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Дніпровська зоря

Шановні працівники сільського господарства!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом – 

Днем працівників сільського господарства, що увінчує 
напружений, сповнений клопотами хліборобський рік. 

Відзначення Дня працівників сільського господарства − 
це визнання державою звитяжної хліборобської праці на 
благо України, це хвала мозолястим рукам селян, які знають 
справжню ціну хлібу! Адже завдяки вашій наполегливій 
праці та умілому господарюванню досягнення в сільсько-
му господарстві останніх років стають загальновизнаними.  
Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ниви, 
хай втілюються в життя плани, задуми та сподівання на 
радість рідним, на благо розквіту рідної України та підне-
сення добробуту всього українського народу. 

Велика подяка вам за любов до землі, терпіння й витрим-
ку. Щастя, злагоди в кожну домівку. Нехай ваші родини 
живуть у сімейному затишку, благополуччі та при доброму 
здоров’ї.

Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації.
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

Шановні працівники сільського господарства!
Щиро вітаю вас зі святом дбайливих господарів, 
які примножують славу нашого рідного краю. 

Агропромисловий комплекс області є невід’ємною частиною                        
її економічного потенціалу. Стратегією розвитку Дніпропетровщи-
ни до 2020 року сільське господарство визначено одним із пріори-
тетних кластерів.

Обласна влада надає системну підтримку щодо впровадження су-
часних технологій і передових методів господарювання на селі.

В області створюються умови для залучення інвестиційних ре-
сурсів у розвиток агропромислового комплексу та сільських тери-
торій регіону.

З мудрістю й досвідом хлібороби щороку засівають свою ниву, 
примножуючи здобутки нашої області, яка постійно посідає лідируючі позиції серед інших регіонів із 
виробництва сільськогосподарської продукції.

У цьому році аграрії області отримали валовий збір зерна 4 млн тонн –  найвищий показник за роки 
незалежності держави. Усе це – результат спільної праці обласної влади та вас, шановні аграрії.

Нехай ваші ниви обходять стороною природні стихії, а врожаї будуть щедрими.
Міцного здоров’я вам і вашим родинам, щастя й добра, благополуччя й довголіття!

З повагою Валентин РЕЗНІЧЕНКО, голова облдержадміністрації.

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ  – ЖИТЕЛІ СІЛ ЛЮБИ-
МІВКА, ПЕРШЕ ТРАВНЯ, ПРИДНІПРЯН-
СЬКЕ, ОЛЕКСАНДРІВКА, ВАСИЛІВКА, СТЕ-
ПОВЕ ТА СЕЛИЩА ЮВІЛЕЙНЕ!

Щиро вдячний 
всім, хто віддав 
за мене свої голо-
си на виборах до 
місцевих рад, що 
дало мені право 
представляти ін-
тереси ваших гро-
мад у Дніпропе-
тровській обласній 
раді. Вірю, що не 
підведу й тих лю-
дей, які підтримали 
інших кандидатів, 
і згодом отримаю 
їхню прихильність. 
Відчуваю велику 
відповідальність, і 
докладу максимум 
знань та досвіду в 
своїй депутатській роботі.

Розраховую й надалі на вашу активність та небай-
дужість, що є головними чинниками на шляху до 
розвиненого громадянського суспільства, в якому 
кожна людина відчуватиме себе вільно й захищено.

Держава розвивається тільки тоді, коли має свою 
національну ідею. Усвідомлюю, що велика й почесна 
справа – працювати на утвердження головної мети – 
розбудови кожного населеного пункту, всієї країни 
заради наших дітей, заради майбутнього України. 

Тож ще раз дякую за довіру. Бажаю всім здійснен-
ня найзаповітніших мрій, міцного здоров’я, родин-
ного благополуччя. Нехай у кожному вашому домі 
панує мир та достаток.

З повагою 
Олександр ШИРОКИХ, 

депутат Дніпропетровської обласної ради. 

ЗБОРИ ФЕРМЕРІВ 
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до рішення XXV з’їзду Асоціації фер-

мерів та приватних землевласників України на 18 
листопада 2015 року заплановано проведення за-
гальних зборів фермерів та приватних землевлас-
ників Дніпропетровської області.

На зборах буде розглянуто виконання положень Ко-
аліційної угоди Верховної Ради України в частині під-
тримки розвитку сімейних фермерських господарств 
та подолання бідності на селі через розвиток сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів, проблемні 
земельні питання та питання розбудови Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників України у відповід-
ності до нової стратегії прийнятої на XXV з’їзді АФЗУ.

На збори запрошується керівництво Дніпропе-
тровської ОДА, обласного УВС, прокуратури та 
Головного управління Держгеокадастру у Дні-
пропетровській області.

Збори буде проведено в приміщенні Дніпропе-
тровської районної ради (Дніпропетровська об-
ласть, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5). Початок 
реєстрації о 9.00. Початок роботи – 11.00

Запрошуємо всіх фермерів та бажаючих власни-
ків особистих селянських господарств всіх районів 
Дніпропетровської області до участі в цьому заході.

Окрім офіційної частини фермерам буде запро-
поновано ознайомитися з презентаціями головних 
аграрних підприємств України.

Прес-служба АФЗУ.

 

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

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

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

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

Наш індекс: 61707 
Вартість: 

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

Без поштових послуг.

Підходить до завершення сільськогосподарський 
рік. Приємно зазначити, що з вагомими здобутками 
святкують аграрії Дніпропетровського району своє 
професійне свято – День працівників сільського 
господарства. Хочу запевнити, що 2015 рік для на-
ших сільгосптоваровиробників став не тільки успіш-
ним та урожайним, а ще й революційним в їхніх до-
сягненнях та звершеннях.

Очікуємо валовий збір зерна біля 175 тис. тн. Він 
буде найбільшим за всю історію Дніпропетровсько-
го району. Це стало можливим завдяки збільшенню 
площі озимої пшениці до 22 тис га, впровадженню в 
виробництво нової для нашого району с/г культури 
сорго, на площі 5,6 тис. га, та якісному виконанню 
технології, й, як результат, урожайність пшениці до-
сягла у середньому по району 41 ц/га, сорго 43 ц/га.

Хочу зауважити, що аграрії району, а це механі-
затори, водії, тваринники, овочівники, робітники 
фермерських господарств, зробили все можливе для 

того, щоб 2015 рік був вписаний в історію району чер-
воними літерами.

У порівнянні з 2011 роком зерна отримано – 175 тис. 
тн, а це становить 110%, в т.ч. ранніх зернових – 117 
тис. тн (133%), соняшника –55,8 тис. тн (148%), ово-
чів – 59,9 тис тн (186%), фруктів – 18,6 тис. тн (137%), 
молоко – 26 тис тн (208%).

Найкращих результатів у галузі рослиництва досяг-
ли такі колективи, як ТОВ «Агроінвест», (Рубль О.А.), 
ТОВ «Любимівка» (Лінський В.Я.), СПП «Чумаки», ТОВ 
«Агро-Стар» (Колос М.О.), ТОВ «Агрос» (Лопадін М.П.), 
ФГ «Оріль» (Булавін С.М.), ФГ «Мрія» (Река А.А.), ФГ 
«Воскресіння» (Дітуна В.Д.), ФГ «Тетяна» (Мальованний 
Г.І.), ПП «Перемога АВК » (Клименко В.І.).

Не відстають у районі й тваринники. Так за останні 5 
років виробництво молока збільшилося на 208% і скла-
дає 26 тис. тн. Удій на фуражну корову очікуємо біля 
6 195 кг. Це стало можливим за введенням в експлуа-
тацію єдиного в Україні молочно-товарного комплексу 
«Єкатеринославський» потужністю виробництва моло-

ка 13,2 тис. тн. Виробництво м’яса у порівнянні з 2005 
роком збільшилося вдвічі й очікуємо більше 8 тис. тн. 
Стабільно працює птахівництво. Щороку в районі ви-
робляється більше 210 млн шт. яєць.

Керівники агроформувань та спеціалісти підрозділів 
ТОВ «Єкатеринославський», ТОВ «Приват-Агро 2», СП-
П«Чумаки», ТОВ «Агробізнес», ТОВ «Агроцентр», 
ТОВ АФ «Дніпропетровська» роблять все для того, 
щоб відродити галузь тваринництва в районі. І сьо-
годні наш район займає перше місце в області в на-
прямі скотарства, 3 місце в напрямі свинарства, та 
входить в п’ятірку кращих районів по поголів’ю пти-
ці та виробництву яєць.

Працівники сільського господарства нашого району 
взмозі забезпечити якісною різноманітною сільсько-
господарською продукцією населення нашого району 
та області, вони вже впевнено виходять на зовнішні 
ринки збуту. Здобутки наших хліборобів – це ще й знач-
ні надходження коштів до районного бюджету, які вже 

сьогодні направлені на виконання програми соціаль-
но-економічного розвитку Дніпропетровського району, 
а значить їхня самовіддана праця забезпечує підвищен-
ня стандартів життя наших людей. 

Тетяна ТКАЧ, начальник управління агропромис-
лового розвитку РДА.

Так тримати, дорогі мої колеги, шановні праців-
ники сільськогосподарської галузі Дніпропетров-
ського району! Напередодні вашого професійного 
свята щиро вітаю всіх аграріїв Дніпропетровського 
району. Вдячна вам за вашу працю, за ваш професі-
оналізм, за вашу відданість та любов до непростої, 
але дуже почесної справи – працювати на землі.

Тож дозвольте побажати вам, дорогі мої дру-
зі, міцного здоров’я, нових звершень та здобутків, 
успіхів та перемог у ваших повсякденних турботах. 
Хай у ваших оселях буде затишно, світло та мирно.

Слава Україні та її хліборобам!

ПОКАЗНИКИ УРОЖАЮ-2015 – НАЙКРАЩІ 
ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ
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Професора кафедри шкірних та вене-
ричних хвороб ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України», доктора 
медичних наук Тетяну Вікторівну Свя-
тенко обрано на посаду Віце-Президента Української Асоціації Лікарів Дерматовенерологів та Косметологів. 5-6 листопада 
2015 року в м. Києві відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Оптимізовані засади функціонування дерма-
товенерологічної служби в умовах розвитку страхової медицини та лікарського самоврядування в Україні» та звітно-виборна 
конференція Української Асоціації Лікарів Дерматовенерологів та Косметологів (УАЛДВК). Спільноту дерматовенерологів 
представляли 202 делегати та понад 230 гостей з 26 осередків Асоціації. Дніпропетровська делегація була представлена 18 
лікарями.

Лікарів привітали почесні гості – заступник голови Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України, 
народний депутат України О.С.Мусій та ректор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, член-ко-
респондент НАМН України, професор К.М.Амосова. Асоціація УАЛДВК висловила довіру та одноголосно обрала профе-
сора кафедри шкірних та венеричних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктора медичних наук 
Тетяну Святенко на посаду Віце-Президента Української Асоціації Лікарів Дерматовенерологів та Косметологів.

На конференції професор Т. В. Святенко представила наукову доповідь на тему «Атопічний дерматит. Що нового?», під-
готовлену за матеріалами, представленими на 24-му конгресі Европейської Академії дерматовенерології та Школи атопії 
(Німеччина). Доповідь отримала високу оцінку фахівців та заклала фундамент для новітніх підходів до діагностики та ліку-
вання атопічного дерматиту у дітей та дорослих, згідно сучасних світових стандартів.                   Віра КАСЬЯНОВА.

ВИСОКА ДОВІРА

Тетяна Ткач – начальник управління агропромислового розвитку Дніпро-
петровської райдержадміністрації днями відзначає ювілей – 35 років роботи 
в галузі сільського господарства Дніпропетровського району, з них – майже 
10 на посаді начальника управління агропромислового розвитку РДА. Зараз 
Тетяну Іванівну знає мало не кожна людина в Дніпропетровському районі. Її 
ім’я тут – символ сільського господарства та фермерства… 

А починався її життєвий 
шлях у мальовничому селі 
Волоське Дніпропетров-
ської області. Вона наро-
дилася 5 вересня 1959 року, 
якраз після закінчення га-
рячої пори жнив. У буянні 
колосків та духмяному роз-
маї багатих степових трав 
пройшло її дитинство. Ма-
буть, саме звідси родом її 
любов до землі, мабуть, це 
шелест полів нашептав їй 
рішення після закінчення 
Волоської середньої шко-
ли в 1976 році вступити до 
Дніпропетровського сіль-
ськогосподарського інсти-
туту на економічний фа-
культет. Тут і почала Тетя-
на Іванівна проявляти свої 
здібності та демонструвати 
хороший потенціал. Одна з 
кращих на курсі, розумна 
й вольова, вона, безпереч-
но, подавала великі надії. 
Черговим доказом цього 
стало закінчення в 1981 
році інституту та отриман-
ня диплому з відзнакою – 
неначе щасливого білета у 
майбутнє, папірця з міткою 
удачі, адже він говорив, що 
його власниця – кмітлива й 
розумна, готова до серйоз-
ної роботи й до самостій-
ного дорослого життя.

Потім доля занесла Те-
тяну Іванівну працювати головним економістом колгоспу ім. Ворошилова, що 
у Запорізькій області. Проте, не дивлячись на доручену відповідальну й високу 
посаду, душа її рвалася додому, до рідних Дніпровських степів. І вона поверта-
ється, працює спершу у радгоспі «Перемога», а згодом у радгоспі «Нижньод-
ніпровський», у якому вона залишилася на довгих двадцять років. Старанна й 
відповідальна, працьовита й завзята, активна, творча й непосидюча Тетяна Іва-
нівна стрімко йшла вгору кар’єрними сходами. Головний диспетчер, інженер із 
торгівлі, а згодом – заступник директора. При цьому, Тетяна Іванівна встигала 
займатися активною громадською роботою: неодноразово обиралася головою 
профспілкового комітету, два роки працювала головою райкому профспілки пра-
цівників АПК, була депутатом районної ради VI скликання.

А в 2006 році лідерські якості Тетяни Іванівни по достоїнству оцінили очільни-
ки районної влади й призначили її на посаду начальника управління агропромис-
лового розвитку Дніпропетровської райдержадміністрації, на якій вона успішно 
працює й по сьогоднішній день. Тетяна Іванівна відібрала у чоловіків монополію 
на право обіймати такі посади й довела, що жінка може керувати сільськогоспо-
дарським виробництвом не гірше, а в чомусь навіть і краще від сильної половини 
людства.

У 2010 році Тетяна Ткач була обрана депутатом Дніпропетровської районної 
ради VI скликання.

У своєму колективі Тетяна Іванівна користується повагою та авторитетом, вона 
справедливий та принциповий керівник. Трударі землі бачать у ній друга, гото-
вого завжди прийти їм на допомогу. Адже на перше місце Тетяна Іванівна завжди 
ставить інтереси сільгоспвиробників.

Сміливо можна сказати, що Тетяна Іванівна успішно розкриває сільськогоспо-
дарський потенціал Дніпропетровського району. За період її роботи на посаді 
начальника управління агропромислового розвитку РДА спостерігаються пози-
тивні тенденції розвитку як у галузі рослинництва, так і в тваринництві. Вона 
активно бере участь в обласній програмі «Аграрії Дніпропетровщини».

Тетяна Ткач – це людина, на яку можна рівнятися. По-хорошому вражають її 
наполегливість, впевненість у своїй правоті й вибраній стратегії. У неї завжди є 
своя думка, яка може в корені відрізнятися від загальноприйнятої, на все своя 
точка зору. І це стосується не лише її роботи, а й повсякденного життя.

І як добре, коли пишатися можна не лише успіхами в роботі, але й дітьми, ону-
ками. У Тетяни Іванівни виріс чудовий син Денис, котрий, дотримується динас-
тії сільгоспвиробників, вступив до Дніпропетровського агроуніверситету, який 
успішно закінчив із спеціальності «Ветеринарна медицина», та працює в сіль-
ському господарстві. А нещодавно Тетяна Іванівна стала бабусею, онучці Мирос-
лаві 7 місяців.

Тетяна Іванівна і зараз мріє, будує далекоглядні плани, як у роботі, так і в осо-
бистому житті. І оскільки вона завжди наполегливо прямує до своєї цілі, то ніхто 
не здивується, якщо всі її мрії невдовзі втіляться в життя.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

Служіння народу України є одним із основних 
принципів, на якому ґрунтується державна 
служба, й який є основоположним. Саме це 
усвідомлення та розуміння важливості по-
ставлених перед держслужбовцями завдань 
спонукає їх до забезпечення ефективної роботи 
та виконання державних завдань.

Професіоналізм, принциповість та завзяття 
– така життєва позиція Тетяни Сараб’євої, 
керівника апарату Дніпропетровської районної 
державної адміністрації.

– Тетяно Георгіївно, 13 листопада виповню-
ється рівно 30 років із того дня, як ви розпоча-
ли свій трудовий шлях на теренах держслужби. 
Розкажіть, якими були ці роки, насичені від-
повідальністю та сумлінною працею, сповнені 
корисними справами для району та його жите-
лів?

– Роки летять так швидко… Здається, тільки-но 
відзначали прихід 2015-го, а вже на порозі зустрі-
чаємо 2016-й. Для когось, можливо, роки ніби схожі, й вирізняються тільки дата-
ми в календарі. А для мене – кожен рік – ціле життя. 

Мій трудовий шлях державного службовця розпочинався з роботи на посаді 
інструктора організаційного відділу Дніпропетровського райвиконкому. Моло-
дою дівчиною я вбирала в себе отримані знання й прагнула якнайкраще вико-
нати поставлені переді мною завдання. Потім продовженням державної служби 
стала Ювілейна селищна рада, де я займала спочатку посаду секретаря виконко-
му, а згодом приступила до виконання обов’язків заступника голови Ювілейної 
селищної ради. Головними важелями в роботі на цій посаді було велике почуття 
відповідальності. Адже розуміння того, що від твоєї праці та прийнятих рішень 
залежить якість соціально-економічних перетворень, піднесення позитивного 
іміджу району, а головне, зростання довіри людей до влади, спонукало працю-
вати якнайкраще.

– На Вашу думку, якими головними якостями повинен володіти держав-
ний службовець?

– Я впевнена, що саме держслужбовці своєю працею мають демонструвати 
високі показники професіоналізму, принциповості, ініціативності, а головне, по-
рядності  по відношенню до виконання своїх професійних обов’язків.

Адже важлива умова якісної роботи держслужбовця  – це постійне підвищен-
ня свого рівня, бо завжди є до чого прагнути. Це мої переконання, як керівника 
апарату райдержадміністрації, який я очолюю вже 13 років. Адже я відповідаю 
не тільки за себе, а й за роботу всього апарату райдержадміністрації.

– Тетяно Георгіївно, які пріорітети переважають у повсякденній роботі 
апарату райдержадміністрації? 

– Я – максималістка, тому ставлю перед собою та підлеглими високу «планку» 
й вимагаю спланованої організації у виконанні завдань.  Переконана, що перш за 
все, потрібно бачити й розуміти результат, якого прагнеш. 

Можу сказати впевнено: зі мною поряд працює команда професіоналів своєї 
справи, адже нам щоденно доводиться виконувати низку важливих питань, від 
яких залежить розвиток Дніпропетровського району. Тому колектив райдержад-
міністрації, розуміючи це, злагоджено й чітко виконує свої обов’язки. 

Є працівники, які вже багато років сумлінно працюють у стінах райдержадмі-
ністрації, й без сумніву, заслуговують на повагу. Хочеться відзначити бездоганну 
роботу Наталії Сйомщикової, Тетяни Ткач, Любові Бут, Наталії Левчук, Наталії 
Бровченко, Валентини Верпаховської, Євгенії Діденко, Світлани Сарман, Алли 
Легідзь, Лесі Азарової, Віти Синельник. Не можна не згадати з великою повагою 
держслужбовців високого рангу Тетяну Іванову, Ірину Козакову, Тетяну Мазур, 
Тетяну Тараненко, Аллу Джепу, Тетяну Орєшнікову, Сергія Смірнова, Світлану 
Задирайко, Олександра Єгорова, Валентину Посмітюху, Віктора Алексеєва, які 
вже вийшли на заслужений відпочинок, але й сьогодні займають активну жит-
тєву позицію – вони затребувані завдяки своєму багаторічному досвіду та висо-
кому професіоналізму, й крокують у ногу з часом, розуміючи всі перетворення, 
які відбуваються в сьогоденні. 

Будемо й надалі працювати «з вогником», бо служіння людям і державі – від-
повідальне й почесне звання.  

Актуальне інтерв’ю від Таміли ЖОРНЯК.

Тетяна САРАБ’ЄВА: 
«СЛУЖІННЯ  ЛЮДЯМ  І  ДЕРЖАВІ – 
ВІДПОВІДАЛЬНА  Й  ПОЧЕСНА  ПРАЦЯ»

Колективи райдержадміністрації, районної ради та Ювілейної селищної 
ради щиросердечно вітають Тетяну Сараб’єву,  керівника апарату РДА, з 
30-річною  датою на посаді  державного службовця. 

Від дружньої колективної душі бажаємо гордості за ту справу, якій Ви 
присвятили своє життя. Нехай мудрими будуть Ваші дії, а  вірність і відда-
ність справі стануть запорукою успіху.

А ще зичимо – віри. Бо без цього складно жити. Все найкраще в житті ми 
робимо самі, якщо працюємо, віримо й любимо.

ОБРАННЯ  НА ПОСАДУ

ЧАРІВНА ЖІНКА,
УСПІШНА В УСЬОМУ
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Перша на теренах Україн-
ської республіки біологічна 

станція була відкрита в 1925 році в місті Київ. Саме ця подія вважається точкою 
відліку юннатівського руху в Україні, який у цьому році відзначає своє 90-річчя. 
Саме з нагоди цієї річниці 15 жовтня в Палаці дітей та юнацтва був проведений 
обласний Зліт юних натуралістів «Юннат – це на все життя». Ця знаменна дата 
стала поштовхом заглянути в минулі роки, проаналізувати тенденції розвитку 
юннатівського руху та зміну пріоритетних напрямків роботи гуртків. 

Активний початок розвитку юннатівського руху в районі простежується з 
післявоєнних років, коли в школах розгорталася робота із створення навчаль-
но-дослідних земельних ділянок, кролеферм, навчальних виробничих бригад, 
шкільних лісництв тощо.

Актуальність діяльності перших гуртків юннатів полягала в активній допомо-
зі на селі – в боротьбі зі шкідниками полів, у насадженні лісозахисних смуг, у 
вирощуванні овочевих культур та фруктових дерев. Юні городники та садоводи, 
птахівники й кролівники, юні дояроч-
ки та агротехніки виконували суспіль-
но-корисну роботу. Поступово погли-
блювалася професійна підготовка учнів, 
а в роботу гуртків вводилися принципи 
дослідництва та науковості. Так в 1997 
році юннати Придніпров’я брали участь 
у Міжнародному науковому космічному 
проекті «Вчителі та учні вивчають рос-
лини в космосі», який проходив під час 
польоту першого космонавта незалежної 
України Леоніда Каденюка. 

Окреме місце в системі позашкільної 
природоохоронної освіти області займає 
Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді (ЦЕНТУМ) Дніпропе-
тровського району. За більш ніж 25 років 
у закладі накопичений величезний досвід 
екологічного й трудового виховання та 
профорієнтації. На базі Центру та шкіл району працює 54 гуртки екологічного 
та аграрно-біологічного напрямків, в яких діти одержують не тільки теоретичні 
знання, але й практичні та дослідницькі навички на навчально-дослідницьких 
земельних ділянках, в добре обладнаній теплиці та оранжереї, в куточку живої 
природи та на навчальній пасіці. Багато уваги в навчально-виховному процесі 
приділяється особистісно-орієнтованому навчанню, спрямованому на виявлен-
ня, розвиток і підтримку обдарованих дітей, створення умов 
для їх творчої реалізації.

До 90-річчя юннатівського руху Міністерство освіти і на-
уки України нагородило працівників органів управління 
освіти, наукових співробітників вищих навчальних закладів, 
педагогів загальноосвітніх та позашкільних еколого-натура-
лістичних закладів відомчими заохочувальними відзнаками 
та грамотами. Нагороди педагогам Дніпропетровщини були 
урочисто вручені на обласному Зльоті юних натуралістів, 
який, наразі, й проводився не тільки задля «узагальнення 
передового педагогічного досвіду», «підвищення виховного 
потенціалу» та «ефективності проведення навчально-дослід-
ної роботи», а й із метою «нагородження працівників освіти 
з нагоди ювілею юннатівського руху». 

Грамотами департаменту освіти і науки Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розбудо-
ву системи позашкільної екологічної освіти і виховання в регі-
оні були нагороджені педагогічний колектив Центру та його беззмінний директор, 
ветеран юннатівського руху Іван Боярчук. За високий професіоналізм, сумлінну 
працю й творчий підхід у справі виховання інтелектуального потенціалу юних 
природознавців почесними грамотами МОН України були нагороджені й методи-
сти Центру еколого-натуралістичної творчості Дніпропетровського району Тама-
ра Хавтура і Тамара Негоднікова. Керівники гуртків Валентина Колєсова та На-
талія Томашевська одержали подяки МОН. Найдосвідченішим педагогам області 
був вручений нагрудний знак «Відмінник освіти», який отримала і методист Цен-
тру Тамара Тороп, а завідуюча організаційно-масовим відділом ЦЕНТУМ Оксана 
Дем’янова отримала нагрудний знак «Василь Сухомлинський».

 «Постійно рухатися тільки вперед і вгору» – таке побажання у відповідь на 
нагороди і привітання пролунало від ветеранів юннатівського руху. Адресоване 
воно було, насамперед, новому поколінню шанувальників природи, юним учас-
никам зльоту, які протягом року брали участь у трудових, екологічних та приро-
доохоронних акціях і проектах, конкурсах і програмах, проводили дослідження, 
виконували роботу із оздоровлення й відновленню довкілля. Саме на них чекали 
й головні нагороди.   

Зазвичай, підсумком такої діяльності є участь юннатів області в масових еко-
лого-натуралістичних заходах, зокрема в обласному етапі Всеукраїнського кон-
курсу «Мій рідний край – моя земля». Нагороду за перемогу в цьому конкурсі 

отримав і учень 11-го класу Горянівської СШ Микола Перистий, який в секції 
«Експериментальна робота з біології, продуктивна праця та дослідницька робо-
та в галузі сільського та лісового господарства» посів ІІІ місце. Також на Зльоті 
було нагороджено переможців обласного щорічного конкурсу «Лелека», серед 
яких були вихованці гуртка «Юні квітникарі» Центру (керівник Т. С. Хуторна).

Взагалі, багатий арсенал нагород Центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді за останні півроку поповнився багатьма нагородами. Так на 
Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик 
природи» два других місця в секції «Екологія» та секція «Ботаніки» вибороли 
учениця 11-го класу Партизанської СЗШ Кристина Маховська та учениця 10-го 
класу Ювілейної СЗШ-1 Анна Пилипенко. Форум, який проводиться Міністер-
ством освіти і науки України спільно з Національним еколого-натуралістичним 
центром учнівської молоді, за підтримки ряду академічних установ Національ-
ної академії наук України, Київського національного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», є одним із 

наймасовіших освітніх заходів в Україні. Тому стати його призером із 190 учас-
ників з усіх 25 областей України, включаючи Донецьку, Луганську області та АР 
Крим, великий успіх юних науковців та їх керівників.

Також дипломи І і ІІ ступеня Всеукраїнського зльоту учбових виробничих 
бригад, що проходив у місті Одеса, здобула команда Горянівської СШ «Урожай» 
та учень 11-го класу Микола Перистий посіли, відповідно, І і ІІ місце. 

Повертаючись до ювілею юннатівського руху, хочеться роз-
повісти про ще один захід, який проводився в рамках святку-
вання. Це Всеукраїнський конкурс із флористики та фітодизай-
ну «Країна Юннатія». Участь у конкурсі взяли 21 команда з 
18 областей України. Конкурсною програмою, що проходила 
в двох номінаціях: «Квіткові килими» та «Флористична ар-
хітектура», передбачалось виготовлення та творчий захист 
представлених робіт. Від нашої області в фінальному етапі 
конкурсу взяли участь три команди. Одну з команд представ-
ляли гуртківці Центру – учениці 11-го класу Підгородненської 
СЗШ-3 Тетяна Рак, Тетяна Усенко та Анастасія Кузьміна. Разом 
із керівником команди – педагогом Центру Іриною Алексєєвою 
дівчата створили яскраву конкурсну композицію з не менш 
яскравою назвою «Хай метеликом барвистим рух юннатський 
розквітає». Різнобарвний квітковий килим представляв собою 
карту України, викладену колосками пшениці й жита, ягодами 
червоної калини, квітами соняшника й чорнобривців. Троянда-

ми на карті було позначене розташування всіх обласних еколого-натуралістич-
них центрів. За цю оригінальну та дійсно чудову роботу професійне журі кон-
курсу надало команді нашого району ІІІ місце, нагородило учасників дипломом 
НЕНЦ і подякою керівника команди.

Юннатівському руху 90 років. Сьогодні гуртки юних натуралістів стали зва-
тися екологічними, а станції юннатів – еколого-натуралістичними центрами. 
Юннатівський рух України, який сьогодні відзначає своє 90-річчя, як і раніше, 
залишається молодим і набуває все нових прихильників. Ці дев’ять десятиріч 
наочно показали, що юннатівський рух – це унікальне явище, масштабний педа-
гогічний експеримент, який показав чудові результати. За 90 років через школу 
юннатівського руху пройшли десятки тисяч дітей та молоді. Для когось вона 
стала маяком, що визначив напрямок вибору подальшого професійного шляху. 
Але й ті, хто не став біологом, агрономом, лісником чи садоводом, на все життя 
зберіг любов та бережне дбайливе ставлення до природи, готовність робити все 
для її охорони та захисту, бо дійсно, юннат – це на все життя. 

Олена АУЛОВА, керівник гуртків ЦЕНТУМ.
На фото: обласний зліт юннатів, присвячений знаменній даті; призери Все-

українського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик 
природи» Кристина Маховська, учениця 11-го класу Партизанської СЗШ та 
Анна Пилипенко, учениця 10-го класу Ювілейної СЗШ-1.

ШАНОВНІ  СПОЖИВАЧІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Звертаємось до всіх абонентів району з проханням погасити борги за газ, електроенергію, житло-

во-комунальні послуги, й надалі оплачувати поточні платежі не пізніше 20 числа наступного місяця. 
Житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечен-

ня умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах. 
Споживач зобов’язаний: оплачувати житлово-комунальні послуги в строки, встановлені догово-
ром або законом.

При необхідності скористуйтеся субсидією, що дасть змогу отримувати від держави пільги з 
оплати житлово-комунальних послуг, газ та електроенергію.

У разі наявності заборгованості за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, 
потрібно укласти з підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг договори про що-
місячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних 
платежів за житлово-комунальні послуги (згідно Закону України «Про реструктуризацію заборго-
ваності з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію»).

Райдержадміністрація.  

ЗАВДЯКИ ОПЕРАЦІЇ «УРОЖАЙ – 2015» 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ АГРАРІЇ ПІДВИЩИЛИ ЗАРПЛАТУ 

ПОНАД 8,6 ТИСЯЧАМ ПРАЦІВНИКАМ
Протягом останніх трьох місяців, з початку проведення опе-

рації «Урожай – 2015», завдяки спільним заходам податківців 
Дніпропетровської області з органами місцевого самовряду-
вання, управліннями праці та іншими державними установами 
суб’єкти господарювання аграрного сектора підвищили розмір 
заробітної плати 8644 особам, які задіяні в сільському госпо-
дарстві. 

Отже, сума виплаченої заробітної плати збільшена на 15,2 
млн грн, чим забезпечено додаткові щомісячні надходження 
податку на доходи фізичних осіб у сумі 2,6 млн грн, єдиного 
соціального внеску – 5,9 млн грн. 

До того ж, за період проведення операції «Урожай – 2015» 
аграріями добровільно оформлено трудові відносини з 2 556 
найманими працівниками, яким нарахована заробітна плата на 
загальну суму 6 млн 49 тис. грн. Додаткові надходження в цьому 
випадку склали: ПДФО – майже 1 млн грн, ЄСВ – 4,7 млн грн. 

Тож, легалізація трудових відносин залишається одним із на-
прямків діяльності працівників Державної фіскальної служби 
Дніпропетровщини. З метою забезпечення соціального захисту 
громадян органами відомства ведеться активна робота з вияв-
лення й припинення використання праці незареєстрованих най-
маних працівників та виплати заробітної плати у «конвертах». 

Дніпропетровська ОДПІ.

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ТА ГОСТЕЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
25 листопада 2015 року о 13 годині 55 хвилин буде проведена перевірка централізованої сис-

теми оповіщення населення з включенням електросирен та передачею мовного повідомлення в 
ефірних засобах масової інформації.

Почувши сирену, зберігайте спокій – вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує. Ввімкніть 
радіо або телевізор, уважно прослухайте мовне повідомлення сигналу «Увага всім» і дійте від-
повідно з отриманою інформацією. Сповістіть про це сусідів, особливо людей похилого віку.

Громадяни! Будьте уважні до повідомлень і сигналів цивільного захисту. Це врятує ваше жит-
тя, життя ваших близьких та рідних, збереже здоров’я та майно.

Іван КАТРИЧЕНКО, завідувач сектору режимно-секретної роботи, взаємодії з 
правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної ро-
боти Дніпропетровської райдержадміністрації.

90-РІЧЧЯ ЮННАТІВСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

ЮННАТ – ЦЕ НА ВСЕ ЖИТТЯ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
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До редакції газети «Дніпров-
ська зоря» надійшов лист від на-
шого постійного читача Михайла 
Овчаренка, фронтовика, інваліда 
Великої Вітчизняної війни І гру-
пи  з сел. Кіровського. В листі він 
пише: «Ветерани – люди старшо-
го покоління часів Другої світової 
війни – пронесли на своїх плечах 
весь тягар найкровопролитнішої 
з воєн в історії людства, цим са-
мим захистили честь і незалеж-
ність своєї Батьківщини, стерши 
з лиця землі фашизм. На фронт 
захищати рідну землю пішли по-
над 1 500 наших земляків, поло-
вина з них склали голови на полях 
битв. Ті, що залишилися в живих, 
повернулися в свої рідні домівки 
й, закотивши рукава військових 
гімнастерок, просочених потом 
і кров’ю, в стислі терміни відно-

вили зруйноване війною народне 
господарство, а потім зробили 
країну багатою й могутньою. А на 
схилі свого життя герої тих часів 
виявилися найбіднішою категорі-
єю населення. 

Нашої маленької пенсії не ви-
стачає навіть для покупки доро-
гих ліків. Тому наше керівництво 
ветеранської організації, щоб хоч 
якось скрасити буденні дні вете-
ранів, змушене було звертатися 
до керівників державного й при-
ватного сектора з проханням на-
дати посильну допомогу людям 
воєнного покоління. Це не врятує 
їх матеріальне становище, але сам 
факт допомоги говорить про те, 

що є чуйні керівники, готові під-
тримати старих бідних незахище-
них людей. Так, ось уже 12 років 
поспіль, керівники приватного 
підприємства «Чумаківський 
сад» дарують ветеранам еліксир 
життя – яблука. У тому числі й 
у цьому році керуючий цим гос-
подарством Павло Олійник і його 
помічник Зоряна в черговий раз 
проявили увагу до ветеранів на-
шого селища, виділивши матері-
альну допомогу в вигляді соко-
витих смачних яблук. Ветерани 
говорять Вам, Павле Івановичу, 
велике спасибі. Ми вміємо ціну-
вати Вашу увагу. Бажаємо Вам 
здоров’я й трудових успіхів».

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

ВЕТЕРАНИ ГОВОРЯТЬ СПАСИБІ

До редакції газети «Дніпров-
ська зоря» надійшов лист від на-
шої постійної читачки Валентини 
Шевченко з с. Горького. Далі чи-
таємо в листі: «Право бути обра-
ним й обирати надається людям 
не тільки законами, а  й приро-
дою. Хорошим бути для всіх не-
можливо, також, як і обраним.

Високою активністю виборців 
відзначились жителі села Горько-
го. Аж дванадцять кандидатів на 
посаду голови сільської ради висунули свої кандидатури! І кожен із них мав своїх обранців. У нашому селі, 
як і в інших селах буває. Перескандалили всі: сусіди, куми, брати й сестри, родичі. Та все нарешті стихло. 
Протоколи підписані. І голова виборчої комісії О. Пилипенко оголосила 6 листопада на першій установчій 
сесії новий склад депутатів Горьківської сільської ради, представила нового голову. Достойно, по-партнер-
ськи передав свої уповноваження Сергій Попов новообраному Леонідові Баєву.

На сесії обговорили та затвердили новий склад виконкому. До нього ввійшли, як директори шкіл, так і 
вчорашні кандидати на посаду голови сільської ради. Цей підхід заслуговує уваги, бо за кожними з них 
стоять свої виборці. Серед них хотілось би бачити й Сергія Соколенка, який зайняв третє місце у виборю-
ванні. І за ним своя сотня виборців, серед них і я, як кандидат у депутати. Сергій Соколенко доніс до нас 
такі поняття, як роль депутата на селі. Рішення приймають депутати, голова тільки їх затверджує. І я в свої 
65 років зі своїми бажаннями бачити кращим майбутнє свого села пішла в його команду.

За підсумками голосування на посаду голови Горьківської сільради переміг Леонід Баєв. Це десята частина 
села. Тож завдання в новообраного голови нелегке – чи зуміє він не оминути своєю увагою таких, як Артур 
Стружка, що плакав на виборчій дільниці, бо його вже вдруге не внесено було до списку виборців. Або багато-
дітну матір Тетяну Смирну, в якої не так давно горів будинок, загинула дитина, а сьогодні вона гнана звідусю-
ди. Чи зуміємо ми разом зробити так, щоб люди мали нагоду зустрітися частіше, а не чекати від «Масляної до 
масляної», бо тільки ці свята запам’ятали жителі, маючи цілу армію працівників по роботі з молоддю. Якщо 
це вдасться новообраному голові, люди підуть за ним. І я буду з гордістю говорити: «Це мій учень». 

А ще я хочу наголосити, що Леонід Баєв витримав перший екзамен, а основні життєві іспити ще попереду. 
Тому бажаю Вам, Леоніде Олександровичу, щоб 10 % Ваших виборців примножувались і разом з громадою 
ми показали як треба любити своє село та разом творити його майбутнє.  

На фото: новий склад депутатів Горьківської сільської ради.

МИ  ВИБИРАЄМО,  НАС  ВИБИРАЮТЬ Територіальна громада села Балівка вітає Вале-
рія Петровича Рижака з обранням, вже вчетверте, 
Балівським сільським головою!

Усі великі успіхи нашої держави складаються з успі-
хів кожного небайдужого українця – як безліч річок 
і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож 
бажаємо Валерієві Петровичу щиро покладатися на 
успіх усіх наших спільних дій і  продовження актив-
ної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу 
та наше рідне село, є надійною запорукою щасливого 
майбутнього. Успіхів Вам, Валерію Петровичу.  

Жителі Чумаківської територіальної громади вітають 
Валентину Стець із переобранням на посаду Чумаків-
ського сільського голови й передають їй слова подяки.

Ганна Павлівна Василенко, ветеран праці: «У село 
Чумаки я прибула за направленням у 1959 році. За 
мої 56 років, що я прожила в цьому селі багато зміни-
лося голів сільської ради. Голів багато, а змін майже 
ніяких. І ось, із приходом Валентини Іванівни, наше 
село кардинально змінилося: школи, дитсадки, дитя-
чі майданчики, дороги та багато іншого – все це ми 
знаємо. Знаємо й мовчимо. Але про це треба говорити. 
Зараз мені 74 роки і я не можу мовчати, моя душа хоче 
подякувати цій мудрій жінці й трудівниці. 

Ми в селі, немов у казці живемо, 
Розквітає село моє з кожним днем.
Нехай і область ти всю обійдеш –
Краще, ніж Чумаки – не знайдеш!

Валентина Іванівна Стець,
Ну яка ж Ви молодець!

Скільки сил треба було віддати,
Щоб наше село так підняти?

У різних селах я часто бувала,
Є садочки там, школи й газ,
Але такої краси не вбачала,
Буду Богу молитись за Вас.

Господь Вам нехай здоров’я посилає,
А Божа Мати від бід завжди оберігає.

Нехай горя ніколи душа не знає
І Ангел на плечах завжди сидить!»

Зі словами щирої подяки за моральну й матеріальну 
підтримку мешканців, за добрі справи, за вміння вислу-
хати й допомогти, за турботу про людей звертаються 
родини Ліпей і Чута із с. Маївки до сільського голови 
Валентини Стець, колективу сільської ради та до голови 
ради ветеранів Віри Шляхтіної. Вони бажають ще біль-
ших успіхів і процвітання, терпіння, натхнення, сил і 
наснаги на благо Чумаківської територіальної громади!

 «У сільраді Чумаки є така людина,
Котрій хочеться завжди говорить «Спасибі!».

За тепло і доброту, й материнську ласку,
За ніжне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім!
За мудрі поради, невтомну роботу
Вам, шановна Валентино Іванівно,

Низький наш уклін!»
Ніна СТАФЄЄВА, жителька с. Зоря.

На це питання різні люди дадуть відповідь по-різно-
му. Бути розумним для деяких людей означає просто 
досягти успіху в земному житті. «Ми живемо на землі 
тільки один раз, – скажуть вони, – другого разу не буде, 
отже, потрібно всіма силами домагатися успіху, здобу-
вати багатство, владу і насолоджуватися життям, поки 
є час». Логіка проста: будемо їсти, пити, веселитися й 
брати від життя все, бо завтра помремо.

Але багато людей скажуть, що розумний – саме той, 
хто отримав гарну освіту, має широку ерудицію, воло-
діє кількома мовами, ба-
гато подорожував, багато 
знає й тому подібне. «Ось 
з такою людиною буває 
цікаво й корисно спілку-
ватися». Ще деякі скажуть, що розумний – це людина 
досвідчена, прониклива, яка знає життя й людей та 
вміє застосовувати ці знання в своєму житті. Такі або 
подібні відповіді дають зазвичай мирські люди на пи-
тання про те, кого можна вважати розумним.

Християнство, однак, відповідає на це питання зов-
сім по-іншому. Ось що говорить преподобний Антоній 
Великий: «Люди зазвичай іменуються розумними по 
неправильному вживанню слова сього. Не ті розумні, 
які вивчили вислови й писання древніх мудреців, а ті, у 
яких душа – розумна, які можуть розсудити, що добро 
й що таке зло; від злого й душешкідливого тікають, а 
про добро й душеполезніє розумно дбають, і роблять 
те з великою до Бога подякою. Ці лише одні воістину 
повинні іменуватися розумними людьми. Істинно ро-
зумна людина одну має турботу – вседушно коритися 
і догоджати Богові». З наведених слів святого Антонія 
насамперед видно, що людині неможливо бути розум-
ною без Бога. Тільки той, хто догоджає Богу, хто вико-
нує Його волю, може бути названий розумним.

Точно так само говорить про цей предмет і препо-
добний Іоанн Ліствичник, для якого бути розумним 
означає виконувати волю Божу на всякий час, на вся-
кому місці й у всякій справі. Тобто розумний і мудрий 
по-справжньому лише той, хто в будь-якій ситуації 
знає волю Божу й намагається її виконати. Саме такої 
мудрості вчить нас і Священне Писання, коли говорить 
вустами апостола Павла: «Не будьте нерозумні, але ро-
зумійте, що є воля Божа». Тому ж самому вчить і голов-

на християнська молитва, слова якої «нехай буде воля 
Твоя» ми вимовляємо кожен день.

За словами преподобного Серафима Саровського, 
людина може виконуватимуть три волі: перша – це 
воля Божа, цілком досконала й рятівна; друга – це воля 
самої людини, яка, навіть коли вона не згубна, то все 
одно не є рятівною, і, нарешті, третя воля – демонічна, 
цілком і завжди згубна. Звідси видно, що рятівна воля 
тільки одна – це воля Божа, а дві інші волі нас не ряту-
ють, але ведуть до загибелі.

Отже, той, хто хоче врятуватися, неодмінно повинен 
виконати у своєму житті волю Божу. Однак, щоб її ви-

конати, потрібно спочатку її пізнати. Святі, наприклад, 
знали волю Божу безпосередньо від Бога. Ну, а нам-то, 
яким ще далеко до досконалості святих, – як нам ді-
знаватися її? Вивчається вона тільки багатьма праця-
ми, багатьма боріннями й випробуваннями, багатьом 
досвідом християнського життя. У міру того як люди-
на наближається до Бога, він сприймає від Нього дар 
духовного міркування й стає здатним безпомилково 
впізнавати Його волю.

За словами старця Паїсія Святогорця, духовне мірку-
вання – це очищення, Божественне просвічення, духов-
на ясність. До наживанню цього дару й повинні всіляко 
прагнути християни.

Ми неодмінно повинні читати й уважно вивчати 
Його Слово – Святе Письмо, в якому Сам Господь від-
криває Свою волю людині. І не просто треба читати 
Писання, потрібно намагатися застосувати слова Пи-
сання до кожної життєвої ситуації. При будь-якому 
нашому виборі потрібно згадати, що ось Господь зараз 
дивиться на нас, і подумати, чого Він чекає від нас і 
як би Він хотів, щоб ми вчинили. Потрібно згадати, які 
слова, які заповіді Письма можуть бути застосовні до 
даної ситуації і, виходячи з цього, спробувати зробити 
вірний, тобто угодний Богові вибір.

Той, хто хоче виконувати волю Божу, повинен читати 
житіє і твори святих отців. Святі – це люди, які своє 
життя поклали за те, щоб виконати волю Бога, а тому й 
нас вони можуть навчити того ж. Читаючи житіє свя-
тих, ми повинні їх наслідувати, намагатися жити так, 

як вони жили. Тобто, коли ми не знаємо, як вчинити, 
потрібно згадати, як робили святі в такій або схожій 
ситуації, і постаратися, наскільки для нас можливо, 
вчинити подібним чином.

Ще один спосіб, як дізнатися волю Божу: запитати у 
свого духівника. Однак до духівника потрібно обов’яз-
ково приходити з вірою, а своє питання випередити 
молитвою до Бога, щоб Він відкрив Свою волю че-
рез Свого служителя. У старі часи люди так і робили 
– йшли до преподобного Серафима або до Амвросія 
Оптинського, і ті відкривали їм волю Божу в тому чи 
іншому випадку.

Коли немає можливості запитати у 
духівників, існує ще один спосіб, як діз-
натися волю Божу: молитва до Бога про 
надоумлення. Святі отці вчать, що добре 
три рази молитися перед тим, як при-

йняти якесь рішення. Преподобний Іоанн Пророк каже, 
що треба тричі помолитися про всяку річ і після цього 
дивитися, куди схиляється серце – і так і поступати; бо 
сповіщення буває помітним і всіляко зрозумілим сер-
цю. У тому випадку, коли справа не вимагає швидкого 
рішення, святий Іоанн радить молитися три рази протя-
гом трьох днів. Бо і Спаситель наш відходив тричі для 
молитви і, молячись тричі, вимовляв одні й ті ж слова.

За словами Паїсія Святогорця, для того, щоб у всякій 
справі виконати волю Божу, потрібно, по-перше, по-
молитися, по-друге, подумати (так як не дарма Бог дав 
нам голову) і, по-третє, – діяти. І це дуже мудре прави-
ло, бо молитва освячує розум людини, так що він стає 
здатним знаходити правильне, тобто згідне з волею Бо-
жою рішення.

Ми повинні, використовуючи всі перераховані мето-
ди, вчитися великій науці – знати й виконувати волю 
Божу повсякчас, на всякому місці й у всякій справі. 
Тому що якщо ми не творимо волю Божу, то творимо 
або свою власну волю, або волю бісів, – і обидві вони не 
призводять нас до спасіння, а навпаки, ведуть до заги-
белі. Єдина благая, рятівна й досконала воля – це воля 
Господа Бога, нашого Творця. Тільки Він один знає, 
яким шляхом врятувати кожного з нас. Тільки Його 
воля є нашим освяченням й спасінням. Його досконалу 
волю й повинні ми всіляко шукати, пізнавати й вико-
нувати завжди, бо слова головної нашої молитви: «Не-
хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь».

Костянтин ДРОБІТЬКО.

ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ РОЗУМНИМ? 

ХРИСТИЯНСЬКІ ІСТИНИ
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ОВНИ. Попереду багато роботи, при-
чому трудитися доведеться в екстре-
мальних умовах. Рівень завдань, які вам 
належить вирішувати в перші дні тиж-
ня, жадатимуть від вас максимального 
фізичного навантаження. 

ТІЛЬЦІ. Чудовий час для творчих 
справ. Проявляйте себе, втiлюйте нові 
iдеї. Найближчим часом ваші доходи 
значно зростуть. На вихідних обов’язко-
во проведіть час із близькими та рідни-
ми людьми.

БЛИЗНЮКИ. Займіться тими справа-
ми, на які зазвичай не вистачає часу. Не 
зайвим буде приділити особливу увагу 
організації робочого простору. Визна-
чальну роль в особистому житті зігра-
ють негативні емоції, накопичені за ос-
танній час. 

РАКИ. Події в професійній сфері ста-
білізуються, а запорукою успішності 
стане делікатність і обережність. Але 
актуальним на цьому тижні для вас бу-
дуть фінансові питання, які слід виріши-
ти негайно.

ЛЕВИ. На цьому тижні краще утрима-
тися від креативних нововведень і діяти 
старими перевіреними методами. Прислу-
хайтеся до інтуїції, її підказки допоможуть 
вибрати вірний шлях. Домашня обстановка 
порадує спокоєм

ДІВИ. Будьте уважні до дрібниць, які на 
перший погляд легко недооцінити, між тим, 
вони з легкістю можуть стати причиною 
труднощів і перешкод. Професійні будні 

благоволять розширенню кола спілку-
вання.

ТЕРЕЗИ. Головним ключем до успіху 
буде доброзичлива товариськість, при-
чому добитися компромісу та рішення 
на свою користь або сприяння оточую-
чих вам буде легко. 

СКОРПІОНИ. Протягом тижня вам 
в голову можуть приходити найнеймо-
вірніші свіжі ідеї – запам’ятайте їх, щоб 
потім скористатися. Ваші думки і плани 
обіцяють відрізнятися не тільки новиз-
ною, але й масштабністю.

СТРІЛЬЦІ. Ваша інтуїція як завжди 
буде на висоті, якщо не хочете чогось 
робити краще відкладіть на потім. На 
роботі уникайте суперечок і намагайте-
ся в усьому знати міру.

КОЗЕРОГИ. Тиждень ідеальний для 
усамітненої та розумової праці. У від-
носинах із близькими та друзями мож-
ливі недомовки, непорозуміння і образи, 
тому найгірше, що можна зробити сьо-
годні – це братися за справи, що вимага-
ють спільних рішень. 

ВОДОЛІЇ. Робочий процес не принесе 
труднощів, але зажадає від вас швид-

кості мислення, винахідливості і життєвих 
сил. Зате в тих сферах, які залежать тільки 
від вас, ви зможете звернути гори. 

РИБИ. Настав час проявити принципо-
вість і не закривати очі на давно обтяжую-
чі вас моменти. Погляньте на ситуацію, що 
склалася й вчиніть так, як радить розум, а не 
серце. Виділіть час на домашні справи.  

Якщо людина 
говорить і діє з 
добрими думками, 
то радість слідує 

за нею, як 
тінь, і ніколи 

не покидає.

як каже мудрість

СМАЧНОГО!
СУП ІЗ КВАСОЛЕЮ 

Інгредієнти: 1 ст.л. квасолі, 300 гр курячого філе, 5 картоплин, 1 
морквина, 1 цибулина, 3 зубчика часнику, 1 ст.л томатної пасти, сіль, 
чорний мелений перець, зелень кропу й петрушки. 

Приготування: висипте квасолю у каструлю, промийте, залийте 
водою й залиште на 6-8 годин. Злийте воду, промийте й знову залийте 
водою. Поставте варитися. Через 1 годину додайте до квасолі порізане 
на кубики філе й варіть до готовності. Очищену моркву натріть на ве-
ликій тертці, а цибулю – кубиками й підсмажуйте в олії на сковорідці. 
Додайте дрібно нарізаний часник, томатну пасту й ще трішки смажте. 
В каструлю з готовою квасолею додайте нарізану кубиками картоплю 
й варіть до готовності картоплі. Посоліть, поперчіть. Потім у каструлю 
додайте зажарку, зелень кропу й петрушки. Варити ще три хвилини. При 
подачі до столу додайте в суп ложку сметани та різану зелень.

КУРЯЧІ ВІДБИВНІ З СИРОМ 
Інгредієнти: 500 гр. філе курки, 80 гр. твердого сиру, 2 яйця, 3 ст.л. 

майонезу, 3 ст.л. борошна без гірки, сіль, перець чорний мелений, зе-
лень кропу, олія.

Приготування: розріжте філе курки на порційні шматочки. Від-
бийте, посоліть, поперчіть і залиште, щоб трішки настоялися. Окремо 
в тарілці змішайте яйця, майонез, борошно й подрібнений кріп. До-
дайте трішки солі й перцю. Сир натріть на середній тертці. Кожний 
шматочок курячого м’яса змастіть яєчною сумішшю тільки з одні-
єї сторони й цією стороною викладайте смажитись у сковорідку. На 
іншу сторону викладайте тертий сир і акуратно ложкою заливайте 
яєчною сумішшю. Обсмажуйте з обох боків до готовності. 

КАРТОПЛЯ «БУЛАНЖЕР»
Інгредієнти: 1 кг картоплі, 2 великі цибулини, 60 гр. вершкового 

масла, 200 мл овочевого бульйону, 200 мл молока, сіль, перець чор-
ний мелений.

Приготування: очистіть і наріжте картоплю та цибулю на тонкі ски-
бочки. Картоплю посоліть і поперчіть. Змастіть маслом форму. Викла-
дайте шар картоплі, зверху покладіть цибулю. Шари повторити. Ос-
танній (верхній) шар картоплі гарно викладіть (черепицею). Змішайте 
гарячий підсолений бульйон і гаряче молоко і залийте картоплю. Мож-
на залити одним бульйоном. Рідина не повинна заливати картоплю, а 
тільки доходити до верхнього шару. Зверху картоплю полийте полови-
ною розтопленого масла. Накрийте деко фольгою. Поставте в духовку 
і запікайте 40 хв. при 200 градусах. Потім зніміть фольгу, зменшіть 
вогонь в духовці до 180 градусів і запікайте ще 40 хв. За цей час верхній 
шар картоплі зарум’яниться, рідина повністю вбереться. 

САЛАТ ІЗ ЧЕРВОНОЇ КАПУСТИ Й КУКУРУДЗИ 
Інгредієнти: 400 гр. капусти, 200 гр. ковбаси баликової, 1/2 банки 

кукурудзи, майонез.
Приготування: нашаткуйте капусту, наріжте соломкою ковбасу. В 

ємності змішайте капусту, ковбасу, кукурудзу, посоліть, поперчіть і 
заправте майонезом.

ШОКОЛАДНО-СИРНИЙ ТОРТ
Інгредієнти: 450 гр домашнього сиру, 450 гр сметани, 1/2 ст.л. мо-

лока, 20 гр. желатину, 1/2 ст.л. цукру, 2 ч.л. какао.
Приготування: залийте желатин гарячим молоком і розмішайте до 

повного розчинення желатину. В миску висипте сир, цукор, сметану й 
змішайте міксером. Додайте желатинову масу і ще раз змішайте мік-
сером. Розділіть суміш на дві частини. В одну додайте какао. Вилий-
те в форму масу білого кольору й поставте у холодильник, щоб трохи 
застигла. Потім зверху розподіліть шоколадну масу й поставте знову 
у холодильник до повного затвердіння. 

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ НАТУРАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ 

Шампунь для сухого волосся. Перемішайте 1 яєчний жовток із 40 
мл касторової олії. Нанесіть на мокре волосся масажними рухами й 
ретельно промийте водою.

Шампунь для жирного волосся. Змішайте 1 ст.л. гірчичного поро-
шку, 50 мл води, кілька крапель будь-якого ефірного масла. Нанесіть 
на волосся й добре змийте водою. 

Відновлююча маска для всіх типів волосся. 1 яєчний жовток ро-
зітріть з 2 ст. л. кефіру, додайте 1 ст.л. лимонного соку та 1 ч.л. коко-
сового масла. Цю суміш підігрійте на водяній бані, ретельно помішу-
ючи. Нанесіть маску на волосся, втираючи в шкіру голови. Залиште 
на 30 хв. після чого змийте теплою водою.

Дріжджова маска для густоти волосся. У підігрітому кефірі (1/2 
склянки) розчиніть 1 ст.л. дріжджів, залиште на 5 хв. Візьміть 2 яєчних 
жовтки й розітріть їх разом із 1 ч.л. меду та вмішайте у кефір. Маску 
нанесіть на корені волосся, розподіляючи по всій довжині. Укутайте го-
лову поліетиленовим пакетом, а зверху рушником й залиште на 40 хв. 
Після чого вимийте волосся теплою водою за допомогою шампуню.

17 листопада 2015 у зв’язку з про-
веденням геодезичних робіт у селі 
Зелений Гай Новомиколаївської 
сільради Дніпропетровського райо-
ну, прошу бути присутнім господаря 
земельної ділянки по вулиці Річна 14, 
Бойко Олександра Зельмановича.

Втрачене свідоцтво на право власності на житло, 
а саме квартиру загальною площею 43 м кв, видане 
Дніпропетровською районної радою від 05.05.1999 
р., зареєстроване Новомосковською БТІ на праві при-
ватної, спільної (сумісної або часткової) власності на 
підставі свідоцтва про право власності, записане в 
реєстрову книгу за № 2143-7, вважати недійсним.

ПАМ’ЯТІ МОЄЇ СУСІДКИ 
Вона пішла у вишитій сорочці

На небеса, втомившись працювать,
Немов підкреслила, що матір-Україну

Ніхто не зможе з її серця відібрать.
Йшла по життю не рівними стежками:

Були вони тернисті і круті, 
Та вона йшла-доріг не вибирала, 

А де іти їй вказували ті,
Хто був для неї влада і держава,

Хто Україну мучив і ганьбив, 
Та все одно бандура їй співала, 
Ота бандура, що татусь зробив.
Співала, хоч їй рота закривали, 

ховали в тюрми за її пісні, 
та все одно бандура прославляла

рідну Вкраїну, і в часи сумні
не було права всупереч сказати,

 вся туга виливалася в пісні.
І працювала, тяжко працювала

із року в рік, і не лічила дні.
Та линув час і щастя не минуло

Прийшло спокійно, наче б то весна
Теплом, любов’ю, ніжністю війнуло.

О, Боже мій! Подумала вона.
 І не лишало, довгими роками

Воно горіло і несло тепло
Дві доньки, радуючи маму,

А поруч тато, це воно й було
Те, чого всі люди всім і вся бажають,
Що виглядають із неба  й звідусіль
Це по-простому щастям називають:

Взаємна жертва і взаємний біль.
Роки летіли, і настала старість,
нікчемність, пустота і довгі дні,
 та на руках тримали рідну маму
її дві донечки - дорослі і сумні.

Все по природному, та як все це признати,
Як можна зважити цей неприродний біль?
І як змиритись, що не можеш обійняти,

І як повірити, що вже пуста постіль?
Що ти пішла у вишитій сорочці

На небеса, втомившись працювати,
Немов підкреслила, що матір-Україну

Ніхто не зможе з твого серця відібрати...
Василь СКИБА, м. Підгородне.

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу соціальної 
роботи на період відпустки по догляду за дитиною визначений медичною довідкою, провід-
ного спеціаліста-юрисконсульта відділу соціальної роботи, спеціаліста І категорії відділу 
соціальної роботи, вакантних посад  фахівців із соціальної роботи (м. Підгородне, на період 
відпустки по догляду за дитиною по досягненню нею трьох років, с. Новоолександрівка, 
сел. Ювілейне, с. Новомиколаївка). Документи на конкурс приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів після публікації. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта за фахом педагога, психолога, соціального педагога, соціального працівника, 
медичного працівника. Стаж роботи за фахом не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечення. Довідки за адресою: вул. 
Теплична, буд. 5, каб. 41, сел. Ювілейне, тел. 753-68-41. 

Пам’яті Олени Павлівни Бут

ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХО-
РОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І 
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ «БАТАЛЬЙОН 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ «ПРИД-
НІПРОВ’Я» ПОВІДОМЛЯЄ про скасуван-
ня довіреності. Вважати скасованою довіре-
ність за номером 2, видана 20.11.2014 року, ГФ 
ОГП ДК «Батальйон територіального захисту 
«Придніпров’я» Карпушкіну Максиму Воло-
димировичу, посвідчення члена Громадського 
формування, серія К3, № 010.

ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХО-
РОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І 
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ «БАТАЛЬЙОН 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ «ПРИД-
НІПРОВ’Я» ПОВІДОМЛЯЄ про звільнення 
з посади заступника керівника Громадського 
формування з охорони  громадського поряд-
ку й державного кордону «Батальйон тери-
торіального захисту «Придніпров’я», а саме: 
заступника  керівника по фінансам та матері-
альному забезпеченню, зв’язків з громадою – 
Карпушкіна Максима Володимировича.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕРЖАД-
МІНІСТРАЦІЯ оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад: заступника голови 
райдержадміністрації; головного спеціаліста 
відділу ведення Державного реєстру виборців 
райдержадміністрації (2 вакансії); головного 
спеціаліста з питань запобігання та виявлення 
корупції райдержадміністрації; головного спе-
ціаліста служби у справах дітей райдержадмі-
ністрації; адміністратора Центру надання ад-
міністративних послуг райдержадміністрації 
(2 вакансії). Вимоги до претендентів: грома-
дянство України, повна вища освіта за напрям-
ком роботи, стаж роботи за фахом не менше 3 
років, володіння персональним комп’ютером 
на рівні користувача програмного забезпечен-
ня. Довідки за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Теплична, 5, тел. 27-10-17.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ ОСЕНІ
• Як листопад дерев не обтрусить, довга 

зима бути мусить.
• Грім у листопаді – на малосніжну зиму, 

але на рік врожайний; якщо загримить при 
повному місяці – хліб уродить на полях.
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На базі Партизанської 
СШ (директор Віктор 
Невеселий) пройшли ра-
йонні змагання з військо-
во-спортивного чотири-
борства. На майбутніх 
захисників України чека-
ли випробовування на всі 
смаки: сила (підтягуван-
ня), швидкість (біг 100 м), 
витривалість (біг 1000 м) 
та координація (метання 

гранати).
Трійка призе-

рів: І місце – Кі-
ровська СШ-2 

(вчитель предмету «Захист Вітчизни» Вален-
тина Щогла). Склад чемпіонів: Денис Есаул, 
Владислав Кислий, Денис Фільчук, Владис-
лав Кашин. ІІ місце – Балівська СШ (вчитель 
предмету «Захист Вітчизни» Олександр По-
грібний). Віце-чемпіони: Денис Єфименко, 
Денис Боднар, Олексій Демченко, Олександр 
Чешенко, Олексій Шумейко. ІІІ місце – Зо-
рянська СШ (вчитель предмету «Захист Ві-
тчизни» Сергій Вербицький). Бронзові при-
зери: Владислав Павленко, Вадим Опришко, 
Андрій Ткаченко, Олександр Бусько, Михай-
ло Гуржій.

Людмила Стрежньова, голова ДРО ВФСТ 
«Колос»: «Золоті медалі по праву дістались 
кіровчанам. Підопічні Валентини Григорів-
ни були першими в трьох видах із чотирьох. 
Всього на два пункти відстали допризовни-
ки із Балівки, в яких у активі одне перше та 

СПОРТ

МІСЯЧНИК СТАРТУВАВ

1 глава:
Никто и никогда не видел Ангелов, но они хранят нас… 

А кто же оберегает Орхидеи? 
Малыш, я расскажу тебе одну историю – и ты поверишь 

в чудо!
В одном государстве жил Король с Королевой. Каждое 

утро они выходили в свой сад с надеждой увидеть там 
бутон прекрасного цветка. Много сил, труда и любви они 
отдавали своей мечте: приглашали известных садовни-
ков, привозили отовсюду самые лучшие удобрения, сна-
добья для почвы. Но все усилия были тщетны. В их саду 
цветы не росли...

И вот однажды весенним утром Король с Королевой 
увидели, как клин аистов рассекает небесную лазурь. 
Птицы летели так низко, что женщина смогла разглядеть 
в клюве вожака крохотный росточек Белой Орхидеи. Они 
расспросили мудрых птиц об этих чудо – цветах и реши-
ли немедля поехать в Оранжерею Волшебника…

«Пойдемте в сад, я покажу вас Орхидеям!», – вполголо-
са сказал Волшебник и улыбнулся. Да-да, малыш, ты не 
ослышался… Души цветов, как и души детей, сами выби-
рают себе родителей. Находясь на небесах, они присма-
тривают себе будущих мам и пап... У каждой души своя 
миссия, с которой она приходит в этот мир. 

Супругов поразила нежность Орхидей, магический 
мир Волшебника, мир красоты и любви… Вдруг одна 
Орхидея словно подмигнула Королеве. Это хрустальная 
росинка заблестела на зеленой ладошке. «Выбор сде-
лан!» – загадочно обронил Волшебник.

Совершенно счастливая королевская чета вернулась 
домой. Отныне их жизнь наполнилась новыми красками, 
обрела смысл, озарилась светом. 

…Маленькая Орхидея подрастала, набиралась сил, 
наполнялась любовью и энергией родителей. Спустя 9 
месяцев бутон раскрылся… Казалось, что все совершен-
ство воплотилось в этом Цветочке: точеные, почти про-
зрачные снежно-белые лепестки, бархатистая кожица 
листьев, тонкий, свежий аромат.

В это самое время между жителями соседних госу-
дарств началось противостояние. Обида и гнев посели-
лись в их сердцах. Король сожалел, что не смог предо-
твратить войну. Он попрощался со своей семьей и поехал 
примирять враждующих. Королева загрустила… При-
уныла и маленькая Орхидея… Цветы, как и детки, чув-
ствуют боль родителей… Дети начинают болеть, цветы 
– увядать. Женщина заметила потускневшие лепестки 
Орхидеи и обратилась за помощью к Доброму Волшеб-
нику. В Хрустальной Оранжерее она нашла понимание и 
поддержку.

(Продовження читайте в наступному № газети)

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

СКА3КА
о Белой орхидее, 

Добром волшебнике 
и Ангелах орхидей...

Продовжуємо знайомити 
читачів з творчістю нашої 
землячки з м. Підгородного 
Ліни Зеленської, журналіс-
та, працівника телеканалу 
«Інтер».

До вашої уваги продов-
ження доброї казки про Білу 
Орхідею, сповнене  чарівних 
сюрпризів.

Книга лише готується до 
друку, тож наші читачі ма-
ють ексклюзивне право перши-
ми оцінити цей казковий твір.

Цього осіннього дня батьків, малечу та ви-
хователів дитячого садка «Червона Шапочка» 
зустрічала весела музика, яка одразу налашту-
вала всіх на жартівливий ярмарковий настрій. 
А в святково прикрашеній в українському стилі 
залі, на столах красувалися щедрі дари осені: 
різноманітні овочі та фрукти, гриби та ягоди 
калини, а також гончарні вироби, роботи майс-
тринь-вишивальниць тощо.

Вихованці групи «Калинка» із задоволенням 
водили хороводи, демонстрували свою твор-
чість, артистизм та веселу вдачу, адже вони з 

нетерпінням чекали на це свято, бо розваги та 
ігри, присвячені осені проходять завжди весело 
й радісно. На ярмарок до малечі завітала чарів-
на корівка Мілка разом із дідусем та бабусею. 
Вони прийшли не з порожніми руками, а з ко-
шиком подарунків – соковитими яблуками та 
солодкими цукерками. 

Хоч ярмарок і закінчився, але веселий настрій 
та отримане від заходу задоволення ще довго 
будуть зігрівати дитячі серця.  

Юлія ЧУМАК. сел. Ювілейне. 
Фото автора.

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО

КАЗКОВІ П Р И ГОДИ ОСЕНІ

три других командних місць. Чільну трійку замкнули зо-
рянці, випередивши на два бали юнаків із Горянівки. П’яте 
та шосте місце розподілили між собою команди Партизан-
ської та Кіровської СШ-1».

В’ячеслав Сорочан, голова РО ТСОУ: «Слід відзначити ко-
мандирів відділень: Вадим Опришко, Денис Єфименко, Де-
нис Есаул, Олексій Зирянов, Станіслав Якименко, Владис-
лав Шульга. Вони стали справжніми лідерами своїх команд. 
Цьому підтвердження – завойовані медалі в особистих за-
ліках. На наступних етапах місячника військово-патріотич-
ного виховання з нагоди 24-ї річниці ЗСУ молоді району 
пропонується взяти участь у турнірах із кульової стрільби, 
гирьового спорту, перетягування канату та армреслінгу».

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.
На фото: чемпіони з чотириборства – Кіровська СШ-2; 

моменти змагань.

Осінь – найчарівніша пора року, сповнена ніжного смутку та багата на щедрі врожаї. Неда-
ремно про неї складено в народі безліч чудових віршів, пісень, загадок, приказок: «Осінь на стро-
катому коні їздить», «Хвали літо, коли осінь прийде». З давніх-давен в Україні пора збирання 
врожаю закінчується яскравими, багатими святами. 

Традиційно, в дитячих садках нашого району відбулися Дні Осені, присвячені красі, достатку, 
подяки матінці-Землі за багатий урожай. 

Свято Золотої осені у дошкільно-
му навчальному закладі «Берізка» не 
обійшлось без сюрпризів та чарівних 
перевтілень. Спочатку де взявся мінли-
вий дощик прямо в святковій залі, тож 
дошкільнятам довелось танцювати з 
парасольками, щоб задобрити негоду. А 
потім ще й Вовк та бабулька Шапокляк 
намагались завадити веселощам дітво-
ри. Та нічого бешкетникам не вдалось, 
бо Королева Часу, з виховною метою, 
звичайно, перетворила негативних геро-
їв у маленьких Вовчика й дівчинку Ша-
покляк та перенесла їх у безтурботне 
дитинство. Тільки в таких образах вони 
нарешті зрозуміли, що гратися, співати 
й танцювати краще, ніж робити недо-
брі вчинки. Тож закружляли всі в танку 
Осені разом. І дитячі посмішки засяяли ще яскравіше, як діамантова розсип щасливого дитинства. 

Батьки дошкільнят ДНЗ «Червона Шапочка» та «Берізка» щиро вдячні музичним керівникам та 
вихователям дитсадків за чудову організацію заходів, чуйне ставлення до дітей.

Віка ЗОРЯНА. Фото автора.


