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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

К у л ь т у р а С о р т Р е п р о д у к ц і я Ц і н а ,  г р н

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 13.09.2015 року.

Індивідуальний підхід до кожного клієнта 
та гнучка система знижок .

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

ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ РАЙОНУ!
З кожним роком зростає престиж підприємницької діяль-

ності, підвищується професійний рівень підприємств та 
їхнє прагнення до ведення грамотного, цивілізованого біз-
несу. 

Як визнання великого внеску підприємництва в розвиток 
нашого району, вкотре відзначаємо ми ваше професійне 
свято. Для нас це приємна нагода висловити вам велику по-

дяку за самовіддану працю, високий рівень професіоналізму й життєву енер-
гію. Підприємливі люди – основний капітал економіки. Від їхньої ініціативи, 
вміння організувати справу, надихнути людей, які працюють поруч, великою 
мірою залежать позитивні результати діяльності підприємств.

Вітаючи вас із професійним святом, бажаємо добра, здоров’я, сімейного за-
тишку та благополуччя, успіхів у справах на благо нашого району!

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

Указом Президента України за значний особистий внесок 
у державне будівництво, консолідацію українського суспіль-
ства, соціально-економічний, науково-технічний, культур-
но-освітній розвиток України, активну громадську діяль-
ність, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, 
почесне звання «Заслужений працівник сільського господар-
ства України» присвоєно Володимирові Івановичу Климен-
кові, директору приватного підприємства «Перемога АВК».

Понад шість десятиліть нелегкої сільськогосподарської праці за 
плечима в нашого знатного земляка. Та його відкрита усмішка, 
життєвий запал хлібороба випромінюють таку щирість, невтом-
ну вдачу й працелюбність, надзвичайну любов до рідної землі, 
наче й не було тих десятиліть. А енергія й завзяття, невгамовний 
відповідальний характер щоденно, й у будні, і в свята, кличуть 
до землі, в безкраї поля, до тяжкої сільськогосподарської роботи.

Секретом своїх трудових успіхів Володимир Іванович ділить-
ся з радістю: 

– У 16 років упер-
ше мій дядько при-
вів мене на роботу 
в поле. Ще будучи 
юним, я навчався секретам хліборобської науки в своєї рідної тітки 
ланкової Галини Панфилівни Дірявки та працівників її ланки. Вона 
була передовою трудівницею, за старанну працю отримала орден Ле-
ніна. А ще в роки війни була відважною зенітницею. Тож працелюб-
ність і вміння сміливо прямувати до поставленої мети, не відступа-
ти перед труднощами, в нашій родині передається в спадок, як най-
дорожчий скарб. Любов’ю до сільськогосподарської праці заразив я й 
свого сина Анатолія. Не дивлячись на його яскравий життєвий шлях, 
багатий здобутками в інших галузях і професіях, тяга до землі та від-
повідальність перед людьми стали найважливішими. Працює разом 
зі мною й донька та онуки. Тож мене просто переповнює гордість за 
своїх рідних, мені є кому передати в надійні руки справу свого життя.

А от повагу серед людей можна заслужити тільки своїм особистим 
прикладом. Я завжди на роботі перший, ще працівники не приїхали в 
поле, а я вже все оглянув, спланував роботу, визначив складні ділян-
ки. Людям треба чітко ставити завдання, організувати умови для 
роботи, а потім і суворо питати про її виконання. А от коли бачиш 
результати своєї праці, як колосяться поля, зерном заповнюються за-
сіки, тут вже відкривається друге дихання, і не хочеться ні спати, ні 
їсти, хочеться ще більше працювати, дарувати радість людям.

А ще часом болить моя хліборобська душа... Болить від того, 
що немає підтримки держави працівникам на землі. Талановитих 
сільгоспвиробників багато, навіть серед молодих моїх колег, але ж 
часто вони потрапляють в скрутні умови, бо не застраховані від 
неврожаю. А від держави допомоги немає, а банки заганяють тру-
дівників, які годують весь народ, у непроглядну кабалу. 

Турбує мене сьогодні молодь, яка наче кинута напризволяще, й не 
розуміє, на жаль, головних постулатів життя – праця й добро. Мені 
доводиться особисто розповідати молодим людям, що топтати мо-
лоді пагони пшениці не можна, бо на цьому полі зростає майбутній 
хліб. А ще ганебніше явище, яке надзвичайно розповсюджене в наш 
час – висипання сміття на родючі ґрунти. Тож замість того, щоб 
займатись благородною хліборобською справою, щоденно цілий загін 
охорони нашого підприємства об’їздить територію господарства, 
ловить на «гарячому» порушників та прибирає стихійні звалища бу-
дівельного та побутового сміття. 

Серце щемить навіть за стрункі дуби, які виростали разом зі 
мною, а сьогодні бездумно знищуються. Досі згадую, як під мотузоч-
ку висаджували ці молоді деревця лісопосадок жіночки, а я їх, ще 
безвусим, прополював на тракторі «Універсал». Сьогодні ж їх без-
турботно спилюють випадкові люди для своїх потреб. Або, ще гір-
ше, по-варварськи спалюють лісопосадки... З великої поваги до тру-
дарів, які садили лісосмуги, ми, разом із працівниками господарства, 
старанно доглядаємо їх, обкошуємо, спилюємо старі дерева, висад-
жуємо молоді саджанці.

 Дуже мені хочеться, і я мрію про те, щоб у всій Україні, й у нас в 
Дніпропетровському районі, керівниками ставали люди, які б турбу-
вались про  підростаюче покоління, душею вболівали за землю, розбу-
довували й розвивали сільське господарство. 

Матінка-земля дуже терпляча, та обманути її, як і жінку, можна 
лише один раз, а вдруге вона для нас вже не буде щедрою й родючою, 
примусить сплатити всіх за рахунками. З огляду на свій поважний 
трудовий шлях та досвід я маю право сказати відверто: бідний той, 
хто живе лише щоденними турботами й не спрямовує свій погляд у 
майбутнє. І дуже важливо, не тільки мріяти, а й робити конкретні 
кроки, добрі справи, які б наближали зміни на краще. 

Таміла ЖОРНЯК.
На фото автора: Роман Пруденко вітає Володимира Клименка з 

високою президентською відзнакою.

ЗАСЛУЖЕНИЙ  ПРАЦІВНИК  СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА  УКРАЇНИ
Володимир Клименко все своє трудове життя 

присвятив сільськогосподарській галузі. Починав 
працювати в полі, й доріс до голови колгоспу «Пе-
ремога». На посаді директора ПП «Перемога АВК» 
працює з 2000 року. Завдяки досконалому володін-
ню виробничо-технологічними процесами в сіль-
ському господарстві, підприємство досягло високих 
показників, як у рослинництві, так і в тваринництві. 

Досягнення Володимира Івановича в професійній 
діяльності відзначені Орденом «Трудового Червоно-
го Прапора» (1977 рік), Орденом «Дружби народів» 
(1986 рік), відзнакою Дніпропетровської облдержад-
міністрації «За розвиток регіону» (2001 рік), Орденом 
«За заслуги» ІІІ ступеню (2010 рік). У 2013 році за ва-
гомий вклад у розвиток агропромислового комплексу 
Дніпропетровського району, активну громадську по-
зицію й відданість інтересам району, Володимирові 
Клименку присвоєне звання «Почесний громадянин 
Дніпропетровського району».

Володимир Слісаренко, м. Підгородне:
ВОЛОДИМИРОВІ КЛИМЕНКУ

Скільки ж раз переміряв 
він ногами поля,

Кожен день турбувавсь, 
щоб родила земля!

І від батька до сина було чути слова:
Люби, синок, землю, 

бо вона теж жива!
Вже не ходить пішком, а поля об’їжджає,
Що колись обходив, то й вночі їх впізнає!
То ж і чую я часто від його трударів:
Якби він лиш тримався, 

та якби не хворів!
Люди просять у Бога дать здоров’я йому
За любов до землі, за безсоннії ночі,
Щоб людей цінував, щоб не плакали очі
І щоб успіх добутий з народом ділив,
Бо він вийшов з народу, 

і народ завжди з ним!

Шановний 
Володимире Івановичу!

Щиро вітаємо Вас із 
присвоєнням почесного звання 
«Заслужений працівник сільського 
господарства України» згідно з Ука-
зом Президента України №491/2015 
від 21 серпня 2015 року «Про відзна-
чення державними нагородами України 
з нагоди Дня Незалежності України» та 
бажаємо міцного здоров’я, миру, злагоди, 
здійснення всіх мрій та сподівань на краще.

Роман ПРУДЕНКО, 
в. о. голови райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, 
голова районної ради.
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– Анатолію Володимировичу! У Вас досить ба-
гатий досвід депутатської діяльності – і на міс-
цевому рівні, і на всеукраїнському. Що особисто 
хотілося б очікувати від нових виборів?

– Завтра розпочинається висунення кандидатів, 
тому сьогодні вже можна про це говорити. А бажан-
ня одне: дуже хочеться, щоб ці вибори були спра-
ведливими.

– А в чому саме бачиться Вам така справедли-
вість? Можна більш конкретніше?

– Звичайно. Насамперед, ота справедливість 
бачиться в тому, що людина приходить на ви-
борчу дільницю і голосує за того, за кого вона 
хоче. Повторюю: за того, за кого хоче особисто! 
Тобто без будь-яких на цей рахунок підказок. 
Ми ж знаємо, що такі «підказки» (та ще й за пев-
ні кошти!), на жаль, відбувається. А треба, щоб 
людина вибирала сама. Ну, а далі: її особистий 
голос, коли вже будуть вестися підрахунки го-
лосів, не повинен зникнути. На жаль, «практика 
зникнення голосів» також існує. Тобто справед-
ливість повинна полягати в тому, щоб під час 
підрахунку голосів не відбувалося різного роду 
фальсифікацій. Тоді і в районній раді, і в міській, 
і в обласній будуть не «привозні» депутати, як 
їх називають в народі, а саме ті посланці, яким 
дійсно довірено там бути.

– Хороше побажання. Але треба, щоб такі люди 
були. Висунення кандидатів, як ві-
домо, розпочинається вже завтра, і у 
людей, думається, вже склалися пев-
ні думки щодо них. А у Вас особисто є 
вже якісь імена на прикметі?

– А чому – якісь? Це конкретні імена, 
конкретних людей, які, передусім, вбо-
лівають за Дніпропетровський район. 
Знають його проблеми. І не просто зна-
ють, а вже докладали й продовжують 
докладати певні зусилля для їх вирі-
шення. І, повірте, хтось інший – навіть 
дуже й дуже відомий! – у депутатських 
корпусах не потрібен.

А імен вистачає. Я, наприклад, хо-
тів би бачити кандидатом у депутати 
Дніпропетровської районної ради сво-
го колегу Ярослава Владиславовича Ляпіна. Дуже 
відповідальна людина! І Дніпропетровський ра-
йон для нього не чужий. Він ніколи не залишався 
осторонь його проблем. Також хотілося б бачити 
тут кандидатом нинішнього в. о. голови Дніпропе-
тровської районної державної адміністрації Романа 
Вікторовича Пруденка.

– Він, як відомо, на керівних посадах Дніпропе-
тровського району вже чимало років.

– Так. Тобто для нього Дніпропетровський район 

БЕСІДА З АВТОРИТЕТНОЮ ЛЮДИНОЮ

уже не чужий. Прекрасно знає його проблеми. І не 
просто знає, а працює над їх вирішенням. 

 – А можна хоча б декілька прикладів? Тобто 
тих, які вам відомі?

– Будь ласка. Як ви думаєте, питання паїв вирі-
шено сьогодні до кінця? На жаль, ні. Тому цьому 
питанню Роман Вікторович приділяв і приділяє до-
сить серйозну увагу. І передусім – захищаючи ін-
тереси мешканців Дніпропетровського району. Тре-
ба, до речі, знати, що вирішувати такі питання – по 
справедливості! – треба не в Києві, а тут, на рідній 
землі. Як і багато чого іншого. Взяти, скажімо, те ж 
водопостачання. Ні для кого не секрет, що ряд на-
ших сіл, починаючи з Волоського, нині можуть самі 
вирішувати такі питання. Однак оплату, на жаль, 
поки що треба платити місту... А питання соціаль-
ного захисту населення? Нині воно дуже гостре! І 
мені, скажімо, імпонує той факт, що Роман Вікторо-
вич не відвертається від людських проблем. І таких 
прикладів, як кажуть, греблю гати.

– Тобто це людина, яка не байдужа до різного 
роду районних проблем?

– І не просто не байдужа, а та, яка може само-
стійно приймати рішення. А це дуже важливо. 
Бо прийнявши якесь рішення, ти тут же несеш за 
нього персональну відповідальність. У Романа Ві-
кторовича, слава Богу, з цим усе нормально. Він 
людина слова. По народному кажучи, не ледачий. 

І що також дуже й дуже важливо, вміє будувати 
стосунки з людьми. Лише один приклад. Ви пам’я-
таєте минулу зиму? У місті було – не пройти, не 
проїхати. А в селі? Двометрові снігові замети! І 
тоді Роман Вікторович звернувся до фермерів, до 
всіх небайдужих людей, і ми всі разом за добу очи-
стили понад 40 кілометрів траси. Хутірське, Горя-
нівське, Степове, Ювілейне, Чумаки, Зоря, Маїв-
ка... Так це ж лише один приклад. А коли, скажімо, 
горіли торф’яники і їх треба було загасити? Хто 

тоді разом з „емчеесниками” займався цим? Знову 
ж таки, він. І таких прикладів чимало. І якщо вже 
зайшла мова про нього, то тут треба було б сказати 
і ось про що.

– Про що саме?   
– Він, давайте називати речі своїми іменами, про-

йшов життя. На керівні посади Дніпропетровської 
райдержадміністрації потрапив, як кажуть, не з ву-
лиці, що, на жаль, дуже часто відбувається зараз. 
Прізвища міністрів не встигаємо запам’ятовувати! 
А у нього за плечима вже певний життєвий досвід. 
Розпочинав у Амур-Нижньодніпровському районі. 
Розпочинав з рядових посад. Потім був керівником 
відділу. Ще пізніше – першим заступником голови 
райдержадміністрації. І саме на його плечах лежала 
відповідальність за стан комунального господарства 
району. А що таке Амур, я знаю прекрасно. Підто-
плення! Як весна – так і рятуй приватні будівлі! До 
речі, така ж проблема існує і в Дніпропетровському 
районі. Тобто я за те, що у будь-яких виборних ор-
ганах повинні бути люди не з вулиці, не оті партійні 
крикуни-горлопани, від яких уже у вухах лящить, 
а люди, яким по-справжньому болить їхній район. 
Хотілося б сказати, у зв’язку з цим, і ось про що.

– Будь ласка.
– Ми хочемо мати Україну економічно сильною 

державою. І це зрозуміло. Все життя стояти перед 
усім світом з протягнутою рукою не гоже. Тим біль-

ше, що набрані кредити треба 
колись віддавати. Але сама по 
собі економічно сильна Україна 
не з’явиться. Її треба розбудо-
вувати з низів, з того ж, скажі-
мо, Дніпропетровського району. 
Тому в депутатських структу-
рах будь-якого рівня треба від-
стоювати інтереси селян. І саме 
такими людьми я особисто бачу 
Ярослава Владиславовича  Ляпі-
на та Романа Вікторовича Пру-
денка. Дуже хотілося б, щоб вони 
висунули свої кандидатури.

– Анатолію Володимирови-
чу! А у Вас особисто немає та-
кого бажання? У ту ж, скажімо, 

обласну раду від Дніпропетровського району?
– Висунення кандидатів, як відомо, розпочнеться 

з 5 вересня. Але до мене вже приходили деякі де-
легації з проханням висунути і свою кандидатуру. 
Я пообіцяв їм подумати над такою пропозицією. 
Швидше усього, їхні побажання будуть враховані.

– Дякую Вам за пряму відверту розмову.

Микола АМУРСЬКИЙ.
Фото Наталії Яківець.

Анатолія Володимировича Клименка представляти не треба. Це людина, яку дуже добре 
знають не тільки на Дніпропетровщині, але і в Україні. Свого часу працював у органах 
держаної безпеки, був заступником голови Дніпропетровської міської ради, заступником 
голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Окремий його послужний 
список це депутатська діяльність. Був депутатом Дніпропетровської міської ради, в 2002 
році обирався народним депутатом України. Нині депутат Дніпропетровської обласної 
ради. А ще Анатолій Володимирович прекрасний господарник. Адже приватне підприєм-
ство «Перемога АВК» досить добре відоме не лише у Дніпропетровському районі, чи на 
Дніпропетровщині, але й в Україні та за її межами. Однак наша сьогоднішня розмова має 
дещо інше спрямування. Попереду, як відомо, вибори до місцевих рад. Завтра розпочина-
ється висунення кандидатів. Про це сьогодні досить широко говориться не лише в засобах 
масової інформації, але і в трудових колективах та сімейному колі. Тому, розпочинаючи 
нашу бесіду, хотілося б знати його думку: якими бачаться йому ці вибори, які відбудуться 
25 жовтня цього року? З цього, власне, й розпочинаємо розмову.

Анатолій     КЛИМЕНКО: 
«У  ЛЮДИНИ  ЗАВЖДИ  ПОВИННА 
БОЛІТИ  ДУША  ЗА  СВІЙ  РІДНИЙ  КРАЙ»

Робочі будні Романа Вікторовича Пруденка.

Роман Вікторович Пруденко та Ярослав Владиславович Ляпін під час робочої поїздки по району.
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ВСЕ БУДЕ НА ВІДМІННО!

вято Першого дзвоника під назвою «Зі-
бралася вся наша родина» у Підгород-
ненській СЗШ-3 Дніпропетровського 

району звучало сотнями дзвінких дитячих голосів 
і потопало в різнобарв’ї квітів та яскравих щи-
рих посмішок. Цьогоріч школа відзначає свій юві-
лей – 65 років, із них 10 – навчальний заклад вже 
має нове сучасне приміщення. Тож привітати із 
знаменною подією альма-матір десятків поко-
лінь підгородненської дітвори завітали почесні 
гості: Віталій Миколайович Маласай – директор 
департаменту інформаційної діяльності та ко-
мунікацій із громадськістю обласної державної 
адміністрації та Микола Олександрович Семенюк 
– керуючий справами виконкому Підгород-
ненської міської ради.

Віталій Миколайович звернувся до шко-
лярів та вчителів із урочистими теплими 
словами: «Недарма 1 вересня, День знань, 
називають ще й всенародним святом му-
дрості, адже саме цей день відкриває до-
рогу в майбутнє для кожної людини. І саме 
від того, скільки зусиль і праці буде докладено для 
здобуття знань у 
шкільні роки, зале-
жить успіх людини 
в дорослому жит-
ті. Щира вдячність 
всім педагогам за 
самовіддану працю, 
за виховання підро-
стаючого поколін-
ня в дусі любові 
до рідного краю. І 
особливо приєм-
но привітати в цей 
святковий день найменших винуватців свята – пер-
шачків, адже Перший дзвоник прокладає їм шлях у 
незвідану чарівну країну Знань». 

Першокласників радо зустрічала вся шкільна ро-
дина привітними словами та подарунками. За до-
брою традицією учні 11-го та 9-х класів тримали їх 
за руку в цей хвилюючий святковий день. У цьому 

році вперше переступили поріг Підгородненської 
СЗШ-3 105 дівчаток та хлопчиків, школа поповни-

лась аж на 4 перших класи! 
Педагог Василь Сухомлин-
ський говорив, що в душі 
кожної дитини є невидимі 
струни. І якщо їх торкнеть-
ся рука вчителя, то вони 
гарно зазвучать. Тож нехай 
першокласники будуть та-
лановитими, сумлінними й 
розумними учнями.

Надзвичайно радий по-
чатку 2015-2016 навчально-
го року й черговій зустрічі 

зі школярами директор школи Юрій Васильович 
Крічкевич. Він запевнив, що навчальний заклад 
повністю підготовлений для початку занять, тож 
побажав учням отримувати задоволення від пізнан-
ня нового й цікавого, успіхів і перемог! А кращих у 
навчанні учнів 5-10 класів за результатами 2014-2015 
навчального року на шкільній лінійці відзначили 

грамотами та оплесками: Тетяну Рак – 10 клас; Ста-
ніслава Кривошею – 8-А клас; Давида та Меланію 
Лук’яненко – 6-Б клас; Артема Ткача – 5-Б клас; Сер-
гія Вернигора, Марію Грекову та Олександру Кова-
ленко – 5-А клас. 

У цей день педагоги та батьки бажали всім дітям, 
щоб їхнє шкільне життя було яскравим та радісним. 
А ще – отримувати гарні оцінки, підкорювати високі 
шкільні вершини, знайомитися з добрими й надій-
ними друзями.

Про початок занять оголосив перший шкільний 
дзвоник. Цю почесну місію виконали кращі учні 11 
класу Тетяна Усенко й Владислав Кишинський, а та-
кож чарівна першокласниця Діана Муха.

Щасливого навчального року всім учням і вчите-
лям Підгородненської СЗШ-3! І нехай все буде на 
відмінно!

Таміла ЖОРНЯК, м. Підгородне.
На фото автора: яскраві миті свята Першого 

дзвоника в Підгородненській середній школі №3.

Цьогоріч Підгород-
ненська СЗШ-4 свят-
кує своє 55-річчя. На 
святкову лінійку були 
запрошені перший ди-
ректор Денисенко Т. М. 
та голова комісії із бла-
гоустрою м. Підгород-
ного при Підгороднен-
ській міськраді Євгра-
пов Д.А., які привітали 
всіх присутніх учнів 
та батьків із початком 
нового навчального 
року. Директор школи 
Драган В.А. висловила 
слова вдячності голові 
міськради Дудці П.Ф. 

та депутатам Підгородненської міськради, а також депутатам районної ради та голові 
райради Жеганському В.В. за виділення 600 тис. грн на утеплення фасаду  школи.

Музичні подарунки присутнім підготували дітки школи: східний танок у виконан-
ні учениці 8 класу Карини Ланної, пісні – учениць 7 класу Катерини Савчук, 8 класу 
Владислави Бабич, 3 класу Валерії Бабич, 2 класу Сергія Онуфрієва та Ангеліни Да-
ниш. Та особливе задоволення всі отримали від виступу першокласників. Традицій-
ними були  покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам, подарунки першоклас-
никам, вручення нагород учителям та учням. І на закінчення свята пролунав перший 
дзвоник, який сповістив учнів про початок навчального року.

              Віка ЗОРЯНА.

ЮВІЛЕЙ ШКОЛИ – 55!

ПЕРШИЙ ДЕНЬ ОСЕНІ, 
ТИ НЕЗАБУТНІЙ

Свято Першого дзвоника завітало в школи Новоолександрівської сільради. 
Вже багато років поспіль, допомагаючи громаді в вихованні сучасної патріотич-
ної молоді нового зразка, проводить щорічний конкурс «Кращий учень випус-
кного класу» лікар, голова Дніпропетровського обласного благодійного фонду 
«Крок назустріч» www.fondzustrish.ucoz.net, депу-
тат Новоолександрівської сільради по Сажівсько-
му виборчому округу № 22 Андрій Івженко.  

Виконуючи свій професійний обов’язок, лікуючи 
травмованих та надаючи допомогу постраждалим бій-
цям із АТО, депутат зміг знайти можливість для про-
довження свого щорічного конкурсу, який вже став тра-
диційним. Такі щорічні визнання кращого випускника 
школи стимулюють учнів прискіпливіше ставитися 
до виконання домашніх завдань, бути лідером в поза-
класному житті, відвідуючи різні секції та гуртки тому, 
що й позакласне життя додає балів в обранні кращого. 
Разом із цим, для покращення умов навчання в Но-
воолександрівській територіальній громаді, кожного 
року всім навчальним закладам приділяється не-
обхідна увага. Завдяки турботі депутатського кор-
пусу та сільському голові Олександрові Візіру виділені кошти на відбудову та ремонт 
навчальних закладів сільської ради. Саме про покращення умов навчання й зазначив 
Новоолександрівський сільський голова у своєму урочистому виступі.  

Впродовж уже п’яти років Івженко оголошує про конкурс «Кращий учень ви-
пускного класу» в Новоолександрівській середній школі. А на випускному балі 
нагороджує кращого учня. У попередні роки нетбуки від Андрія Федоровича 
отримали кращі випускники цієї школи, чотири дівчини: в 2012 році – Юлія 
Ніколенко, в 2013 році – Світлана Сторчак, у 2014 – Вікторія Чорнобровкіна, в 

2015 році – Юлія Вальчук. Андрій Федорович започаткував для школярів цей 
конкурс ще в 2008 році. Перше вручення ноутбука відбулося в Старокодацькій 
НСЗШ ім. Дев’ятка. Для неупередженості та прозорості в визначенні кращого 
учня, наприкінці навчального року, перед врученням відбувається засідання пе-

дагогічної ради школи, де відкрито, з залу-
ченням громадськості, проходить визначен-
ня кращого з кращих. 

Цього ж дня Івженко поспішав на свято до 
другого навчального закладу, який ніколи 
не забуває – школу зі свого виборчого окру-
гу. Цій сільській школі голова благодійно-
го фонду вже 9 років постійно допомагає в 
покращенні умов навчання, кожен рік при-
ходить на 1 вересня з подарунками. Цього 
року він приготував сюрпризи для першач-
ків, приніс патріотичні папки для зошитів із 

малюнками козаків. 
Минуть роки, і хтось із цих першокласни-

ків наприкінці навчання, після закінчення 
8-го класу, неодмінно отримає з рук Андрія 

Федоровича цінну нагороду, як відзнаку кращого учня школи. Було оголошено 
про продовження конкурсу в цій школі, але трохи під іншою назвою – «Кращий 
учень школи». Оцінювання пройде за затвердженими критеріями успішності. 
Як завжди, на останньому дзвонику, за рішенням педагогічної ради, вручати по-
дарунок буде Андрій Івженко. 

Закінчив свій виступ депутат словами: «Бережи неньку-Україну, Боже! Слава 
Україні!», а громада вголос відповіла: «Героям Слава!». 

В. Н. ШАВРАН.

КРАЩІ УЧНІ – ГОРДІСТЬ ШКОЛИ
ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Перший раз у перший клас крокують 
впевнено допитливі вчорашні малюки, а 
сьогодні – розумні й щасливі першачки.

День знань у Ювілейній середній школі вперше зустрічають учні 5-Г класу.

Ювілейна початкова школа

Підгородненська СЗШ-3

ФОТОМИТІ СВЯТА ПЕРШОГО ДЗВОНИКАПочаток нового навчального року, здавалося б, звичайна щорічна подія, та 
для кожного з нас цей перший день осені постає в пам’яті відлунням першого 
шкільного дзвоника й початком сходження до вершин країни Знань.

Свято Першого дзвоника відбулося в усіх школах Дніпропетровського району 
за участю керівництва району та депутатів районної ради. Щирі вітання й 
подарунки приймали учні та вчителі. 
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У пришкільному таборі із денним перебуванням 
«Джерело» Чумаківської СЗШ мали змогу безтурботно 
провести літній час, відпочити та зміцнити своє здоров’я 
101 дитина. Учні були розподілені у 5 загонів, кожен за-
гін мав свій девіз та емблему: «Капітошки» (1-2 кл., ви-
хователі Котенко В.І. та Рузієва А.С., вожаті Муравйова 
В. і Матвійчук О.), «Смішарики» (3-4 кл., вихователі 
Лимарєва О.В. та Гриценко В.В., вожаті Гаркуша М. і 
Шляхтіна Я.), «Динаміт» 
(5 кл., вихователь Старо-
конь Ю.О. та вожаті Дро-
бот В. і Козюра А.), 
«220 вольт» (6 кл., 
вихователь Карпа 
І.В. та вожаті Поля-
кова Ю. і Сидорен-
ко Д.), «Позитив» 
(8 кл. вихователь 
Маладика В.М. та 
вожаті Савчук В. та 
Даніленко М.). Робо-
тою табору керува-
ла Раїса Скрипник, 
начальник табору, 
заступник директо-
ра з виховної робо-
ти, а помічниками 
та журі у конкурсах були: Моїсєєнко Н.Ф., Містюкович 
С.І., Горяна С.І., Островна О.М. та Бердо С.Г. Незмінним 
фоторепортером і музичним редактором у підготовці 
загонів до конкурсів та  помічником усіх вихователів  
була Валентина Колєсова. Святкову лінійку підготува-
ла Шевчик Н.І., заступник начальника табору.

Щоб у дітей не залишилося жодної хвилинки для 
нудьги у таборі працювали різноманітні гуртки: «Ве-

селий спорт» (керівник Щитовський А.І.), «Канзаші» 
(Островна О.М.), «Смайлик» (Карпа С.М.), «Веселі нот-
ки» (Мітюшина І.Б.), «Країна майстрів» (Сподинець 
П.В.).

Прощальний гала-концерт провела Бердо А.В. разом із 
учнями, родзинкою якого був феєричний флеш-моб під-
готовлений  вчителем музики Мітюшиною І.Б. 

Діти та батьки щиро вдячні Чумаківському сільсько-
му голові Валентині Стець, 
яка у цей нелегкий час для 
нашої країни знайшла мож-

ливість забезпечити 
дворазове харчуван-
ня дітей пільгових 
категорій. Велика 
подяка всьому педа-
гогічному колективу 
та колективу обслу-
говуючого персона-
лу ДТВ «Джерело» 
за самовіддану, та 
злагоджену роботу. 
А також працівни-
кам кухні Москален-
ко Н. та Салаєвій О. 
за смачні та пожив-
ні страви, водієві 

шкільного автобуса Скрипченкові В. за вчасний та ком-
фортний підвіз дітей із села Верхня Маївка. 

Спогади про гарно проведений час надовго залишиться 
в пам’яті дітей. Всі з нетерпінням чекають нових пригод 
та цікавих зустрічей у ДТВ «Джерело».

Раїса СКРИПНИК, 
начальник табору, заступник директора з виховної ро-
боти Чумаківської СЗШ.

ВІДПОЧИНОК

У Миколаївській СШ-1 
на початку літа функ-
ціонував пришкільний 
табір відпочинку «Ве-
селка»,  в якому відпо-
чили майже 80 дітей, із 
яких 46 – діти пільгових 
категорій. Завдяки під-
тримці Миколаївської 
сільської ради, ці діти 
мали змогу безкоштовно 
харчуватися в таборі. 

Виховний процес у 
таборі поєднав відпо-
чинок, творчість, спорт, 
працю, зміцнення здо-
ров’я в тематичні дні: День за-
хисту дітей, «День дружби», 
«День спорту», День охорони 
довкілля», «День пісні та музики», «День здоров’я», 
«День рибака», «День патріота», «День Олімпій-
ських ігор». Кожен раз для дітей готувалися нові 
цікаві вікторини, конкурси, розважальні ігри, зма-
гання.

Діти об’єдналися в уже знайомі з минулого року 
загони: «Водограй», «Капітошки», «Калина», «Пе-
реможці», «Сокіл». Проте цього року до них приєд-
нався ще один найстарший загін 10 класу – «Мафія». 
Діти згадали свої девізи й віталися ними щодня.

Під час демонстрації своїх танцювальних та співо-
чих талантів, був визначений найтанцювальніший за-
гін табору. Ним виявився найстарший загін «Мафія». 

Друге місце зайняв загін «Калина» (5-6 класи). Діти 
були нагороджені грамотами та солодкими цукерка-
ми. Продовжився день «Музики та пісні» караоке.

День, присвячений здоров’ю, пройшов під девізом: 
«У здоровому тілі – здоровий дух». Медична сестра 
Еліна Скубицька підготувала цікаву вікторину. Та-
ким чином, розважаючись, діти зміцнювали своє 
здоров’я. 

Захопив дітей і «День шашок». Турнір організував 
спеціаліст із фізичної культури Веніамін Скорик. 
Кращим шахістом виявився Іван Кульченко (загін 
«Переможці»), 2 місце зайняв Іван Литвиненко (за-
гін «Сокіл») і 3 місце – Валерія Андраханова (загін 

«Калина»). Всі фіналісти 
отримали нагороди.

І ось настав найулю-
бленіший день – «День 

рибалки». Відпочинок на свіжому повітрі й ловля 
риби принесли дітям позитивні емоції. Визначили й 
найкращого рибалку, ним виявився Іван Кульченко, 
який спіймав найбільшу кількість риби. 

В останній день табірної зміни діти ласували мо-
розивом, подарованим директором школи Оксаною 
Скорик.

Ось так, на одному подихові, промайнув відпочи-
нок у «Веселці». Дякуємо всім небайдужим, хто взяв 
активну участь в роботі пришкільного табору. Бажа-
ємо подальшої наснаги та успіхів у справах.

Юлія ЦИГИПАЛО, 
педагог-організатор Миколаївської СЗШ-1.

СІМ БАРВ «ВЕСЕЛКИ»

Напередодні свята Дня Незалежності України, 22 серпня, ми побували в 
зоні АТО у розташуванні 93-ї бригади та 74-го окремого батальйону. Там 
зустріли земляка з Підгородного (вул. Перемога) Олександра Бондарен-
ка. Коли я з ним спілкувалася, він сказав, що дуже сумує за родиною. У 
нього є двоє діточок, Вероніка та Богдан. Свої вітання він передав коханій 
дружині Христині та Юрієві Крічкевичу – директорові Підгородненської 
СЗШ-3, де він навчався, й закінчив школу в 1993 році. Його рідний брат 
Сергій теж служить у зоні АТО під Маріуполем.

З волонтерською допомогою в розташування цих бригад приїхали не тільки 
з Дніпропетровського району, а й наші побратими з Магдалинівського району 
на чолі з головою Магдалинівської РДА Юрієм Мостовим. Близько 10 тонн хар-
чів було відправлено для бійців в зону АТО. Серед небайдужих до наших вої-
нів відгукнулися жителі з вул. Набережної та провулків, вул. Партизанської м. 
Підгородного, депутати Підгородненської міської ради Євграпов Д.А. та Ша-
тов В.В., об’єднана громада Ювілейної селищної та Степнянської сільської рад  
(Камінський І.М. та Корінна Е.В.), та інші голови місцевих рад. Богдан Кулик, 
депутат райради, придбав 1,5 тонни овочів. Допомогли в організації волонтер-
ської допомоги й Гречина А.С. та Хмара С.І., депутати райради, директор пта-
хофабрики «Дніпропетровська» Валерій Вакух. Комбінат «Придніпровський» 
надав молочну продукцію, а транспорт – Лариса Новікова, директор АТП 11231.

Від себе особисто, від свого колективу, хочу сказати слова вдячності Ро-
манові Пруденку, в.о. голові Дніпропетровської РДА, який жодного разу не 
відмовив у допомозі воїнам АТО. Цього разу він організував доставку води.

Є люди, які небайдужі до долі других людей і одним із таких є Василь Скиба та його по-
братим із Магдалинівки Володимир Стрижак. Вони друзі вже 20 років. А волонтерською 
роботою почали займатися з початку війни. Я вважаю, що це поклик серця. Такі люди є хо-
рошими організаторами. Вони зближають біля себе таких же, як і вони небайдужих. Во-
лонтер Олександр Лігута, прокурор, теж приїздить кожного разу в зону АТО з допомогою.

А є люди, депутати місцевого рівня, та більшість депутатів районної ради, 
підприємці, які відмовилися в наданні допомоги. Але життя воно, як спіраль. 
Сьогодні ваші рідні вдома, а завтра прийде час і опиняться в зоні АТО, й їм буде 
відмовлено в допомозі. Подумайте про це.

У цій поїздці брали участь і працівники культури. Ми привітали бійців, наших за-

хисників зі святом Незалежності України. Свої вітання дарував народний ансамбль 
«Чумацький шлях», керівник Петро Ціхач, солістка Любов Поліщук, Еля Цодікова, 
Катя Сорока та Віктор Золоторог. Це не перша поїздка цього колективу в зону АТО.

Частину тепла ми привезли з Дніпропетровщини. Радо зустрічали нас гучними 
оплесками та словами вдячності. Концерти були надані в штабі сектору у бійців 
реактивного дивізіону 93-ї бригади та 74-го окремого розвідувального батальйону.

На останок ми подарували газету «Дніпровська зоря», де вийшла стаття про 
93-ю бригаду. З якою любов’ю хлопці читали її. Прощаючись поцілували нас, 
обіймаючи сказали, що чекають ще з візитом до них.

Вікторія ЧЕРЕДНІЧЕНКО, начальник відділу культури, туризму, націо-
нальностей та релігій РДА. 

ЄДНАННЯ ЗАРАДИ МИРУ

Волонтери висловлюють подяку Ва-
лентині Стець, Чумаківському сіль-
ському голові, за зібрані овочі та фрук-
ти  для бійців 74-го окремого розвіду-
вального батальйону, які зараз у зоні 
АТО захищають кордони Батьківщини. 
Вітамінні подарунки присвячені Дню 
воєнної розвідки в Україні, який святку-
ється в Україні 7 вересня.

Через вашу газету висловлюємо сер-
дечну подяку голові Іванові Камін-
ському та депутатському корпусу 

Ювілейної селищної ради. Цього 
літа в серпні місяці за кош-

ти селищної ради наші 
діти були оздоровлені 
в дитячому таборі «Зо-

ряний», що в сел. Кіровському. Для нас, 
батьків та наших дітей, це стало справж-
нім подарунком! Малеча набула нових 
вражень, друзів і залишились дуже задо-
воленими відпочинком!  

Ми вдячні керівництву Ювілейної се-
лищної ради, які показують на прикладі, 
що влада не стоїть осторонь інтересів та 
потреб мешканців своєї громади. Хочемо 
побажати Іванові Миколайовичу та його 
команді натхнення, успіхів у їх нелегкій, 
але такій потрібній для всіх нас роботі.

З повагою та вдячністю батьки: Ната-
лія Буслова, Людмила Мехеда, Тетяна 
Самойленко, Людмила Семенюк.

ВИСЛОВЛЮЄМО ВДЯЧНІСТЬ
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Як каже мудрість... 

СМАЧНОГО!
КОТЛЕТИ З КВАСОЛІ 

Інгредієнти: 100 гр. квасолі, 100 гр. манної крупи, 1 цибулина, 1 
яйце, чорний молотий перець, сіль, борошно.

Приготування: змішайте відварену квасолю із відвареною ман-
ною кашею й пропустіть все через м’ясорубку. У готовий фарш до-
дайте дрібно нарізану й обсмажену на сковороді до золотистого ко-
льору цибулю та сире яйце. Все це посоліть, поперчіть і добре пере-
мішайте. Мокрими руками сформуйте форму котлет і обваляйте їх 
у борошні. Смажте котлети на розігрітій сковороді з обох сторін до 
повної готовності.

ЗАПІКАНКА З КАРТОПЛЕЮ ТА РИБОЮ 
Інгредієнти: 500 гр. картоплі, 500 гр. філе риби, 100 гр. твердого 

сиру, 1 яйце, 100 гр. майонезу, сіль, чорний мелений перець.
Приготування: наріжте тоненькими кружальцями картоплю, а рибу 

порційними шматочками. Половину картоплі викладіть на деко, посо-
літь і поперчіть, зверху викладіть усю рибу в один шар, і також посоліть 
і поперчіть і знову зверху викладіть картоплю, посоліть, поперчіть. В 
окремому посуді змішайте майонез, яйце, тертий на крупній тертці сир. 
Залийте цією сумішшю картоплю й поставте на 30 хв. у духовку.

СМАЖЕНІ СИРНІ КУЛЬКИ
Інгредієнти: 200 гр. твердого сиру, 4 яєчних білки, борошно для 

панірування, сіль за смаком, олія для смаження.
Приготування: білки посоліть і гарненько збийте. Сир натріть і 

акуратно змішайте з білковою масою. Сформуйте невеликі кульки, 
обваляйте їх у борошні й смажте до золотистого кольору. Під час 
смаження кульки повинні збільшитися в об’ємі. Коли вони будуть 
готові, викладіть їх на серветку, щоб вбралися надлишки жиру, і піс-
ля цього перекладіть на тарілку.

 
МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
• Запах риби від сковорідок, каструль і столових приладів зникне, 

якщо протерти їх підігрітою сіллю, а потім сполоснути водою. 
• Скляний посуд бажано мити з сіллю, а потім обполіскувати про-

холодною водою. 
• Наліт у кришталевій вазі легко відмивається оцтом із сіллю. 
• Кришталеві предмети не сушіть. Краще витріть їх сухим лляним 

рушником. 
• Іржу з ножів знімають, протерши їх шматочком цибулини. 
• Не рекомендується мити ножі гарячою водою, вони від цього ту-

пляться.

НАРОДНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИСТОТИ ВАШОЇ ОСЕЛІ
ЯК ОЧИСТИТИ ШВИ МІЖ ПЛИТКОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ СОДИ
Насипте в невеличку миску або іншу тару харчову соду. Візьміть  

зубну щітку й змочіть її щетину водою, а потім в соду. Протирайте 
шви поки не зникне бруд. Потім змийте мокрою ганчіркою.

ПОЧИСТИТИ КАХЕЛЬ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ОЦТУ
Візьміть пляшку з пульверизатором, налийте звичайний столовий 

оцет. Розпорошіть оцет по поверхні плитки й почистіть м’якою щіт-
кою. А для розщеплення нальоту рекомендується залишити змочену 
поверхню на деякий час. Після цього вимийте плитку чистою й те-
плою водою, а потім витріть сухою ганчіркою. 

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР СТРИЖОК

Найкращі дні стрижок для вашого волосся: 5, 6, 9, 10, 11, 17, 20 
та 23 вересня.

РЕЦЕПТИ МАСОК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З ГЛИНИ
Всі ці маски слід наносити на чисте обличчя й тримати до пов-

ного висихання, після чого змивати теплою водою.
Протизапальна трав’яна маска з білої глини. Заваріть в рівних 

частках траву (календулу, чистотіл, ромашку), остудіть, процідіть. 
Змішайте з білою глиною. 

Живильна вівсяна маска із зеленою глиною. Візьміть 2 ст. л. зеленої 
глини й змішайте із 1 ст. л. вівсяного борошна та розбавте водою (3 ст.л.).

Огіркова маска з білої глини для сухої шкіри. Змішайте дрібно 
натерту кашку огірка (2 ст. л.) із білою глиною (2 ст. л.).

Маска з фундука та зеленої глини для жирної шкіри. Візьміть 
зелену глину (3 ст. л.) змішайте з маслом фундука (3 ч. л.) і мінераль-
ною водою (1 ч.л.).

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ
ЗАКЛАДЕННЯ ТРІЩИН У ЦЕГЛЯНІЙ КЛАДЦІ

Для внутрішнього закладення прекрасно підійде розчин із гіпсу. 
Якщо тріщина утворилася зовні, краще скористатися монтажною пі-
ною, так як гіпс нестійкий до вологи й ефект буде недовгим. З мон-
тажною піною все просто. Досить очистити область, де утворилася 
тріщина, збовтати флакон із монтажною піною й акуратно заповнити 
порожнину. Але не повністю, з тим урахуванням, що при висиханні 
піна буде розширюватися.

Садівниче товариство 
«Меліоратор» Ювілейної 
селищної ради Дніпропе-
тровського району Дні-
пропетровської області 
розшукує власника ді-
лянки № 39 Макарова Б. 
Б. Прохання з’явитися до 
голови Садівничого това-
риства «Меліоратор».

Дивно розподілені блага 
життя між людьми: 

 жебракові - нічого, 
 бідному - мало, 
 багатієві - багато, 
   а досить – нікому...

ОВНИ. Навчившись 
берегти чужі почуття 
й сподіватися на себе, 
ви зможете повною мірою використовувати 
можливості цього тижня. Натхнення вам ви-
стачить для втілення в життя найбільш гло-
бальних задумів.

ТІЛЬЦІ. Неухильно йдучи до своєї мети, 
ви досягнете успіху. Такі якості, як прак-
тичність, працьовитість і вміння знаходити 
спільні інтереси з важливими людьми, скла-
дуть вам відмінну службу, відкривши «нові 
двері» для покращення матеріального стано-
вища.

БЛИЗНЮКИ. Інколи навіть безневинна 
фраза здатна зачепити вас за живе. Зірки ра-
дять вам не зациклюватися на своїх образах, 
адже інтереси у всіх різні. Краще  прийміть 
правила гри й повірте в те, що ви зумієте ви-
користати всі свої численні ресурси.

РАКИ. Не замикайтеся на власних інтере-
сах. Вам як повітря необхідні свіжі враження. 
Через «не хочу» ви зобов’язані підтримувати 
контакти із зовнішнім світом. Вирвавшись 
із замкнутого кола рутини, ви з подивом ви-
явите  навколо масу цікавих речей.

ЛЕВИ. На цьому тижні ви більше часу 
будете присвячувати дому. А от спілкуван-
ня з людьми у вас буде напруженим, через 
загострення самолюбства. Щоб уникнути 
конфліктів, зірки радять вам запастися тер-
пінням і поважати чужу думку.

ДІВИ. Вам потрібно навчитися закривати очі 
на дрібниці й чітко розставляти пріоритети. Не 
розтрачуйте енергію даремно, а сконцентруйте 
свою увагу на підкорення гідних вершин. Саме 
завдяки вашим здібностям ви зарекомендуєте 
себе, як професіонал, який знає свою справу.

ТЕРЕЗИ. На цьому тижні 
ви просто зобов’язані внести 
в своє життя щось нове. Зірки 

радять вам вирватися із замкнутого кола ру-
тини, зробивши що-небудь не так, як завжди. 
Будь-які ваші незвичайні починання будуть 
підтримані. Експериментуючи сьогодні, зав-
тра ви будете здатні домогтися багато чого. 

СКОРПІОНИ. Цей тиждень буквально 
створений для успішного ведення справ. 
У першу чергу це стосується спілкування, 
переговорів, організації будь-яких заходів. 
Також вдалий час для укладання угод, отри-
мання прибутку. 

СТРІЛЬЦІ. Для вас цей тиждень обіцяє 
виявитися вдалим не тільки в плані грошей 
– оскільки менше часу буде йти на розмо-
ви про справи й більше залишатися на самі 
справи. Ви маєте всі шанси добре заробити. 

КОЗЕРОГИ. Для оточуючих ваші плани 
можуть до останнього залишатися таємни-
цею. Якщо у вас вийде направити свої талан-
ти в єдине русло, то ви самі здивуєтеся тому, 
яким успішним і плідним для вас виявився 
тиждень.

ВОДОЛІЇ. Рухайтеся вперед тільки пере-
віреними шляхами. Крім того, вам варто від-
почити від зайвого спілкування, більше часу 
присвячуючи власним справам. Віддайте пе-
ревагу спілкуванню тільки із близькими вам 
людьми.

РИБИ. Багато в чому саме завдяки уяві 
ви зумієте зосередитися на своїх планах. 
І це чудово, тому що ваша зосередженість 
– запорука успіху в справах. Цей тиждень 
буде вдалим у плані вирішення поточних 
питань, і для зміцнення відносин із близь-
кими людьми.

Втрачене посвідчення багато-
дітної матері серії АЕ № 000589 
на ім’я Ожиганової Олени 
Володимирівни, посвідчення 
дитини з багатодітної родини 
серії ДБ № 025133 на ім’я Ожи-
ганової Алли Володимирівни, 
Ожиганової Тетяни Володи-
мирівни, 2001 року народжен-
ня, вважати недійсними.

ГОРОСКОП

ДФС ЗАПРОВАДЖУЄ 
НОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРВІС 

З 25 серпня 2015 року Державна фіскальна служба України запровадила у тестовому режимі новий 
електронний сервіс «Отримання відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 
про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням елек-
тронного цифрового підпису». З 1 вересня 2015 року сервіс працює у штатному режимі. 

Фізична особа – платник податків для отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – 
платників податків щодо сум своїх отриманих доходів та утриманих податків матиме можливість сфор-
мувати запит в електронному вигляді. Сформований запит підписується електронним цифровим підпи-
сом та відправляється на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС». 

За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить 
відомості про суми доходів. Детальніше з інформацією щодо роботи сервісу можна ознайомитися за 
посиланням http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.                Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

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.

З метою запобігання надзвичайним подіям, здійснення заходів спрямованих на вдосконалення сис-
теми контролю за перевезенням небезпечних вантажів, в тому числі нафтопродуктів, боєприпасів, 
вибухових та радіоактивних речовин автомобільним транспортом, а також попередження ДТП за учас-
тю перевізників небезпечних вантажів у серпні 2015 року проводився комплекс цільових заходів під 
назвою «Небезпечний вантаж». 

Проведені перевірки підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності, які займаються 
перевезенням небезпечних вантажів на предмет додержання вимог автомобільного законодавства та 
про безпеку руху. Державтоінспекція повідомляє, що за порушення Правил перевезення небезпечних 
вантажів передбачається адміністративна відповідальність за ст. 1321 КУпАП України. 

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

ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЯ ПОВІДОМЛЯЄ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВАНТАЖ

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ 
СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади провідного спеціаліста відділу соціальної ро-
боти на період відпустки по догляду за дитиною визначений 
медичною довідкою, провідного спеціаліста-юрисконсульта 
відділу соціальної роботи, спеціаліста І категорії відділу соці-
альної роботи, вакантних посад фахівців із соціальної роботи 
(м. Підгородне на період відпустки по догляду за дитиною по 
досягненню нею трьох років, с. Новоолександрівка, сел. Ювіле-
йне). Документи на конкурс приймаються протягом 30 кален-
дарних днів після публікації. Вимоги до претендентів: грома-
дянство України, повна вища освіта за фахом педагога, психо-
лога, соціального педагога, соціальний працівник, медичного 
працівника, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння 
персональним комп’ютером в обсязі користувача програмно-
го забезпечення. Довідки за адресою: вул. Теплична, буд. 5, 
каб. 41, сел. Ювілейне, тел. 753-68-41. 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІ-
АЛЬНИХ ПОСЛУГ) ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
запрошує на роботу соціальним 
робітником по наданню соціаль-
но-побутових послуг непрацез-
датним громадянам похилого віку 
сіл Олександрівка, Волоське, Но-
воолександрівка, Новомиколаївка, 
Сурсько-Литовське, Орджонікідзе, 
міста Підгородне та селища Юві-
лейне. Крім цього, на постійну ро-
боту запрошується водій. Довідки 
за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Совхозна,54, тел. 372-51-32.

З метою запо-
бігання пожеж 
у природних екосистемах у 
Дніпропетровському районі, 
співробітники Дніпропетров-
ського районного сектору про-
довжують проводити  рейди 
по лісовим масивам.

Так, 30 серпня співробітни-
ками Дніпропетровського ра-
йонного сектору проведений  
рейд у Кіровському лісництві, 
під час проведення якого з 
відпочиваючими проведено 
профілактичні бесіди щодо за-
побігання пожежам у лісових 
насадженнях. Наголошено, що 

у більшості  випад-
ків лісова пожежа 

виникає через необережність 
людей: недогашеного вогнища, 
кинутого недопалка.

Також проведений інструк-
таж щодо дотримання пра-
вил пожежної безпеки під 
час відпочинку в лісових на-
садженнях та роз’яснене, що 
в суху пору року і в пожежо-
небезпечних місцях слід бути 
особливо обережним при по-
водженні з вогнем, очищати 
місце, призначене для вогни-
ща від сухої трави, листя, гіл-
ля та іншого лісового сміття, 

не розкладати вогнище по-
близу звисаючих крон дерев, 
у хвойних  молодняках, серед 
сухого очерету, на торфови-
щах тощо, не залишати вог-
нище без нагляду, а також не 
залишати місць відпочинку, 
не впевнившись, що вогнище 
загашено.

У ході проведення рейду 
відпочиваючим були вручені 
тематичні листівки та наголо-
шено, що у випадку виник-
нення надзвичайної ситуації 
необхідно одразу звертатися 
по допомогу за телефоном 
служби порятунку «101». 

РЕЙД
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4 вересня 2015 року № 34 (7903) ВЕРНІСАЖ
В останні серп-

неві дні від-
святкувала свій 
50-літній ювілей 
трудової діяль-
ності директор 
Д н і п р опе т р ов -
ського районного 
Будинку дитячої 
творчості Марія 
КАПУКА. 

З нагоди знамен-
ної дати прийміть, 
Маріє Михайлів-
но, найщиріші ві-
тання від колективу закладу й дозвольте 
Вам побажати творчого натхнення на довгі 
роки, міцного здоров’я та шани, поваги від 
людей.

З повагою колектив КЗ «Дніпропетров-
ський районний Будинок дитячої творчості».

Здавна на Україні 
проводились ярмарки. 
Ось і на Полтавщині 
нещодавно біля славнозвісного 
Миргороду у Великих Сорочин-
цях відкрився ярмарок. На це свя-
то приїздили делегації з 
В’єтнаму, Грузії, Слове-
нії, Словаччини та Ма-
лайзії. З усіх куточків 
України злетілись, як ті 
птахи, народні майстри, 
підприємці, товарови-
робники, організації. 
А прикрасою на цьому 
історично-культурному 
заході стали колекти-
ви, які приїхали з Лу-
ганської, Донецької, Харківської, Запорізької, 
Житомирської, Дніпропетровської та багато 
других областей. 

Від Дніпропетровщини на розсуд глядачам та 
шановному журі демонстрували свою майстер-
ність народний ансамбль «Чорнобривці», ху-
дожній керівник Заслужений діяч України Ми-
кола Чирва, солістка Любов Поліщук, заступ-
ник директора районного Будинку культури.

Після урочистого відкриття національного 
ярмарку, почалася концертна програма фести-
валю, яку наповнювали чудовим співом фоль-

клорні колективи. 
За підведеними під-

сумками першого кон-
курсного дня фестивалю, наш 
колектив посів почесне ІІ місце 
і був нагороджений Дипломом 

та подарунками. 
І як же не висловити слова подяки 

за прекрасний спів, яким замилува-
ла присутніх наша Любов Поліщук. 
Одноголосно журі визнало її пере-
можцем конкурсної програми, вона 
отримала Диплом І ступеню. 

Славиться Дніпропетровський ра-
йон не тільки на Дніпропетровщині, 
але й за її межами. На ярмарку ми 
побачили проведення майстер-кла-
сів із приготування вареників, ви-

готовлення посуду з глини, ляльок-мотанок, 
плетіння виробів із соломи, та багато іншого. 
Приємно усвідомлювати той факт, що традиції 
наших предків не забуті, а продовжують роз-
виватися, заохочуючи щоразу все більше при-
хильників та шанувальників. 

Ми з задоволенням відвідали культурно-ма-
сове свято, отримали багато позитивних емо-
цій і повернулися додому з перемогою. 

Вікторія ЧЕРЕДНІЧЕНКО,
начальник відділу культури, туризму, націо-

нальностей та релігій РДА. 

 КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА НАРОДУ

СОРОЧИНСЬКИЙ

Відділ культури, туризму, національ-
ностей та релігій РДА, колектив бібліо-
течних працівни-
ків району віта-
ють із ювілейним 
Днем народження 
завідуючу сіль-
ської бібліотеки 
с. Новоолексан-
дрівки 

Олену 
СТОРЧАК.

Шановна Олено 
Михайлівно!

Хай сміється доля, 
як калина в лузі,
Будуть завжди поруч твої рідні й друзі,
Тихо, як струмочок, хай роки спливають,

Вітру й урагану ніколи не знають.
За справи хороші хай люди шанують,

А віра й любов завжди поряд крокують.
На базі Зорянської 

СШ (директор Людми-
ла Кулак) відбулися змагання з нагоди 24-ї річниці Неза-
лежності України. За нагороди від Чумаківської сільської 
ради боролися 9 команд, які представляли 5 колективів.
МІНІ-ФУТБОЛ

І місце – 
«Зоря» (с. Зоря). 
Капітан Віктор 
Кузнєцов. ІІ міце 
– «Відроджен-
ня» (с. Маївка). 
Капітан Микола 
Івашов. ІІІ місце 
– Зорянська СШ. 
Капітан Денис 
Клімов.

ВОЛЕЙБОЛ
І місце – 

«Зоря». Капітан Іван Кузнєцов. ІІ місце – «Відродження». 
Тренер Віктор Жулін. ІІІ місце – «Випускник». Капітан Во-
лодимир Гуржій.

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА 
Чоловіки: І місце – Сергій Коваленко (збірна вчителів). 

ІІ місце – Іван Кузнєцов («Зоря»). ІІІ місце – Віктор Дацен-
ко («Випускник»).

Жінки: І місце – Ксенія 
Вербицька («Випускник»). 
ІІ місце – Оксана Загреба 
(«Відродження»). ІІІ міс-
це – Яна Воронова (збірна 
вчителів).

В’ячеслав Сорочан, го-
лова РО ТСОУ: «В осо-
бистому турнірі серед 
чоловіків тон задавали 
ветерани стрільби. А от в 
командному заліку кра-
щими стали представники 
команди «Випускник» – Віктор Даценко та Олександр Дьяч-
ков. Зорянці випередили конкурентів із «Відродження» та 
збірної вчителів на сім та одинадцять очок відповідно. Серед 
жіночих колективів чемпіонами також стали випускники, 
завдяки впевненій стрільби Ксенії Вербицької».

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Чоловіки: І місце – Олександр Бусько (Зорянська СШ). ІІ 

місце – Іван Кузнєцов. ІІІ місце – Артем Півторикопка (Зо-
рянська СШ-2).

ГИРЬОВИЙ СПОРТ
І місце – Віктор Клочко («Відродження»). ІІ місце – Воло-

димир Гуржій («Випускник»). ІІІ місце – Олексій Гусь («Від-
родження»).

ДАРТС 
Чоловіки: І місце – Сергій Вербицький (збірна вчителів). 

ІІ місце – Віктор Клочко. ІІІ місце – Сергій Коваленко.
Жінки: І місце – Тетяна Вербицька (збірна вчителів). 

ІІ місце – Оксана Загреба. ІІІ місце – Яна Воронова.
Валентина Стець, сільський голова: «Загалом на старт вийшли 

більше тридцяти сільчан, які взяли участь у дев’яти турнірах із 
шести видів спорту. Найбільше призових місць завоювали місце-

ві фізкультурники. Зовсім не на багато менше нагород отримали 
гості з Маївки. Третю сходинку в загальнокомандному заліку 
поділили одразу 3 колективи: збірна вчителів, «Випускник» та 
Зорянська СШ. Висловлюємо щиру подяку організаторам фіз-
культурного свята: Сергієві Коваленкові, Тетяні та Ксенії Вер-
бицьким, Вікторові Жуліну та Іванові Кузнєцову».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, голова КФК «Фаворит».

 СВЯТКУЄМО ПО-СПОРТИВНОМУ

Сердечно вітаємо 
вас, молодята,

З щасливим шлюбом, веселим святом,
Щоб вам довіку в добрі купатись, 

Кохати вірно, не розлучатись.
Щоб вечорами не сумували,

В нових колисках дітей гойдали,
Щоб вас втішали сини та дочки

І в хорі лунали їх голосочки. 
Щоб горе й невдачі вас обминали,

А друзі та рідні не забували;
Щоб із завзяттям ви  все робили,

Жили сто років і не старіли.
 Щоб вами пишалась велика родина,
Життя ваше спільне цвіло, як калина,
Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,

На золотому весіллі гуляли!
А також від усієї душі вітаємо Олександра з Днем народження.

ВІТАННЯ ШЛЕ ВСЯ ВЕЛИКА ЛЮБЛЯЧА РОДИНА.

Із лляним весіллям вітаємо молоду родину 
Тетяну та Олександра ТРЕТЬЯКІВ

ЯРМАРОК

В районній дитячій бібліотеці (м. Підгородне) відбулася 
бесіда-мандрівка «Закоханий у Криворіжжя», присвячена 

творчості письменника, дослідника, краєзнавця, лауре-
ата Шевченківської премії Григорія Гусейнова. 24 серп-
ня у нього був ювілей – 65 років від дня народження.

У читальній залі РДБ зібралися мешканці Підгородного, 
які теж, як і ювіляр, залюблені у своє рідне містечко: це 
учасники народного пісенного гурту «Криниця», праців-
ники бібліотеки, міського Будинку культури, а також ад-
міністратор сайту «Підгородне.in.ua».

Бібліотекар Лариса Омельченко розповіла про життє-
вий і творчий шлях Григорія Гусейнова, познайомила 
присутніх з книжковою виставкою, на якій, окрім книг 

письменника, був представлений і літературно-мистецький журнал «Кур’єр Кривбасу». Григорій 
Джамалович є його засновником і головним редактором.

Шановні мешканці!
Дніпропетровський РЕМ 

повідомляє, що в зв’язку з 
плановою обрізкою дерев 
будуть відбуваться відклю-
чення ліній електропередач 
у вересні місяці в наступних 
населених пунктах:

• ПЛ-0,4кВ ТП-79 м. Підгород-
не, вул. Горького: 08-09.09.15р. 
11.09.15 р.;

• ПЛ-0,4кВ ТП-83 м. Під-
городне, вул. Кірова, Заліз-
нична, 3-й Мостовий п-к: 15-
18.09.15 р.;

• ПЛ-0,4кВ ТП-296 сел. Кі-

ровське, вул. Гагаріна, Красна, 
Колхозна: 21.09.15 р.;

• ПЛ-0,4кВ ТП-335 сел. Кі-
ровське, вул. Жукова, Лісна, 
Калинова: 21-22.09.15 р.;

• ПЛ-0,4кВ ТП-881 с. Миколаїв-
ка, вул. Центральна 21.09.15 р.;

• ПЛ-0,4 кВ ТП-761 с. Горь-
кого, вул. Нова, Дніпропетров-
ська 22.09.15 р.;

• ПЛ-0,4кВ ТП-722 с. Шев-
ченко, вул. Дніпропетровська: 
23.09.15 р.;

• ПЛ-0,4кВ ТП-822 с. Орджо-
нікідзе, вул. Берези, Паркова:  
21.09.15 р.;

• ПЛ-0,4кВ ТП-1025 с. Сур-
сько-Литовське, вул. Колхозна 
вул. Кутузова: 15-16.09.15 р.;

• ПЛ-0,4кВ ТП-521 с. Олек-
сандрівка, вул. Красносільська, 
Паркова: 21-22.09.15 р.;

• ПЛ-0,4кВ ТП-1064 с. Брат-
ське, Лісництво 24.09.15 р.;

• Л-92 с. Миколаївка, с. Па-
шена Балка: 18.09.15 р.;

• Л-65 с. Таромське, вул. Чер-
воноармійська: 11.09.15 р.;

• Л-38 сел. Кіровське, вул. Ле-
ніна: 15-16.09.2015 р.

Керівництво Дніпропетров-
ського РЕМ. 

НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ


