
Громадська інформаційно-політична газета

П’ятниця, 20 листопада 2015 року, № 46 (7915)

заснована у січні 1939 року
Дніпровська зоря

 

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.

«Я – хлібороб, – з гордістю вимовляє людина, яка працює на землі. Поле – 
це моє життя». Окинь оком поле... Хліба сколихнулись і заграли хвилями. 
Сонце залило промінням ці хвилі й відбилося міріадами маленьких сонць 
у краплинах роси на колосках. Колос звичайний і незвично дивовижний. 
Сивий колос жита й золотий пшениці. І ось на столі паляниця. Яка запаш-
на! Чим пахне хлібина? Літніми світанками, вранішніми росами, степовими 
духмяними вітрами. За це ми 
безмежно вдячні людям, які до-
глядають і вирощують цей ди-
вовижний дар матінки-землі.

Днями в святково прикрашеній 
залі засідань районної ради від-
булися урочистості з нагоди Дня 
працівників сільського господар-
ства. Перед присутніми чинно 
вишикувалися на помості дари 
родючого чорнозему: символ 
достатку українців – запашний 
візерунковий коровай, снопик із 
колосків пшениці, господар го-
роду величавий гарбуз, солодка 
редька, соковиті бурячки та мор-
ква, білокачанна капуста, золо-
тава цибуля, у плетеній корзинці 
дружньо розмістилися налиті 
сонцем яблука та груші. 

Цього дня слова вітань лунали на 
адресу професіоналів своєї справи 
– працівників сільського господар-
ства. З теплотою й щирістю вшано-
вували добрим словом хліборобів, 
працівників у галузі овочівництва, 
тваринництва, всіх, хто, не знаючи 
спочинку, незважаючи на трудно-
щі сьогодення, славлять добре ім’я 
Дніпропетровського району.

З поздоровленнями до винуватців свята звернувся Віктор Шин-
кевич, депутат Дніпропетровської обласної ради: «Щороку день 

працівників сільського господарства ми 
відзначаємо як данину поваги до всіх, 
хто живе в селі й невтомно працює на 
землі, хто створює більшу частину тих 
матеріальних благ, які визначають рівень 
благополуччя нашого народу. Я знаю, 
що ваша праця надзвичайно важка, але 
вкрай необхідна людині. Хліб – це доста-
ток у кожному домі, це міцна економіка 
господарств, це визнання й міць нашої 
держави. Дякую вам за таку напружену 
щоденну працю».   

Дипломом першого заступника голови 
Дніпропетровської ОДА О.М. Кужмана 
за почесне II місце з врожайності нагоро-
джений колектив хліборобів Дніпропетровського ра-

йону, який брав участь в обласному трудовому суперництві на збиранні ранніх 
зернових «Жнива-2015», та отримав 117 511 тонн зерна з площі 31 717 га, урожай-
ність ранніх зернових склала 37 ц/га.

Грамотою голови ОДА за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток агро-
промислового комплексу області, високий професіоналізм, відданість справі, 
заслужений авторитет та повагу серед колег та з нагоди професійного свята 
відзначені: Тетяна Ткач, начальник управління АПР; Анатолій Река, голова ФГ 
«Мрія»; Геннадій Загубигорілка, головний агроном ТОВ «Любимівка».

Грамоту в.о. голови Дніпропетровської РДА за сумлінну працю, вагомий вне-
сок у розвиток АПК району одержали: Сократіс Кесов, директор ТОВ «Агробіз-
нес»; Григорій Мальований, голова ФГ «Тетяна і К»; Руслан Рогальський, трак-
торист-машиніст СПП «Чумаки»; Віктор Яковенко та Валерій Трач, тракторис-
ти ДП «Дніпро» – дослідного підприємства Інституту сільського господарства 
степової зони; Олександр Позігун та Валерій Демидов, трактористи-машиністи 
ТОВ СФ «Агро-Стар»; Василь Сподинець, тракто-
рист ФГ «Надія»; Микола Павлов та Олександр По-
пов, трактористи-машиністи ТОВ АФ «Агроінвест»; 
Микола Ємельяненко, слюсар механізованого зер-
нового току, Сергій Друк та Михайло Саваренюк, 
трактористи ТОВ АФ «Любимівка»; Віктор Сало, ме-
ханізатор ФГ «Фортуна Агро»; Любов Сірик, робіт-
ниця овочевої бригади ФГ «Мрія»; Тамара Іванусь, 
головний бухгалтер ДП науково-виробничої АФ 
«Наукова»; Світлана Кульбаба та Олександр Кишеня, 
птахівники ТОВ АФ «Дніпропетровська». Нагороди 
натхненним працівникам сільського господарства 
вручив Віктор Шинкевич.

«Праця на землі завжди була благородною й від-
повідальною справою. Нехай не переводиться селян-

ський рід на Україні, а праця відданих їй трударів буде належно поцінованою. 
Щиро бажаю, щоб життя було світлим і сонячним, а підґрунтям обраної життє-
вої дороги завжди були цілеспрямованість та енергійність у досягненні нових 
висот», – зазначила Віра Джур, в.о. голови районної ради, вітаючи сільгоспви-
робників із професійним святом.

Віра Борисівна вручила Грамоту в.о. голови Дніпропетровської РДА та в.о. го-
лови Дніпропетровської райради 
з нагоди професійного свята Те-
тяні Ткач. Грамотою в.о. голови 
Дніпропетровської районної ради 
за сумлінну працю, вагомий вне-
сок у розвиток агропромислового 
комплексу району були нагород-
жені: Юрій Карпенко, головний 
юрисконсульт ДП науково-ви-
робничої агрофірми «Наукова»; 
Наталія Хахаліна, зоотехнік із 
племінної справи СПП «Чумаки».

Тетяна Ткач, начальник управ-
ління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, у своєму 
виступі наголосила, що показни-
ки врожайності 2015 року стали 
рекордними за час існування Дні-
пропетровського району й чер-

воними літерами прописані в книгу 
історії: «Й звичайно, в цьому заслуга, 
перш за все ваша, працівники сільсько-
го господарства: аграрії, механізатори, 
водії, тваринники, овочівники, праців-
ники фермерських господарств. Ви з 
любов’ю плекаєте прадавню й щедру 
землю, з року в рік забезпечуєте нашу 
Україну, кожну сім’ю хлібом і до хліба. 
Тому ви всі заслуговуєте не тільки на 
добре слово й подяку, але й на почесне 

визнання та вшанування. Хвала рукам, що пахнуть хлібом!»
За сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток АПК області 

та з нагоди професійного свята Грамоту директора департамен-
ту АПК, розвитку сільських територій та ринкового середовища 
ОДА отримали: Наталія Романова, 
головний зоотехнік ТОВ «Приват 
Агро2»; Іван Парій, тракторист ТОВ 
«Ранет»; Руслан Салімуха, комбайнер 
ФГ «Оріль». 

Грамотою начальника управління 
АПР Дніпропетровської РДА відзна-
чені: Любов Плотинська, директор по 
виробництву птахівничої продукції 
та Сергій Жигалкін, головний лікар 
ветеринарної медицини ПВФ «Агро-
центр»; Володимир Луценко, головний 
агроном, Євген Матвійчук, агроном та 

Григорій Терент’єв, головний інженер ТОВ АФ «Дні-
про»; Олена Котилевська та Геннадій Романов, опе-
ратори машинного доїння ПП «Перемога АВК».   

За народними традиціями в праці й у свята, пісня завжди супроводжувала  укра-
їнців. Так і цього дня, не обійшовся районний захід, присвячений сільгоспвироб-
никам без гучного співу. Яскравими музичними виступами радували глядачів 
тріо «Горлиця», с. Любимівка, Гульнара Шевченко, директор Будинку культури с. 
Любимівки, Альберт Дерягін, художній керівник Будинку культури с. Любимів-
ки, Максим Солоділов, директор Будинку культури с. Сурсько-Литовського. Ве-
дучими свята були Максим Солоділов та чарівна Марія Шевченко, методист РБК. 

Низький уклін вам, шановні працівники сільського господарства Дніпропе-
тровського району, хвала вашим трудовим звершенням. Щиро вдячні вам за лю-
бов до землі, терпіння й витримку. Бажаємо вам здоров’я, щастя, добра та насна-
ги. Нехай ваша праця й надалі колоситься золотою нивою успіху.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.  На фото автора: радісні миті професійного свята.

ОДВІЧНА СЛАВА 
УКРАЇНСЬКИМ  ТРУДАРЯМ

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Цей день – це незаперечний доказ відродження Української нації, нашої держави. 

Це підтвердження того, що події на Майдані змінили наш народ, об’єднали нас в єдиній, соборній і незалежній Україні. 
Нині ми йдемо шляхом свободи й верховенства права, й ми не повинні схибити, маємо гідно відповідати на всі виклики часу. Адже наша 

боротьба не закінчена, доки не виконані всі вимоги Майдану, не втілені у життя його ідеали.
Ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні та всіх українських вояків, які беруть участь у війні на сході України, усіх тих, хто власним жит-
тям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити в вільній, демократичній і суверенній державі. Всі вони залиша-

ються в пам’яті народу назавжди, стають гордістю й прикладом для майбутніх поколінь.
Бажаємо вам миру, порозуміння й згуртованості, непохитної віри в краще майбутнє нашої країни, нашого рідного краю. 

Роман ПРУДЕНКО, в.о. голови райдержадміністрації.        Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.
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Законом України 
«Про Державний бю-
джет України на 2015 рік» збільшено роз-
мір прожиткового мінімуму для непра-
цездатних осіб, який становить з 01.09.2015 
– 1074 грн (з 01.12.2013 – 949 грн), тобто 
розмір збільшено на 125 грн. У зв’язку з 
чим проведено масовий перерахунок пен-
сій, тобто перераховано загальний розмір 
пенсії, доплати до прожиткового мінімуму, 
надбавки та підвищення до пенсій (крім 
надбавки дітям війни). 

У зв’язку з проведенням перерахунку в 
управлінні Пенсійного фонду України в 
Дніпропетровському районі Дніпропетров-
ської області збільшилась кількість звер-
нень пенсіонерів на особистий прийом. Так, 
за жовтень місяць 2015 року до управлін-
ня звернулось за роз’ясненнями щодо пе-
рерахунку пенсій 832 пенсіонери, якщо за 
аналогічний період 2014 року на особистих 
прийомах зареєстровано 476 осіб. 

Для зменшення соціальної напруги та з 
метою зменшення черг до прийомної гро-

мадян щоденно надаються 
консультації громадянам за 

телефоном «гарячої» телефонної лінії, так 
впродовж жовтня 2015 року за телефоном на-
дано роз’яснень щодо масового перерахунку 
пенсій з 01.09.2015 року 265 громадянам.

Крім того, у жовтні місці 2015 року збіль-
шилась кількість звернень до державної 
установи «Урядовий контактний центр», 
через яку з питання проведеного перера-
хунку пенсій з 01.09.2015 року звернулось 
16 громадян, якщо за 10 місяців 2014 року 
було зареєстровано 13 таких звернень.

Спеціалістами відділу обслуговування 
громадян управління щоденно надаються 
кваліфіковані ґрунтовні роз’яснення з пи-
тань пенсійного забезпечення громадянам 
та пенсіонерам району, як на особистих 
прийомах, так і за телефоном «гарячої» лі-
нії з 8.00 до 18.00 год.

Вікторія САЛАБАЙ, 
заступник начальника управління 
Пенсійного фонду України в Дніпро-
петровському районі.

ПЛАТНИКИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОДПІ ПЕРЕРАХУВАЛИ ПОНАД 450 МЛН ГРН ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ

Щорічно 5 грудня відзначається Міжнародний день 
волонтера. В рамках відзначення Міжнародного дня 
волонтера в 2015 році Міністерством соціальної по-
літики України пропонується провести на місцево-
му рівні органами місцевого самоврядування низку 
заходів, спрямованих на  підтримку діяльності во-
лонтерів, які мешкають на територіях місцевих гро-
мад, зокрема: нагородження кращих волонтерів; від-
значення батьків волонтерів подякою за виховання 
волонтерів; проведення в загальноосвітніх школах 
уроків патріотичного виховання дітей та молоді.

Водночас Мінсоцполітики України спільно з Асо-
ціацією благодійників України проводиться 4-й На-
ціональний конкурс «Благодійна Україна», мета яко-
го – відзначення кращих українських благодійників, 
у тому числі  волонтерів і найбільш ефективних бла-
годійних ініціатив.

У конкурсі можуть взяти участь благодійники, які 
надавали благодійну допомогу для вирішення акту-

альних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 
грудня 2015 року.

Переможців визначатимуть у десяти основних і 
трьох спеціальних номінаціях Національною кон-
курсною комісією, за винятком номінацій: «Народ-
ний благодійник» та «Благодійність у медіа», де для 
визначення переможців передбачена спеціальна про-
цедура.

Оргкомітетом запроваджено спеціальні відзнаки 
для благодійників, які найбільш ефективно працю-
ють у визначених сферах: культура, освіта, медици-
на, соціальний захист.

Кінцевий термін подачі заявок – 15 лютого 2016 
року.

Визначення переможців конкурсу відбуватиметь-
ся в період з 15 лютого по 15 березня 2016 року. Це-
ремонія нагородження переможців пройде у другій 
половині березня 2016 року в м. Києві.

Для участі в конкурсі необхідно подати до Орг-

комітету конкурсу заявку відповідної форми, яку 
можна отримати на: веб-сайті Асоціації благодій-
ників України: www/vboabu.org.ua; офіційному сайті 
конкурсу кonkurs.blago@gmail.com.

Заповнену заяву слід надіслати електронною пош-
тою на адресу кonkurs.blago@gmail.com. До заяви  до-
цільно додати відскановані фотографії, публікації, від-
гуки, рекомендації тощо, які характеризують діяльність 
благодійника або хід реалізації проекту, ініціативи.

Телефон для довідок: (044) 537-12-80.
Звертаємось до голів місцевих рад: з огляду на вище-

зазначене та з метою поширення інформації про кон-
курс просимо проінформувати волонтерів та волон-
терські організації, які проводять відповідну роботу у 
місті, селищах чи селах Дніпропетровського району.

Світлана БЕССАРАБ, 
начальник відділу з питань соціального захисту 
населення управління соціального захисту насе-
лення Дніпропетровської райдержадміністрації.

УСЗН ІНФОРМУЄ ВІДЗНАЧЕННЯ  МІЖНАРОДНОГО  ДНЯ  ВОЛОНТЕРА

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

До нашої редак-
ції надійшов лист 

від нашої постійної чи-
тачки Ірини Сафонової, 

завідуючої бібліотеки с. Дослідного, з проханням висловити слова 
вдячності за допомогу. Читаємо в листі: «Працівники та читачі біблі-
отеки с. Дослідного висловлюють щиру подяку Олександрові Візіру, 
Новоолександрівському сільському голові, та Сергієві Хорішку, ди-
ректору ДПДГ «Дніпро», за надану допомогу в вирішенні проблеми 
з опаленням у бібліотеці. Читальня розташована саме в приміщенні 
інституту зернового господарства НАН України, й не опалювалась 
в осінньо-зимовий період 2014-2015рр. Інститут з поважних причин 
відключив в цей період централізоване опалення, а своїх співробіт-
ників забрав до приміщень інституту на вул. Дзержинського м. Дні-
пропетровська, тому зимувати бібліотека залишилась у приміщенні 
разом зі сторожами та працівниками ІТР сільського господарства 
ДПДГ «Дніпро». Хочу зауважити, що було важко відпрацьовувати 8 
годин у холоді та обслуговувати наших читачів. Також при такій тем-
пературі псуються фонди бібліотеки: це зараження фонду грибком, 
склеювання фотоальбомів та фотодокументів. Тому ми звернулися з 
проханням до Олександра Візіра виділити кошти для закупівлі  кон-
векторів. Олександр Олексійович з депутатами сільради, не зволіка-
ючи, надали кошти для закупівлі конвекторів для бібліотеки. Та при-
міщенню інституту, де розташована бібліотека, більше ніж 45 років, 
і система електропостачання застаріла, наші конвектори не можна 
вмикати тому, що вона не витримає. Ми також звернулися до Сергія 
Хорішка з проханням допомогти нам, і зробити нову електропровод-
ку та встановити автомати захисту. Сергій Анатолійович вирішив 
нашу проблему без зволікань. Ми щиро вдячні за допомогу та бажа-
ємо керівникам здоров’я, щастя, благополуччя, наснаги та успіхів в 
обраній життєвій справі».

Нещодавно на базі 
Першого Дніпропе-
тровського місцевого 
центру з надання бе-
зоплатної вторинної 
правової допомоги від-
булася робоча зустріч 
щодо обговорення 
шляхів співпраці між 
місцевими центрами з 
надання безоп-
латної вторин-
ної правової 
допомоги та 
громадськими 
організаціями й органами місцевого самоврядування. 

Метою зустрічі стало обговорення шляхів покращення доступу представ-
ників вразливих верств, мешканців громад до правосуддя, зокрема, до якісної 
безоплатної правової допомоги, виходячи з потреб громади. Також розгляда-
лося питання розвитку інноваційних механізмів вирішення правових проблем, 
характерних для територіальної громади тощо.

6 листопада відбулося чергове засідання робочої групи з підписання Мемо-
рандуму про взаємодію та співпрацю. Директор Першого Дніпропетровсько-
го місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ліна 
Сергієва наголосила на важливості налагодження чіткої злагодженої роботи 
щодо безоплатної правової допомоги людям.

Сторони співпрацюють через налагодження конструктивного діалогу, мобі-
лізації ресурсів, об’єднання зусиль, заохочення кращої практики та координа-
цію діяльності щодо впровадження проекту «Інтеграція первинної і вторинної 
безоплатної правової допомоги в територіальній громаді Дніпропетровського 
району».

Таміла ЖОРНЯК.
На фото автора: Меморандум про взаємодію та співпрацю підписаний 

усіма сторонами-учасниками.  

РОБОЧА ЗУСТРІЧ

ЯКІСНА ПЕРВИННА БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА 
ДОПОМОГА ДЛЯ БІНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Днями в приміщенні райдержадміністрації відбулося засідання з питання реє-
страції об’єднаних територіальних громад Дніпропетровського району під голо-
вуванням Романа Пруденка, в.о. голови райдержадміністрації. 

На захід були запрошені: Олена Тертишна, керівник Дніпропетровського регі-
онального офісу реформ, Віра Джур, в.о. голови районної ради, керівники фінан-
сового управління райдержадміністрації та казначейської служби Дніпропетров-
ського району, представники об’єднаних територіальних громад.

На засіданні були розглянуті питання щодо правових процесів припинення діяль-
ності органів місцевого самоврядування та реєстрації об’єднаних територіальних 
громад Дніпропетровського району, виконання бюджетів органів місцевого самовря-
дування до кінця 2015 року, реєстрація рахунків об’єднаних територіальних громад, 
закриття рахунків органів місцевого самоврядування, правові аспекти щодо передачі 
об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури й 
спорту, формування відповідної мережі об’єднаних територіальних громад.

З метою проведення загальної координації дій, консультування всіх учасників за-
значеного процесу було вирішено створити робочу групу з питань реєстрації об’єд-
наних територіальних громад Дніпропетровського району для ефективної роботи 
органів місцевого самоврядування при об’єднанні територіальних громад району.         

Наталія ЛЕВЧУК, начальник фінансового управління РДА.

ЗАСІДАННЯ

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ: 
ОБГОВОРЕННЯ НАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ 

ПОДЯКА

ПОВЕРНУЛОСЬ ТЕПЛО

У цьому році Дніпропетровському району виповнилось 50 років,  про-
тягом всього року публічні бібліотеки нашого району відзначають цю 
знаменну дату. З нагоди ювілейної річниці в приміщенні Центральної ра-
йонної бібліотеки для всіх категорій користувачів були оформлені й  пред-
ставлені для перегляду: книжково-ілюстративна виставка-досьє «З Днем 
народження, мій краю», постійно діюча річна стендова виставка «Стара 
фотографія розповідає», на якій представлені такі розділи: коротка історія 
та трудова слава Дніпропетровського району, почесні громадяни, пам’ят-
ники та меморіали, зоряна слава героїв п’ятирічки, поети та письменники. 
Також був проведений День краєзнавства «Свята земля моя від прадіда 
й діда, свою любов тобі я віддаю», впродовж якого пройшла краєзнавча 
година «Історія створення Дніпропетровського району», відбулась пре-
зентація річного краєзнавчого календаря «Знаменні події нашого села» та 
огляд інформаційного буклету «З днем народження, мій краю».

Олена ВОЛОДИЧЕВА, провідний методист КЗ ДЦРБ.

ВИСТАВКА-ДОСЬЄ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, МІЙ КРАЮ

В БІБЛІОТЕКУ

«За січень-жовтень поточ-
ного року до державного бю-
джету надійшло понад 450 
млн грн єдиного соціального 
внеску, що на 40 млн грн біль-
ше планової суми та на 100 
млн грн, або на 28,6 % більше, 
ніж минулорічні надходжен-
ня», – повідомив начальник 
управління доходів і зборів з 
фізичних осіб Дніпропетров-
ської ОДПІ Сергій Скрипник. 

«Лише за жовтень поточ-
ного року надійшло понад 53 
млн грн, що майже на 6 млн 
грн більше запланованої суми 
та на 16 млн грн більше над-
ходжень жовтня минулого 
року або на 42,5 %. 

Середньомісячні надхо-
дження єдиного соціально-
го внеску у поточному році 
склали понад 45 млн грн, що 
на 10 млн грн або на 9,8 % 
більше минулорічного показ-
ника. Платниками Дніпропе-
тровського району в серед-
ньому за місяць сплачено 25,7 
млн грн, місто Синельникове 
– 9,3 млн грн, Синельників-
ського району – 4,8 млн грн, 
Солонянського району – 5,2 
млн грн. Поряд із цим над-
ходження єдиного внеску 
від бюджетних організацій 
складають третину загальної 
суми надходжень єдиного 
внеску. 

Зростання середньомісяч-
них надходжень пов’язане з 
додатковими надходженнями 
єдиного внеску, пов’язаними 
із застосуванням у 2015 році 
понижуючого коефіцієнта до 
ставки єдиного внеску – на 4 
млн грн, від новостворених 
підприємств – на 0,6 млн грн, 
від бюджетоутворюючих під-
приємств – на 1,2 млн грн. 

Можливістю застосувати 
понижуючого коефіцієнта 
скористалися понад 20 плат-
ників-юридичних осіб, які 
використовують працю най-
маних працівників», – розпо-
вів Сергій Юрійович. 

Дніпропетровська ОДПІ.
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Із моменту народження Сурсько-Литовське пережило 
чимало бід, які із легкістю могли зламати його, й стерти з 
лиця землі все те, що небайдужі люди будували протягом 
багатьох років. Селяни не з чуток знають, що таке репресії 
та заборона християнської віри. У радянські часи тут було 
спалено два храми, несправедливих гонінь зазнали й міс-
цеві священики. Під час Другої світової війни село було 
окуповане німецькими військами. 

І недаремно День села припадає саме 
на ту дату, коли Сурсько-Литовське було 
звільнене від німецько-фашистських за-
гарбників. Як символ незламності духу 
сурськолитовців, їхньої віри в краще 
майбуття, в самому центрі села височіє 
пам’ятник солдатові-визволителю, якого 
тут з любов’ю називають Альошею. На 
знак поваги до подвигу наших дідів та 
прадідів у роки Другої світової та захис-
ників, які відстоюють цілісність нашої 
держави сьогодні, до підніжжя пам’ятни-
ка люди поклали букети квітів.

Ще одна знакова подія відбулась не-
щодавно в Сурсько-Литовській, відтепер 
об’єднаній громаді – завершений процес 
об’єднання із Новомиколаївською сіль-
ською радою. Тож новообраний голова 

Григорій Андрєєв (обраний 98,2 % виборців!) впевнений, 
що безліч чудових добрих справ чекають людей попереду:

– За кілька минулих років село змінилось на краще. Ми 
гуртом працювали на відбудові пам’ятника та облашто-
вували територію біля меморіалу. Зараз активно ведуться 
роботи із відновлення спортзалу школи. Вже днями буде 
відкритий для дошкільнят дитячий садок «Мальвіна». 
Коли ми бачимо наші досягнення, отримуємо наснагу 
працювати далі ще з більшою самовіддачею. Попереду 
важливі завдання – це й вирішення питання забезпечення 
жителів водопостачанням, й закінчення ремонтних робіт 
у сільському Будинку культури, й створення паркової 
зони та майданчика для катання на роликах. 

Григорій Дмитрович подякував за активну співпрацю 

ВСМІХАЄТЬСЯ  МОЄ  СЕЛО

Є такі місця в нашому селі,
Що на картах великих і не знайдеш.
По-особливому небо тут здається синім,
По-особливому пахнуть тут вишні...

По спіралі рухається життя з року в рік... І якщо навіть людині доводиться за-
лишати рідні місця у пошуках кращої долі, серце її завжди тяжіє до батьківської 
протоптаної стежини, знайомої до щему в серці землі, бо сумує й хвилюється за її 
благополуччя й процвітання. 

Днями село Сурсько-Литовське відзначило свій ювілей, йому виповнилося вже 
220 років. Під гаслом патріотизму та невимовної гордості відсвяткували селяни 
День народження рідного села. 

Насправді уродженцям села є чим пишатися. На сьогодні Сурсько-Литовське є 
населеним пунктом із розвиненою інфраструктурою, яка включає у себе все, що 
необхідно людині для повноцінного життя: школу, медичний заклад, дитячий са-
док, бібліотеку, поштове відділення, магазини, Будинок культури, ферму, олійни-
цю. За останнім переписом село налічує 5 564 жителів. 

Квіти – захисникам Вітчизни.

Найменші та найщиріші 
жителі Сурсько-Литовської 
громади на святі села.

Грамота сільського голо-
ви за відповідальну працю.

Юні таланти села Сурсько-Литовське.

Сюрприз концертної програми – шоу-балет «Компроміс». 

депутатам минулого скликання: обласної ради  – Вікторо-
ві Шинкевичу, районної ради – Олегові Рублю та Володи-
мирові Петренку, членам депутатського корпусу місцевої 
ради, та висловив надію, що новообрані депутати різних 
рівнів будуть достойно представляти громаду та захища-
ти інтереси своїх виборців.

Представники від депутата обласної ради Євгенія Жа-

дана передали щирі вітання жителям 
села з нагоди славного ювілею та 
побажали великого шляху й про-
цвітання сурсько-литовській землі, 
щоб скарбничка здобутків і надбань 
постійно поповню-
валась, і було багато 
приводів для радості 
та свят. Вони пере-
дали подарунок – мі-
крофони для якісного 
проведення урочи-
стих заходів у селі.

Привітали одно-
сельчан і новообрані 
депутати районної 
ради Григорій Мальо-
ваний та Юрій Чело-
мов. Вони побажали 
всім здоров’я, благо-
получчя, щоб україн-

ці швидше забули страшне слово «вій-
на». А ще наголосили, що благоустрій 
села – справа всіх жителів, тому від не-
байдужості та активності кожного зале-
жить яким буде майбутнє малої батьківщини.

Олег Рубль, керівник ТОВ АПФ «Агроінвест», 
людина, яка користується авторитетом та повагою в 
громаді, сповнений надзвичайним оптимізмом. Він 
твердо впевнений, що через кілька років село розквіт-
не та зробить рішучі вагомі кроки в розбудові та на-
лагодженню зручних умов життя для всіх мешканців. 

З вітальним словом звернувся до земляків Олек-
сандр Соловей, історик, він зробив короткий екскурс 
у далеке минуле села Сурсько-Литовське, коли в 1794 

році, в травні-червні 1500 жителів Вітебської області 
Білорусії вперше ступили на цю благословенну зем-
лю, й їхні нащадки живуть тут уже понад 200 років. 

Сільський Будинок культури підготував з нагоди 
ювілею села виняткову святкову концертну програ-
му, яка включала також вітання славним хліборобам 
з нагоди Дня працівників сільського господарства. На 
сцені для жителів та гостей виступали найуміліші та-
ланти Сурсько-Литовського: Майя Кравецька, Вален-
тин Івченко, Максим Солоділов, Катерини Федорова й 
Виноградова, Аліна 
Іванська, Лєра Дру-
жиніна, шоу-група 
«Маестро». 

Крім того, привіта-
ти село Сурсько-Ли-
товське завітали 
шоу-балет «Компро-
міс» та друзі з люби-
мівського Будинку 
культури – директор 
Гульнара Шевченко, 
художній керівник 
Альберт Дерягін, 
учасники тріо «Гор-
лиця».

Сьогодні для Сурсько-Ли-
товської громади настав новий час. І щоб село про-
цвітало, потрібні спільні зусилля й бажання змінити 
життя на краще. В очах людей ми побачили ці важ-
ливі складові для невпинного руху вперед, адже Сур-
сько-Литовське – велика й дружна сім’я. Тож побажає-

мо їм здійснення всіх найграндіозніших планів і мрій, 
щоб люди своєю працею прославляли рідний край, 
були заможними й неодмінно щасливими.

Організатори свята висловлюють подяку за матері-
альну та фінансову допомогу Олегові Рублю, керів-
нику ТОВ  АПФ «Агроінвест», Григорію Мальовано-
му, керівнику ФГ «Тетяна і К» та Маркові Пунделю, 
директору «ПП ВКФ «Атлант».

Таміла ЖОРНЯК, Юлія МЕХЕДА,
с. Сурсько-Литовське.

День визволення села – знаменна дата в житті Сурсько-Литовської громади.
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«МОЇ ВІРШІ – ЦЕ ЩОДЕННИК ЖИТТЯ» 
Через усе життя пронесла Світлана Перфілова прихиль-

ність та любов до поетичного слова. Головним натхненни-
ком стала шкільна вчителька, яка розгледіла в маленькій 
дівчинці талант до написання віршів.  

Першою вчителькою Світланки в Підгородненській СШ 
№1 була Катерина Омелянівна Шиш. Від своєї природи 
жінка дуже любила дітей й повсякчас демонструвала своє 
доброзичливе ставлення до малечі. Вчила їх любити людей, 
природу, бачити прекрасне навколо себе.

Милуючись листочками на деревах, уквітчаними лугами, 
прислухаючись  до щебетання пташок, вчителька привива-
ла дітям почуття прекрасного. Й звичайно, дзвінкий навко-
лишній світ, торкнувшись юних струн дитячої душі, не міг 
зникнути в безодню. У світогляді малечі майоріли яскраві 
картинки, які виливалися в невигадливі віршики. Шкільна 
поезія записувалася на папері, в результаті чого, в класі ви-

ник власний альманах віршованих творів, який наповнювали скарбами 7 учнів. 
У пам’яті Світлани й досі випливають спогади про шкільні свята, на яких виступала 

шанована вчителька. Пригадується,  як Катерина Омелянівна грала роль матері сол-
дата, що не повернувся в рідну домівку з війни. Вона так пронизливо грала, що учні 
на все життя пронесли образ вбитої горем жінки. «Моя перша вчителька була дуже 
творчою людиною», – з теплотою в серці промовляє поетеса.

Любіть нашу мову – 
Співочу, багату,

Любіть, як Вітчизну,
Як матір, як хату.

В ній свіжість і ніжність
І твердість стальна,
Музична чарівність

І думка ясна.
Її не забудеш ніде і ніколи,

Це чиста прозорість
В ранковому полі.
Це мудрості щедра
Народна криниця –

Наповнюй лиш серце
Жагуче по вінця!

Любіть нашу мову –
Безцінний наш дар!
Любіть, як любив її

Мудрий Кобзар!

  Славному майстру-бандуристу 
Олексієві Семеновичу Ковалю

з глибокою пошаною
У вік космічний,

У вік наш ядерний
Лиш вечірня зійде зоря

Через гул космодромних кратерів
Лиш послухай: бандура гра!

Струни плачуть, кричать, сміються – 
І встає козаченько з шляху,

Що додому не зміг вернуться
Через клятих підступних ляхів.

Гей, ідуть козаки із січі,
Пісня котиться в чистім полі.

А дівчата години лічать
У турецькій тяжкій неволі.

Через гори йдуть, через доли
За народ горепашний свій,

Очі карі і вільну – волю 
Гей, Султане, виходь на бій!

…Так співають чутливі струни,
Наче відзвук далеких днів

Щоб не зрадили, не забули ми
України палких синів.

І, можливо, в пам’яті зітреться
День, що у загравах відгорів.

Та навік залишиться мистецтво
Українських славних Кобзарів!

                                              1970 р.

ЛЮДИ-СОНЦЯ – 
ТО ЩАСТЯ ЛІК

Ходять поряд із віку в вік
По зеленій життя долині,
Не ведучи свій давній лік,
Люди – сонця і люди-тіні.
Першим Бог 

дарував вогонь
У серця і у очі світлі,
Щоб від дотику їх долонь
Квіти радості враз 

розквітли.
Дав їм бачити світ зелений
У красі первозданній.
Дав відчути 

їм біль чужий,
Наче день свій 

тяжкий останній.

Дав пізнати свою їм суть,
Й берегти, як скарби

нетлінні,
Дух, що праведний 

творить суд,
І підносить 

над царством тіні.
Ну, а інші, що не змогли
Радість сонячну осягнути
Так і сходять 

з лиця землі
Неопізнані і забуті.
Так ведеться із віку в вік:
Ходять поряд

в життя долині
Люди-сонця – 

то щастя лік,
А нещастя – то люди-тіні.

В поезію у кожного своя стежина. По ній, по колючках тер-
нистих, Муза в світ веде, на прядці часу любові нить снує, ме-
тафори, гіперболи, літоти, метонімії, епітети дарує променисті 
з надією, що цвіт їх проросте.

Світ слова барвистим процвів в образах, зітканих із сердеч-
ного вихлюпу думки й почуття. Це Світланчині щирість, без-
посередність вираження найпотаємніших мрій, почуттів – най-
характерніша риса поезії. В них виявляється трепетна ніжність 
жіночого серця, любовні переживання, ославлені собі самій. 
Природа, бачена її очима, постає в різних етапах, мінлива й 
жива, увиразнює душевні порухи аж до інтимних переживань.

Рукопис нагадує ліричний щоденник. Кожен поруділий ар-
куш озвучений сплеском слова: 

«Написали ми своє життя 
На аркуші відміряного часу»… 

У поезіях на першому плані ліричне «Я» Світлани, пережи-
ті дні та їх сліди, що лишили відлуння в словесних образах, 
дорогих їй. Як на мою думку, поетесі вдаються пейзажні зама-
льовки:

«Так з новими зорями і грозами
Бродить стигле літо по росі,

А стежки, де ми блукали в провесінь,
Світлою печаллю поросли».

ПОЕЗІЇ СТЕЖИНА САМОЦВІТНА

        УКРАЇНІ 
Голубіють ставки,
Червоніють над ними калини

І тривожні тополі
На варті стоять за селом.

О, моя Україно,
Чарівна ти моя Україно,

 Щоб на білому світі
З тобою зрівнятись могло!

На зорі над рікою
Розливаються сиві тумани.

На зорі за рікою
Заводи-гіганти гудуть.

А у білих хатинах
Сміливі ростуть капітани

І великі надії
В серцях материнських ростуть.
Простяглись від воріт

У комічні простори стежинки.
Мати йде за поріг:

– Ну, мій сину, лети в добрий час!
То безстрашні орли, 

То відважні сини України
До зірок підняли

Нашу Славу і стяг Ілліча.
…Все тут рідне мені,

І степи і зірки в височіні.
Я пишаюсь тобою,

Я щаслива з тобою сповна.
О, моя Україно, 

дорога ти моя Україно,
Ти у мене, як мене, як мати,

У цілому світі одна!

ЛЮДИНА-СОНЦЕ

Біля монумента «Скорботна 
мати» у Краснодоні 1971 р.

БАЛАДА ПРО МАТІР
Бій скінчивсь. Палав кривавий захід.

Розляглася тиша за селом.
І схилилися червоні маки

Над блідим, зарошеним чолом.
Дим стояв. Травинка коливалась

На німих усміхнених устах.
І зоря у ставі не вмивалась,

Впала, мов підстрелена у став…
А над ним спалахували зорі,

Й вийшла в поле мати посивіла.
Та й спіткнулась, захлинулась горем:
– Сину мій! Синочку!..  – й скам’яніла.
Пропливли роки, немов перлини, 

І земля розквітла у роботі,
А вона стоїть над мертвим сином
В вічній, у німій своїй скорботі.
Хто не знає материнську силу,
Гляньте лиш в оті застиглі очі.

Наче всю планету – рідну й милу
Обійняти зором вона хоче!

В тих очах немає сліз розлуки,
Ні краплини каяття й покори.

Лиш прокляття вбивцям, лише мука,
І безмірне материнське горе!

Не перейде в небуття глибини.
Ця балада в сірому граніті.

Бо з’єднались з нею воєдино
Матері скорботні всього світу!
Й піднялася Мати над Землею,

Над цвітінням всіх прийдешніх днів.
Гнівом і скорботою своєю 
Захистити молодих синів.

… В полі тім зросло чудове місто.
І нові лунають там пісні.

А червневі маки променисті
Матерям вклоняються до ніг.

Моїй першій вчительці Катерині Омелянівні 
Шиш в день наших відвідин 1 вересня  2002 р.
Сьогодні дзвоник 

знов лунав знаменно,
Шкільні згадались

 радощі й жалі,
Ми Вас вітаєм, 

наша друга нене!
Вклоняємось Вам щиро до землі!
Вклоняємось за мудрість і тепло,
Що гріло нас, малих, серед зими.
Що  не впускали в наші душі зло,

По правді вчили жити між людьми.
Ви вчили нас, як мати вчить дитя,

Терпляче виправляючи щоразу.
Та написали ми своє життя
На аркуші відміряного часу.

Нас не шкодує невблаганний час
Уже вкривають голову сивини.

Ви нас простіть, що довго йшли до Вас.
І тих простіть, що не дійшли й донині.

У Вашім серці стане доброти
На всіх тепла, турботи і любові

Тож дай Вам, Бог, не знати самоти,
Не знать ні в ділі кривди, а ні в слові.

І поки дощ по травах пробіга,
І вітерець зелений лист колише.
Живіть подовше наша дорога!

Живіть, щоб на землі було світліше!

ЛЮДИНА-СОНЦЕ

Нині Світлана Перфілова пенсіо-
нерка, проживає в м. Підгородному, 
має родину – сина, невістку, онуків. 
Працює в сел. Ювілейному в ЖЕКу-1.

Саме незбагненний Божий дар до 
написання віршів, за словами Світлани 
Іванівни, допомагав їй зберегти віру й 
тепло душі в трагічні та непрості мо-
менти життя. Ця надія й досі підтри-
мує жінку, дарує любов і натхнення.

Десь є на світі сад, де стигле літо
Перепліта пташині голоси.

Де яблуні в блакить підводять віти,
П’ють сонце із прозорої роси.

Там в буйних травах пророста надія
На теплий і ясний прийдешній день

Там серце ожива і молодіє 
У мареві замріяних пісень.

Там в надвечір’я п’янко пахне м’ята,
Кує зозуля довгії літа,

Там  хочеться співати і кохати,
І вірити в незрадливі вуста.
І щастя розцвітає, мов лілея,
У тому чарівливому саду…
…От тільки я із осені своєї

Ніяк туди дороги не знайду...

Ясно, що «печаль моя світла, 
печаль моя повна тобою»… Про-
зорість чуттів кохання постає в жіночій 
інтерпретації. Та чомусь мене хвилює портрет 
баби Ганни: 

«Скільки має горя за плечима,
Клясти долю все ж не поспіша…
Айстри в небо дивляться очима,

Чистими, як бабина душа».
Поданий поетичний щоденник, як самосповідь, 

озивається голосом душі, чуйної до слова, здатний 
помічати красу в різних виявах. Це – основне. Стежина 
до поетичного слова колюча, болюча, вимагає напруги, 
відбору точного, зваженого образу, відкриття світу, ба-
гатства та урізноманітнення художніх засобів, начита-
ності та ерудиції в своїй довершеності.

Хочеться, щоб цією стежиною йшла моя землячка 
Світлана із своїх літ в майбуття, туди:  

«Де хочеться співати й кохати
І вірити в незрадливі вуста»…
І щоб зозуля кувала довгії літа, 

і в поетичний світ вела стежина
 Із весни в осінь і з осені в весну»...

З сердечними побажаннями Костянтин ДУБ, 
земляк, поет із м. Підгородного.

Слова, слова…
Як часто ми кидаєм

Слова в обличчя,
Мов колючий сніг.

А потім з гіркотою помічаєм,
Що нас вони поранили самих.

Нам не дано у гнівну мить збагнути
Їх нищівну і непростиму суть.
І плаче серце, холодом закуте, 

І слів, як стріл, назад не повернуть!
Страждаємо і каємося знову,

І живемо з надією на те,
Що визріє в душі цілюще слово

І цвітом із-під 
снігу проросте!

15 років свого життя Світлана 
Перфілова пропрацювала на по-
шті. Людям розносила листи, жур-
нали, у тому числі й, газету «Дні-
провська зоря». Спогади з трудових 
буднів: «Носила бабі Ганні пенсію. 
Однією погожою дниною завітала 
до старенької, на подвір’ї її не було. 
Тому прийшлося чимчикувати до 
городу. Мій шлях пролягав через 
неймовірної краси айстрову алею. 
Різнобарв’я квітника настільки 
мене вразив, що я написала вірш про 
дбайливу господиню».  

БАБА  ГАННА
Поливає айстри баба Ганна,
Тяжко обіпершись на ціпок,

Щоби розцвітали вранці-рано,
Наче в давню молодість місток.
Ллється із цебра жива водиця,

А із серця спомин вирина – 
Як ходила з милим до криниці,

Та забрала милого війна.
Виросли в труді, нівроку, діти,
Вже й онуки стали на крило,
Рада б їм і небо прихилити,
Та давно їх в гості не було.
Самотіє чепурненька хатка,

З сонцем розмовляє, і з дощем
Каже баба: «Що мені нестатки!
Було гірше, це – переживем!».
Скільки має горя за плечима,

Клясти долю все ж не поспіша.
…Айстри в небо дивляться очима,

Чистими, як бабина душа.



як каже мудрість
Дорога, що 

веде до успіху, 
вічно оновлю-
ється. Успіх – 
це поступа-

льний рух, а 
не крапка, 

яку можна 
досягти.
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СМАЧНОГО!
КУРЯЧИЙ БУЛЬЙОН ІЗ ДОМАШНЬОЮ ЛОКШИНОЮ 

Інгредієнти: 300 гр курячого філе, 400 гр картоплі, 1 морквина, 1 
цибулина, 1 лавровий лист, зелень кропу й петрушки, перець горо-
шком, сіль. Для локшини: 1 яйце, борошно.

Приготування: наріжте на шматки куряче м’ясо. Залийте його во-
дою та поставте варитися. Через 40 хв. додайте порізану на кубики 
картоплю, кружечками моркву й цілу цибулину. Посоліть, додайте 
лавровий лист, перець горошком. Далі робимо локшину. Візьміть 
трішки борошна, вбийте туди яйце й всипте дрібку солі. Додаючи по-
ступово борошно замісіть туге тісто. Розкатайте тісто тонким шаром і 
поріжте його смужками 3-4 см. Обваляйте локшину в муці. Як тільки 
зварилася картопля додайте локшину, зелень і доваріть ще 3 хв.

САЛАТ ІЗ КУРКИ З ГРИБАМИ ТА ГОРІХАМИ 
Інгредієнти: 3 картоплини, 200 гр курячого філе, 3 яйця, 200 гр 

консервованих грибів (за смаком), 100 гр твердого сиру, 100 гр во-
лоських горіхів, майонез, сіль.

Приготування: відваріть куряче філе, картоплю, курячі яйця. 
Поріжте соломкою філе, кубиками картоплю, яйця та гриби, сир 
натріть на крупній тертці, горіхи подрібніть. Викладайте перший 
шар – куряче філе, другий шар – картопля, третій шар – яйця, чет-
вертий шар – гриби, п’ятий шар – сир, шостий – горіхи. Кожний шар 
обов’язково посоліть й змажте майонезом. Поставте салат у холо-
дильник на 30 хв.

КУРЯЧЕ ФІЛЕ В АПЕЛЬСИНОВОМУ СОУСІ 
Інгредієнти: 1 куряче філе, 1 апельсин, сіль, чорний мелений пе-

рець, олія.
Приготування: розріжте куряче філе навпіл, посоліть, поперчіть.  

Обсмажте філе на сковорідці з розігрітою олією з обох боків і ви-
кладіть на тарілку. Розріжте апельсин навпіл. З однієї половинки 
наріжте 4 кружечки. З іншої половинки апельсину вижміть сік і 
дрібно поріжте цедру. На сковорідку, де готувалось м’ясо, викладіть 
апельсинові кружечки, вилийте сік із цедрою й поставте на серед-
ній вогонь. Тушкуйте цей сироп близько 5 хв., постійно помішую-
чи. Викладіть у сковорідку на апельсини філе й закрийте кришкою. 
Протушкуйте філе з обох боків по 3-4 хв. До цієї страви краще по-
давати відварений рис.

САЛАТ «ГРИБНА ГАЛЯВИНА» 
Інгредієнти: 300 гр маринованих грибочків, 1 пучок зеленої ци-

булі, 4 варених яйця, 200 гр вареного філе курки, 2 маринованих 
огірка, 2 відварені картоплини, 2 відварені морквини, 50 гр твердо-
го сиру, майонез, сіль, чорний мелений перець.

Приготування: викладайте салат шарами на тарілку, соліть, пер-
чіть та змазуйте кожен шар майонезом. 1 шар: натріть на великій 
тертці два яйця й твердий сир. 2 шар: натріть на великій тертці кар-
топлю й моркву. 3 шар: наріжте кубиками огірок і соломкою філе 
курки, 4 шар: натріть на середній тертці 2 яйця. 5 шар (цей шар зма-
зувати майонезом не потрібно): поріжте дрібно зелену цибулю. Далі 
ставте цілими грибочки на зелену цибулю. Залиште готовий салат 
настоятись на 3 години.

СОЧНИКИ З СИРОМ
Інгредієнти для тіста: 50 гр вершкового масла, 1 склянка цукру, 0,75 

склянки сметани, 1 ч. л. розпушувача, 2 яйця, 3 склянки борошна.
Інгредієнти для начинки: 300 гр сиру, 2 ст.л. цукру, 1 яйце, 1-2 

ст. л. сметани, 2 ст. л манної крупи, 1/2 цедри лимона.
Приготування тіста: розітріть вершкове масло з цукром та яйця-

ми. В сметану додайте розпушувач і розмішайте. Додайте в сметану 
масляно-яєчну суміш і перемішайте. Поступово додавайте просіяне 
борошно й замісіть м’яке тісто, яке трішки може липнути до рук. Не 
потрібно відразу тісто робити крутим. Краще під час ділення тіста 
на шматочки, трішки підсипати на стіл борошна так, щоб під час 
розкатування кругів, тісто не липнуло до столу.

Приготування начинки: розітріть сир із цукром за допомогою 
виделки. Білки відокремте від жовтків (білки поставте в холодиль-
ник). Додайте до сиру жовтки й перемішайте. Додайте сметану та ще 
раз перемішайте. Всипте манну крупу, цедру половини лимона й ще 
раз добре перемішайте. Охолоджені білки збийте міксером у круту 
піну, добавте в сирну начинку й обережно перемішайте. 

Приготування сочників: із тіста зробіть жгут. Наріжте його по-
перек на шматочки довжиною 1,5-2 см. Із кожного шматочка розка-
тайте кружечок діаметром 10 см. На край кружечка покладіть 1 ст. 
л. начинки й зверху накрийте другою половиною кружечка, не при-
давлюючи країв. Викладіть сочники на змазане олією й посипане 
борошном деко, змажте зверху збитим яйцем. Випікайте в розігрітій 
до 190-200 °С духовці 15-17 хв. Перед подачею посипте цукровою 
пудрою.

ОВНИ. Цей тиждень буде найбільш по-
вільним і затяжним. У вас відбуватиметь-
ся чимало подій, які не обіцяють негайного 
результату або ж позитивного результату. У 
справах намітиться деякий спад.

ТІЛЬЦІ. Щоб досягти поставленої мети 
проявіть свої лідерські якості. Всі справи 
складатимуться досить вдало. Партнери по 
роботі непогано віддячать вам, адже співп-
раця з вами для них – правильно поставлена 
задача та вірне її вирішення.

БЛИЗНЮКИ. Присутність почуття міри 
й добре розвинена інтуїція дозволять вам 
успішно обійти підводні камені. У справах не 
нехтуйте особистою вигодою й робіть пра-
вильні висновки.

РАКИ. Рішуче відстоюйте свою життєву 
позицію, але не бійтеся змінити свої погляди, 
якщо розумієте, що помилилися. Вам дове-
деться розраховувати тільки на свої сили.

ЛЕВИ. На цьому тижні вам потрібно пов-
ністю сконцентруватися на справі, яка хвилює 
вас найбільше. Не бійтеся. Як тільки ви зрозу-
мієте, в чому причина проблеми, то легко з по-
смішкою її вирішите.

ДІВИ. Емоційна сторона вашої натури силь-
на, як ніколи, тому приготуйтеся до серйозних 
дій. Можливо, мова йде про нові романтичні 
стосунки або кардинальні зміни в професійній 
сфері.

ТЕРЕЗИ. Головна цінність для вас на цьо-
му тижні – це ви самі. Прикладіть максимум 
зусиль, щоб пробитися в перші ряди, й попро-
сіть близьких людей вас підтримати, поки по-
дії остаточно не складуться на вашу користь.

СКОРПІОНИ. Вам потрібно швидко зо-
рієнтуватися в розвитку подій і взяти їх під 
контроль, так що будьте уважні й вчасно 
звертайтеся за допомогою до потрібних лю-
дей. Все буде добре.

КОЗЕРОГИ. Зберіться з думками. Їх у 
вас буде дуже багато, значна частина    яких 
гідна уваги. Ви опинитеся в найкращому 
положенні для того, щоб діяти швидко та 
ефективно.

СТРІЛЬЦІ. Зазвичай ви ведете себе обе-
режно, але цього тижня можете вийти за 
звичні рамки. Це може означати все що зав-
годно, й ви, безсумнівно, змусите оточую-
чих дуже здивуватися.

ВОДОЛІЇ. Час стабільності, накопичення 
нового багажу знань і корисного досвіду. Про-
явіть обачність у прийнятті рішень – висока 
ймовірність виникнення деяких не дуже при-
ємних ситуацій.

РИБИ. Тиждень буде вдалим для досягнен-
ня намічених цілей. Сконцентруйте увагу на 
найголовніших аспектах вашого життя. Дійте 
впевнено та рішуче. Саме зараз фортуна при-
хильна до вас. 

Втрачене свідоцтво чорнобильця 1 ка-
тегорії серії А № 065678, ім’я Рябоконь 
Андрій Павлович, вважати недійсним.

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади начальника відділу платежів до пенсійної системи та 
контрольно-перевірочної роботи. У конкурсі можуть взяти 
участь громадяни України, які мають повну вищу освіту від-
повідного професійного спрямування (економічне, державне 
управління) та має стаж роботи за фахом у державній службі 
на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фа-
хом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 
5 років. Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів із дня опублікування оголошення про конкурс за адре-
сою: 52005, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 23. Додаткову ін-
формацію щодо порядку проведення конкурсу, основних 
функціональних обов’язків та умов оплати праці можна 
отримати за телефонами: 725-47-06, 27-80-40. 

До уваги наших читачів!
Вийшла в світ нова поетична збірка підгородненської по-

етеси – бібліотекаря районної дитячої бібліотеки Лариси 
Омельченко «Парубоча колискова». 

Ця збірка – про захисників нашої Вітчизни, які боронять її 
честь і свободу: будь то захист України на східних рубежах, чи 
на Майданах 2013-2014 років, чи в зоні Чорнобиля... Є тут і гострі 
вірші – про оборону мови, рідного слова, про щире бажання ко-
хати й бути щасливим. 

Цю збірку можна отримати в приміщенні центральної ра-
йонної бібліотеки за адресою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 31, 
або в районній дитячій бібліотеці за адресою: м. Підгородне, 
вул. Кооперативна,1. 

НОВИНИ З БІБЛІОТЕКИ НОВА ПОЕТИЧНА ЗБІРКА

Втрачене свідоцтво на право власно-
сті на житло, 03.02. 99 р., квартири, сел. 
Ювілейне, вул. Совхозна, 54-а, кв. 57, 
загальною площею 21, 20 кв. м, видане  
відкритим акціонерним товариством 
«Дніпроводбуд», 09. 11. 1997 року, зареє-
строване Новомосковською БТІ на праві 
приватної, спільної (сумісної або частко-
вої) власності на підставі свідоцтва про 
право власності і записане у реєстрову 
книгу за № 2045-7, вважати недійсним.

ЗВЕРНЕННЯ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ДСНС УКРАЇНИ 
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ДО БАТЬКІВ
Шановні батьки! 

Нещастя з дітьми стається 
саме тоді, коли вони залиша-
ються на самоті, а небезпека 
чатує на кожному кроці: вдо-
ма – коли працюють електро-
побутові прилади та є вільний 
доступ до сірників та запаль-
ничок, вибухонебезпечних 
предметів, хімічних речовин; 
на вулиці – в умовах стрімко-
го потоку транспорту; під час 
відпочинку: у лісі, горах, біля 
водоймищ. Діти стають заруч-
никами обставин, а їх незнання 
елементарних правил безпеки 
нерідко стають першопричи-
нами сумних та трагічних на-
слідків. Додайте сюди невмілі  
дії в екстремальних ситуаціях 
– і є всі чинники для трагедії. 

За 10 місяців 2015 року на 
Дніпропетровщині від вогню 
вже загинуло 6 дітей, та  ще 10 
постраждало; під колесами чи 
в салонах автомобілів загину-
ло 17 дітей; на водних об’єк-
тах – 2 дітей;  від нещасних 
випадків загинуло 2 дитини, а 
4 постраждало; від вживання 
дикорослих грибів постраж-
дало 2 дитини.

Ми завжди наголошували й 
надалі будемо наголошувати 
на тому, що навіть якщо підпа-
лювачем безпосередньо була 

дитина, вина за це лежить не 
на ній (через юний вік, брак 
досвіду, не усвідомлення по-
дальших наслідків), а на до-
рослих. Саме вони залишили 
на видному місці сірники чи 
запальничку, саме вони не по-
яснювали дитині, чим можуть 
скінчитися пустощі з вогнем, 
або не стали для малих взір-
цем суворого дотримання пра-
вил пожежної безпеки. А як 
відомо, словесні повчання чи 
заборони нічого не варті без 
практичного прикладу. Зреш-
тою, саме батьки залишили 
дитину без нагляду вдома чи 
не цікавилися, чим вона за-
ймається в дворі, під’їзді, під-
валі тощо.

Ніщо не замінить батьків-
ської турботи про життя, здо-
ров’я, долю своїх дітей. Тож 
принагідно звертаємося саме 
до батьків: по-справжньому 
турбуйтеся про дітей, навіть 
якщо вони здаються вам до-
рослими й самостійними, 
навіть якщо ви дуже втом-
люєтеся на роботі, не маєте 
вільного часу чи сил. Нічим 
не виправдати й не пояснити 
байдужість чи неуважність 
до власної дитини, а біль від 
її втрати – непереборний. Аби 
уникнути запізнілого каяття, 
цікавтеся, чим живе ваша ди-
тина, з ким товаришує, які в 
неї ігри, інтереси, схильності. 
Не лінуйтеся повторювати ді-
тям ази безпечної життєдіяль-

ності, перевіряти, наскільки 
їх засвоєно, застосовуються 
ці знання, вміння й навички 
практично, чи є просто «ван-
тажем» знань.

Щоб уберегти дитину від 
біди, треба пам’ятати та дотри-
муватись наступних правил: 
не залишати дітей дошкільного 
віку самих, навіть на короткий 
час; не дозволяти відчиняти 
двері незнайомим людям та 
вступати в контакт із незнайо-
мими людьми на вулиці; вчити 
користуватися телефоном для 
виклику служб 101, 102, 103, 
104; забороняти підбирати на 
вулиці незнайомі предмети 
– вони можуть бути небезпеч-
ними; не дозволяти підходити 
до обірваних електропроводів; 
користуватися ліфтом без су-
проводу дорослого родича; не 
дозволяти дражнити тварин; 
не можна виходити на балкон, 
відчиняти вікна, визирати у 
відчинене вікно; не дозволяти 
користуватися сірниками, від-
критим вогнем, електричними 
й газовими приладами без наг-
ляду дорослих; купатися в не-
обстежених водоймах, пусту-
вати на воді, запливати на гли-
бокі місця. Необхідно  вивчити 
з дитиною домашню адресу 
або вкладати в кишені «особи-
сту картку» з даними дитини.

Дорослі, ви повинні знати 
про кожен крок вашої дитини, 
бо її життя знаходиться в ва-
ших руках.

Втрачений державний акт на право приватної власності на землю, серії ДП № 034412, 
власник Потапчук Сергій Мусійович, виданий 16 жовтня 1998 року, на підставі рішення 
виконавчого комітету Ювілейної селищної ради народних депутатів № 119 від 17 червня 
1998 року, акт зареєстровано в книзі записів державних актів за № 3324, вважати недійсним.
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СКА3КА
о Белой орхидее, 

Добром волшебнике 
и Ангелах орхидей...

(Закінчення. Початок у № 45)
2 глава:
Малыш, ты уже знаешь, что у нашего Волшебника есть 

друзья – Мудрые птицы. Пришло время рассказать тебе 
и о его маленьких помощниках… У них, как и у Аистов, 
белые крылья, светлые души и добрые сердца. Они хру-
пкие, нежные, невесомые. Это Ангелы цветов! Когда 
рождается Орхидея, у нее появляется свой Ангел. Он обе-
регает хрупкий цветок от холодного дождика и палящих 
лучей солнца, от злых сорняков и хищных насекомых. 
Маленький мой, ты знаком с этими божественными су-
ществами. Ты с любопытством наблюдал за их волшеб-
ным танцем в нашем саду, даже пытался коснуться их 
крыльев…, но они ловко ускользали, ты  ждал лета, чтобы 
вновь встретиться с ними… Так вот, я открою тебе секрет: 
Ангелы Орхидей – Белые Бабочки!

Утром, едва зарился рассвет, когда тихие аллеи благоу-
хали нежным ароматом проснувшихся цветов, в сад Коро-
ля и Королевы прилетела Белая Бабочка. Она парила над 
травами и кустами, словно белая жемчужина, скользила 
по изумрудным волнам.

Бабочка – символ красоты, нежности, легкости, символ 
души, бессмертия, возрождения…

Наши предки считали, что мотыльки – это безгреш-
ные души, которые прилетают, чтобы дать какой-то знак. 
Нежные существа, олицетворяющие сокровенные мечты. 

В ту пору все мечтали о мире: и взрослые, и дети, и 
цветы…

Маленькие Орхидеи острее всех чувствовали вражду. 
Хрупкие цветы начали увядать… Это очень беспокоило 
Ангелов орхидей. Они обратились к небесам…

По небу поплыли кудрявые облака. Их было так мно-
го, что, в конце концов, они совсем заслонили от солнца 
землю. Пошел сильный дождь. После него образовалась 
огромная радуга, обнявшая все небо. Белые бабочки ста-
ли слетаться к радуге со всех даже самых отдаленных 
уголков. Сотни, тысячи бабочек… Каждой нашлось место 
на разноцветном мосту. Словно маленькие балерины, они 
грациозно уселись на радугу и дружно запели. Мало-по-
малу радуга начала прогибаться, пока наконец не рухнула 
на землю, рассыпавшись при этом на несметное количе-
ство мелких разноцветных искорок. Все вокруг, затаив 
дыхание наблюдали за фантастическим разноцветным 
дождем. Каждая частичка земли с благодарностью при-
няла осколки небесного моста. Те из них, которые были 
пойманы сердцами воинов, превратились в улыбки. Сол-
даты бросили оружие на землю.

3 глава:
Не стало вражды, противостояния и войны. Люди за-

были о распрях и обидах, о недомолвках и конфликтах.  
Ведь через улыбку душа лечится, стало быть, исцеляется 
от пороков…

И вернулся Король… О, это была всепоглощающая ра-
дость! Жизнью, светом наполнилось все вокруг… Улыба-
лась даже маленькая Белая Орхидея. Но ведь глазами 
главного не рассмотреть, зорко одно лишь сердце...

Обыкновенное чудо… в Любви! Любви Волшебника к 
своим маленьким питомцам, мужчины к женщине, семей-
ной пары к душе Белой Орхидеи… Мы любили тебя, малыш, 
уже тогда, когда ты выбирал нас с папой на небесах… 

Все начинается с любви:
И озаренье,
И работа,

Глаза цветов,
Глаза ребенка –

Все начинается с любви.
                     Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

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.

У місті Новомосковськ пройшов облас-
ний турнір із кульової стрільби в рамках 
місячника військово-патріотичного вихо-
вання молоді, приурочений 24-й річни-
ці ЗСУ. Честь нашого району захищали 
цьогорічні чемпіони – команда «Зоря». У 
майстерності володіння пневматичною 
рушницею поза конкуренцією були го-
сподарі тиру. В боротьбі за ІІ місце зорян-
ки поступилися всього шістьма пунктами 
суперникам із Магдалинівки.

В’ячеслав Сорочан, голова районної 
організації Товариства сприяння обо-
роні України: «Третє місце на облас-
ному форумі – це досить високе досяг-
нення. Причому за збірну Дніпропетровського району виступали лише дівчата – Юлія Пеня, Анастасія 
Копиткова, Ольга Шишенко. Підопічні Сергія Коваленка змагалися в екстремальній ситуації. Часу на 
підготовку було всього два дні, бо Сергій Михайлович робив ставку на юнаків. На жаль вони не змогли 
взяти участь у стрільбах. Тому «бронзовому тріо» одинадцятикласниць Зорянської СШ висловлюємо по-
дяку за хороший результат і особливо за сміливість».

 Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ. На фото: тренування зорянок перед обласним стартом.

Дощової осені 2002 року на 
порозі Дніпропетровського ра-
йонного дитячого будинку «Сім’я» стояли малюки 
– Віточка та її молодший братик Сергій. Їхня доля 
стала сирітською. Потекли дні, тижні, місяці, роки... 
Діти росли... Віточка – старанна дівчинка, добре 
вчилася. Господь наділив її ніжною красою. Сергій-
ко – шустрий шибеник, тямущий не по роках хлоп-
чина, але, от тільки до важкої долі природа додала 
недитячих випробувань. Сергій народився практич-
но без носової перегородки, що спричинило утруд-
нення в диханні, 
постійні хвороби 
вух, які призве-
ли до глухоти, 
опущена повіка. У 2008 
році для Сергія настало 
довгоочікуване свято – 1 
вересня, коли хлопчики 
й дівчатка ошатні й ща-
сливі переступають по-
ріг школи, але й ця радіс-
на подія принесла хлоп-
чикові біль, образи та 
страждання. Дітвора не 
змогла прийняти Сергія 
таким, яким він є... Діти 
знущалися й сміялися над ним, ні хто не хотів 
сидіти з ним за партою й дружити. Сергій не 
міг прийняти таке ставлення й захищався, як 
умів – бився, не рідко виходив переможцем. 
Школа стала для Сергія непереборним випро-
буванням. 

Ми задалися метою виправити похибки 
природи й зробити Сергію пластичні   опе-
рації на вухах, але, на жаль, лікарі сказали, 
що це можливо тільки в дорослому віці, 
коли сформується скелет. 

З болем у серці ми перевели хлопчика до Маг-
далинівської школи-інтернату закритого типу, а 
як підстава для цього, медики виставили страш-
ний діагноз – «легка розумова відсталість». Так 
розумово здорова дитина потрапила до інтерна-
ту для хворих дітей. Але це була єдина можли-
вість зберегти його душу від озлоблення й болю. 
Горьким було розставання з Сергієм. Його біль 
на довгі роки став нашим...

Зараз Сергієві 16 років. Усі роки розлу-
ки його відвідувала сестра та хрещений, 

ми підтримували з ним зв’язок. За ці роки нам вда-
лося створити нову в країні установу для сиріт «Ма-
ленький груповий будиночок «Мій дім». У нього з  
радістю й надією ми забрали Сергія. Тепер ми мо-
жемо подарувати йому те, чого він чекав усі ці роки 
– слух і обличчя, звичайне нормальне обличчя, як у 
тисяч інших хлопців. На першу зустріч із пластич-
ним хірургом Сергій буквально летів і на питання 
лікаря: «А раптом тобі буде ще складніше дихати?». 

Сергій відповів: 
«Я потерплю, я 
так хочу бути та-
ким як усі, я не 

хочу бачити як відвертаються люди, ховають по-
гляд, побачивши мене. Я довше терпів і не боюся 
операцій... Я хочу чути, чути все, як чують люди...».

5 листопада цьогоріч пройшла успішно перша 
операція. Сергію відновили носові ходи й нарости-
ли хрящову тканину, поставили імпланти – крила 

носа, це коштувало 18 тис. 
грн. Ми вдячні МБО «На-
дія і житло для дітей» за 
оплату першої операції, 
лікарю, який нічого не взяв 
за свою роботу, винагоро-
дивши хлопчика за його 
мужність. Попереду ще 4 
операції, одна з яких по по-
верненню слуху. 

Просимо небайдужих 
людей взяти участь у зборі 
коштів. Необхідно ще 50 
тис. грн. Ми можемо допо-
могти йому разом.

Реквізити для надан-
ня допомоги: Благодійна організація «Міжна-
родний благодійний фонд соціальних інновацій 
«Вір. Надійся. Живи». 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 40058145;
р/р 26008585422900; 

ПАТ «УкрСиббанк»; МФО 351005.
Мета платежу: благодійна допомога на опера-

цію Годіна Сергія.
Олена ГУРЖІЙ, директор Центру соціальної 
підтримки дітей і сімей «Добре вдома».

ПОТРІБНА НАША ДОПОМОГА

щоб Радіти життю

Любимого мужа и папу 
Николая  ХАРЧЕНКА 

семья поздравляет с Днем 
рождения.
Пусть душа 

не знает холода, 
Как ясный день, 

как сад в цвету.
Пусть будет 

сердце молодо, 
Добром венчая доброту.
Пусть этот день 

будет очень радостным,
Пусть принесет 

веселье и успех,
И сколько счастья 

не желали б люди
Мы желаем больше всех…
Мы благодарны судьбе 

и Богу, что ты у нас есть.
С уважением жена Вален-
тина, дочери Люба и Оля.

Колектив управління агропромислового розвитку райдержадміні-
страції від імені працівників сільського господарства Дніпропетров-
ського району щиро вітає з ювілеєм керівника ПП «Сігма» 

Санасара КУЮМЧАНА
Шановний Санасаре Ервандовичу!

Святкуєте Ви свій 55-річний ювілей з 
вагомими життєвими досягненнями, як 
на виробництві, так і в особистому житті.

Тож нехай доля посилає Вам багато 
років щасливого життя для втілення 
сміливих, передових та прогресивних 
планів і задумів. Міцного Вам здо-
ров’я, натхнення, наснаги, радості та 
здійснення всіх Ваших мрій.

Нехай у важливі моменти життя по-
ряд із Вами завжди будуть вірні друзі, 
колеги та однодумці.

Щоб зі столу в Вас не вибувало 
і ковбаса, і м’ясо, й сало, 

і щоб на нашій славній Україні
була щасливою Ваша родина!

З повагою Тетяна ТКАЧ, начальник управління АПР.

ДІВЧАТА – ЕКСТРИМАЛИ
СПОРТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕМ повідомляє, що у 
зв’язку з проведенням ремонтних робіт у грудні міся-
ці 2015 року будуть виникати перерви в електропоста-
чанні наступних населених пунктів нашого району: с. 
Чумаки, м. Підгородне, с. Любимівка, с. Василівка, сел. 
Кіровське, с. Балівка, с. Партизанське, с. Перемога, сел. 
Самарівка, сел. Ювілейне, с. Миколаївка, с. Новомико-
лаївка, с. Новоолександрівка, с. Дослідне, с. Братське, 
сел. Таромське, с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка.

Телефон диспетчерскої с лужби: 373-51-12.

При виявленні пошкоджень повітряних і ка-
бельних ліній електропередач, трансформатор-
них підстанцій і розподільчих пунктів, відчи-
нених і пошкоджених дверей у них, спроб про-
никнення до приміщення з електронним облад-
нанням сторонніх осіб, просимо сповіщати дис-
петчерську службу Дніпропетровського району 
електричних мереж за телефоном: 373-51-12, або 
районний відділ міліції.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ.


