяких легенд, як от «Про Стешу – чорнооку козачку». Письменниця зна-
ла назву давнього подніпровського села, з дивною, довгою й романтичною 
назвою – Стешиночорноглазівка. Немає зараз його на карті: зникло, як і ти-
сячі інших українських сіл, до яких час і люди виявилися жорстокими… 
Немає на світі нікого,  хто б розповів про Стешу з чорними очима: що ж то 
за жінка була?.. Та велика дяка письменникам – небайдужим людям, які 
не дають померти історії, культурі, обрядовості. Вони включають багату 
уяву, і ось, перед нами постає давнє героїчне минуле рідного краю!.. Пись-
менниця Еліна Заржицька захопила залу розповіддю про козачку Стешу.

Еліна Іванівна – член Спілки письменників України. Окрім згаданої 
збірки «Великий Луг над Дніпром» (2013), вона є автором книг «При-
ключения розового динозаврика и его друзей» (2001), «Три сходин-
ки голодомору» (2009), «Як черепаха Наталка до школи збиралася» 
(2011). Цього року вийшло друком аж три книги Еліни Заржицької: 
«Мир, в котором ты живешь», «Черепашка Таша собирает друзей», 
«Главный признак любви». Улюблені жанри авторки - казки, п’єси, 
пригодницькі та історичні повісті для дітей молодшого та середньо-
го шкільного віку. Письменниця нагороджена особливою відзнакою 
журі третього Всеукраїнського конкурсу сучасної радіоп є́си «Відро-
димо забутий жанр» (Київ, 2010), а також є лауреатом  Всеукраїнсько-
го конкурсу «Коронація слова» за роман для дітей «Китеня Тимко і 
Капітан Теревенько» (Київ, 2011). Нині вона керує секцією літерату-
ри для дітей та юнацтва «Джерело» при ДОО Національної спілки 
письменників України. Її виставу «Пригоди Морського Коника» по-
ставив авторський дитячий музичний театр «Надія» при ДДМШ №3 
і Будинку вчених м. Дніпропетровська (керівник і автор музики до 
лібрето Е. Заржицької – Валентина Фалькова).

Того дня на письменницю чекав сюрприз, точніше – два. Перший: 
театралізована вистава «Як ящірка пожадливого півника провчила» 
– за однойменною казкою Е. Заржицької (розділ «Казки про тварин із 
берегів Дніпра»). Сценарій написала бібліотекар РДБ Лариса Омель-
ченко. Удвох зі шкільним бібліотекарем Наталією Бойчук вони про-
водили репетиції, а також потурбувалися про яскраві костюми для 
героїв та антураж на сцені… А вже юні актори радо відгукнулися на 
пропозицію щодо виступу! Восьмикласники школи №1 Андрій Ми-
мрін, Аліна Гапула, Олег Абдулаєв – азартно зіграли півня, ящірку і 
цапа. А першокласниці Дарія Клименко і Карина Адбулаєва весело 
«політали» довкола півня – в ролі кусючих лісових ос! Сподіваємося, 
авторці було цікаво і приємно спостерігати за дійством на сцені…

А який другий сюрприз, запитаєте ви? А ось який: це – гра та чу-
довий спів Лесі Коваль, бандуристки з Підгородного. Вона проілю-
струвала козацьку тематику розділу «Казки про наддніпрянців», а 
ще була віртуозним акомпаніатором на нашій виставі. І це при тому, 
що її відчуття матеріалу було повною імпровізацією, тобто, пані 
Леся не була присутня на репетиціях. Велика їй подяка – за окрасу 
презентації книги «Великий Луг над Дніпром». Того дня шкільна 
бібліотека поповнилася гарними книгами, які подарувала авторка. 
Приємний книжковий подарунок дістався й районній дитячій біблі-
отеці… Присутні з цікавістю переглянули книги з виставки «Твор-
чий ужинок Еліни Заржицької». То ж якщо вас зацікавила творчість 
дніпропетровської гості – ласкаво просимо до дитячої бібліотеки!

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО, бібліотекар РДБ м.Підгородне.

У ГОСТЯХ У МІСТА НАД КІЛЬЧЕННЮ

ВЕЛИКИЙ ЛУГнад Дніпром

ЗМАГАННЯ

СВЯТО МОЛОДІ,  СПОРТ У,  ДРУ ЖБИ

Шановні мешканці!
Дніпропетровський РЕМ пові-

домляє, що в зв’язку з плановою 
обрізкою дерев будуть відбувать-
ся відключення ліній електропе-
редач в липні місяці у слідуючих 
населених пунктах:

1. с. Орджонікідзе вул. Централь-
на – 09.07. – 10.07.2015р.;

2. с. Горького вул. Восточна, Сте-
пова, Западна – 13.07 – 14.07.2015р.

3. с. Миколаївка вул. Виноградна 
– 15.07 – 16.07.2015р.;

4. с. Шевченко вул. 8 Березня, 
вул. Садова, вул. Комарова, вул. 60 
років Перемоги, вул. Польова, вул. 
Гагаріна, вул. Шевченко – 17.07. – 20. 
07.2015р.;

5. с. Пашена Балка вул. Восточна 
– 17.07. – 20.07.2015р.;

6. м. Підгородне вул. Кільченська, 

1-й Кільченський п-к – 13.07.15р.;
7. м. Підгородне вул. Ясенева, 

вул. Тиха – 14.07.15р.;
8. м. Підгородне вул. Набережна, 

1-й и 2-й Набережний п-ки. – 16.07. 
– 17.07.15р.;

9. м. Підгородне вул. Леніна, вул. 
Кільченська, школа № 1 – 21.07. – 
22.07.15р.;

10. с. Новомиколаївка – 13.07. – 
14.07.15р.;

11. с. Олександрівка вул. Опитна, 
Вавілова – 15.07. – 16.07.2015р.;

12. с Чаплі вул. Єлова – 20.07. – 
21.07.15р.;

13. с. Любимівка вул. Богданова, 
вул. Пролетарська – 22.07. – 23.07.15р.;

14. сел. Кіровське – 08.07. – 09.07. 
– 14.07 – 15.07. – 20.07. – 21.07.2015р.

Керівництво Дніпропетров-
ського РЕМ.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО 

РАЙОНУ!
Будьте обережні у поводженні з елек-

трикою. Знайте, що категорично забо-
роняється:

• розпалювати багаття поблизу пові-
тряних і кабельних ліній електропере-
дач, трансформаторних підстанцій та 
розподільчих пунктів;

• саджати дерева поблизу повітряних 
і кабельних ліній електропередач, тран-
сформаторних підстанцій та розподіль-
чих пунктів;

• запускати повітряних зміїв поблизу 
повітряних ліній електропередач, тран-
сформаторних підстанцій та розподіль-
чих пунктів;

• проникати в приміщення трансфор-
маторних підстанцій та розподільчих 
пунктів;

• підходити на відстань менше 8 метрів 
до обірваного проводу повітряної лінії 
електропередачі;

• влаштовувати складування мате-
ріалів і звалищ поблизу повітряних і 
кабельних ліній електропередач, тран-
сформаторних підстанцій та розподіль-
чих пунктів.

При виявленні пошкоджень пові-
тряних і кабельних ліній електропе-
редачі, трансформаторних підстан-
цій та розподільчих пунктів, неза-
критих і поламаних дверей в них, 
спроб проникнення в приміщення з 
електричним обладнанням сторон-
ніх осіб, просимо повідомляти в колл 
центр за телефоном: 800-500-444 або в 
районний відділ міліції.

З повагою до вас, адміністра-
ція Дніпропетровського району 
електричних мереж.

Балівська сільська рада повідомляє про прийнятий регуляторний акт: Рішення про 
встановлення на території Балівської  сільської ради місцевих податків та зборів на 2016 рік».

Для ознайомлення документ розміщено на інформаційній дошці 
оголошень за адресою: с. Балівка, вул. Леніна, 47.

Як швидко плине час на літ-
ніх канікулах. Здається, тіль-
ки вчора розпочалася табірна 
зміна в пришкільному таборі 
«Ювілейний», а сьогодні зали-
шилися лише яскраві 
незабутні враження. 

Такої насиченої по-
діями, зустрічами та 
емоціями зміни ще не було. 
Чого варте тільки свято 
Нептуна. Це було казкове 
дійство, в якому всі опи-
нилися на узбережжі Ста-
родавньої Греції, з нетер-
пінням чекаючи володаря 
морів. Щоб догодити суво-
рому Посейдону, кожен за-
гін підготував свій виступ. 
Кого тут тільки не було – і 
рибки, й кумедні крабики, 
й медузи, й звабливі русалки 
(майстерне перевтілення уч-
нів 6-А класу), й навіть каченя-
та. Та ніхто й уявити не міг, що 
серед оточення Нептуна мож-
на зустріти ще й веселих жабе-
нят! Це учні 6-Г класу, які вла-

штували справжнісінький 
танцювальний майстер-клас. 
А які гарні костюми вони ви-
готовили, ще й оригінально 
підготували місце для висту-

пу з очеретом та озерцем. Це 
було неймовірно! 

А ось і він – грізний Володар 
водних стихій, з дозволу якого 
почався величезний шторм! 
Але морська хвиля нікого не 
налякала, а викликала лише 

галас, сміх, щасливі посмішки 
дітвори, які кумедно вигляда-
ли з крапельками води на об-
личчях від бризок.

Весело пройшла й табірна 
олімпіада, на яку заві-
тала горда богиня Афі-
на (учениця 10-В класу 
Ксенія Гарбар). Вона 

яка запалила символічний 
вогонь дружніх змагань. 
Спритність, рішучість, від-
вага та співпереживання за 
товаришів – риси необхідні 
для міцного національного 
духу, саме їх виховує спорт. 
Напруженим було здобут-
тя перемог, але всі загони 
досягли олімпійських ви-
сот, запаливши свої серця 
почуттям єднання. 

Шкільний табір зачинив свої 
двері, але ми ще неодноразово 
згадаємо найцікавіші та найте-
пліші миті нашого відпочинку.

Анна ОЛІЙНИК, 
вожата 1 загону Ювіле-
йної ЮСШ-1.

ЛІТНІЙ ТАБІР «ЮВІЛЕЙНИЙ»

СЕРЦЯ ГОРЯТЬ ЄДНАННЯМ


