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ДОРОГІ ВИБОРЦІ!
З почуттям глибо-

кої поваги прийміть 
щиру вдячність за до-
віру й честь представ-
ляти та відстоювати 
ваші інтереси в Дні-
пропетровській облас-
ній раді. 

Шановні жителі сіл 
Новоолекса н д рі вка , 
Сурсько-Литовське, Во-
лоське, Новомиколаївка, 
Старі Кодаки, Дослід-
не, Сурсько-Клевцеве, 
Зелений Гай, Дороге, 
Братське, Ракшівка, Ан-
тонівка, Кам’янка, Чер-
воний Садок, Майорка 
– з готовністю запевняю 
вас, що з усією відпо-
відальністю докладу 
всі свої знання, досвід і 

напрацювання для ефективного виконання своєї передвиборчої про-
грами, спрямованої на вирішення важливих завдань для покращення 
побуту й життя об’єднаних громад – Новоолександрівської та Сур-
сько-Литовської.

Хочу запевнити, що не зраджу цій довірі, буду кожен рік звітувати 
про виконання взятих на себе конкретних зобов’язань перед вами.

Щиро вам дякую за підтримку! Бажаю вам і вашим родинам міцно-
го здоров’я, родинної злагоди та душевного спокою.

З повагою та з щирим серцем
Євгеній ЖАДАН, 

перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради.

 

Передплатіть газету «Дніпровська зоря», і ви не пошкодуєте. Тільки в ін-
формаційному віснику Дніпропетровського району ви дізнаєтесь про жит-
тя сільських громад, отримаєте юридичну консультацію та роз’яснення 
змін у законодавстві, знайдете корисні поради для господинь.

Тільки на сторінках нашої газети ви зможете висловити власну думку 
з хвилюючого вас питання. На фото зі шпальт газети щоп’ятниці на вас 
дивляться жителі району – керівники, прості люди, усміхнені діти.

Доторкніться до живої історії Дніпропетровського району, станьте 
  її активними небайдужими учасниками.

Візьміть свого надійного друга – 
газету «Дніпровська зоря» – з собою в 2016 рік

Наш індекс: 61707 
Вартість: 

• на рік – 122,04 грн,
• на 1 місяць – 10,17 грн,
• на 3 місяці – 30,51 грн,
• на 6 місяців – 61,02 грн.

Без поштових послуг.

КРИНИЦЯ  НАШОЇ  ДУХОВОНОСТІ

ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА АМАТОРІВ  НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

Українська культура черпає наснагу з 
надбань минулого та сьогодення нашого 
народу, й невпинно розвивається, зача-
ровуючи своїх прихильників. З криниці 
пам’яті ми плекаємо любов до рідної зем-
лі. Особливо це відчутно в пісні, яка є без-
донною душею українців. Хранителями 
такої пісні в Дніпропетровському районі 
є народний фольклорно-етногрофічний 
гурт «Криниця», який існує з 1989 року.

«Українська пісня – це частина духовного 
життя народу, й вона не залишає його ні в ра-
дості, ні в смутку, крок у крок слідує за ним 
від дитинства до старості», – говорить керів-
ник гурту «Криниця» Анатолій Напреєв. Та-
кої думки дотримуються й учасники колекти-
ву, обереги народних пісень: Любов Поліщук, 
Марія Заугольна, Катерина Карапиш, Вален-
тина Колісник, Марія Корнута, Раїса Полив’я-
на, Тамара Сивогривова, Олексій Барабан. 

За основу в своїй творчості гурт «Крини-
ця» взяв пошук, відродження та збереження української народної пісні, обрядів та традицій  рідного степового  краю, а також присутні й авторські пісні, до яких 
музику пише керівник Анатолій Напреєв, а вірші складає учасниця колективу Марія Заугольна.

Чарівноголосі виконавиці народних пісень відомі не тільки в рідному краї, а й далеко за його межами. В 2014 році гурт «Криниця» представив свою творчість 
у номінаційному досьє «Козацькі пісні Дніпропетровщини», яке збирали наукові експерти, представники Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара, щоб у подальшому включити це унікальне мистецтво до списку термінової охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Прославляти рідний край самобутнім співом, передаючи через пісню неповторну духовну спадщину українського народу – покликання учасників народного 
фольклорно-етнографічного ансамблю «Криниця» Підгородненського міського Будинку культури ім. Т. Г. Шевченка.                 Наталія ЯКІВЕЦЬ. Фото автора.

Шановні земляки – мешканці селища Кіровське!
Я щиро вдячна за надану мені довіру. Слова особливої подяки за підтримку під 

час виборчої кампанії й хвилювання за результати виборів адресую Раді ветеранів. 
Ви повинні знати, що голос кожного з вас – цінний і вирішальний. Я беру на себе 
відповідальність і даю вам слово, що буду й надалі робити все від мене залежне для 
того, щоб Кіровська територіальна громада 
жила краще. Жила по-новому!

Багато вже зроблено, але є ще багато важ-
ливих справ на перспективу. Разом ми їх ви-
конаємо.

Ці місцеві вибори, які вперше пройшли за 
новим законом, були складним випробуван-
ням і своєрідним тестом на політичну зрі-
лість наших людей, і ми цей тест склали. 

Щиро бажаю позитивних змін для нашої 
громади. Я не зраджу своїм життєвим прин-
ципам справедливості, чесності та правди, і 
в першу чергу, допомагатиму соціально неза-
хищеним верствам населення – пенсіонерам, 
ветеранам, малозабезпеченим сім’ям, пільго-
вим категоріям громадян.

Переконана, що мого досвіду, знань та 
умінь достатньо, щоб ефективно працювати у 
команді депутатів Дніпропетровської район-
ної ради VII скликання.

Відкриваючи нову сторінку в історії Дніпропетровського району, зобов’язуюся 
докласти всіх зусиль для того, щоб наш рідний район і Кіровська територіальна гро-
мада продовжували динамічно розвиватися, а якість життя у них покращувалося. 
Попереду багато роботи – роботи в команді, роботи на результат, роботи для вас.

Спасибі вам, мої рідні земляки! Дякую кожному з вас!
Бажаю всім новообраним депутатам рад усіх рівнів, міському, сільським та селищ-

ним головам ефективної та результативної роботи на користь територіальних громад. 
Надану вам високу довіру людей виправдовуйте щодня: виконуйте передвиборні 

обіцянки й звітуйте перед своїми виборцями, які дали вам високий статус депутата 
чи голови. 

Успіхів вам на ниві місцевого самоврядування!
З повагою Віра ДЖУР, в.о.голови районної ради.

У зв’язку з початком 1 листопада осіннього призову на строкову військову службу, звертаємо вашу 
увагу на рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні 
заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності» уведеного Указом Президента України 
від 24 вересня 2014 року 744/2014, яке виключає залучення військовослужбовців строкової служби до 
виконання бойових завдань у антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях. Тобто при-
звані на строкову службу весь час строкової служби перебувають на постійних (стаціонарних) місцях 
дислокації військових частин, полігонах чи учбових баз, і направленню у зону АТО не підлягають.

Не прислухайтесь до чуток, які розповсюджує ворог для дестабілізації в країні, не дозволяйте мані-
пулювати своєю свідомістю. 

СТРОКОВИКІВ  В  АТО НЕ  ВІДПРАВЛЯЮТЬВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ІНФОРМУЄЗАПОБІГАННЯ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

З метою запобігання 
надзвичайних ситуацій 
в осінньо-зимовий по-
жежонебезпечний період 
рятувальники Дніпропе-
тровського району про-
довжують відпрацювання 
приватного житлового сек-
тору. Так нещодано разом 
із працівниками район-
ної газети «Дніпровська 

зоря» проведений черговий рейд у сільській місцевості 
нашого району. У ході проведення рейду співробітники 
роз’яснювали населенню вимоги пожежної безпеки при 
користуванні пічним опаленням. 

Під час проведення рейду рятувальники вручили лю-
дям тематичні листівки та наголосили, що під час вияв-
лення надзвичайної ситуації необхідно одразу телефо-
нувати до рятувальної служби за телефоном «101».

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, 
начальник Дніпропетровського районного сектору 
ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

РЕЙД

ЗАПОБІГАННЯ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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Прізвище, влас-
не ім’я (усі влас-
ні імена) та по 
батькові (за на-
явності) обрано-

го депутата

Рік 
народження Освіта Партійність Посада Місце роботи

(заняття) Місце проживання
Назва місцевої організації по-
літичної партії, від якої обрано 

депутата

Асатрян 
Агарон 

Паруйри
11.03.1969 р. Вища

Член партії «Блок 
Петра Порошенка 
«Солідарність»

Приватний 
підприємець «Зернопродукт 2005» м. Дніпропетровськ

Дніпропетровська районна в 
Дніпропетровській області ор-
ганізація Партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»

Ашихман 
Сергій 

Сергійович
08.02.1985 р. Вища Позапартійний Приватний 

підприємець
Приватний

підприємець сел. Ювілейне
Територіальна організація По-
літичної партії «Опозиційний 
блок» в Дніпропетровському ра-
йоні Дніпропетровської області

Біла 
Любов 

Олексіївна
 09.05.1951 р. Вища Позапартійна

Заступник го-
лови районної 
ради по викона-
вчій роботі-ке-
руюча справами

Дніпропетровська 
районна рада сел. Ювілейне

Територіальна організація По-
літичної партії «Опозиційний 
блок» в Дніпропетровському 
районі Дніпропетровської об-
ласті

Білоус 
Валерій 

Володимирович
16.10.1970 р. Вища

Член партії «Блок 
Петра Порошенка 
«Солідарність»

Директор ЖКП НСР с. Новоолександрівка
Дніпропетровська районна в 
Дніпропетровській області ор-
ганізація Партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»

Болбас 
Ніна Іванівна 18.12.1973 р. середня Член партії «ВО 

«Батьківщина»
Керівник ком-
бікорм заводу

Приватне підприємство
 «Сігма» с. Степне

Дніпропетровська районна 
організація Всеукраїнсько-
го об’єднання «Батьківщина» 
Дніпропетровської області

Галицький 
Михайло 

Олександрович
22.07.1980 р. Вища Позапартійний Директор ТОВ «Азовський Шельф» м. Одеса

Дніпропетровська районна 
організація політичної партії 
«Українське об’єднання патрі-
отів – УКРОП»

Д’яченко 
Роман 

Іванович
22.09.1978 р. Вища

Член політичної 
партії «Відро-
дження»

Заступник
міського голови Підгородненьська міська рада м. Дніпропетровськ

Дніпропетровська районна ор-
ганізація партії «Відроджен-
ня»

Джур 
Віра 

Борисівна
23.03.1961 р. Вища Позапартійна Заступник го-

лови
Дніпропетровська 

районна рада 
Дніпропетровської області

сел. Кіровське
Дніпропетровська районна в 
Дніпропетровській області ор-
ганізація Партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»

Ємел’янов 
Ігор 

Валерійович
22.09.1973 р. Вища Позапартійний Директор ТОВ  

«Кристалстіл» м. Дніпропетровськ
Територіальна організація По-
літичної партії «Опозиційний 
блок» в Дніпропетровському ра-
йоні Дніпропетровської області

Желяб’єв 
Ігор 

Володимирович
14.12.1957 р. Вища

Член політичної 
партії «Соціаліс-
ти»

Пенсіонер Пенсіонер с. Любимівка
Дніпропетровська районна 
організація політичної партії  
«Соціалісти»

Ігнатенко 
Андрій 

Миколайович
05.12.1979 р. Вища

Член Радикаль-
ної партії Олега 
Ляшка

Диспетчер ОДГ ПАО ДТЕК «Дніпрообленер-
го» Дніпропетровський РЕМ м. Підгородне

Дніпропетровська районна ор-
ганізація Радикальної партії 
Олега Ляшка в Дніпропетров-
ській області

Кесов 
Сократіс 

Валікович
17.05.1983 р. Вища

Член партії «Блок 
Петра Порошенка 
«Солідарність»

Директор ТОВ «Агробізнес» м. Дніпропетровськ
Дніпропетровська районна в 
Дніпропетровській області ор-
ганізація Партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»

Кондрашина 
Ольга 

Володимирівна
03.03.1960 р. Вища Позапартійна Директор КП ДР «Бюро технічної інвен-

таризації» м. Дніпропетровськ
Дніпропетровська районна 
організація політичної партії 
«Українське об’єднання патрі-
отів – УКРОП»

Криворучко 
Євгеній 

Васильович
30.05.1978 р. Вища Безпартійний Лікар-хірург

Комунальний заклад «Дніпро-
петровська центральна район-

на лікарня «ДОР»
м. Підгородне

Територіальна організація По-
літичної партії «Опозиційний 
блок» в Дніпропетровському ра-
йоні Дніпропетровської області

Мальований 
Григорій 
Іванович

26.04.1954 р. Вища
Член політичної 
партії «Відро-
дження»

Директор Фермерське господарство с. Сурсько-Литовське
Дніпропетровська районна ор-
ганізація партії «Відроджен-
ня»

Мельянков
Олександр

 Анатолійович
25.04.1975 р.

П р о -
ф е с і й -
но-тех-
нічна

Позапартійний Голова правлін-
ня

Благодійний Фонд 
«Світоч надії» м. Дніпропетровськ

Дніпропетровська районна 
організація політичної партії 
«Українське об’єднання патрі-
отів – УКРОП»

Міщенко 
Віктор 

Іванович
20.10.1954 р. Вища Член партії «ВО 

«Батьківщина» Директор
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
«Агроспецпереробка»

м. Дніпропетровськ
Дніпропетровська районна 
організація Всеукраїнсько-
го об’єднання «Батьківщина» 
Дніпропетровської області

Невеселий 
Олексій 

Вікторович
12.04.1975 р. Вища Позапартійний Начальник

Відділ містобудування, архі-
тектури, житлово-комунально-
го господарства, будівництва 
та інфраструктури у Дніпропе-
тровській районній адміністра-
ції Дніпропетровської області

сел. Ювілейне
Дніпропетровська районна в 
Дніпропетровській області ор-
ганізація Партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»

Неопрятний 
Олександр Ва-

сильович
05.10.1962 р. Вища Член партії «ВО 

«Батьківщина» Голова Фермерське господарство
 «АГРО Ника» с. Орджонікідзе 

Дніпропетровська районна 
організація Всеукраїнсько-
го об’єднання «Батьківщина» 
Дніпропетровської області

Ніколаєв 
Олександр Іва-

нович
19.08.1955 р. Вища

Член політичної 
партії «Соціаліс-
ти»

Директор ПП «Чумаки» с. Чумаки
Дніпропетровська районна 
організація політичної партії 
«Соціалісти»

Підлубний 
Едуард 

Станіславович
27.11.1969 р. Вища Позапартійний Тимчасово 

 не працює Тимчасово не працює м. Дніпропетровськ
Дніпропетровська районна 
організація політичної партії 
«Українське об’єднання патрі-
отів – УКРОП»

Підодвірна 
Віра 

Сергіївна
18.11.1961 р. Вища Позапартійний Начальник

Управління Пенсійного фонду 
в Дніпропетровському районі 

Дніпропетровської області
м. Дніпропетровськ

Дніпропетровська районна в 
Дніпропетровській області ор-
ганізація Партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»
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Український воїн, який нині 
захищає українську державність 
у зоні АТО – спадкоємець неско-
рених. Тих, хто боронив кордони 
та безпеку своєї землі впродовж 
століть. Дружинники княжих ча-
сів, козаки, січові стрільці, воїни 
Холодного яру та воїни УПА – їх 
усіх вшануємо в День захисника 
України.

У Підгородненській СЗШ-3 
(директор Крічкевич Ю. В.) від-
булися заходи щодо відзначення 
Дня захисника України, з метою 
вшанування мужності та геро-
їзму захисників незалежнос-
ті й територіальної цілісності 
країни, сприяння подальшому 
зміцненню патріотичного духу 
в суспільстві, формування наці-
ональної свідомості, виховання 
любові до рідної землі, українського народу, шанобли-
вого ставлення до його культури.

У бібліотеці відкрита виставка, присвячена висвіт-
ленню військових традицій і звитяг українського наро-
ду, історії й сьогодення українського козацтва (органі-
затор Мануйленко Л.Ю.). Учні 5-11 класів взяли участь 
у дитячій акції «Напиши листа захиснику України» 
(класні керівники). Літературна майстерня запросила 
до себе дітей на конкурс поезії та літературного читан-
ня (Заяць Л.С., Криворучко Н.В., вчителі початкових 
класів). Також відбувся конкурс малюнків «Героям 
слава!» (Саленко Р.В., Таран О.С., вчителі початкових 
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Прізвище, влас-
не ім’я (усі влас-
ні імена) та по 
батькові (за на-
явності) обрано-

го депутата

Рік 
народження Освіта Партійність Посада Місце роботи

(заняття) Місце проживання
Назва місцевої організації по-
літичної партії, від якої обрано 

депутата

Плохий 
Анатолій 
Іванович

11.09.1961 р.
П р о -
ф е с і й -
но-тех-
нічна

Член політичної 
партії «Соціаліс-
ти»

Заступник го-
лови Кіровська селищна рада с. Чумаки

Дніпропетровська районна 
організація політичної партії 
«Соціалісти»

Пруденко 
Роман 

Вікторович
15.04.1976 р. Вища Позапартійний Перший за-

ступник голови 
Дніпропетровська 

районна адміністрація 
Дніпропетровської області

м. Дніпропетровськ
Дніпропетровська районна в 
Дніпропетровській області 
організація Партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»

Сесь 
Лариса 

Вікторівна
30.06.1970 р. Вища

Член політичної 
партії «Відро-
дження»

Вчитель КЗ Горянівська СШ с. Горянівка
Дніпропетровська районна ор-
ганізація партії «Відроджен-
ня»

Синявська
 Яна Вікторівна 28.09.1992 р. Вища

Член політичної 
партії «Україн-
ське об’єднання 
патріотів – УК-
РОП»

Помічник-кон-
сультант народ-
ного депутата 
України Купрія 
В.М.

Верховна Рада України м. Дніпропетровськ
Дніпропетровська районна 
організація політичної партії 
«Українське об’єднання патрі-
отів – УКРОП»

Сиченко
 Віктор Воло-

димирович
20.09.1974 р. Вища

Член Радикаль-
ної партії Олега 
Ляшка

Завідувач ка-
федри менедж-
менту організа-
цій

Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний 

університет
м. Дніпропетровськ

Дніпропетровська районна ор-
ганізація Радикальної партії 
Олега Ляшка в Дніпропетров-
ській області

Слуцький 
Владислав Ва-

лентинович
02.10.1981 р. Вища

Член партії 
«ВО «Батьківщи-
на»

Секретар голо-
ви Підгородненьська міська рада м. Підгородне

Дніпропетровська районна 
організація Всеукраїнсько-
го об’єднання «Батьківщина» 
Дніпропетровської області

Ставицька 
Анна Сергіївна 05.02.1957 р. Вища Позапартійна

Заступник ди-
ректора по 
зв’язках із гро-
мадкістю

ТОВ «СФ «АгроСтар» с. Миколаївка-1
Дніпропетровська районна в 
Дніпропетровській області 
організація Партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»

Ткаченко
 Володимир 
Вікторович

22.04.1975 р. Вища Позапартійний Директор ТОВ ПКП «Горизонт» м. Дніпропетровськ
Територіальна організація По-
літичної партії «Опозиційний 
блок» в Дніпропетровському ра-
йоні Дніпропетровської області

Тороп 
Олег 

Васильович
18.03.1969 р. Вища

Член політичної 
партії «Соціаліс-
ти»

Директор Приватне підприємство
 «Промкомбуд» сел. Кіровське

Дніпропетровська районна 
організація політичної партії 
«Соціалісти»

Челомов 
Юрій 

Олексійович
30.01.1972 р.

П р о -
ф е с і й -
но-тех-
нічна

Позапартійний Електромонтер ПАТ Укртелеком с. Сурсько-Литовське
Територіальна організація По-
літичної партії «Опозиційний 
блок» в Дніпропетровському ра-
йоні Дніпропетровської області

Чехлата 
Наталія 

Миколаївна
22.09.1988 р. Вища Позапартійна Вчитель Комунальний заклад 

«Балівська СЗОШ» с. Балівка
Територіальна організація По-
літичної партії «Опозиційний 
блок» в Дніпропетровському ра-
йоні Дніпропетровської області

Чубенко 
Дмитро 

Дмитрович
17.09.1981 р. Вища Позапартійний Майстер ПАТ «Дніпрогаз» м. Підгородне

Територіальна організація По-
літичної партії «Опозиційний 
блок» в Дніпропетровському ра-
йоні Дніпропетровської області

Шаповалов 
Ігор 

Васильович
01.07.1984 р. Вища Позапартійний Механік

Автоколона автобензовозів
 Нижньодніпровської 

нафтобази
сел. Ювілейне

Територіальна організація По-
літичної партії «Опозиційний 
блок» в Дніпропетровському 
районі Дніпропетровської об-
ласті

Юрченко 
Тетяна 

Олексіївна
26.11.1981 р. Вища Позапартійна Тимчасово 

не працює Тимчасово не працює с. Дослідне
Дніпропетровська районна 
організація політичної партії 
«Українське об’єднання патрі-
отів – УКРОП»
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НАРОД МІЙ ЗАВЖДИ БУДЕ

В ЄДНОСТІ НАША СИЛА

класів). Класними керівниками 1-11 класів був 
проведений Єдиний урок, присвячений захис-
никам рідної землі, їхньому бойовому подвигу. 
Проведена екскурсія до шкільного історичного  
музею, де учні змогли отримати цікаву інфор-
мацію від вчителя та поділитися своїми знання-
ми з історії (Бабенко Н.В.). 

Для молодших учнів школи була проведена 
святкова лінійка, де малюки змогли виразно 
прочитати вірші та послухати розповіді вчи-
телів. Завершив тиждень святковий концерт за 
участю учасників АТО (Олександр Шитіков, 

Євген Клименко, В’ячеслав Войтенко). Учні де-
кламували вірші, співали українські народні піс-
ні, знайомили присутніх із елементами козацьких 
танців. Ми, українці, маємо всі підстави пишати-
ся тим, що наша Батьківщина не раз переживала 
дні могутності й слави, має справді легендарних 
героїв, мужньо долає найважчі випробування… 
А потім відроджується, виростає з руїн, виховує 
нові покоління закоханих у рідну землю лицарів 
правди та волі.   

Наталія ГЕРАСИМЕНКО, 
заступник директора з виховної роботи.



6 6 листопада 2015 року № 44 (7913)   СУСПІЛЬСТВО«Дніпровська зоря»
РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ
Прізвище, влас-
не ім’я (усі власні 
імена) та по бать-
кові (за наявності) 
обраного депутата

Рік народ-
ження Освіта Партійність Посада Місце роботи 

(заняття)
Місце 

проживання
Назва місцевої організації 
політичної партії, від якої 

обрано депутата

Безбатько 
Олександр 

Олександрович
07.01.1978 загальна 

середня безпартійний охоронець ТОВ «СЕТ» м. Дніпропетровськ Територіальна організація Полі-
тична партія «Опозиційний блок»

Болдирєв 
Руслан 

Анатолійович
02.08.1968 вища безпартійний приватний під-

приємець
фізична особа-під-
приємець м. Дніпропетровськ 

Дніпропетровська районна органі-
зація політична партія «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП»

Бранзе Ігор 
Васильович 29.05.1980 вища член партії комірник Логістик «Юніон», 

смт. Ювілейне м. Підгородне Дніпропетровська районна орга-
нізація «ВО «Батьківщина»

Булах Михайло
 Михайлович 23.06.1967 загальна 

середня безпартійний тимчасово не пра-
цює

тимчасово не пра-
цює м. Підгородне Територіальна організація Полі-

тична партія «Опозиційний блок»

Ганжа Алла 
Костянтинівна 24.03.1959 вища безпартійна

голова обласної 
громадської орга-
нізації 

«Центр коб-
зарського мисте-
цтва»

м. Підгородне 
Дніпропетровська районна орга-
нізація Радикальна партія Олега 
Ляшка

Ганжа Сергій
Анатолійович 08.05.1984 вища безпартійний директор фізична особа-під-

приємець м. Підгородне 
Дніпропетровська районна органі-
зація політична партія «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП»

Дубина Євген 
Миколайович 06.05.1977 вища член партії директор ТОВ «Демис Канц» м. Підгородне Політична партія «Соціалісти»

Євграфов Дмитро 
Анатолійович 23.04.1970 вища член партії начальник КП «Експлуатацій-

на технічна служба» сел. Ювілейне Дніпропетровська районна орга-
нізація партії «Відродження»

Журба Сергій 
Юрійович 23.05.1974 вища безпартійний юрист ТОВ «Авангард-С» м. Дніпропетровськ 

Дніпропетровська районна органі-
зація політична партія «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП»

Зелений 
Олександр 

Миколайович
27.05.1981 загальна 

середня член партії безробітний безробітний м. Дніпропетровськ Міська організація Політичної 
партії «Нова Політика»

Зібарєв 
Володимир 
Юрійович

01.12.1969 вища член партії підприємець підприємець сел. Ювілейне Дніпропетровська районна орга-
нізація партії «Відродження» 

Кроленко 
Олександр 

Миколайович
22.10.1978 вища член партії підприємець підприємець м. Підгородне Дніпропетровська районна орга-

нізація партії «Відродження»

Луценко 
Олександр 

Олексійович
26.03.1975 вища безпартійний

заступник облас-
ного військового 
комісара

Військовий коміса-
ріат Дніпропетров-
ської області

м. Дніпропетровськ 
Дніпропетровська районна органі-
зація політична партія «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП»

Маласай Віталій 
Миколайович 11.04.1975 вища безпартійний директор депар-

таменту
Дніпропетровська 
обласна державна 
адміністрація

м. Підгородне Партія «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність»

Муха Костянтин 
Олексійович 06.02.1987

п р о ф е -
с і й н а 
технічна

безпартійний директор фізична особа-під-
приємець м. Підгородне 

Дніпропетровська районна органі-
зація політична партія «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП»

Поздняков Сергій 
Володимирович 29.07.1980 вища безпартійний тимчасово не пра-

цює
тимчасово не пра-
цює м. Підгородне Територіальна організація Полі-

тична партія «Опозиційний блок»

Руденко Сергій 
Костянтинович 26.02.1971 вища член партії приватний під-

приємець
приватний підпри-
ємець м. Підгородне Партія «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність»

Свєчкіна Алла Іл-
лівна 08.06.1961 вища безпартійна директор Державне підпри-

ємство ДДСМС м. Дніпропетровськ
Територіальна організація По-
літична партія «Опозиційний 
блок»

Слуцький 
Владислав 

Валентинович
02.10.1981 вища член партії секретар міської 

ради
Підгородненська 
міська рада м. Підгородне Дніпропетровська районна орга-

нізація «ВО «Батьківщина»

Сотула 
Сергій Іванович 02.07.1969

п р о ф е -
с і й н а 
технічна

член партії начальник зміни ТОВ «Вапняна фа-
брика» м. Підгородне Міська організація Політичної 

партії «Нова Політика»

Старишко Віктор 
Сергійович 03.06.1984 вища член партії не працює не працює м. Підгородне Партія «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність»
Старишко 
Вячеслав 

Володимирович
18.09.1983 вища член партії не працює не працює м. Підгородне Дніпропетровська районна орга-

нізація «ВО «Батьківщина»

Старосельський
 Михайло 

Святославович
20.05.1980 вища член партії приватний під-

приємець
приватний підпри-
ємець м. Підгородне Політична партія «Соціалісти»

Теслюк Ігор 
Миколайович 04.08.1962 загальна 

середня безпартійний тимчасово не пра-
цює

тимчасово не пра-
цює м. Підгородне 

Територіальна організація По-
літична партія «Опозиційний 
блок»

Чорний Дмитро
 Геннадійович 25.12.1988 вища член партії

електромонтер з 
випробувань та 
вимірювань

ПАО ДТЕК «Дні-
прообленерго» м. Підгородне 

Дніпропетровська районна орга-
нізація Радикальна партія Олега 
Ляшка

Юнкевич 
Олександр 

Олексійович
10.11.1979 вища член партії технічний дирек-

тор
ПП «Дніпромон-
таж» м. Підгородне 

Дніпропетровська районна орга-
нізація Радикальна партія Олега 
Ляшка

ЗУСТРІЧІ У КНИЖКОВОМУ МІСТІ
У Центральній районній бібліотеці для учнів 1-Д 

класу ЮПШ-2 пройшла екскурсія «Зустріч у книжковому місті». Діти познайоми-
лися з бібліотекою та її відділами, побачили багато різних книг за розмірами та 
за тематикою. Особливо дітям сподобались музичні, піратські, чарівні книжки 
з яскравими ілюстраціями. Після цього діти переглянули мультфільм «Книга 
мудрый, старый друг, книга знает все вокруг». На завершення учні одержали 
пам’ятку «Обіцянка юного читача», яка виховує бережливе ставлення до книг. 

А також юнацький абонемент відділу обслуговування ЦРБ разом із район-
ною дитячою бібліотекою організували та провели для молоді Підгородненської 
СШ-3 урок пам’яті до Дня захисника України «Україна в очікуванні миру».

У читальному залі ЦРБ для бібліотечних працівників пройшов методичний 
четвер, на якому була проведена інформаційна година «25-а річниця Студент-
ської революції на граніті». Бібліотекар читального залу розповіла присутнім 
про революцію на граніті, яка стала переломним моментом в утвердженні неза-
лежності України, а молоде покоління вже на початку 90-х років засвідчило своє 
бажання й відстояло право жити у вільній демократичній державі. Була присут-
ня спеціаліст ДРУЮ Каспарова А.О., яка надала інформацію «Відповідальність 
за вчинення корупційних злочинів, передбачені Кримінальним Кодексом Укра-
їни». Провідний методист Володичева О.І. представила фото-звіт про спільний 
семінар Дніпропетровської й Вінницької профспілкової організації працівників 
культури у м. Вінниці.

НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ
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КАПУСТА БІЛОКАЧАННА
У цьому чудовому овочі є майже весь набір віта-

мінів, необхідних людині: С, В1, В2, РР, а також солі 
калію, кальцію та ін.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
КАПУСТА В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ

Відвар при ангіні. У несолоній воді відваріть 300 гр свіжого листя ка-
пусти до розм’якшення, злийте через марлю, остудіть до 30 °С. У склян-
ку відвару додайте 3 ч.л. меду й розмішайте. Вживайте до їжі 4 рази на 
день по 1/2 склянки.

При гастритах із недостатньою кислотністю. Пийте теплий капус-
тяний сік 1-2 рази на день до їди. Лікування починайте з 1 ст.л., і посту-
пово збільшуйте разову дозу до 1/2 склянки.

При бронхіті. 2 ч. л. цукрового піску додайте в чверть літра свіжого 
соку й добре розмішайте. Пийте 2 рази в день по склянці.

При нежиті. В обидві ніздрі по 2 краплі 2-3 рази на день закапуйте сік 
білокачанної капусти.

Для лікування синців. Відваріть у молоці подрібнене листя капусти. 
Викладіть їх на серветку й прикладайте до синців у теплому вигляді. 
Тримайте компрес протягом години. Після чого обмийте синець водою.

СМАЧНІ РЕЦЕПТИ
КАПУСТА САЛАТНА

Інгредієнти: 2,5 кг капусти, 2 
морквини, 1 цибулина, 1 часник; 
для маринаду: 1 л води, 150 мл олії, 
100 мл оцту яблучного, 2 ст.л. солі з 
гіркою, 2/3 склянки цукру.

Приготування: нашаткуйте ка-
пусту, додайте трохи солі й злегка пом-
ніть її руками. Наріжте цибулину кіль-
цями, натріть на крупній тертці морквину. Додайте до капусти й перемішайте. 
Викладіть капусту у велику каструлю. Дрібно наріжте часник. Далі готуємо 
маринад. Закип’ятіть воду з цукром і сіллю. Зніміть із вогню. Влийте олію й 
оцет, додайте часник і відразу ж вилийте в капусту. Злегка перемішайте. На-
крийте капусту тарілкою або кришкою меншого діаметру й поставте легкий 
гніт. Сильно притискати не треба, тільки, щоб маринад злегка виступив над 
кришкою. У такому вигляді капуста повинна стояти при кімнатній температу-
рі одну добу. Після цього капусту розкладіть у банки й поставте в холодильник.

ТУШКОВАНА КАПУСТА
Інгредієнти: 800 гр капусти,  5-6 ст.л. олії, 2 цибулини, 2 морквини, 1 

ст.л. томатної пасти, сіль, чорний мелений перець, зелень.
Приготування: нашаткуйте капусту, дрібно наріжте цибулю, натріть 

на крупній терці моркву. Нагрійте сковороду, налийте олію. Викладайте 
цибулю з морквою й помішуючи на середньому вогні, накрийте криш-
кою. Потім викладіть капусту й тушкуйте до готовності, помішуючи  
25-30 хв. Посоліть, поперчіть, додайте томатну пасту й добре перемі-
шайте. Через 5 хв. можна подавати до столу.

КАПУСТА ТУШКОВАНА З КАРТОПЛЕЮ
Інгредієнти: 0,5 кг квашеної капусти, 0,3 кг свіжої капусти, 0,4 кг кар-

топлі, 1 цибулина, 1 ст.л. томатної пасти, 8 ст.л. води, 40 мл олії, 2 ч.л. 
цукру, 1 лавровий лист, чорний мелений перець, сіль.

Приготування: промийте квашену капусту в холодній воді. Наріжте 
цибулю кубиками. Розігрійте сковороду, налийте олію й викладайте ци-
булю. Смажте на середньому вогні до золотистого кольору. Викладіть до 
цибулі віджату від води квашену капусту. Смажте на середньому вогні, 
помішуючи, близько 15 хв. Наріжте тонкою соломкою свіжу капусту. Ви-
кладіть у сковороду й перемішайте. Тушкуйте все разом близько 15 хв. 
Посоліть, поперчіть, додайте цукор. Розведіть томат із водою, додайте в 
сковороду

СОСИСКИ В КАПУСТЯНОМУ ЛИСТІ
Інгредієнти: 2 упаковки сосисок, 1 головка капусти, 1,5 упаковки 

сиру плавленого в скибочках, 1 кг картоплі, сіль, чорний мелений пе-
рець, 1 цибулина, 1 морквина, 200 гр. сметани, 2 ст.л. борошна, 2 ст.л. 
олії, зелень.

Приготування: доведіть до кипіння воду й вимкніть. Обережно зні-
міть листя капусти й покладіть в гарячу воду. У готових листочків 
зріжте потовщення. Натріть картоплю на дрібній тертці, викладіть у 
друшляк, щоб стекла зайва рідина, потім посоліть і поперчить. Можна 
додати 1 яйце.  Кожну сосиску загорніть у шматочок сиру. На капус-
тяний лист викладіть 2 ст.л. картоплі, зверху покладіть сосиску в сирі 
й  загорніть як голубець. Закручені сосиски обсмажуйте з усіх боків 
на сильному вогні й складайте в будь-який посуд. Далі готуємо сме-
танний соус. Обсмажте нарізану цибулю й моркву, додайте борошно й 
сметану, розведіть до потрібної консистенції водою. Посоліть, попер-
чіть. Залийте соусом сосиски в капусті й поставте в розігріту до 180 
градусів духовку на 30-40 хв. Деко накрийте фольгою. Готові сосиски 
в капусті посипте зеленню.

Якщо людина 
говорить і діє з 
добрими думка-
ми, то радість 
слідує за нею 

як тінь і 
ніколи не по-
кидає.

як каже мудрість

ОВНИ. Всі ваші справи вирішаться 
завдяки вашій відповідальності. Натх-
нення та впевненість у власних силах 
допоможе досягти бажаної мети. 

ТІЛЬЦІ. Вдалий тиждень для фі-
нансових операцій і довгоочікуваних 
покупок. Занурившись у робочу рути-
ну, ви отримаєте дуже хороші прибут-
ки та моральне задоволення. Вільний 
від роботи час з радістю присвятіть 
сім’ї та друзям. 

БЛИЗНЮКИ. Тиждень буде різно-
манітним і не схожим на попередній. 
Можливо до вас звернуться за допомо-
гою в вирішенні деяких питань. Не да-
вайте ніяких обіцянок, якщо не дуже 
хочете допомагати.

РАКИ. На цьому тижні ви будете у полі 
зору свого керівництва. Можливо це тому, 
що ви не довели доручену вам справу до 
кінця. Спробуйте не повторювати мину-
лих помилок. Зробіть все як слід.

ЛЕВИ. Увесь тиждень ви будете йти 
напролом. Адже ви впевнені у власних 
силах, а ваш професіоналізм це до-
водить. Обходьте гострі кути й у вас 
буде менше проблем. 

ДІВИ. Тиждень обіцяє вам унікальні 
можливості, причому, відразу і в кар’єрі, й 

у відносинах. Дійте за планом, щоб все 
встигнути, і використовуйте випадок, 
якщо пощастить. 

ТЕРЕЗИ. Один із найкращих тижнів 
для нових цікавих знайомств за інтере-
сами. Не робіть різких дій, щоб не зля-
кати удачу.

СКОРПІОНИ. На початку тижня ро-
біть те, що дасть швидкий результат. Вас 
чекають спірні ситуації й необхідність 
відстоювати свою думку. 

СТРІЛЬЦІ. Тиждень не найкращий 
для просування по кар’єрних сходах. 
Вдалий період для угод, матеріальних 
вкладень. На вихідних приділіть собі час.

КОЗЕРОГИ. Оберіть нові цілі й нове 
оточення, що на майбутнє благоволить 
приємне й корисне знайомство. Непога-
ний час для великих покупок. 

ВОДОЛІЇ. Якщо на тому тижні ви 
працювали, не покладаючи рук, то по-
ліпшення не змусять на себе чекати. 
Саме зараз час приступати до нової 
справи. 

РИБИ. Не поспішайте приймати про-
позиції, якщо вигода неочевидна. На 
цьому тижні деякі зміни від вас не за-

лежатимуть, але на майбутнє очікуються 
непогані перспективи. 

Магнітні бурі:
12, 13, 20, 23, 27 
та 28 листопада.

МІСЯЧНИЙ 
КАЛЕНДАР СТРИЖОК 

НА ЛИСТОПАД МІСЯЦЬ.
Відвідувати перукаря 

краще: 7, 8, 9, 15, 18, 21, 23, 
24 та 29 листопада. 

Колектив Дніпропетровської район-
ної ради та депутатський корпус району 
висловлюють щирі співчуття депутату 
районної ради VI скликання Миколі 
Петровичу Лопадіну з приводу тяжкої 
втрати – смерті дружини 

Валентини Григорівни. 
Сумуємо разом із Вами. Розуміємо, 

як важко змиритися з цим непоправним 
горем. 

Світла їй пам’ять.

Дніпропетровська райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних по-
сад: головного спеціаліста відділу персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації; 
головного спеціаліста відділу Державного реєстру виборців райдержадміністрації; начальни-
ка відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; головного спеціаліста відділу осві-
ти, молоді та спорту райдержадміністрації. Вимоги до претендентів: громадянство України, 
повна вища освіта за напрямком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 років, володін-
ня персональним комп’ютером на рівні користувача програмного забезпечення. Довідки за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, тел. 27-10-17.

Управління Пенсійного фонду України в 
Дніпропетровському районі Дніпропетров-
ської області оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади спеціаліста відділу ведення 
електронних реєстрів, адміністрування і захи-
сту інформаційно-аналітичних систем. У кон-
курсі можуть взяти участь громадяни України, 
які мають повну вищу освіту відповідного про-
фесійного спрямування (технічне) та без вимог 
до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів із дня опублікування оголо-
шення про конкурс за адресою: 52005, сел. 
Ювілейне, вул. Теплична, 23.  Додаткову ін-
формацію щодо порядку проведення кон-
курсу, основних функціональних обов’яз-
ків та умов оплати праці можна отримати 
за телефонами: 725-47-06, 27-80-40. 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ДНІ-
ПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста бюджет-
ного  відділу. Основні вимоги: грома-
дянство України, наявність вищої пов-
ної освіти відповідного професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, спеціаліста, наяв-
ність стажу роботи за фахом не менше 
3 років, володіння комп’ютерними про-
грамами. Документи приймаються про-
тягом 30 календарних днів із моменту 
опублікування оголошення. 

Умови прийому за тел. 27-10-38. 
Звертатися за адресою: сел. Ювілей-
не, вул. Теплична, 5, кім. 6.

Утеряно удостоверение ветерана труда серии М 
№ 629172 от 15 сентября 2004 года, выданное ГУ 
«Верхнеколымское УСЗН и Т при Министерстве 
труда и СР Республики Саха (Якутия)», владелец 
Мехеда Людмила Сергеевна, считать недействи-
тельным.

Утерянное удостоверение № 014179 от 19.06.2002 г., 
выданное «Верхнеколымское УСЗН Саха (Якутия)», 
владелец Мехеда Людмила Сергеевна, считать недей-
ствительным.

Втрачений єдиний квиток №386 від 07.04.13 р., ім’я 
Косточка Олександр Дмитрович, вважати недійсним.

Підгородненська міська рада 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади державного службов-
ця спеціаліста ІІ категорії (декретна 
посада). Вимоги до претендентів: 
громадянство України, вища освіта 
за фахом, володіння персональним 
комп’ютером. Термін прийняття до-
кументів – протягом 30 календарних 
днів із дня публікації оголошення. 
Довідка за адресою: м. Підгородне, 
вул. Центральна, 46. Тел. 711-92-32.

НЕ МОЖЕШ СИДІТИ БЕЗ ДІЛА, ДОКИ ВОРОГ ЗАЗІХАЄ 
НА РІДНІЙ КРАЙ? МАЄШ СИЛУ, АМБІЦІЇ ТА ВИТРИМКУ? 

ТОДІ ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЮТЬ ТЕБЕ 
НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ.

Стань на захист Батьківщини! Натомість Збройні сили України гарантують тобі:  ста-
більне грошове забезпечення (від 3 000 до 6 200 грн на місяць), крім того з наступного 
року планується збільшити заробітну плату в 2 рази; додаткові грошові виплати та ви-
нагороди (допомога на оздоровлення, підйомна допомога, матеріальна допомога для ви-
рішення соціальних питань тощо); вільний вибір місця та умов служби по всій території 
Україні; можливість зробити кар’єру; можливість служби в миротворчих підрозділах за 
кордоном; якісне безкоштовне медичне обслуговування; можливість отримання заочної 
вищої освіти під час служби, в т. ч. за рахунок Міністерства оборони (після підписання 
другого контракту); щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням 
вислуги, крім щомісячного грошового забезпечення при вибутті в відпустку виплачуєть-
ся допомога на оздоровлення в такому ж розмірі; додаткові відпустки (для навчання, твор-
чі, соціальні, інші згідно закону); безкоштовне харчування в обід (або компенсація), три-
разове харчування в добовому наряді; право на отримання безкоштовного житла; право 
на пенсію після 25 років вислуги; інші соціальні гарантії, встановлені законами. Служба 
зараховується до загального страхового стажу, стажу державної служби.

За детальною інформацією звертайтесь до військових комісаріатів Дніпропетров-
ської області.

Територіальна громада  Балівської сіль-
ської ради висловлює щирі співчуття  ро-
дині депутата Дніпропетровської район-
ної ради Лопадіна Миколи Петровича з 
приводу втрати дорогої людини, дружи-
ни та матері –  

Валентини Григорівни 
ЛОПАДІНОЇ   

та розділяють із ними біль та скорботу 
тяжкої втрати. 

Вічна їй пам’ять.

ОБЛАСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ІНФОРМУЄ
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У Зорянській СЗШ (директор Людмила Кулак) відбулись зма-
гання з футзалу, приурочені 71-ій річниці визволення Дніпропе-
тровщини від німецько-фашистських загарбників. За призи від 
Чумаківської сільської ради (голова Валентина Стець) боролися 
чотири команди, загалом 21 футболіст.

Віктор Жулін, тренер «Відродження»: «Для моїх хлопців – це 
перший виступ у турнірах із футзалу. Якщо підсумкові резуль-
тати не на нашу користь, то якістю гри я задоволений. Найго-
ловніше, що у юнаків є бажання грати й серйозне ставлення до 
занять футболом, а перемоги обов’язково прийдуть».

Сергій Коваленко, головний суддя: «Зорянці стали перемож-
цями в обох вікових групах (старші – 8:3, молодші – 6:2). Проте 
слід відзначити очевидний прогрес маївчан. Вони в ході поє-
динків пристосувалися до спортивної зали, підхопили досвід 
господарів і під кінець матчів грали вже на рівних із суперни-
ками».

ТУРНІР  ПАМ’ЯТІ  ВИЗВОЛИТЕЛІВ

…Ми зібралися в родинному 
колі, щоб вшанувати пам’ять 
про хорошу людину, лікаря-хі-
рурга, який врятував багато 
життів. Ім’я цієї людини – Кро-
тов Віталій Іванович. Це наш 
земляк, підгороднянин, якого 
доля закидала в далекі краї, але 
в зрілому віці він повернувся в 
рідне Підгородне, в батьківську 
хату. Тут і помер 11 лютого 2011 
року. А народився наш земляк 
5 жовтня 1935 року. Зараз йому 
мало б виповнитись 80 років.

 Районна дитяча бібліотека зібра-
ла громаду на родинне свято, під 
назвою «Професія – військовий хі-
рург». Прийшла вся родина Віталія 
Кротова: дружина Галина, син Ва-
дим, невістка Наталія, онука Люд-
мила, двоюрідний брат Іван 
Шенклян. Зібралися друзі, 
пацієнти військового хірурга, 
й просто пересічні мешканці 
Підгородного, яким не байду-
жа історія рідного міста… 

Кожен із тих, хто стикався в житті з Віталієм Івановичем, розповів про нього щось 
своє, особливе. Бібліотекарі пам’ятають його як активного читача, цікавого співбесід-
ника. Галина Федорівна розповідає про долю дружини військового лікаря, повну подій 
– часом екстремальних і драматичних. Жінка теж працювала лікарем. Постійні переїзди 
з одного місця служби на інше були звичним явищем. 53 роки прожило подружжя Кро-
тових у шлюбі! Народили й виростили сина Вадима, діждалися онучки Людмили.

Віталій Кротов починав навчання в Дніпропетровському медичному інституті, а на 
останніх курсах перевівся до 
Харківського медичного інсти-
туту, бо саме там була спеціа-
лізація  військової медицини. 
Пізніше закінчив військово-ме-
дичну академію в Ленінграді – 
за спеціальністю «хірург».

Першим місцем його служ-
би став контингент Радянських 
військ у Німеччині. Спочатку 
займав посаду молодшого лікаря 
полку, потім – лікаря окремого 
танкового батальйону. Пізніше 
став начальником медичного са-
нітарного батальйону.  

Три роки лікар Кротов від-
дав службі в Туркестанському 
військовому окрузі, на гір-
ському перевалі, у місті Кур-

дай, керував хірургічним відділенням у військовому шпиталі на сто місць. Після 
Середньої Азії – російське місто Іваново, де довелось керувати таким же відді-
ленням, тільки вже на двісті місць. 

Далі військовий хірург отримав призначення в Мурманськ. Шість років був начальни-
ком травматологічного відділення на 600 ліжок. Потім – п’ятирічна служба в Дніпропе-
тровському гарнізонному військовому шпиталі, на такій же, як і в Мурманську посаді…

Був у Віталія Івановича божий дар – правильно діагностувати хвороби, й це – за то-
дішньої відсутності апаратів УЗД. Бувало, хірург здавав для пацієнтів свою кров. Успіш-
но виконував складні операції. По виході на військову пенсію, він ще 19 років працював 

ПРОФЕСІЯ – 

хірургом військово-лікарської комісії 
при поліклініці МВС. І повернувся, 
нарешті, в рідне місто Підгородне.

За 48 років лікарської роботи 
неможливо порахувати, скільком 
людям лікар повернув і зберіг 
здоров’я! Скількох врятував від 
смерті! Упродовж багатьох років, 
вже будучи на заслуженому відпо-
чинку, Віталій Іванович допомагав 
сусідам і знайомим: давав медичні 
поради, діагностував, використо-
вував різні методи традиційного й 
нетрадиційного лікування.

…На родинному святі слово взя-
ли вдячні пацієнтки: Тала Петренко, 
Галина Голубнича, Олександра Фа-
таліна. Всі вони, а також члени їхніх 

сімей, свого часу успішно лікувалися 
у Віталія Кротова. Він робив операції 

навіть там, де ситуація, здавалось, 
була безнадійною.

Присутні з цікавістю перегля-
нули відеоролик (автор – бібліо-
текар Юлія Равшанова), основою 
якого є фотографії з сімейного ар-

хіву. Дійство супроводжувалося піснею, 
де є такі слова: «Сильнее разлук тепло 
наших рук, мой верный, единственный 
друг!». І все це не просто так, адже сло-
ва цієї пісні стали основою автографа 
Віталія Кротова: на одній зі світлин є 
дарчий напис коханій Галині. З дозволу 
дівчини, яка потім стала його дружи-
ною (аж на цілих 53 роки!), цитую те, що 
є на звороті старого фото: «На долгую 
память Гале от Виталия. Я не хочу пи-
сать лишних слов, всё можно выразить 
словами песни: «И счастлив лишь тот, в 

ком сердце поёт, с кем рядом подруга идёт! 11.05.1955, г. Днепропетровск, ДМИ».
У залі міської ради звучала бандура: Леся Коваль зіграла на інструменті, який 

любив слухати покійний ювіляр. Костянтин Дуб прочитав публіці нового вірша, 
назвавши доброту неодмінною складовою характеру земляка-лікаря. Син В.І.Кро-
това, Вадим Віталійович, розповів про свої дитячі роки, що проминули поруч із 
батьками у різних куточках світу. Він щиро подякував бібліотекарям за те, що 
створили свято пам’яті його батька.

Бібліотекарі оформили книжкову виставку «Україна в очікуванні миру». А по-
руч, на стіні, розвісили бойовий прапор. Його привіз із зони АТО наш земляк, боєць 
Збройних сил України Сергій Волошко. Прапор малої батьківщини – Підгородного 
побував разом із ним у місті Щастя й під Маріуполем. На ньому – автографи воїнів, 
які захищають нас на сході України. Цим хлопцям добре відомо, що таке професія 
військового хірурга, наскільки вона необхідна, шанована й почесна. Напевно, якби 
жив зараз  підполковник медичної служби Віталій Іванович Кротов, то не стояв би 
осторонь, а рятував людей, як він це робив, допоки вистачало в нього сил.

Дякуємо шановній родині, небайдужим і вдячним підгороднянам – за непе-
рерване родинне коло, за тепло родинного свята! Ми провели його 5 жовтня. 
Цього дня було не тільки 80 років від дня народження талановитого й людяного 
земляка – цього дня весь світ відзначав Міжнародний день лікаря. Погодьтеся, 
це знакова подія – в день, коли згадуємо військового хірурга.

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО, 
бібліотекар районної дитячої бібліотеки, м. Підгородне.

ВІЙСЬКОВИЙ  ХІРУРГ
РОДИННЕ СВЯТО

Незламний український дух, гідність, сила 
волі нашої мужньої співвітчизниці Надії Сав-
ченко не залишають нікого байдужим у ціло-
му світі. Надя сьогодні є символом України. 
Нехай Господь почує наші молитви і врятує 
Надієчку та дасть їй змогу жити, творити 
й відбудовувати зранену нашу землю.

Моя Голубко, гідна в тебе доля
Взяла життя ти на своє плече.

Цупка билинка на життєвім полі 
Сльоза невиплакана мукою пече.

Твоє терпіння мужнє і високе
Воно від неба, матері землі...

Ти вічність чорнобрива, ясноока,
За все тобі низький уклін.

Схиляю голову перед тобою,
І стійкості твоїй я б’ю чолом.

Ти переможеш у цьому двобої -
Добро повинно подолати зло.

Надія ТАРШИН, м. Підгородне.

Віктор ОСТРОУХ, с. Зоря.
ГАЙЛАРДІЇ

Сонячні квіти поближче до сонця
Тягнуть голівки свої,

Наче вогнем запалали у полі
На дивовижній землі.

Досі мені не вдалось розпізнати 
Їх втаємничену суть,

Їм чарівним лиш рости й розцвітати,
Хай свою радість несуть.

Повз дивовижних ніяк не пройти
Черствим, жорстоким, байдужим,

Сонячні квіти у пору біди
Віру несуть сильну-дужу.

Хочеться квітів букетик нарвать,
Тільки рука не здійметься.

Жовті гайлардії – світла печать,
Ніжна печаль в моє серце.

СПОРТ

Чемпіони – команда «Зоря» в складі: 
Сергій Хомутов, Віктор Кузнєцов, Ми-
кола Маслаківський, Володимир Гур-
жій, Євген Сипало, Владислав Суров, 
Максим Грицененко, Денис Клімов, 
Ілля Страшний, Станіслав Литвиненко.

Віце-чемпіони – команда «Відро-
дження»: Микола Івашов, Олександр 
Зарва, Олександр Терех, Олексій Гузь, 

Владислав Хомчик, Олександр Парашкура, 
Дмитро Синяков, Євген Лагуткін, Данило Ко-
валь.

Індивідуальні нагороди отримали Владислав 
Суров, Сергій Хомутов («Зоря»), Данило Ко-
валь, Олександр Парашкура («Відродження»).

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, 
голова КФК «Фаворит».


