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ЯКІСТЬ НАШОГО НАСІННЯ ЗРОБИТЬ НАС ДОБРИМИ ПАРТНЕРАМИ!

З питань придбання насіння, отримання професійних консуль-
тацій звертатися за телефонами у м. Дніпропетровську:
(056) 765-59-81; 765-59-61; (050) 480-05-18; (067) 634-19-92

е-mail: dnipro01@і.uа
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Озима пшениця

Місія Одеська Еліта 4 100
Благодарка 

Одеська Еліта 4 100

Антонівка Еліта 4 100

Пилипівка Еліта 4 100

Ластівка Одеська Еліта 4 100

Озимий ячмінь Достойний Еліта 4 200

Якісне насіння для добрих господарів
від дослідного господарства «Дніпро»

Ціни зазначені з урахуванням ПДВ. 
Ціни дійсні з 23.07.2015 р. до 23.08 .2015 року.

Індивідуальний підхід до кожного клієнта 
та гнучка система знижок .

Запрошуємо всіх сільгоспвиробників та зацікавлених осіб 
до обговорення можливостей нашої співпраці.

ДОРОГІ ДІТИ, ВЧИТЕЛІ, БАТЬКИ! ЩИРО ВІТАЄМО ВСІХ ВАС 
ІЗ ТРАДИЦІЙНИМ ВЕРЕСНЕВИМ СВЯТОМ ПЕРШОГО ДЗВОНИКА!

День знань став по-справжньому всенародним святом молодості й надій. Це свято насампе-
ред тих, хто вперше в житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми 

чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає й виховує в дусі 
любові до України та до людини, як найбільшої гуманітарної цінності.

Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихо-
ваний скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. 

Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте 
високих результатів у навчанні, будьте активними у громадському житті.

Кожен із нас, перегортаючи сторінки свого життя, зупиниться на тій, що має назву «школа». І полинуть тоді 
думки приємні, життєрадісні, і защемить серце, бо згадуєш своє дитинство, юність, своїх кращих друзів, своїх 
порадників і наставників – учителів. Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне 
виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте форму-
ванню юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє, завтрашній день Української держави.

У цей день хочеться побажати першокласникам любити рідну мову й землю, поважати працю й 
знання. Сподіваємося, що ви будете сумлінними й розумними учнями.

Дорогі  ! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам’яті шкільні роки, як нео-
ціненний дарунок долі, непідвладний плину часу образ учителя, який навчав кожного з вас не тільки 
читати та писати, а й основам великої науки – життя.

Зі святом вас усіх – із Днем знань. З початком нового навчального року!
Відділ освіти та райком профспілки працівників освіти.

Українцям, які придбають нові енергозбері-
гаючі котли для опалення своїх осель, держава 
компенсує 20% вартості. Виплати проводити-
муть через державні банки «Ощадбанк», «Укр-
газбанк» та «Укрексімбанк». Кабмін також ви-
плачуватиме компенсації на придбання інших 
енергозберігаючих приладів, матеріалів та ви-
конання робіт – від 30 % до 40 %.

З цього приводу в залі засідань район-
ної ради відбулася зустріч, присвячена 
питанню енергоефективності та енергоз-
береження, умов та перспектив державної 
підтримки утеплення житлових будівель.

На семінар були запрошені голови міс-
цевих рад, представники ОСББ району, 
керівники ЖЕКів, представники банків-
ських установ та торговельних компаній.

Олексій Невеселий, начальник відді-
лу містобудування, архітектури, житло-
во-комунального господарства, будів-
ництва та інфраструктури райдержадміністрації зазначив: «Одним із пріорите-
тів держави є досягнення енергетичної незалежності. Влада зробила вимушений 
крок і підвищила тарифи на житлово-комунальні послуги до економічно обґрун-

тованого рівня. Разом із тим, розроблена 
низка програм, які допоможуть українцям 
стати енергоефективними та платити мен-
ше за житлово-комунальні послуги. Планом 
державної програми до кінця року передба-
чено охопити 134 тисячі домогосподарств. 
На сьогоднішній день завдяки діючій дер-
жавній програмі утеплення 14,5 тисяч сімей 
оформили енергоощадні кредити на суму 
понад 250 мільйонів гривень, з яких 73% 
звернулися тільки за 2 останні місяці. Така 

позитивна динаміка свідчить про підтримку 
населенням урядової ініціативи».

До енергоефективного обладнання та мате-
ріалів, на придбання яких надається держав-
на підтримка, як для фізичних осіб, так і для 
ОСББ  та ЖБК належать: матеріали для про-
ведення робіт з термоізоляції зовнішніх стін 
житлового будинку, підвальних приміщень, 
горищ, покрівлі та фундаменту; енергозбері-
гаючі двокамерні склопакети для вікон; засо-
би обліку теплової енергії та води. Зокрема, 
для фізичних осіб до енергоефективного об-
ладнання та матеріалів належать: радіатори опалення з терморегуля-
торами; теплові насоси; рекуператори тепла вентиляційного повітря; 
сонячні колектори. Для багатоквартирних будинків: регулятори тепло-
вого потоку за погодними умовами; індивідуальний тепловий пункт; 
матеріали та обладнання для модернізації систем освітлення місць за-
гального користування.

Порядок впровадження енергозберігаючих заходів ОСББ, ЖБК та 
населення містить 7 кроків, а саме: ОСББ (ЖБК) чи фізична особа 
звертається за кредитом до банку, який уклав договір про взаємодію 
з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження 
України; банк надає відповідну суму кредиту; ОСББ (ЖБК)/фізична 
особа звертається до підрядника та оплачує його послуги; підрядник 
надає підтверджувальні документи про виконані роботи; ОСББ (ЖБК)/
фізична особа подає до банку документи, що підтверджують придбан-
ня товарів або виконаних робіт в повному обсязі відповідно до кредит-
ного договору; банк подає до Держенергоефективності зведений реєстр 
позичальників, а також копії документів, що підтверджують цільове 
використання коштів; Держенергоефективність компенсує банку, а 
банк, відповідно, ОСББ (ЖБК) чи фізичній особі – 20%, 30%, 40% від 
тіла кредиту (на обладнання та матеріали).

Саме стимулювання до здійснення заходів з енергоефективності в 

житлових будинках може компенсувати для домогосподарств неминуче зростан-
ня витрат на комунальні послуги та енергоносії. 

З досвідом та умовами кредитування банками заходів із утеплення будинків 
із присутніми поділилися представники державних установ: Олена Гайдун, за-
ступник керівника обласного управління АТ «Ощадбанк»; Ольга Урядник, на-
чальник управління АБ «Укргазбанк» та Тетяна Карпенко, начальник відділу 
продажу роздрібних послуг АТ «Укрексімбанк». 

Також на семінарі були продемонстровані сучасні енергоефективні технології та облад-
нання, які продемонстру-
вали представники про-
відних компаній світу, а 
саме: Сергій Гармаш – ре-

гіональний представник компанії «Хенкель»; Андрій Пе-
репєчкін – регіональний представник компанії «Рехау».

Також перед присутніми в залі виступив регіо-
нальний представник комерційний директор ком-
панії «Епіцентр» Олександр Зінченко. Він зазна-
чив, що в мережі «Епіцентр» вже активно працює 
«Центр утеплення та енергоефективності», де по-
купцям доступно роз’яснюється державна програма 
з економії та утеплення, з поверненням коштів на 
закуплені котли чи будматеріали.  

«Саме від того, наскільки грамотно буде проведена 
роз’яснювальна робота на місцях, спрямована на по-

пуляризацію механізмів державної підтримки, залежить наскільки тепло й затишно 
буде в оселях наших людей взимку», – підсумував зустріч Олексій Невеселий.  

Наталія ЯКІВЕЦЬ. Фото автора.

СЕМІНАР

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  ТА  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ДОРОГІ ДІТИ, СТУДЕНТИ, БАТЬКИ, 
ВЧИТЕЛІ, ВИКЛАДАЧІ, ВИХОВАТЕЛІ!

ВІТАЄМО ВАС ІЗ ЧУДОВИМ 
ХВИЛЮЮЧИМ СВЯТОМ – ДНЕМ ЗНАНЬ! 
Це день, із якого починається дорога в майбутнє 

для кожного з нас. Це день, що дає можливість до-
рослим повернутися в свої золоті роки, а учням і студен-
там – до своєї другої домівки – в школи та вузи.

Саме в День знань ми з особливою теплотою згадуємо 
своїх вчителів і викладачів, їх неоціненну роботу розуму 
й серця. Щиро дякуємо вам, вельмишановні педагоги, за 
тепло сердець, бездоганне виконання такої відповідальної 
місії, як виховання підростаючого покоління в дусі любо-
ві до рідного краю, до України, та до людини. Бо саме ви 
сприяєте формуванню юних особистостей, від яких зале-
жить майбутнє українського народу, завтрашній день на-
шої Вітчизни.

Усім, хто в цей день прийде до навчальних закладів здо-
бувати знання, бажаємо підкорити нові вершини, зустріти 
добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. 

Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.



ень Незалежності України – 
горде національне свято, яке 

знаменує єдність, міцність волі й духу 
українського народу. Довгий шлях був 
пройдений українським народом до 
своєї незалежності – історичні втор-
гнення й війни, боротьба з панами й 
окупантами, довгі роки прагнення до 
свободи та суверенітету. У наші дні, 
коли свято набуло справжнього зна-
чення й стало праведним днем для 
всіх патріотів України, благородні вої-
ни знову захищають незалежність рід-
ної землі, відстоюючи її територіальну 
цілісність, доводячи всьому світу свою 
незламність.

Знакові події, які відбуваються в краї-
ні, не обійшли й села Любимівської сіль-
ської ради. З початку антитерористичної 
операції до лав захисників Вітчизни з сіл 
Любимівка, Перше Травня, Придніпрян-
ське було мобілізовано 42 чоловіки. 12 во-
їнів-учасників АТО вже виконали свій 
військовий обов’язок, інші ж в цей час 
стоять на захисті Батьківщини. 
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Величне свято «Слава 
Україні! Героям слава!», 
присвячене відзначенню 
Дня Прапора та Дня Не-
залежності України в селі 
Любимівка розпочалось традиційно масовою Прапорною 
ходою по вулиці Красній аж до Алеї Слави. Очолювали 
колонну люди в військовій формі – жителі Любимівської 
територіальної громади, на долю яких випала важлива мі-
сія – захищати рідну землю від підступного ворога. За міц-
ними спинами мужніх захисників вишикувались жінки, діти, люди різного 
віку, різних професій, та об’єднані почуттям патріотизму й любові до краю, 
де народились і живуть. Колона яскраво майоріла вишиванками та вирізня-
лась символічними патріотичними білосніжними хустинками, зав’язаними 
на шиї в кожного учасника акції. Цьогоріч людей зібралося так багато, що 
не вистачило й сотні прапорів, а деякі любимівці приходили з дому зі свої-

ми прапорами, дітки – з 
жовтими й блакитними 
повітряними кульками.

На центральній алеї 
села відбулося відкрит-
тя пам’ятного знаку 
учасникам антитеро-
ристичної операції на 
сході України.

До всіх присутніх 
звернулась із хвилюю-
чими словами вдячно-
сті та поваги сільський голова 
Катерина Желяб’єва: «Низь-
кий уклін вам, дорогі захис-
ники, за ваш подвиг в ім’я 

України. Давайте всі разом будемо молитися за життя та здоров’я тих воїнів, які 
зараз знаходяться на лінії вогню».

Від імені учасників АТО виступив Антон 
Колтаков. Хвилиною мовчання всі присутні на 
заході вшанували пам’ять захисників України, 
які віддали життя за єдність нашої держави.

Вечір-вшанування учасників АТО проходив 
на майдані с. Любимівки біля сцени, святково 
прикрашеної панно з червоних маків та інших 
польових квітів.

Встановлений перед сценою незвичайний пра-
пор привертав увагу написами воїнів та їх авто-
графами. Це знамено привіз із місця бойових дій і 
подарував сільській раді учасник АТО Андрій Бі-
рюков, і воно вже стало символом гідності та муж-
ності героїв-захисників Любимівської громади.

В. о. голови районної ради Віра Джур привітала громаду з державними свята-
ми та вручила грамоту Любимівському сільському голові Катерині Желяб’євій 
за значний особистий внесок у розвиток територіальної громади та в справу бла-
гоустрою населених пунктів, за багаторічну плідну працю, високий професіона-
лізм, активну громадську позицію щодо зміцнення засад місцевого самоврядуван-
ня в Дніпропетровському районі. Віра Борисівна зазначила: «Сьогодні ми всі щиро 
дякуємо нашим захисникам, тим, хто вже повернувся  до рідної домівки, поба-

жаємо їм родинного тепла, 
добробуту. А також велика 
вдячність тим, хто продов-
жує захищати нашу країну». 

До урочистих вітальних 
слів приєдналися: Олександр 
Вольніков – військовий ко-
місар Дніпропетровського 
районного військового комі-
саріату, Олеся Бондаренко 
– начальник відділу земель-
них ресурсів у Дніпропе-
тровському районі, Андрій 
Міщук – начальник управ-
ління державного казначей-
ства у Дніпропетровському 
районі, Сергій Волошин – 
представники ГО «Правий 
сектор» Дніпропетровської 
області, учасник АТО.

Катерина Желяб’єва звер-
нулась до земляків зі слова-
ми: «Наша територіальна гро-
мада є маленькою частиною 
нашої великої держави, і я 

В ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ МИ ЩАСЛИВІ 
Вперше мешканці села Степове брали участь  у 

святкуванні Дня Незалежності України в рамках 
об’єднаної Ювілейної територіальної громади. Пі-
клування про нас ми відчули з самого початку, по-
чинаючи з комфортабельного транспорту. Добро-
зичлива зустріч ювілейчан покращила наш свят-
ковий настрій. Були створені умови, в яких ми від-
чували себе однією дружною громадою. Мешканці 
селища радо, дружелюбно зустрічали нас, щиро 
висловлювали своє задоволення об’єднанням. 

Степняни висловлюють подяку селищному 
голові Іванові Камінському, депутатському кор-
пусу та мешканцям Ювілейного за гостинність, 
теплий і дружній прийом, відмінну організацію 
свята, за відчуття єдиної родини.

Щиро віримо, що об’єднана громада буде роз-
виватися й процвітати та робити свій вагомий 
внесок у розвиток вільної незалежної України.  

Із задоволенням чекаємо наступної зустрічі.
Мешканці села Степове Ювілейної те-
риторіальної громади.  

ПОДЯКА

СПОВНЕНІ ЛЮБОВ’Ю
УКРАЇНА – ЦЕ СЕРЦЯ, 

Д закликаю вас понад усе пова-
жати один одного, вносити свій 
вклад в розбудову та покращен-
ня життя нашої громади. Озир-
ніться довкола, не дивлячись 
на складну ситуацію в державі, 
інфраструктура наших сіл роз-
вивається з кожним днем. Усі 
успіхи нашої держави склада-
ються з успіхів кожного небай-
дужого українця. Тож давайте 
щиро покладатися на успіх на-
ших спільних дій і продовжен-
ня активної співпраці, яка єд-
нає нас, зміцнює нашу державу 
та нашу громаду.

Сьогоднішнє свято є яскра-
вим прикладом згуртованості 
нашої громади. Ми зібралися, 
щоб разом, всією громадою, 
вшанувати воїнів-патріотів на-
шої Батьківщини, які виконали 
свій військовий обов’язок в зоні 
АТО, підтримати сім’ї тих, хто 
на сьогоднішній день знаходить-
ся на лінії вогню, захищаючи 
наше мирне життя та суверені-
тет нашої України, віддати дань 
пам’яті героям, які загинули за 
незалежність нашої держави. 
Тож з нагоди національного свя-

та нашої державності прийміть найщи-
ріші побажання здоров’я, щастя, добра, 
достатку, миру, щедрої долі, сили й нас-
наги в усіх ваших справах, і нехай мрія 
про краще майбутнє окриляє нас на 
нові звершення, на добрі починання, в 
ім’я соборної, незалежної, демократич-
ної процвітаючої України». 

Катерина Желяб’єва вручила кож-
ному учаснику АТО рішення про 
надання земельної ділянки, грошову 
винагороду, а діти дитячого садка 
«Чарівна казка» подарували обереги, 
сповнені дитячою любов’ю та енерге-
тикою добра, виготовлені малюками 
власноруч разом із вихователями. 

Олександр Вольніков вручив на-
грудні знаки «Учасник АТО».

Першими проходили по червоній доріжці та піднімались на сцену хлопці, які 
вже повернулися додому, один з них був тяжко поранений, та всі, на щастя, живі: 
Олександр Шамрай, Артем Церпіцький, Антон Колтаков, Сергій Данілушкін, 
Володимир Земляний, Володимир Дребот, Дмитро Даценко, Юрій Конопльов, 
Олексій Бєлов, Максим Іваненко, Петро Бабійчук, Андрій Бірюков.

Далі по красній доріжці проліг шлях  чоловіків-воїнів, які на даний 
час виконують свій військовий обов’язок та отримали відпустку з на-
годи державного свята, а також рідних воїнів, які не мали змоги бути 
на святі: Василь Карпінський, Сергій Костенніков, Денис Кудряшов, 
Костянтин Туманов, Олександр Колеснік, Віталій Старченко, Павло 
Сантоцький, Роман Соломанюк, Євген Амелін, Михайло Рибачук, 
Павло Фірсов, Олександр Крошка, Максим Богданов, Володимир 
Іванов, Дмитро Гуменюк, Андрій Чернов, Сергій Гармаш, Петро Ма-
лиш, Анатолій Борисов, Олексій Авраменко, Олександр Конопльов, 
Олександр Снопенко, Олександр Трутнєв, Олег Мороз, Олег Воло-
шин, Іван Педашенко, Анатолій Церпіцький, Олександр Чинник, Ан-
тон Жура, Олександр Малашев.

Під час церемонії вручення на екрані позаду сцени демонстру-
валися фото героїв-земляків у воєнний та мирний час. До уваги 
глядачів був 

представлений аматорський 
фільм, знятий учасником АТО 
Петром Бабійчуком у зоні 
антитерористичної операції 
«Артилерія не спить». 

Ще одна вагома подія ознаме-
нувала цей захід – 1 серпня було 
прийняте рішення про створен-
ня громадської організації учас-
ників АТО Любимівської тери-
торіальної громади «ВеЛиЧ», 
яку очолив Антон Колтаков. 

Прекрасну концертну про-
граму «З Україною в серці» по-
дарували учасникам свята пра-
цівники та учасники художньої 
самодіяльності Любимівського 
будинку культури, зокрема, ансамбль «Веснянка», тріо «Горлиця», танцювальна гру-
па «ArtDanse» та юні співаки й танцюристи дитячого садка «Чарівна казка». 

День Незалежності – це данина поваги борцям за свободу, результат станов-
лення прекрасної країни Україна, народженої в момент заснування великої Ки-
ївської держави. Це наше національне свято, що дає кожному жителю країни 
впевненість у завтрашньому дні, вільне життя в демократичному й незалежному 
суспільстві, можливість ростити нове покоління в дусі традицій та поваги до 
предків. У Любимівці це свято відзначали так, щоб ці величні події доторкнули-
ся до всіх небайдужих сердець. Тож нехай наші символи – святий Гімн, Золотий 
Тризуб, наш прапор синьо-жовтий освітлюють наше життя, гріють душі, єдна-
ють і зміцнюють сили всіх українців.

Таміла ЖОРНЯК, с. Любимівка. 
На фото автора: відкриття пам’ятного знаку воїнам АТО на Алеї Слави в 

центрі села Любимівка; хвилюючі моменти сільського свята з нагоди Дня 
Прапора та Дня Незалежності України. 
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З 1 січня 2015 року набрав чинності За-
кон України від 23.09.1999 №1105-XIV «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на ви-
робництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності» 
в новій редакції як Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». 

Згідно з  п. 4 статті 20 вказаного Закону, 
за страхуванням у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності надається лише 
одна соціальна послуга – оплата лікуван-
ня в реабілітаційних відділеннях санатор-
но-курортних закладів після перенесених 
захворювань і травм.

Особливість реабілітаційного лікування 
полягає у тому, що хворий направляється 
відбірковою комісією закладу охорони здо-
ров’я безпосередньо зі стаціонару лікуваль-
ного закладу, оскільки медична реабілітація 
є одним із етапів стаціонарного лікування.  

За рахунок коштів Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працез-
датності здійснюється забезпечення путів-
ками на відновлювальне лікування лише 
тих осіб, які відповідно до законодавства  
являються застрахованими (працюючими), 
за наявності медичних показань.

Відповідно до п. 4.12. «Порядку отриман-
ня застрахованими особами і членами їх 
сімей  санаторно-курортного лікування, що 
сплачується за рахунок коштів Фонду соці-
ального страхування з тимчасової втрати 
працездатності», затвердженого постано-
вою правління Фонду від 25.02.2009р. №12 
(зі змінами та доповненнями), путівки до ре-
абілітаційних відділень санаторно-курорт-
них закладів видаються лікувально-профі-
лактичним закладом застрахованій особі, 
дитині або двом дітям у супроводі одного 
із застрахованих батьків або застрахованої 
особи, яка їх замінює (опікунові, піклу-
вальнику) безкоштовно, згідно з висновком 
відбіркової комісії лікувального закладу, 
у якому вона перебуває на стаціонарному 
лікуванні, за наявності довідки страхуваль-
ника, яка заповнюється за основним місцем 
роботи (незалежно від місця його реєстра-
ції на території України) та дійсна протягом 

1 місяця. Довідка повинна 
бути підписана керівником, 
головним бухгалтером, голо-

вою комісії (уповноваженим) із соціального 
страхування, скріплена печаткою підпри-
ємства, установи, організації, а також за-
вірена районною (міжрайонною), міською 
виконавчою дирекцією обласного відділен-

ня ФСС з ТВП за місцем обліку страхуваль-
ника в органі Фонду. 

До путівки додається виписка з медичної 
карти стаціонарного хворого з висновком 
відбіркової комісії та рекомендаціями щодо 
подальшого лікування його в реабілітаці-
йному відділенні санаторно-курортного 
закладу.

Такі путівкі поділу не підлягають, пе-
редача їх іншій особі, зменшення терміну 
лікування – забороняється. Застраховані 
особи дістаються у санаторій самостійно. 
Термін реабілітаційного лікування – 24 дні. 
Путівка видається одній і тій же застрахо-
ваній особі лише один раз на рік.  

Особи, які отримали путівку в реабілі-
таційне відділення санаторно-курортного 
закладу, зобов’язані повернути до ліку-
вально-профілактичного закладу, який ви-
дав путівку, заповнений зворотний талон 
путівки, з відміткою терміну лікування у 
реабілітаційному відділенні санаторію, за-
вірений круглою печаткою оздоровниці та 
засвідчений підписом керівника.

Особам, які направляються із стаціонарів 
лікувальних закладів на санаторний етап 
реабілітації за рахунок коштів ФСС з ТВП 
надається листок непрацездатності, який 
підлягає оплаті згідно із законодавством.

В непростий для нашої країни час, Дні-
пропетровським обласним відділенням 
Фонду соціального страхування з тимча-
сової втрати працездатності, за ініціативою 
обласної державної адміністрації, приділя-
ється особлива увага оздоровленню учас-
ників АТО звільнених (демобілізованих) в 

запас, які були призвані на військову служ-
бу по мобілізації та повернулись на місця.

На території Дніпропетровської облас-
ті, в самих мальовничих куточках нашого 
регіону, таке оздоровлення проводиться 
в чотирьох санаторіях: «Дніпровський», 
«Славутич», «Новомосковський» та «Со-
нячний», за наступними напрямками від-

новлювального лікування: після перенесе-
них гострих церебральних порушень; після 
гострого інфаркту міокарду, операції на 
серці; лікування обміну речовин та ендо-
кринної системи; після оперативних втру-
чань на органах травлення; після ортопе-
дичних операцій.

Санаторій «Новомосковський» надає свої 
послуги на курорті «Орлівщина» за 12 км 
від міста Новомосковськ на березі річки Са-
мара в самому центрі знаменитого Самар-
ського реліктового соснового лісу. Природа 
щедро обдарувала це місце: цілюще пові-
тря, насичене озоном, мікроелементами, фі-
тонцидами, джерелом мінеральної природ-
ної лікувальної води. Саме цей санаторій 
являється єдиним в Дніпропетровській об-
ласті спеціалізованим лікувально-оздоро-
вчим закладом для лікування захворювань 
органів травлення та ендокринної системи, 
обміну речовин.

Санаторій «Сонячний» знаходиться у 15-
ти кілометрах від міста Павлоград, побли-
зу села Вербки у живописній місцевості на 
межі хвойного та листяного лісу, біля річки 
Самари. В санаторії, окрім його основної 
спеціалізації, а це: лікування нервової сис-
теми, захворювань та травм органів опору 
та руху, органів дихання, серцево-судинної 
системи, знаходиться відділення грязеліку-
вання, де застосовуються грязі Солоного 
Лиману, які свої надзвичайними власти-
востями сприяють ефективному лікуванню 
захворювань шкіри.

Санаторій «Дніпровський» розташу-
вався в 15-ти кілометрах від центру міста 

Дніпродзержинск. Степовий клімат, тепле, 
помірно вологе та довготривале літо спри-
яють в лікуванні хворих з захворюваннями 
нервової системи та хребта, опору та руху, 
системи кровообігу в теплу пору року. А в 
зимовий період завдяки потужній лікуваль-
ній базі санаторію, басейну довжиною 25 
м здійснюється, реабілітаційне лікування 
хворих після гострих цереброваскулярних 
порушень, та захворювань опору та руху.

Санаторій «Славутич» розташувався в 
2,5 км від міста Верхньодніпровськ, на бе-
резі водосховища Дніпровської ГЕС поряд з 
лісом. В санаторії ефективно здійснюється 
відновлювальне лікування після гострих 
церебральних порушень, гострого інфаркту 
міокарда, операцій на серці та після ортопе-
дичних операцій.

За наявності відповідних медичних пока-
зань, учасники бойових дій в зоні АТО, які 
повернулися на свої робочі місця (демобі-
лізовані), мають можливість безкоштовно 
пройти курс відновлювального лікування 
в реабілітаційних відділеннях санатор-
но-курортних закладах Дніпропетровської 
області. 

Для отримання таких путівок застрахо-
ваним особам слід звертатись до лікуючих 
лікарів та завідувачів профільних відділень 
лікувальних закладів. 

Сподіваємося, що зважаючи на зростан-
ням захворюваності населення України та 
на численні звернення голів комісій (упов-
новажених) із соціального страхування 
щодо їх стурбованості відсутністю з 01 
січня 2015 року можливості користуватися 
застрахованим особам та членам їх сімей 
послугами з санаторно-курортного ліку-
вання за рахунок коштів Фонду, що є части-
ною єдиного соціального внеску, нарешті 
буде вирішена доля проекту Закону № 2245  
і громадяни нашої країни, які працюють 
на підприємствах, в установах та організа-
ціях, знову матимуть можливість оздоров-
люватись та здійснювати профілактичне 
лікування в санаторно-курортних закладах 
України за кошти Фонду, як це було раніше.

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІД-
ДІЛЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ 
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ  
В  РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ  ВІДДІЛЕННЯХ 
САНАТОРІЇВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ІНФОРМУЄ

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

ДИХАЙ ВІЛЬНО, МОЯУКРАЇНО!

с иньо-жовті прапори, пісні, спов-
нені патріотизмом, вишиванки, 

слова привітань та віра в Україну. Так 
відзначала Чумаківська громада День Не-
залежності рідної неньки-України.

Урочистості з нагоди загальнонаціо-
нального свята відбулися на площі біля 
будівлі сільської ради. Тут з любов’ю до 
Батьківщини та впевненістю в її щасли-
ве майбутнє зібрались жителі та гості 
села. Вишикувані школярі високо трима-
ли прапори України, які гордо розвивалися 
під вільною блакиттю 
небес.

За традицією, зі сло-
вами щирих вітань до 
присутніх звернулася 
Чумаківський сільський голова Валентина Стець: «Красива молода Держава від-
значає цьогоріч 24-у річницю своєї Незалежності. Це свято сповнене прагненням 
до перемоги, невпинним соціально-економічним розвитком, сміливими кроками 
вперед для розвитку країни та благополуччя її гро-
мадян. З нагоди величних свят – Дня Державного 
Прапора та Дня Незалежності України бажаю всім 
міцного здоров’я, затишку в кожній оселі, непохит-
ної віри та щасливої долі кожному на рідній землі». 

Грамотами сільського голови були нагороджені 
активісти громади, які своєю щоденною професій-
ною працею роблять вагомий внесок у розвиток та 
процвітання ріднокраю.

Серед почесних гостей на святі був присутній 
Олександр Вольніков, військовий комісар райвій-
ськкомату: «Сьогодні Батьківщина покликала своїх 
мужніх синів захищати цілісність кордонів на сході 
країни від підступного ворога.  І те, що ми сьогодні 
відзначаємо чергову річницю Незалежності України, 
свідчить про те, що наше бажання жити в вільній країні є непереможним. Кожен 
із нас своєю щоденною працею наближає той день, коли двоколор Українських 
знамен впевнено замайорить на світовій арені». 

У сьогочасну боротьбу за цілісність кордонів України свій безпосередній 
вклад внесли та про-
довжують вносити й 
представники Чума-
ківської територіаль-
ної громади. Ці мужні 
захисники є гордістю 
й справжніми воїна-
ми-захисниками, які 
протягом 2014-2015 ро-
ків брали участь в ан-
титерористичній опе-
рації на сході України 
й уже демобілізували-
ся: Максим Миколен-
ко, Віктор Наливайко, 
Сергій Нємцов, Микола Таран, Олександр Філатов, Олександр Юхно, Анатолій 
Жарких, Денис Шульга, Дмитро Назаренко, Дмитро Булашенко, Євген Корні-
єнко. Приїхав із зони АТО та зараз перебуває у відпустці Олексій Попов. Була  
запрошена Валентина Миколаївна, мама загиблого героя Сергія Ткаченка, який 

загинув при виконанні службово-бойових завдань 
на сході України 10 квітня 2015 року. Ще 18 захис-
ників – мешканців Чумаківської громади сьогодні 
проходять службу в Збройних Силах України й пе-
ребувають у зоні АТО. 

Олександр Вольніков цього дня вручив  п’ять  
нагрудних знаків «Учасник АТО» чоловікам, які зі 
зброєю в руках захищали рідну Україну на передо-
вій. Валентина Іванівна зі словами подяки вручила 
подарунки військовослужбовцям.  Звернувшись до 

матері Сергія Ткаченка, Чумаків-
ський сільський голова наголосила,  
що він наш герой та світла пам’ять 

про Сергія назавжди 
залишиться в серцях 
його вдячних земля-
ків.

Хвилиною мовчан-
ня на заході присутні  
згадали всіх відомих 
і невідомих героїв 
України, котрі своєю самовідданою боротьбою наблизили цю 
світлу мить незалежності, й поклали своє життя на вівтар укра-
їнської державності. Високі символи України скроплені їхньою 
кров’ю, освячені їхніми молодими життями.

Патріотичний захід до Дня Незалежності в Чумаках супрово-
джувався яскравою концертною програмою від підростаючого 
покоління чумаківців. Зачарували глядачів вихованці ДНЗ «Бура-

тіно», дітки з українською симво-
лікою дарували музичні та танцю-
вальні композиції. Українська піс-
ня – то живий скарб народу, жодне 

свято в Україні не минає 
без солов’їного співу, який 
славить рідну землю та все-
ляє віру й надію в щасливе 
майбутнє. Маленька Дар’я 
Попова подарувала гляда-
чам гостинну пісню «Біла 
паляниця», Настя Свистун 
виступила з композицією 
«Україна», Марія Гаркуша  
– «Веселі малярі», а Ліза Рибчинська виконала пісні «Країна моя» та 
«Україна – це ми».

«Будь щасливою, Україно, країна моєї долі, мій отчий доме, моя світла 
мріє, моя незраджена любове. Ми щиро віримо в те, що яскрава зоря над 
тобою буде вічною. Дихай вільно, моя Україно, гордо світові в очі ди-

вись!» – такі оптимістичні слова лунали в Чумаках на святі, яке відбулося в дусі 
найкращих українських традицій.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, с. Чумаки.  
 На фото автора: патріотичний дух нащадків славного козацього роду.
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На Дніпропетровщині проводить-
ся чимало культурних заходів. Чому 
їм приділяється особлива увага та 
як сьогодні влада області взаємодіє 
з громадою, «Дніпровській зорі» 
розповів директор департаменту 
інформа ційної діяльності та комуні-
кацій із громадськістю облдержад-
міністрації Віталій Маласай.

КУЛЬТУРА ТА ТРАДИЦІЇ
– Віталію Миколайовичу, роз-

кажіть, будь ласка, про себе. Як 
потрапили на роботу до Дніпропе-
тровської  облдерж адміністрації? 

– Народився у Дніпропетровську, ви-
ріс у Підгородному. Мама 
там працювала в школі 
вчителькою. Закінчив наш 
металургійний інститут. Із 
2006 до 2010 року був депу-
татом обласної ради. Після 
цього працював у Києві – у 
бюджетному комітеті Верховної Ради. До Дніпропетров-
ської облдержадміністрації мене за просили на роботу. І я 
прийшов сюди працювати за переведенням. 

– Ви були депутатом Дніпропетровської облас-
ної ради. З якими питаннями до Вас найчастіше 
зверталися виборці?

– Здебільшого зверталися люди зі звичайними жит-
тєвими проблемами: не вистачає коштів на лікування, 
на вулицях немає освітлення, погані дороги, несвоє-
часна ви плата заробітної плати, аварійні приміщення 
та інше. Коли людина просить тебе про допомогу, то 
не дивишся – де вона проживає, на якому виборчому 
окрузі… Я допомагав усім. На жаль, у наш час необхідне 
сприяння депутата для вирішення елементарних питань.

– На той час Ви входили до складу постійної комісії 
з питань культури, духовності та спорту. Рішенням 

яких проблем займались? Яка робо-
та у цьому напрямку проводиться 
нині в області?

– Дніпропетровщина - край із бага-
тою історією, культурними надбання-
ми і традиціями. Ось нещодавно в се-
лищі Капулівка козаки вшановували 
пам’ять отамана Івана Сірка, який сто-
яв на захисті країни сотні років тому. 
До Нікополь ського краю з’їхалися 
гості не лише з Дніпропетровщини, а 
й сусідніх областей. Такі заходи час-
то організовують в області. Їм влада 
приділяє особливу увагу, адже вони 
пропагують цінності нашої на ції, від-

роджують духовність, культуру 
та, що не менш важливо, сприяють 
патріотичному вихованню молоді.

ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДАМИ
– У 2012 році Ви балотувалися 

в народні депутати по 29-му од-
номандатному виборчому окру-
гу. Тож про проблеми жителів 
міста Підгородного та сел. Юві-
лейного знаєте не з чуток. Нео-
дноразово ЗМІ повідомляли, що 
у Підгородному склалася непроста ситуація з сміттє-
звалищами. Місь ка влада зві тує, що їх лікві довують, 
а громадяни, у свою чергу, скаржаться: маленькі сміт-
ники прибрали власноруч, а великі як були, так і за-
лишаються. Як Ви бачите вирішення цієї проблеми?

– Сьогодні багато що залежить від самих людей, 

точніше, від їхньої самоорга нізації. Якщо говорити 
про проблеми зі сміттям, то часто сміттєзвалища ви-
никають із вини самих людей. Мова йде не лише про 
придорожні смітники. Все починається з небажання 
людей жити за правилами.

– Одним із Ваших завдань в ОДА є взаємодія з гро-
мадськістю. Як ведеться робота з найактивнішими 
членами суспільства?

– Громадські ор га   нізації  повинні стати платформою 
взаємодії влади та громади. Революція гід ності та події 
на сході країни виявили нових лідерів громадянсько-
го руху, які є представниками активних кіл громадян, 
волонтерських організацій та вій ськового братерства. 
Ці люди повинні мати можливість доносити владі своє 

бачення розвитку регіону. Вони дуже 
різні. Час то їхні позиції не співпадають. 
Наше завдання – досягти консенсусу, 
разом працювати на благо області. У них 
багато цікавих ідей. Зараз створюється 
громадська рада при ОДА, щоб залу-
чити активістів, які допомагатимуть 

владі працювати ефективніше. 

НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ
– Що цікавого підготувало ке-

рівництво області до Дня Держав-
ного Прапора та Дня незалежності 
України? Як святкувала область 
цього року?

– Україна переживає складні часи. 
Наші національні свята Дніпропе-
тровщина відсвяткувала на найви-
щому рівні. Вони були наповнені па-

тріотичним духом. Традиційно ми вручили паспорти 
хлопцям та дівчатам, які народилися у День Прапора 
та День Незалежності України. Молодь підготувала ці-
каві флешмоби. Для городян та гостей міста виступали 
творчі колективи. Все було з україн ським колоритом!

Ярослава ХЛЄБНИКОВА.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ВІТАЛІЙ МАЛАСАЙ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – 
РАЗОМ ПРАЦЮВАТИ НА БЛАГО ОБЛАСТІ»

Хочу звернутися зі сторінок районної газети «Дніпровська 
зоря» до мешканців Новоолександрівської громади. У всіх 
нас є діти, й ми їх безмежно любимо. Та зовсім по-різному 
розуміємо цю любов і висловлюємо її. Одні забезпечують 
дітей матеріально, й вва-
жають, що цього достат-
ньо. Другі намагаються 
дати дітям гарну освіту. 
А треті не знаходять часу 
на дітей і віддають їх ді-
дусям та бабусям. Але 
кожен мріє, щоб його ди-
тина була успішною й са-
модостатньою, розумною 
й цікавою в спілкуванні. 
А для цього потрібно чи-
тати! Батьки забувають, 
що діти бачать саме в нас 
приклад для наслідуван-
ня, копіюють наші звич-
ки, переймають погляди та вміння. Тому, якщо хочете, щоб 
ваша дитина почала читати, почніть читати самі.

Буває так, що батьки приходять до бібліотеки, беруть книги 
для дітей і жаліються, що діти не читають, що доводиться їх 
змушувати читати. Дійсно процес виховання дитини потребує 
багато часу, але не жалійте його, сідайте й разом читайте те, що 
цікаво дитині, грайте з ними, побільше спілкуйтеся. 

І ми, бібліотекарі, зі свого боку, також долучаємо дітей до 
читання, проводячи різні цікаві заходи. Ми настільки глибоко 
занурені в життя, що часом не в змозі побачити цілісну карти-
ну. У цьому нам допоможуть письменники-сучасники. 

Письменник – це очі, думки, совість суспільства. Чесність, 
спроможність хоробро дивитися в вічі дійсності, й відкрито 
говорити правду, характеризують справжнього письменника. 
Наша бібліотека отримала нові книги, й це якісна українська 

література. Відомі далеко за межами України автори Ю. Ан-
друхович, Л. Дереш, О. Забужко, В. Лис, Д. Корній, А. Малігон. 
Їх твори вже є на наших поличках. Надійшла і книга-реквієм 
«Небесна сотня», це книга – посвята учасникам Революції гід-

ності, які віддали найцінніше 
– своє життя заради того, аби 
Україна та всі ми почали змі-
нювати свою державу на кра-
ще, жити в інший країні. Вона 
настільки зворушлива, що чи-
тати без сліз неможливо. 

З липня місяця наша бі-
бліотека отримує періодич-
ні видання в такому обсязі, 
що ми можемо задоволь-
нити потреби користувачів 
різного віку. До вашої уваги 
видання газет централь-
них органів влади, видан-
ня регіону, інформаційний 

вісник району – «Дніпровська зоря». Це також журнали 
для молоді, дітей, жінок. Журнали для майстринь нашого 
села та всіх охочих до рукоділля. Для садівників та ого-
родників є також цікаві видання.

Для своєї громади ми мріємо зробити з бібліотеки місце, 
де читач зможе провести хоч цілий день, і йому буде ком-
фортно, тепло й затишно. Він зможе отримати різноманітну 
інформацію, поспілкуватися та розважитися, а найголовні-
ше – навчитися чомусь. 

У всі часи народ цінував і шанував книгу. З’явилися елек-
тронні книги, вони дешевші за паперові, зручні в корис-
туванні. Але паперові книги, ілюстровані, неначе мають 
душу, саме від них наша духовність стає найбагатшою. 

Олена СТОРЧАК, завідувач сільської бібліотеки 
с. Новоолександрівки.

ДУХОВНІСТЬ

МУДРИМ НІХТО НЕ ВРОДИВСЯ, А НАВЧИВСЯ

Робота директора 
школи подібна до робо-
ти диригента велико-
го оркестру: які ноти 
підбереш, як настроїш 
виконавців – таку мело-
дію і матимеш. Бо ди-
ректор – це й учитель, і 
господар, і мудрий керів-
ник для педколективу, 
учнів та батьків. 

Ось уже тридцять 
років трудового життя 
на чолі працездатного, 
талановитого, творчого 
колективу Горянівської 

середньої школи стоїть Ніна Іванівна Боярчук. Ди-
ректор, вчитель-методист, спеціаліст вищої катего-
рії, «Відмінник освіти України», неодноразово на-
городжена грамотами Міністерства освіти і науки 
України, обласного департаменту освіти, районного 
відділу освіти. Працює з мрією про щасливе сус-
пільство, про торжество людських чеснот. До її слів 
прислухаються колеги, вона приваблює всіх про-
стотою в спілкуванні й глибинним мисленням. Як 
справжній педагог розуміє, що знання треба дати 
такі, щоб учні були впевнені в собі. Тому й вступає 
багато випускників до престижних вищих навчаль-
них закладів Дніпропетровська та всієї України. 
Завдяки своїм духовним та інтелектуальним силам 
стала помітною постаттю в громадсько-педаго-
гічному житті Дніпропетровщини. За багаторічну 
плідну самовіддану працю нагороджена відзнакою 
«Краща Жінка Придніпров’я – 2012». 

Невтомна праця на благо школи й усього, що з нею 
пов’язане, зробили життя цієї дивовижної жінки яскра-
вим і повнокровним, сповненим високого смислу. 

Як бачимо, «секрет» Ніни Іванівни – у розумінні 
важливості своєї праці. «У школі мають працювати 
лише фанатики в хорошому розумінні цього сло-
ва», – писав О. А. Захаренко. Вразлива, емоційна, 
талановита й великодушна, із незборимою життєвою 
енергією, здається, вона ніколи не відпочиває! Голос 
вимогливий, строгий, а в очах – іскринка, доброта. 
Вона любить дітей, і кожен з її учнів візьме часточку 
її любові в далеку дорогу, яку ми звемо життя. 

Ніна Іванівна добре розуміє, що вчителі та батьки 
– це союзники. Тому в школі активно працюють за-
гальношкільний та класні батьківські комітети, що 
створює атмосферу невимушеного спілкування.

Користуючись нагодою, від імені педагогічного, 
учнівського та батьківського колективів, хочемо при-
вітати Боярчук Н. І. з 30-літнім ювілеєм на посаді 
директора Горянівської СЗШ та побажати їй миру, 
добра й щастя, міцного здоров’я та достатку. Нехай 
тепло та затишок родинної оселі надійно захищають 
від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще бага-
то наповнених корисними справами й земними радо-
щами років. Будьте завжди молодою серцем і душею!

Педагогічний, учнівський та батьківський 
колективи Горянівської СШ.

МОЛОДА СЕРЦЕМ 
І ДУШЕЮ

ТРЕНІНГ

МОБІЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД 

Нещодавно в районі відбувся тренінг за проектом  «Навчання формальних та неформальних лідерів та лідерів 
сільських громад щодо гендерної інтеграції в процесі мобілізації сільських громад». У заході взяли участь  пред-
ставники 4 громад району: Ювілейної, Підгородненської, Чумаківської, Любимівської. Організатором даного про-
екту виступила районна рада у партнерстві з американським фондом «USAIDI» та Українським жіночим фондом. 

У ході проведення даного 
тренінгу присутніми були 
розглянуті наступні питан-
ня: реформа місцевого само-
врядування, як цінностний 
конфлікт; закон про місцеве 
самоврядування, задачі орга-
нів місцевого самоврядування 
в роботі з громадою; перева-
ги  реформи  децентралізації 
та виклики, які вона ставить 
перед сільськими громада-
ми, карта людських ресурсів 
громади, як основи розвитку, 
ефективне управління в громаді; ідентифікація та аналіз основних проблем та  потреб громади та їх ранжування 
з врахуванням гендерного компоненту, моделі мобілізації ресурсів громади, їх основні характеристики та мож-
ливості їх застосування з метою залучення маргінальних груп до процесу врядування, розвиток соціального 
капіталу, як основного ресурсу демократичних перетворень; соціальне партнерство; методи активізації місцевої 
громади; розробка тактичних планів  по мобілізації громади. Також відбулася презентація та обговорення пла-
нів мобілізації громад, опрацьованих у малих групах. Після обговорення всіх запланованих питань тренінгу 
було розроблено 4 проекти для реалізації в громадах. 

Керівництво районної ради розуміє перспективність та необхідність розвитку  проектного підходу у вирішен-
ні питань громад, тому підтримує цей важливий напрямок роботи Дніпропетровського району. 

Олександр МІТЬКОВ,  головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку територій та 
комунальної власності виконавчого апарату Дніпропетровської районної ради. 
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Гороскоп

очкаад рГо спо

Як каже мудрість... 

Овни. У ро-
боті ви будете 
успішні, але 
краще роби-
ти все поступово, щоб не 
потрапити в дурне стано-
вище. 

Тільці. Рухайтеся до 
поставлених цілей плано-
мірно – й досягнете всього, 
чого прагнете. Також на 
цьому тижні ви зможете 
вирішити деякі не менш  
важливі для вас питання, в 
тому числі фінансові.

Близнюки. Не намагай-
теся прискорити хід подій, 
щоб не заплутатися в про-
блемах. Краще пливіть за 
течією.

Раки. У цей період у вас 
буде не дуже багато робо-
ти, зате з’явиться більше 
вільного часу для себе. 

Леви. Проявивши такт і 
дипломатичність, ви зможе-
те успішно вийти з делікат-
ної ситуації. Головне  – віри-
ти у власні сили.

Діви. Труднощі, які на 
вас чекають, виявляться 
вам по плечу, і ви зможе-
те без особливих зусиль із 
ними впоратися. 

Терези. Нама-
гайтеся більш 
реалістично ди-
витися на життя 

– об’єктивність і оптимізм 
будуть гарантією вашого 
успіху. 

Скорпіони. Властива 
вам винахідливість може 
підвести вас, особливо, 
якщо ви візьметеся вирі-
шувати важливі особисті 
питання. 

Стрільці. Якщо ви змо-
жете повною мірою скори-
статися виниклою ситуа-
цією, у вашому житті поч-
неться біла смуга успіхів. 
Удача буде на вашому боці.

Козероги. Вам важко 
буде зосередитися на спра-
вах, так як всі ваші думки 
будуть зайняті особисти-
ми турботами. 

Водолії. На цьому тижні 
всі ваші фінансові пробле-
ми можуть вирішитися зав-
дяки своєчасній допомозі 
близьких вам людей.

Риби. Відкиньте убік 
емоції і робіть те, що ра-
дить вам здоровий глузд, 
і тоді ви зможете сміливо 
розраховувати на удачу. 

ЗДОРОВ’Я

БОТУЛІЗМ

Наближається осінь, багато хто 
запасається продуктами на зиму – 
займається консервацією. Проте не 
варто забувати про небезпеку, яка підстері-
гає при недбайливому процесі заготовлен-
ня: особливу увагу слід приділити 
ботулізму. Ботулізм – гостре ін-
фекційне захворювання, що спри-
чиняється специфічною бактерією 
– клостридією, яка розмножується у 
грунті та безповітряному середовищі, 
яка дуже стійка до подразників – спори 
бактерії витримують 1,5-годинне кип’ятін-
ня. Ботулотоксин – найсильніша бактеріальна 
отрута в світі, а смертність при ботулізмі 
може сягати 80%, тому не 
слід недооцінювати акту-
альність захворювання. 
Шлях розповсюдження – 
потрапляння бактерії з грунту на продукти, 
що готуються до консервації. Джерелом зара-
ження  є в’ялена, копчена, засолена риба, рибні 
консерви, ковбаса, консервовані овочі та фрук-
ти. Характерне також гніздове скупчення бак-
терій – отруйним може бути не весь продукт, 
відповідно і захворіють не усі, хто його вжи-
вав. Просте потрапляння бактерії до організму 
людини захворювання зазвичай не викликає – 
необхідне активне розмноження та накопичен-
ня токсину в умовах, де відсутній кисень – у 
консервованих продуктах. Ріст захворювання 
припадає на холодну пору року, коли активно 
споживається консервована їжа. Для нашого 
регіону характерний «рибний» ботулізм – че-
рез значне поширення виготовлення в домаш-

ніх умовах  в’яленої та копченої 
риби. Симптоми розвиваються 
дуже швидко – в лічені години 

після дискомфорту у животі та сухості 
у роті, хворі починають погано бачити – 

з’являється туман чи сітка перед 
очима, неможливо роздивитись 
предмети на різних відстанях. 
Потім починає турбувати по-
рушення ковтання. При тяжких 

формах хворі втрачають можливість 
самостійно дихати, тому підлягають 
невідкладній госпіталізації до від-
ділення інтенсивної терапії. Тому, 

якщо ви споживали консервовану 
їжу та відмічаєте вище названі 
симптоми – негайно зверніться 
до лікаря!

Фахівці інформують – в до-
машніх умовах забороняється: виготовляти 
солону, в’ялену, копчену рибу, м’ясні окісті та 
інші копчені м’ясопродукти;  консервувати в 
герметично закритих банках м’ясо й рибу, які 
є найбільш сприятливим середовищем для 
розвитку збудника ботулізму; консервувати 
гриби, овочі та фрукти, при переробці яких не-
можливе повне звільнення від залишків землі 
та піску, що можуть містити у собі спори. Такі 
продукти краще заготовляти шляхом мари-
нування або соління з домішками кислоти та 
солі, обов’язково в тарі, відкритій для доступу 
кисню. Перед вживанням їх знову рекоменду-
ється прокип’ятити.

Пам’ятайте, ваше здоров’я у ваших руках!
В’ячеслав БУШУЄВ, лікар-інфекціоніст.

СМАЧНОГО!
ЮШКА З РИБОЮ ТА ПОМІДОРАМИ

Інгредієнти: рибне філе 300-500 гр., цибуля – 2 шт., морква – 2 шт., 
картопля – 3 шт., помідори – 2 шт., лавровий лист – 2 шт., перець горо-
шком – 3-4 шт., зелень кропу, сіль.

Приготування: відваріть рибу й дістаньте її з каструлі, щоб вона не 
розварилася. Доведіть до кипіння бульйон. Тепер викладайте туди нарі-
зану кубиками картоплю, моркву кружельцями й варіть 15 хв. на слаб-
кому вогні. Покладіть шматки рибного філе, горошини перцю, лавровий 
лист і варіть близько 10 хв. Додайте зелень, нарізані часточками помідори 
й варіть ще 5-7 хв. Виключіть вогонь, посоліть, накрийте кришкою.

ОЛАДКИ З ЦИБУЛЕЮ, ПЕЧЕРИЦЯМИ ТА СИРОМ
Інгредієнти: цибуля – 1 шт., печериці – 6-8 шт., сир твердий – 100 гр., 

часник – 3 зубчики, сіль, чорний мелений перець, яйця – 2-3 шт., борошно 
– 5-6 ст. л., олія для смаження, сметана.

Приготування: наріжте маленькими кубиками гриби; натріть на дріб-
ній терці цибулю; сир натріть на крупній тертці; часник пропустіть через 
часниковий прес. Змішайте всі інгредієнти й додайте туди сметану, яєчні 
жовтки, сіль, перець, борошно та ще раз добре перемішайте. На розігріту 
з олією сковороду викладайте оладки за допомогою столової ложки. Об-
смажуйте з обох боків до рум’яної скоринки (по 1-2 хв. із кожного боку), 
потім накрийте сковорідку кришкою й доведіть до готовності на малень-
кому вогні – 3-4 хв. Подавайте оладки зі сметаною.

СОЛОДКІ МЛИНЦІ
Інгредієнти: молоко – 500 мл, яйця – 3 шт., борошно – 280 гр., 

цукор – 1 ст.л., сіль – 1 ч.л., олія – 3 ст.л., вершкове масло для зма-
щування готових млинчиків.

Приготування: у миску розбийте яйця, додайте сіль і цукор. Перемі-
шайте вилкою до однорідності. Влийте до яєць близько 200 мл молока й 
перемішайте. Додайте борошно й перемішайте до однорідності. Влийте 
молоко (близько 300 мл), перемішайте. Тісто має вийти рідким. Влийте 
олію. Тісто перемішайте й дайте постояти 15 хв. Добре розігрійте сково-
роду та змастіть її тонким шаром олії. У центр сковороди вилийте пів-
черпака тіста (в залежності від діаметра сковороди) й швидко розподіліть 
по всій поверхні тонким шаром, трохи повертаючи сковороду. Коли краї 
тіста почнуть підсихати й злегка рум’янитися – підчепіть млинець лопат-
кою й акуратно переверніть, щоб дати млинчику трохи підрум’янитися 
з іншого боку. За допомогою лопатки зніміть млинчик зі сковороди, пе-
рекладіть на тарілку та рясно змастіть розтопленим вершковим маслом.

У млинці можна загорнути будь-яку начинку на ваш смак, наприклад, 
мед, згущене молоко, варення або розтоплений шоколад.  

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
Щоб повністю видалити неприємний запах із тарілок, після того як на 

них лежала риба, треба спочатку протерти посуд папером, добре обпо-
лоснути холодною водою, після цього вимити гарячою. 

Темний наліт від чаю або кави можна протерти ваткою змоченою сто-
ловим оцтом. 

Посуд, у якому знаходилося тісто або молоко, слід мити спочатку хо-
лодною, а потім гарячою водою. 

Якщо їжа, яка готувалася в каструлі, пригоріла, й дно її не очищається, 
слід наповнити каструлю міцним розчином кухонної солі, залишити на 
ніч, а вранці прокип’ятити. 

Потемнілі каструлі та чайники зсередини можна вимити за допомогою 
кип’ятіння в них шкірки від яблук. 

Нову сковороду прожарити з жиром, а потім протерти кухонною сіл-
лю, їжа буде менше пригоряти. 

Кухонне приладдя з дерева довгий час зберігає свій колір, якщо перед 
кожним використанням занурювати його в холодну воду.

Дерев’яні обробні дошки можна позбавити від неприємного запаху, 
якщо мити їх гарячою водою з додаванням питної соди.

Якщо в воду для миття додати оцет, то від запаху оселедця або часнику 
не залишиться й сліду.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
ВІТАМІНИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ

Щоб задовольнити потребу організму в денній нормі корисних ре-
човин, рекомендуюється з’їдати не менше 500 гр. свіжих, корисних 
фруктів і овочів: картопля, хрустка морквина, червоний буряк, помі-
дори, будь-які сорти капусти. Обов’язково треба їсти горіхи, бобові, 
гриби. Також необхідно включати в раціон продукти, які містять віта-
мін С. Тому їжте щодня солодкий болгарський перець (особливо чер-
воний), городню зелень (сортові листові салати, кріп, петрушку). Щоб 
вирішити проблеми зниженого імунітету, а також, якщо погіршився 
стан волосся, нігтів, зубів, якщо з’явилася сонливість, додавайте в ра-
ціон вітамін А. Його ви знайдете в свіжій моркві, особливо корисний 
її сік. Їжте рибу, курячі яйця, вершкове масло. Відмінно урізноманіт-
нюють раціон кавуни.

Вітамін А, а також не менш потрібні Е і С, містяться в тих же кавунах, 
яких зараз безліч, а також у динях, свіжих яблуках, стиглих сливах. Зви-
чайно ж, не пропустіть сезон обліпихи, ягоди якої вже достигли й пода-
рують організму людини безліч антиоксидантів.

Пийте свіжовичавлений буряковий сік. Ще краще змішувати його з 
яблучним і морквяним. Такий коктейль забезпечить вас необхідними мі-
неральними солями та іншими корисними речовинами.  

• Треба вміти пе-
режити те, чого не 

можна уникнути.
• Своїм терпінням 

ми можемо досягти 
більшого, ніж силою.

ОПЕРАЦІЯ «УРОЖАЙ-2015»! 
Дніпропетровська ОДПІ повідом-

ляє, що по всій території Дніпро-
петровщини проводиться операція 
«Урожай-2015». Націлена вона на ви-
явлення працівників, які неофіційно, 
без законних на те підстав працюють 
у фермерів та інших сільгоспвиробни-
ків на зборі врожаїв. Особливої акту-
альності набуває це в жнива, коли для 
збирання врожаю додатково залуча-
ються комбайнери, механізатори та ті, 
хто безпосередньо працює в полях. 

Шановні фермери та сільгоспто-
варовиробники! Дніпропетровська 
ОДПІ звертається до вас із вимогою 
не нехтувати нормами трудового та 
податкового законодавства. Операція 
триватиме до повного збору врожаю, 
а разом із нею триватиме й робота ор-
ганів фіскальної служби в напрямку 
легалізації використання праці тих 
людей, які важко працюють, а нато-
мість позбавлені соціальних гарантій.   

Дніпропетровська ОДПІ.

ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

Втрачене посвідчення ветера-
на війни – учасника бойових дій 
серії АА № 087553 на ім’я Длуж-
невської Тетяни Петрівни, вва-
жати недійсним.

За ініціативи Головного 
територіального управ-

ління юстиції у Дніпропетровській області, з метою ре-
алізації конституційного права громадян на отримання 
безоплатної правової допомоги, розуміючи необхідність 
всебічного ознайомлення з механізмами захисту сво-
їх прав, гарантованих діючим законодавством України, 
враховуючи ситуацію, що склалася в країні, поділяю-
чи спільну мету щодо сприяння доступу до правосуддя 
учасників АТО, які знаходяться на лікуванні в медичних 
закладах та проходять/проходили службу в військових 
частинах Дніпропетровської області або у зоні проведен-
ня АТО, з метою надання безоплатної правової допомоги 
вказаним категоріям громадян, задля консолідації зусиль 
на рівні регіону 20 липня 2015 року був підписаний ба-
гаторівневий Меморандум про спільну діяльність щодо 
надання безоплатної правової допомоги. Робочими орга-
нами, які забезпечують виконання цього Меморандуму, 
є Регіональний та місцеві центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Дніпропетровського регіо-
ну, Головне територіальне управління юстиції у Дніпро-
петровській області та його територіальні органи, Всеу-
країнська громадська організація «Об’єднання адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу» та 
Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний 
фонд «ГОРЄНІЄ».

Дніпропетровське районне управління юстиції.

УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОН-
НОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ запрошує на 
роботу економіста І категорії відділу 
бюджетної політики, економічного 
аналізу та фінансування бюджетних 
установ. Основні вимоги: громадян-
ство України, вища освіта відповідно-
го професійного спрямування, стаж 
роботи за фахом не менше 3 років, 
володіння комп’ютерними програма-
ми. Документи приймаються протя-
гом 30 календарних днів із моменту 
опублікування оголошення. Умови 
прийому за тел. 27-10-38. Звертати-
ся за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Теплична, 5, кім. 6. Документи 
приймають протягом місяця з дня 
опублікування оголошення.

Споживче товариство Дніпро-
петровського району продає не-
житлове приміщення – об’єкт: 
«Продмаг № 8», розташований за 
адресою: Дніпропетровська об-
ласть, Дніпропетровський район, 
с. Долинське, вул. Кооперативна, 
буд. 1-а. Площа приміщення 69,1 
кв. м., ціна – 210 000 грн з ПДВ.

Телефон для довідок   
(095) 144-46-36.

На виконання доручення керівництва 
УДАІ Дніпропетровської області з ме-

тою посилення контролю за станом ТЗРДР на території обслугову-
вання, забезпечення безпеки дорожнього руху на під’їзних вулицях 
до загальноосвітніх навчальних закладів, попередження скоєння ди-
тячого дорожньо-транспортного т равматизму, пов’язаного з почат-
ком нового 2015-2016 навчального року, співробітниками ВДАІ були 
проведені обстеження вулично-дорожньої мережі й технічних засобів регулювання дорожнього 
руху на відповідність вимогам ДСТУ-3587-97.

По виявленим недолікам керівникам дорожніх організацій і головам органів місцевої влади 
відповідальним за утримання видані приписи для їх усунення. 

Вадим ВОЛОШИН, державтоінспектор ВДАІ з обслуговування Дніпропетровського району, майор міліції.

ДАІ ІНФОРМУЄ
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На базі Зорянської СШ (директор Людмила 
Кулак) відбулася Х районна комплексна спар-
такіада «Краще спортивне село», присвячена 
65-й річниці утворення ВФСТ «Колос» АПК 
України. Майже 60 учасників змагалися в дев’я-
ти турнірах із шести видів спорту.

КУЛЬОВА СТРІ ЛЬБА 
Чоловіки: І місце – «Зоря» (Чумаківська сіль-

ська рада, тренер Сергій Коваленко); ІІ місце – 
«Чайка» (Степнянська сіль-
ська рада, капітан Богдан Ку-
лик); ІІІ місце – «Партизан» 
(Партизанська сільська рада, 
тренер Валентин Щербатюк). 

Жінки: І місце – «Балів-
ка» (Балівська сільська рада, 
тренер Олександр Погріб-
ний); ІІ місце – «Зоря» (ка-
пітан Ольга Шишенко); ІІІ 
місце – «Чайка» (капітан Ка-
терина Глущенко).

В’ячеслав Сорочан, голо-
ва РО ТСОУ: «На вогневий 
рубіж вийшли 17 чоловічих 
та 6 жіночих ко-
манд. У чоловічому 
турнірі, зі значним 
відривом (14 очок) 
чемпіонами стали 

зорянці – Олександр Дьячков та Микола Масла-
ківський. Серед жінок кращими виявилися ді-
вчата із Балівки – Аліна та Тетяна Шатрави, які 
всього на 1 очко випередили місцевих снайпе-
рок».

ДАРТС 
Чоловіки: І місце – «Зоря» (тренер Сергій 

Вербицький); ІІ місце – «Відродження» (Чума-
ківська сільська рада, капітан Олександр Заров); 
ІІІ місце – «Балівка» (капітан Руслан Дудка). 

Жінки: І місце – «Відродження» (капітан Ді-
ана Баранник). ІІ місце – «Зоря» (капітан Аліна 
Гноєва). ІІІ місце – «Балівка» (капітан Аліна 
Шатрава).

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС 
Чоловіки: І місце – Олександр Коломоєць 

(«Партизан»); ІІ місце – Микола Чехлатий («Ба-
лівка»); ІІІ місце – Микола Бомбир («Зоря»). 

Жінки: І місце – Аліна Шатрава («Балівка»); 
ІІ місце – Наталія Білич («Партизан»); ІІІ місце 
– Катерина Глущенко   («Чайка»).

Валентина Стець, Чумаківський сільський 
голова: «Ми завжди раді вітати у себе спортс-
менів із інших громад. Таке суперництво сти-
мулює сільських фізкультурників. Цьому під-
твердження – команда з села Маївка, яка так і 
називається «Відродження». Після десятиліть 

«мовчання» маївчани дебюту-
вали дуже успішно (5 комп-
лектів медалей). Їх тренер – 
аматор Віктор Шумін ставить 
амбітні завдання перед своїми 
підопічними. А рівнятись є 
на кого: Валентин Щербатюк, 
Сергій Вербицький, Олек-
сандр Погрібний, Катерина 
Глущенко. Це справжні лідери 
своїх колективів».

ВОЛЕЙБОЛ 
І місце – «Партизан» (ка-

пітан Віталій Заболотний); ІІ 
місце – «Зоря» (капітан Сергій 

Автушенко); ІІІ місце – 
«Балівка» (капітан Ігор 
Легеза).

МІНІ-ФУТБОЛ
І місце – «Балівка» 

(капітан Іван Синяв-
ський); ІІ місце – «Пар-
тизан» (капітан Віталій 
Астапенко); ІІІ місце – 
«Відродження» (тренер 
Віктор Шумін).

ГИРЬОВИЙ СПОРТ 
І місце – Віталій Ко-

ляда («Балівка»); ІІ міс-
це – Сергій Автушенко 
(«Зоря»); ІІІ місце – Ві-
ктор Клочко («Відро-
дження»).

Людмила Стрежньова, голова ДРО ВФСТ 
«Колос»: «Як і 10 років тому любителі спорту 
району виборювали нагороди на чудовій спор-
тивній базі Зорянської СШ. Баталії проходили 
одразу на двох волейбольних та футбольних 
майданчиках, в двох секторах з дартсу та кульо-
вої стрільби, для тенісистів підготовлені 3 ігрові 
столи. Саме завдяки такому забезпеченню зма-
гання пройшли чітко й організовано. Дякуючи 
за гостинність директора Людмили Василівни, 
ми виступаємо з ініціативою про проведення на 
базі школи обласної спартакіади. Цього сезону 
обласний форум сільських фізкультурників від-
будеться в с. Апостолове. Щиро зичимо нашому 
районному чемпіону – команді з Партизансько-
го успішних виступів та вибороти якомога біль-
ше нагород».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, голова КФК «Фаворит». 

У кожної дитини є 
талант, і ми перекона-

лися в цьому, побувавши в черговий раз у КЗ «Центр соці-
альної підтримки дітей та сім’ї «Добре вдома» (директор 
Олена Гуржій). Наша зустріч почалася бесідою з дітьми,  
які залишилися без батьківського піклування. Худож-
ній керівник 
районного Бу-
динку культу-
ри Анна Ткач 
познайомила 
вихованців з 
державними символами України, а методист Будинку 
культури Марія Шевченко розповіла про значну подію в 
історії Української держави – 24-ї річниці проголошення 
її незалежності.  

Півтори години пізнавального спілкування  отримали 
діти Центру, а в колективній роботі у дітей розкрилася 
душа. Вони не нудьгували, а перебували у полоні пре-
красного мистецтва. Під керівництвом дорослих діти ви-
різали сердечка з різнокольорового паперу, які в результа-
ті склалися у велике серце, в середині якого розмістили прапор незалежної України. 

Насамкінець усі діти сфотографувалися на пам’ять разом із плакатом «Діти за вільну Україну». 
Кажуть, що про зрілість суспільства можна судити з того, як воно ставиться до людей похилого віку 
та до дітей. Я прошу всіх: не будьте байдужими до сиріт. Поділіться з ними душевним теплом. Не 
говоріть багато про добро, а просто його творіть.

Лідія ЛЄНЬ, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності РБК.

Діти за вільну
Україну

ПІЗНАВАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ

Мабуть не всі жителі Дніпропетровщини знають де зна-
ходиться село Горянівське... В далекому 1958 році я при-
їхала сюди на роботу завідуючою Горянівської бібліоте-
ки, і село тоді відносилось до м. Дніпропетровська. Потім 
його приєднали до Петриківського району, і лише в 1965 
році село Горянівське стало населеним пунктом Дніпро-
петровського району. На території горянівських земель 
вже був створений радгосп «Кіровський» (1964 р.), де пер-
шим директором був Марусетченко Г. С.

На околиці села знаходилась тваринницька ферма, з якої 
я й почала налагоджувати зв’язок із пропаганди книги се-
ред трудівників села й радгоспу. Велику допомогу в цьому 
мені надавала бригадир ферми Калиста М. Г., яка все своє 
трудове життя працювала для розвитку тваринництва, 
підвищення надоїв молока, покращення поголів’я стада. 
Вона сама багато читала, як книг із підвищення кваліфіка-
ції, так і художньої літератури, й допомагала мені зацікав-
лювати тваринників до читання. Деякі з тодішніх читачів, 
такі як Мітрошкіна З. П., Стельмах Р. і інші, й до сьогодні 
є активними відвідувачами бібліотеки.

Калиста М. Г. за свою наполегливу працю нагороджена 
медаллю «За доблестный труд». Натхненно працювала в 
тваринництві й Волощук Л. А. Вона також одержала наго-
роди за досягнення в цій нелегкій, але почесній праці. На 
ланах радгоспу працювала молодіжна  ланка, де вирощу-
вали високі врожаї цукрового буряка, кукурудзи (Савенко 
А. Д., Левадська Т. М. і інші).

Із створенням Дніпропетровського району налагодився 
зв’язок із сільськогосподарськими підприємствами Кіров-
ської селищної ради, працівниками державних установ 
села: школи, бібліотеки, ФАПу. Службовці допомагали 
радгоспу в прополці сільськогосподарських культур та 
збору врожаю, а Кіровський і Горянівський клуби разом із 
працівниками бібліотек виступали з концертами на фер-
мах і польових станах. 

Разом із радгоспом розвивалось і село: за кошти радгос-
пу була побудована Горянівська СШ, тоді директором рад-
госпу був Боярчук І.П., побудований ФАП, відремонтова-
но Горянівський клуб, в будинку старої школи зроблений 
ремонт і переведено Горянівську сільську бібліотеку, в 
селі працював дитячий садок.

Хочу сказати про трудолюбивих людей села, більшість 
із яких успішно працюють і навчаються. Більше 500 чо-
ловік відвідують бібліотеку. Я проживаю в цьому насе-
леному пункті  вже 57 років, і дуже поважаю цих людей, 
люблю рідне село. Мною була складена пісня, де звучать 
такі слова:

Горянівко, моя Горянівко,
Ти – частина моєї душі.
Оживають надії і мрії,

Коли з снів прокидаєшся ти.
Добрі люди у нас, працьовиті,

Люблять пісню й книгу, і квіти.
Тут верба в нас росте,

Тут калина цвіте,
Солов’їні пісні чути в лісі.

Хочу від щирого серця звернутися до своїх односельців: 
любіть своє село, дбайте про його красу й чистоту довкіл-
ля. Якщо кожен з нас буде дбати про розвиток, і не буде за-
бруднювати ліс, наші діти й онуки будуть мати прекрасне 
майбутнє, рости здоровими й щасливими. 

Лідія РУБАН, ветеран праці. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКО МУ РАЙОНУ – 50

ГОРЯНІВКО, 

Звернення Дніпропетровської обласної організації 
Товариства Червоного Хреста України

Шановні співвітчизники! До 31 жовтня 2015 року проводиться акція 
«Милосерддя» під гаслом «Підтримаємо беззахисних, допоможемо потер-
пілим». Якщо ваші серця відкриті для співчуття, якщо горе ближнього – 
ваш біль, завітайте до районних організацій Червоного Хреста України за 
місцем проживання. 

Тут завжди готові прийняти від вас продукти харчування, одяг, взуття, 
речі першої необхідності, щоб не залишати на одинці з бідою, нагодувати 
та обігріти самотніх і немічних, старих й убогих, поранених і переміщених 
осіб із зони АТО. Банківські реквізити: р/р 26006000783015, АТ «ОЩАД-
БАНК» філія Дніпропетровське ОУ, МФО 305482, код ЄДРПОУ 26460153. 
Телефон (067) 981-34-75 – Дніпропетровська райорганізація ТЧХУ. 

ТВОРІМО МИЛОСЕРДЯ РАЗОМ! 

2 вересня святкує свій поважний День 
народження, (бо вже розміняв 8 десяток 

років!) прихильник і постійний читач га-
зети «Дніпровська зоря», оптиміст по жит-

тю, який постійно 
займає активну жит-

тєву позицію, 
Віктор БАРАНЕЦЬ 

Шановний 
Вікторе Трохимовичу!

Сердечно вітаємо 
з днем народження,

Бажаємо щастя, 
гараздів без ліку,

Міцного здоров’я 
та довгого віку.

Нехай оминають 
всі болі й тривоги,

Хай стелиться 
                   довга життєва дорога.

ЮВІЛЕЙНА СПАРТАКІАДА

ТИ – МОЯ ДУША

СПОРТ

Наш індекс: 61707.
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грн; на 4 місяці – 29,40 грн. 
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