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Дніпровська зоря

З повагою Артьом ФІСУНОВ, голова райдержадміністрації,          Роман ПРУДЕНКО, голова районної ради.

Шановні юристи!
Прийміть сердечні вітання з на-

годи професійного свята – 
Дня юриста!

Вплив юристів на всі політичні та 
соціально-економічні процеси в державі важко 
переоцінити. Своєю багатогранною діяльністю, 
яка за роки незалежності набула нового змісту, 
ви активно сприяєте руху України на шляху 
побудови демократичної держави європейського 
типу, найбільшою цінністю якої є верховенство 
права, утвердження й забезпечення прав і свобод людини.

Твердо віримо, що високий професіоналізм, усвідомлене 
почуття відповідальності допоможуть вам завжди бути на 
висоті вимог нашого сьогодення. 

Бажаємо вам плідної роботи та подальших успіхів у 
зміцненні законності та правопорядку, особистого щастя, 
родинного добробуту на довгі роки.

Шановні працівники поштового зв’язку!
Щиро вітаємо вас 

із Всесвітнім Днем пошти!
Ваша невтомна праця забезпечує зв’я-

зок для спілкування та єднання людей, 
розділених великими відстанями, а 
глибока відданість своїй справі, опера-
тивність і відповідальність є запорукою 
розвитку поштового зв’язку.

Нехай вам завжди посміха-
ється доля та дарує міцне здо-
ров’я й довголіття, а «ві-
сточки», які ви приносите 
людям, будуть лише ра-
дісними.

Щастя й благопо-
луччя вам і ва-
шим родинам.

Шановні архітектори!
Вітаємо вас із Всесвітнім 

Днем архітектора!
Ви обрали професію, яка 

завжди була необхідна людям, 
та є окрасою їх життя. Ваша діяль-
ність неможлива без професійної 
підготовки, постійного самовдосконален-
ня, творчого натхнення та кропіткої щоден-
ної праці, бо створені вами будівлі та споруди 
служитимуть людству роками. Сьогоднішня 
архітектура має відповідати потребам та запитам 
людей, бути функціональною, органічною, якіс-
ною, красивою, а найголовніше – робити на-
вколишнє середовище комфортним.

З нагоди свята дозвольте побажати всім вам творчої 
наснаги, вдалих та сміливих рішень, нових архітектур-
них витворів, здоров’я, щастя та успіхів! 

З нагоди Всеукраїнського 
дня бібліотек в селі Горянівка 
Обухівської селищної ради 
зібралась вся дружна та мудра, 
духовно багата бібліотечна 
родина Дніпровського району.

Місце зустрічі вибране не 
випадково, адже саме Горянівська 
бібліотека, яка понад два 
десятиліття працювала в холоді 
та занепаді, все ж даруючи вогник 
знань своїм читачам, сьогодні є 
взірцем сучасного Храму книги, бо 
так часто називають бібліотеку на 
селі. Багато з бібліотекарів району 
із заздрістю дивились на оновлене, 
відремонтоване, обігріте та з 
любов’ю облаштоване приміщення  
Горянівської бібліотеки, з ІНТЕРНЕТ-БІБЛІОТЕКИ НА СЕЛІ:

МАЙБУТНЄ ЧИ 
РЕАЛЬНІСТЬ?
інтернетом та сучасним ноутбуком. Сьогодні жителі 
Горянівки вважають свою бібліотеку головною 
окрасою села, яка разом з храмом та школою стали 
духовним серцем громади.

Василь Гезь, Обухівський селищний голова, 
щиро привітав із професійним святом бібліотекарів 
та запевнив, що незабаром ще одна сучасна Інтер-
нет-бібліотека з’явиться на території Обухівської 
сільської ради біля птахофабрики. Вона матиме 
кілька комп’ютерів, підключення до мережі Інтер-
нет, оскільки багато місцевої молоді навчаються у 
вузах, здобувають освіту, тож для них це нагальна 
необхідність.

Василь Григорович пояснив, чому таку велику 
увагу в своїй роботі він приділяє культурі, духовності 
та підростаючому поколінню: «Я вважаю, що ми 
зазнали стільки втрат і не змогли стати на шлях 
розвитку, бо втратили головний стержень у житті 
– духовність і культуру. І зараз ми маємо останній 
шанс втілити через дітей те, що втратили самі. Я 
переконаний, що, тільки відродивши духовність, ми 
зможемо відродити нашу країну».

Яке ж свято без доброго слова, дзвінкої пісні, 
нагород та гучних оплесків?

Олександр Дейнека, перший заступник голови 
райдержадміністрації, депутат районної ради, з 
радістю привітав працівників бібліотечної сфери: «Бі-
бліотека – древня, й водночас дуже юна оселя люд-
ського розуму. Все життя Всесвіту зосереджене у цьо-

му магічному кристалі, що називається – бібліотека. З 
книгою ми пов’язали своє життя, з нею ми працюємо 
й відпочиваємо, їй ми безмежно віддані, бо книга – то 
пристанище мудрості, аптека для душі».

Олександр Валерійович вручив Грамоти 
Дніпровської райдержадміністрації за сумлінне 
ставлення до роботи, відповідальність та 
творчий вогник у душі: Олені Бантюковій, Ві-

кторії Юдіній, Оксані Антоненко, Тетяні 
Гурко, Тетяні Черниш.

Подяками голови районної ради 
нагороджені: Тетяна Рухлінська, Любов 
Книш, Алла Голик, Тетяна Сотула, Віра 
Семенюк.

Грамоти відділу культури, 
туризму, національностей та релігій 
вручила начальник відділу Вікторія 
Чередніченко, відзначивши кращих 
працівників бібліотек: Юлію Равшанову, 
Ірину Гичку, Людмилу Логачову.

Зі святом колег привітала Галина 
Гаврилова, директор Дніпропетровської 
центральної районної бібліотеки, яка 
наголосила, що особливим багатством 
бібліотек завжди були й будуть її кадри 
– талановиті досвідчені та кваліфіковані 

спеціалісти, безмежно віддані своїй справі.
Чудову концертну програму подарували 

бібліотекарям учні Горянівської середньої школи 
(директор Ніна Боярчук). Багато добрих слів 
прозвучало на адресу хранительок книги та мудрого 
слова. Звучали щирі пісні про любов до рідного краю. 

Вітали винуватців свята дітки також запальним 
танком, декламували вірші. Господарці Горянівської 
бібліотеки Любові Книш та ветеранам бібліотечної 
справи Катерині Головасі, Валентині Рибці, Валентині 

Задої,  Лідії Рубан діти вручили букети осінніх квітів. 
Важко навіть уявити, скільки в стінах бібліотек 

переплелось людських долонь, скільки збережено 
й упорядковано книг! Ріднити людей з книгою, 
відкривати красу й силу слова – найдостойніше 
покликання бібліотекарів, які з гордістю й честю 
віддають всі здобуті знання обраній професії.

Таміла ЖОРНЯК, с. Горянівка. Фото автора.

СВЯТО КНИГАРІВ
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Свій розвиток психологічна служба Дніпровського району розпочала 
з 2007 року, коли першими з’явилися посади практичних психологів 
у Ювілейній СЗШ №1 Світлана Богонська і в Ювілейній ПШ №2 Олена 
Антонова. Трішки пізніше свою працю у галузі практичної психології 
розпочали Юлія Немко в Новоолександрівській СЗШ та Людмила Бойко в 
Партизанській СЗШ. Координацію їх роботи здійснював обласний НМЦ. 

З часом більшість керівників почали усвідомлювати важливість наявності 
такого фахівця у закладі й когорта практичних психологів почала зростати. 
У відділі освіти з’явилася потреба у фаховому методичному супроводі, й 
було прийнято рішення ввести посаду практичного психолога методичного 
кабінету відділу освіти, який також виконуватиме функції завідувача 
районної психолого-медико-педагогічної консультації. Цю посаду в 2010 
році зайняла Антоніна Миколаївна Лаврушко. 

Так як кількість фахівців зросла, постало питання їх професійного 
спілкування одне із одним, тому у 2011 році утворилося методичне 
об’єднання «Гармонія» керівником якого стала Алла Василівна Дерягіна, 
практичний психолог Ювілейної СЗШ-1. Методичне об’єднання почало 
вирішувати безліч злободенних питань та проблем, які виникали у роботі 
ще зовсім молодої служби із скромним досвідом роботи. 

З вересня 2013 року психологічну службу району та районну психолого-
медико-педагогічну консультацію очолила Тетяна Дмитрівна Олійник. Вже 
тоді кадровий склад служби налічував 7 практичних психологів дошкільних 
навчальних закладів, 2 соціальних педагоги дошкільних навчальних закладів, 
15 психологів загальноосвітніх навчальних закладів та 1 соціальний педагог 

загальноосвітнього навчального закладу. Психологічним супроводом було охоплено увесь 
район через створення консультативного пункту на базі Ювілейної середньої школи №1 та 
безпосередніх виїздів по запитах у заклади, де були відсутні такі посади. Оскільки у службу 
влилися нові кадри, з’явився новий ентузіазм до роботи, й молода, активна та ініціативна, 
вона стрімко йшла вперед і підвищувала свій професійний рівень. На щомісячних засіданнях 
методичного об’єднання завжди обговорювалися важливі та актуальні питання й планувалася 
робота на майбутнє. Для фахівців першого року роботи було організовано «Школу молодого 
психолога». Запровадилася така форма роботи, як семінари-практикуми практичних психо-
логів і соціальних педагогів, де фахівці ділилися своїми надбаннями, особливостями умов 
роботи, оформленням кабінету, взаєминами з адміністрацією і педагогічним колективом. 
Майже всім своїм складом фахівці відвідували обласні навчально-методичні заходи, 
бажаючи кожного разу збагачувати свою професійну скарбничку, спілкуватися один із 
одним та розширювати професійні контакти. Так у квітні 2014 року методичне об’єднання 
пройшло навчання за програмою тренінгу «Воркшоп по роботі із дітьми та підлітками 
групи ризику», а згодом перший рівень 
у тренінгу по консультуванню «Базові 
навички консультування», який на базі 
району проводили методисти обласного 
НМЦ практичної психології та соціальної 
роботи – Інна Василівна Коблик та Наталія 
Володимирівна Савєльєва.

Частина практичних психологів 
викладали факультативні та спецкурси 
із психології. Результатом цієї діяльності 
стали перемоги на обласних олімпіадах 
з педагогіки та психології у 2012, 2013 
роках учениці Новоолександрівської 
СЗШ Мар’єю Алхімовою під 
керівництвом практичного психолога 
Юлії Василівни Немко. 

Час кидав свої виклики, і ми їх без страху 
приймали. Три літні місяці 2014 року всі 
фахівці долучилися до волонтерської 
роботи із надання психосоціальної 
допомоги людям, тимчасово переселеним 
із окупованих територій. Виїжджали 
щодня, включаючи вихідні дні, мобільними 
консультаційними групами. Така робота 
для всіх була новою, поки що не освоєною, 
тому інформацію черпали звідусіль та 
щодня отримували новий досвід. Хочеться зазначити, що цей досвід був неоціненний і кожний 
виніс із цієї літньої роботи те, що йому знадобилося у своїй роботі надалі. 

Продовжувалась співпраця із центром соціальних служб, службою у справах дітей, 
кримінальною міліцією. Спеціалісти даних служб беруть участь у роботі методичного 
об’єднання та долучаються до вирішення питань, що входять у їх компетенції.

У листопаді 2014 року в м. Новомосковську відбулося міжрайонне методичне 
об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів за темою: «Робота із сім’ями 
переселенців та дітьми, батьки яких знаходяться в зоні АТО». На методичне об’єднання 
були запрошені психотерапевт та спеціалісти різних служб. Наша зустріч стала кроком 
до нових знайомств та плідним обміном досвіду.

У грудні 2014 року дитячий фонд ЮНІСЕФ разом із Києво-Могилянською академією 
розпочали проект із комплексної психосоціальної допомоги постраждалим внаслідок конфлікту 
на Сході України. Група практичних психологів району пройшла тренінг за програмою 
«Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у 
школярів», після чого активно впровадили його в роботу всього району через навчання інших 
фахівців та надання їм методичних матеріалів  для подальшої роботи. Таке навчання було 
вкрай необхідне, адже до цього більшість фахівців все ж таки працювали інтуїтивно із новою 
проблематикою. На даному тренінгу ми познайомились із таким методом роботи як «Мета-

форичні проективні асоціативні карти» й вже весною 2015 року із задоволенням пройшли 
навчання у автора метафоричних карток Креатив 1, 2 і 3, співробітника Українського НМЦ 
Юрія Луценка. Навчилися новим методичним прийомам у роботі із цим інструментом.

Також новим кроком для нашої служби став розподіл методичного об’єднання за особливостями 
своєї роботи на методичне об’єднання фахівців психологічної служби ДНЗ – керівник Наталія 
Сергіївна Мельничук та методичне об’єднання фахівців психологічної служби ЗНЗ керівник – 
Юлія Василівна Немко. Фахівці та керівники закладів такими змінами були задоволені.

Методичним об’єднанням з лютого 2015 р. було організовано діяльність мобільних 
консультаційних груп для надання кваліфікованої допомоги у проведенні добору 
кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом та громадян для проходження 
служби у військовому резерві Збройних Сил у районному військовому комісаріаті.

Виходячи із стрімкого розвитку служби, весною 2015 року була проведена районна 
конференція «Керівники психологічної служби та адміністрація закладу - екологія 
взаємин». На конференцію були запрошені завідувачі ДНЗ, директори ЗНЗ, практичні 

психологи та соціальні педагоги. Із фахівцями психологічної 
служби працювала методист обласного НМЦ Наталія 
Володимирівна Савельєва, а на актуальні питання керівників за 
круглим столом відповідали начальник відділу освіти Рожеченко 
В.М., завідувач обласним НМЦ Віктор Петрович Мушинський і 
керівник психологічної служби району Тетяна Дмитрівна Олійник. 
Кращим досвідом роботи поділилися Юлія Немко та Юлія Паленко 
разом із керівникам своїх закладів. Ми разом працюємо й разом 
радіємо успіхам наших колег. Наталія Обух виявила бажання та 
взяла участь в обласному конкурсі «Психолог року-2015».

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалістів кожного року зростав 
і вже на початок 2016 року у нашому МО «Гармонія» нараховувалося 
три психологи, які отримали вищу кваліфікаційну категорію.

Із змінами в країні розпочалася зміна у форматі освіти 
району. У зв’язку із оптимізацією та децентралізацією в районі 
з’явились об’єднані територіальні громади, і це стало кроком до 
розформування існуючого методичного об’єднання.

За весь час розвитку та вдосконалення системи роботи 
методичного об’єднання фахівці визнали продуктивність та 
необхідність роботи наших зібрань. Це дає змогу практичним 
психологам та соціальним педагогам підвищувати теоретичний 
і науково-методичний рівень, наповнювати власну скарбничку 
знань, умінь та навичок, плідно взаємодіяти з колегами та в тісній 
співпраці зростати, планувати, реалізовувати, маючи надійну та 
дієву підтримку кожного. На останньому засіданні методичного 
об’єднання було розглянуто питання про необхідність подальшої 

співпраці фахівців та одноголосно прийнято рішення створити міжгромадське методичне 
об’єднання у межах Дніпровського району. Поряд із цим, у кожній із новостворених громад 
передбачається створення своїх методичних груп, та фахівців, що відповідатимуть за 
їх функціонування. Методична група фахівців психологічної служби закладів освіти 
Слобожанської селищної ради налічує 8 спеціалістів – 3 практичні психологи ЗНЗ, 2 
соціальні педагоги ЗНЗ, 3 практичні психологи ДНЗ.

З 2016 року для міжгромадського методичного об’єднання відкривається нова 
сторінка досягнень та звершень. Кожен із нас, фахівців психологічної служби, як ніколи, 
розуміє важливість процесів, відповідно до нових умов і тенденцій розвитку освіти, що 
відбуваються у країні сьогодні. Тому, маємо згуртуватися та докласти зусиль для спільної 
роботи на результат кожного. А підсумком нашої роботи стала презентація роботи 
служби на обласній науково-практичній конференції з нагоди 25-річчя «Досягнення та 
перспективи розвитку психологічної служби системи освіти Дніпропетровщини», яка 
відбулася 6 жовтня 2016 року в ПК «Шинник».

Тетяна Олійник, методист обласного НМЦ практичної психології, практичний 
психолог Слобожанської ЗОШ І ст. №2, завідувач психолого-медико-педагогічної 

консультації та відповідальна за функціонування психологічної служби закладів освіти 
Слобожанської селищної ради

25-РІЧЧЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

У вівторок відбулась оперативна нарада під го-
ловуванням голови райдержадміністрації Артьома 
Фісунова сільно з заступниками голови райдер-
жадміністрації, працівниками апарату, керівника-
ми структурних підрозділів райдержадміністрації, 
представники установ району.

Розглядались питання про заходи, що пройшли у 
районі за участю виконавчої влади з 27.09.2016 по 
03.10.2016 року. Доповідала Руслана Пікінер – про-
відний інспектор з питань інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю.  

Про оперативну обстановку на території району на 
минулому тижні (з 26 вересня до 2 жовтня 2016 року) 
виступив Олександр Захарченко, начальник сектору 
патрульної поліції Дніпропетровського районного 

відділення поліції.
Оперативна обстановка протягом минулого 

тижня на території Дніпровського району харак-
теризувалася зменшенням зареєстрованих заяв і 
повідомлень про кримінальні правопорушення та 
інші події до ЄО з 333 до 291, та зменшенням заре-
єстрованих до ЄРДР – з 63 до 52.

Із 291 зареєстрованої заяви та повідомлення 48 
– кримінальних правопорушень, з яких: 1 вбив-
ство (розкрито, матеріли виділені з раніше за-
реєстрованого кримінального провадження № 
12016040440001937 від 30.07.2016 за ч. 3 ст. 289 КК 

України); 1 грабіж (не розкрито); 27 крадіжок (9 роз-
крито); 1 незаконне заволодіння АМТ (не розкрито); 
3 факти незаконного обігу наркотичних речовин.

Протягом тижня розкрито 2 раніше вчинених зло-
чини. Із 48 кримінальних правопорушень встановле-
но осіб за 21 (п.в. розкриття – 43,8%; область – 28,3%)

На минулому тижні, 26.09.2016, було зареєстро-
вано факт замаху на вбивство, який було виділено 
з раніше зареєстрованого кримінального прова-
дження № 12016040440001937 від 30.07.2016 за ч. 3 
ст. 289 КК України, щодо незаконного заволодіння 
автомобілем Балуди Є.В. Цінським С.К., що мало 
місце 30.07.2016 близько 04.00 біля с. Василівка. 
Цінському С.К. одночасно було повідомлено про 
підозру у скоєнні даного кримінального правопору-

шення. Також 26.09.2016 зареєстровано факт погра-
бування, що мав місце 26.09.2016 близько 07.40 в м. 
Підгородне, вул. Північна, 44. В матеріалах справи: 
«Невідомий шляхом вільного доступу, через незачи-
нені двері, проник до вказаного будинку, де на той 
час знаходилась Умановська А. О. з малолітньою ди-
тиною. Вона, помітивши зловмисника, намагалась, 
схопити його за рукав та зупинити останнього, однак 
невідомий, відштовхнувши її руками, від чого жінка  
впала і вдарилась головою об підлогу. Тож зловмис-
ник свій намір не довів до кінця від незалежних від 
нього обставин, при цьому випустив з рук шкатулку 
з виробами із жовтого металу й з місця злочину втік. 
У подальшому, після пограбування, Умановською 
А.С. в ході огляду речей встановлено, що зловмис-
ник заволодів гаманцем із грошима у сумі 100 тис. 
грн. (к.п. № 12016040440002401 від 27.09.2016 за ч. 3 
ст. 186 КК України)».

На минулому тижні знято з контролю НПУ 1 злочин 
(ТТУ Волошко І.В. к.п. № 12016040440002010 ч. 1 ст. 121 
КК України). Повідомлено про підозру Гілевич О.А.

Направлено за належністю до Магдалинівського 
відділення поліції 1 кримінальне провадження № 
12016040440001835 за фактом вилучення боєпри-
пасів під час обшуку 15.07.2016 приміщення ТОВ 
«Дубрава» на території Магдалинівського району. 
Дане провадження знаходилось на контролі НПУ.

ПОЛІЦІЯ ПРАЦЮЄ В ШТАТНОМУ РЕЖИМІ

Паркан психологічного розвантаження для першоклас-
ників у рамках тижня психології в Слобожанській ПШ.
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«Дніпровська зоря»У КРАЇН А  -  ЦЕ  М И

У кожної людини є рідний куточок на Землі, 
який живить веселкову душу й плекає серце, мов 
струна, переливами маминих мрій. Цей край ще 
називають батьківським порогом, і шлях до ньо-
го пролягає через пахучії жита, і де б не був ти в 
білім світі, життя дорога сюди завжди поверта…

Обухівка – велике, красиве селище з багатою іс-
торією та добрими працьовитими людьми. Цьогоріч  
день селища обухівчани відзначали в особливо під-
несеному настрої, адже за минулий рік багато чого в 
житті їх малої батьківщини змінилося. 

З гордістю можна сказати, що в цьому році від-
ремонтовано 30% всіх вулиць та доріг на терито-

рії ради та п’ять заасфальтовано повністю, а також 
освітлено 25% всіх вулиць. Проведено капітальний 
ремонт приміщення Горянівської сільської бібліоте-
ки. В центральному парку з’явились майданчики для 
відпочинку дітвори та дорослих людей. Сучасний і 
красивий дитсадок «Орлятко» після довготривалого 
відпочинку знову зустрічає щодня в привітні обійми 
Країни Знань галасливу дітвору. Велика увага при-
діляється в громаді школам, навчанню й вихованню 
підростаючого покоління, на яке Обухівський селищ-
ний голова покладає 
великі й світлі надії 
на майбуття. «Діти 
й молодь – це наше 
завтра, тож від того, 
скільки сьогодні ми 
зможемо вкласти в 
них знаннь, уміння, 
сили та добра, та-
кими творцями зав-
трашнього дня вони 
і стануть», – постій-
но підкреслює Ва-
силь Григорович.

У цьому році 
Обухівська громада 
зробила вагомі кро-
ки в добровільному 
об’єднанні з Но-
вомиколаївською 
сільською радою 
Петриківського ра-
йону. Та ще один 
нематеріа л ьн и й, 
але величезний здо-
буток отримало се-
лище нещодавно. Нарешті повернуто славетну істо-
ричну назву, за якою сумували жителі десятки років.   

«Наше селище засноване наприкінці XVI сторіч-
чя. Започаткували його козаки, які йшли із Запорізь-
кої Січі й зупинялися в плавнях Придніпров’я. Ім’я 
першого козака, що оселився на цих благословен-
них землях, було Обух – звідти й назва селища. За-
порожці розселилися в різних куточках і заснували 
хутори,– з гордістю 
розповідає Василь 
Гезь. – Зараз наше 
селище після стіль-
кох років знову но-
сить назву Обухів-
ка та є найбільшим 
на Придніпров’ї, 
тут проживає 16,5 
тисяч людей. Се-
лище красиве й су-
часне, озеленяємо 
його, розвиваємо 
і нфра с т ру к т у ру. 
Плануємо наступ-
ного року розпо-
чати будівництво 
двох дитячих са-
дочків, відкрити ін-
тернет-бібліотеку».

Цього свята чека-
ли з нетерпінням не 
тільки обухівчани, 
а й гості, яких за-
вітало в Обухівку 
дуже багато. 

Привітав з Днем селища обухівців заступник голо-
ви Дніпропетровської облдержадміністрації Каміль 

Примаков. «Я з радістю прийняв за-
прошення завітати на це свято. Про-
йшовся ярмарком. Все організовано 
на найвищому рівні. Бажаю жите-
лям селища здоров’я, натхнення та 
миру. Щоб найближчим часом вони 
створили об’єднану громаду і зро-
били її ще красивішою», – побажав 
Каміль Примаков. 

Щирі слова найкращих побажань 
у День селища прозвучали від голо-
ви Дніпровської райдержадміністра-
ції Артьома Фісунова, заступника 
голови районної ради Любові Білої, 
заступника начальника відділу осві-
ти РДА Марії Нємцової, помічни-
ка депутата обласної ради Віктора 
Шинкевича Ілони Удовиченко. Кра-
щі представники громади отримали 
Грамоти, Подяки та подарунки.

 Обухівці пам’ятають ветеранів, ша-
нують їх. Це вони відстояли сім деся-
тиліть тому мир і щасливу долю для 
всіх нас. Тому особливо проникливо 
звучали вітальні слова Семена Кални-
ша, голови Обухівської ветеранської 
організації Але, на жаль, і зараз не 
все спокійно в нашій країні, лунають 
постріли та ллється кров українських 
синів і дочок. За мирне небо та гід-

ність, цілісність кордонів нашої держави стоять на сто-
рожі захисники рідної Вітчизни.

Вшановуючи пам’ять всіх, хто загинув, виконую-
чи свій обов’язок перед Батьківщиною, до меморіалу 
пам’яті загиблим героям, святого місця для всіх жи-
телів селища, поклали квіти за-
ступник голови Дніпропетров-
ської облдержадміністрації Ка-
міль Примаков та Обухівський 
селищний голова Василь Гезь.

Щоб там не 
було, життя не 
зупиняється ні 
на мить, і сим-
волом його про-
довження є поя-
ва на світ нової 
людини. Новона-
роджена донечка 
Амелія з’явилась 
нещодавно в ро-
дині Дишуків, 
Дмитра Воло-
димировича та 
Наталії Олек-
сандрівни. З цією радістю щасливих 
батьків вітала вся обухівська дружня 
родина.

Навік благословенна та година - 
злиття сердець, мов тьохкіт солов’я, 
коли людина вибрала людину. Саме 
в День свята побралися подружжя 
Діана та Сергій, які віднині створили 
молоду родину з прізвищем Рубан.

Сім’ї, де багато років панує любов, 
Суркови Павло Миколайович та Га-

лина Григорівна, а також Яшник Іван Арсенійович 
та Марія Михайлівна, відзначили відповідно срібне 
та смарагдове весілля.

Тож і молодят, і ювілярів родинного життя, від 
імені всієї громади привітав Василь Гезь, заклика-
ючи всіх любити один одного та завжди цінувати 
кожну мить життя.

Яскравим і багатим був селищний ярмарок. На-

родні умільці представили на розсуд покупців това-
ри на всі смаки. Тут і глиняні вироби, і вишиванки, 

поробки з мушлів та прикраси зі стрічок, 
петриківські розмальовки та інші предмети 
ручної роботи. Тетяна Новченкова завітала 
на ярмарок з квітами, виготовленими влас-
норуч: «Раніше виготовляла тваринок, а те-

пер – квіти. Це все робиться годинами, дуже копітка 
праця. Ціна доступна – від 10 до 40 гривень».

Надзвичайний незабутній святковий концерт до 
Дня селища підготували учасники художньої само-
діяльності Обухівського Будинку культури (дирек-

тор Валентина Ткаченко, художній керівник Олек-
сандра Колесень).

Дитячий концерт вітальною піснею відкрила Яна 
Троцька. Тепло 
приймали глядачі 
виступи танцю-
вальних колективів 
Обухівської СШ N1 
під керівництвом 
Калачевської С.А. 
та “Світанок” Горя-
нівської СШ, слу-
хали співи солістів: 
Євеліни Дьоміної, 
Даши Шульги, Олі 
Тішиної, Ангелини 
Антоненко, Сабіни 
Джафарової, ди-
вувались фокусам 

юного мага 
Руслана Калачевского.

Концертну програму дорослих учасників ху-
дожньої самодіяльності розпочав ВІА “Контакт” 
(ударник Василь Бердо, клавіші – Олександра 
Дем’яненко, бас гітара – Василь Готвянський, 
ритм гітара – Павло Готвянський, соліст – Ста-
ніслав Антоненко), а також виступали: тріо “Обу-
хівські молодиці” (Любов Готвян, Галина Моска-
ленко, Галина Литвин), дует “Бердичі” (Василь 
Бердо та Олександра Дем’яненко), Микола Ка-
рабаза, Станіслав Антоненко, Юлія Бердо, Майя 
Рибалко, гості з сел. Партизанське – Олександр 
Тарасов та Аліна Ковтун. Ведучі свята Максим 
Біріло, Яна Кулікова та Ольга Чернієнко щиро ві-
тали всіх глядачів. 

На святі була розіграна лотерея. Призів було 
дуже багато, а головний– холодильник дістався 
Олені Гусамовій.

Бажаючі мали змогу посмакувати солдат-
ською кашею. Дітки залюбки бавились з яскра-
вими казковими героями, що завітали в цей 
день, щоб додати енергії, радості та щасливих 
хвилинок малечі.

Справжнім сюрпризом для учасників святко-
вого дійства стало супероригінальне зачарову-

юче вогняне шоу зі словами «Слава Обухівці»! 
Таміла ЖОРНЯК, сел. Обухівка. Фото автора.

ОБУХІВКА В ОЧІКУВАННІ ЗМІН
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В приміщенні Дніпровської районної ради відбулася конференція педаго-
гічних працівників Дніпровського району за участю голови райдержадмі-
ністрації Артьома Фісунова. 
Конференція проходила під го-
ловуванням начальника відділу 
освіти, молоді та спорту РДА 
Лариси Сафронової, і зібрала 
близько 150 освітян. Розпочалася конфе-
ренція з вручення грамот за результатами 
минулого навчального року.

Цьогоріч грамотами голови РДА за сум-
лінну творчу працю, високий рівень про-
фесіоналізму, вагомий внесок у розвиток 
освітянської галузі Дніпровського райо-
ну та з нагоди Дня знань були відзначені: 
Світлана Авраменко, вчитель англійської 
мови КЗ Підгородненський навчально-ви-
ховний комплекс №1; Лариса Бабенко, 
вчитель географії комунального закладу 
Підгородненська СЗШ №3; Інна Баранець, 
завідуюча КЗ «Дошкільний навчальний 
заклад загального розвитку № 17 «Орлят-
ко» Кіровської селищної ради; Ніна Біла, 
вчитель української мови та літератури КЗ 
Зорянська СЗШ; Ніна Боярчук, директор 
КЗ Горянівська СЗШ; Любов Гладка, ди-
ректор КЗ Кіровська СЗШ № 2; Лариса Говоруха, заступник директора з на-
вчально-виховної роботи КЗ Кіровська СЗШ; Віра Джур, директор КЗ Кіров-
ська СЗШ; Тетяна Дядюк, директор КЗ Шевченківська СЗШ; Аліна Євтухов-
ська, завідуюча комунального дошкільного навчального закладу загального 
розвитку № 7 «Івушка» Підгородненської міської ради; Світлана Каліберда, 
директор КЗ Підгородненська СЗШ № 2; Олександр Кислицький, директор КЗ 
Миколаївська СЗШ № 2; Світлана Коваленко, завідуюча комунальним дошкіль-
ним навчальним закладом комбінованого типу «Чарівна казка» Любимівської 
сільської ради; Тетяна Костюченко, завідуюча КЗ «Дошкільний навчальний 
заклад загального розвитку № 4 «Рябінушка» Олександрівської сільської ради; 
Галина Кошля, вчитель початкових класів КЗ Балівська СЗШ; Юрій Крічке-
вич, директор КЗ Підгородненська СЗШ № 3; Людмила Кулак, директор КЗ 
Зорянська СЗШ; Марина Малова, заступник директора КЗ Дніпропетровський 
районний Будинок дитячої творчості; Ірина Мамон, директор КЗ Горьківський 
навчально-виховний комплекс; Людмила Масалова, директор КЗ Любимівська 
СЗШ; Ірина Мітюшина, музичний керівник КЗ «Дошкільний навчальний за-
клад загального розвитку № 3 «Буратіно» Чумаківської сільської ради; Ольга 
Перебийніс, завгосп КЗ Підгородненський навчально-виховний комплекс; На-
талія Піскун, вчитель зарубіжної літератури КЗ Підгородненська СЗШ № 2; 
Надія Світлична, директор КЗ Баглійська СЗШ І-ІІ ступенів; Оксана Скорик, 
директор КЗ Миколаївська СЗШ № 1.

Продовжила конференцію своїм виступом Лариса Сафронова з питанням 
«Підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 
2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік». Лариса 
Борисівна ознайомила учасників педагогічної конференції з Концепцією нової 
української школи, змінами до оновлених програм початкової школи. Було за-
значено, що реформа орієнтована на те, щоб зробити випускника конкурентно-
здатним у 21-му столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до 
критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інно-
ватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.

Формула «Нової української школи» складається з 8 базових компонентів: но-
вого змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для 
успішної самореалізації в суспільстві; педагогіки, що ґрунтується на партнер-
стві між учнем, учителем і батьками; умотивованого учителя, який має свободу 
творчості й розвивається професійної орієнтації на потреби учня в освітньому 
процесі, дитиноцентризм; наскрізного процесу виховання, який формує цінно-
сті; нової структури школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути 
компетентності для життя; децентралізації та ефективного управління, що на-
дасть школі реальну автономію; справедливого розподілу публічних коштів, 

який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.
Відповідно до проекту нового базового Закону «Про освіту» ключовими для 

Нової української школи визна-
чено такі 10 компетентностей: 
спілкування державною (і рід-
ною у разі відмінності) мовами; 
спілкування іноземними мова-

ми; математична грамотність; компетент-
ності в природничих науках і технологіях; 
інформаційно-цифрова компетентність; 
уміння навчатися впродовж життя; соціаль-
ні і громадянські компетентності; підпри-
ємливість; загальнокультурна грамотність; 
екологічна грамотність і здорове життя. 
Таким чином, окрім традиційних компе-
тентностей, таких як, наприклад, рідна та 
іноземна мови, математична грамотність, 
серед них мають бути і підприємництво, 
і фінансова грамотність, громадянська та 
культурна компетентність, вміння працю-
вати в команді, критичне мислення.

Система освіти має почати працювати на 
потребу дитини, основним гаслом у освіт-
ніх галузях прогресивних країн зараз є 
«Освіта – для життя». І в цьому контексті 
вчитель має змінити свою роль по відно-

шенню до учня як на партнерську та підтримуючу.
Оновлені програми дають можливість досягати результатів навчання не шля-

хом механічного зубріння, а більш цікавими і прийнятними методами для дітей 
початкової школи. Отже, у новому навчальному році нас чекають принципові 
зміни: 1. Самостійність учителя. Вчителі самостійно визначатимуть кількість 
годин, необхідну для вивчення певної теми. Вони можуть самі обирати поря-
док вивчення тем. 2. Домашні завдання забиратимуть менше часу й сил. У МОН 
вирішили, звичайно, не повністю відмінити, але зменшити обсяги домашніх за-
вдань. Відтепер домашніх завдань не буде на вихідні, свята та канікули. 3. Оці-
нювання – це конфіденційна інформація, яка стосується лише вчителя, дитини 
та її батьків, тобто навчальні досягнення учнів не мають озвучуватися на бать-
ківських зборах чи вивішуватися публічно у вигляді різноманітних рейтингів.

Також знято оцінювання каліграфії, вимоги до якої були занадто деталізовані 
в попередній редакції документу, залишено лише вимогу, що письмо має бути 
охайним та розбірливим. Учням не будуть знижувати оцінки за «неправильний» 
відступ кількості клітинок та рядків. Вилучено вимоги та критерії щодо підпи-
сання зошитів та щомісячну оцінку за ведення зошитів. З олівцями, але без чер-
воної ручки у першому класі. Дітям, нарешті, дозволять писати олівцями, а не 
обов’язково пером чи кульковою ручкою, аби вони могли легко стерти помилки. 
Окрім того, у програмі для початкової школи з англійської мови першокласники 
не відтворюватимуть графічне зображення слів, а більше уваги приділятимуть 
розвитку усного мовлення.

В обговоренні питання порядку денного конференції взяли участь: Ірина Ма-
мон – директор КЗ Горьківський навчально-виховний комплекс «Реалізація на-
уково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості грома-
дянського суспільства» через курси за вибором»; Людмила Кулак – директор КЗ 
Зорянська СЗШ «Доцільність створення НВК на базі КЗ Зорянська СЗШ»; Надія 
Світлична – директор КЗ Баглійська неповна СШ І-ІІ ступенів; Наталія Піще-
та – вчитель початкових класів КЗ Підгородненська СЗШ № 2 «Досвід роботи 
вчителів КЗ Підгородненська СЗШ-2 за технологією «Росток» як успішний чин-
ник соціалізації особистості молодшого школяра як крок до реалізації Концепції 
«Нової школи»; Євгенія Соломко – заступник директора КЗ Партизанська СЗШ 
«Робота з обдарованими дітьми»; Надія Грищенко – голова профспілки праців-
ників освіти Дніпровського району.

На конференції був підведений підсумок розвитку освіти у 2015-2016 навчаль-
ному році й поставлено ряд завдань перед педагогічними працівниками району 
на новий 2016-2017 навчальний рік.

Марія НЄМЦЕВА, методист методичного кабінету 
відділу освіти, молоді та спорту РДА.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

В минулому році Асамблея ООН прийняла ряд 
рішень, що визначають глобальне спрямування дій 
на подолання бідності, сприяння процвітанню і 
благополуччю для всіх країн. Громади Дніпровського 
району не можуть бути байдужими і активно 
долучаються  до вирішеня цих проблем. Тому, 
напередодні Дня людини похилого віку в нашому 
районі традиційно відбувся пленум ветеранських 
організацій, на якому обговорювались питаня 
про роботу щодо надання ветеранам юридичної, 
медичної та матеріальної допомоги. 

Голова районної ради ветеранів Олександр 
Білоконенко у своїй доповіді наголосив: «Проблеми 
захисту соціально-економічних і вікових інтересів 
літніх людей є основою всієї роботи ветеранських 
організацій. Сьогодні мільйони ветеранів, 
малозабезпечених пенсіонерів стали найбільш 
уразливими верствами населення, але не дивлячись 
на це, ветерани виступають як консолідуюча сила 
суспільства. В країні створена законодавча база для 
соціального захисту ветеранів. Але, на превеликий 
жаль, вона не діє в повній мірі, тому нам слід дбати 

про виконання законів щодо соціального 
захисту людей похилого віку.

А це означає – налагодження тісного 
зв’язку з органами влади, волонтерами, 
підприємцями для надання конкретної 
адресної допомоги ветеранам, особливо 
нужденним, одиноким, прикутим до 
ліжка. Наше основне завдання полягає 
в тому, щоб вони не відчували себе 
непотрібними, і необхідно робити все 
можливе, щоб люди поважного віку отри-
мували допомогу, підтримку та увагу. 

Голови первинних організацій повинні  
потурбуватись про те, щоб кожен ветеран 
зміг отримати правову консультацію 

юриста, безпосередньо 
за місцем проживання, 
що дасть змогу 
вирішити нагальні 
правові питання. 
Ветерани нашого 
району враховують 
всю складність 
соціально-економічної 
і суспільно-політичної 
ситуації в країні, готові 
підтримувати всі нові, 
антикорупційні та 
демократичні зміни в державі та висловлюють надію 
на взаємне поважне відношення.

Згідно указу Президента України в День людини 
похилого віку 1 жовтня ми відзначаємо День 
ветерана. Тож зичу всім доброго здоров’я, натх-
нення в ветеранській роботі, миру й сімейного 
благополуччя».

На запитання членів місцевих ветеранських 
організацій відповідали спеціалісти Пенсійного 

Фонду – заступник 
начальника Вікторія 
Салабай, управлін-
ня праці та соціаль-
ного захисту – за-
ступник начальника 
Світлана Бессараб, 
заступник головно-
го лікаря Централь-
ної районної лікарні 
Ольга Зеленіна, керівник Слобожанського Бюро безоп-
латної правової допомоги Владислав Колесников.

Перед зібранням виступив Микола Безклуб, депу-
тат районної ради, заступник головного лікаря Цен-
тру первинної медико-санітарної служби району. Він 

надав роз’яснення щодо медичних послуг, які вете-
рани можуть отримувати безкоштовно, щодо проце-
дури відкриття аптеки у селі та як отримати пільги 
на ліки для ветеранів. 

Голови первинних ветеранських організацій 
обмінялись досвідом роботи та обговорили нагальні 
проблеми.

Таміла ЖОРНЯК. На фото автора: обговорення 
проблем ветеранів на пленумі.

ПЛЕНУМ

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  ВЕТЕРАНІВ
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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.

Господарочка

СМАЧНОГО!
КУРЯЧИЙ РУЛЕТ

Інгредієнти для омлету: яйце – 3 шт, сир голланд-
ський – 100 г, майонез – 100 г, крупа манна – 2 ст. л.,

Для фаршу: фарш курячий – 350 г, соєвий соус – 2 ст. л., 
цибуля ріпчаста – 1 шт, перець чорний, сіль (за смаком).

Приготування: спочатку займіться омлетом. Для цьо-
го сир натріть на дрібній тертці. Змішайте яйця, сир, ма-
йонез і манку. Дайте постояти 10 хв., щоб манка набухла. 
За цей час ви встигнете зробити фарш. Для цього в чашу 
блендера покладіть нарізану цибулю, налийте соєвий 
соус і все перетворіть в пюре. Додайте його в курячий 
фарш, перемішуйте, поперчіть і, якщо треба, посоліть. 
Нагріваємо духовку до t = 180оС. Деко застеліть пекар-
ським папером, намажте рослинним маслом і вилийте на 
нього омлет. Розрівняйте в однаковий за товщиною пря-
мокутник. Запечіть в духовці, він повинен трохи зарум’я-
нитися. Вийміть, за допомогою паперу зніміть з дека і 
переверніть папером вгору. Позбавтеся паперу. Якщо він 
буде погано відходити, то допоможіть собі ножем, зрі-
зуючи його як при філірування риби. Тепер розподіліть 
фарш по всій поверхні омлету. Згорніть в щільний рулет 
і загорніть його в фольгу. Запікайте його при t = 180оС 
приблизно 40 хв. Вийміть і дайте повністю охолонути. 
Це треба для того, щоб весь сік всередині фольги вбрався 
в рулет, і він залишився соковитим. Його можна їсти, як 
холодним на закуску, так і в якості гарячого для вечері. 
Потрібно лише трохи його підігріти.

Успіх — це здат-ність крокувати від однієї невдачі до ін-шої, не втрачаючи ентузіазму. 
Якщо хтось має терпіння дочека-тись, коли прийде час, щоб розпра-вити крила, то він обов’язково полетить. 

КУНЖУТНЕ ПЕЧИВО
Інгредієнти: кунжут білий – 160 гр, борошно пше-

ничне – 70 гр, цукор – 100 гр, яйця курячі – 1 шт., масло 
вершкове – 60 гр, лимонний сік – 2 ч. л., кухонна сіль – 
0.25 ст. л., ванілін – 1 щіпка, розпушувач тіста – 0.5 ч. л.

Приготування: для того, щоб печиво було особливо аро-
матним і хрустким, кунжут потрібно обсмажити на сухій 
сковороді до золотистого кольору. Постійно його помішуй-
те, щоб рівномірно просушити. Ви самі відчуєте, коли ви-
стачить: з’явиться приємний горіховий аромат. Даємо кун-
жуту охолонути. Тим часом просіюємо в миску пшеничне 
борошно разом із розпушувачем і сіллю. Окремо з’єднуємо 
м’яке вершкове масло з цукровим піском і ваніліном (мож-
на замінити чайною ложкою ванільного цукру). Розтираємо 
все й додаємо одне куряче яйце й сік лимона. Все гарнень-
ко збиваємо, щоб цукровий пісок підтанув. Потім додаємо 
борошняну суміш і все перемішуємо. В кінці насипаємо 
обсмажений кунжут. Перемішуємо тісто. Воно виходить 
досить в’язкої консистенції, не особливо щільне. Тепер 
включаємо грітися духовку (175о – 180о С), застилає пер-
гаментним папером. Відкидають тісто. Для цього просто 
перекладаємо його в поліетиленовий пакет або кондитер-
ський мішок, відрізаємо край (на пару сантиметрів) і видав-
люємо тісто у вигляді кругляків. Тільки не дуже великих, 
так як тісто дуже сильно розповзеться по поверхні в процесі 
випічки. Готуємо кунжутне печиво при такій же темпера-
туру не більше 15 хв. Через 10 хв найкраще перевірити його: 
краї почнуть рум’яниться, але в центрі печиво не особливо 
зміниться за кольором. Поки готується перша партія, від-
кидають другу і слідом в духовку. Готовому кунжутному 
печиву дайте кілька хвилин охолонути й затвердіти. А те-
пер можна ласувати хрусткою й дуже смачною домашньою 
випічкою. Тільки сильно не захоплюйтеся: печиво до непо-
добства калорійне!

Волоська середня школа запрошує 
випускників минулих років на святкуван-
ня 80-річчя від Дня народження закладу.

Свято відбудеться 13.10.2016 року, поча-
ток о 10 годині в приміщенні школи.

З повагою адміністрація Волоської СШ.

ВИШУКАНИЙ ЯБЛУЧНИЙ ЧАЙ
Інгредієнти: яблуко – 3 шт, лимон – 1 шт, чай чорний – 50 г, 

цукор (дрібний) – 2 ст.л., гвоздика – 1 ст.л., кориця – 2 палички.
Час приготування – 2 год. Час настоювання – 2 тижні.
Приготування: розігрійте духовку до 100ᵒС. Яблука по-

чистіть, наріжте кубиками. Помістіть яблука в глибоку мис-
ку, додайте лимонний сік і цукор, добре перемішайте. Ви-
кладіть яблука в один шар на деко, поставте в розігріту ду-
ховку і сушіть 1 год. 30 хв. Вийміть яблука з духовки і дайте 
повністю охолонути. Корицю й гвоздику підігрійте на сухій 
сковороді на середньому вогні близько 2 хв. Перекладіть в 
ступку і гарненько розітріть. Можна змолоти в блендері, але 
ступка дозволить добути більше аромату з спецій. У вели-
кій мисці змішайте чай, спеції й яблука. Добре перемішайте. 
Перекладіть чайну суміш в герметичну ємність і настоюйте 
2 тижні. Заварюйте, як звичайний чай. Смачного!

КП«РГ«Дніпровська зоря» оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад: заступника ре-
дактора, відповідального секретаря; фотокорес-
пондента. Вимоги до претендентів: громадянство 
України; повна вища освіта за напрямком роботи; 
стаж роботи за фахом не менше 3-ох років; володін-
ня персональним комп’ютером в обсязі користува-
ча програмного забезпечення. Довідки за адресою: 
смт Слобожанське, вул. Теплична, буд. 23, кімн. 
22. Телефони для довідок: 753 61 02; 753 70 53.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Дніпропетровської рай-
держадміністрації за адресою: смт. Слобожанське (колиш. Ювілейне), вул. Будівельників (колиш. Фрунзе), 
18 (під’їзд 1, поверх 1) оприлюднено проект «Детальний план частини території Новоолександрівської сіль-
ської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області за межами населеного пункту в районі 
194-196 км автошляху М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварене щодо можливості розміщення комплексу при-
дорожнього сервісу та садівницького поселення». 

Проект розроблений на підставі розпорядження Дніпропетровської РДА № Р-98/0/291-16 від 11.04.16р.  
Головною метою проекту є: уточнення функціонального використання окремої території за межами на-
селеного пункту, визначення планувальної структури і функціонального використання, просторової ком-
позиції комплексу (зони) придорожнього сервісу, параметрів забудови окремих земельних ділянок та їх 
груп, напрямів організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних 
засобів, обґрунтування потреб формування садівницького поселення, розбивка кварталів з прив’язкою до 
місцевості, червоних ліній та ліній регулювання забудови, проектний зв’язок нової забудови з існуючою 
вулично-дорожньою мережею вулиць обласного центру, формування пропозицій можливого розташуван-
ня різних об’єктів з метою залучення інвестицій, тощо. Із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, 
екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, згідно інтересів територіаль-
ної громади заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території сільської ради.

Основні положення та ДПТ представлені для ознайомлення в прийомні дні понеділок, п’ятниця з 
03.10.2016р. по 03.11.2016р., пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на адресу відділу мі-
стобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Дніпро-
петровської райдержадміністрації смт. Слобожанське (колиш. Ювілейне), вул. Будівельників (колиш. 
Фрунзе), 18 до 03.11.2016р., тел. для довідок (056)753-69-39.

ОВНИ. Ваш авторитет і популярність помітно 
зростуть. А особиста чарівність і працездатність 
збільшать ймовірність успішного вирішення фінан-
сових проблем. Вихідні – для дому та сім’ї.

ТІЛЬЦІ. Тиждень обіцяє бути досить напруже-
ним та насиченим подіями, тож краще все плану-
вати. Приділіть час залагодженню 
старих проблем та чекайте на знач-
ні прибутки. Можете покластися 
на допомогу друзів.

БЛИЗНЮКИ. Гарний період 
для кар’єрного росту. Ваша рішу-
чість, активність і діловитість не 
залишаться непоміченими. Але по-
старайтеся не розпорошувати час і 
сили даремно. Не поспішайте.

РАКИ. Не зупиняйтеся на до-
сягнутому – сміливо підкорюйте 
чергову вершину і в кар’єрі, і в ко-
ханні. Хтось поруч з вами здатен 
легко вийти з рівноваги, але самі 
не давайте для цього приводу. 

ЛЕВИ. Не варто сумніватися у власних силах, недо-
вірливість вже не раз підводила вас. Ви все зможете, 
якщо захочете! Можете сміливо розраховувати на до-
помогу друзів і близьких родичів. 

ДІВИ. Тиждень може виявитися насиченим та 
напруженим, але це не повинно лякати вас. Не со-
ромтеся проявити свої організаторські та лідерські 

якості. Але не давайте волі негативним емоціям. 
ТЕРЕЗИ. З’явиться можливість змінити умови ро-

боти чи проживання, тільки вчасно проявіть ініціати-
ву. У більшості питань можете розраховувати на під-
тримку друзів. У вихідні бажано уникати конфліктів. 

СКОРПІОНИ. Не варто розраховувати на миттєві 
результати та прибутки, однак ви 
точно не залишитеся у мінусі, ще 
й з’явиться можливість додатково 
заробити. 

СТРІЛЬЦІ. Висока працездат-
ність, заповзятливість і впевне-
ність у собі можуть виявитися 
предметом заздрості оточуючих. 
Вас помітить і гідно оцінить керів-
ництво і ще хтось небайдужий вам.

КОЗЕРОГИ. Ви зумієте зміни-
ти на краще відносини з колегами 
та близькими людьми. Не всту-
пайте в гострі суперечки, вони не 
принесуть нічого корисного. 

ВОДОЛІЇ. Будьте відкриті для но-
вих пропозицій, і вони почнуть надходити до вас у вели-
кій кількості. Але поки що не підписуйте жодних паперів 
без гострої потреби. У вихідні спокійно відпочиньте.

РИБИ. Плануючи що-небудь, не розголошуйте 
свої задуми. Є шанс налагодити корисні ділові зв’яз-
ки, що сприятливо відіб’ється на вашому соціально-
му статусі. Вихідні — для особистих справ.

Втрачений держаний акт на право приватної влас-
ності на землю Сергія ДП Дн № 039669, виданий на 
ім’я Черкас Ольги Іванівни Новоолександрівською 
сільською радою народних депутатів 27.07.1999, вва-
жати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні відділу містобудування,  

архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Дніпропетровської 
райдержадміністрації за адресою: смт Слобожанське, вул. Будівельників, буд. 18, оприлюднений проект 
«Детальний план частини території Любимівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської 
області» за межами населеного пункту:

ДПТ розроблений на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації № Р-301/0/291-16 
від 12.09.2016 р.

Головною метою проекту є: відродження існуючої сільськогосподарської території за межами населеного 
пункту, проектне відображення можливого розташування об’єктів у межах містобудівного, санітарного, 
екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, згідно інтересів територіаль-
ної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території сільської ради; визначення 
всіх планувальних обмежень використання території згідно з ДБН, ДП та інше; визначення напрямків ор-
ганізації транспортного та пішохідного руху, обґрунтування.

Основні положення та ДПТ представлені для ознайомлення в прийомні дні: понеділок, п’ятниця, з 07.10.2016 
р. по 07.11.2016 р. Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на адресу відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Дніпропетровської рай-
держадміністрації за адресою: смт Слобожанське, вул. Будівельників, буд. 18, до 07.11.2016 р.

Тел. для довідок (056) 753-69-39. 

Споживче товариство Дніпропетровського ра-
йону продає нежитлове приміщення – об’єкт: ча-
стина магазину літера «К» Торгівельного комплексу 
(приміщення № 8, № 9, № 10, № 11) площею 248,1 кв. 
м., розташований за адресою: Дніпропетровська 
область, Дніпровський район, с. Новоолексан-
дрівка, вул. Паркова, буд. 4а. Ціна продажу 350 000 
грн. Телефон для довідок: 095 144 46 36.

Колективи Дніпровської районної державної 
адміністраціі та районної ради висловлюють 
щирі співчуття Наталії Григорівні 
Бровченко, провідному інспекторо-
ві архівного відділу райдержадмі-
ністраціі, та колишній працівниці 
райдержадміністраціі Аллі Юріївні 
Джепі з приводу втрати найдорож-
чих в світі людей – їхніх матусь. Роз-
діляємо біль та сумуємо разом в вами.

Вічна пам’ять.

ПРО ОСІНЬ
Неприпустимо холодна, одна
Літає, не маючи крил...
Сьогодні радісна, завтра сумна
І ніби не вистачає сил...
Тримає букет розпеченого листя
Та іноді плаче дощем...
На ній калинове намисто,
А вкрита вона небесним плащем...

Лілія ЗВАДА

Погода на найближчі дні
П’ятниця, 7 жовтня, вночі +8°, вдень +20°, хмарно 

з проясненнями;
Субота, 8 жовтня, вночі +11°, вдень .+18°, дощ;
Неділя, 9 жовтня вночі, +10°, вдень .+13°, дощ;
Понеділок, 10 жовтня, вночі +9°, вдень .+12°, хмарно;
Вівторок, 11 жовтня, вночі +7°, вдень .+11°, хмарно;
Середа, 12 жовтня, вночі +5°, вдень .+8°, хмарно з 

проясненнями.
Нехай дощі та негода не роблять вам в душі погоди.
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«Дніпровська зоря»
ЗАСНОВНИКИ: Дніпропетровська рай-

онна рада та райдержадміністрація.
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Днями в селі Старі Кодаки традиційно свят-
кували День села. Візір Олександр Олексійович, 
голова Новоолександрівської сільської об’єдна-
ної територіальної громади, привітав жителів 
села зі святом, побажав здоров’я, доброго на-
строю, уваги й любові від близьких та рідних, 
затишку, добробуту в родинах, а селу розвитку 
та процвітання. Від усієї громади Олександр 
Олексійович подякував депутатові Дніпровської 
районної ради Асатряну Агарону Паруйри за ва-
гомий внесок в організацію свята, а керуючий 
справами Дніпровської районної ради Віталій 
Жеганський вручив йому ювілейну медаль «25 
років Незалежності України». На гостинних уро-
чистостях також були присутні депутат обласної 
ради Олександр Широких, помічники депутата обласної ради Євгена Жадана, 
депутати районної ради Сократіс Кесов та Агарон Асатрян.

На святі теплими словами й подарунками відзначили ветеранів Другої світової 
війни, воїнів АТО, солдатських вдів, всіх старожилів села. 

Також на святі була влаштована виставка робіт народних умільців. Їм вручили 
подарунки за талант та майстерність у різьбі по дереву, бісероплетінні, петри-
ківському розписі. Не залишили байдужим нікого виставка дитячих виробів із 
природного матеріалу, всі учасники отримали солодощі.

Грамотами були відзначені кращі представники громади, жителі села, які працю-
ють задля процвітання малої Батьківщини. 

Веселими піснями, композиціями, гуморесками привітали своїми виступами гур-
ти та учасники художньої самодіяльності, учні Старокодацької школи та вихованці 
дитячо-юнацького центру «Штурм». Весь вечір співали й підтримували хороший 
настрій гості з міста Дніпро гурт «Майстри». А надвечір для всіх бажаючих відбу-
лась дискотека. Вміють у Старих Кодаках і добре працювати, й весело відпочивати.

Гульнара ЧАЛКАРОВА, методист відділу освіти, культури, молоді та спорту.

Вітаємо з ювілеєм працьовиту 
та чарівну жінку, доброзичливу 

маму та люблючу бабусю 
Любов Василівну Якушину.
Шановна Любове Василівно!
З нагоди ювілейної дати
Прийміть вітання наші щирі,
Хай доля Ваша розквіта
В добрі, здоров’ї, щасті й мирі.
Хай Вам любов незгасно 

світить,
І серце радісно співа.
Для Вас усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.
Нехай Вас смуток обминає
А Мати Божа охороняє. 

Педагогічний колектив, 
діти та батьки дошкільного 

навчального закладу 
№ 10» Світлячок» 

Новоолександрівської 
сільської ради

У зв’язку з плановими ремонтними роботами відбудуться перебої елек-
тропостачання у жовтні місяці в період з 8-00 до 18-00 годин в наступних 
населених пунктах Дніпропетровського району: 

Л-3 м.Підгородне вул.Мостова. пров.1й – 2й Мостовий, вул.леніна, Кільчен-
ська, Горького, Кірова, Жовтнева, больниця-17.10.16 р.

ПЛ-0,4кВ ТП-54 м.Підгородне вул. Севастопольська, Литвишко, Ко-
лхозна- 10-14. 17-21. 24-28.10.16р.

Л-16 с. Чумаки вул.Совхозна, Щорса -17.10.16
Л-17 с. Чумаки вул. Ювілейна, Леніна -18.10.16 
Л-21 с. Степове – 19.10.16
Л-36 с. Олександрівка вул. Сонячна, Колгоспна, Озерна, 

Паркова, Зарічна, Польова, Білоріцька, Красносільська, Риба-
ча-17;19.10.16р.

Л-91 с.Миколаївка вул. Центральна, Підгірна, Нагірна,  
Криворіжської, Янтарна, Тиха, Шкільна, Дніпропетровська, 
Степова, Київська, Лвівська, Школа, Сільска Рада, Амбулаторія, 
Церква, Ферма.-11-12.10.16

Л-40 м.Дніпро вул.Лугова-18.10.16
Л-31 с.олександрівка вул.Нова, Опитна, с/т Жемчужина-26.10.16
ТП-451А м.Дніпро вул.Моторна 262- з10-13.10.16
ТП-876 с.Горького вул.Дружби, Свободи-25-26.10.16
ТП-844 с.Миколаївка-1 вул. Центральна- 27.10.16
ТП-842 с.Миколаївка-1 вул.Пятихатки-28.10.16
Л-1(м.Підгородне вул.Криворожська, Ульянова, Островсько-

го, Кооперативна, Партизанска, Мира, Калініна, Коротка,  Нова, 
Коваля, Лугова, Райдужна, Низова, Заречна, І. Франка, Комсомольска, 
Фадеева, Харьковска, Колхозна, пер.Заречний, Почтова, Перемога, 
пер. Харьківский, Енергетиків, Жукова, 1-й,2-й Комсомольский пер., 

Тюменськая, пер.Колхозний, Межовая, Мирна, Полтавська, 
Литвишко, Жукова, пер. Канальний, Вишнева, Підгороднен-
ська школа №3) – 26.10.16

Л-5 (с.Перемога, г.Підгородне вул.Калініна, Партизанська, Радянська, Нагорна, 
Рабоча, пер.Рабочий, Новая, 3 пер.Ульяновський, Київска, Комплексьна, Кому-
нарів, Ясенева, Тиха, Підгородненська школа №4, воїнская частина)-27.10.2016р

Л-6 (г.Підгородне в ул. Антона Вусика, Матросова, Щорса, Пушкіна, Нагорна, 
Украинска, пер. Щорса, Зелена, Радянськая, Школьна, Дзержинского, Шоссейна, 

пер.Школьний, Цвіточна, Зоряна, Шевченко, Запорожськая, Янтарна, Мо-
лодіжна, Степова, Крайня, Филипова-27.10.16

Л-13м. Підгородне вул.Ювілейна, Чапаева, Кірова, 1-пер. Залізничний, 
Геологів, Залізнична, Жовтнева, Горького, 1,2-Кільченский, Грушева, 
Садова, пер.Садовий, Новомосковська, Балтійська, Образцова, 
Леніна, Мостова. 2-Мостовий.-  28.10.16р

Л-2 м. Підгородне Будинок побуту, вул. Грушева, Джерельна, 
Дорожників, Кооперативна, Комсомольска, Лесі Українки, 
Ленінградська, Лісна, Лимона, Набережна, п-к Набережний 1, 

п-к Набережний 2, п-к Набережний 3, вул. Перемоги, Почтова, 
Партизанська, Тополина, Центральна, Широка, 
п-к Широкий 1.– 26.10.16 

 Л-174 м.Підгородне вул.Фадеева, Литвишка, Колгоспна,Севастополь-
ська, Харківська,Ленінградська,Комсомольська,смт.Ювілейне вул.8Берез-

ня буд.№ 13,19,15,17, Золоті ключі 28.10.16р
При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електро-

передач, трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів, відчи-
нених і пошкоджених дверей у них , спроб проникнення до приміщення 
з єлектронним обладнаннямсторонніх осіб, просимо сповіщати колцен-
тер ПАТ «ДТЕК» «Дніпрообленерго» за тел: 0-800-500-444 або район-
ний відділ міліції.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ 

ВЧИТЕЛЬКО МОЯ, ЗОРЕ СВІТОВА
В атмосфері добрих щирих слів, радісних посмішок, 

яскравих особистостей, запашних осінніх квітів, дзвінких 
пісень та запальних танків, відзначали Всеукраїнський день 
дошкілля та День Учителя в Слобожанській обєднаній громаді.  
Вітала освітян урочисто, феєрично, талановито, з піснями та 
таночками, подяками й щирими побажаннями.

Від імені всієї Слобожанської громади  привітав освітян 
Слобожанський селищний голова Іван Камінський та вручив 
кращим вихователям і вчителям Грамоти й квіти, а всім 
колективам педагогів – смачнючі торти.

Поздоровив колег і начальник відділу освіти Слобожанської 
селищної ради Микола Шеремет  та в.о старости села Степове 
Євгенія Корінна.

Винуватці свята приймали вітання від дошкільнят – майбутнього 
громади та всієї України. Дітки декламували вірші та виконали таночки «Ромашки» (ДНЗ №1) та «Весела 
Полька» ( ДНЗ №2). А Мілана Шевченко заспівала пісню «Червона Калина» (ДНЗ №4). Учні Слобожанської 
початкової школи подарували вчителям танок «Шкільне попурі», а Катерина Гуляєва – пісню «Наша Україна».

Від Степнянської загальноосвітньої школи 1-го – 3-го ступенів Слобожанської селищної ради теж був 
яскравий подарунок – танок «Індійський», виконала Анастасія Яковенко.

Учні Школи Естетичного виховання виступили: Ольга Огнева – з піснею «Моя Україна», Лєбєдєв Руслан – баян, 
українська народна пісня «Ой лопнув обруч» та Бажилін – «Сільські гуляння»; викладач Дмитро Сташкевич – 

вокал – «Жетем», Л.Фабіан.
Номер-вітання подарували 

вихованці «Слобожанського 
навчально-виховного комплексу 
№1 «Загальноосвітня багатопро-
фільна школа IІ-ІІІ ступенів 
– Центр позашкільної освіти» 
Слобожанської селищної ради»: 
вальс з учителями, східний та-
нок, та Анна Ноздря з хором і 
піснею «Эйфорія».

Подарунком для всіх 
Слобожанських працівників 
освітньої сфери став виступ 
енергійних хлопців-учасників 
програми X-ФАКТОР – гурт «XXII століття».

Приєднуємось до щирих вітань людей найблагороднішої професії - вихователів 
та викладачів громади та всього Дніпровського району, радіємо разом здобуткам 
об’єднаної громади, якій лише рік, але вона має такі  добрі тридцятирічні 
традиції! Нехай добром та щастям повняться серця людей, які вкладають в 
діточок розумне, добре, вічне...

Таміла ЖОРНЯК, смт Слобожанське. Фото автора.

СІЛЬСЬКЕ СВЯТО МРІЯМИ СПОВИТА МАЛА БАТЬКІВЩИНА


