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Хлібороби Дніпровського району в піднесеному настрої від ре-
зультатів своєї роботи на жнивах 2016 року. Хочу зауважити, що ті 
сподівання, якими вони були окрилені після травневих дощів справ-
дились. Господнє диво щодо врожаю озимих зернових культур вра-
жає сьогодні кожного сільськогосподарського працівника. 

З осені в суху землю посіяно було 17 тис. га озимої пшениці, якої 
на сьогодні намолочено більше 55 тис. тн, при середній урожайно-
сті 41,5 ц/га, а в таких господарствах, як ТОВ «Агроінвест», ТОВ 
«Любимівка», ТОВ АФ «Дніпро», СПП «Чумаки», урожайність 
озимої пшениці 48-50 ц/га.

Всього на 20 липня зібрано ранніх зернових культур із площі 19 
тис. га, що складає 78% від площі збирання ранніх зернових, вало-
вий збір зерна ранніх зернових культур більше 71 тис. тн, середня 
врожайність 37 ц/га.

Жнива ще тривають у великих сільськогосподарських підпри-
ємствах: СПП «Чумаки», ТОВ «Дзержинець», ДП ДГ «Дніпро», а 
також у фермерських господарствах району.

Також, хочу зауважити, що 2016 рік унікальний не тільки тим, що 
одночасно дозріли всі ранні зернові, а саме, яровий ячмінь, горох, яро-
ва пшениця, овес, а й тим, що врожайність усіх цих сільськогосподар-
ських культур радує, й 
є найбільшою за остан-
ні 10 років: горох понад 
30 ц/га, яровий ячмінь 
більше 28 ц/га, ярова 
пшениця 25 ц/га.

Сподіваємося, що, 
не зважаючи на по-
годні умови, аграріям 
Дніпровського району 
вдасться зібрати ранні 
зернові цьогорічного 
врожаю в повному об-
сязі, при мінімальних 
втратах. Очікуємо вал 
ранніх зернових біль-
ше 90 тис. тн.
Тетяна ТКАЧ, началь-

ник управління АПР.

ЖНИВА -2016 НАБЛИЖАЮТЬСЯ ДО ЗАВЕРШЕННЯУчора в Дніпропетровській райдержадміністра-
ції відбувся особистий виїзний прийом заступ-

ника голови облдержадміністрації Каміля Примакова. Проблеми, з якими звертались жителі 
Дніпровського району до заступника губернатора, носили як особистий характер, зокрема, ви-
ділення коштів на лікування, так і щодо забезпечення комфортних умов проживання громади. 

Леонід Баєв, Горьківський сільський голова, підняв питання про виділення коштів на рекон-
струкцію системи водопостачання та ремонт очисних каналізаційних споруд у селі Горького, з 
метою співучасті облдержадміністрації у фінансуванні даних проектів. На сьогоднішній день вже 
розроблена проектно-кошторисна документація на загальну суму біля 5 млн грн та 2 млн грн. 
Каміль Юрійович наголосив, що питання водопостачання сільської місцевості завжди було пріо-
ритетним у роботі влади, тому ремонтні роботи слід розпочинати. 

Лілія Курганська, жителька селища Обухівка, звернулась стосовно придбання приміщення для 

розташування 
амбулаторі ї 
загальної прак-
тики сімейної 
медицини в 
на с е леном у 
пункті. Ви-
рішено дане 
питання вине-
сти на розгляд 
сесії районної 
ради щодо ви-
ділення коштів 
на придбання 
приміщення. 

З приводу 
відновлення освітлення блокпосту на території міста Підгородне на прийом до заступника голови 
облдержадміністрації прийшов Юрій Антонюк, старший інспектор Дніпропетровського відділен-
ня поліції Дніпропетровського відділу поліції. А Галина Кузьменко, Підгородненський міський 
голова, з приводу ремонту дороги Знам’янка-Луганськ-Ізварине, Магдалинівка-Дніпро, в межах 
м. Підгородного по вул. Центральній і Партизанській, мосту через річку Кільчень. Встановлено 
покласти вирішення даних питань на службу автомобільних доріг Дніпропетровської області.

З проханням про надання матеріальної допомоги на лікування звернулись Любов Каракай із 
міста Підгородне, жительки селища Слобожанське Тетяна Сікідіна й Наталія Козлова. Виділе-
ні кошти з районного бюджету для хворих надійдуть найближчим часом. 

Всі питання, з якими звертались жителі Дніпровського району на особистому прийомі, були 
детально вивчені Камілем Примаковим, відповідні рішення надіслані виконавцям. 

ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН 

Солодкий запах стиглої пшениці, гарячі дні й теплі ночі, сповнені гурко-
том комбайнів, високі скирти й гори золотого збіжжя – все це означає, що 
прийшли жнива – напружена пора хліборобського сезону. Кожен господар 
старається за гарної погоди зібрати добрий урожай. 

«Цьогорічний уро-
жай інакше, як дивом 
Господнім, назвати 
не можна, – з неаби-
яким захопленням 
говорить Олег Рубль, 
практично слово в 
слово повторюючи 
слова та підкреслю-
ючи думку всіх без 
винятку аграріїв, з 
якими випала нагода 
нам поспілкуватись із 
початку цьогорічних 
жнив, – озима пше-
ниця вродила до 50 ц/га, озимі ячмінь та рапс – біля 30 ц/га, це просто небува-
лий урожай за таких екстраординарних для аграрного сектору погодних умов! 
Урожай буде не гірший, ніж у минулому році, а минулорічний вважався кращим 
за останні 10 років! Просто диво». 

Олег Анатолійович працює в аграрній сфері вже понад 30 
років. За показниками врожайності ранніх зернових куль-
тур у 2015 році його господарство ввійшло в трійку лідерів 
серед сільгосппідприємств району. Але навіть такий досвід-
чений аграрій не може пояснити феномену цьогорічного ви-
сокого врожаю. «Ми взимку були присутніми на семінарі 
в Інституті сільського господарства степової зони НААН 
України, де перед нами виступали науковці, – з посмішкою 
згадує Олег Рубль, – і навіть за найсприятливіших умов на-
весні, враховуючи засушливу погоду восени, авторитетні 
вчені прогнозували врожайність не більше, як 35 ц/га, тому 
я навіть добрива вносив на поля саме з цього розрахунку…»

Напружено трудилися цьогоріч хлібороби цього госпо-
дарства, як справжня команда професіоналів. «У нас 
працьовиті, віддані своїй справі, добрі люди. Вся робота 
– від посівної й до збирання врожаю – проходить жваво, 
старанно, а головне – дружно, й урожай у засіки прекрас-
ний зібрали. От, правда ціни на зерно пшениці та ячменю 
поки що немає. А от на рапс у цьому році дуже хороша 
ціна, тож господарство отримає прибутки, а це означає, 
що будемо розвиватися, механізований парк поповниться новою технікою».

У господарстві стараються чітко дотримуватись всіх агротехнологічних ви-
мог, все зробити на високому рівні, вчасно та якісно. Одним із найефективніших 
факторів, що практично зразу дає позитивні результати – підвищення урожай-
ності – є застосування мінеральних та органічних добрив. 

Маючі в наявності сучасну землеоброблювальну техніку, врожай хлібороби  зібрали в 
найкоротший термін, і погода цьому посприяла. Своєчасно ведеться обкіс та обробіток 
полів з метою запобігання пожеж, також підготовка ґрунту під посів озимих 2017 року. 
Адже кінець серпня вже не за горами, а 25 числа необхідно вже буде сіяти озимий рапс. 

Жодного поля паленої соломи не тільки в ТОВ «Агроінвест», а й у всьому Дні-
провському районі ви не побачите, воно тюкується на корм або подрібнюється та 
переорюється в землю як добриво для майбутнього врожаю.

«Працюють у нас люди не за ордени, а на совість, – хвалить своїх трудівників Олег 
Рубль, – кращі всі. А от кращі з кращих: Микола Павлов, Іван Ругно, Іван Єфімов, 
Олександр Попов, Олександр Образок, Андрій Павлов, Олександр Компанієць. Го-
ловний агроном Юрій Дробний, з багаторічним досвідом роботи, завжди  з усією 
відповідальністю ставиться до технічного процесу аграрної справи. Майтром на всі 
руки величають у колективі Віктора Самарченка, завідувача майстернею, бо він ще 
й зварювальник, і механік. Весь облік зібраного врожаю ведеться професіоналом 
своєї справи Петром Бєдним. За кермом новенького комбайна Джон Дір нас зустрі-
чає Ігор Шевчук, сезонний працівник господарства, жнивує вже 2 тижні, збирав ози-
мий ячмінь, рапс, озиму пшеницю, до речі, поділився, що коситься вона найкраще, 
та й душа радіє від тугих налитих сонцем стиглих колосків.

«Не дивно, що такий натхненний колектив зібрався в ТОВ «Агроінвест», – пояснює 
Тетяна Ткач, начальник управління агропромислового розвитку, – адже сам Олег Рубль 
– людина великої душі й сер ця, господарює на землі з постійним прагненням робити все 

«по науці», прогресив но, 
з величезною відпові-
дальністю за доручену 
справу та з поважним 
відношенням до людей, 

які працюють на землі. Відрадно сказати, 
що господарство щороку покращує всі по-
казники роботи, сьогодні воно одне з най-
успішніших у нашому районі».

Ще з часів студентства Олег Рубль 
привчився вставати рано-вранці на лек-
ції, пригадує, коли студенти с/г інститу-
ту на сьому годину прямували на занят-
тя, в гуртожитках інших вузів студенти 
ще спали. Олег Анатолійович закінчив 
Донецький сільськогосподарський 
технікум та Дніпропетровський с/г ін-
ститут, до речі, із червоним дипломом. 
Студенти цього вузу завжди славились 
своїм професійним підходом до справи.

А ще дружній колектив ТОВ «Агро-
інвест» вміє не тільки працювати, а й 
відпочивати. В минулому році в нагоро-
ду за відмінну працю колектив був за-
охочений поїздкою на туристичну базу 
«Берег» у мальовниче місце Полтавської 

області, в цьому році планують відпочинок на Азовському морі, в м. Бердянську. 
«А взагалі люди, які працюють самовіддано на землі, зокрема, наш колектив, – за-

гадково посміхається Олег Рубль, – гідні відпочивати й на найпрестижніших курортах, 
мрію звозити їх колись на Канари…» А потім хлібороб додає серйозно, розсудливо: 
«Ми – господарі на своїй землі, ми маємо любити цю землю й самі давати собі 
раду. І тоді все зміниться на краще – прийде час!»

Таміла ЖОРНЯК, с. Сурсько-Литовське.
На фото автора: Олег Рубль та Тетяна Ткач контролюють хід жнив у гос-

подарстві «Агроінвест». 

ДИВО-ВРОЖАЙ

ГАРЯЧА ПОРА ХЛІБОРОБІВ

ВОДОПОСТАЧАННЯ – В ЦЕНТРІ УВАГИ
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОДПІ ІНФОРМУЄ

ПЕНСІЇ ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ
Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському 

районі Дніпропетровської області надає роз’яснення щодо Закону 
України «Про державну службу» (N 889-VIII), який набрав чинності 
з 01.05.2016 року. З введенням у дію цього Закону скасовано норми 
раніше діючого Закону України «Про державну службу» від 1993 
року та всі законодавчі акти (постанови, накази, тощо) до нього.

Статтею 90 нового Закону визначено, що пенсійне забезпечення 
державних службовців здійснюється відповідно до Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а 
саме призначення пенсій державним службовцям буде проводи-
тись на загальних підставах.

Але ж, новим Законом збережено право на пенсійне забезпечення 
державним службовцям відповідно до статті 37 Закону України «Про 
державну службу» (1993 року), які на день набрання чинності цим 
Законом (на 01.05.2016 року) займають посади державної служби і ма-
ють не менш як 10 років стажу та особам, які станом на 01.05.2016 
року мають не менш як 20 років стажу на посадах держслужби.

Пенсії, відповідно до статті 37 раніш діючого Закону з урахуван-
ням вимог, визначених у пунктах 10 і 12 Прикінцевих та перехідних 
положень нового Закону, мають право на їх призначення, признача-
ються за умови досягнення пенсійного віку для чоловіків – 62 роки, 
для жінок – віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та за наявності 
страхового стажу для чоловіків – 35, для жінок – 30 років.

Розрахунок розміру пенсії особам, які на дату звернення перебува-
ють на посадах державних службовців здійснюється у розмірі 60% від 
складових заробітної плати встановлених після 01.05.2016 року (оклад, 
надбавок за ранг та за вислугу років). А для осіб, які на дату звернення 
за призначенням пенсії не є державними службовцями, але мають не-
обхідний спеціальний і страховий стаж, пенсії призначаються у розмірі 
60% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної 
посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі.

Новим законодавством не передбачені перерахунки, у зв’язку з 
підвищенням заробітної плати працюючим, раніш призначених 
пенсій державним службовцям.

Вікторія САЛАБАЙ, заступник начальника управління. 

АКТУАЛЬНО

У першому кварталі поточного року фахівцями Держсанепідслужби області проведені дослідження 220 проб 
води колодязів, з яких не відповідали гігієнічним нормативам за фізико-хімічним показникам 67% проб та 8% 
проб по мікробіологічним показникам. За результатами досліджень спостерігається погіршення якості води в де-
централізованих джерелах водопостачання. Так за минулий рік досліджено 3182 проб води джерел децентралізо-
ваного водопостачання на фізико-хімічні показники та 3360 проб на мікробіологічні показники, з яких 45% склали 
незадовільні проби за фізико-хімічними показниками та 8,4% за бактеріологічними показниками, у порівнянні 
з 2014 роком – відповідно 31,5% та 7,2%. У червні 2015 року був зареєстрований один випадок отруєння дитини 
нітратами при вживанні для пиття води приватного колодязя в с. Могилеві Царичанського району.

Водно-нітратна метгемоглобінемія – це неінфекційне захворювання, обумовлене значним підвищенням вмісту мет-
гемоглобіну в крові, який утворюється внаслідок токсичної дії нітратів на гемоглобін, що призводить до кисневого 
голодування тканин. Захворювання виникає в результаті вживання та використання у побуті недоброякісної води з 
джерел децентралізованого водопостачання (колодязі, каптажі, бювети), з високим вмістом нітратів та нітритів. До груп 
підвищеного ризику відносяться: немовлята віком до 1 року, які перебувають на штучному вигодовуванні; чутливі до 
нітратів особи похилого віку; хворі на анемію, із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем. 

Хворіють зазвичай немовлята, яких вигодовують сумішами, приготованими на воді з високою концентрацією ні-
тратів (понад 45 мг/л) та нітритів (понад 3,3 мг/дм³). Основні симптоми хвороби у немовлят проявляються у вигляді 
посиніння ділянок навколо рота, рук і на стопах, тому цю хворобу ще називають «блакитний синдром немовлят». У 
дітей, що вражені цією хворобою, може бути блювота і пронос. 

Однією з причин забруднення нітратами колодязів та каптажів є недотримання їхніми власниками вимог санітарних 
норм і правил при облаштуванні та утриманні їх. З метою профілактики випадків водно-нітратної метгемоглобінемії необ-
хідно дотримуватись наступних профілактичних заходів: не допускати використання води з колодязів та каптажів джерел 
для приготування дитячого харчування та пиття; не споживати питну воду з колодязів, каптажів, кюветів без результатів  
дослідження на вміст нітратів; територію поблизу колодязя, каптажу утримувати в чистоті, організовувати відведення по-
верхневого стоку; в радіусі 50 м від колодязя, каптажу не здійснювати миття транспорту, водопій тварин, не влаштовувати 
водоймища для водоплавної птиці; допустимо влаштовувати бювети, колодязі та каптажі джерел не менше ніж 50 м (для 
індивідуальних колодязів – не менше ніж 20 м) від вбиралень, вигрібних ям, споруд та мереж каналізації, складів добрив та 
отрутохімікатів, місць утримання худоби та інших місць забруднення ґрунту та підземних вод; не влаштовувати бювети, 
колодязі та каптажі джерел у місцях, що затоплюються, зазнають розмивів, зсувів та інших деформацій, на понижених 
та заболочених територіях; для утеплення й захисту колодязів та каптажів джерел від замерзання можна використову-
вати пінобетон, мати із чистої соломи, сіна, стружки тощо, але при цьому зазначений матеріал не повинен потрапляти у 
водозабір. Забороняється використовувати для цієї мети гній, перегній та інше; у разі виходу з ладу обладнання, різкого 
зменшення дебіту та небезпечності питної води власник бюветів, колодязів чи каптажів джерел повинен після демонтажу 
наземного устаткування шахтних колодязів здійснювати засипку (тампонаж) шахти чистим ґрунтом, бажано глиною, з 
щільною утрамбовкою. Над ліквідованою шахтою слід зробити насип висотою 0,2 - 0,3 м із урахуванням усадки ґрунтів.

Є.В. МІХНО, провідний лікар з загальної гігієни відділу державного нагляду 
за дотриманням санітарного законодавства.

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

ПРОФІЛАК ТИК А ВОДО-НІТРАТНОЇ МЕТГЕМОГЛОБІНЕМІЇ
ЗМІНИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 
УЧАСНИКАМ АТО
Питання відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які виконували 

військовий обов’язок щодо захисту мирних громадян під час антитерористичної 
операції залишається одним із найактуальніших питань на даний час.

19 липня 2016 року під головуванням Олександра Дейнеки, в.о. голови рай-
держадміністрації, відбулось засідання робочої групи з контролю за наданням і 
використанням субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на розро-
блення проектів землеустрою для учасників бойових дій, які брали безпосеред-
ню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та членам 
сімей загиблих учасників бойових дій.

Наразі ведеться неухильна робота в напрямку безоплатного забезпечення 
відповідної категорії громадян земельними ділянками. З цією метою належним 
чином здійснюється фінансування на підготовку проектів землеустрою.

Головам сільських, селищних, міської рад, об’єднаних територіальних громад нада-
но доручення щодо прискорення оформлення землевпорядної документації та опера-
тивного прийняття рішень про затвердження проектів землеустрою. (Вл.інф.)

РЕКОНСТРУКЦІЯ 
КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Минулого тижня на території Олександрівської сільської ради побувала ви-
їзна комісія на чолі з Романом Пруденком, головою районної ради, та Олек-
сандром Дейнекою, в.о. голови райдержадміністрації, в складі якої був також 
сільський голова Павло Прокоф’єв, депутат районної ради Віктор Міщенко. 

Комісія розглядала питання реконструкції каналізаційної системи в селі Олек-
сандрівка, нагальне для даної території вже кілька останніх років. За результата-
ми аналізу стану старої каналізаційної системи в селі, було вирішено виділити 
кошти та розпочати заміну всіх складових старої каналізації. Проект реконструк-
ції вже готовий та погоджений із усіма відповідними службами. Понад 1 млн грн 
буде виділено з обласного бюджету, 200 тис. грн планується виділити з районно-
го бюджету. Ремонтні роботи розпочнуться вже найближчим часом. (Вл. інф.)

ВЛАДА ДІЄ

У вівторок Олександр Дейнека, в. о. 
голови райдержадміністрації, спільно з 
Романом Пруденком, головою районної 
ради, провели оперативну нараду. У за-
ході взяли участь керівники відділів, 
секторів апарату, структурних підроз-
ділів та управлінь райдержадміністра-
ції, представники установ району. 

Про заходи, що пройшли в районі за 
участю виконавчої влади з 12.07.2016 
по 18.07.2016 рік, та із завданнями 
структурним підрозділам райдержад-
міністрації на поточний тиждень ви-
ступив Олександр Дейнека.

Про події, які пройшли в районі за 
участю органів місцевого самоврядуван-
ня присутніх ознайомив Роман Пруденко.

Щодо оздоровлення дітей влітку 
2016 року проінформували Любов 
Бут, начальник управління соціально-
го захисту населення райдержадміні-
страції, та Лариса Сафронова, началь-
ник відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації.

Про проведення спільного виїзного 
засідання тимчасової районної комісії з 
питань заборгованості із заробітної пла-
ти і легалізації виплати заробітної плати 
та районної групи з питань у сфері не-
законного використання земель і орга-
нізації проведення операції «Урожай» 
доповіла Наталія Малина, заступник 
начальника управління агропромисло-
вого розвитку райдержадміністрації.

У середу під головуванням виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації 
Олександра Дейнеки та голови районної ради Романа Пруденка відбулось засідання 
робочої групи з підтримки й впровадження заходів із добровільного об’єднання тери-
торіальних громад та з питань реєстрації та забезпечення функціонування. 

На засіданні робочої групи обговорювалися подальші перспективи об’єднаних те-

риторіальних гро-
мад у Дніпровсько-
му районі, їх фінан-
сова спроможність, 
мережеві показники 
бюджетів місцевих 
рад, стан об’єктів 
комунальної влас-
ності тощо.

Під час обгово-
рення було вирі-
шено вийти з про-
позицією до Олега 
Кужмана – голови 

робочої гру-
пи з питань 
реєстрації та 
забезпечення 
ф у н к ц і о н у -
вання об’єд-
наних терито-
ріальних гро-
мад Дніпропетровської області про внесення змін до перспективного плану 
розвитку Дніпропетровської області на 2016 рік по Дніпровському району в 
частині добровільного об’єднання територіальних громад Кіровської селищ-
ної, Любимівської та Горьківської сільських рад.

ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ ОБЛАСТІ

ОПЕРАТИВНА НАРАДА

ОБ’ЄДНАННЮ ГРОМАД ЗА МЕЖАМИ РАЙОНІВ БУТИ
У минулому номері нашої газети в статті «У чиїх руках соломинка для дібро-

вчан» ми писали про територіальні громади, які бажають добровільно об’єднатися, 
Любимівську та Дібровську. Так як ці сільські ради розміщені на територіях різних 
районів, Дніпровського та Синельниківського, вирішено було діяти шляхом зміни 
меж відповідних районів. Але депутати Синельниківської райради не підтримали 
таку ініціативу людей. Громади-добровольці опинились у глухому куті.

Беручи участь у проекті «Інституційна підтримка – активізація місцевих ЗМІ у 
місії інформування про реформу децентралізації в Україні» я мала нагоду задати 
питання експертам, чи мають можливість увійти до ОТГ територіальні громади із 
сусідніх районів. Ось яку відповідь я отримала:

«Межі районів не є перепоною для добровільного об є̀днання територіальних гро-
мад. Але це не стосується меж областей – вони непорушні. Із законодавства вилуче-
но норму щодо обов’язкової зміни меж районів у випадку об’єднання територіаль-
них громад, які належать до різних районів. Отже, такі громади не повинні чекати 
від Верховної Ради України змін меж районів, щоб мати змогу провести перші ви-
бори. Закон від 26.11.2015 р.№ 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких ін-
ших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної ре-
єстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 
виключив із Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» частину 
дев’яту статті 7, в якій ішлося, що у випадку, коли до складу об’єднаної територі-
альної громади передбачається входження територіальної громади, розташованої 
на території суміжного району, обласна рада має звернутися з поданням до Вер-
ховної Ради України щодо зміни меж відповідних районів. Тепер цієї статті немає, 
однак за Верховною Радою України залишається право змінювати межі районів, і це 
необхідно робити, але вже після проведення перших виборів в об’єднаній громаді.

Таміла ЖОРНЯК.
Публікація створена на основі досвіду та інформації, отриманих в проекті «Ін-

ституційна підтримка – активізація місцевих засобів масової інформації в місії 
інформування про реформу децентралізації в Україні». 

СЛІДАМИ НАШИХ ПУБЛІКАЦІЙ

У рамках операції «Урожай-2016» 
податковими інспекціями області 
спільно з місцевими органами влади здійснюється відпрацювання сільгоспвиробників із 
питань дотримання податкового законодавства і законодавства про працю».За підсумками 
проведення спільних заходів у рамках операції «Урожай-2016» сільгоспвиробниками підви-
щена зарплата майже 6 тис. працівникам. Сума виплаченої зарплати збільшена більш, ніж 
на 3,6 млн грн. До бюджету додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб близько 
624 тис. грн, єдиного внеску – більше 795 тис. грн.
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ФОРМУВАННЯ   ГРОМАДЯНИНА

 СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ У КРАПЛІ ВОДИ 
 На базі Шевченківської СЗШ відбувся семінар заступників директорів із НВР та 

педагогів-організаторів на тему «Використання інтерактивних методів у національ-
но-патріотичному вихованні учнів як один з аспектів соціалізації особистості».

Під час знайомства учасників семінару із школою, Тетяна Дядюк, директор школи, 
наголосила на пріоритетних завданнях педагогічного колективу щодо розв’язання про-
блеми «Формування інноваційного освітнього середовища як умова розвитку соціалі-
зації особистості», над якою працює педагогічний колектив школи. Було акцентовано 
увагу на тому, що Концепція національно-патріотичного виховання висуває перед су-
часними навчальними закладами ряд важливих завдань. І завдання вчителя – сприяти 
формуванню активної позиції учнів щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в 
Україні та створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократич-
ної поведінки та конструктивної взаємодії.

Гордієнко Н.В., заступник директора з НВР, познайомила присутніх із аспектами 
навчальної діяльності на уроках, які сприятимуть формуванню поваги до україн-
ської мови та культури, національній самоідентифікації учнів, усвідомленню ними 
національних цінностей та необхідності їх збереження в умовах глобалізації світу.

Нікітенко Н.С., педагог-організатор, у своїй доповіді наголосила на тому, що актуаль-
ність патріотичного виховання зумовлюється процесом становлення України як єдиної 
політичної нації. В умовах поліетнічної держави воно покликане сприяти цілісності, со-
борності України, що є серцевиною української національної ідеї.

Необхідно виховувати, починаючи вже з молодшого шкільного віку, доброту, від-
повідальність, почуття власної гідності, громадянськість. Таким чином, виховання 
патріотизму – це наша найважливіша педагогічна задача. 

Цінним джерелом для розвитку сучасної теорії й практики національно-патріо-
тичного виховання є педагогічна спадщина В. Сухомлинського. Він підкреслював, 
що справжнє народження громадянина відбувається тоді, коли дитина відчуває 
себе часткою народу й у ній, як сонячний промінь в краплі води, відображається 
багатовікова історія цього народу, його велич і слава.

Досвідом виховної роботи поділилася Безродна Т. М., класний керівник 5 класу 
яка презентувала свою Програму виховної роботи  для 5-9 класів «Ми діти твої, 
Україно». Ця Програма є суттєвою ланкою в загальній діяльності педагога. Вона 
забезпечує її чітку організацію, сприяє створенню та реалізації певної системи ви-

ховання учнів протягом семи років, передбачає широкий вибір видів та форм 
діяльності для школярів, батьків. Особливо цінною для присутніх була інфор-
мація щодо роботи класного керівника з батьками, так званий «зворотній зв’я-
зок через соціальну мережу».

Зима О. та Шаньгін О., тренери громадської організації «Нове бачення», про-
вели з учасниками семінару тренінг на тему «Як розпізнати маніпуляцію та за-
хиститися від неї». Учні 7-8 класів презентували власний проект «Ім’я Тараса 
Шевченка на карті Дніпропетровської області».

А потім був чудовий концерт «Рідну землю, де живемо, Україною зовемо!» 
під керівництвом Чуб-Швець І. І., вчителя музики, під час якого учасники 
гуртка «Сходинки» та жіночий колектив «Горлиця» своїми віршами, танцями 
та піснями подарували всім присутнім патріотичні нотки любові, що доторк-
нулись до самого серця. 

Закінчився семінар обговоренням і затвердженням рекомендацій. Сітало Т. А., 
методист відділу освіти, молоді та спорту, рекомендувала учасникам семінару 
у своїй роботі використовувати інтерактивні методи щодо національно-патріо-
тичного виховання учнів та культивувати кращі риси української ментальності. 

Педагогічний колектив Шевченківської СЗШ вважає, що навчальний заклад має 
стати для кожної дитини осередком становлення громадянина-патріота України, 
готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демокра-
тичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти 
єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди 
в суспільстві. Тож бажаю всім успіху і великих звершень у досягненні цієї мети.

Тетяна ДЯДЮК, директор Шевченківської СЗШ.

А КЦЕ Н Т И
На території Дніпропетровської шостої 

міської клінічної лікарні днями відбулось 
відкриття меморіальної дошки, присвяче-
ної видатному професору, доктору медич-
них наук Дмитрові Аврамовичу Дороганю. 
Ця урочиста подія відбулась не випадково, 
адже 11 липня виповнилась річниця смерті 
вченого-новатора, талановитого хірурга, 
чудового керівника й педагога, надзвичай-
но цілеспрямованого, Людини, що надзви-
чайно любила життя. 

З нагоди пам’ятного дня зібрались ро-
дичі професора, представники медичного 
фаху, громадськість нашого краю, вдячні 
пацієнти, шанувальники великого таланту 
видатного хірурга. 

Пам’ятний знак 
Дмитрові Доро-
ганю встанови-

ли на фасаді лікарні, бо не 
один рік свого трудового 
життя він присвятив пра-
ці в цьому закладі. Від-
криваючи дошку пошани, 
Олександр Сірий, головний 
лікар Дніпропетровської 
шостої міської клінічної 
лікарні, зазначив: «Для нас 
велика честь сьогодні  вста-
новленням меморіального 
знаку Дмитрові Аврамови-
чу, віддати глибоку данину 
пам’яті видатному україн-

ському діячеві медичної галузі, й причин для цього більш ніж достатньо. Профе-
сіонал своєї справи зробив істотний внесок у розвиток хірургічної школи. Все його 
життя було рухом вперед. Ми горді того, що є послідовниками професора Дороганя, 
й сьогодні продовжуємо справу свого Вчителя». 

За великі заслуги в галузі охорони здоров’я Дмитро Дорогань був нагороджений 
орденом «Трудового Червоного Прапора», медалями «За трудову доблесть», «За до-
блесну працю», знаками «Відмінник охорони здоров’я», «Відмінник вищої школи».

З 1966 по 1988 рік професор Дорогань очолював кафедру хірургії Дніпропетров-
ського медичного інституту, 20 років вчив лікарів хірургічного мистецтва на базі 
Дніпропетровської шостої міської клінічної лікарні. Він автор понад 130 наукових 
праць, двох авторських свідоцтв, 10 раціоналізаторських пропозицій. У 1958 році 
захистив кандидатську дисертацію «Найближчі й віддалені результати лікування 
діафізарних переломів кісток передпліччя», в 1967 році – докторську дисертацію 
«Клініка, діагностика та лікування мадуромікоза». Вчений ступінь доктора медич-
них наук Дмитрові Аврамовичу було присуджено в 1968 році. У цьому ж році він 
був затверджений у вченому званні професора на кафедрі «Хірургія». У період за-
відування кафедрою Дороганем Д. А. основним науковим напрямком у роботі ста-
ло вивчення ургентної патології черевної порожнини, тривала розробка лікування 
проктологічних захворювань. Під керівництвом професора були виконані 8 канди-
датських дисертацій, комплексна науково-дослідна тема: «Профілактика й лікуван-
ня виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки в умовах промислового регіону», 
вивчалися питання колопроктології. З 1974 по 1983 рік Дмитро Аврамович працю-
вав деканом лікувального факультету Дніпропетровського медичного інституту.

І сьогодні учні натхненного митця впроваджують 
у життя його надбання в відомих клініках України 

та за кордо-
ном. Послі-
д о в н и к а м и 
п р о ф е с о р а 
Дороганя є 
лікарі-хірур-
ги Дніпро-
петровської 
шостої місь-
кої клінічної 
лікарні. Про-
довжують сі-
мейну тради-
цію лікуваль-
ної справи й 
діти відомого професора: син Сергій, доцент, дочка Тетяна, лікар-рентгенолог.

Славне ім’я Дмитра Аврамовича Дороганя відтепер увіковічене на гранітній 
дошці в рідній лікарні, до підніжжя якої присутні на заході поклали букети кві-
тів, як знак глибокої поваги до людини, яка зробила неоціненний вклад у розви-
ток медицини, й стала взірцем для продовжувачів клятви Гіппократа.

Таміла ЖОРНЯК, м. Дніпро. Фото автора.

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ

ПАМ’ЯТЬ ЖИВЕ В ДОБРИХ СПРАВАХ

Інформаційні матеріали газети «Дніпров-
ська зоря» доступні користувачам мережі 
Facebook, сторінка «Редакція газети «Дні-
провська зоря», та Google.

Наш індекс: 61707 
ПЕРЕДПЛАТНА  КАМПАНІЯ  НА  2016 РІК

Вартість: на 5 місяців – 50,85 грн, на 3 місяці – 30,51 грн, 
на 1 місяць – 10,17 грн. Без поштових послуг.

ПОДІЯ У РОДИНІ БІЙЦЯ АТО НАРОДИЛАСЯ ДОНЕЧКАВ районній газеті «Дніпровська зоря» № 
13 від 1 квітня 2016 року в статті «Сім’я – це 
місце, де живе любов» ми вже писали про 
нашого героя – Олександра Грищенка, яко-
го 21 березня доставили до міста Дніпро з 
травматичною ампутацією стопи й осколко-
вими пораненнями правого ока. Олександр 
захищав нашу Батьківщину в складі 25-ої 
бригади в зоні АТО, й під час виконання 
бойового завдання його бойова машина ви-
бухнула на міні під Авдіївкою.

Дніпровські лікарі врятували бійцеві жит-
тя. Спочатку прооперували в лікарні ім.Меч-
никова, потім перевели відновлювати зір в 
обласну офтальмологічну лікарню.

Саме там хлопець вирішив не зволікати з 
весіллям і зіграти його прямо в лікарні. Адже 
з нареченою Оленою, яка на той час вже чекала дити-
ну, вони давно планували одружитися. Молоді люди 
чекали Сашиного дембеля, щоб оформити відноси-
ни, та війна внесла свої корективи.

Тож у лікарні лунало весільне «гірко». Урочисту 
церемонію проводила начальник Дніпропетровсько-
го районного відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану Головного територіального управлін-
ня юстиції Любов Ляпченко.

І ось з’явився привід 
порадіти за їхню сім’ю. 
Надійшла новина про ща-
сливу подію у Грищенків 
– народилася Вероніка. 
Родина, у якій вже вихову-
ються двоє дітей Олени від 
першого шлюбу, поповни-
лася маленькою красунею, 
яка дуже схожа на тата. 

Коли в дружній сім’ї 
народжується дитина – це 
завжди робить щасливими 
всіх, хто оточує цю родину. 

Розділити радість появи на світ Вероніки й привітати 
подружжя завітали друзі – представники обласної ор-
ганізації ВО «Батьківщина». Новонародженій переда-
ли квіти, подарунки, теплі та щирі побажання.

Олександр – дуже світла людина. Вражає те, як він 
тримається зараз, не падає духом, сподівається, що 
все буде добре й в їх сім’ї, й в усієї країни. До гостей 
він вийшов своїми ногами, вже без інвалідного візка. 
У Києві Олександру встановили тимчасовий протез. 

Одне око лікарям вдалося йому зберегти, діставши 
осколки, друге – косметично відновили. На жаль, його 
зорову функцію врятувати не вдалося. Подібні пора-
нення вважаються несумісними з життям. Те, що Олек-
сандр залишився живий, лікарі досі називають дивом. 

А сам Олександр говорить, що зараз найбільше че-
кає, щоб закінчилася війна, й українці могли спокій-
но, в мирі й злагоді, виховувати своїх дітей.

Живуть Грищенки зараз у мами Олени, де ще про-
живає сім’я її брата. Звичайно, мріють про власне 
житло, але для молодої родини це поки мрії.

Олена називає Олександра найкращим батьком. 
Він дуже допомагає їй поратися з Веронікою, не 
боявся брати її на руки з першого дня народження 
дівчинки. До двох дітей Олени від першого шлюбу 
Олександр відноситься, як до рідних. Семикласниця 
Настя подружилася з Олександром, а маленького Да-
нилка цього року батьки поведуть до першого класу.

Веронічка дуже схожа на тата. У народі говорять: 
якщо донька схожа на батька –  буде щасливою. Не-
хай здійсниться ця прикмета. Нехай завжди буде ща-
стя, любов і взаєморозуміння у цій сім’ї.

Таміла ЖОРНЯК.
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Влітку в Чумаківській СЗШ господарями школи стали 
110 дітей, які виявили бажання оздоровитися в денному 
пришкільному таборі «Джерело». Як не намагалася погода 
ставати на перешкоді відпочинку, веселощам, сміху, кон-
курсам, змаганням не було меж.

Табір «Джерело» працював у посиленому режимі зав-
дяки колективу досвідчених вихователів, незмінного ке-
рівника Скрипник Р. В. та заступника начальника табору 
Бердо С. Г., яка бездоганно підготувала  учнів-вожатих 10 
класу до співпраці з дітьми. Вся робота в таборі була спря-
мована на оздоровлення, розвиток творчих здібностей, ви-
ховання в учнів доброзичливості, чуйності, колективізму, 
комунікабельності, самодисципліни, любові до природи. 

Діти були розподілені в 4 загони: I – «Диваки» (7-8 кл., вихо-
вателі Карпа І. В. та Шевчик Н. І., вожаті Хомчик А. та Завго-
родня С.), II – «Ну, постривай!» (5-6 кл., вихователі Горяна С.І. 
та Староконь Ю.О., вожаті Воробйова Л. та Клочкова Ю.), III – 
«Позитив» (2-3 кл., вихователі Котенко В.І. та Рузієва А.С., во-
жаті Толкачова В., Гаркуша П. та Дробот В.), IV – «Оба-на» (1-4 
кл., вихователі Гриценко В.В. та Лимарєва О.В., вожаті Парань-
ко К., Олійник А., Гаркуша М., Шляхтіна Я. та Скрипник В.).

Кожен день починався ранковою зарядкою під веселу 
музику, яку крутили ді-джеї школи Малієнко Ю. та Рижик 
Д., а бадьорості та запалу всім додавали інструктори зі 
спорту Завалипіч В. та Іванченко Д. Потім проходила ро-
боча лінійка, на якій командири загонів доповідали про 
кількість присутніх та готовність до відпочинку началь-
нику табору, голосно та дружно виголошували свої деві-
зи, отримували завдання на день, вітали іменинників та 
отримували грамоти за участь у конкурсах.

З першого дня роботи табору «Джерело» вихователі заго-
нів піклувалися не лише про змістовний відпочинок своїх 
вихованців, а й проводили роботу з безпеки життєдіяль-
ності дітей: обов’язкові інструктажі з правил поведінки в 
таборі, відпрацювання правил безпеки в різних життєвих 
ситуаціях. Щодня діти могли проконсультуватися стосовно 
свого здоров’я у шкільної медсестри Свистун А.В. Також 
проводилися етичні бесіди з обговоренням притч.

На дитячому майданчику села Чумаки наші вихованці 
брали активну участь у святкуванні Міжнародного Дня 
захисту дітей, яке організувала Чумаківська сільська рада. 
Діти розказували вірші, танцювали сучасні таночки, співа-
ли веселі пісні, відгадували загадки, вигравали у конкур-
сах, отримували призи та подарунки, їли морозиво. Потім 
біля школи співали в караоке та брали участь у конкурсі 
малюнків на асфальті «Квітуй, моя Україно!».

А також у Зорянській СЗШ відбулися змагання, присвячені 
Міжнародному дню захисту дітей. Вихованці нашого табору 
брали участь у 5 видах змагань: футбол, піонербол, жонглюван-
ня м’ячем, стрибки на скакалці, дартс та посіли призові місця. 

Кожного дня була якась цікавинка. Веселощам, сміху, 
конкурсам, змаганням, цікавим справам не було меж. 
Виховний процес із дітьми в таборі поєднав відпочинок, 
працю, спорт, які об’єднали тематичні дні: «День укра-
їнської творчості та народних традицій», «День моди», 
«День журналістики», «День здоров’я», «День української 
народної казки», «День музики й кіно», «День несподіва-
нок», «День туризму», «День патріотичної пісні», «День 
шукачів скарбів», «День Олімпійського спорту».

Враховуючи велику потребу у вивченні іноземної мови, у 
таборі працював мовний гурток «Скарлет» (керівник Мала-
дика В.М.), метою якого було: підвищити рівень володіння 
англійською мовою серед учнів, показати дітям інший, від-
мінний від шкільного стиль викладання, де акцент ставив-
ся на практичну частину й знання, які можна застосовувати 
пізніше. Діти мали змогу чути англійську мову, спілкувати-
ся загальновживаними фразами в ігровій формі.

Особливою популярністю користувався у вихованців 
комп’ютерний гурток «Смайлик» (керівник Карпа С.М.), 
гурткок рукоділля «Чарівна стрічка» (Островна О.М.), 
«Буратіно» (Сподинець П.В.), еколого-природознавчий 
гурток «Екознайка» (Колєсова В.Г.), «Спортивні розваги» 
(Щитовський А.І.). Спортивні ігри та розваги – це чи не 
найулюбленіший вид діяльності вихованців табору: рух-
ливі ігри, веселі старти, скакалки, волейбол, футбол, сму-
га перешкод приносили дітям масу задоволення.

Дуже сподобався дітям художньо-естетичний напрям 
роботи, а саме конкурси, пісні й шеренги, танцювальні 
флеш-моби, театральні постановки художніх номерів, ка-
зок, конкурс репортажів та показ мод, виготовлення ко-
стюмів із підручного матеріалу. А також проявляти уваж-

ність, ерудицію, кмітливість, швидкість у конкурсах «По-
шук скарбів», «Містер X» та демонструвати свої знання 
в вікторині «Наші права та обов’язки», присвяченій 25-й 
річниці Конституції України.

Цікавими видалися різноманітні подорожі до міста 
Дніпро в кінотеатр «Правда» та ТРЦ «Караван», де діти 
мали змогу весело та цікаво провести час, відвідавши шоу 
«Екзотичні тварини», покататися на роликах, погратися 
в Ігроленді, переглянути цікавий фільм та перекусити у 
МакДональдзі. Також діти були дуже задоволені, коли до 
табору привозили планетарій та фільм у форматі 3D. 

Діти, батьки та педагогічний колектив школи щиро 
вдячні Чумаківському сільському голові Валентині 
Стець, за надану субвенцію в розмірі 34 650 гривень на 
харчування дітей пільгових категорій, а також за новий 
посуд для шкільної їдальні.

Велика подяка всьому педагогічному колективу та колек-
тиву обслуговуючого персоналу ДТВ «Джерело» за натх-
ненну, самовіддану, чітку, продуману та злагоджену роботу.

Велике спасибі працівникам кухні Наталії Москаленко та 
Ользі Салаєвій за смачні та поживні страви, водію шкільного 
автобуса Володимиру Скрипченкові за вчасний та комфорт-
ний підвіз дітей із села Верхня Маївка, а також незмінному 
фоторепортеру Валентині Колєсовій, яка щодня поповнювала 
фотографіями газету «Один день життя табору «Джерело».

Радістю та смутком був наповнений Гала-концерт, при-
свячений закриттю табору, але ми не прощалися, ми лиш 
говорили: «До побачення!». Впевнені, що обов’язково зу-
стрінемося в «Джерелі» наступного літа!

Юлія СТАРОКОНЬ, вихователь 2 загону дитячого 
табору відпочинку «Джерело».

ДАРУЄ НАСОЛОДУ ДІТЯМ "ДЖЕРЕЛО"

( Закінчення. Початок у №27)
П. І. Калнишевський пройшов шлях 

від козака до похідного полковника й 
кошового отамана (1762-1775 рр). Під 
час його перебування на посаді упро-
довж 1765-1775 рр не тільки здійсню-
вались планомірна колонізація краю 
запорізькими козаками, але й відбува-
лося його духовне освоєння.

П. І. Калнишевський боровся проти 
рішення Московських царів ліквідува-
ти Запорізьку 
Січ. У проти-
річ Росії він 
заселяє Запорізьку волость місцевим 
населенням, а не солдатами російської 
армії. З’являються нові паланки – 
Орільська, Протовчанська, Інгульська, 
Барвінкова стінки.

Коли в 1923 році утвердився Петри-
ківський район, то його виділили з 
Новомосковського повіту, включаючи 
села Зоря, Балівка, пізніше Чумаки 
(Долина), Маївка (Ягідне), Калинівка.

У 1936 році в с. Петриківці була від-
крита школа декоративного розпису. 
В ній викладала Т. Я. Пата, яка за свої 
чудові мальовки здобула в 1939 р. по-
чесне звання «Майстра народної твор-
чості УРСР».

У 1939 р. створена Балівська сільська 
рада, до якої входив радгосп «Батрак» 
(с. Зоря). 3 червня 1941 р. розпочалася 
організація винищувальних батальйо-
нів із дислокацією у райцентрі та вели-
ких селах. 29 вересня 1941 р. Петриків-
ський район був повністю окупований 
нацистами. Впродовж листопада 1941 
березня 1943 рр на території Петриків-
ського району діяла піднімальна гру-
па, організована за ініціативою комсо-
мольця В. С. Нежумирі. До неї ввійшла 
молодь сіл Петриківки, Чаплинки, 
Миколаївки й нашої Попово-Балівки – 
всього 11 осіб.

Важливо зазначити, що на початку 
60-х років ХХ ст. Петриківський ра-
йон був економічно потужним. так, на-
приклад, радгосп «Петриківський» (с. 
Чумаки) неодноразово брав участь у 
виставці ВДНГ у Москві. Працівники 
тваринницького господарства цього 
радгоспу багато років були призерами 
Всесоюзної виставки, неодноразово 
посідали перші місця в СРСР і мали 
перехідний Червоний Прапор, багато 

спеціалістів сільського господарства 
нагороджені орденами та медалями.

Головний зоотехнік радгоспу Воло-
димир Руденко став Героєм Соціаліс-
тичної праці, трудився в радгоспі біль-
ше 40 років.

Петриківський район розташований 
у північно-західній частині Дніпропе-
тровської області та межує з Дніпров-
ським районом. Як відомо Петриківка 
– це неповторний осередок майстрів 

петриківсько-
го розпису, які 
ввібрали в себе 
дух народної 
мудрості й на-
родної худож-
ньої творчості.

Сьогодні це 
мистецтво пред-
ставляє собою 
унікальний ре-
лікт національ-
ної художньої 
традиції, що де-
легує в сучасний 
світ самобутню 
культуру райо-
ну Південного 
Придніпров’я 
– історичної колиски запорізького ко-
зацтва, його могутній демократичний 
дух, своєрідність поетичного світо-
сприйняття та глибину епічного на-
родного художнього мислення.

У ХХ ст. Петриківка зуміла вистоя-
ти та адаптуватись до нових умов. На 
державному підприємстві – фабриці 
«Дружба», а згодом за підтримки спіл-
ки художників – в Експериментально-
му цеху художнього фонду.

Особливе значення при цьому мала 
творчість провідних майстрів цілого 
ряду поколінь ХІХ-ХХ ст.: П. Павлен-
ка, О. Пилипенка, Н. Білоконя, Т. Пати 
та їх учнів: М.Тимченко, Ф. Панка, В. 
Соколенка та багато інших.

Саме центр народного мистецтва 
«Петриківка» згуртував та зберіг у 
своєму складі творчий актив осеред-
ку – 40 провідних майстрів, серед яких 
23 члени Національної спілки худож-
ників, 6 – заслужені майстри народної 

творчості України. 
Творчо активні майстри колективу 

проводять свої персональні виставки: 
Н. Рибак, В. Дека, Л. Булавін, В. Білен-
ко, П. Глущенко. У 2016 р. Центр на-
родного мистецтва «Петриківка» свят-
куватиме свій 25-річний ювілей.

Захоплюючись Петриківським роз-
писом більше 40 років, ми зібрали 
біля 70 робіт передових художни-
ків, створили в оселі Петриківську 

гостинну кімнату, де регулярно 
проходять сімейні заходи. Серед ви-
робів роботи художників-майстрів 
розпису: В.Дека, О. Даниленко, М. 
Пікуш, Ю. Ноздрань, С. Дрешпак, Г. 
Назаренко, А. Пікуш, Н. Чернуська, 
Т. Тесленко, В. Карпець та інші.

На своє 70-річчя отримав від друзів 2 
подарунки – настінну велику дерев’я-
ну таріль ручної роботи художника 
З. Штаній «Петриківський сільський 
пейзаж» та декоративний розписний 
столик, роботи художника В.Карпець.

Працюючи директором радгоспу 
«Зоря» біля 40 років тому, ми обслуго-
вувалися державним банком Петриків-
ського відділення, й звичайно, часто 
бували там за службовими справами. 
Інколи на державні свята, ми органі-
зовували зустрічі з колективом банк. 
Зараз на зустрічах у знайомих друзів 
у Петриківці та з колишніми праців-
никами, завжди з теплом і вдячністю 

пригадуємо ті часи.
Колишній управляючий банком Я. 

М. Ламза став директором фабрики 
«Дружба» Петриківського розпису, з 
яким ми також довгий час дружили.

Пізніше, працюючи директором дер-
жплемзаводу «Чумаки», в мене було 
бажання в селах Зоря, Чумаки та Маїв-
ка організовувати гурток, де б діти на-
вчалися петриківському розпису. Але, 
на жаль, бажання залишилося нездійс-

неною мрією.
Продовжую-

чи захоплен-
ня розписом, ми зустріли в с. Зоря 
місцевого аматора (любителя не за 
назвою, а за покликанням) Петри-
ківського розпису – Світлану Бевз. 
Вона закінчила Дніпропетровське 
художнє училище, не маючи профе-
сійної освіти розпису. Та тільки ве-
лика любов до розпису дозволили їй 
(на нашу думку) проявити тонкощі, 
підходи й самобутність Світлани. В 
нашій домашній колекції вже більше  
12 робіт Світлани й надалі продов-
жується наша творча дружба.

Не завадило б бачити центральні 
культурні та громадські місця на-
ших сіл, у оформленні Петриків-
ським розписом. Художнє самобутнє 
мистецтво Петриківки відоме дале-
ко за межами нашої області й країни.

VIII сесія ЮНЕСКО включила 
Петриківку в об’єкт нематеріаль-
ної культурної спадщини людства. 
А вже 12 липня 2014 р. у смт. Пе-
триківці проходила Міжнародна 
практична конференція «Петри-
ківка-Україна-Юнеско: інвестиції, 
туризм, взаємодія». Організацій-
ний комітет конференції запросив 
мене взяти участь у роботі та надав 
слово для виступу як громадському 
діячу, любителю-краєзнавцю.

На завершення виступу краще слів 
поета-земляка Петриківки Семена Да-
ниленка сказати немає чого:

«Гомоніли всюди петриківські вишні
І рясні калинові гаї, і коли лунає
В Петриківці пісня, то мовчать
І курські солов’ї».

Геннадій ЛАТУШКО (Матеріали з 
книги «Ми і роки»).

На фото: щасливий дідусь у колі 
онуків.

ÖÅÍÒÐ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ «ÏÅÒÐÈÊ²ÂÊÀ»
ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ
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Гороскоп
на тиждень

Закупівля  МЕДУ,  ВОСКУ,  МЕРВИ. 
Обмін вощини. Продаж ветпрепа-

ратів та інвентаря для бджо-
лярства. 

Тел. (066) 193-49-59,
         (068) 798-57-47.

ЖНИВА-2016

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
ЗВОЛОЖУЮЧА МАСКА З ОГІРКА

Приготування й застосування: натріть свіжий огірок на 
дрібній тертці, додайте сметану або кефір і накладіть тов-
стим шаром на шкіру обличчя та шиї. Через 10-15 хв. змийте 
маску теплою водою.

РИСОВА ЛІФТИНГ-МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Приготування й застосування: попередньо перемелений 

сирий рис змішайте зі сметаною та медом, щоб вийшла в’язка 
густа кашка. Рівномірним шаром нанесіть маску на обличчя й 
дочекайтеся повного її висихання. Після цього акуратно змий-
те маску прохолодною водою.

ПОЖИВНА КАРТОПЛЯНА МАСКА
Приготування і застосування: пюре картоплі змішайте з 

молоком і гліцерином і нанесіть в теплому вигляді на облич-
чя. Через 20 хвилин змийте теплою водою і протріть обличчя 
трав’яним настоєм ромашки.

ПОРАДИ ДЛЯ ГОСПОДИНІ
Як поліпшити смак супу

Перед тим, як зняти суп із вогню, додайте в нього трішки 
свіжого соку капусти, моркви або помідорів. Це посилить 
смак і збагатить ваше блюдо вітамінами.

Як перевірити свіжість риби
Перед тим, як почати готувати страву з риби, перевірте її 

свіжість. Для цього необхідно помістити її в посуд із водою. 
Якщо риба тоне, то це означає, що вона свіжа. А якщо ж ні, 
то раціональніше буде відмовитися від приготування цього 
продукту.

ОВНИ. На цьому тижні ви легко здійсните задумане. 
Займаючись тільки своїми, й ніяк, не чужими проектами 
– ви досягнете непоганих результатів. 

ТІЛЬЦІ. Проведіть цей тиждень на самоті, подалі від ме-
тушні й суєти – це дасть можливість набратися сил, перева-
рити враження, розібратися з думками й 
просто розслабитися. 

БЛИЗНЮКИ. Вдалий період для 
операцій із нерухомістю, вирішення 
спадкових питань. Швидко реагуйте 
на всі, що надходять, ділові пропозиції. 
Багато з них заслуговують вашої уваги. 

РАКИ. Не виключено, що ваші справи 
підуть угору. Але не забувайте, що нічо-
го легко не дається. Докладіть максимум 
зусиль і побачите позитивний результат. 

ЛЕВИ. Ваші справи розвивати-
муться занадто стрімко. Краще все 
зробити на совість, ніж потім у вас 
випливуть якісь неприємні помилки. 

ДІВИ. Перша половина тижня пора-
дує приємними новинами та несподiваними сюрпризами. 
Успiх гарантовано майже в усьому. Тому на вихідні на вас 
чекає незабутня подорож.

ТЕРЕЗИ. На цьому тижні ви отримаєте свою винаго-

роду за справи, зроблені раніше. Якщо при цьому, ви за-
стосовували свої професійні здібності, на вас чекає вдача. 

СКОРПІОНИ. Настав час для найрішучих та ініціа-
тивних дій. Вірте в те, що ви робите й не шкодуйте сил 
– результати перевершать усі сподівання.

СТРІЛЬЦІ. На вас чекає успiх у спра-
вах, вашi досягнення помiтить керiв-
ництво й вiдповiдно вiдзначить. Це на-
дихне вас на новi подвиги на роботі. 

КОЗЕРОГИ. На вашому горизонті 
можуть з’явитися люди, з якими ви не 
зустрічалися тривалий час. І спочатку 
все складеться якнайкраще, але потім 
можливі непорозуміння та образи. 

ВОДОЛІЇ. Сильні емоції, які ви 
відчуваєте, ускладнять взаємини з 
друзями, близькими родичами та зна-
йомими, тому що вам складно адек-
ватно висловлювати свій душевний 
стан. 

РИБИ. Зірки обіцяють вам осо-
бистий ріст, розвиток талантів і здібностей, зростання 
комунікабельності. Якими б не були привабливими пер-
спективи, в першу чергу, вам потрібно облаштувати своє 
особисте життя. 

Публікується відповідно до «Положення про 
участь громадськості у прийняті рішень у сфері охо-
рони довкілля», затвердженого Наказом Міністер-
ством охорони навколишнього середовища України 
18.12.2003 р. № 168. 

ТОВ СП «НІБУЛОН» має наміри отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря для перевантажень загальним обсягом до 350 
тис. тн на рік в межах якірної стоянки на р. Дніпро 
(Дніпровське водосховище) в районі с. Любимівки  
Дніпропетровської області.

Перевантаження зернових та олійних культур 
включає навантажувально-розвантажувальні ро-
боти з використанням несамохідного плавкрану 
«Нібулонівець», який оснащений гідравлічною ма-
шиною TEREX FUCHS з грейфером вантажопід-
йомністю 20 тн/год.

При виконанні перевантажень валові викиди за 
розрахунками становлять 0,51533 тн/рік. 

ТОВ СП «НІБУЛОН» гарантує виконання природо-
охоронних заходів та додержання умов екологічної без-

пеки під час виконання перевантажувальних операцій: 
для виключення попадання вантажу у воду: 
– навішування брезентових пологів у зоні проно-

су грейфера; 
– винесення грейфера з трюму після повного зчеплен-

ня його щелеп й припинення просипання вантажу; 
– заборона скидання розсипів вантажу з палуби в воду 
для зменшення пиління: 
– розкриття грейфера з вантажем на висоті не 

більш 1 м над пайолом або рівнем раніше зануре-
ного шару вантажу. 

Мінімальна відстань від межі якірної стоянки до най-
ближчої житлової забудови становить 112 м на схід.

З питаннями та зауваженнями протягом 30 ка-
лендарних днів з дня опублікування можна звер-
татися за адресою: Дніпропетровська районна 
держадміністрація: 52005, сел. Ювілейне, вул. Те-
плична, 5, тел. (0562) 27-70-05, факс 718-10-44, або 
у відділ охорони навколишнього середовища ТОВ 
СП «НІБУЛОН» – м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 
9Б або за тел. 0512-48-94-21.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
 НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

ДОЗВІЛ МВС ДЛЯ ПРОЇЗДУ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

На території Дніпровського району тривають жнива. Для збору вро-
жаю задіяна великогабаритна та великовагова техніка, габарити якої пе-
ревищують за шириною 2,6 м (причепи, лущильники, комбайни) і з ван-
тажем перевищує 40 тонн, що призводить до руйнування автомобільних 
доріг та створення небезпеки для інших учасників дорожнього руху. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2001 
року № 30 для проїзду великогабаритних, великовагових транспорт-
них засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними 
переїздами необхідно одержати дозвіл МВС, попередньо погодивши 
з дорожніми, комунальними, залізничними організаціями.

Дозвіл видається: якщо маршрут проходить у межах Дніпровського ра-
йону – сектором ДВП ГУНП у Дніпропетровській області за адресою: смт. 
Слобожанське (Ювілейне), вулиця 8 Березня, 23-а та дозвільному центрі 
Дніпровського району: смт. Слобожанське (Ювілейне), вул. Теплична,19.

Якщо маршрут проходить по території Дніпропетровської області 
чи по території України – УПД ГУНП МВС у Дніпропетровській об-
ласті за адресою: м. Дніпро, вул. Ширмова, 9, та дозвільному центрі 
м. Дніпро, проспект Слобожанський, 42.

У разі здійснення постійних проїздів по одному маршруту тим са-
мим транспортним засобом дозвіл може видаватися на кілька проїз-
дів, але не більше ніж на три місяці.

Рух негабаритних транспортних засобів без дозволу МВС заборо-
няється, транспортний засіб, на якому були виявленні порушення, 
зберігається за межами проїзної частини.

За порушення пересування негабаритних, великовагових тран-
спортних засобів без дозволу згідно чинного законодавства статті 
132-1 КУпАП на водіїв накладається штраф у розмірі від 510 до 680 
грн, на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяль-
ності – від 680 до 850 грн, транспортний засіб затримується.

Вадим ВОЛОШИН, інспектор сектору ДВП ГУНП в Дніпропе-
тровській області, майор поліції.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ С. ГОРЬ-
КОГО ТА С. ШЕВЧЕНКА!
Попереджаємо вас, що абонен-

ти, які не укладуть договір із КП 
«Майстер» виконавчого комітету 
Горьківської сільської ради на от-
римання послуг водопостачання, 
з 26.07.2016 р. будуть обмежені у 
водопостачанні. Для укладання до-
говору необхідно встановити засіб 
обліку витрат води відповідно до 
«Правил технічної експлуатації сис-
теми водопостачання та водовідве-
дення населених пунктів України», 
затверджених Наказом державного 
комітету України по ЖКГ № 30 від 
05.07.1995 зі змінами та доповнен-
ням, згідно Наказу Міністерства 
Регіонального розвитку та житло-
вого-комунального господарства 
України № 302 від 27.11.2015 р.

Для укладання договору вам не-
обхідно надати до КП «Майстер» 
наступні документи: копію паспор-
та власника житла; копію ідентифі-
каційного коду; паспорт на лічиль-
ник; квитанцію про останню сплату 
за водопостачання.

У разі відсутності лічильника на-
дати копію документа на власність 
земельної ділянки.

Для уточнення інформації  звер-
татися за тел.: (097)024-24-10, 
(066)414-55-56, або e-mail: kpmas-
ter2015@gmail.com

Новоолександрівська сільська рада оголошує конкурс на посади керів-
ників сільських клубів, які знаходяться в селах Старі Кодаки, Волоське та се-
лищі Дослідне. Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта, 
стаж роботи в сфері культури не менш 3-х років, володіння державною мовою, 
здатність за своїми діловими й моральними якостями, освітнім і професійним 
рівнями виконувати відповідні професійні обов’язки. Документи подавати 
протягом 30 днів із моменту опублікування оголошення. Документи надавати 
за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Паркова, 1-а (Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту). Особа, уповноважена здійснювати зв’язок із учасниками 
конкурсу – Гульнара Чалкарова тел.: (050) 183-20-46, (098) 401-29-67.

Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку роз-
міщену за адресою: сел. Ювілейне, вул. Межова, 1, серії ДП Дн № 034412, 
власник Потапчук Сергій Мусійович, виданий 16 жовтня 1998 року на під-
ставі рішення виконавчого комітету Ювілейної селищної ради народних 
депутатів № 119 від 17 червня 1998 року, акт зареєстрований у книзі за-
писів державних актів за № 3324, у зв’язку з втратою, вважати недійсним.

Споживче товариство Дніпропетровського району продає не-
житлове приміщення – об’єкт: Лісосклад: магазин площею 55,9 кв. 
м та складські приміщення площею 77,2 кв. м і 137,9 кв. м, розта-
шований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський 
район, с. Сурсько-Литовське, провулок Ленінградський, буд. 1. Ціна 
продажу 650000 грн. Телефон для довідок (095) 144-46-36.

Сурсько-Литовська сільська рада повідомляє, що 
12.07.2016 р. на 11 сесії VII скликання прийнято рішення 
№177 «Про податок на майно на території Сурсько-Литов-
ської сільської територіальної громади» та рішення №178 
«Про затвердження ставок єдиного податку для суб’єктів 
підприємницької діяльності фізичних осіб на 2017 рік».

Ознайомитися з рішенням можна в сільській раді за адре-
сою: с. Сурсько-Литовське, вул. Польова, 58.

Кіровська селищна рада Дніпровського району Дніпро-
петровської області розташована за адресою: 52030, смт. 
Обухівка (Кіровське), вул. Центральна, 35, тел./факс: (056) 
761-16-45 для поліпшення умов проживання місцевого насе-
лення, створення нормальних гідро екологічних умов існу-
вання іхтіофауни, відтворення рекреаційної привабливості 
та створення умов для відпочинку місцевих жителів має 
наміри виконати будівництво ставу-копані з запасом води 
при пожежетушінні в районі пров. Янтарний, смт. Обухівка 
Дніпровського району Дніпропетровської області.

Районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та мо-
лоді оголошує конкурс на заміщення вакантних  посад: про-
відного спеціаліста відділу соціальної роботи, провідного спе-
ціаліста-юрисконсульта відділу соціальної роботи, спеціаліста І 
категорії відділу соціальної роботи, вакантних посад  фахівців 
із соціальної роботи (м. Підгородне, с. Партизанське на період 
відпустки по догляду за дитиною по досягненню нею трьох 
років, с. Олександрівка, с. Чумаки). Документи на конкурс при-
ймаються протягом 30 календарних днів після публікації.

Вимоги до претендентів: громадянство України, пов-
на вища освіта за фахом педагога, психолога, соціального 
педагога, соціального працівника, медичного працівника, 
стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персо-
нальним комп’ютером в обсязі користувача програмного за-
безпечення. Довідки за адресою: вул. Теплична, буд. 5, каб. 
41, сел. Слобожанське, тел. 753-68-41. 

Відповідно до Порядку доведення до споживачів інфор-
мації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру 
цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхід-
ності та про врахування відповідної позиції територіальних 
громад, затвердженого Наказом Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України від 30.07.2012р. № 390 Комунальне підпри-
ємство «Волоські мережі» Новоолександрівської сільської 
ради доводить до відома інформацію про розмір тарифу на 
послугу централізованого водопостачання, який подано на 
затвердження виконавчого комітету Новоолександрівської 
сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської 
області та його структуру.

Вартість 1м3 води згідно тарифу складає 10 грн 80 коп. 
Структура тарифу: виробнича собівартість 7,46 грн/м3; ад-
міністративні витрати 1,22 грн/м3; витрати на збут 0,32 грн/
м3; повна собівартість 9,00 грн/м3; податок на додану вар-
тість 1,80 грн/м3. Тариф пропонується на затвердження в  
зв’язку з початком надання послуги централізованого пит-
ного водопостачання жителям сіл Волоське та Ракшівка Ко-
мунальним підприємством «Волоські мережі».

Зауваження та пропозиції щодо тарифу приймаються до 
05.08.2016 року за адресою: с. Волоське, вул. Центральна, 22.

КП «ВОЛОСЬКІ МЕРЕЖІ».

Миколаївська сільська рада повідомляє про видане роз-
порядження сільського голови від 16.02. 2016 року № 3-р «Про 
перейменування вулиць у с. Миколаївка-1 Миколаївської сіль-
ської ради», а саме вулиця Комсомольська на вулицю Педаго-
гічна, вулиця Першотравнева на вулицю Абрикосова. 

Для ознайомлення можна звернутися в сільську раду за 
адресою: с. Миколаївка-1, вул. Центральна, 31 Г.

ПОРАДИ ДЛЯ ДІВЧАТ
Міняйте догляд в залежності від сезону. Взимку по-

трібні добре зволожуючі продукти, влітку - засоби з 
SPF-фільтрами.

Бережіть шкіру: знімайте макіяж відразу, як приходи-
те додому, а не перед сном.

Використовуйте мінімум косметики влітку. Віддавай-
те перевагу легким зволожуючим тональним основам 
або BB-кремам.
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Дніпропетровський РЕМ повідомляє

Купальське свято за язичницьким календарем належить до найважливіших річних, оскільки 
символізує весілля бога літнього сонцестояння з богинею води Даною. 

Завдяки підтримці Новоолександрівського сіль-
ського голови Олександра Візіра, місцевих депута-
тів Миколи Белякова та Віктора Кривого пройшло 
свято Івана Купала в селі Старі Кодаки, де учасники 
дійства з радістю співали купальські пісні.

Діти та дорослі були в захваті від чудової концерт-
ної програми, яку підготувала художній керівник Ан-
тоніна Саєнко. В святкуванні брали участь: Крістіна 
Філічева та Настя Кулініч, які співали купальську 
пісню «Наша Маренка», Марія Соболева виконала 
пісню «На Івана, на Купала». Виступала Марина Кри-
ва з піснею «Ой, ріка», тріо «Мрія» зачарував піснею 
«Віночок», а дитячий ансамбль «Соняшник» подару-
вав пісню «Кругом Мареноньки», Крістіна Філічева 
виконала пісню «Купальський віночок», а Настя Ку-

лініч виступила перед глядачами з піснею «Ку-
пальські віночки». Присутні отримали багато 
позитивних емоцій та гарний настрій.

Сьогодні, в епоху розбудови національної держави, вкрай важливо відновити історичну 
пам’ять, повернути українців до тих святих начал, що є наріжним каменем національної 
свідомості. Повернення давніх традицій і впровадження традицій новітніх – один із шляхів 
державного поступу.

Ніна ПРОТОПОПЕНКО, директор Старокодацького будинку культури. 

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ

ВОЛОСЬКІ ТАЛАНТИ

ДОТОРКНУТИСЯ ДО МРІЇ

Найкраща пора року не 
перестає виблискувати 
яскравими фарбами. Що 
може бути кращим для 
дітей, коли кожен день 
вихідний, у садочку до-
стигають соковиті фрукти 
та можна разом із друзями 
досхочу проводити час 
на річці. Пора дитинства 
займає особливе місце в 
житті кожного, бо кожна 

дитина змалку вірить в диво й здатна самий звичний день перетво-
рити на свято. 

Нещодавно дітлахи нашої громади нагадали всьому Волоському 
як виглядає казка. Десятки метрів сірого асфальту вулиці Поштова 
перетворилися на справжні шедеври мистецтва на тему «Моє село». 
Фестиваль дитячого малюнку на асфальті у селі вперше, тому з усіх 
куточків села його жителі поспішали на свято. 

Кількість учасників перевершила всі сподівання. Для справедливого 
оцінювання творчості дітей розділили на три вікові категорії: наймо-
лодша – 3-7 років, середня – 12 років та найстарша – від 13 до 18 років.

Оцінювали малюнки три граціозні жінки: креативна та молодіж-
на – Ніна Ткачова; творча та мила – Лариса Луценко; справедлива та 
розсудлива, незалежний експерт – Йоланта Денісен. 

Протягом години учасники під музичний супровід створювали ше-
деври, а батьки та гості допомагали їм своїми порадами та щирими 
вболіваннями. Кожна команда та учасники, які малювали самостій-
но, презентували свою роботу та пояснювали, що вони зобразили. 

Компетентне журі оцінило кожну роботу та вибрало трьох пере-
можців у кожній віковій категорії. А потім нагородили команди ди-
пломами. Роботи найкреативніших учасників відзначили приємними 
подарунками. Після чого всіх пригостили солодкою ватою. 

Найголовнішим подарунком для всіх стала справжня велика повітря-
на куля. Гості змогли помилуватися краєвидами нашого мальовничого 
села та насолодитися новими відчуттями. В захваті були всі гості, на-
віть, перехожі скористалися можливістю бути свідками такого дійства. 

Благодійний фонд «Борисфен» щиро вдячний компанії «Сапсан» за 
можливість доторкнутися до мрії. Дякуємо команді волонтерів за ак-
тивну участь у організації свята та безцінний внесок у події громади. 

Оксана ЧУПІТА, керівник проекту.

На базі Зорянської СШ (директор Людмила Кулак) відбулась районна комплек-
сна спартакіада «Краще спортивне село». До ДРО ВФСТ «Колос» надійшло дев’ять 
заявок від команд селищних та сільських рад. Квартет кращих: І місце – сел. 

Слобожанське, 
голова ФСК 
«Олімпік» Во-
лодимир Дейне-
ко; ІІ місце – с. 
Балівка, голова 
ФСК «Балів-
ка» Олександр 
Погрібний; ІІІ 
місце – с. Пар-
тизанське, голо-
ва ФСК «Парти-
зан» Валентин 
Щербатюк; ІV 
місце – с. Зоря, 
голова ФСК 

«Фаворит» Сер-
гій Вербицький.

На урочистому відкритті Валентина Стець, Чумаківський сільський голова, та 
Іван Буряк, Партизанський сільський голова, побажали учасникам успішних висту-
пів, уникнення травм і, головне, отримати задоволення від спортивних баталій. 

Програма складалась із шести видів спорту: міні-футбол, волейбол, шаш-
ки, гирьовий спорт, перетягування канату та настільний теніс. Досягши кра-
щих результатів фізкультурники «Олімпіка» отримали кубок за перше місце 
й комплект золотих медалей. Переконана, що Іван Камінський, Ювілейний 
селищний голова, докладе максимум зусиль, щоб команда сел. Слобожансько-
го виступила відмінно на обласній спартакіаді в Павлоградському районі в 
серпні цього року. Організатори та спортивні колективи висловлюють щиру 
подяку господарям змагань – Сергію Вербицькому та його команді за зразково 
підготовлені майданчики, спортивний інвентар та обладнання, завдяки чому 
всі турніри пройшли чітко та організовано.

Людмила СТРЕЖНЬОВА, голова ДРО ВФСТ «Колос».

РОЗВАГИ НА ВСІ СМАКИ
У гості до дітей з приш-

кільного оздоровчого табору 
«Пролісок» (Зорянська СШ) 
завітали сусіди з «Джерела» 
(Чумаківська СШ). Учні з від-
почиваючих перетворилися в 
спортивних багатоборців. Учас-
ники розподілились на 5 май-
данчиків, де на них чекали судді з чотирьох видів спорту. Наймасовішим виявився турнір 
із дартсу. Свою влучність і витримку демонстрували учасники віком від 7 до 18 років. 

Трійка призерів. Дівчата: І місце – Юлія Чоботар; ІІ місце – Злата Чеснохревська; 
ІІІ місце – Юлія Нємцова (всі Зорянська СШ). Дартс. Юнаки: І місце – Віктор Зава-
липіч (Чумаківська СШ); ІІ місце – Денис Клімов (Зорянська СШ); ІІІ місце – Гаврило 
Левченко («Відродження»). Юнакам пропонувалось показати майстерність із жонглю-
вання м’яча. Трійка призерів: І місце – Михайло Подушко (Чумаківська СШ); ІІ міс-
це – В’ячеслав Хоменко (Зорянська СШ) та Дмитро Іванченко (Чумаківська СШ); ІІІ 
місце – Олександр Бусько (Зорянська СШ). Дівчатка хизувались у спритності стрибків 
через скакалку. Трійка призерів: І місце – Катерина Холодкова; ІІ місце – Дар’я Оп-
ришко (обидві Зорянська СШ); ІІІ місце – Наталія Бондаренко (Чумаківська СШ).

Піонербольний турнір виграли зорянські дівчата, а переможцями з футболу стали 
гравці з Чумаківської СШ. Судді відзначили особистими призами кращих піонерболіс-
ток та футболістів: Ганна Козачко, Діана та Дар’я Ніщенко, Катерина Коваленко, Юлія 
Нємцова, Катерина Холодкова (Зорянська СШ); Дар’я Готвянська, Юлія Щеглова, Яна 
Кобиляцька (Чумаківська СШ); Михайло Подушко, Владислав Набивач, Дмитро Іван-
ченко (Чумаківська СШ); Дмитро Синяков, Євген Лагуткін, Данило Коваль («Відро-
дження»); Владислав Суров, Артем Півторикопка, Микола Грищенко (Зорянська СШ).

Валентина Стець, Чумаківський сільський голова: «Велика подяка організаторам 
спортивного свята – Сергію Вербицькому, Вікторові Жуліну, Анатолію Щитовсько-
му. Загалом 63 юних фізкультурників мали шанс проявити себе як у командних 
видах спорту, так і в індивідуальних турнірах. Переконана, що діти які активно 
брали участь у змаганнях і отримали задоволення й додатковий заряд бадьорості».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, голова КФК «Фаворит». 

КУПАЛЬСЬКІ ВОГНІ

СПОРТ

КРАЩЕ СПОРТИВНЕ СЕЛО
РАЙОННА СПАРТАКІАДА

В зв’язку з плановими ремонтними ро-
ботами відбудуться перебої електропо-
стачання в липні місяці в період з 8-00 до 
18-00 години в наступних населеному 
пунктах Дніпровського району: 

Л-61 отп.2 ТП-727, 735, 804, 729 с. 
Шевченко, вул. Зарічна – 03.08.16 р.

ТП-830 с. Миколаївка, вул. 
Центральна – 08.08.16 р.

ТП-829 с. Миколаївка, вул. Київ-
ська – 08.08.16 р.

ТП-842 с. Миколаївка, вул. Цен-
тральна, пр-к. Переможний, пр-к. 
П’ятихатки – 09.08.16 р.

ТП-876 с. Горького, вул. Карла 
Маркса, вул. Леніна – 10.08.16 р.

ТП-886 с. Миколаївка-1, вул. Генерала 
Пушкіна – 11,12.08.16 р.

ТП-733 сел. Таромське, вул. Кулішова, пр-
к. Кулішова, вул. Дарвіна – 04, 05.08.16 р.

Адміністрація ДРЕМ застерігає про 
небезпечність електричного стру-

му при виявленні пошкоджень 
повітряних і кабельних ліній 
електропередач, трансфор-
маторних підстанцій і розпо-
дільних пунктів, відчинених і 
пошкоджених дверей у них, 

спроб проникнення до примі-
щення з електричним обладнан-

ням сторонніх осіб просимо спо-
віщати колцентер ПАТ «ДТЕК» 
«Дніпрообленерго за тел. 0-800-500-
444 або районний відділ поліції. 

З повагою до вас адміністрація 
ДРЕМ.

У Кіровській СШ під час навчально-
го року проходив тиждень початкових 
класів на тему «Дивосвіт природи». У 
цей період кожен класний кабінет по-
чаткової школи був схожим на вулик, де 
плідно та згуртовано працювали вчите-
лі та учні. «Кожен учень нашої школи 
талановитий по-своєму!» – девіз, який 

супроводжує нас повсякчас. 
У рамках тижня проводилися: виступ 

агітбригади «Земля – наш дім!» (4-Б 
клас); гра – вікторина «Жива й нежива 
природа» (1-А клас); пізнавальна година 
«Тварини – частина живої природи» (1-В 
клас); конкурс «Найрозумніший (1-4 кла-
си); екологічна вікторина (2-Б клас); гра 
«Подорож рідним краєм»(2-А та 4-А кла-
си); вікторина «Природа і ми» (2-В клас); 
КВК «Птахи-наші друзі» (3-А клас); ви-
ховна година «Природа – наша втіха, тож 
хай вона не знає лиха!» (1-Б клас); інте-
лектуальна-екологічна гра «Екологічний 
бумеранг» (4-Б клас); екологічний турнір 
«Бережімо природу» (3-Б клас).

З великою відповідальністю поставилися 
діти до виставки малюнків «Природа – наш 
дім, ти господар у нім», виставки поробок 
«Умілі руки», які продемонстрували непе-
ревершену красу й велич нашої природи.
Ольга СЕНЕЦЬ, завуч Кіровської СШ. 

ДИВОСВІТ ПРИРОДИ

СПОГАДИ ПРО ШКОЛУ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ
На виконання доручення Міністра юстиції 

України Павла Петренка 20 липня з 10.00. до 
12.00 години в Дніпровському районі про-
водився всеукраїнський флешмоб стосовно 
реалізації пілотних проектів Міністерства 
юстиції України.

На вулицях громадянам вручались флаєри 
щодо проставлення апостиля, щодо роботи 
веб-порталу та щодо вручення свідоцтв про 
народження дітей у пологових будинках.

На фото: Любов Ляпченко, начальник 
Дніпропетровського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управ-
ління юстиції, ознайомлює Марію Шев-
ченко з роботою веб-порталу та вручає 
флаєр із додатковою інформацією. 

ФЛЕШМОБ


