
Гр ом а д с ь к а  і нф о рм а ц і й но - пол і т и ч на  г а з е т а

П’ятниця, 11 квітня 2014 року № 14 (7833)

заснована у січні 1939 року

Чи була можливість зберегти 
Крим у складі України, чому Росія 
прагне зірвати президентські вибо-
ри в Україні і чого боїться Путін? 
На ці та інші запитання дав відпо-
відь Голова Верховної Ради Украї-
ни, виконуючий обов’язки Прези-
дента України Олександр Турчи-
нов у інтерв’ю. 

– Олександре Валентиновичу, Воло-
димир Путін вважає Януковича легіти-
мним Президентом, на його прохання 
він вводив війська до Криму. Чи були в 
нього юридичні підстави?

– Володимир Путін вважає Крим 
частиною Росії, але ж Крим був, є і буде 
українською землею. Всі цивілізовані 
країни не визнають окупацію Кри-
му. А заяви громадянина Януковича, 
який переховується в Російській Фе-
дерації від українського правосуддя, 
не носять жодної ні юридичної, ні по-
літичної позиції.

– Чому після захоплення в Сімфе-
рополі будівлі уряду і парламенту 
не було силової відповіді?

– Як тільки стала відомою інфор-
мація, що російський спецназ захопив 
будинок парламенту та будинок Кабінету 
міністрів Автономної Республіки Крим, 
одразу був даний наказ блокувати ці бу-
дівлі й готувати силове розблокування 
приміщень. Внутрішні війська (тоді ще у 
нас не було Національної гвардії) викона-
ли завдання й повністю взяли в оточення 
по периметру ці будівлі: і парламент Кри-
му, і Кабінет міністрів. Але через декілька 
годин вони самі були в оточенні проросій-
ськи налаштованих громадян, які фактич-
но оточили їх з усіх боків. У цих умовах, 
коли багато цивільних людей фактично 
стояли біля цих будівель, проводити вій-
ськову або силову операцію практично 
неможливо. Під час таких операцій є ве-
личезна небезпека загибелі цивільних 
людей.

Багато говорять: чому не стріляли в 
Криму, чому все ж таки війська не почали 
застосовувати зброю? Як раз в цьому і по-
лягав той небезпечний план Путіна щодо 
агресії проти України. Крим – це був той 
капкан, в який вони хотіли спіймати нову 
українську владу й всю Україну. Окупан-
ти відпрацювали агресивну, жорстоку, 
цинічну технологію на Кавказі. Ви пам’я-
таєте Північну Осетію, Абхазію? Один і 
той же сценарій: створюється провокація, 
на неї реагують місцеві військові (тоді це 
була армія Грузії), і в результаті військо-
вого протистояння в населених регіонах 
гинуть цивільні люди. У засобах масової 
інформації з’являються страшні кадри 
вбитих людей, дітей, і на захист людей 
вводяться війська регулярної російської 
армії... Саме такий сценарій готували й 
для нас. 

В таких умовах будь-який військовий 
конфлікт, коли йдеться не про десять, не 
про двадцять, а про тисячі озброєних вій-
ськових в густонаселеному Криму, закін-
чився б колосальними жертвами, в першу 
чергу, серед цивільного населення. Саме 
цього чекала від нас Російська Федерація, 
саме на це вони штовхали. Тому військові 
української армії отримали наказ тримати 
оборону в межах своїх військових частин, 
на військових кораблях, щоб не пролилася 
кров, щоб жорстокий план не був реалізо-
ваний.

У той час на українсько-російський кор-
дон вже стягувалися війська супротивни-
ка, і вони були готові до вторгнення в де-
кількох напрямках: Київ, Бєлгород-Хар-
ківський напрямок. З Таганрога підтягу-
вались війська і повинні були рухатись в 
напрямку Маріуполя й Запоріжжя. Прид-
ністровська армія Російської Федерації 
готова була до вторгнення на територію 
Одеської області. Тобто план був готовий і 
залишалось тільки піднести сірник до цієї 
діжки з порохом. 

А нам дуже потрібний був час для того, 
щоб підготуватись до оборони. На преве-

ликий жаль у минулі роки армію в Укра-
їні не підтримували на належному рівні. 
Вважалось, що це рудимент минулого 
століття, що армія в сучасних умовах по-
трібна більше для парадів, для церемоні-
альних речей. В той же час нове століття 
навпаки показало, що сучасна країна не 
може існувати без сучасної армії. Відбу-
вається багато локальних конфліктів, і, 
зокрема, приклад з окупацією нашої те-
риторії – це якраз свідчення того, що без 
армії сучасна країна існувати не може. 

А нашу армію, особливо протягом ос-
танніх чотирьох років системно знищу-
вали. Громадянин Російської Федерації 

був Міністром оборони, тож зараз вже не 
секрет, що план захоплення України готу-
вався давно. 

Дуже високо ціную подвиг українських 
військових у Криму, які в таких надсклад-
них умовах залишились вірні Присязі й 
дали можливість виграти час і провести 
часткову мобілізацію, привести до бойо-
вої готовності Збройні сили України, ви-
будувати систему оборони вздовж півден-
ного, північного, східного кордонів Украї-
ни. Сьогодні українська армія готова дати 
сувору відсіч агресору. 

– Ви сказали, що українські військові 
вистояли місяць, дали можливість ста-
білізувати ситуацію уздовж кордону з 
Російською Федерацією, у зв’язку з цим 
питання. Ще залишаються українські 
військовослужбовці на території Кри-
му і також залишається техніка. Чи 
вдасться все це повернути в країну?

– Якраз над цим ми зараз і працюємо. 
Весь склад внутрішніх військ, який за-
лишився вірним присязі народу України, 
вийшов з Криму зі своєю технікою й збро-
єю, значна частина наших військових, а 
це понад 85 відсотків, уже перейшли на 
материкову частину України, і цей про-
цес триває. Зараз ми працюємо над тим, 
щоб вся військова техніка, в тому числі й 
військові кораблі, були повернуті в Укра-
їну. Для цього в Криму працює група 
старших офіцерів Міністерства оборо-
ни й Генерального штабу Збройних Сил 
України, які постійно ведуть переговори 
з росіянами та забезпечують організацію 
передислокації наших військових та чле-
нів їх сімей у визначені місця. 

– До нас надходить інформація від 
кримчан, що вони не хочуть жити на 
території, яка окупована ворогом. Вони 
запитують, чому немає постійних звер-
нень владних структур України до гро-
мадян Криму? 

– Ми робимо все, щоб забезпечити 
виведення всіх військових і їх родин, у 
першу чергу, тому що найбільш жорсто-
ка агресія була проти них. Причому на 
побутовому рівні їх тероризували, над 
ними знущались, тому це питання для нас 
принципове. Міністерство оборони та Ка-
бінет Міністрів України отримали наказ 
забезпечити гідні умови для родин вій-
ськовослужбовців, які залишають Крим, 
щоб вони відчували себе достатньо ком-
фортно. Це пансіонати, санаторії, будинки 
відпочинку. Крім того, багато громадян у 
Криму, які не бажають визнавати окупа-
цію, мають колосальний тиск військової 
машини Російської Федерації, яка приму-
шує їх приймати російське громадянство. 
Тому люди покидають Крим, покидають 
свої домівки. Це – трагедія. Уряд працює 
над тим, щоб забезпечити біженців умо-
вами існування. В першу чергу, для цих 
людей створюється спеціальний резерв 

робочих місць, щоб вони не відчували 
себе безробітними, могли отримати робо-
ту за фахом. Створюється резерв вакансій. 
Не секрет, важко буде одразу всім надати 
житло, тому в першу чергу зараз в Одесь-
кій та Херсонській областях розгортають-
ся табори для біженців. 

Ця трагедія важко сприймається без 
емоцій. Але на моє особисте чітке пе-
реконання, Крим – ніколи не буде 
півостровом відпочинку росій-
ських військових. Він буде стра-
шенною проблемою для Росії, яка 
сьогодні вже є у частковій міжна-
родній ізоляції.

– Кримські татари налаштовані дуже 
патріотично й не збираються покидати 
свою рідну землю.  Як їм допомогти? 

– Вони – громадяни України, як і кожен 
житель Києва, Львова чи Донецька. Тому 
на материку ми приймаємо їх, влаштову-
ємо гідні умови життя. Ми підтримуємо 
їх чітку громадянську позицію, і переко-
нані, що окупація буде тимчасовою. Че-
рез деякий час і кримські татари, й інші 
громадяни України, які сьогодні змушені 
покидати свої домівки, повернуться до 
Криму. Крим буде українським. Так, це не 
буде протягом найближчого місяця, але 
ми повернемось в Крим, він був, є і буде 
українською землею. 

– На час окупації Ви не думали про те, 
щоб запропонувати політикам України 
зробити в Криму подвійне громадян-
ство? 

– Тут є дві складові: з одного боку, 
йде шантаж і тиск на громадян України. 
З іншого боку, давайте говорити чес-
но, була ейфорія в багатьох мешканців 
Криму, які аплодували російським вій-
ськовим, які розмахували прапорцями 
Росії, які підтримали окупацію. Це є 
проблема, треба чесно про це говори-
ти. Навіть у лавах нашої армії, яка була 
розташована на території Автономної 
Республіки Крим, також було багато 
контрактників – мешканців Криму, 
які також не готові були виконувати 
наказ. Дехто з них перейшов під юрис-
дикцію Російської Федерації. В той же 
час я безмежно вдячний таким людям, 
як полковник Мамчур, контр-адмірал 
Гайдук, тим патріотам і офіцерам, які 
витягли на собі це протистояння і які 
дійсно забезпечили можливість розгор-
нути наші Збройні сили на материку. 
В той же час, багато хто сьогодні вже 
отримали холодний душ. Ті, хто вчора 
розмахував прапорцями, сьогодні по-
чинають розуміти, що саме в Україні їх 
дім і саме це їх Батьківщина. Ті ілюзії, 
кондова пропаганда Російської Федера-
ції, яка людям обіцяла «золоті гори», 
привілеї, перспективи, високі пенсії і 
зарплати, сьогодні не замінить той дис-
комфорт, ті реальні проблеми, з якими 
вони сьогодні стикаються. Я перекона-
ний, через декілька місяців у Криму вже 
буде інша ситуація. І ті, хто розмахував 
російськими прапорцями, піднімуть 
українські прапори.

– Олександре Валентиновичу, запи-
тання стосується участі у президент-
ських виборах кримчан, які хочуть бра-
ти участь у виборах Президента країни. 
Їм треба буде приїхати, зареєструвати-
ся за п’ять днів до виборів, залишитися 
на місці голосування, або повернутися і 
ще раз приїхати голосувати. Це важко. 

– Безумовно, важко. В парламенті вже 
підготовлений та прийнятий у першому 

читанні закон про тимчасово окуповані 
території. Там розглядається питання 
не тільки власності в Криму. Тимчасово 
окупована територія не може мати пер-
спективи розвитку. Зони заморожених 
конфліктів не можуть розвиватись, тому 
що відповідно до міжнародних стандар-
тів та права жодна юридична угода на 
цих територіях, жодне рішення якихось 

судових органів не чинні. 
Ті, хто це будуть робити, 
вони позбавляють мешкан-
ців Криму будь-якої пер-
спективи пересуватись ци-

вілізованими країнами. На превеликий 
жаль, окупація Криму призведе до сер-
йозної економічної проблеми в регіоні.

– Рада національної безпеки та обо-
рони почала протидіяти можливому 
зриву президентських виборів в Укра-
їні. Значить мова йде про ще один план 
Володимира Путіна? 

– Те, що відбувається в Україні – страш-
ний сон Путіна. Майдан продемонстру-
вав усьому світові: український народ сам 
вирішив, що рух до Європи – його вибір. 
Тому знищити країну, дестабілізувати си-
туацію, показати тільки негативи й пере-
конати як все в Україні погано – завдання 
російських спецслужб та брехливих про-
владних ЗМІ. 

Тому тільки стабільна влада, продума-
на політика, об’єднання нашого народу, 
побудова громадянського суспільства та 
ріст економіки, сильна держава Україна 
стануть вироком для Путіна.

Президентські вибори – це вагомий 
крок до стабілізації влади, а значить – і 
ситуації в Україні. Саме тому зірвати ці 
вибори, довести, що в Україні немає ле-
гітимної влади – їхнє (керівництва Росії) 
завдання. Ми зробимо все для забезпе-
чення демократичних, прозорих і чесних 
виборів. Будь-які спроби зірвати вибори 
отримають жорстку відсіч з нашого боку.

– Сьогодні Російська Федерація за-
являє, що так як Крим російський, то 
Харківські угоди втратили силу, тому 
не потрібно платити за базування Чор-
номорського флоту, й відповідно ціна 
на газ втрачає знижку. Як ви будете ре-
агувати на це? 

– Енергетична безпека є дуже важли-
вою для України, а проблема Криму поля-
гає в тому, що саме там були наші стра-
тегічні перспективи щодо розвитку аль-
тернативного енергозабезпечення. Одне 
із перших підприємств, яке захопили ро-
сійські військовослужбовці, був «Чорно-
морнафтогаз». Вони ведуть проти нас не 
тільки відкриту позиційну війну, але ж 
і війну економічну. Ми протистоятиме-
мо цьому. Те, що росіяни в односторон-
ньому порядку розривають двосторонні 
угоди, свідчить про слабкість їх позиції 
й відсутність будь-якого юридичного 
фундаменту під спробою анексії нашої 
території. У нас найближчим часом буде 
чітка юридична позиція щодо компенса-
ції Україні мільярдних збитків, які зро-
била Росія. Ті збитки, які Україна понес-
ла у зв’язку із захопленням та окупацією 
частини території України – Криму. Росія 
буде платити подвійну, потрійну ціну за 
всі провокації, які вона робить проти не-
залежної суверенної держави. Весь ци-
вілізований світ нас підтримав, і у мене 
немає сумніву, що наші позови щодо дій 
агресора будуть підтримані у всіх міжна-
родних судах.

Дніпровська зоря

ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ:

«КРИМ БУВ, Є І БУДЕ 
УКРАЇНСЬКОЮ ЗЕМЛЕЮ!»
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Сьогодні неможливо досягнути мети, вирі-
шити  завдання навчання дітей без створення 
умов для самостійного присвоєння, придбання 
й осмислення ними знань. Завдання су-
часного педагога – не підносити знання 
дітям, а більш практична – створити моти-
вацію й сформувати комплекс умінь вчи-
ти самого себе. Тому педагоги дошкільно-
го закладу «Берізка» Ювілейної селищної 
ради в постійному пошуку оновлення, 
вдосконалення педагогічного процесу. У 
своїй роботі використовуємо інтерактивні 
методи навчання, основне завдання яких 
– виховання соціально активної творчої 
особистості, готової до конкуренції, само-
стійної в рішенні життєвих питань. 

Нещодавно на базі дошкільного закла-
ду «Берізка» відбувся районний семінар 
для вихователів з теми: «Реалізація за-
вдань креативного розвитку дошкільни-
ків через інтерактивні методи навчан-
ня». Метою семінару було: практичний 
показ запровадження інтерактивних форм 
організації педагогічного процесу в дошкіль-
ному закладі; обмін передовим педагогічним 
досвідом; поширення інноваційних техно-
логій навчання й виховання;  налаштування 
педагогів на постійний пошук нового в на-
вчально-виховному процесі. На семінарі були 
присутні: Наталія Кужель, методист відділу 
освіти райдержадміністрації, 20 вихователів 
дитячих садків району. До уваги педагогів 
була представлена спільна освітня діяльність 
у формі міні-проекту в групі дітей 6-го року 

життя «Як влаштувати свято» (вихователь 
Світлана Сищик, має педагогічне звання «ви-
хователь-методист») та  розвивальне заняття 

за методикою Г.Р. Кандибура «В країні казок» 
у групі дітей 5-го року життя (вихователь 
Ірина Мороз, має педагогічне звання «вихова-
тель-методист»). 

Заслуговує на увагу виставка-знайомство 
«Майданчик успішності» молодого творчого 
та талановитого педагога Вікторії Сальникової. 
Семінар отримав високу оцінку присутніх, за 
словами Наталії Кужель, надихнув усіх на гли-
бокі роздуми й злети професійної творчості.

Олена ШЕВЧЕНКО, 
вихователь-методист ДНЗ «Берізка».

На традиційну щотижневу лінійку завітав депутат Дніпропе-
тровської райради Сергій Сущенко, який є директором ТОВ «Стіл 
Агро». Як і в попередні  роки він привітав учнів нашої школи, пере-
можців предметних районних  і обласних олімпіад. У цьому році в 
ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад Волоська СЗШ посіла 21 призове 
місце з 10 предметів. Вагомий внесок у прославлення рідної школи 
своїми знан-
нями нале-
жить учени-
цям Маргариті Кожемяк (10 
клас) та Анастасії Головчен-
ко (9 клас).  Призерами ра-
йонних олімпіад стали також 
Олександр Бруякін (6 клас), 
Олексій Топал (8 клас), Алі-
на Івах (11 клас). Переможців 
підготували: вчитель історії 
та правознавства Ніна Ткаче-
ва, вчитель фізики та інформатики Юрій Слєпцов, вчитель світової 
літератури та російської мови Олександра Тяско.

На лінійці Сергій Сущенко привітав учнів із їхніми перемогами 
та вручив призерам  грошові винагороди. Теплими та вдячними 
словами Сергій Олександрович  відзначив кропітку роботу з об-
дарованими дітьми вчителів: Ірини Білоус, Валентини Волошиної, 
Валентини Кісуніної, Лариси Луценко, Надії Топал, Оксани Чер-
няк, та висловив надію, що надалі він також буде відзначати гро-
шовими преміями переможців І (шкільного) туру Всеукраїнських 
олімпіад із базових дисциплін. 

За результатами олімпіад Волоська СЗШ посіла ІV місце в за-
гальному рейтингу шкіл району, а її директору Русланові Топалу 
оголошено подяку відділу освіти ДРДА. Також учні школи у до-
робок району вибороли 3 призових місця на обласних олімпіадах.

Валентина  КІСУНІНА, заступник директора Волоської 
СЗШ із навчально-виховної роботи.

ОБДАРОВАНІ ДІТИ 

ГОРДІСТЬ ВОЛОСЬКОЇ ШКОЛИ
СЕМІНАР

Створюємо Ситуацію уСпіху

 раздник «Белых орхидей» снова, уже 
четвертый год подряд, в первое во-

скресенье апреля собрал в радостный круг 
самых главных его виновников – ЭКО-де-
тей, на первый взгляд обычных весельча-
ков и шалунишек, но очень особенных, по 
мнению родителей и врачей. Ведь прежде, 
чем появиться на свет, они прошли через 
испытания временем и любовью, всеоб-
щим желанием увидеть и обнять самых 
прекрасных в мире малыша и малышку. 

Есть люди, которые верят в чудеса, есть люди, 
которые в них не верят, а есть такие, которые по-
просту их творят… Днепропетровская клиника 
«Генезис Днепр IVF» действительно стала для мно-
гих семейных пар воплощением волшебства. В пер-
вой «Сказке о белой орхидее», придуманной ещё 
в 2010 году Игорем Перелыгиным, инициатором 
создания единственного в нашем регионе центра 
репродуктивной медицины, её сравнивают с оран-
жереей доброго волшебника, в которой выращива-
ют белые орхидеи. Самые яркие и добрые впечатле-
ния остаются в памяти от приветливой атмосферы 
клиники «Генезис 
Днепр IVF», где 
сразу можно по-
чувствовать поло-
жительную энер-
гетику, переживание за каждого пациента, трепет-
ное отношение к великому таинству зарождения 
новой жизни.

Праздник ребенка 
«из пробирки» – День 
Белых Орхидей – при-
думали именно дне-
пропетровские вра-
чи-репродуктологи. 
По особой традиции 
благодарные пациенты 
преподносят коллекти-
ву ЭКО-клиники в по-
дарок белые орхидеи, 
ставшие символом экстракорпорального оплодотво-
рения.

Врачи клиники «Генезис Днепр IVF» убеждены: 
«Все новорожденные похожи на первый снег или 
на белый лист бумаги, и только детей «из пробир-
ки» можно сравнить с белыми орхидеями.  Потому 
что это единственный цветок в мире, для разведе-
ния которого используются вспомогательные ре-

продуктивные технологии». Зародыш орхидеи в 
стерильных условиях развивается от 3 до 9 месяцев.  
Значит чудо рождения ребенка с помощью IVF во 
многом сходно с тем, как выращивают нежные орхи-

деи. А белый цвет символизирует чистоту, радость, 
женственность, материнство. 

В программе необыкновенно красочного праздни-

ка для детей были организованы мастер-классы по 
изготовлению Волшебной палочки, Чу-

до-цветка и Замка для 
феи, а также интерак-
тивное представление 
со сказочными персо-
нажами долины «Белая 
орхидея». Ребята пере-
неслись в чудесное ме-
сто, где живут добрые 
Волшебники, эльфы и 
феи. Долина Белой ор-
хидеи – это целое ко-
ролевство, каждый жи-

тель которого обладает своим необык-
новенным талантом, а все вместе выпо-
лняют очень важную работу – помога-
ют свершиться самому важному чуду в 
жизни каждой семьи. А помогают им в этом добрые 
аисты, которые приносят только счастливые вести.

Аист стал одним из новых героев второй сказки «О 
белой орхидее и добром волшебнике», презентация ко-
торой состоялась именно в этот день. Соавтором Игоря 
Перелыгина стала молодой журналист Лина Зелен-
ская. Иллюстрации к сказке подготовили Катя и Анна 
Емельяновы – первые дети клиники «Генезис Днепр», 
рожденные при помощи экстракорпорального оплодо-
творения. «В одной очень красивой стране жил добрый 
волшебник, сердце которого было подобно весеннему 
саду, в котором цвели орхидеи, – говорится в детской 
сказке, – его лучшими друзьями стали мудрые птицы, 
которые дарят счастье каждой влюблённой паре».

Малыши с огромной радостью стали помощни-
ками аистов, со всей своей детской непосредствен-
ностью погрузились в увлекательное путешествие.

А взрослые имели возможность пообщаться, поде-
литься радостью новых побед и открытий, ведь все с 
душевными трепетными чувствами относятся к это-
му празднику.  

Врачи клиники убеждены, что на пути к здоровью 
нет мелочей. «Наши цели – соответствовать высо-
чайшим стандартам медицинской помощи, предо-

ставлять пациентам лучшее, что может предложить 
современная наука и технология, – рассказыва-
ет Игорь Перелыгин. – Мы дарим надежду быть 

счастливыми всем супру-
жеским парам, которые 
еще не решились на такой 
важный шаг в своей жизни. 
Уже 1750 прекрасных детей 
появились на свет благода-
ря работе нашего центра ре-
продуктивной медицины, а 
всего в мире более 5 млн 
малышей ЭКО».

Игорь Вениаминович 
убеждён, что составляю-
щих успеха много, и, бес-
спорно, должен присутство-
вать Божий промысел: «Все 
чудеса творятся на небесах. 
Нам не раз приходилось на-
блюдать истории счастли-
вого рождения детей у су-
пружеских пар, у которых 
было очень мало шансов, 
и практически здоровые 

родители по непо-
нятным причинам 
не могли получить 
полож ительный 
результат. Очень 

важно верить в счастье, отбросить все сомнения». 
Игорь Перелыгин всегда 

искренне радуется встрече 
с детьми, с которым судьба 
связала так загадочно, и де-
лится впечатлениями, что 
такие встречи всегда вдо-
хновляют весь коллектив 
клиники на еще большую 
самоотдачу в их благород-
ном деле: «В ближайших 
планах – организация твор-
ческого фестиваля детей 
ЭКО, ведь наши дети – они 
особенные, талантливые и 
успешные, потому что при-
несли с собой на землю мно-
го света, любви и радости. 

Мы их называем «наши белые орхидеи» и болеем 
душой за каждого».

Тамила ЖОРНЯК. 

На фото автора: призвание днепропетровских 
врачей-репродуктологов клиники «Генезис Дне-
пр IVF» – делать семейные пары счастливыми.

ПРАЗДНИК БЕЛыХ ОРХИДЕй

1750 побед в борьбе 1750 побед в борьбе 

П

за семейное счастье
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ПРОКУРАТУРА ІНФОРМУЄ Суб’єкти декларування, зобов’язані 
щорічно до 1 квітня подавати за міс-
цем роботи (служби) декларацію про 
майно, доходи, витрати й зобов’язан-
ня фінансового характеру за минулий рік. Суб’єкти деклару-
вання, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем ро-
боти (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’я-
зання фінансового характеру за минулий рік через перебування 
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду 
за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за 
межами України, під вартою, подають таку декларацію за звіт-
ний рік до 31 грудня. Суб’єкти декларування, які звільняються 
або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконан-
ням функцій держави або місцевого самоврядування, подають 
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру за період, не охоплений раніше поданими де-
клараціями. Суб’єкти декларування, які звільнилися або іншим 
чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування, зобов’язані 
протягом одного року подавати за своїм ос-
таннім місцем роботи (служби) декларацію 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за минулий рік за формою й в порядку, 
визначеними  Законом.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік Пре-
зидента України, Голови Верховної Ради України, народних 
депутатів України, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету 
Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду 
України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та 
суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального 
прокурора України та його заступників, Голови Національного 
банку України, Голови Рахункової палати

(Продовж. чит. у наступному номері газети)
Анжела ГЕРМАШ,

начальник відділу ДРАЦС РС Дніпропетровського РУЮ.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ФІНАНСОВИй  КОНТРОЛЬ

Відповідно до законодавства України 
в.о. Партизанського сільського голови 
Мала Лариса Григорівна подала декларацію про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу в.о. Пар-
тизанського сільського голови становить 88 518 гривень. У тому 
числі 67 627 гривень – заробітна плата. Щодо нерухомості, у влас-
ності Л.Г. Малої перебуває квартира, загальною площею 67 кв. м. 

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯХ Відповідно до  законодавства України секретар Балівської сільської ради  
Трикоз Світлана Михайлівна подала декларацію про майно, доходи, витра-

ти і зобов̀ язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу секретаря становить 64801 гривень. У 

тому числі: 44216 гривень – заробітна плата. Дохід її родини становить 43050 гривень.
Щодо нерухомості, у С.М.Трикоз є земельна ділянка загальною площею 0,02 га, частина будин-

ку площею 20 кв. м. Щодо нерухомості, у власності членів сім’ї С.М. Трикоз перебуває земельна 
ділянка загальною площею 4,95 га., будинок площею 61,8 кв. м.

З метою усу-
нення перешкод у 
розвитку бізнесу, 
недопущення фак-
тів порушення прав 
фізичних осіб-під-

приємців та суб’єктів господарю-
вання, незаконного втручання у 
їх господарську діяльність, тиску 
з боку органів державного контр-
олю та правоохоронних органів у 
прокуратурі Дніпропетровського 
району запроваджено телефон «га-
рячої лінії» – (056) 27-90-04.

Повідомлення приймаються 
у будні дні з 09 до 18 години, 

перерва з 13 до 14 години. 

доля обдаровує мужніх

вою вже 53 весну, незмінно з по-
смішкою на вустах, зустрічає лю-

бимівець Юрій Купа, вдихаючи на повні 
груди вируюче невпинне, сповнене подія-
ми життя. Та часом нотка суму прокрада-
ється в зосереджений погляд у далечінь: 
не всім побратимам по Афганській війні 
судилось вижити в жорстокому горнилі 
інтернаціональної битви та зустрічати 
переможні квітучі весни… 

Зі щемом у серці згадує Юрій Олександрович 
минулі роки: «Після весняного призову до лав Ра-
дянської Армії, понад 4 місяці я проходив службу 
в Прибалтійському військовому окрузі, в Латвії та 
Естонії. А восени був переведений у Середньоазіат-
ський прикордонний округ. З грудня 1981 року роз-
почалась служба в Демократичній Республіці Афга-
ністан у мотоманевровій групі. Служив у провінціях 
Меймене, Андхой, Мозарі-Шериф, Шибирган. Краї-
на нас вразила низьким рівнем розвитку економіки 
та культури, ми бачили дуже бідний народ, який 
жив у надскладних побутових умовах, з постійною 
недостачею їжі та води, 
в оточенні повної анти-
санітарії». 

Юному фельдшерові 
за освітою, який потра-
пив на війну практично 
після закінчення Дніпропетровського базового ме-
дичного училища, Юрієві Олександровичу, не один 
раз довелось  дивитись в очі смерті. Убитих замер-
тво в бою, знівечених душманами до невпізнання й 
покинутих на невимовні муки, а також поранених із 
біллю й надією на одужання в очах, довелось поба-
чити за майже два роки служби чимало.  Вже невдов-
зі, за відмінне несення служби, Юрій Купа отримує 
звання молодший сержант та призначається коман-
диром БТР-а, і відтоді не лише за себе, а й за весь 
екіпаж несе сувору відповідальність відповідно до 
вимог воєнного часу. 

І хоч очолював команду БТР-а фельдшер, радян-
ським солдатам важко було вижити в умовах чужої 
країни, одночасно всі вони захворіли на черевний 
тиф, довелось довгий час лікуватися. Майже 4 місяці 
знаходився Юрій Купа в Душанбинському військо-

вому госпіталі, а після одужання був звільнений у 
запас». 

Найважливіший та найвагоміший спогад років, 
обпалених безжалісним сонцем Афганістану, – ар-
мійська дружба, що включала в себе підтримку, 
взаємовиручку. Цю дружбу афганці пронесли через 
роки й сьогодні свято бережуть, як і світлу пам’ять 
про героїв, які не повернулись із поля бою. Щороку 
в день виводу військ із Афганістану та в День при-
кордонника приїздить Юрій Олександрович у Дні-
пропетровськ до пам’ятника воїнам-афганцям, зу-
стрічається з друзями, у яких з року в рік все більше 

сивіють скроні, й поминають загиблих ровесників, 
які навічно залишились молодими…

Найяскравіший спогад мирного життя після служ-
би в армії – приїзд у Любимівку бойових побратимів 

Саші Юношева та Вані Кукса з Росії. Здавалось, кож-
ній зустрічі друзів раділо все село. А потім із візитом 
ввічливості у Нижній Новгород (тоді місто Горький) 
їздив до Олександра і Юрій зі своєю дружиною Світ-
ланою та молодшим сином.

У селі Любимівка афганська місцева організація 
налічує 10 воїнів-інтернаціоналістів. Юрій був 
першим із рідного села, хто потрапив зі зброєю 
в руках у чужу далеку країну. Батьки довго не 
знали де служить син, і лише серце матері Ніни 
Іванівни (нині покійної) часто стискалось від 
болю в тривозі, особливо коли листи приходи-
ли з позакреслюваними кимось словами й навіть 
цілими реченнями, абзацами. Потім, коли стали 
забирати хлопців-односельчан до Афганістану, 
їхні матері часто приходили до Юрія. В них було 
багато запитань, та в нашого героя,  досі юного 

на роки, але так подорослішавшого й 
змужнілого на війні, не було на них 
відповідей, бо вся страшна й гнітю-
ча правда про допомогу братському 
афганському народу приховувалась 
радянським режимом, говорити на 
тему війни навіть  демобілізованим 
солдатам було заборонено.

Усім, кого призвали з Любимівки 
до Афганістану, випало щастя по-
вернутися живими, цинкові гроби 
оминули мальовничу місцину. За-
раз про кожного з друзів по війні Юрій 
Олександрович готовий говорити як про 
найближчих друзів, вважає їх справжні-
ми героями, які, пройшовши через стра-
хіття й бої, зберегли в серці патріотизм, 
мужність, любов.

Сергій Малишев призваний до лав Радян-
ської Армії у 1981 році. Проходив підготов-

ку в м. Самарканді, а звідти літаком був переправлений 
до  Афганістану. Служив в автобатальйоні. Займався 
перевезенням вантажів із міста Кушки (Радянський 
Союз) до міста Шинданд і Кандагар. Звільнений у за-
пас у 1983 році. Бойовими нагородами в той час наго-
роджували або після поранення, або посмертно, тому 
бойових нагород не має.

Сергій Крошка розпочав службу в 1986 році, а в 
1987 році потрапив у ДРА, служив у мотострілко-
вому полку водієм. Повернувся Сергій Іванович із 
армії у званні сержанта. Подвиг героя відзначений 
медаллю «За бойові заслуги».

Віталій Богданов теж виконував інтернаціональ-
ний обов’язок у період 1986-1987 роки. Служити Ві-
талієві Євгеновичу довелось у місті Герат у підроз-
ділі зв’язку та спецпідрозділі. Солдат достойно ніс 
військову службу, виконував обов’язки електроди-
зеліста, водія, виходив на бойові завдання, отримав 
звання сержанта. 

Олександр Ільченко був призваний в армію в 1987 
році, звільнений в запас у 1989-му. Службу розпочав 
у м. Кірові, потім потрапив до Афганістану. Після 
виводу військ із Афганістану в лютому 1989 року за-
кінчував службу у м. Ленінакані. Олександр Вікто-
рович отримав звання гвардії старшина. Під час зем-
летрусу в Ленінакані розбирав зруйновані будинки, 
рятував людей з-під завалів. Має медаль «За отличие 
в воинской службе», нагороджений грамотами керів-
ництва дивізії. 

«Сергій Горобець, Володимир Фаль,  Сергій Лит-
виненко, Олександр Степанкевич, Віталій Скубінич 
– всі мої друзі, – говорить Юрій Купа, – ми найкраще 
розуміємо один одного, бо не з чужих слів знаємо 
криваву трагічну ціну безжалісному слову «війна».  

Після звільнення з лав Радянської Армії всі юна-
ки були нагороджені ювілейними медалями: «70 лет 

Вооружённым Силам СССР», медаллю  «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного афганского наро-
да», «25 років виведення військ із Афганістану».

Мирне життя колишніх воїнів протікає за добрим 
сценарієм: робота, сім’я, діти – сумувати ніколи. Наш 
герой Юрій Купа все життя присвятив благородній 

професії медика. Пра-
цював свого часу в Під-
городненській районній 
лікарні на посаді фельд-
шера швидкої допомоги,  
потім у Любимівській 
дільничній лікарні на 
тій же посаді, надавав 
медичну допомогу своїм 
односельчанам. Медична 
реформа змінила назву 
лікарняного закладу в 
селі, тепер це амбулато-
рія ЗПСМ, але на обов’яз-
ки фельдшера це ніяким 
чином не вплинуло. Вір-
ний клятві Гіппократа, 
і вдень, і вночі поспішає 
Юрій Олександрович до 
хворих, часто рятує жит-
тя, але не вважає це по-
двигом, бо для нього це 
буденна справа, яку він 

виконує з честю. В селі люди його поважають, ціну-
ють за професіоналізм.

Виростив Юрій Купа двох синів-соколів Олексан-
дра та Юрія, має двохрічного онука Єгора, а 5 років 
тому сталося в родині диво – з’явилася донечка На-
стуся – такий собі подарунок долі. Мама Світлана не 
намилується красунею, а тато в ній просто душі не 
чає. Ось такі сюрпризи посилає доля. Часом важкі 
випробування, ніби перевіряє на міцність та відда-
ність ідеалам людяності. А в нагороду за добре серце 
та щиру душу підносить такі подарунки,  які можна 
порівняти хіба що з найціннішим життєвим скар-
бом. А он він – на фото посередині, погляньте самі 
на цю зіроньку – чи не диво? 

Таміла ЖОРНЯК.
На фото автора: Юрій Купа зі своєю коханою 

дружиною та найдорожчим скарбом життя – до-
нечкою Настею; солдат Радянської Армії прися-
гає служити гідно; біля пам’ятника воїнам-аф-
ганцям у Дніпропетровську, 1990 рік.  

с
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Задля забезпечення належ-
ного рівня захисту прав ди-
тини та покращення роботи 
у цьому напрямку Дніпропе-

тровським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді у районі проведено низку тренінгів з даної тематики серед 
фахівців із соціальної роботи. Головними питаннями, що розгляда-
лись під час навчання були: історична та філософська база, сутність 
поняття, принципів, категорій захисту прав дитини, законодавчі 
акти, що регламентують права дітей та права батьків, визначення 
та оцінка фізичного насильства та нехтування потребами дитини, 
сексуальне насильство, культура та культурна різноманітність, за-
стосування навичок проведення оцінок у випадку необхідності тер-
мінового втручання та надання послуг, та багато інших важливих 
питань із захисту прав дитини для ефективної роботи фахівців із 
соціальної роботи Дніпропетровського району. Основний акцент 
заняття зосереджувався на розумінні захисту дітей: право бути за-
хищеним від дій, що завдають шкоди дитині (наприклад, від розлу-
чення з батьками, залучення до воєнних дій, комерційної, економіч-
ної чи сексуальної експлуатації, фізичного чи психічного знущання 
тощо), абсолютних правах дітей та обмеженні прав батьків в тих 
чи інших випадках та участі: дитина має право бути почутою, коли 
приймаються рішення, що стосуються її життя; підростаючи, дити-
на повинна мати дедалі більше можливостей брати участь у житті 
суспільства, готуватися до самостійного життя, користуватися пра-
вами свободи думки та слова, вибору культури, релігії та мови. 

Приємно констатувати активність, професійність та великий дос-
від фахівців із соціальної роботи, що додавало динамічності, твор-
чості, практичності та дискусійності у навчальний процес тренінгу.    

Ми знаємо і віримо, що робота фахівця  із соціальної роботи, до-
поможе дітям нашого регіону підвищити свою правову обізнаність 
і гідність, а дорослим – переглянути своє ставлення до дитини як 
до особистості.

Для нас, соціальних працівників, які стоять на сторожі захисту 
прав дітей, надзвичайно важливо усвідомлення того, що дитину 
жодним чином не можна прирівнювати до дорослої людини, у тому 
числі й у правових аспектах. Дитина має бути забезпечена особли-
вими правами, особливим захистом, які мають часовий вимір і спе-
ціальне призначення. 

Олександр МІТЬКОВ,
спеціаліст І категорії відділу соціальної роботи Дніпропетровсько-
го районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

ТРЕНІНГИ

СВІТ ДИТИНСТВА
Малий груповий будиночок 

«Мій дім» створено в межах 
проекту «Добре вдома», який 
реалізується Представництвом 
благодійної організації «Надія 
і житло для дітей» в Україні в 
рамках благодійної програми 
«Сирітству – ні!» (благодійний 
проект «Родина для дитини, 
Дніпропетровська область») 
Фонду Ріната Ахметова «Роз-
виток України» у партнерстві 
з Дніпропетровською облдер-
жадміністрацією та Дніпропе-
тровською райдержадміністра-
цією з вересня 2012 року. Мета 
проекту - реформування системи 
захисту дітей на районному рів-
ні, розробка й впровадження під-
тримуючих соціальних послуг, 
направлених на попередження 
вилучення дітей із сімей.

У грудні 2013 року в житті ко-
лишніх вихованців районного 
дитячого будинку «Сім’я» від-
булися значні та довгоочікувані 
зміни. У рамках проекту «Добре 
вдома» дитячий будинок був ре-
формований, а для дітей, яких 
не вдалося повернути в родину 
або знайти їм нові сім’ї, створе-
но Малий груповий будиночок 
«Мій дім». 

Малий груповий будиночок 
працює трохи більше ніж три 
місяці, але зміни, які відбулися в 
житті дітей за цей час, вражають 
як загалом, так і в кожному окре-
мому випадку.

Перша та найголовніша від-
мінність Малого групового бу-
диночку від інтернату – це інди-

відуальний підхід до дитини та 
робота відповідно до її потреб 
та її життєвої ситуації. З кожною 
дитиною в Малому груповому 
будиночку працює ключовий ви-
хователь – найголовніша люди-
на для дитини. Саме вихователь 
безпосередньо взаємодіє з дити-
ною, знає всі подробиці її історії 

життя, потреби дитини, коло 
соціальних контактів, багато 
спілкується з дитиною, розвиває 
її здібності, допомагає вирішува-
ти сімейні негаразди та просто 
намагається бути дійсно близь-
кою людиною для дитини. До 
ключового вихователя дитина 
може звернутися зі всіма своїми 
думками, тривогами, радощами. 
І така система діє. Діти Мало-
го групового будиночку стали 
більш відкритими, довіряють 
своїм вихователям, розповіда-
ють їм подробиці свого життя та 
дитячі спогади, йдуть на діалог 
та спільно з вихователями вирі-
шують поточні питання життя. 
Вихователі Малого групового 
будиночку також докладають 
значні зусилля для налагоджен-
ня стосунків дітей із їх сім’ями. 
Вже зараз родичі, які не проявля-
ли особливого бажання до спіл-
кування, стали частіше відвіду-
вати дітей у Малому груповому 
будиночку, за можливості діти 
їздять до родичів у гості, спілку-

ються по телефону. Такі контак-
ти персонал намагається всіляко 
підтримувати та заохочувати, 
сприяти тому, щоб спілкування 
було якомога частішим та бажа-
ним із обох сторін.

Умови проживання в буди-
ночку максимально наближені 
до сімейних, що суттєвою від-

різняє його від інтернату. 
Діти спільно з вихователя-
ми готують їжу, чергують, 
прибирають, вчаться раціо-
нально розподіляти гроші, 

брати на себе зобов’язання та 
відповідальність, готуються до 
самостійного життя після повно-
ліття.

Більшість дітей почали відві-
дувати гуртки, займатися спор-
том, у них з’явилися нові захо-
плення та хобі, які обов’язково 
знаходять підтримку у виховате-
лів. Діти починають усвідомлю-
вати відповідальність, яка чекає 
на них у майбутньому, у них ви-
никає бажання до самореалізації, 
вони почали більш виважено ста-
витися до освіти як необхідної 
бази їхнього майбутнього, а троє 
дітей, навіть, додатково займа-
ються з репетиторами англій-
ською мовою та математикою. 

Вже зараз позитивні зміни у 
житті дітей неможливо не помі-
тити. Це зауважують усі, хто є 
причетними до долі цих дітей, а 
найголовніше – ці зміни подоба-
ються самим дітям.

Дар’я ДОЩУК, 
регіональний координатор 
проекту «Добре вдома».

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «ДОБРЕ ВДОМА»

Шанс  на  майБутнєШанс  на  майБутнє

 Ім’я Тараса Шевченка  увібрало в себе живу душу народу, стало частиною його 
життя. Ось уже два століття творчість Шевченка викликає в людях почуття гор-
дості  й поваги своєю революційною силою, народною мудрістю, своєю красою 
почуттів. Творча спадщина Великого митця навчає читачів пізнавати світ, істо-
рію рідного краю, виховує любов і повагу до людини – трудівника і ненависть 
до його ворогів. Уже на 
початку своєї творчості 
Тарас Григорович вияв-
ляє закоханість у земну 
красу, красу реального 
світу. Кожен рядок його 
творів відсвічує зво-
рушливу любов до про-
стої людини. Праця для 
поета – мірило людської 
гідності, честі, працею 
людина утверджує себе 
серед людей і протестує проти гнобительського ладу. Своєю поезією Шевченко 
проголошував нову надзвичайно важливу ідею любити й захищати народ. На 
прикладах історичного минулого, на подіях визвольної боротьби Тарас Шевчен-
ко виховував і продовжує виховувати почуття патріотизму, прагнення самовід-
дано служити народові, підніс любов до рідної мови, турботу про її розвиток 
на висоту патріотичного подвигу. Він невтомно боровся за високу культуру 
художнього слова, утвердив норми української літературної мови. Важливим 
стимулом діяльності Кобзаря була мрія, щоб наше слово не вмирало. Поет пер-
ший в українській літературі на весь голос сказав про велич і красу рідної мови, 
народної любові до Вітчизни. Любов Тараса Шевченка до свого народу привела 
його до великої ідеї братерства народів. Усе своє життя поет лишався вірним ідеї 
рівності народів.

У бібліотеці та Будинку культури с. Старі Кодаки у березні пройшли заходи до 
200-річчя з дня народження великого Кобзаря, славетного українського поета, 
генія та художника Тараса Шевченка.

Проведена поетична година за участі дітей школи та учасників ансамблю «Со-
няшник». Учні читали вірші: «Мені тринадцятий минало», «Тече вода з-під яво-
ра», «Сон», «Тополя», «Пророк», «Зоре моя вечірняя».

Твори Кобзаря переведені на мови багатьох народів, поет здобув світове ви-
знання, а ми, українці, пишаємося величчю нашого пророка й у повсякденному 
житті будемо звертатись до мудрої спадщини Кобзаря й пишаємося таким над-
банням. Слава Шевченку, пам’ятаємо його й віримо в Україну.

Тамара ЯСИНЕЦЬКА, 
завідуюча сільської бібліотеки с. Старі Кодаки.

З тобою, тарасе, навчаємось, 
мріємо, живемо й боремося

9 березня цього року виповнилося 200 
років з дня народження Тараса Шевченка. 
Цей знаменний ювілей святкували люди 
по всьому світу. А для Шевченківської 
школи  – це свято особливе, адже живемо в 
селі, названому на честь великого Кобзаря. 

Щороку ми урочисто проводимо Шев-
ченківські свята, та на цей раз наші вчи-
телі української мови і літератури Ва-
лентина Гошина й Ніна Паламарчук пе-
ревершили самих себе. 
Шевченківський 
тиждень почав-
ся з урочистої лінійки, 
підготованої учнями 6 
класу. На лінійці лунали 
рядки поезії Тараса Шев-
ченка, ключові моменти 
його біографії, інсценіза-
ція його «Заповіту». 

Протягом тижня було 
проведено конкурс на 
кращого читця поезії 
Шевченка. Переможця-
ми стали учні 7 класу Катерина Головко 
та Олександр Котов і учениця 5 класу Со-
фія Мальченко. Цікавим був конкурс на 
кращий малюнок-ілюстрацію до творів ве-
ликого Кобзаря, змагання між учнями 5-9 
класів «Знавці творчості  Т.Г. Шевченка», 
де діти показали високий рівень знань. Над-
звичайно змістовно пройшло свято «Ми 
маємо Шевченка у серцях», підготовлене 
учнями 5-7 класів. Учні показали інсцені-
зацію біографії Тараса Григоровича, лу-
нали вірші поета  та пісні на його слова. 
До кожного з присутніх на цьому святі ви-
конавці змогли донести думку, що справді 
ми маємо Шевченка у серцях, кожному з 

нас близька, рідна й зрозуміла його поезія, 
сьогодні не менш актуальна, ніж 20, 50 чи 
100 років тому назад. 

Наталія Антонюк, бібліотекар нашої сіль-
ської бібліотеки, разом із шкільним бібліоте-
карем Світланою Чупровою для учнів шко-
ли провели бібліотечні уроки, присвячені 
життю, діяльності та творчості великого 
Кобзаря. Також  вся сільська громада зі-
бралась на урочистий мітинг біля пам’ят-

ника Т. Г. Шевченкові, 
в день 200-річного 
ювілею. 

Шевченківський тиждень 
завершився. Продовжується 
робота із вивчення творчості 
Т.Г. Шевченка та його вша-
нування. На зональному ог-
ляді «Україно моя» зі сцени 
лунала поезія Кобзаря у ви-
конанні учнів нашої школи 
Катерини Головко та Софії 
Мальченко. А Олександр Ко-
тов і Анастасія Осадча стали 

лауреатами ІІ районного фестивалю на-
родної творчості «Славімо Кобзаря». 

Учителі художньої культури Тетяна Дя-
дюк і Наталія Нікітенко разом із учнями 
9-11 класів продовжують працювати над 
проектом  «Віртуальна галерея Шевчен-
ка – художника», в шкільній бібліотеці 
продовжує діяти виставка книг Тараса 
Шевченка з домашніх бібліотек. Учитель-
ський  колектив школи продовжує робо-
ту над вивченням педагогічних поглядів 
Шевченка. Багато ще планів і проектів – і 
всі їх хочеться неодмінно реалізувати.

Наталія НІКІТЕНКО, педагог-органі-
затор Шевченківської СЗШ.

Словом великого кобзаря 

Пройшло 200 років з того часу, як народилося та 153 
роки, як перестало битися мужнє серце геніального поета 
Тараса Григоровича Шевченка. Але світ-
лий образ Великого Кобзаря − безсмерт-
ний, як і сам народ, що породив його. Це 
ім’я дорогоцінною перлиною виблискує 
у золотій скарбниці світової культури й в 
серці кожного, хто з гордістю вважає себе 
українцем. Безсмертна могутня сила його 
таланту, проникливість і глибина його 
думки, мужність і ніжність його лірики. 
Саме Тарас Шевченко вперше в історії 
порушив тисячолітнє мовчання загнаних 
кріпацтвом наших пращурів і тоді заго-
ворили онімівши низи суспільства уста-
ми великого поета. Вся творчість великого Кобзаря зігріта 
гарячою любов’ю до Батьківщини, пройнята священною 
ненавистю до ворогів і гнобителів народу. Його думи, його 
пісні, його боротьба за світлу долю трудового люду були 
думами, піснями, гнівом і боротьбою мільйонів. Кожний, 
хто вивчає творчість Кобзаря, неминуче переконується, що 
має вона світове значення. 

 Свою повагу й любов до поета, митця, художника, який 
відкрив для української нації двері в нескінченість, висло-

вила Ірина Новікова, вчителька Підгородненської СЗШ-2, 
на виховній годині 6-А класу. Педагог ближче познайоми-

ла дітей із великим сином українсько-
го народу, з метою розширити знання 
учнів про його життя та творчість. 
Дружня бесіда неодмінно сприяла ви-
хованню національної самосвідомості 
учнів, прагненню бути справжніми 
українцями. Ірина Анатолівна вважає: 
«Саме в шкільному віці необхідно ви-
ховувати почуття гордості й любові до 
України, до своїх співвітчизників, до 
національних геніїв». Продемонстру-
вала вона красу й чарівність Шевчен-
кового слова, навіть, за кордоном, у 

підтвердження, зачитала своїм вихованцям висловлю-
вань з цього приводу: «Тарас Шевченко не має собі рів-
них у світовій літературі» (Курелла, Німеччина); «Поки 
б’ються серця людей, звучатиме і голос Шевченка» (Хі-
кмет, Туреччина); «Він був найбільш народним поетом з 
усіх великих поетів світу. Поезія Шевченка була явищем 
єдиним і неповторним. Немає для неї відповідника в сві-
товій літературі» (Якубець, Польща). А яке здивування й 
цікавість заповнили стіни класу, коли Ірина Анатолівна 

розповіла, що твори Тараса Шевченка перекладені всіма 
слов’янськими мовами, а також, тільки уявіть – грузин-
ською, вірменською, казахською, узбецькою, німецькою, 
англійською, французькою, датською, новогрецькою, іс-
панською, навіть – хінді, японською, в’єтнамською, корей-
ською, румунською, італійською, угорською, малайською, 
бенгальською та багатьма іншими мовами – учні були у 
захваті від почутого. Розкрили свої акторські здібності в 
декламуванні віршів, і діти, вони, на вибір, підготували й 
зачитали найулюбленіші твори Великого Кобзаря (Насту-
ся Корса, В’ячеслав Каракай, Юля Мельник та Настуня 
Дибнер). 

Ось такими невеликими кроками вчителі роблять ве-
ликі внески у формування сильної нації, яка знатиме, й з 
пошаною поставиться до українських героїв. Так після за-
кінчення пізнавального спілкування, 6-а клас залишився з 
повною впевненістю, що Тарас Шевченко – це слава й гор-
дість українського народу, він волею історії ототожнений з 
Україною й разом із розвитком рідної держави продовжу-
ється нею, поет росте й розвивається в часі, в історії, й нам 
ще йти і йти до його осягнення.

Еріка ЛУКАНЮК, м. Підгородне.
На фото: Настуся Корса, В’ячеслав Каракай, Юля 

Мельник та Настуня Дибнер.

до Сердець підроСтаючих українців

ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО ПОЕТА

перлина світової культури
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ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНы

У Дніпропетровському районі створений комуналь-
ний заклад Центр соціальної підтримки дітей та сімей  
«Добре вдома», за адресою: сел. Ювілейне, вул. Совхоз-
на, 66.  Для роботи в Центрі запрошуються претенденти 
на посади: заступник директора; бухгалтер; інспектор з ка-
дрів; адміністратор; юрист; психолог; медсестра; фахівець 
із соціальної роботи (12 посад); логопед; завідуючий госпо-
дарством; кухар; водій; робітник комплексного обслугову-
вання; прибиральник; двірник; котельник. Вимоги до пер-
соналу: освіта та кваліфікація мають відповідати обраній 
посаді: середня-спеціальна, вища (бакалавр, спеціаліст або 
магістр) відповідного напрямку. Посади закладу передбача-
тимуть роботу позмінно та виїзди в села району за місцем 
проживання дітей. Перевагу буде надано претендентам, які 
мають: високий рівень комунікативних навичок; вміння 
ефективно працювати в команді; бажання працювати в ново-
му та перспективному середовищі; досвід роботи із сім’ями 
та дітьми різних соціальних груп, досвід роботи з дітьми, 
які мають поведінкові та емоційні проблеми; знання законо-
давства з питань захисту дітей та соціальної допомоги. Від-
бір на роботу буде проходити на конкурсній основі. Для 
участі в конкурсі вам необхідно подати: заяву про участь 
в конкурсі (в довільній формі); резюме (з даними не менше 
двох поручителів); супровідний лист претендента (в довіль-
ній формі); копії документів про освіту.

Більш детальну інформацію про Центр соціальної під-
тримки дітей та сімей ви можете отримати за адресою: 
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, каб. 37 «в», служба у 
справах дітей, попередньо узгодивши час, за тел.: (056) 
753-60-98, (098) 050-43-26, контактна особа Людмила 
Андріївна Мазурок. Відібрані претенденти будуть запро-
шені на співбесіду та навчання. 

ТРИХІНЕЛЬОЗ
Ситуація з трихінельо-

зу в Україні в останні три роки усклад-
нилась, про що свідчить поява нових 
осередків інвазій у 5 областях (Київ-
ській, Херсонській, Чернівецькій, Мико-
лаївський, Чернігівській), де реєструва-
лись спорадичні випадки та спалахи як 
серед тварин, так і серед людей. Цьому 
сприяли наявність природних вогнищ 
трихінельозу, розвиток приватних гос-
подарств та порушення санітарно-вете-
ринарних правил утримання і реалізації 
тварин (свиней) їх власниками.

Трихінельоз (trichinellosis) – гостре 
паразитарне захворювання людини та 
ссавців, яка спричиняється нематодою 
Trichinella spiralis. Збудники паразиту-
ють у нижніх відділах тонкої кишки лю-
дини або тварини (кишкові трихінели). 
Розвиток кишкових трихінел відбува-
ється в організмі господаря після вжи-
вання ним м’яса тварини, інвазованої 
личинками трихінел (м’ясові трихінели). 

Після перетравлення м’яса в шлунку і 
розчинення капсул, в яких містяться 
личинки, останні проникають у тонку 
кишку. Через добу вони перетворю-
ються у самців і самиць. Через 80-90 
год після зараження трихінельозом лю-
дини чи тварини самиці народжують 
личинки, які потрапляють спочатку в 
лімфатичні, потім в кровоносні судини, 
якими розносяться по всьому організ-
му. Вони проникають у різні органи, 
але подальший їх розвиток відбуваєть-
ся у поперечносмугастих м’язах. Хворі 
починають скаржитися на підвищення 
температури тіла, набряк обличчя, біль 
в епігастральній ділянці, збільшення 
розмірів печінки, селезінки, жовтя-
ничність склер,тощо. Людині з такими 
скаргами треба негайно звернутися до 
сімейного лікаря або лікаря-інфекціо-
ніста, тому що пізня діагностика спри-
яє погіршенню стану хворих, може 
призвести до тяжких наслідків. Ситуа-
ція з трихінельозу значно ускладнюєть-

ся із зростанням міжнародних зв’язків з 
іншими державами, міграцією населен-
ня, розширенням торгових зв’язків із за-
рубіжними країнами та можливим вве-
зенням на територію країни зараженого 
трихінелами м’яса. 

Основною профілактикою захворю-
ваності на трихінельоз є вживання якіс-
ного м’яса, яке пройшло ветеринарну 
перевірку та достатню теплову обробку. 
Категорично забороняється дегустація 
сирого м’ясного фаршу. М’ясні продукти 
купувати тільки у санкціонованих тор-
гових мережах за наявністю докумен-
тів санітарно-ветеринарної експертизи, 
сертифікатів харчової сировини. Перед 
вживанням м’яса, добутого на полю-
ванні або при забитті на приватному по-
двір’ї, треба звернутися до ветеринарної 
лабораторії для перевірки сировини на 
зараження личинками трихінельозу.

Наталія КУШКО, 
в.о. лікаря-інфекціоніста 
КЗ «ДЦРЛ» ДОР».  

ЗДОРОВ’Я 

РОБОТИ НА ГОРОДІ 
ДОГЛЯД ЗА КУЩАМИ

У квітні слід оглянути кущі чорної смородини та 
агрусу на наявність викривлених верхівок гілок – 
їх потрібно вирізати й спалити. Слабкі, хворі й по-
ламані гілки вирізують. В агрусу, червоної й білої 
смородини вирізують усі гілки старше 8-ми років, 
у чорної смородини – старше 4-х років. Якщо в смо-
родини є пагони, уражені кліщем, їх також зрізають 
і спалюють. Гілки малини звільняють, сухі й слабкі 
молоді пагони видаляють. Здорові пагони підніма-
ють і підв’язують на шпалери.

СМАЧНОГО!
ПІСНІ МЛИНЦІ

Інгредієнти: 400 г борошна, 1 ст. л. олії, 1 склянка 
теплої води, цукор, сіль.

Приготування: просійте у невелику миску через 
сито борошно; в неї потихеньку влийте склянку те-
плої води й одночасно помішуйте ложкою, щоб бо-
рошно не склеїлося; акуратно влийте 1 ст. л. олії. 
Коли тісто перетвориться в однорідну масу, додайте 
цукор і дрібку солі. Далі приступаємо до смаження. 
Змастіть поверхню сковороди 1 ч. л. олії; коли ско-
ворода нагріється, за допомогою ополоника розли-
вайте тісто по сковороді. Підсмажте млинець із двох 
сторін, перевертаючи дерев’яною лопаткою. 

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
Що робити, якщо пригорає сковорода? 

Якщо ви не хочете, щоб млинці прилипали до дна, 
краще спочатку сковорідку прожарити за допомо-
гою солі, а тільки після цього додати масло. 

Як відмити пригорілу каструлю?
Сода – незамінний продукт кожної господині на 

кухні. Якщо у вас пригоріла каструля, перше, що 
потрібно зробити – насипати трохи соди на вологу 
губку й потерти нею пригорілу ділянку. 

ЗДОРОВ’Я
ПЕРЕПЕЛИНІ ЯйЦЯ

Перепелині яйця допомагають зміцнити імунітет, 
відновити й поліпшити метаболізм. Пити їх треба 
щодня вранці і натщесерце. Дітям пити яйця по 3 
шт. на день, а дорослим – 6 шт. на день (приймати 
систематично без перерви на протязі 3-х місяців).

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
ЯК ПРОКИНУТИСЯ ГАРНОЮ

Що не варто робити на ніч: не треба наносити 
нічний крем товстим шаром, адже щільна текстура 
перетворюється на маску й шкіра не може дихати; 
нічний крем слід наносити за півгодини до сну тон-
ким шаром на очищену шкіру й через 5 хв. обов’яз-
ково промокнути серветкою; пізній прийом рідини, 
навіть води, провокує набряки.

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ
РЕСТАВРАЦІЯ СТАРОГО СТІЛЬЦЯ

Зніміть сидіння й старе лакове покриття. Для цьо-
го візьміть наждачний папір й «зашкурьте» стілець. 
При цьому не варто обтяжувати себе різкими ру-
хами. Далі пофарбуйте та поставте сохнути. А тим 
часом можете зайнятися оббивкою. Візьміть шматок 
поролону, покладіть на нього старе сидіння стільця 
й   обведіть його по контуру контрастним фломасте-
ром. Виріжте ваше нове м’яке сидіння ножицями. 
Візьміть будівельний степлер і закріпіть поролон на 
сидіння стільця, притискаючи її зверху фланелевою 
тканиною. Візьміть оббивну тканину. Вирізаючи 
тканину за формою сидіння – залиште 15 см на при-
пуск. Натягуючи тканину на сидіння, закріпіть ма-
терію по кутах, щоб вона була натягнута рівномір-
но. Прикріпіть матеріал будівельним степлером до 
сидіння стільця. За допомогою клею, будівельного 
степлера або маленьких цвяшків закріпіть сидіння. 

У Дніпропетровсько-
му районі працює осе-
редок по боротьбі з ко-
рупцією та порушенням 

прав громадян. Одним із основних завдань 
Комітету – вжиття заходів щодо забезпечення 
прав і свобод людини, як громадянина Украї-
ни. Важливим напрямком діяльності є забезпе-
чення реалізації конституційного права грома-
дян на звернення до органів влади, посадових і 
службових осіб цих органів, оскарження їх дій 
та бездіяльності, відновлення порушених прав 
і законних інтересів громадян.

Сьогодні громадські приймальні Комітету 
працюють на території Чумаківської та Парти-
занської сільських рад. До них можуть зверну-
тись також мешканці інших сіл. У Комітеті пра-
цює юридичний, економічний та інші відділи, 
які допомагають у вирішенні всіх питань. Кон-
сультації у громадській  приймальні Комітету 
безкоштовні. 

Якщо є питання звертатись: тел. (097)877-13-
45 – Кас’яненко Наталія Степанівна, або письмово: 
52024, с. Чумаки, вул. Шкільна, 3, к. 2; 

або тел. (096)190-21-74 – Залушна Світлана Ми-
хайлівна: 52012, с. Партизанське, вул. Чапаєва, 57. 

РОБОТА КОМІТЕТУ
ДОПОМОГА 

ГРОМАДЯНАМ

Під час сухої та теплої 
погоди складаються умо-
ви, які сприяють виник-
ненню загорянь старої трави по-
над автошляхами, в лісосмугах, 
тощо. Причинами виникнення та-
ких загорянь є кинуті недопалки 
з проїзджаючих автомобілів, ди-
тячі пустощі та необережне пово-
дження з вогнем та навмисне ви-
палювання сухої трави. Палаюча 
трава наносить шкоду не тільки 
навколишньому середовищу, але 
й створює аварійно-небезпечні 
ситуації на дорозі, погіршуючи 
видимість. Для гасіння таких за-
горянь на автошляхах району за-
лучаються підрозділи Державної 
пожежної охорони міста Дніпро-
петровськ, при цьому підрозділи 
віддаляються від міст дислокації 
на значні відстані, залишаючи 
без надійного пожежного при-
криття особливо важливі вибухо-
небезпечні об`єкти міста, а також 
об`єкти з масовим перебуванням 

людей. Для ліквіда-
ції цих загорянь ви-
трачається велика 

кількість пального.
У цьому році сталося 108 по-

жеж, із них 90 від необережного 
поводження з вогнем невідомої 
особи, що складає 90% від загаль-
ної кількості пожеж. 

Районний сектор ГУ ДСНС 
України в Дніпропетровській об-
ласті  звертається з проханням 
при виїзді за місто на відпочи-
нок, на дачну ділянку, бути осо-
бливо обережними з вогнем. Не 
випалюйте суху траву понад ав-
тошляхами, в лісосмугах, на лу-
ках та очерет біля водоймищ. Не 
залишайте без догляду розведені 
багаття, не допускайте дитячих 
пустощів із вогнем!

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, 
начальник Дніпропетровського 
районного сектору ГУ ДСНС, 
полковник служби  цивільного 
захисту.

ДСНС ІНФОРМУЄ

ПаЛаЮЧа тРаВа

Когда за неделю до Пасхи Го-
сподь въехал на осле в Иерусалим, 
народ радовался и ликовал, а Он плакал. У людей 
были свои мечты, свои надежды, свои желания, 
а Господь видел их будущее, и слезы были у 
Него на глазах. Он плакал об Иерусалиме, 
говоря: «Не узнал ты времени посещения 
твоего». И эти слова для нас должны быть 
очень важными, потому что 
посещение Господне прихо-
дит к каждому человеку. К 
каждому из нас Он стучится. Как бы тайно, как бы 
незаметно, в обстоятельствах нашей жизни, в глуби-
не нашего сердца, мы слышим призыв Господень: 
«Иди за мной, внимай Моему голосу». И нередко так 
бывает, что мы не узнаем дня своего посещения.

Каждый из нас, если хорошенько вспомнит, то най-
дет в своей жизни такие моменты, когда Господь был 
очень близок, когда, казалось, сердце было перепол-
нено силой, которую Он дал, а потом мы все забыли, 
все оставили, снова погрузились в серость жизни и 
ее суету. И свет погас, и мы снова шли по жизненной 
дороге, неся на себе надпись, что мы христиане, пра-
вославные, а в сердце у нас был мрак, темнота, уны-
ние, опасения, безнадежность. Мы не познали вре-
мени посещения своего, мы не разожгли того огня, 
который Господь внес в наши души. И мы должны 
помнить, что внимательно слушая, внимательно на-

блюдая за знаками Божьими, мы долж-
ны быть готовы в любой момент быть 

призваны к ответу. Когда нам приходится выби-
рать, как поступить – низко и подло или по со-

вести – это значит, что нас посетил Господь, это 
час нашего посещения. И горе нам, если мы его 
не узнаем. Если нам приходится выбирать, и нам 
трудно преодолеть свою косность, свою леность, 

свою немощь, если нам надо 
открыть Слово Божие, если 
нам надо стать на молитву, 

если нам надо себя побудить, заставить, а нас как бы 
камнем тянет на дно, это знак посещения Божия.

Преодолеем себя, сделаем шаг навстречу зовущему 
нас Господу, иначе он отойдет, и мы потеряем силу, ко-
торую Он дает нам. Вспомните, когда будете идти из 
храма, о тех моментах нашей жизни, может быть, труд-
ных, может быть, радостных, но когда действительно 
Господь смотрел на нас и ждал, что мы дальше будем 
делать. Подумаем о том, что нас ожидает впереди.

Мы с вами не брошенные, не одинокие, не оторван-
ные от Бога. Он находится рядом с нами и идет рядом 
с нами по пути нашей жизни. И время от времени, 
чтобы укрепить и поддержать нас, Он обращается к 
нам то с упреком, то с призывом, то с ожиданием. И 
будем стараться почувствовать Его Голос, услышать 
Его Голос, не пропустить дня посещения своего. 

Константин ДРОБИТЬКО.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОВНИ. Ви отримаєте ко-
ристь вiд давнiх зв’язкiв. 
Зустрiчайтеся з друзями – 

це допоможе вирiшити деякi справи. 
ТІЛЬЦІ. Сприятливий перiод для творчостi. У вас 

буде багато приводiв вiдчути себе господарем долi, 
смiливо та активно дiйте. Удача на вашому боці.

БЛИЗНЮКИ. Зараз варто почекати й не поспiшати із 
висновками. Ви тiльки виграєте, якщо втримаєтеся вiд 
необдуманих слiв. Взагалі тиждень буде спокійним.

РАКИ. На разі особливу роль вiдiграватимуть давнi 
зв’язки. Саме зараз усе може скластися для вас вдало 
не тільки у фінасовому плані. 

ЛЕВИ. Ви зможете вирiшити питання, якi здавали-
ся нелегкими та безвихідними. Попереду на вас чекає 
фiнансовий підйом та дуже приємні витрати.

ДІВИ. Вам випаде нагода поспiлкуватися із впливо-
вими людьми, які в подальшому допоможуть виріши-
ти будь-які ваші питання. 

ТЕРЕЗИ. Час збирати врожай i насолоджуватися за-
служеними лаврами. Вас неодмiнно помiтять й оцiнять. 

СКОРПІОНИ. Тиждень буде позитивним i з хоро-
шими результатами, якщо ви зумiєте почути iнших 
та врахувати альтернативну думку.

СТРІЛЬЦІ. Перiод сприятливий для командної ро-
боти. Якщо бiльшiсть питань вирiшуватимете колек-
тивно, то ви тiльки виграєте вiд цього.

КОЗЕРОГИ. Незабаром ви впевнитеся, що ризик – 
благородна справа. Обставини складуться таким чи-
ном, що вам треба буде на щось вирiшитися.

ВОДОЛІЇ. Смiливо плануйте складнi справи, в 
тому числi й тi, якi вiдкладали на потiм. Зараз у вас 
достатньо натхнення для їх реалiзацiї.

РИБИ. Якщо ви намiтили щось серйозне, то, перш 
нiж приступити до реалiзацiї планiв, скористайтеся 
досвiдом старших колег.
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допомоЖіть урятувати Життя

Мама – Наталія Григорівна Босай: 
моб. тел. (068) 768-77-63. 

Нещодавно учениці початкових класів змагалися за почесне звання «Міс 
Україночка», яке відбулося в Кіровській СЗШ. Після знайомства з почесним 
журі: Лариса Говоруха, директор школи, Ольга Сенець, заступник директора 
з НВР, Оксана Та-
ряник, заступник 
директора з НВР 
початкових класів, 
розпочався конкурс 
«Поетичне слово». 
Дівчатка з захоплен-
ням декламували 
вірші про мам. У 
другому конкурсі 
«Страви моєї сім’ї» 
конкурсантки демонстрували свої 
здібності у приготуванні фрукто-
вих і овочевих салатів. Наступний конкурс «Конкурс талантів»: оцінювалося 
оригінальність номера, артистичність кожної учасниці та майстерність його 
виконання. В інтелектуальному конкурсі учасниці показали свої знання на ви-
сокому рівні. І на завершення, серед вболівальниць, був проведений конкурс 
«Дівоча коса», де перемогу отримала учениця 2-Б класу Єлизавета Шевченко, 
її коса мала довжину 65 сантиметрів. Жодна з учасниць не залишилась без на-
городи, кожна була переможницею у своїй номінації («Міс Чарівність», «Міс 
Симпатія», «Міс Співаночка», «Міс Усмішка», «Міс Грація», «Міс Ніжність», 
«Міс Елегантність», «Міс Фантазія»). 

Конкурс проходив весело й жваво, за активної підтримки глядачів, незрівнян-
них ведучих − вчителів початкових класів Вікторії Полової та Світлани Дворя-
нової.

Наталія КОВАЛЕНКО, вчитель початкових класів Кіровської СЗШ.

КОНКУРС

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖОК

КАЗКОВИЙ КВІТНИЧОК

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИй ДЕРЖАВНИй АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИй УНІВЕРСИТЕТ
IV рівня акредитації оголошує прийом на денну та заочну форму навчання за напрямами підготовки

При вступі до університету абітурієнти у 2014 році подають сертифікати ЗНО
 з наступних предметів за напрямами підготовки

(** - профільні предмети) Прийом документів для здобуття ОКР «Бакалавр» у 2014 році здійснюється: на 
денну форму навчання – з 1 по 31 липня; на заочну форму навчання – з 10 липня по 09 серпня. 49600, м. Дніпро-
петровськ, вул. Ворошилова, 25, тел.: (056) 713-51-74, 744-81-32. http//www.dsau.dp.ua; e-mail: priyom@dsau.
dp.ua, info@dsau.dp.ua
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Районна організація Товариства Червоного Хре-
ста звертається до вас про фінансову підтримку 
єдиної на Україні громадської гуманітарної орга-
нізації, яка опікується немічними, хронічно хво-
рими, інвалідами всіх категорій, а також щорічно, 
згідно плану, вносить кошти на статутну діяль-
ність до Національного та Міжнародного Това-
риств. Скромна пожертва від вас та ваших праців-
ників, придбана марка ціною 10 грн, хоча б один 
раз на рік – значна допомога товариству. А також, 
якщо ви маєте продукти харчування, взуття, одяг, 
дитячі іграшки, посуд, техніку, предмети гігієни 
та інше, якими ви не користуєтесь і можете пожер-
твувати бідним, передайте їх у медико-соціальний 
центр товариства за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Теплична, 32. 

ЛЮДИ БУДУТЬ ВАМ ВДЯЧНІ.
Наші реквізити: Код ЄДРПОУ 26460153, 

р/р 26006000783015 (вид платежу: 32 – член-
ські внески), або придбайте марку в медико-со-

ціальному центрі.
З повагою та подякою – товариство Червоного 
Хреста Дніпропетровського району. 

ЗВЕРНЕННЯ 
ДО ВСІХ ПІДПРИЄМСТВ, КЕРІВНИКІВ

 ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН РАЙОНУ

ЗВЕРНЕННЯ 
ДО ВСІХ ПІДПРИЄМСТВ, КЕРІВНИКІВ

 ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН РАЙОНУ

Сергійкові Босаю, 10-річному 
життєрадісному хлопчикові з села 
Олександрівка Дніпропетровського 
району, загрожує небезпека.

Діагноз: онкологічне 
захворювання крові. 

Мама, Наталія Григорівна, інвалід 
II групи, сама виховує синочка. До-
рослі не можуть залишити дитину 
в біді. Ми обов’язково допоможемо 
Сергійкові, й він неодмінно одужає!

НОВИНИ ІЗ РАйОННОЇ БІБЛІОТЕКА

Колектив працівників, діти та батьки 
садочку «світлячок» новоолександрівсь-
кої сільської ради вітають з 50-ти річним 
ювілеєм інструктора з фізкультури –

надію ОнОйЧЕнКО! 
Дорога  Надіє Іванівно!

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, благопо-
луччя, подальших успіхів у будь-яких починан-
нях, щоденних справах та сподіваннях. Хай 
Вас підтримують та надихають рідні люди, 
розуміють та допомагають колеги, минають 
негаразди та непорозуміння. Хай доля збага-
чує Вас життєвою мудрістю, енергією, нат-
хненням та радістю сьогодення.

мІс уКРаЇнОЧКамІс уКРаЇнОЧКамІс уКРаЇнОЧКа

ЗапроШуЄМо всіХ БаЖаЮЧиХ на конЦерт

Споживче товариство Дніпропетровського району 
продає нежитлове приміщення заготівельного лот-
ка, розташованого за адресою: Дніпропетровська 
область, Дніпропетровський район, село Любимівка, 

вул. Центральна, буд.6. Площа приміщення 127, 7 кв. 
м., ціна – 120000 грн з ПДВ. 

Телефони для довідок: (056) 227-15-25; 
(056) 227-00-52; (095) 144-46-36.

СПОРТИВНА ХРОНІКА БЕРЕЗНЯНезважаючи на скрутне фінансове стано-
вище продовжуються змагання районних 
сільських спортивних ігор. Згідно календаря 
спортивно-масових заходів, на спортивній 
базі Партизанської СШ пройшли змагання з 
настільного тенісу, шахів та шашок, в яких 
взяли участь команди 8 місцевих рад. 

У змаганнях із настільного тенісу серед чо-
ловіків, які змагалися по першим ракеткам, 1 
місце, не програвши жодної зустрічі, завою-
вав Максим Ігнатьєв із Ювілейного, на 2-му – 
Микола Чехлатий із Балівки, 3-му – Олександр Коломоєць із Партизанського. 
Серед других ракеток трійка призерів, практично не змінилася – Анатолій 
Кісільов (Ювілейне), Володимир Головач (Партизанське), Олександр Погріб-
ний (Балівка).

Змагання серед жінок пройшли за явної переваги Наталки Білич із Пар-
тизанського. 2-3 місця посіли Аліна Шатрова з Балівки та Настя Копиткова 
з Чумаків. Командні місця розподілилися наступним чином: Партизанська, 
Балівська сільські ради, Ювілейна селищна рада.

Серед шахістів, як у чоловіків так і у жінок, не було рівних Максиму Тим-
ошенкові та його бабусі Галині Пашковській із с. Балівки. Другі місця посіли 
Віталій Гладиш (Ювілейне) та Катерина Глущенко (Степне), треті – Віталій 

Щербина з Зорі та Анна Гладиш із Ювілейного. У командному заліку 1 
місце за балівчанами, друге – ювілянами, 3 у степнян.

У змаганнях із шашок трійки призерів очолили Микола Береза (Партизан-
ське) та Катерина Глущенко (Степне), на 2-3 місцях призер обласних змагань 
Микола Скляр (Балівка), Людмила Вербицька (Зоря), Сергій Вербицький 
(Зоря), Світлана Береза (Партизанське).

ФУТЗАЛ 
Жіноча збірна команда району, складена на базі с. Степного, завоювала 

перше місце у змаганнях кубку обласної організації 
ВФСТ «Колос» АПК України з футзалу, вперше пе-
ремігши своїх постійних суперниць команду Широ-
ківського району.

ВОЛЕйБОЛ 
Жінки-волейболістки змагалися у м. Верхньодні-

провську на зональних змаганнях у залік обласних 
сільських спортивних ігор. У боротьбі за вихід до 
фіналу програли команді господарів і зайняли друге 
місце. Команда виступала в складі: Катерина Глу-
щенко, Тетяна Шемет, Олександра Дронова, Натал-
ка Семенюк, Наталка Гречина з с. Степного та Яна 
Сушко з Партизанського.

Людмила СТРЕЖНЬОВА, голова районної організації «Колос».

сердечно вітаємо із золотим 
ювілеєм дорогу та кохану 
дружину, маму, бабусю, 
чудового педагога з 30-літ-

нім досвідом роботи із села 
новоолександрівка –

надію ОнОйЧЕнКО
Шановна Надіє Іванівно!

У день, коли Вам – 50!
Ми Вас, рідненька, 

раді привітати
У ці погожі гарні дні, 
Бо Ви для нас дружина,

 і бабуся, й мати, 
І кращої немає на землі!

Ви ласку всю свою й тепло 
Віддаєте онукам й дітям.

Хоч нелегко Вам часто і було, 
Та всіх зуміли Ви зігріти.

Щоб Ви ще онукам 
весілля справляли, 

Щоб доля для Вас усміхалась весь час, 
Щоб довго здоров’я міцне іще мали – 

Ми молимо Бога за Вас.
З найкращими побажаннями 
чоловік, діти, онука. 

Щирі вітання з ювілеєм посилають 
тобі, дорога Надюшо, мама, брат, 
сім’я Візир, Морариці, Яшиних. 

Побільше тобі сонця й кохання! 
Щастя, тепла і радості!

 Спасибі тобі, що ти в нас є!
З Днем народження Тебе ми вітаєм,

І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм,

Проста, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила,

Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,

Де збуваються мрії усі.

Нещодавно Лариса Омель-
ченко – бібліотекар Районної 
дитячої  бі-
бліотеки й за 
сумісництвом дитяча поете-
са завітала до Волоської 
середньої школи. Вона 
презентувала вистав-
ку власних книжок та 
колективних збірників, 
розіграла за допомогою 
м’яких іграшок перед учнями 
1-6 класів написані нею дитячі 
п’єси «Справжнісіньке теля!», 
«Мавпа-хуліганка», «Сміливе  
кошеня», «Равлик, Вуж і Чере-
паха». Всі ці твори мають дуже 
повчальний зміст і виховують у 
дітях позитивні моральні яко-
сті. У них автор на негативних 

прикладах показує, як не варто 
поводитися. Юні глядачі зача-
ровано слухали гостю, затаму-
вавши подих. Вони зацікави-

лися творами 
Лариси Пе-

трівни, й вона запропонувала 
учням розігрувати її п’єси в 
школі та вдома. 

Дітям дуже сподобалося 
спілкування з поетесою, яка 
так уміло володіє словом і 

кличе дружити з казкою. Вдяч-
ні глядачі поповнили колекцію 
іграшок Лариси Петрівни. А за-
вершилась зустріч автограф-се-
сією. Кількість бажаючих от-
римати автограф була вражаю-
чою.

Валентина СНІСАР,
завідуюча сільською бібліоте-
кою с. Волоське. 

МАНДРУЄМО НЕВІДОМИМИ 
СТОРІНКАМИ  ІСТОРІй

У Центральній районній бібліотеці сели-
ща Ювілейне пройшов огляд книжкових се-
рій: «Я пізнаю світ», «Твоя перша енцикло-
педія», «Енциклопедія для малят», «Дитя-
ча ілюстрована енциклопедія» під назвою 
«Мандри сторінками енциклопедій». 

ПОБАЧИТИ, ПОСЛУХАТИ 
ТА ВЗЯТИ УЧАСТЬ

16.04. – народознавча година «Свята Пас-
ха йде до хати, будемо Великдень справ-
ляти»; 18.04. – огляд виставки «Сміється 
сонечко з небес – Христос Воскрес»; 19.04. 
- 30.04. – тематична полиця «Природа – 
джерело життя» (до Дня довкілля); 25.04. – 
літературний колаж «Шляхами Кобзаревої 
долі»; 29.04. – бібліотечно-бібліографіч-
ний урок «Критична література».

16 квітня о 17.00 год. у приміщенні районного 
Будинку Культури за адресою: сел. Юві-
лейне, вул.Теплична, 23, відбудеться звіт-
ний концерт учнів школи естетичного 
виховання Дніпропетровського району.


