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Щоб дістатись в одне з найвіддаленіших сіль-
ських господарств нашого району, ми їхали повз 
поля інших агро-підприємств, милувались кора-
блями ланів, що пливли по безкрайніх золотих 
просторах, хвилювались за прив’ялу від посухи 
кукурудзу та раділи посмішкам соняшників. 
Сонце припікало, на небі ні хмаринки, а довга до-
рога готувала приємні сюрпризи.

ЗИГЗАГ УДАЧІ
На життєвій довгій ниві зустрілись якось два дру-

га. До цього часу, майже півстоліття, нічого їх не 
зв’язувало, різні за професією, родом занять, один 
– працівник торгівлі, спортсмен, інший – агроном. 
Та життя першого зробило різкий зигзаг, і назавжди 
змінило звичний перебіг подій.

Сьогодні вже можна сказати, що то був зигзаг 
удачі, бо так прикипів Анатолій Гречина до землі, 
що досі дивується, як не відчув цього покликання 
раніше…

Анатолій Река – аксакал і віртуоз хліборобської 
справи, в землеробстві понад півстоліття працює, 
не один пуд солі з’їв, не тільки сам присвятив життя 
вирощуванню врожаїв, а всю свою родину переко-
нав любити землю…

Сьогодні друзі не тільки 
співпрацюють на хліборобській 
ниві, радіють здобуткам, пе-
реживають разом невдачі, а й 
їхня особиста дружба розквітає 
з кожним днем дорідним вусатим колосом. 
Тож ніскілечки не викликало здивування те, 
що в розпал жнив, у господарстві «Ранет», 
ми зустріли друзів разом.

Тетяна Ткач, начальник управління агро-
промислового розвитку, не задумуючись 
сказала: «Добрі люди, добрі друзі, поважні 
чоловіки, прекрасно, що турботи про землю 
об’єднали два палаючих у труді серця, ма-
буть, не знаю я прикладу більш міцних друж-
ніх стосунків, ніж двох Анатоліїв, що живуть 
один від одного за сотню кілометрів, на про-
тилежних кордонах Дніпровського району». 

Збираючи урожай цього року, землеро-
би вже живуть і турботами про майбутній 
урожай, тому вирішили обмінятися зерном 
елітних сортів пшениці під посів озимих. А 
також знайшли хвилинку, щоб порадіти цьо-
горічному небувалому врожаєві.

ДВА ДРУГА АНАТОЛІЇ 
Анатолій Гречина господарює на землі з 2000 

року. Запитую його: «Чи був протягом цього часу 
хоч один рік такий, щоб уродило все збіжжя?» А він 
відповідає: «Ніколи ще такого не було! Урожайність 
пшениці сягає понад – 40 ц/га; гороху – складає біль-
ше 30 ц/га, навіть ярий ячмінь побив рекорд – 30 ц/
га, це при тому, що біль-
ше, ніж 18-20 ц/га ніколи 
не давав».

Анатолій Станіславо-
вич розповідає: «Пшениці 
з осені посіяв 400 га, дуже 
сподівався, щоб хоч ледь 
зійшла, та поля стояли, 
мов чорний пар, навіть  
рідко сходів-стеблинок не 
було. Навесні справи були 
не кращі. Аж у середині 
травня, коли пройшли 
проливні дощі, всі поля 
вирівнялись, буйно зазе-
леніли, виструнчились, 
стеблинка в стеблинку, ні 
вище – ні нижче, мов сол-
дати в строю». 

Анатолій Река із за-
хопленням розповідає 
свою надзвичайну вер-
сію подій: «У нас сходів практично не було ні восе-
ни, ні навесні. В кінці лютого – на початку березня, 
звичайно, як повинно бути, ми все ж підживлювали 
поля по мерзлоталому ґрунту. Але надія тліла в очах 
лиш слабеньким вогником, аж боляче було дивитися 
на тонесенькі поодинокі виснажені стеблинки. А тут 
– така дивина – урожай на славу!»

Гороху Анатолій Васильович отримав 30 ц/га, ози-
мої пшениці – біля 50 ц/га.

ОДИН У ПОЛІ НЕ ВОЇН
Анатолій Гречина дорожить кожним своїм праців-

ником: «У нашому господарстві що не людина, то 
– господар свого слова. Всього працює 20 чоловік, і 
всі, починаючи з досвідчених і освічених, аж до нек-
валіфікованих працівників, відносяться до справи 
відповідально, «з вогником». 

Важливо виростити урожай, та не менш 
важливо все порахувати, тож бухгалтер 
Людмила Барміна – головний фінансист 
господарства, й справляється з роботою 
«на відмінно» 

Хоч і о 12 годині ночі, якщо буде така 
термінова потреба, вийдуть на роботу 
трактористи Олександр Валерійович та 
Олександр Леонідович Барміни, Іван Па-
рій, Олександр Ніколенко, Олег Гутеньов. 
Водій Володимир Ресенко на будь-яку 
відстань домчить вчасно й з комфортом.

Управляючий виробничої дільниці Рус-
лан Крижанівський тримає на контролі 
весь виробничий процес.

Підсобне виробництво, так звані «люди в 
тіні» створюють умови для продуктивної ді-
яльності землеробів, а це працівники їдальні, 
току, складських приміщень, охоронці.

Завідувачка харчоблоку Ірина Саєнко та 
кухар Людмила Литвин – знатні майстри-
ні своєї справи, від їх смачних сніданків 

і обідів підіймається настрій до роботи. Заслуговує 
похвали за старанність працівник складу ПММ ко-
мірниця Любов Гаврилюк. 

А от для родини Анатолія Реки, що очолює ФГ 
«Вперед Агро», землеробство – то сімейна спра-
ва, син Анатолій (ФГ «Мрія Агро»), син Олександр 
(ФГ «Вперед»), донька Наталія, зять Олександр (ФГ 
«Фортуна Агро»), онуки Сашко та Олексій (закінчи-

ли сільськогосподарський інститут) 
– всі підтримали голову родини, 
стали працювати в сільському гос-
подарстві. Та ще забезпечують робо-
чими місцями 20 підгороднян.

 
ПАТРІОТИ

Друзі-хлібороби не тільки діляться 
турботами сьогодення, обговорюють 
урожаї, а й усією душею вболівають 
за рідну українську землю. Тож коли 
в наш край прийшла біда, разом із ін-
шими Дніпровськими аграріями, два 
друга Анатолії стали допомагати, 
чим могли, героям-захисникам, а та-
кож тим чоловікам, що повернулись 
із АТО та намагаються призвичаїтися 
до мирного життя.

Анатолій Река зібрав якось навес-
ні разом із друзями-фермерами Іва-
ном Бабенком, Миколою Угнічем, 
Олександром Скориком, Іваном Ру-
денком, усіх учасників АТО з міста 
Підгородне за одним столом, щоб 

познайомитись, подякувати землякам за смі-
ливість і честь, дати змогу хлопцям поспілку-
ватися, поділитись роздумами та інформаці-
єю про пільги, пошук роботи, лікування.

А от Анатолій Гречина знає кожного осо-

бисто, спілкується, підтримує словом і ділом, адже 
села Благовіщенка та Степне невеличкі, тож всі один 
одного знають, щодня зустрічають. Вже 5 чоловік із 
Степної сільської ради покликала мати-Україна ста-
ти на захист кордонів держави. Вони виконали свій 
військовий обов’язок із честю. 

ЗАДОЩИЛО
«Золото падає з неба на землю, – перериває нашу 

серйозну розмову радісним вигуком Тетяна Ткач, – 
так мій батько Іван Григорович завжди говорить, 
коли йде рясний дощ». (Яка все-таки правдива жит-
тєва мудрість, адже золоте зерно, зібране в комори, 
впало саме з неба в вигляді дощу, а без нього й уро-
жаю не було б – роздум автора).

Наші погляди відразу припали до вікна, а й справді, 
зовсім неочікувано, де й взялась темна кудлата хмари-
на та полила на село дощем, мов із бездонного відра. 

«Ну, нічого, клейковину з пшениці вже не вимиє, 
роками перевірено, але може покласти стебла, а це 
утруднить збирання, якщо хтось не встиг докосити 
поля, – говорить роздумливо Анатолій Васильович, 
– а дощ землі не завадить».

«Ой, як добре, адже дощ так потрібен соняшнико-
ві, кукурудзі», – радіє Анатолій Гречина.

Та раптово з небесного відра посипався ще й бі-
лий горох, а потім і розміром із перепелине яйце став 
град падати. Тут уже захвилювався Анатолій Ста-
ніславович: «Ніхто цього не знає, не задумується, 
а насправді, якщо листочок соняшника градинкою 
проб’є, він уже захворіє»…

Ось так і живуть щоденно в турботах і думках про 
людей, про землю два невтомні товариші, які поді-
лились із нами ще й своїм життєвим кредо «Бути ще-
дрим – бути щасливим».

Таміла ЖОРНЯК, с. Благовіщенка.
Фото автора та з архіву газети «ДЗ». 

ЗОЛОТО ПАДАЄ З НЕБА
Розсипи золота – вінець хліборобської праці.

Зустріч фермерів із учасниками АТО в м. Підгородному: «Хліб ми зібрали, 
тож нехай буде й пісня, й усі наші хлопці-захисники повертаються живими».

Анатолій Река: «Радий зустрічі з 
Олександром Барміним – тракто-
ристом ТОВ «Ранет», учасником 
АТО, мужній людині тисну руку».
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УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ІНФОРМУЄ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОДПІ ІНФОРМУЄ

ОГОЛОШЕНИЙ КОНКУРС

171 ЗАПИТ ОТРИМАВ 
СЕРВІС ДФС УКРАЇНИ «ПУЛЬС» 

Протягом І півріччя 2016 року на антикорупційний 
сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» 
звернувся 171 заявник Дніпропетровського регіону. 

Майже половина питань (84), порушених у звернен-
нях, стосувалися звітності та реєстрації накладних. Та-
кож, за допомогою сервісу «Пульс» заявники звертались 
з питань щодо роботи органів ДФС Дніпропетровської 
області (37 звернень). Крім того, з приводу перевірок 
суб є̀ктів господарювання зателефонували 6 платників, 
роботи Центрів обслуговування платників – 5 громадян, 
особливостей реєстрації платником єдиного податку – 14 
суб’єктів господарювання тощо. Безпосередньо антико-
рупційної тематики сервісу стосувалося 3 звернення.

Усі звернення оперативно розглянуті у встановлений тер-
мін та вирішені по суті. 

Нагадаємо, що за допомогою сервісу «Пульс» мож-
на проінформувати про неправомірні дії або безді-
яльність працівників Державної фіскальної служби, 
оперативно та в повному обсязі вирішити суперечли-
ві питання, які виникають у сфері адміністрування 
податків та у митній сфері. Телефон цілодобової лінії 
(044) 284-00-07.

ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСІЙ

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ!
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ВІТАЄМО ВАС 

ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ! 
Торгівля – одна з рушійних сил, яка допомагає здійс-

нювати не тільки купівлю-продаж, але перш за все є 
засобом спілкування людей один із одним.

Щодня ви задовольняєте повсякденні потреби гро-
мадян. Від чіткої, організованої та ефективної роботи 
закладів торгівлі, професіоналізму, тактовності й чуй-
ності продавців залежить настрій і самопочуття людей. 

Впевнені, що ви й надалі сприятимете зміцненню 
економічного потенціалу нашого району, підвищенню 
рівня обслуговування населення та насиченню спожи-
вчого ринку високоякісними товарами.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, комерційного 
успіху, ділової ініціативи, ввічливих покупців і благо-
получчя в усьому.
Олександр ДЕЙНЕКА, в. о. голови райдержадміністрації, 
Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.

У вівторок Олександр Дейнека, в. о. голови райдержадміністрації, 
спільно з Романом Пруденком, головою районної ради, провели чергову 

оперативну нараду з керівниками відділів, секторів апарату, структурних під-
розділів та управлінь райдержадміністрації, представниками установ району.

Про заходи, що пройшли в районі за участі виконавчої влади з 19. 07. 2016 по 
25. 07. 2016 року, та із завданнями структурним підрозділам райдержадміні-
страції на поточний тиждень ознайомив Олександр Дейнека.

Про події, які пройшли в районі за участі органів місцевого самоврядування 
розповів Роман Пруденко.

Про аналіз підсумків проведення призову «Весна 2016 року» проінформував 
Олександр Вольніков, військовий комісар Дніпропетровського РВК.

Про криміногенну ситуацію в районі доповів Костянтин Боздуган, началь-
ник чергової частини Дніпропетровського відділення поліції.

З нагоди Дня працівників торгівлі Грамотами райдержад-
міністрації відзначені співвласники ресторанного комплек-
су «Екопарк 7 небо» Юрій Почотний та Андрій Доценко.

Відповідно до плану основних системних заходів 
у районі в середу відбулось засідання колегії райдер-
жадміністрації під головуванням Артьома Фісунова.

З питання надання соціальних послуг сім’ям різ-
них категорій району присутніх ознайомила Тетяна 
Сотула, директор Дніпропетровського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
В 2016 році на обліку районного центру знаходиться 
830 сімей та осіб, які перебува-
ють у складних життєвих об-
ставинах та в яких виховується 
1358 дітей. За І півріччя 2016 
року сім’ям надано 11771 соці-
альна послуга.

Із створенням об’єднаних те-
риторіальних громад змінилася 
кількість фахівців із соціальної 
роботи районного центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. Незважаючи на це, 
центр співпрацює з ними, залу-
чає до методичних та організа-
ційних нарад, засідань комісій, 
де розглядаються питання робо-
ти з сім’ями, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. 

Міністерством соціальної 
політики України підготовлені та затверджені на-
казом від 19 січня 2016 року № 26 методичні реко-
мендації щодо виконання власних (самоврядних) 
повноважень об’єднаної територіальної громади в 
сфері соціального захисту населення. Даним до-
кументом визначається перелік завдань, функцій, 
послуг об’єднаних територіальних громад із соці-
ального захисту населення. 

Ефективність здійснення соціальної роботи зале-
жить, у тому числі, від налагодженої співпраці між 
суб’єктами соціальної роботи, тобто, між установами 
та службами району, які працюють з сім’ями та дітьми.

Взаємодія між суб’єктами соціальної роботи регу-
люється Постановами Кабінету Міністрів України 
від 21 листопада 2013 р. № 895 «Про затвердження 
Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу 
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 
обставинах», від 21 листопада 2013 р. № 896 «Про 
затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих обставинах, на-
дання їм соціальних послуг та здійснення соціаль-
ного супроводу таких сімей (осіб)», наказами Мініс-
терства соціальної політики України від 09 липня 
2014 року № 450 «Про затвердження форм обліку со-
ціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у 
складних життєвих обставинах», від 31 березня 2016 
року № 318 «Про затвердження державного стандар-
ту соціального супроводу сімей (осіб), які перебува-
ють у складних життєвих обставинах». 

Важливу індивідуальну частину соціальної робо-
ти з дітьми та сім’ями району здійснює комунальний 
заклад «Центр соціальної підтримки дітей та сімей 
Добре вдома» Дніпропетровської районної ради. У 
центрі працюють профільні спеціалісти – психоло-
ги, логопеди, юристи, дефектологи. Про роботу цен-
тру розповіла в.о. директора Людмила Мазурок. 

Лариса Сафронова, начальник відділу освіти, молоді 
та спорту райдержадміністрації, проінформувала, що 

влітку 2016 року на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів функціонувало 17 таборів відпочинку. За-
гальна кількість дітей, охоплених відпочинком склало 
1570, з них 1205 – діти пільгових категорій. 

Про підсумки виконання бюджету району та ра-
йонного бюджету за І півріччя 2016 року доповіла 
Наталія Левчук, начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації. За І півріччя 2016 

року до зведеного 
бюджету району 
надійшло 193,5 
млн грн доходів, 
що становить 110 
% до уточнених 
планових показ-
ників місцевих 
органів влади. 
Це на 67,5 млн 
грн більше в по-
рівнянні з відпо-
відним періодом 
2015 року.

У т о ч н е н и й 
план по власних 
доходах загаль-
ного фонду ра-
йоном виконано 

на 172,5 %, до бюджету надійшло 58 млн грн дохо-
дів, це на 8,1 млн грн або на 12,3 % менше в порів-
нянні з 2015 роком.

Основними бюджетоутворюючими джерелами 
надходжень загального фонду району в звітному 
періоді були: податок та збір на доходи фізичних 
осіб, акцизний податок з реалізації суб’єктами го-
сподарювання роздрібної торгівлі підакцизних то-
варів, місцеві податки (з них податок на майно, пла-
та за землю та єдиний податок). 

Планові показники власних доходів спеціального 
фонду місцевих бюджетів за І півріччя 2016 року 
виконано на 152,8 %, при плані 2,1 млн грн  отрима-
но 3,3 млн грн доходів, що на 1,1 млн грн більше в 
порівнянні з 2015 роком.

Станом на 1 липня 2016 року загальна сума по-
даткового боргу по платежах до бюджетів усіх 
рівнів склала 14 млн грн, у тому числі до місцевих 
бюджетів району – 3,8 млн грн (або 27,2 % від за-
гальної суми недоїмки). В порівнянні з початком 
року загальна сума податкового боргу зменшилася 
на 8,2 млн грн, в тому числі до місцевих бюджетів 
району – на 2 млн грн. 

Станом на 1 липня 2016 року загальна сума пе-
реплат податків і зборів по Дніпровському району 
склала 26,2 млн грн, у тому числі до місцевих бю-
джетів району – 7,6 млн грн (або 29,0 % від загаль-
ної суми переплат). У порівнянні з початком року 
загальна сума переплат податків і зборів збільши-
лася на 5,2 млн грн, в тому числі до місцевих бю-
джетів району – на 1,4 млн грн. 

Районним бюджетом дохідна частина за І півріччя 
2016 року виконана на 103,3 %, в тому числі по власних 
доходах – на 179,4 %, по міжбюджетних трансфертах – 
на 96,2 %. Районним бюджетом отримано власних дохо-
дів в загальному обсязі 22,6 млн грн, з яких податок на 
доходи фізичних осіб складає 21,1 млн грн або 93,4 % від 
отриманих районним бюджетом доходів.

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ «ДОБРЕ»
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ

«Децентралізація – шлях до кращих результатів та 
ефективності» (ДОБРЕ), – це новий проект Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID), який наступні 
п’ять років надаватиме комплексну допомогу та сприя-
тиме розвитку об’єднаних громад в Україні.

Виконуючий обов’язки Директора відділу сприян-
ня розвитку демократії та врядування Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джефрі 
Маєрс повідомляє, що проект працюватиме виключно на 
базовому рівні місцевого самоврядування – у громадах. 
«Протягом наступних п’яти років проект планує надава-
ти повний спектр допомоги громадам – від стратегічного 
планування, питань місцевого економічного розвитку до 
надання адміністративних послуг населенню, співпра-
ці з громадянами та громадськими організаціями. Крім 
того, важливу роль ми відводимо комунікаціям та ін-
формуванню населення», – сказав Джефрі Маєрс.

Керівник проекту ДОБРЕ Бері Рід проінформував, 
що для співпраці буде відібрано близько 75 об’єднаних 
громад із 7 областей. «Громади визначатимуться на 
конкурсній основі. Очікуємо, що у вересні цього року 
почнемо роботу над заявками громад. До кінця жовтня 
плануємо вибрати перші 25 громад. Після цього поч-
неться практична співпраця з ними», – сказав Бері Рід.

«З початком втілення проекту ДОБРЕ суттєво поси-
литься команда тих, хто займається питаннями децен-
тралізації та місцевого самоврядування», – впевнений 
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода.

Довідка
ДОБРЕ (Decentralization Offering Better Results and 

Efficiency – DOBRE) – новий п’ятирічний проект Агент-
ства США з міжнародного розвитку в сфері розбудови 
місцевого самоврядування, який планує надати комп-
лексну допомогу українським громадам.

Бюджет. Агентство США з міжнародного розвитку 
планує надати 50 млн доларів на реалізацію цього про-
екту протягом 2016-2021 років.

Виконавець проекту в Україні – американська компа-
нія Global Communities.

Публікація створена на основі досвіду та інформації, 
отриманих у проекті «Інституційна підтримка – ак-
тивізація місцевих засобів масової інформації в місії 
інформування про реформу децентралізації в Україні».

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ СІМ’ЯМ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ

ОПЕРАТИВНА НАРАДА

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Повідомляємо вас, що 4 серпня, у четвер, буде про-

водити прийом помічник-консультант народного депу-
тата України Віталія Купрія, обраного в 29 виборчому 
окрузі (Петриківський, Дніпровський райони Дніпро-
петровської області, а також частина АНД району м. 
Дніпра) Яна Синявська.

Прийом буде здійснюватись за адресою: Дніпровський 
район, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 5 (у примі-
щенні Дніпропетровської районної ради, каб. №20, 2-й 
поверх). Графік прийому: з 10.00 год. до 12.00 год.

З 1 липня поточного року набув чинності Закону 
України від 02.06.2016 за № 1411-VIII «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо звільнен-
ня від оподаткування пенсій».

Законом передбачено відміна 15% податку на пенсії, що перевищують 4 134 грн. Встановлено, що базою 
оподаткування є пенсії, які перевищують 10 розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб 
на 1 січня звітного податкового року – 10740 грн. Ставка податку складає 18%. Із зазначених пенсій, тим-
часово, до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил 
України, буде утримуватись і військовий збір 1,5%. 

Ці положення не застосовуються до пенсій учасників бойових дій, інвалідів війни та осіб, на яких поши-
рюються норми статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Водночас, для працюючих пенсіонерів зберігається особливий порядок виплати пенсій. А саме, пенсії, 
які перевищують 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, виплачуються у розмірі 85%. 
Але, в будь-якому випадку – не менше, ніж півтора розміри прожиткового мінімуму, встановленого для 
непрацездатних осіб (з 1 травня поточного року – не менше 1695 грн). 

Дані обмеження не застосовуються до інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойо-
вих дій, а також осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту». Відділ інформаційно-роз’яснювальної роботи.

КОЛЕГІЯ
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«Дніпровська зоря»А КЦЕ Н Т И

У селищі Слобожанське продовжується оновлення ліфтово-
го господарства. 

Днями був здійснений запуск чергового ліфту після капіталь-
ного ремонту організацією ТОВ АВС «Білд Сервіс» (директор 
Павло Чухно) за підтримки виконавчого комітету Ювілейної се-
лищної ради (голова Іван Камінський), для мешканців 9-ти повер-
хового будинку по вул. Василя Сухомлинського, 46, 1-го під’їзду. 

Відтепер новий, сучасний, а головне – комфортабельний ліфт 
можна з гордістю назвати окрасою цього під’їзду, який прекрас-
но поєднався з охайною обстановкою: пофарбовано, побілено, на 
підвіконнях квіти – любо глянути. Адже мешканці докладають 
багато зусиль аби в їхній спільній домівці панував комфорт та 
затишок.

Тетяна Потапова, заступник Ювілейного селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів селищної ради, разом із 
Вікторією Дерев’янко, в.о. начальника відділу з питань комуналь-
ної власності, земельних відносин, житлово-комунального госпо-
дарства, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишньо-
го природного середовища, Аллою Ніколенко, начальником КП 
«ЖЕК-1», та працівниками ТОВ «АВС Білд Сервіс» випробували, 
як працює відремонтований ліфт багатоповерхівки. 

«За рахунок коштів місцевого бюджету на ліфт було витрачено 
біля 300 тис. грн. Була проведена заміна силових агрегатів, сучас-
на станція управління (виробник Київський завод «Родос») дуже 
зручна в користуванні та обслуговуванні, вагою всього 20 кг, за-
мінена кабіна, несучі канати, обмежувачі швидкості та маса дріб-
них деталей»,  – розповіли Микола Марченко, начальник ділянки 
та Сергій Флашнер, електромеханік ТОВ АВС «Білд Сервіс». 

Мешканці користуються новим ліфтом і вже відчули всі його 
зручності й переваги, і від щирого серця дякують Іванові Камін-
ському та всьому депутатському корпусу за те, що не залишають 
поза увагою нагальні проблеми своєї громади, активно долуча-
ються до їх розв’язання. 

Тож живімо в злагоді й будьмо дбайливими господарями у 
власному будинку. Пам’ятаймо, що наше селище – це наш спіль-
ний дім, і добробут та охайність у ньому залежить, у першу чер-
гу, від кожного з нас.

Юлія ЧУМАК, сел. Слобожанське.
На фото автора: запуск ліфтової установки після ремонту.

СУЧАСНИЙ ЛІФТ – ОКРАСА ПІД’ЇЗДУ
БЛАГОУСТРІЙ

У далеку дорогу ми пря-
муємо, почувши клич про 
допомогу. На території 
Горьківської сільської 
ради, між селами Паше-
на Балка та Долинське, 
знаходяться землі фер-
мерського господартва 
«Україна 7», помережені, 
як і всі українські поля, 
лісосмугами. Так от із 
цих лісосмуг таємничим 
чином, переважно в ніч-
ний або вечірній час, зни-
кають найпривабливіші 
для підприємців породи 
дерев – дуби та акації. 

Знищуються дерева вар-
варським способом, їх 
спилюють під корінь, все 
велике гілля обрубується, 
й залишається тут же на полі. Тож фермерові Пе-
трові Івановичу Чалому, не зважаючи на вік та 
стан здоров’я, разом із дружиною, доводилось не 
раз прибирати з пшеничного поля гілля та об-
рубки знівечених дерев.

Людина, яка нам зателефонувала, не назвала 
свого імені, сказавши: «Це не важливо, і поля це 
не мої, і багато мені людей говорять, мовляв, чи 
воно тобі треба, хай рубають. А мене навіть гнів 
терзає, вже 2 роки постійно триває знищення цих 
лісосмуг невідомими людьми. Випилюють най-
цінніші дерева – дуби – легені планети – та акації 
– найароматніші медоноси. Ймовірно, ці зловжи-
вання – на совісті непорядних бізнесменів – лю-
бителів легкої наживи, які займаються виготов-
ленням палетів та заготівлею дрів для опалення, 
й нікому до цього немає ніякого діла…»

Люди, пов’язані із сільським господарством, 
чудово знають, що лісосмуги між полями насад-
жені з метою збереження плодючості чорнозе-
мів, захисту ґрунтів від вітрів, збереження воло-
ги, снігозатримки взимку, загалом для створен-
ня мікроклімату сільськогосподарських угідь.

Намагаємось розібратись чому таке безза-
коння відбувається.

Тетяна Ткач, начальник управління агропро-
мислового розвитку Дніпропетровської райдер-
жадміністрації, пояснює: «Раніше, до розпаюван-
ня землі, лісосмуги знаходились на балансі сіль-
ськогосподарських підприємств. Сьогодні зро-

шувальні землі та лі-
сосмуги залишились 
поза балансом місце-
вих с/г господарств, 
і відносяться до лісо-
вого господарства. В 
результаті таких змін, 
облік їх ніхто не веде, 
й ця безгосподарність 
стала підґрунтям для 
зловживань недобро-
совісних бізнесменів, 
які ухиляються від 
сплати податків, а до-
сягають прибутків за 
рахунок «нічиїх», як 
вони, мабуть, вважа-
ють, дерев. Зупинити 
таких ділків можуть 

тільки правоохо-
ронці».

На превели-
кий жаль, така 
ситуація скла-
лася не тільки 
на території 
Горьківської сільської ради. Вже геть «лисі» 
лісосмуги ми бачили й на території Любимів-
ської сільської ради та Новоолександрівської 
об’єднаної територіальної громади. Про зни-
щення вікових півстолітніх дубів в інтерв’ю га-
зеті «Дніпровська зоря» розповідав Володимир 
Клименко, керівник сільськогосподарського 
підприємства «Перемога АВК».

Громадськість Новоолександрівки не зми-
рилась із ситуацією й Новоолександрівською 
сільською радою була затверджена Програма 
«Паспортизація зелених насаджень населе-
них пунктів Новоолександрівської сільської 
ради», завдяки якій було взято на облік кожне 
дерево. Але ж це, хоч і перший крок, але тільки 
в межах населених пунктів.

«Байдужими до цієї проблеми залишатися 
не можна, – говорять активісти, – люди, бийте 
тривогу, бо дерева кричати не можуть!» 

Таміла ЖОРНЯК, с. Долинське. 
На фото автора: ще кілька днів тому на 

цьому місці стояв кремезний розлогий дуб, 
а сьогодні – пень, мов рана на тілі землі.

У ЛІСОСМУГАХ ЗАМІСТЬ ГРИБІВ РОСТУТЬ ПЕНЬКИ

Сьогодні, як ніколи раніше, в 
наш стрімкий та швидкоплинний 
час неймовірно привабливим для 
українців стає зелений туризм. Що 
може порівнятись із шелестом трав 
та щебетанням птахів на світанку, 
незабутніми прогулянками лісови-
ми стежками? Єднання людини з 
природою, злиття з нею в єдине ціле, 
залишає по собі незабутні враження.

На мальовничих просторах Обухів-
ської землі затишно розташувався еко-
парк «Сьоме небо». За легендою, саме 
тут, у XV-XVI століттях було облаш-
товане традиційне місце, де після рат-
них боїв, помолившись у Кайдацькій 
церкві, запорізькі козаки відпочивали. 
На березі озера Попасне палили вог-
нища, влаштовували показові кулачні, 
шабельні та ножові бої.

У казанах та на відкритому вогні у 
славних наших пращурів готувалась 

їжа. Коли страва була приготов-
лена, всіх запрошували до трапе-
зи. Для цього використовували 
величезний барабан. До страв до-
давалась велика кількість напоїв, 
мед, наливки. Після трапези кожен 
займався чим хотів: спали під тін-
ню великих верб, вели бесіди, зга-
дували про перемоги та поразки в 
боях, жартували, співали.

«Як на сьомому небі побували», 
– ділилися враженнями між собою 
козаки після вдалого відпочинку.

Саме такі давні традиції коло-
ритного побуту українців збере-
жені в екопоселенні. А це є яскра-
вим відображенням зв’язку при-
йдешніх поколінь. Вибравшись за 
місто, на природу, ви зливаєтесь 
із нею, відчуваєте себе її невід’єм-
ною частиною, а потім зовсім не 
хочете з нею розлучатись. Пізнав-

ши хоч часточку краси та почуттів 
природного єднання, ви зрозуміє-
те важливу річ – життєву енергію 
та сили можна черпати тільки тут. 

Ідея незвичайного місця для 
сімейного відпочинку, де ви мо-

жете поринути у побут наших предків 
в оточенні природи, належить Юрію 
Почотному та Андрієві Доценку.

Затишні домівки під солом’яним да-
хом, оригинальні й креативні номери, 
побудовані із натуральних неалерген-
них екоматеріалів – глини, натураль-
ного дерева, сіна – здивують не тільки 
інтер’єром та незвичайним ароматом, 
а й огорнуть приємною прохолодою в 
спекотну погоду без застосування су-
часних електричних охолоджувачів 
повітря. «А от взимку в наших глиня-
них будиночках, які мають назви «Ди-
канька», «Веселка», «Світанок», «Яйце 
куряче» – дуже тепло, – розповідає зі 
знанням справи привітна адміністратор 
Ірина, – тож подаровані природою буді-
вельні матеріали, які використовували 
українці вдавнину, забезпечують ком-
фортне перебування в таких оселях».

«Сьоме небо» пропонує своїм 
гостям ресторан європейскої кух-
ні, який базується на аутентичних 
екотехнологіях із застосуванням 
тільки натуральних, органічних 
продуктів із власних ферм і горо-
дів. Основна частина блюд готу-
ється в дров’яних печах і на вугіллі. 

Помилуватись краєвидом можна 
під час пішохідних або велопро-
гулянок. Ліс постає в усій красі. 
Паркова зона насичена аромата-
ми дерев та різнотрав’я. Величні 
сосни, неначе вартові, оберігають 
спокій та затишок «Сьомого неба». А 
метушливі білки веселять, стрибаючи 
по яловим лапам. Змайстровані уміли-
ми руками шпаківлі слугують домів-
кою для перелітних птахів. 

Стежками зеленого лісу зустріча-
ються казкові герої: хатинка Баби-Яги 
на курячих лапах та гноми, які слугу-

ють путівни-
ками в про-
гулянці. На 
малечу че-
кає дитячий 
м а й д а н ч и к 
із гірками та 
пісочницями. 
Є обладна-
не місце для 
розпалюван-
ня багаття. 

Милує око 
штучне водо-
ймище – осо-
бливе місце, 
де реальність 
п е р е п л і т а -
ється з лейт-
мотивом легенд та переказів. Там жи-
вуть справжнісінькі боязкі черепахи, 
квітнуть лілії та плавають японські 
коропи коі. 

Для любителів релаксу представле-
ний СПА-комплекс, що пропонує пов-
ний спектр послуг та процедур. Є від-
критий і закритий басейни, парковка 

для авто, WI-FI зона. 
Арт-галерея «7SkyGallery» з карти-

нами різних художників світу, не за-
лишить байдужими мистецтвознавців. 

Родзинкою экопарку «Сьоме небо» 
є скульптура долоні – вільна копія 
англійського митця. В ній росте сто-
літнє дерево, що символізує єднання 

людини з природою. Адже ми – діти 
зеленої планети, її невід’ємна частина, 
тому повинні турботливо й із повагою 
ставитись до матінки-землі.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Обухівка.
На знімках автора: фото-зама-

льовки екопарку «Сьоме небо».

ЯК МИ В «СЬОМОМУ НЕБІ» ПОБУВАЛИ
ЕКОТУРИЗМ

ДЕРЕВА  КРИЧАТИ  НЕ  МОЖУТЬ
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Хореографіч-
ний колектив 
«Задоринка» взяв участь у міжнародному фестивалі 
«Кришталева троянда», який проходив у болгарсько-
му місті Кітен, у дитячому телевізійному творчому та-
борі «РАЗОМ», де з честю виборов призове місце. 

Звичайно, дуже важкими були хвилини прощання 
зі своїми рідними, а ще важчою була тривала поїздка 
автобусом, адже шлях до Болгарії неблизький. Табір 
подарував багато чудових і яскравих вражень вихо-
ванцям нашого колективу. Надовго в нашій пам’яті 
залишаться простора, з неймовірною кількістю зе-
лених насаджень територія закладу, чистий пляж, 
теплі, лагідні хвилі Чорного моря. 

Додому ми привезли з далекої Болгарії гарну за-
смагу, відмінний настрій, сувеніри для рідних і 
друзів, а найголовніше – ІІІ місце, яке посів наш хо-
реографічний колектив «Задоринка» з танцями «По-
варята» та «Щасливе дитинство» на міжнародному 

фестивалі «Кришталева троянда». 
Всі учасники подорожі вдячні адмі-

ністрації табору за гарно організований 
творчий конкурс і дозвілля учасників 
«Кришталевої троянди», а також керів-
никам хореографічного колективу Оле-
ні Боднянській та Риммі Гармашевській 
за організацію поїздки й за підтримку в 
Болгарії, і не полишають надії на те, що 
це не остання така поїздка, а лише поча-
ток зарубіжних турів «Задоринки».

Не можемо не висловити слів вдячності ве-
селим добрим аніматорам за їх підтрим-
ку, за те, що не давали сумувати, розва-
жали нас кожного дня й стали для нас справжніми 
друзями. Ми навіть всплакнули в день від’їзду. Та-
кож ми дуже вдячні кухарям табору за фантастично 

смачні страви, якими вони нас годували.
Літо 2016 року ми будемо пам’ятати, тому, що все, 

що ми побачили й відчули – не забувається! 
Крістіна та Артур МОСПАНИ.

Пісня – неоцінимий скарб українського народу. Мабуть, тому й любить на-
родний ансамбль «Кодачанка» українські пісні, в яких відзеркалено звичаї та 
традиції нашого народу.

Майстерність, доброзичливість, індивідуальна манера виконання притаманні 
цьому колективу. Колектив «Кодачанка» стали часто запрошувати на міжнарод-
ні, всеукраїнські, обласні, міські, районні та місцеві свята, фестивалі.

Цього року виповнилося 25 років, як створено колектив. А починалося все 1991 р. 
в Старокодацькому сільському будинку культури, де зібралися жіночки, великі ша-
нувальники української пісні. Так і було створено ансамбль «Кодачанка». Першим 
його керівником був В’ячеслав Фесюра, разом із ним уже в 1992 р. ансамбль став пе-
реможцем районного огляду-конкурсу вокальних та хорових колективів. Колектив 
стали часто запрошувати на районні та обласні свята. Але до 2005 р. із 11 учасників 

залишилось усього четверо. Починаючи з 2006 р., з приходом худож-
нього керівника Віктора Романеска, почалося відродження колективу 
«Кодачанка». Вже в 2010 р. колективу присвоєно звання «Народний 
вокальний колектив української пісні».

Колектив щороку бере участь у районних фестивалях «Покрова» 
та «Різдвяна зірка», які проходять у районному будинку культури. Ан-
самбль брав участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі народної твор-
чості «Барвистий віночок» у Дніпропетровську. А на фестивалі народної 
творчості на національному Сорочинському ярмарку з-поміж сотні ко-
лективів посів престижне двадцяте місце. 

З 2009 р. гурт запрошує  Дніпропетровський Національний історич-
ний музей ім. Яворницького на щорічне музейне свято «Чисті джере-
ла». За участі вокального колективу відбулося відкриття 8-ї в 2010 р. 
та 9-ї в 2011 р. Всеукраїнської виставки-ярмарку сільського туризму 
під назвою «Українське село запрошує». Колектив у 2012 р. побував 
у Білорусії в місті Дубровно на Міжнародному фестивалі пісні та му-
зики Придніпров’я Росії, Білорусії й України «Дняпросускія галаси у 

Дубровнє». В 2013 р колектив брав участь у історико-куртурологічному фестивалі 
«Мамай-test», 2014р. у Міжнародному фестивалі екології і культури «Дніпро – ріка 
Дружби». В 2014 та 2016 рр брав участь у Всеукраїнському фестивалі духовних піс-
неспівів «Від Різдва до Різдва». З 2011 р. колектив запрошують організатори місько-
го фольклорного фестивалю «Наддніпрянські джерела». Щороку в Старих Кодаках 
організовується Обласний фестиваль національних бойових мистецтв та історичної 
спадщини народу «Дніпрові пороги» та «Січ гуде», на якому традиційно виступає 
з концертною програмою й «Кодачанка». За збереження українських народних тра-
дицій, сприяння національному вихованню підростаючого покоління, багаторічну 
плідну працю та незабутній колорит виконавської майстерності гурт «Кодачанка» 
неоноразово нагороджений дипломами ІІ та ІІІ ступенів, та дипломами лауреата.

Ніна ПРОТОПОПЕНКО, директор Старокодацького СБК.

СРІБНИЙ  ЮВІЛЕЙ  КОДАЧАНКИ

І ЛЛЄТЬСЯ ПІСНЯ НАД СЕЛОМ

«ЗАДОРИНКИ» ПОКОРИЛИ БОЛГАРІЮ

ФЕСТИВАЛЬ «КРИШТАЛЕВА ТРОЯНДА»

До Міжнародного дня поезії в Підгородному 
відкривала свої двері бібліотечна «літературна 
кав’ярня». Юнацький абонемент відділу обслу-
говування ДЦРБ зустрічав шановну гостю з Києва – 
Євгенію Більченко. 

Євгенія Більченко – письменниця, літературоз-
навець. Народилася 4 жовтня 1980 року в м. Києві. 
2001 року закінчила культурологічний факультет 
Київського національного університету культури і 
мистецтв, за спеціальністю «культуролог, викладач 
теорії та історії культури». Темою її дисертації була 
релігійно-освітня проблематика Київської Русі.

Євгенія – поет, прозаїк, перекладач. Культуролог, 
філософ, релігієзнавець. Доктор культурології. Кан-
дидат педагогічних наук. Професор кафедри культу-
рології Інституту філософської освіти і науки Наці-
онального педагогічного університету ім. М.П. Дра-
гоманова (Київ). Брала участь у багатьох поетичних 
фестивалях України та за її межами. З-поміж інших 
літературних перемог Євгенії Більченко хочеться 
згадати Гран-прі Всеукраїнського фестивалю поезії 
на Поділлі «Підкова Пегаса» (Вінниця, 2012) та 2 
місце у Міжнародному літературному конкурсі «Уз-
годження часу» (Франкфурт-на-Майні, 2010).

Письменниця є Членом редакційної колегії Між-
народного літературно-художнього журналу «Рене-
санс» (Київ), а також Членом комісії Міністерства 
освіти по рецензуванню шкільних підручників із 
предмету «релігійна етика».

Два роки тому Інтернет просто вибухнув, коли 

тисячі користувачів соцмереж опублікували на 
своїх сторінках вірш Євгенії Більченко, написаний 
21 лютого 2014 року. Він має назву «Хто я?» й при-
свячений трагічним подіям на Майдані. Ця, знакова 
для нинішнього часу, поезія прозвучала й у стінах 
бібліотеки, а слухачі боялися поворухнутися, аби 
не пропустити жодної авторської інтонації. Євгенія 
Більченко – талановита не тільки в написанні, а й у 
виконанні своїх віршів. Їй, як людині і як поетові, 
тема вірша «Хто я?» болить особисто, тому що ця 
мужня й тендітна жінка була активним учасником 
Революції Гідності, багато днів провела на Київ-
ському Майдані. 

Авторка ділилася з публікою історіями написань 

тих чи інших рядків… У травні 2014 року Єв-
генія відвідала Донецьк. Людині з синьо-жов-
тим прапором на плечах знаходитися там було 

смертельно небезпечно. А вона ж поїхала туди, щоб 
підтримати друзів, для яких Вітчизна – це Україна… 
Жені Більченко не раз доводилося виступати й перед 
українськими воїнами, навіть на «нульовому рубе-
жі» – на передовій. Вона прочитала нам деякі з вір-
шів, які  полюбилися нашим захисникам.

У Підгородному поетеса представила нову, три-
надцяту, збірку поезій – «Давидка и Дашка» (росій-
ською мовою). Відтепер у фонді юнацького абоне-
менту є ця книга, за подарунок велике спасибі нашій 
талановитій і людяній гості.

Наостанок хочу сказати: «Приходьте до бібліоте-
ки, беріть до рук книгу, а ще шукайте поезії Євгенії 
Більченко в Інтернеті. Ви відкриєте для себе цілий 
світ – можливо, інакший, і вам досі невідомий. А 
може, відчуєте близькість, суголосся поезії з власни-
ми думками й настроями.

Велика подяка меру міста Підгородного Галині Кузь-
менко – за моральну підтримку роботи «літературної 
кав’ярні». Адже саме вона, познайомившись із непере-
січною особистістю, пообіцяла землякам, що поетеса 
неодмінно приїде до них у гості! Щира подяка поету 
Євгенії Більченко – від бібліотекарів та користувачів 
бібліотеки, за небайдужість і за те, що прийняла запро-
шення відвідати наше рідне Підгородне.

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО, бібліотекар юнацького-
абонементу, м. Підгородне.

ЛІТЕРАТУРНА КАВ’ЯРНЯ

«ХТО Я?» - ЗАПИТАННЯ, ЩО ОБ’ЄДНАЛО ВСІХ... 

З активною роботою сільських депутатів Новоолександрів-
ської сільської ради покращується й життя жителів с. Старі Ко-
даки, й особливо, маленьких громадян. Асфальтуються дороги, 
облагороджуються місця відпочинку, турбуються депутати про 
надання допомоги тим, хто її потребує.

Доброю традицією стало піклування депутатів про роботу бі-
бліотеки. Так на ІІ півріччя вони зробили підписку на періодичні 
видання для бібліотеки с. Старі Кодаки. Тут малеча та школярі 
мають нагоду користуватися цікавим бібліотечним фондом, чи-
тати дитячі журнали, малювати, виготовляти казкові персонажі, 
читати вголос цікаву казку, погратись біля клубу на майданчи-
ку. Але цей маленький майданчик не задовольняє потреби всіх 
бажаючих жителів, тому що не всі діти можуть прийти сюди з 
далеких вулиць без супроводу дорослих.

Новоолександрівська сільска рада виділила ділянку землі під за-
будову другого дитячого майданчика по вулиці Гагаріна. Ольга Бон-
дар, сільський депутат, запропонувала жителям вулиці, особливо 
молоді та дітям, підготувати місце для створення дитячого ігрового 
майданчика. Всі, й дорослі, й малі, активно взялись за роботу в один 
із суботніх днів. Кипіла робота: трактором рівняли землю, молодь 
та діти збирали сміття та витягували зайві предмети. Трудились не 
покладаючи рук. І берег Дніпра, куди ходять більшість жителів села, 
був приведений в належний вигляд. Під керівництвом Ольги Олек-
сандрівни зробили місце для відпочинку чистим і охайним. А діти 
дуже раділи, разом працюючи, веселились і грались. Такою турбо-
тою виховуються в дітей звички піклуватися про природу, оберігати 

ПОДЯКА МІСЦЕВИМ ДЕПУТАТАМ

її, створювати умови для гри та відпочинку, поважати старших. 
А в кінці робіт із благоустрою Ольга Бондар пригостила дітей смачним кулішем. Адже най-

смачніший куліш готують саме у Старих Кодаках – козацькому славному краї. Велика подяка 
депутатові за активну життєву позицію та ініціативу в розвитку села та громади.

Велике спасибі за увагу й піклування про маленьких кодачат Новоолександрівському сільському 
голові Олександрові Візіру, який до Дня захисту дітей доповнив дитячий майданчик новими атрибу-
тами. Тут тепер малюки граються цілий день.

З повагою Тамара ЯСИНЕЦЬКА, завідуюча бібліотеки с. Старі Кодаки.
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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.

СМАЧНОГО!

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
ВІТАМІННА МАСКА

Приготування й застосування: 1 ст. л. меду розігрійте 
на водяній бані та додайте 1 ампулу вітаміну А, 1 ст. л. мо-
лока й трохи чорного хліба. Накладіть на обличчя, а через 
15 хв. змийте теплою водою.

Ось такі нескладні рецепти масок для сухої шкіри допомо-
жуть вам виглядати завжди й скрізь бездоганно.

ЗВОЛОЖУЮЧА МАСКА З ПОМІДОРА
Приготування й застосування: подрібніть помідор і 

додайте в кашку трохи сиру й молока до утворення густої 
консистенції. У готову маску додайте 1 ч. л. рослинної олії й 
ретельно перемішайте. Нанесіть маску на обличчя на 20 хв. 
і змийте теплою водою.

 РАГУ З КАБАЧКІВ ІЗ М’ЯСОМ
Інгредієнти: 1 кг кабачків, 500 г м’яса (свинина, 

курка), 1 цибулина, 1 морквина, 1 болгарський перець, 
2 помідора, зелень, 2 зубки часнику, 1 ст. л. томатної 
пасти, 2 ст. л. сметани, 3-4 ст. л. олії, 0,5 ч. л. цукру, 2 
лаврових листка, мелений коріандр за смаком, чорний 
мелений перець та сіль за смаком, 200 мл води.

Приготування: кабачки поріжте великими кубиками, 
посоліть і залиште на 10 хв., а потім злийте зайву рідину. 
Помідори пробланшуйте 2 хв., зніміть шкірку і поріжте 
великими кубиками. М’ясо поріжте невеликими шматоч-
ками. Цибулю дрібно поріжте. Моркву потріть на крупній 
тертці. Болгарський перець поріжте дрібними кубиками. 
Часник пропустіть через часникодавку. Подрібніть зелень. 

Кабачки трохи обсмажте в розігрітій олії й зніміть із 
вогню. М’ясо обсмажте в сотейнику до напівготовно-
сті в невеликій кількості олії на середньому вогні, по-
стійно помішуючи. Додайте до м’яса цибулю, моркву, 
болгарський перець, спеції, сіль, цукор, перемішайте 
й обсмажуйте на середньому вогні, періодично помі-
шуючи, 10 хв. Додайте в сотейник кабачки, сметану, 
перемішайте та готуйте 3-5 хв.

Потім додайте помідори, розведену у воді томатну 
пасту, перемішайте, накрийте кришкою й томіть рагу 
з кабачків на повільному вогні 5 хв. Чим пізніше до-
дасте в рагу з кабачків помідори та томатну пасту, тим 
м’якшими будуть кабачки. Наприкінці додайте час-
ник і зелень, акуратно перемішайте, вимкніть вогонь 
і дайте постояти ще 2 хв. Рагу з кабачків смачне як у 
гарячому, так і в холодному вигляді.

СЕКРЕТИ ХОРОШОЇ ГОСПОДИНІ
Якщо у вашій родині люблять пироги з капустою або будь-

які інші страви, які містять цей корисний овоч, вам потрібно 
знати секрет збереження її красивого кольору. Нарубавши 
капусту для начинки, обдайте її окропом, потім залийте на 
хвилину холодною водою. Відіжміть і смажте або тушкуйте 
на сковороді. Завдяки цьому простому прийому капуста не 
стане коричневою.

Якщо раптом вдома закінчився майонез, а ви приготува-
ли страви, які просто немислимі без цього соусу, не поспі-
шайте засмучуватися. Замінити майонез можна сметаною, 
якщо додати в неї розтертий жовток круто звареного яйця 
і 1 ч. л. гірчиці. Не відрізнять навіть завзяті любителі ма-
йонезу.

Щоб закриті пироги та булочки блищали, перед випічкою 
їх змащують збитим яйцем, молоком, цукровою водою. Зав-
дяки цьому на готовому пирозі з’являється апетитний гля-
нець. Найкращий блиск виходить при мастилі жовтками.

ОВНИ. Місяць фінансів, заробітку, інвестицій, 
заощаджень. Весь тиждень ви будете сфокусова-
ні на грошах. Можливо, відбудеться переоцінка 
цінностей, особливо якщо вони у вас пов’язані з 
положенням в суспільстві.

ТІЛЬЦІ. Тиждень принесе з со-
бою можливість почати нову главу 
в житті й у кожній сфері. Тиждень 
буде дуже емоційний, енергійний і 
насичений. На вас чекають фінан-
сові злети та приємні витрати.

БЛИЗНЮКИ. Зараз у вас буде 
дуже важливий період для підве-
дення підсумків, пов’язаних із парт-
нерством. Може настати довгий пе-
ріод деякої невизначеності в стосун-
ках і положенні в суспільстві. 

РАКИ. На цьому тижні вас очі-
кує приємне й не дуже спілкуван-
ня із колективом. Будьте обереж-
ними із відповідальністю, не бе-
ріть на себе занадто багато. 

ЛЕВИ. Ваша активність зменшиться на фоні того, 
що ви будете багато працювати. Адже ніхто крім 
вас не зробить справи на всі сто відсотків. 

ДІВИ. Складний тиждень для вас, дещо незро-
зумілий, обмежуючий. Вам доведеться на деякий 
час забути про відпочинок. Але ваші старання не 
залишаться без винагороди. 

ТЕРЕЗИ. Вашу увагу буде звернено до навчан-
ня й ділових поїздок. Складно сказати, хорошим 
чи поганим буде цей тиждень, все залежатиме від 
певних обставин і від вас самих. 

СКОРПІОНИ. Якщо у вас іноді 
виникають конфлікти із оточую-
чими навколо вас людьми, то може 
краще було б шукати недоліки в 
собі? Задумайтеся поки не пізно.

СТРІЛЬЦІ. Тиждень буде тро-
хи нервовим. Але не надовго. 
Адже ви знаєте як вийти із будь-
якої ситуації. Вам прийдеться 
приймати небагато, але дуже 
важливих рішень. 

КОЗЕРОГИ. Вас очікує різно-
сторонній тиждень. Будуть, і про-
блеми, й приємні миті. Ви можете 
стати більш розслабленими й менш 
відповідальними, що не зовсім 
властиво для вашого знаку зодіаку. 

ВОДОЛІЇ. Розпочніть тиждень із 
хорошим настроєм. Незважаючи ні на що, робіть так 
,як вам хочеться. Почніть своє життя із нової сторінки. 
Відкиньте всі негаразди і – вперед до нового життя.

РИБИ. Тиждень хороший для навчання, а особли-
во перенавчання, ділових поїздок, які ви можливо 
з певних причин відкладали. Зараз час для кар’єри, 
підсумовування результатів, або змін в цій сфері.

Диво - ще   одне ім’я на-ших ста-рань.Не існує вірних і не-вірних рі-шень - є тільки ви-бір і його н а с л і д-ки.

ПОРАДИ ДЛЯ ДІВЧАТ
Схопився жахливий червоний, як пожежна машина, 

прищ? Без паніки! Змочіть ватний диск очними кра-
плями від почервоніння й покладіть його на 3-5 хвилин 
у морозильник. Потім прикладіть ватний тампон до 
запаленої ділянки – прищик стане майже непомітним.

Позбутися невеликого прищика допоможе також 
зубна паста. Нанесіть її на висипання й залиште до 
висихання. Прищик поблідніє.

Не видавлюйте прищі! Від цього вони ще помітніші.

08.08.2016 р. об 11:00 годині відбудеться 
визначення та погодження меж земельної 
ділянки, яка розташована за адресою: с. Во-
лоське, вул. Нагорна, 7, на території Новоо-
лександрівської сільської громади Дніпров-
ського району Дніпропетровської області. 

Запрошуємо власників і користувачів су-
міжних земельних ділянок взяти участь у 
цьому заході. 

Виконавець робіт ТОВ «НВФ «Геоінфо».

Андросович Олену Борисiвну, у зв’язку з 
необхiднiстю провести узгодження меж зе-
мельних дiлянок за адресою: с. Партизанське, 
вул. Стаханiвська (Берегова), буд. 44 та 46, 
прохання з’явитись до Партизанської сільської 
ради 2 серпня 2016 року, о 9.00, попередньо за-
телефонувавши за телефоном (067) 983 18 94.

Шановні мешканці вул. Будівельників (Фрунзе), буд. 28!
Повідомляємо вас про те, що 6 серпня 2016 року об 11.00 год. 

відбудеться проведення установчих зборів ОСББ за адресою: 
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт. Слобо-
жанське, вул. Будівельників, 28 (дитячий майданчик).

Втрачене посвідчення серії ААБ № 284243 від 19.04 2010 
р. на ім’я ЛУЧНІЙ Ірина Вікторівна, вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для ознайомлення громадськості з намірами забудови те-
риторії в приміщенні відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства, будівництва та інфра-
структури Дніпропетровської райдержадміністрації за адре-
сою: смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 18, (під’їзд 1 по-
верх 1) оприлюднено проект «Детальний план території Кі-
ровської селищної ради Дніпровського району Дніпропетров-
ської області за межами населеного пункту, щодо розміщення 
тепличного господарства та адміністративних приміщень».

ДПТ розроблений на підставі розпорядження голо-
ви районної державної адміністрації № Р-231/0/291-16 від 
19.07.2016р. Головною метою проекту є: відображення існу-
ючої сільськогосподарської території за межами населеного 
пункту, проектне відображення можливого розташування 
об’єктів в межах одного комплексу із дотриманням вимог 
містобудівного, санітарного, екологічного, природоохорон-
ного, протипожежного та іншого законодавства, згідно інте-
ресів територіальної громади заходів щодо реалізації місто-
будівної політики розвитку території сільської ради; визна-
чення всіх планувальних обмежень використання території 
згідно з ДБН, ДСП та ін.; визначення напрямків організації 
транспортного та пішохідного руху; обґрунтування потреб 
та містобудівний розрахунок проектного комплексу.

Основні положення та ДПТ представлені для ознайом-
лення в прийомні дні понеділок, п’ятниця з 19.07.2016р. по 
19.08.2016р., пропозиції та зауваження надаються у пись-
мовій формі на адресу відділу містобудування, архітекту-
ри, житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури Дніпропетровської райдержадміністрації 
за адресою: смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 18, до 
19.08.2016р., тел. для довідок (056)753-69-39.

Звертаємося про допомогу й 
низько схиляємо голови перед 
чуйними, не байдужими, ми-
лосердними, гуманними людь-
ми, які готові підтримати нашу 
землячку Тетяну Григорьєву 
(Цурик) 1979 року народження, 
жительку села Новомиколаївка, 
яка вкрай потребує термінової 
операції.

Клінічний діагноз: хронічне захворювання ни-
рок 5 ст.: хронічний гломерулонефрит із ісходом в 
нефросклероз. Ускладнення: термінальна хронічна 
ниркова недостатність пролонгована перитонеаль-
ним діалізом (з 23.02.2016). Симптоматична артері-
альна гіпертензія. Вторинна еритропоетинзалежна 
анемія. 

Вдячні й сподіваємося на вашу підтримку.
Картка ПриватБанку: № 5168 7573 0631 5229. 

Отримувач Григорьєва Тетяна Анатоліївна.

Партизанська сільська рада оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії. 

Вимоги до претендента: громадянство України, повна вища 
освіта за напрямком економіка чи фінанси, володіння комп’юте-
ром на рівні користувача програмного забезпечення. 

Термін прийняття документів тридцять днів із моменту 
опублікування оголошення. 

Документи приймаються за адресою: с. Партизанське, 
вул. Центральна, 7, тел. для довідок 767-49-04.

Втрачені атестат про середню освіту серія 
НР– № 16577170 та додаток №222576, вида-
ні 22. 06. 2001 р. Балівською середньою за-
гальноосвітньою школою на ім’я ТРИКОЗ 
Людмила Леонідівна, вважати недійсним.

05 серпня 2016 року о 14:00 годині від-
будеться проведення геодезичних робіт із 
встановлення меж земельної ділянки в нату-
ру за адресою: сел. Дніпрове, вул. Централь-
на, 110 Новоолександрівська сільська рада. 
Всім зацікавлених особам бути присутніми 
при вирішенні даного питання.

ПРАЦЮЙ, ПОКИ Б’ЄТЬСЯ СЕРЦЕ
Вже стало традицією кожного року в біблі-

отеках Дніпровського району запроваджу-
вати регіональний проект «Читаємо разом», 
який присвячений темі: «Дмитро Яворниць-
кий – ім’я, овіяне легендами». Цей проект 
спрямований на популяризацію читання та 
зацікавлення до творчості великого вченого, 
історика, археолога, фольклориста, етногра-
фа, лексикографа, письменника, поета, який 
акцентував свою увагу на дослідженні істо-
рії запорозьких козаків, славнозвісної Січі та 
довгі роки свого життя присвятив діяльності 
Дніпропетровського історичного музею ім. 
академіка Д.Яворницького. 

Людмила Логачова, завідуюча бібліотеки 
с. Зорі, для дітей провела годину історичної 
пам’яті «Історик Січі Запорізької» з нагоди 
160-річчя від дня народження Дмитра Явор-
ницького, ювілей якого відзначила Україна. 
Присутні мали можливість подумки пройти 
тернистими стежками творчої наукової долі 
вченого з дуже широким колом інтересів. 

05 серпня 2016 року о 14:00 годині від-
будеться проведення геодезичних робіт із 
встановлення меж земельної ділянки в нату-
ру за адресою: смт Кіровське, вул. Дружби, 
9-А. Всім зацікавлених особам бути присут-
німи при вирішенні даного питання.

05 серпня 2016 року о 15:00 годині відбу-
деться проведення геодезичних робіт із вста-
новлення меж земельної ділянки в натуру, за 
адресою: смт Кіровське, вул. Білякова, 37-А. 
Всім зацікавлених особам бути присутніми 
при вирішенні даного питання.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА НАША ДОПОМОГА

Усе, що зроблено протягом життя Яворницьким, є прикла-
дом величезної любові до України, самовідданого служін-
ня рідному краю. Правилом життя цієї незвичайної людини 
було: «Працюй до тих пір, доки служать тобі руки, й доки 
б’ється живе серце в твоїх грудях, працюй на користь твого 
народу і на благо Батьківщини, дорогої тобі».

Людмила ЛОГАЧОВА, завідуюча бібліотеки с. Зоря. 
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Дніпропетровський РЕМ повідомляє

25 ЛИПНЯ КОРАЛОВЕ ВЕСІЛЛЯ ВІДЗНАЧИЛО 
ПОДРУЖЖЯ ОВСЮКІВ.

Колектив Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з тридцятип’ятирічним 
ювілеєм весілля директора Олександра Ми-
колайовича ОВСЮКА та заступника ди-
ректора по навчально-виховній роботі Оль-
гу Петрівну ОВСЮК та дарує побажання:

Дві долі поєдналися коханням
Два серця в одну музику звучать
І це щасливе, радісне єднання
Сьогодні відзначає тридцять п’ять.
А двадцять п’яте липня стало днем
Народження прекрасної родини,
Ми найщиріші привітання вам знайдем,
І хай любов через багато років лине!
Своєю відданістю, дружбою, теплом
Ви надихаєте і колектив наш на роботу,
Працюєте пліч-о-пліч ви давно,
Про школу думки, плани і турбота.
І школа наша гарно розквітає
Промінням ласки вашої зігріта,
Ми щастя, миру, радості бажаєм
І назавжди майбутньому радіти!

Валентин КАЛІНІН, житель 
с. Старі Кодаки, від щирого сер-
ця вітає кохану дружину Лідію 
КАЛІНІНУ, з 50-ю річницею зо-
лотого весілля.

Прожили вместе 50!
Не так уж много, и немало
И я хочу тебе сказать: 
«Давай начнем мы все сначала!»
Но это шутка, а всерьез –
Полвека вместе прошагали,
За это время было все:
Проблемы, радости, печали.
Прожили вместе 50,
И хоть не нажили богатства,
Ты вспомни, что сказал поэт:
«Мои года – мое богатство».
Сегодня к нам на юбилей
Придут поздравить дети, внуки,
И я хочу тебе сказать,
Чтоб никогда не знала скуки.
И подымая свой бокал,
Забудь проблемы и печали,
И только радость, и мое тепло,
Твое чтоб сердце согревали! 

У селищі Слобожанське відбулись районні змагання з пляжного волейболу. За нагороди ДРО 
ВФСТ «Колос» боролись 9 чоловічих та 5 жіночих колективів.

П’єдестал пошани. Чоловіки: І місце – «Зоря» (Чумаківська сільська рада). Чемпіони: Вадим 
Коваленко, Микола Бомбир. Тренер Сергій Вербицький; ІІ місце – «Олімпік» (Ювілейна селишна 
рада). Віце-чемпіони: Віталій Гладиш, Олександр Єгорченко. Тренер Володимир Дейнеко; ІІІ 
місце – «Фортуна» (с. Чумаки). Бронзові призери: Віктор Тімофєєєв, Дмитро Державський. Тре-
нер Анатолій Литовський.

Жінки: І місце – «Чайка» (с. Степне). Чемпіони: Катерина Глущенко, Наталія Суміна. Тренер 
Олександр Чайка; ІІ місце – «Зоря» (с. Зоря). Віце-чемпіони: Тетяна Бомбир, Ксенія Вербицька. 
Тренер Сергій Вербицький; ІІІ місце – «Партизаночка» (Партизанська сільська рада). Бронзові 
призери: Ольга Допіра, Яна Пікульська. Тренер Валентин Щербатюк

Людмила Стрежньова, голова ДРО ВФСТ «Колос»: «Чемпіонат пройшов без сенсацій. У чо-
ловіків усі матчі виграли зорянці.Срібні медалі у господарів майданчику, «бронза» – у чумачан. 
Серед жінок не було рівних дуету зі Степного. Волейболістки із Зорі та Партизанського зайняли 
відповідно другу та третю сходинку. Сподіваюсь, що представники нашого району гідно зіграють 
на обласному форумі в м.Новомосковську». Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

РАЙОННІ ЗМАГАННЯ У ПЛЯЖНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ БЕЗ СЕНСАЦІЙ

В зв’язку з плановими ремонтними роботами від-
будуться перебої електропостачання в серпні місяці 
в період із 8-00 до 18-00 години в наступних населе-
них пунктах Дніпровського району: 

ТП-733 сел. Таромське, вул. Кулишова, пров. Кули-
шова, вул. Дарвіна – 03.08.2016 р.

ТП-713 с. Пашена Балка, вул. Східна – 17.08.2016 р.
ВЛ-10 кВ Л-63 с. Шевченко, вул. Комсомольська, 

Кірова, Совхозна – 11.08.2016 р.
ТП-237 с. Степове, вул. Першотравнева, Продольна 

– 08.08.2016 р.
ТП-238 с. Степове, вул. Ювілейна, Леніна, Робоча, 

Центральна, 60 років Жовтня – 09-10.08.2016 р.
ТП-253 с. Чумаки, вул. Центральна – 11.08.2016 р.
ВЛ-6 кВ Л-6 м. Підгородне, вул. А.Вусика, Матро-

сова, Червоноармійська, Пушкіна, Українська, Дзер-
жинського, Квіткова, Шосейна, Шкільна, пров-к 
Шкільний, Шевченківська, Запорізька, Степова, Мо-

лодіжна, Янтарна, Крайня, 
Геологів, Радянська – 
12.08.2016 р.

ТП-1077 с. Братське, Лісгосп – 
09.08.2016 р.

ТП-1113 с. Волоське, вул. Степова, 
Ганіна, Кузнєчна –16.08.2016 р.

ТП-1117 с. Майорка, вул. Поповича, 
Красна – 17.08.2016 р.

ТП-1118 с. Волоське, вул. Квіткова, 
Будівельників – 23.08.2016 р.

ВЛ-10 кВ Л-113 с. Волоське, с. Майор-
ка – 24.08.2016 р.

ВЛ-10 кВ Л-156 с. Сурсько-Литовське, 
Зелений Гай – 29.08.2016 р.

ВЛ-10 кВ Л-154 с. Сурсько-Литовське 
– 30.08.2016 р.

ТП-902 с. Балівка, вул. Радянська – 
01.08.16 р.

ТП-956 с. Балівка, дитсадок – 01.08.16 р.

ТП-902 с. Балівка, вул. Жовтнева, Шевченківська 
– 02.08.16 р.

ТП-901 с. Балівка, вул. Леніна – 10.08.16 р.; 
вул. Комсомольська, Радгоспна –11.08.16 р.; 
вул. Ювілейна – 16.08.16 р.

Л-76 сел. Обухівка, вул. Горького; Ком-
сомольська, Товстого, Кооперативна, Робо-
ча, Річна, Зоряна, Жовтнева, пров. Глухий 
–04.08.16 р.
Адміністрація ДРЕМ застерігає про небез-

печність електричного струму при виявлен-
ні пошкоджень повітряних і кабельних ліній 

електропередач, трансформаторних підстанцій 
і розподільних пунктів, відчинених і пошкодже-

них дверей у них, спроб проникнення до примі-
щення з електричним обладнанням сторонніх 
осіб просимо сповіщати колцентер ПАТ «ДТЕК» 
«Дніпрообленерго за тел. 0-800-500-444 або ра-

йонний відділ поліції.
З повагою адміністрація ДРЕМ.

ЛІТО – 2016«ЧАЙКА» – НЕЗАБУТНІЙ ВІДПОЧИНОК
Влітку в Олександрівській СЗШ розпочав свою роботу пришкільний табір відпо-

чинку «Чайка». Господарями стала галаслива дітвора, що згуртувалася у 8 загонів.
Як не намагалася погода ставати на перешкоді відпочинку, веселощам, смі-

ху, конкурсам, змаганням не було меж. Цікаві заходи не давали сумувати. Та 
незабутнім став День казки. Вожаті, діти старших класів, та вихователі докла-
ли максимум творчості та креативності в постановках сучасних казок. Декора-
ції, костюми, вивчені ролі зробили свій ефект. Все вдалося! Маса задоволень! 
Щаслива дітвора порозбігалась додому в очікуванні завтрашнього дня. 

Та швидко пролетіла табірна зміна. Діти з великим бажанням будуть чека-
ти 1 вересня, аби повернутися з новими силами, енергією, ентузіазмом, щоб 
вчитися й із користю проводити час у рідній школі.

Людмила ЄГОРОВА, начальник табору Олександрівської СЗШ.

В Орджонікідзевській 
сільській бібліотеці для 
користувачів була пред-
ставлена книжково-ілю-
стративна виставка «Д. 
І. Яворницький – пись-
менник і поет».

Дмитро Яворниць-
кий – ім’я, овіяне леген-
дами. Ця людина, повна 
любові й знань, копіт-
кий збирач народних 
переказів і спогадів. За 
палку пристрасть до іс-
торії Запорізької січі Д. 
І. Яворницького називали «запорізьким батьком», щирим українцем із 
веселими запорізькими оповідями про козаків. Кращими любителями 
козацького життя стали, як завжди, діти. Вони з цікавістю переглядали 
книги, в яких Д. І. Яворницький описував походи козаків, легенди про 
те, як вони захищали свою Україну в битвах із ворогами. 

Т.ВОЙТІШЕНКО, завідуюча Орджонікідзевської сільської бібліотеки.

КНИЖКОВО-ІЛЮСТРАТИВНА ВИСТАВКА

Днями відзначив свій 60-річний ювілей 
Михайло Миколайович РЕШЕТИЛО

Мій найрідніший, най-
кращий у світі дідусю!

З ювілеєм, і з роками, їх 
Прожив ти щедро плідно!
Ти усім ділився з нами,
Не жалів нічого, рідний!
Ти працюєш без утом
У турботах день при дні,
Щоб достаток був удома,
Тепло, й затишок в сім’ї.

Тим, що маємо сьогодні,
Ми завдячуєм тобі,
Найдорожчий, найрідніший, 
Щастя ти даруєш всім!

Любий, добрий мій дідусю, я твоя онучка.
Прибігаю я до тебе, як поради треба...
Я твої слова розважні пам’ятати буду
У життя твою науку понесу я всюди!

Хай тебе в своїй опіці Бог не відпускає.
Хай тобі міцне здоров’я й силу посилає. 

З любов’ю внучка Тетяна.

Збірна Дніпров-
ського району 
успішно висту-
пила в чемпіонаті 
області з футболу 
серед команд сіль-
ських та селищ-
них рад. Згідно 
положення зма-
гань наш колек-
тив потрапив до 
Верхньодніпров-
ської зони, де по-
ступились лише 
господарям поля 
(0:2), перегравши 
суперників із Пя-
тихатського (3:0), 
Криничанського (3:1) та Солонянського (3:0) 
районів. Таким чином завоювали право грати 
у півфіналі проти дружини Апостолівського 
району. На жаль, маючи реальні шанси на 
перемогу, наші футболісти зазнали поразки 
(2:3).

Валентин Щербатюк, головний тренер: 
«Хочу подякувати всім гравцям збірної. 
Пропустивши два швидких голи ми змогли 
зрівняти рахунок. Здавалось от-от дотисне-
мо опонентів, але отримали гострий випад у 
свої ворота. Ні часу, ні сил вже не було, щоб 
відігратися. Серед двадцяти двох колекти-
вів області ми посіли 5 місце в загальноко-
мандному рейтингу. Як би ще більше фарту 
та об’єктивне суддівство, то збірна Дніпро-

петровського району 
у складі: Владислав 
та В’ячеслав Комарі, 

Геннадій Розметайло, Роман Кучер, Євген 
Ткаченко, Руслан Савінов, Максим Щер-
батюк, Дмитро Лещенко, Валерій Топаль, 
Владислав Волошин, Дмитро Смаль, Віта-
лій Астапенко, Микола Демченко, Микола 
Заболотний (с. Партизанське), Ігор Легеза, 
Олександр Погрібний, Дмитро Жиляк, Іван 
Синявський, Євгеній Саєнко, Владислав Ку-
тах (с. Балівка), Іван та Віктор Кузнєцови (с. 
Зоря) цілком заслужено грала б у фіналі».

Оргкомітет визначив кращих гравців пер-
шості. Серед них: воротар – Дмитро Смаль, 
захисник – Іван Кузнєцов, півзахисник – Іван 
Синявський та нападник – Віталій Астапенко.

Людмила СТРЕЖНЬОВА, 
голова ДРО ВФСТ «Колос».

СПОРТ

ЗА КРОК ДО ФІНАЛУ

ДІТИ ВЧАТЬ ІСТОРІЮ


