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У період гарячої пори для хліборобів 
– жнив-2015 – ми зустрілися з директо-
ром ДП «Дослідне господарство «Дні-
про», кандидатом сільськогосподар-
ських наук, депутатом Дніпропетров-
ської районної ради Сергієм Хорішком. 

– Сергію Анатолійовичу, розка-
жіть про роль науки в землероб-
стві. Здається вже стільки багато 
проведено наукових досліджень у 
галузі сільського господарства, чи 
багато залишилось проблемних пи-
тань у роботі науковців?    

– В основу аграрної науки покла-
дений багатий тисячолітній досвід 
українських хліборобів. І біля самих 
витоків наукової спадщини стоїть 
наш Інститут сільського господар-
ства степової зони НААН України. 
Він є багатофункціональною нау-
ково-виробничою системою, в ме-
жах якої здійснюються теоретичні 
розробки, що реалізуються в умо-
вах сільгоспвиробництва. Головним 
завданням інституту є проведення 
фундаментальних і прикладних до-
сліджень у рослинництві з метою приско-
рення науково-технічного прогресу у галу-
зі зерновиробництва.

Основна діяльність інституту спрямована 
на виконання державних науково-технічних 
програм: «Зернові культури» та «Землероб-
ство». Інститут є головним науково-мето-
дичним центром, який координує роботу 
29 наукових установ Національної академії 
аграрних наук України.

Хочу зазначити, що в більшості агро-
формувань нашого регіону вирощують 
гібриди саме нашого Інституту сільсько-
го господарства степової зони НААН. За 
потенціалом врожайності вітчизняні гі-

Кул ьтур а С о р т Репродукція 

Озима пшениця

Місія Одеська Еліта 
Благодарка Одеська Еліта
Антонівка Еліта
Пилипівка Еліта
Ластівка Одеська Еліта

Озимий ячмінь Достойний Еліта
Ячмінь Святогор Еліта

Со н яш ни к
Ясон F 1
Альфа F 1
Логос F 1

Овес Спрут Еліта
Спрут І репродукція

Кукурудза 
Яровець 243 МВ F 1
Солонянський 298 СВ F 1
Подільській 274 СВ F 1
Моніка 350 МВ F 1

Якісне насіння для добрих господарів
від дослідного господарства «Дніпро»

Гарантуємо індивідуальний підхід 
до кожного клієнта та гнучку систему знижок!

З питань придбання насіння та отримання консультацій 
звертайтесь за телефонами у Дніпропетровську 

(056) 765-59-81; (056) 765-59-61; (050) 480-05-18.
Email: dnipro01@mail.ru

ЯКІСТЬ НАШОГО НАСІННЯ ЗРОБИТЬ НАС ДОБРИМИ ПАРТНЕРАМИ!

ДП «Дослідне господарство «Дніпро» – основна науково-виробнича база Інсти-
туту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук 
України. Працівники господарства професійно забезпечують виконання про-
грам наукових досліджень «Зернові культури», «Землеробство», «Сільськогоспо-
дарська біотехнологія», «Захист рослин», «Біоенергетичні ресурси». Основний 
напрямок діяльності підприємства – вирощування та доведення до посівних ко-
ндицій оригінального та елітного насіннєвого матеріалу озимих, ярких зернових 
та зернобобових культур, соняшника, гібридів кукурудзи різних груп стиглості.

із наукою. Саме вчені Інституту сільсько-
го господарства степової зони дають нам 
можливість використовувати в хлібороб-
ській справі новітні технології, які ми 
впроваджуємо в виробництво під безпосе-
реднім контролем науковців.

До того ж, для доведення насіння до посів-
них кондицій господарство має власний насін-

нєвий комплекс, до складу якого входить ка-
лібрувальний завод, зерноочисний комплекс, 
зерносушарка із зерноочисним обладнанням, 
критий тік, насіннєві склади. Це дає змогу 
проводити повний цикл робіт – від посіву до 
продажу готового насіннєвого матеріалу.

Вчені Інституту працюють на результат, 
вони прагнуть розробити кращі технології 
вирощування сільськогосподарських культур 
та запропонувати їх товаровиробника. І коли 

і ми, й наші партнери з інших госпо-
дарств зможуть отримувати стабіль-
ні врожаї, на які не впливатимуть 
погодні чинники та інші фактори – 
значить, праця вчених недарма. 

– Збирання врожаю ранніх зер-
нових у розпалі, та робота хлібо-
робів пов’язана з постійним хви-
люванням за долю врожаю та ри-
зиком. Чи все йде за планом, чи 
природа внесла свої корективи?

– Жнива господарство ДГ «Дні-
про» розпочало вчасно. Зерно доз-
ріло, є деякі пошкодження хворо-
бами, але в допустимих нормах. 
Плануємо зібрати 4-5 тонн з 1 га. 
Всього в обробітку ДГ «Дніпро» 
знаходиться 3 000 га землі, 1 500 
з них засіяно ранніми зерновими 
культурами, соняшником – 400 
га, кукурудзою – 500 га. Задіяні в 
землеробській справі 125 праців-
ників господарства.

Проблема полягає в тому, що 
цьогоріч ярі та озимі культури 
дозріли одночасно, тож наванта-
ження на хлібозбиральну техніку 
виросло практично вдвічі. Тому є 
загроза осипання зерна, а щоб цьо-
го уникнути, господарству необ-
хідно залучати додаткові комбай-
ни. Максимальний період, який 
ми маємо для проведення жнив – 2 
тижні, та бажано зібрати урожай 
зернових за 1 тиждень!

Сортову базу господарства скла-
дають переважно сорти одеської 
селекції, вони найбільш придатні 
для вирощування в нашому регіоні. 

Щодо пізніх культур, кукурудза 
відстає в рості. Тому про заплано-
ваний урожай говорити дуже важ-
ко, є побоювання, що над нашими 
сподіваннями на високий урожай 
нависла реальна загроза. Соняш-
ник – більш стійка до погодних 
культура, є надія, що він витримає 
екстремальну спеку. 

На жаль, перед природною стихією 
люди поки що безсилі. Господарство 
ДГ «Дніпро» постраждало від буревію, 
який став відголоском волоського тор-
надо. Відразу після того, як вітряний 
стовп наробив лиха на березі Дніпра, 
надзвичайно сильний вітер здійнявся 
й пронісся ще й територіями Новоолек-
сандрівської та Сурсько-Литовської 
сільських рад. Постраждали сільсько-
господарські угіддя. 

Розповідає заступник директора Інститу-
ту СГ СЗ НААН Олександр Козельський: 
«Поля озимого ячменю, розміщені на рівни-
ні, витримали вітер, а от ті, що сіяли на схи-
лах, полягли. Поле гороху в одну мить від 
пориву сильного вітру розділилось на дві ча-
стини. Половина стоїть, рівними стеблами 
підтримуючи один одного, і здавалось, таке 
рослинне переплетіння ніщо не могло б зла-
мати, а інша перетворилася у плоску зелену 
ковдру, що міцно притиснута невидимою 
силою природи до землі. У результаті із за-
планованих 35 ц/га гороху зібрано всього 14 
ц/га. Ярий ячмінь у цьому році не виправдав 
надії землеробів. Рослини постраждали від 
спеки – не встигли вирости, і навіть колос не 
налився зерном. 

На демонстраційному полігоні дослід-
ного господарства «Дніпро» можна на 
власні очі побачити сучасні сорти й гібри-
ди різних культур та отримати професій-
ні поради від науковців.

Завідувач лабораторії якості зерна ІСГСЗ 
кандидат сільськогосподарських наук Ірина 
Гасанова зі знанням справи розповідає про 
дослідне поле лабораторії технології виро-
щування озимих культур: «У цьому році 
дощі припали на період дозрівання зернових 
культур. Тож вони вплинули на якість зер-
на. Швидко розповсюдились плісняві гриби 
– пеніциліум та аспіргіліус. Це призвело до 
забруднення зерна: борідки, боріздки зер-
нин мають вже почорніння від пліснявих 
грибів. Необхідно дуже швидко збирати 
врожай, бо якщо вчасно цього не зробити, 
буде спостерігатися погіршення якості зер-
на, а саме його скловидності, натури зерна, 
борошнистої структури, ендосперму. Вихід 
борошна зменшиться, а з ним і вміст білка та   
клейковини теж може знизитися.

В умовах сирої погоди деінде вже спо-
стерігається навіть проростання зерна в 
колосі на стеблі. Загущення посівів – не 
більше 5 %».

Ірина Іванівна говорить з упевненістю 
й оптимізмом: «Щороку природа підно-
сить нам погодні сюрпризи. Та ми пере-
конані, що поставлені перед хліборобами 
завдання будуть виконані вчасно, врожай 
не постраждає».

Сергій Хорішко запрошує до співпра-
ці всіх аграріїв:

– Щороку на базі дослідного господар-
ства «Дніпро» проходять наради-семіна-
ри регіонального рівня та Міністерства 
АПК України за участю провідних сіль-
госпвиробників Дніпропетровської та 
інших областей. Постійно оновлюється 
сортова база гібридів кукурудзи, й кожен 
гібрид має свої особливості, про які охоче 
розповідають автори-науковці.

Не дарма в народі кажуть: «Що посі-
єш, те й пожнеш». Запрошуємо всіх то-
варовиробників обновити свій сортовий 
насіннєвий матеріал для отримання до-
брого стабільного врожаю. Адже насіння 
– основа майбутнього врожаю, запорука 
прибутків кожного господарства. Збага-
титься й уся наша держава, якщо сіль-
госпвиробники отримуватимуть високу 
врожайність. Запашним хлібом славна 
наша Україна, тож ми з самовіддачею 
працюємо для того, щоб була «з хлібом і 
з піснею» кожна українська родина.

Таміла ЖОРНЯК.

БАГАТІ ВРОЖАЇ
бриди не поступаються зарубіжним, а 
в стресові роки навіть перевищують їх.

Саме на базі нашого дослідного госпо-
дарства «Дніпро» проводяться сучасні на-
укові дослідження, пов’язані з селекцією 
та насінництвом кукурудзи, розробкою 
технологій вирощування зернових і олійних 
культур, зимостійкістю озимих культур, 
системами обробітку ґрунту, захисту рос-
лин від хвороб, шкідників та бур’янів.  

– Працювати в постійному пошуку, 
бути причетним до великої справи під-
вищення врожайності, напевно, над-
звичайно цікаво? 

– Безперечно, і в цьому наша головна пе-
ревага, бо ми маємо безпосередній зв’язок 



ШКІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Сплинув навчальний рік, поча-
лися довгоочікувані літні канікули. 
Час аналізувати проведену роботу, 
досягнення. Нововведенням у Зо-
рянській СЗШ (директор Людмила 
Кулак) у 2014 – 2015 навчальному 
році була участь старшокласни-
ків в україно-польському проекті 
«Шкільна академія підприємни-
цтва» за підтримки Міністерства 
закордонних справ Республіки 
Польща. Мета цього проекту – ство-
рення команд однодумців у школах 
(Шкільні клуби підприємництва), 
які ділитимуться власними досяг-

неннями та ідеями стосовно розвитку підприємницького світогляду, формування клю-
чових компетентностей, спілкуватимуться й ініціюватимуть цікаві проекти. 

Учні 10 класу створили команду майбутніх підприємців під назвою «Зорепад», яку очолила 
президент клубу Ольга Шишенко, затвердили власний статут, запланували роботу. Закипіла 
діяльність. Десятикласники протягом року вивчали економічні поняття, ази підприємниць-
кої діяльності. На заняттях учні формували модель сучасного підприємця, виділяючи основ-
ні риси, які притаманні людям, які створюють власні бізнес-плани й їх реалізовують. Вагоме 
місце в проектній діяльності зайняли питання грошей і їх значення в житті та підприємниць-
кій діяльності. Кожний учасник на тренінгах отримав змогу визначитися з пріоритетними 
напрямками вибору майбутньої професії, виявити власні риси характеру, які притаманні під-
приємцю. Учні вчилися бути лідерами, приймати зважені рішення, вести власний бізнес. 

Підсумком продуктивної діяльності Шкільної академії підприємництва «Зорепад» були 
відвідані засідання клубу куратора обласного проекту Світлани Кушнікової (Дніпропетров-
ський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти), яка запропонувала десяти-
класникам відчути себе підприємцем  під час гри «CASH FLOW». Ця економічна гра, яка 
адаптована до української версії, вчить учнів фінансовій грамотності, а головне, вчить само-
стійності та вмінню зробити перший крок до успіху. Отже, учні, поділившись на команди, 
рахували прибутки та видатки «своїх» фірм та підприємств. Особливо активними були Юлія 
Пеня, Марина Кучура, Ольга Шишенко, Сергій Хомутов, Анастасія Копиткова. Всі учасники 
настільки були захоплені грою, що не помітили, як сплинув час зустрічі й настав час проща-
тися зі Світланою Вікторівною. Гостя настільки була вражена теплою зустріччю, відвертими 
розмовами з учнями, активністю й участю в усьому, що відбувалося, директора школи Люд-
мили Василівни, тому від щирого серця побажала клубу Шкільної академії підприємництва 
«Зорепад» успіхів, натхнення, продовжувати діяльність, і шукати нові форми й методи робо-
ти, заради досягнення нових фінансових успіхів і впевненості в своїх силах.

А найбільш приємною була перемога члена клубу Марини Кучури в ІІ етапі Всеукраїнської 
олімпіади з економіки та участь її в ІІІ етапі, де вона показала достатньо високий результат. 
Це дало змогу дівчинці отримати стипендію Чумаківського сільського голови Валентини 
Стець, яка підтримує талановитих та здібних учнів сільської громади. 

У рамках діяльності проекту створено Інтернет-платформу, яка допомагає обмінюватися 
досвідом клубам підприємницької діяльності з різних куточків України. Про діяльність на-
шого клубу детальніше можна дізнатися за адресою: http://zoryaverbitska.blogspot.com.

Незабаром новий навчальний рік, а отже, нові заняття, тренінги та успіхи!
Тетяна ВЕРБИЦЬКА, опікун шкільного клубу підприємництва «Зорепад».

На фото: зустріч членів клубу з  Світланою Кушніковою.
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Літо – найприємніша пора для всієї 
малечі. На виконання Закону України 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказу по ДНЗ «Про підготов-
ку дошкільного навчального закладу до літнього оздоровчого періоду», 
заходів річного плану, дошкільний навчальний заклад «Світлячок» Но-
воолександрівської сільської ради з 1 червня був переведений на режим 
літнього оздоровлення. На даний час оздоровлюється в дошкільному за-
кладі 75 дітей. Особлива увага під час літнього оздоровлення приділяєть-
ся загартовуючим заходам, харчуванню, організації змістовного дозвілля 
дошкільників, забезпеченню їх емоційного комфорту. 

Велику радість і ко-
ристь малятам дають 
гнучкий динамічний ре-
жим із максимальним пе-
ребуванням на свіжому 
повітрі, використанням 
цілющих природних за-
собів, а також – змістов-
ний відпочинок (свята, 
розваги, конкурси, екс-
курсії), спостереження та 
праця в природі, театра-
лізована діяльність. 

Під веселу музику, легкий подих вітру, спів пташок, яскраве сонечко зу-
стрічали малюки дитячого садка «Світлячок» Королеву Літа, яка завітала до 
них разом із своїми друзями – Білосніжкою та гномом Веселуном. 

Зараз літо у самому розпалі! Королева Літа на цілих три місяці принесла з 
собою яскраве сонце, теплі води, пляжі, фрукти, ягоди, гриби та забави. Діти 
разом із Білосніжкою відгадували загадки, співали пісні, читали вірші про 
літо. Потім Білосніжка розповіла дітям, що вона живе не сама, а з братами 
гномами, які весь час знаходяться у лісі й дуже рідко виходять у село чи 
місто. Але сьогодні вона завітала до дошкільного закладу з найвеселішим 
із братів – гномом Веселуном. Цікавою була екскурсія для дітей Білосніжки 
та Веселуна по селу, з імітацією домашніх тварин. Свою спритність діти 
проявляли під час гри «Спимо та танцюємо». Свої знання про види метели-
ків та пташок діти закріплювали в грі «Злови пташку та метелика». Кожен 
із малюків хотів потрапити до великого сачка Білосніжки. А якою цікавою 
була гра «Сонечко та дощик», де діти вчилися поєднувати рухи з ритмічною 
музикою, розвивати музичні здібності. Було весело, цікаво, змістовно. Му-
зичні композиції заводили не тільки дітей, а й дорослих. У садочку лунали 
дитячий сміх, оплески, на обличчях дітей були радість і посмішки. 

Корисним і виховним заходом для дітей було проведено заняття до свята 
Івана Купала, де діти мали нагоду загадати бажання та пустити віночки у 
дзюрчащий водопад на території дошкільного закладу.

Літо корисне, літо приємне, тож зігрівайтесь під сонячним теплом, відпо-
чивайте в кольорах та ароматах літа й зміцнюйте здоров’я, як фізичне, так і 
духовне.

Любов ВІЗИР, завідуюча ДНЗ «Світлячок». 

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ УЧНІВ – 
НЕОБХІДНА ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

                              ШАНОВНІ БУХГАЛТЕРИ!
ПРИЙМІТЬ НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ 
ІЗ ВАШИМ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

Без вашої наполегливої щоденної праці, вашого цін-
ного досвіду, ваших міцних професійних знань не може 

успішно функціонувати жодна організація, підприємство, 
чи установа. Адже саме ви забезпечуєте чіткий контроль 
фінансових потоків, своєчасність податкових платежів, 

подальший розвиток економіки району та України в цілому.
Враховуючи значний внесок працівників бухгалтерської 

сфери у розвиток фінансово-господарської діяльності нашого 
району, висловлюємо вам глибоку вдячність за ваші трудові здо-

бутки, сумлінну працю й вірність професійному обов’язку.
Від щирого серця бажаємо вам подальших успіхів у роботі, міцного 

здоров’я, щастя, виваженості та здійснення всіх ваших мрій. Хай всі ваші 
добрі справи лише множаться й додаються, проблеми – тільки віднімаються.

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

У вівторок на оперативній нараді при 
в.о. голови райдержадміністрації Рома-
нові Пруденко, відбувся єдиний День 
інформування населення Дніпропетров-
ського району, на якому були розгля-
нуті згідно методичних рекомендацій 
ОДА наступні питання: Двадцять п’ята 
річниця прийняття Декларації про дер-
жавний суверенітет України; про прозо-
рість здійснення тендерних закупівель, 
інформування населення щодо прове-
дених закупівель товарів, робіт і послуг 
за кошти обласного, місцевих бюджетів 
та комунальних підприємств Дніпропе-
тровської області; про адміністративні 
послуги департаменту економічного роз-
витку облдержадміністрації та порядок 
їх надання через Центр надання адміні-
стративних послуг (ліцензій на експорт 
товарів, ліцензій на імпорт товарів, разо-
вих (індивідуальних) ліцензій, державної 
реєстрації (перереєстрації) іноземних 
інвестицій та її анулювання, державної 
реєстрації договорів (контрактів) про 
спільну інвестиційну діяльність; інфор-
мація до Всесвітнього Дня боротьби із 
гепатитами. 

Доповідачем з даних питань виступив 
Євген Гессен, завідувач сектору інфор-
маційної діяльності та комунікацій РДА, 
який зазначив, що в історичному кален-
дарі нашого народу 16 липня 1990 року 
є важливою віхою становлення україн-
ської державності. Саме в цей день Вер-
ховна Рада України проголосила Декла-
рацію про державний суверенітет Укра-
їни, що, безперечно, стало визначальною 
подією на шляху до національної неза-
лежності. Саме на підставі Декларації 
про державний суверенітет України та 
продовжуючи тисячолітню традицію 
державотворення, 24 серпня 1991 року 
Верховна Рада України проголосила не-
залежність України. 

За своїм юридичним змістом Деклара-
ція про державний суверенітет України 

не потребувала жодних додаткових актів 
про незалежність. Де-факто, 16 липня 
1990 року Україна вже стала незалежною, 
самостійною, суверенною державою. 

Підтвердженням цьому слугує Поста-
нова Верховної Ради №56-ХІІ «Про День 
проголошення незалежності України». В 
цій Постанові прямо зазначається: «Під-
тверджуючи історичну вагомість при-
йняття Декларації про державний суве-
ренітет України 16 липня 1990 року, вва-
жати день 16 липня Днем проголошення 
незалежності України і щорічно відзна-
чати його як державне загальнонародне 
свято України». Отже, Днем незалежнос-
ті України було проголошено 16 липня на 
честь прийняття Декларації про держав-
ний суверенітет України.

24 серпня 1991 року в зв’язку зі зміною 
державного устрою СРСР Верховна Рада 
Української РСР вирішила підкріпити 
свій суверенітет Актом проголошення 
незалежності України. В самому Акті 
зазначається про незалежність України 
та створення самостійної української 
держави, а також про неподільність і не-
доторканність території України. Також 
утверджено чинність виключно Консти-
туції і законів України. 

Таким чином, Декларація про держав-
ний суверенітет України є документом 
історичної ваги, який поклав початок 
розбудові суверенної, незалежної дер-
жави, став поворотним пунктом в історії 
цілої нації, змінив хід подій на користь 
України. Декларація стала одним із 
перших рішень Верховної Ради, в яко-
му було розгорнуто програму політи-
ко-правового, соціально-економічного 
й культурного будівництва незалежної 
України. Прийняття Декларації вселило 
великі надії у громадян у відродження й 
економічне зростання для забезпечення 
матеріальних і духовних потреб україн-
ського народу.

(Вл.інф.) 

ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ Д В А Д Ц Я Т Ь П’Я ТА РІЧНИЦ Я 
ПРИЙНЯТТЯ  ДЕКЛАРАЦІЇ  ПРО  ДЕРЖАВНИЙ  СУВЕРЕНІТЕТ  УКРАЇНИ

СЯЙВОМ СОНЦ Я ВСЕ ЗА ЛИТО,
В «СВІТЛ ЯЧК У» ГОСТ ЮЄ ЛІТО

ОЗДОРОВЧА КАМПАНІЯ-2015

Батьківська хата, мамина пісня, бабусина вишиванка, дідусева криниця – це наша 
родовідна пам’ять, це наші обереги, наші духовні орієнтири. Крім рідних людей 
у нас є рідна оселя, рідна вулиця, рідне село, природа, яка нас оточує. Чи знаємо 
ми, що в нашій природі є цікаві рослини, рослини – символи? Український народ 
опоетизував їх, оспівав в піснях та легендах. То ж відкриємо скарбничку народної 
мудрості. Боже дерево – так в народі називають полин польовий, божі пальчики 
– первоцвіт весняний. Є святоіванівське зілля – це звіробій звичайний. Оспівані 
в українській народній творчості, в піснях, легендах, повір’ях, як найулюбленіші 
рослини нашого народу, калина, мальва, рута, любисток, барвінок, а також топо-
ля, береза, дуб, верба. А які гарні ліричні назви дав наш народ улюбленим росли-
нам. Ось деякі з цих чудових, красивих українських назв: деякі з них ввійшли в 
науку, а деякі залишились, як народні назви: ключ-трава, євшан-зілля, сон-трава, 
розрив-трава, троян-зілля, чар-зілля, рай-цвіт – це пижмо звичайне, роман-зілля – 
це ромашка польова. А також Іван-чай, материнка, баранець, волошки, горицвіт, 
грицики, калачики, котячі лапки, курячі очка, ведмеже вухо тощо. Ви тільки вслу-
хайтесь у ці назви. Скільки в них любові, теплоти. Вони знайомі нам із дитинства 
Адже немає у навколишньому середовищі чогось більш звичайного, ніж рослини. 
Вони оточують нас скрізь. Озиваються шумом листя в лісі чи в саду, тішать наш 
зір квітами на луках, полях, клумбах. Прикрашають підвіконня наших домівок та 
святкові столи. Рослини дають нам їжу, одяг, тепло, будівельний матеріал, папір, 
життєдайний кисень, ліки, естетичну насолоду. А ще вони є природним фільтром, 
який очищує повітря від пилу, екраном, який зупиняє шум. Рослини зберігають 
вологу, закріплюють береги річок та ярів. Та чи вміємо ми їх любити, оберігати, 
віддячувати? Адже навчитися поважати, любити, оберігати рослини  необхідно не 
тільки агрономам, лісникам та садівникам але і всім нам, без винятку, людям Землі. 

Якщо ви, шановні читачі, хочете більше знати про природу української землі, про 
те, що вона може дати нам і чого чекає від нас, завітайте до бібліотеки села Балівка. 
Давайте разом вивчати й зберігати природу, рослини, все, що нас оточує. Адже, 
зберігаючи природу, ми зберігаємо життя на Землі. Бережімо природу, й вона від-
дячить нам сторицею.          Любов ШИРШОВА, завідуюча бібліотеки с. Балівка.    

ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ СВІТ НАВКОЛО НАС
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Підставою для вжиття заходів примусового вико-
нання рішень є виконавчий документ, який пред’явле-
ний до виконання в установленому Законом порядку.

Виконавчий документ має містити: 1) назву і дату 
видачі документа, найменування органу, прізвище 
та ініціали посадової особи, що його видали; 2) дата 
прийняття і номер рішення, згідно з яким видано до-
кумент; 3) повне найменування або ім’я стягувача і 
боржника, їх місцезнаходження або місце проживан-
ня чи перебування, ідентифікаційний код суб’єкта 
господарської діяльності стягувача та боржника за 
наявності, ІНН фізичної особи стягувача та боржни-
ка за наявності, а також інші дані, якщо вони відомі 
суду, які ідентифікують стягувача та боржника чи 
можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, 
дата народження боржника та його місце роботи, міс-
цезнаходження майна боржника, рахунки стягувача 
та боржника тощо; 4) резолютивна частина рішення; 
5) дата набрання законної сили рішенням; 6) строк 
пред’явлення виконавчого документа до виконання. 

Виконавчий документ повинен бути підписаний 
уповноваженою посадовою особою із зазначенням її 
прізвища та ініціалів і скріплений печаткою. Законом 
можуть бути встановлені також інші додаткові вимо-
ги до виконавчих документів. 

Державний виконавець відкриває виконавче 
провадження на підставі: 1) виконавчого документа 
за заявою стягувача або його представника; 2) за зая-
вою прокурора у випадках представництва інтересів 
громадянина або держави в суді; 3) у разі,  якщо ви-
конавчий лист надійшов від суду на підставі ухвали 
про надання дозволу на примусове виконання рішен-
ня іноземного суду; 4) в інших передбачених законом 
випадках.

Заява про відкриття виконавчого провадження по-
дається до органу ДВС у письмовій   формі разом із 
оригіналом (дублікатом) виконавчого документа. До 
заяви про відкриття виконавчого провадження, яка 
подається представником стягувача, додається доку-
мент, що підтверджує його повноваження.

На кожен поданий на примусове виконання вико-
навчий документ стягувачем подається окрема заява 
про відкриття виконавчого провадження.

У заяві про відкриття виконавчого провадження 
стягувач вправі зазначити відомості, що ідентифі-
кують боржника чи можуть сприяти примусовому 
виконанню рішення, а також шляхи отримання ним 
коштів, стягнутих з боржника.

У заяві про відкриття виконавчого проваджен-
ня щодо виконання рішення про майнове стягнення 
стягувач має право просити державного виконавця 
накласти арешт на майно та кошти боржника та ого-
лосити заборону на його відчуження.

Під час пред’явлення виконавчого документа або 
його дубліката до виконання разом з ним подаються: 
1) у разі виконання рішення про конфіскацію майна 
засудженого за вироком суду - копія опису майна і 
копія вироку (або довідка про те, що опис майна не 
проводився); 2) у разі виконання рішення про конфіс-
кацію майна за постановою суду - копія протоколу ви-
лучення майна, що підлягає конфіскації, або довідка 
про відсутність такого майна; 3) у судових справах, за 
якими застосовано заходи забезпечення позовних ви-
мог, - копії документів, що підтверджують виконання 
ухвали суду про забезпечення позову, у разі якщо такі 
заходи застосовувалися судом.

Ауріка СТАТЬЄВА, головний державний викона-
вець відділу державної виконавчої служби.

На території Дніпропетровської 
області останнім часом представни-
ки військових комісаріатів розпоча-
ли масове вручення повісток, у тому 
числі й у незвичних для цього міс-
цях. Така ситуація інколи викликає 
у людей досить гострі реакції: від 
заперечення до обурення. Висловлю-
ється багато претензій та 
активно обговорюється 
законність зазначених 
способів вручення по-
вісток. Серед безлічі 
фактів є і правда, й пе-
ребільшення. Люди нерідко стають 
жертвами маніпуляцій реакційно на-
лаштованих громадян, які спотворю-
ють факти, або політичних діячів, що 
займаються власним піаром на цілком 
природній стурбованості простих 
людей. Недостатня інформованість та 
постійна інформаційна дезорієнтація 
ЗМІ супротивника, щодо заходів мо-
білізації в країні викликають у насе-
лення страх, що їх одразу ж призвуть 
до військової служби, відправивши в 
зону АТО. Мета діяльності військових 
комісаріатів, таким чином, викрив-
ляється для того, щоб посіяти серед 
людей протестні настрої, підштовх-
нути їх на прояви непокори, тим са-
мим зірвати проведення мобілізації в 
Україні й залишити нас беззахисними 
перед загрозою сепаратизму та до-
сить не мирною діяльністю «зелених 

чоловічків». Кому це вигідно? Що на-
справді криється за інформаційним 
шумом, що ретранслюється будь-
яким способом у суспільство? Чому 
діяльність військових комісаріатів 
в Дніпропетровській області стала 
мішенню для інформаційної атаки 
сепаратизму? Замислись над цим і 

в першу чергу запитай себе: Чи не 
самопожертвою тисяч таких, як ти, 
що віддали свої життя в АТО вчо-
ра, оплачено спокій та мир у твоєму 
селі чи місті? Чи не завдяки тисячам 
мобілізованих сьогодні лінія фронту 
не проходить через твоє подвір’я? Чи 
не прийшов час тобі виконати свій 
військовий обов’язок перед своєю Ві-
тчизною та майбутніми поколіннями 
твого народу?

Для того, щоб через мобілізацію 
ефективно проводити ротацію при-
званих мобілізованих, що відслужи-
ли вже рік у війську, військові комі-
саріати області проводять масовий 
виклик усіх військовозобов’язаних 
для уточнення їх облікових даних. 
Звичайно, що традиційним шляхом 
за домашніми адресами, де вони 
вже не живуть, марно розносити 

повістки чи намагатись їх вручити 
на підприємствах, де ці люди пра-
цюють без офіційного оформлення. 
Звичайно, що військові комісаріати 
використають усі законні шляхи для 
оновлення свого обліку військовозо-
бов’язаних, не звертаючи уваги на 
стогони недобросовісних громадян 
та сепаратистсько налаштованих ла-
тентних зрадників нашого народу. 

Військові комісаріати діють на 
підставі чинного законодавства 
України, і не мають на меті комп-
лектувати Збройні Сили  Украї-
ни кадрами, що є непридатними 
до військової служби. Якщо у вас 
троє і більше дітей, або ви маєте 

захворювання, що унеможливлю-
ють проходження військової служ-
би, то буде доцільним, не чекаючи 
повістки, звернутися до військового 
комісаріату з відповідними доку-
ментами для оновлення бази даних, 
і вас цілком природно знімуть із 
військового обліку, й не будуть у 
подальшому турбувати. 

Заходи районних та міських вій-
ськових комісаріатів направлені на 
підвищення ефективності військо-
вого обліку в умовах особливого 
періоду. Тож, якщо ви вже отримали 
повістку, не зволікайте, а йдіть до 
військкомату, де вам нададуть необ-
хідні вказівки та рекомендації й ок-
реслять подальший план дій.

Дніпропетровський обласний 
військовий комісаріат.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РВК ІНФОРМУЄ

ЩО НАСПРАВДІ РОБИТИ ДАЛІ?
ПРИЙШЛА ПОВІСТКА 

З ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ – 

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВЖИТТЯ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

ДО УВАГИ!
Протягом ІІ півріччя 2015 року заплановано 

проведення виїзних прийомів громадян началь-
ником Дніпропетровського районного управління 
юстиції, начальником відділу державної виконав-
чої служби та реєстраційної служби управління 
юстиції з 10.00 до 12.00 год. в наступних сіль-
ських радах Дніпропетровського району: 24 лип-
ня – Балівська сільська рада, 21 серпня – Волоська 
сільська рада, 18 вересня – Новомиколаївська сіль-
ська рада, 16 жовтня – Новоолександрівська сіль-
ська рада, 20 листопада – Миколаївська сільська 
рада, 11 грудня – Горківська сільська рада.

У Дніпропетров-
ському районному 

управлінні юстиції працює «гаряча» телефонна 
лінія з питань організації роботи та діяльності 
Дніпропетровського районного управління юсти-
ції, відділу державної виконавчої служби управ-
ління юстиції, реєстраційної служби та відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану реє-
страційної служби управління юстиції:

15 липня, 23 вересня – Огієнко Олена Олегівна, 
начальник управління юстиції – з 10.00 до 12.00 
год., тел. (056)753-80-19.

29 липня, 9 вересня – Дзіжко Роман Юрійович, 
начальник відділу державної виконавчої служби 
управління юстиції – з 10.00 до 12.00 год., тел. 
(056) 753-93-20.

22 липня, 19 серпня – Ручка Вікторія Валеріїв-
на, начальник реєстраційної служби управління 
юстиції – з 10.00 до 12.00 год., тел. (056) 794-69-58.

5 серпня, 16 вересня – Гермаш Анжела Воло-
димирівна, начальник відділу реєстрації актів ци-
вільного стану реєстраційної служби управління 
юстиції – з 10.00 до 12.00 год., тел. (056) 371-27-49.

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

Нещодавно в м. Підго-
родному, біля Центру Коб-
зарського мистецства, від-
булося урочисте відкриття 
пам’ятника на честь кобза-
ря, майстра бандур Iвана 
Савовича Бута.

На святі були присутні ро-
дичі Івана Бута, його прав-
нуки та праправнуки.

Присутні гості змогли 
проникнутися всією кра-
сою гри на бандурі та співу 
під неї. Також на святі були 
представлені творчі роботи: 
ляльки-мотанки, петрикiв-
ський розпис, косоплетiння, 
плетiння бiсером та багато 
iншого.

Віка ЗОРЯНА.

ВІДЛУННЯ СВЯТА

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНИКА

ФАКТИЧНІ ВІДШКОДУВАННЯ 
ВИТРАТ НА ВИПЛАТУ ТА ДО-

СТАВКУ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ – 
ОДНЕ ІЗ ДЖЕРЕЛ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2015 року 

Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII, 
яким внесено зміни до Податкового кодексу України, 
а саме з переліку загальнодержавних податків і збо-
рів виключено фіксований сільськогосподарський 
податок. Для платників єдиного податку виключень 
щодо відшкодування фактичних витрат на виплату 
та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, 
чинним законодавством не передбачено.

До 01.01.2015 року згідно підпункту 6.1 пункту 6 Ін-
струкції про порядок обчислення і сплати страхуваль-
никами та застрахованими особами внесків на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсій-
ного фонду України Постанови правління Пенсійного 
фонду України від 19.12.2003 року N 21-1 (зі змінами) за-
реєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 
за N 64/8663 витрати Пенсійного фонду на виплату та 
доставку пенсій, призначених на пільгових умовах від-
повідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» не відшкодовували лише ті підприємства, 
які ліквідовані без правонаступника або є платниками 
фіксованого сільськогосподарського податку.

Управлінням Пенсійного фонду України в Дні-
пропетровському районі Дніпропетровської облас-
ті проведена роз’яснювальна робота щодо порядку 

відшкодування фактичних 
витрат на виплату та достав-

ку пільгових пенсій. На адресу підприємств, пра-
цівникам яких була призначена пенсія на пільгових 
умовах, надіслані роз’яснювальні листи, надавались 
консультації в телефонному режимі. Таких підпри-
ємств на обліку в управлінні 10.

На теперішній час 5 підприємств своєчасно та в пов-
ному обсязі відшкодовують фактичні витрати на ви-
плату та доставку пільгових пенсій, а саме: ФГ «Січ» 
(керівник Семенов Ю.А), ФГ «Вперед-Агро» (керівник 
Река А.В), ТОВ «Сільськогосподарське підприємство 
«Дзержинець» (керівник Семіков Є.О.), ТОВ «Люби-
мівка» (керівник Лінський В.Я.) та ТОВ «Агропромис-
лова фірма «Агроінвест» (керівник Заплутахін О.О).

Керівники таких підприємств як: ФГ «Сура» (керів-
ник Горенич О.А.), ТОВ «Агрофірма Дніпро» (керів-
ник Рибакова І. Ю.), ТОВ «Лан» (керівник Коваленко 
О.В.), ТОВ «Деміс-Агро» (керівник Губська Л.М) та 
ДП «Дослідне господарство «Дніпро інституту сіль-
ського господарства степової зони НААН України» 
(керівник Хорішко С.А) систематично порушують 
норми чинного законодавства, стосовно відшкоду-
ванню фактичних витрат на виплату та доставку  пен-
сій, призначених на пільгових умовах, та мають за-
боргованість зі сплати коштів.

Загальна сума заборгованості до бюджету ПФУ по 
відшкодуванню фактичних витрат на виплату та до-
ставку  пенсій, призначених на пільгових умовах до 
таких підприємств становить – 73, 7 тис. грн, а саме: 
ФГ «Сура» – 6,4 тис. грн; ДП «Дослідне господар-
ство «Дніпро» інституту сільського господарства 
степової зони НААН України» – 34,4 тис. грн; ТОВ 

«Лан» – 19,8 тис. грн; ТОВ «Агрофірма Дніпро» – 
12,6 тис. грн; ТОВ «Деміс-Агро» – 0,5 тис. грн. 

Слід наголосити, що несвоєчасне отримання пен-
сійним бюджетом коштів по відшкодуванню фактич-
них витрат на виплату та доставку пільгових пенсій 
перешкоджає своєчасно та в повному обсязі виплачу-
вати пенсії пенсіонерам Дніпропетровського району.

До Дніпропетровського окружного адміністратив-
ного суду подано 42 позовні заяви на загальну суму 
175,81 тис. грн про стягнення заборгованості по не-
відшкодованим пільговим пенсіям, на виконанні у 
відділі ДВС за рішеннями суду знаходяться 9 вико-
навчих листів на загальну суму 41,96 тис. грн.

На виконання доручення голови Дніпропетров-
ської обласної державної адміністрації № 07-53/0/35-
15 від 02.07.2015 щодо погашення заборгованості 
з відшкодування фактичних витрат на виплату та 
доставку пільгових пенсій та сплати страхових вне-
сків до Пенсійного фонду України було затверджено 
Романом Пруденко, в.о. голови Дніпропетровської 
райдержадміністрації графік погашення заборгова-
ності з платежів до Пенсійного фонду по підприєм-
ствах-боржниках станом на 01.06.2015 року.

Звертаю вашу увагу на те, що тільки спільна ро-
бота органів Пенсійного фонду, місцевої влади, 
прокуратури, юстиції та судових органів змусить 
усвідомити керівників підприємств-боржників, що 
своєчасна та в повному обсязі сплата коштів до Пен-
сійного фонду є основним критерієм регулярності  
та своєчасності виплати пенсій.

Наталія БОЖКОВА, 
начальник відділу платежів до пенсійної системи 
та контрольно-перевірочної роботи.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ
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Цього літа в Сурсько-Литовській СЗШ на дітей чекала надзвичайна подія – 
вперше за багато років був відкритий шкільний оздоровчий табір із денним пере-
буванням, що отримав світлу й літню назву «Ромашка». 

Три тижні хлопці та дівчата з сімей пільгових категорій приходили в табір, де 
під наглядом вихователів грали, брали участь у проведенні та організації різних 
творчих конкурсів, спортивних заходів. Щоранку вчитель фізкультури займався 
з вихованцями табору зарядкою, о 9 годині вони снідали, потім йшли в ігрові 
кімнати. За час табору було зроблено безліч різноманітних власноручних виробів, 
намальовано багато красивих малюнків. Щоденні спортивні ігри в парку й на ста-
діоні підтримували дітлахів у тонусі. Після обіду вихованці дивилися мультфіль-
ми, грали в настільні ігри, або малювали на асфальті. 

Особливо яскраві спогади залишилися після проведення Олімпійського дня – 
діти з ентузіазмом брали участь як в загонових, так і в особистих змаганнях, отри-

мали медалі та грамоти. «А чи буде у нас табір у наступному році?», – запитували учні. «Сподіваємося, так!», – відповідала начальник табору Вікторія Медвєдєва. 
– Ми, організатори, зробимо все, щоб табір став ще цікавішим, щоб наші діти отримали ще більше позитивних емоцій від літнього відпочинку. 

Вікторія МЕДВЄДЄВА, начальник табору «Ромашка» Сурсько-Литовської СЗШ.

ОЗДОРОВЛЕННЯ В ТАБОРІ «РОМАШКА» Я С К РА В І  С П О ГА Д И

Літо відкриває великі можливості для долучення 
дітей, підлітків та юнацтва до священних сторінок 
історії України, традицій, звичаїв, обрядів, культу-
ри українського народу. Походи, екскурсії допома-
гають розширити уявлення вихованців про Бать-
ківщину, її минуле й сьогодення. Як відомо, однією 
з основних форм організованого відпочинку дітей та 
підлітків є літні пришкільні табори, які  функціону-
ють у літній період під час канікул.

З початком літніх канікул розпочалася робота  приш-
кільного табору денного перебування дітей «Мрія» у 
Горянівській СЗШ для учнів 1-8 та 10 класів. Тут оздо-
ровились 68 учнів.

Для дітей, які відвідували пришкільний табір, у 
шкільній  їдальні  було організоване харчування за бю-
джетний рахунок та за рахунок батьківських коштів. 58 
дітей пільгових категорій: діти-сироти, діти-інваліди, 
а також діти з багатодітних, ма-
лозабезпечених сімей та з сімей, 
які опинилися в складних життє-
вих обставинах були забезпечені 
безкоштовним харчуванням завдяки 
турботі та піклуванню Вадима Віль-
ка, Кіровського селищного голови.

З метою організації повноцінно-
го відпочинку дітей у літній період 
2015 року в Горянівській школі були 
розроблені заходи щодо організації 
оздоровлення та відпочинку дітей. Ка-
нікули – це відпочинок для втомлених 
за весь навчальний рік наших дітей, і 
саме пришкільний табір відпочинку 
надає можливості для розвитку твор-
чого потенціалу, задоволення їх осо-
бистих інтересів у процесі ігор, розваг 
та вільному виборі занять до душі.

Протягом зміни план роботи табо-
ру був складений таким чином, щоб 
кожного дня проходив конкурс або 
цікава творча справа. Назва табору 
«Мрія» була обрана невипадково, бо 
саме слово «мрія» закликає дітей фантазувати та вті-
лювати свої мрії у дійсність. Виховна робота в таборі 

забезпечувала дотримання 
ними розпорядку дня, чисто-
ти в ігрових  кімнатах, вико-
нання санітарно-гігієнічних 
норм і правил. Особлива увага 
приділялася організації ви-
ховної роботи із збереження 
та зміцнення здоров’я дітей. 
В пришкільному таборі вмі-
ло було організовано роботу 
загонів «Дружба», «Чебураш-
ка», «Антошка», «Здоров’я».

Кожен загін мав свій девіз, 
обраний вихованцями. Девіз 
промовлявся на лінійках, збо-
рах учнів. Також у кожного 
загону були стрічки певного 

кольору, які носили учні та вихова-
телі загону, що додавало урочистості 
всім заходам. Діти мали також свої 
загонові пісні, які були своєрідною 
візиткою колективу. Кожного ранку 
проходила у таборі ранкова лінійка, 
яка організовувала дітей на виконан-
ня путівки дня. На лінійці оголошу-
валось завдання та план роботи на 
день, заходи, які проходитимуть про-
тягом дня. 

Цікавими були проведені заходи, 
спрямовані на розвиток моральних 
якостей учнів: операції «Збережемо 
нашу планету чистою», «Зелена п’ят-
ка», конкурси для дітей, які виклика-
ли багато позитивних емоцій та надов-
го їм запам’ятаються: «Найсмішніший 
сміх», «Цирк на дроті», «Фантик», ін-
телектуальна гра «Найрозумніший», 

ігрова програма «Україна має таланти», в яких брали 
участь усі діти оздоровчого табору. В цікавій, веселій, 

дружній атмосфері прохо-
див конкурс «Модниця літа-
2015». Загони змагалися в 
умінні виготовляти одяг із 
різного матеріалу. Цікавими 
були моделі з сміттєпакетів, 
пластикових пляшок, газет, 
одноразових тарілок. Всі за-
ходи, змагання та конкурси 
відзначались певними при-
зовими місцями, а учні та 
їхні загони нагороджува-
лись грамотами та солодки-
ми подарунками. 

Кожен новий день, пере-
бування дитини в таборі 
приносив безліч нових вра-
жень, нових відкриттів та 

нових переживань. 
Виховним процесом перейма-

лася й директор школи Ніна Бо-
ярчук, яку ми бачили щодня серед дітей, але не в якості 
суворого керівника, а в якості співучасника веселого 
табірного життя. 

Така насичена програма для дітей готується щороку 
всіма членами педагогічного колективу, які вкладають 
всю душу й намагаються створити атмосферу друж-
би та довіри серед дітей. Впродовж кожного дня було 
видно, що діти йдуть додому в піднесеному настрої. За 
словами дітей, вони чекали кожного дня з великим за-
доволенням щось нове й цікаве.

Діти здружилися, навчилися доцільно проводити час 
відпочинку, спостерігати за навколишнім світом й до-
сліджувати природу рідного краю, дбайливо ставитися 
до свого життя й здоров’я.

Безперечно, канікули – це відпочинок, але відпочи-
ває кожен на свій лад. Важливо навчитися правильно 
відпочивати й навчити цьому наших дітей. Правильно 
організований відпочинок – це гарний настрій, здо-
ров’я, нові друзі. Це розкриття свого творчого потенці-
алу й заряд бадьорості на тривалий час.

Наталія УРЯШНИК,
начальник табору «Мрія» Горянівської СШ.
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МРІЇ  ВЕД У ТЬ  ДО  ЗВЕРШЕНЬ

Дружба з книгою – це свято, 
а спілкування з талановитою 
поетесою – свято подвійне. 

У Сурсько-Литовській СЗШ 
(директор Василь Хмельков-
ський) Валентина Челомова, за-

відуюча сільською бібліотекою разом із Альоною Челомовою, 
шкільним бібліотекарем, провели творчу зустріч із поетесою 
Ларисою Омельченко та презентацію книжечки для дітей «Каз-
ковий квітничок». Автор декламувала свої віршовані навчальні 
казки зі своєї книжки, а також і ті, які ще не вийшли друком. Ла-
риса Павлівна не тільки чудово читала свої твори, а й майстерно 
доповнювала їх театральним дійством з ляльками. Вона вразила 
дітлахів артистичністю, дотепністю та щирістю.

Завдяки вмінню вести діалог поетеса знаходить ключик до ди-
тячих душ. До речі, в гості до дітвори завітала симпатична Киць-
ка, яку минулого разу подарували поетесі учні Сурсько-Литов-
ської школи для поповнення лялькових героїв автора.

Бажаємо Ларисі Омельченко творчих здобутків, цікавих зу-
стрічей з читачами, здоров’я та невичерпної наснаги.

Валентина ЧЕЛОМОВА, 
завідувач сільської бібліотеки с. Сурсько-Литовське. 

Центральна районна бібліотека активно працює з дітьми Центру соціальної 
підтримки дітей та сімей «Добре вдома» по програмі  школа толерантного спіл-
кування «Я живу серед людей». Її мета – за допомогою літератури виробити у 
дітей духовну потребу терпимого ставлення до оточуючих людей, світу. В ре-
зультаті діти набувають уявлення про якості особистості – добрий, ввічливий, 
чесний, відповідальний, вчаться правильно поводитися в конфліктах, не обра-
жатися через дрібниці, дотримуватися правил, які прийняті в суспільстві, розу-
міти настрій співрозмовника. Цикл уроків виховує оптимізм, силу волі, почуття 
гумору, допомагає й орієнтує дитину в його дорослішанні.

Залучення дітей до читання – завдання, за допомогою якого необхідно вирішувати 
комплексно багато прогалин у вихованні дітей. Читання може супроводжуватися те-
атралізацією, демонстрацією ілюстрацій, фотографій. Мета програми – показати, що 
читаюча людина – це успішна людина.

Програма дозволить дітям: у спілкуванні й полеміці приходити до певних корисних 
висновків з питань творчості; формувати в дітях любов і повагу до книги і праці лю-
дей, які створюють її.

Книга вчить життєвій мудрості. Вона не замінює життєвого досвіду, але створює 
його основу, дає певні зразки поведінки в тих чи інших ситуаціях. У безпечній об-
становці вона знайомить дитину зі світом людей, з нюансами їх взаємин. Більш того, 

вона дає уявлення не тільки про зовнішні прояви цього світу, а й про внутрішній світ 
людини, в звичайних умовах закритому для сторонніх, тим більше для дитини.

У книзі проведені чіткі межі для таких полярних понять, як добро й зло, любов і 
ненависть, дружба й ворожнеча, перемога й поразка, краса й неподобство.

Ще один важливий аргумент на користь читання: співпереживаючи героям 
літературних творів, дитина виносить центр світобудови за межі власного Я. 
У той же час, книга дає можливість розібратися і в самому собі.

Ніякі інші педагогічні і не дуже педагогічні спроби дорослих по зміні поведінки ди-
тини не можуть змагатися з книгою, оскільки тільки вона може показати потворне, не 
зачіпаючи особистість, а значить, не викликаючи установки психологічних захистів.

У нашому перенасиченому інформаційному просторі, в суспільстві, що має 
багато потворних рис, існує гарантовано безпечна для виховання дітей будь-яко-
го освітнього, культурного рівня та інтелекту зона – це бібліотека. Її потенціал 
великий, перспективи незаперечні. Всі відомі особистості, які відбулися,  колись 
були юними читачами. Це факт. І саме у читачів бібліотеки є всі можливості в 
майбутньому стати культурними, високодуховними, освіченими людьми, незва-
жаючи на всі перипетії їхнього життєвого шляху. Школа толерантного спілку-
вання допоможе дітям у досягненні елементарних правил у житті.

Олена БАНТЮКОВА, завідуюча відділом обслуговування ЦРБ.

У рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання було проведено ряд масо-
вих заходів за активною участю дітей. Відкриття свята розпочалося з бесіди 
«Подорож книжковими полицями», юні читачі познайомились із найкращими 
книгами бібліотеки, її новинками. Дуже цікавою, кумедною та захоплюючою 
була гра-вікторина «Твій друг книга», за деякими цитатами діти відгадували 
назву книги. Весело й грайливо проходило наше свято під назвою «Щоб ро-
зумні стали діти, треба з книгою дружити», але воно не закінчується. Протя-
гом всього Тижня у нашій бібліотеці були проведені цікаві заходи для дітей, 
такі як: літературний вечір «Казка нас навчає», година спілкування «З кри-
ниці пам’яті черпаємо любов до краю», день інформації «Твої друзі словни-
ки», книжкова виставка «Царство української дитячої книжки». Тож запрошуємо до бібліотеки, 
з нами буде пізнавально й цікаво.

Читайте, нехай не буде жодного дня, коли б ви не прочитали хоч однієї сторінки з нової кни-
ги. Вчіться у героїв книжок любити нашу землю. Мандруйте рідною країною, пізнавайте себе й 
людей. Знайомтеся з подіями, які відбулися у давнину, заглядайте в майбутнє. Чекаємо ваших 
вражень, адже зустріч із книгою цікава, захоплююча й неповторна.

Сніжана БОРОДАВКА, бібліотекар сільської бібліотеки с. Степове. 

ЛІТЕРАТУРНА ГОДИНА

ПОДОРОЖ КНИЖКОВИМИ ПОЛИЦЯМИ
ТВОРЧА ЗУСТРІЧ

Квітничок 
поетичних ідей

ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОГО СПІЛКУВАННЯ ЧИТАЮЧА ЛЮДИНА – УСПІШНА ЛЮДИНА
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Як каже мудрість... 

очкаад рГо спо

• Забувай-
те про об-

рази, і ніко-
ли не забу-
вайте доброту.

• Коли людина 
не знає, до якої 
пристані вона 
тримає шлях, 
для неї жоден 

вітер не буде по-
путним.

Д Н І П Р О П Е Т Р О В -
СЬКА РАЙДЕРЖАДМІ-
НІСТРАЦІЯ оголошує 
конкурс на заміщення 
вакантних посад: началь-
ника відділу персоналу 
та організаційної роботи 
райдержадміністрації; 
головного спеціаліста 
сектору інформаційної 
діяльності та комуні-
кацій з громадськістю 
райдержадміністрації. 
Вимоги до претенден-
тів: громадянство Укра-
їни, повна вища освіта 
за напрямком роботи, 
стаж роботи за фахом не 
менше 3 років, володіння 
персональним комп’юте-
ром в обсязі користувача 
програмного забезпечен-
ня. Довідка за адресою: 
сел. Ювілейне, вул. Те-
плична, 5, тел. 27-10-17.

Враховуючи довготривалі опа-
ди на протязі всього літа, склалися 
сприятливі умови для розростання 
грибів на території нашого регіону. 
Незважаючи на постійні застере-
ження, дніпропетровчани продов-
жують активно збирати дикорослі 
гриби, покладаючись на власний 
досвід, або на інтуїцію. «Не 
існує достовірних методів 
виявлення отруйних грибів» 
– засвідчує завідувач відділен-
ням гострих отруєнь МКЛ №4 
та головний токсиколог об-
ласті М. Шинкаренко, – «На-
приклад, сироїжок в області 
налічують 22 види, а їстівні 
з них – 4». В цілому, з 260 ви-
дів грибів, вживати можна лише 
26. Варто звернути увагу, що наша 
область є потужним промисловим 
краєм з не менш потужним об’ємом 
шкідливих викидів у навколишнє 
середовище. Тому не є дивним той 
факт, що навіть їстівні гриби, що 
постійно насичуються відходами, 
стають небезпечними для здоров’я. 
Тому експерти безкомпромісні – в 
нашій області їстівних грибів не-
має. Найбільш отруйними райо-
нами є – Парк Дружби, Кіровське, 
Партизанське, Павлоград. 

Варто лише згадати сумний дос-
від минулих років, коли, напри-
клад, у 2007 р. зафіксовано 55 отру-
єнь, 7 людей померли, в т. ч. 1 дити-
на. В 2009 р. буквально за 2 тижні 
(кінець вересня – початок жовтня) 
отруїлось 78 осіб, 14 з яких помер-
ли, і, що найголовніше, всі випадки 
– від вживання блідої поганки, а 
за весь 2009 р. було зареєстровано 
114 отруєнь, у 20 із яких постраж-
дали діти. За 2010 р. 7 осіб отруї-
лось, одна з них – дитина. В 2011 
р. – 14 випадків, 3 із яких летальні, 
померла 1 дитина. В цей рік став-
ся резонансний випадок – вагітна 
мати нагодувала себе та своїх двох 
дітей, внаслідок чого її 4-х річний 
син помер. У 2012р 12 осіб отруї-
лось, із них 3 дитини, при чому 10 
випадків сталися в період з 10 по 
13 вересня. В Нікополі отруїлась 
родина з 5 осіб, 2 дітей померло. В 
2013 р. – 11 випадків отруєнь, без 
летальних випадків. В 2014р – по 
області жодного випадку отруєння 
грибами. Уже в липні 2015 р. у Кри-
вому Розі отруїлися 2 осіб, у тому 

числі дитина 12 років – збирали ди-
корослі гриби біля о. Солоне.

За даними статистики – 28 % 
отруєнь спричинені збором гри-
бів у межах міста, 23% – у лісі, 
21% – лісосмугах, 21% – само-

стійно консервовані та 7% – при-
дбані з рук. Частіше за все збира-
ють гриби у Діївці, Таромському, 
Кіровському, Гвардійському.

Це не поодинокі випадки, коли 
хтось раптово з’їв не той гриб, 
це – систематичне порушення 
елементарних правил безпеки 
збору грибів та нехтування своїм 
здоров’ям та своїх близьких. Як 
вказувалось раніше, не існує чітких 
критеріїв визначення – отруйний 
гриб чи ні. Більше того, не кожна 
лабораторія може відповісти на це 
запитання. Люди збирають гриби, 
посилаючись на досвід попередніх 
поколінь та керуючись простим 
правилом, мовляв, той раз збира-
ли – ніхто не отруївся, тому й на 
цей раз все буде добре. На жаль, це 
правило не завжди діє. Так само, 
як не діє термообробка на токсини 
отруйних грибів, що витримують, 
як нагрівання, так і висушування. 
Так само, як і скисання молока, що 
відбувається, як від їстівних, так і 
від отруйних грибів. 

Провідні токсикологи та епіде-
міологи запевняють – відрізнити 
бліду поганку від шампіньйона не-
озброєним оком неможливо, тому 
цей гриб є основною причиною 
отруєнь у нашій області. Це при 
тому, що летальність при вживанні 
блідої поганки – 80-90% (без вчас-
ної медичної допомоги). Фахівці 
нагадують, що гриби – це груба 
клітковина, що погано засвоюєть-
ся організмом, тому вони повинні 
бути виключені з раціону вагітних 
та дітей. Також вони сприяють за-
гостренню хронічних патологій, 

особливо шлунково-кишкового 
тракту. Більше того, гриби не є дже-
релом мікроелементів, яких немає 
в інших продуктах. Не варто та-
кож покладатись на грибників, що 
продають гриби з рук – значний 
відсоток звернень з отруєннями 
пов’язаний з купівлею продуктів 

на стихійних ринках. Грибни-
ки теж люди – теж можуть по-
милятися; більше того термін 
придатності гриба – 1 доба, 
адже потім починаються про-
цеси вироблення токсинів усе-
редині. Тому варто довіряти 
придбанню грибів лише у сер-
тифікованих закладах. 

Працюючи з інформацією, 
автор звертався до архівів фору-
мів міста і, що найжахливіше – під 
статтями про більше аніж 100 отру-
єнь, люди відкрито коментували 
з відвертою зневагою до трагедії 
і до порад фахівців. Мовляв, не 
пощастило що отруїлись – самі в 
цьому винні. І багато хто глузу-
вав з читачів, хто замислився над 
безглуздістю смертей та кількістю 
жертв,  спонукав не звертати увагу 
на поради обласного токсиколога 
та епідеміолога та продовжувати 
збирати гриби далі. Проте, не варто 
покладатись на свою самовпевне-
ність. Добре все те, що добре закін-
чується. Ті, хто отруївся грибами чи 
помер від цього – колись теж були 
впевнені. Чи варто ризикувати жит-
тям або здоров’ям заради смачного 
гриба? – питання риторичне.

Якщо ж ви вжили гриби й у вас 
з’явилась різка біль у животі, ну-
дота, блювота, пронос, головний 
біль – негайно викликайте швид-
ку 103 або звертайтесь до Токси-
кологічного Центру Дніпропе-
тровської МКЛ №4. Телефони: 
741-73-57, 375-52-08, 756-02-17, 
741-74-16.

Одночасно з цим, хворому необ-
хідно негайно розпочинати нада-
вати долікарняну допомогу – рясне 
пиття (вода чи слабкий розчин ка-
лію перманганату) з провокацією 
блювоти – натиснення на корінь 
язика; прийом сорбентів – активо-
ване вугілля внутрішньо з розра-
хунку 1 таблетка  на 10 кг ваги тіла, 
промивання кишечнику.

В’ячеслав БУШУЄВ, 
лікар-інфекціоніст ЦРЛ.                                                                             

ЗДОРОВ’Я

ОТРУЄННЯ
ГРИБАМИ

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОН-
ДУ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКО-
МУ РАЙОНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ОГОЛОшУє КОНКУРС НА зАМІщЕН-
НЯ ВАКАНТНИх ПОСАД: спеціаліста відділу 
ведення електронних реєстрів, адміністру-
вання і захисту інформаційно-аналітичних 
систем; головного спеціаліста відділу об-
слуговування громадян;головного спеціа-
ліста –юрисконсульта юридичного відділу, 
тимчасово на період соціальної відпустки 
по вагітності та пологам. У конкурсі мо-
жуть брати участь громадяни України, які 
мають повну вищу освіту відповідного про-
фесійного спрямування (економічне та юри-
дичне) та стаж роботи в державній службі 
за фахом не менше як три роки. Документи 
приймаються протягом 30 календарних 
днів із дня опублікування оголошення 
про конкурс за адресою 52005, сел. Юві-
лейне, вул. Теплична, 23. Додаткову ін-
формацію щодо порядку проведення кон-
курсу, основних функціональних обов’язків 
та умов оплати праці можна отримати 
за телефонами: 725-47-06, 27-80-40. 

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдер-
жадміністрації та бібліотекарі Дніпропетровського району ви-
словлюють щире співчуття директорові КЗ «Дніпропетровська 
центральна районна бібліотека» Галині Іванівні Гавриловій із 
приводу смерті ї ї батька.

Розділяємо біль і смуток непоправної втрати.

Колектив Кіровської СЗШ-2 глибоко 
сумує з приводу передчасної смерті вчи-
теля англійської мови, пенсіонерки нашої 
школи 

В а л е н т и н и  Г р и г о р і в н и 
Х А Б А РЛ А К И

Усі, хто знав Валентину Григо-
рівну, поважали її за людяність 
та простоту в спілкуванні, висо-
кий професіоналізм, мудрість.

Валентина Григорівна вирос-
ла в учительській сім’ї Поло-
вих – Григорія Степановича та 
Катерини Степанівни, які при-
щепили своїй доньці любов до 
дітей та педагогічної діяльності. 
Після закінчення Дніпропетров-
ського університету продовжила 
справу батьків у рідній школі.

Понад 38 років Валентина Григорівна працю-
вала учителем англійської мови, була вимогли-
вим і чуйним класним керівником та мудрим 

наставником для молодих колег. Вона охоче ді-
лилася досвідом у навчанні та вихованні дітей з 
колегами, була першим порадником для батьків 

учнів, виховала не одне покоління моло-
ді, була доброю, люблячою мамою та 

дружиною.
Висловлюємо співчуття рід-

ним, близьким, сумуємо разом 
із вами.

До втрати близької людини 
ніколи не можна бути гото-
вим, адже з нею назавжди йде 
частинка нас. Важко знайти 
слова втіхи, коли зупиняється 
серце людини, проте світлі спо-
гади про неї, яка чесно й гідно 

прожила своє життя, залишив-
ши по собі плоди своїх добрих 

справ, завжди будуть сильнішими 
за смерть.

Світла пам’ять про Валентину Григорівну 
назавжди залишиться у наших серцях.

СМАЧНОГО!
Баклажани з цибулею, тушковані в сметані

Інгредієнти: 1 кг баклажанів, 4 цибулини, 3 зубчи-
ки часнику, 2 cт. л. борошна, 1 склянка сметани, олія, сіль, 
мелений перець, зелень.

Приготування: наріжте баклажани кружальцями, посоліть, по-
перчіть і обсушіть на серветці. Обваляйте баклажани в борошні й 
обсмажуйте з обох боків на помірному вогні. Нарізану кільцями 
цибулю обсмажте на олії до золотистого кольору та додайте тов-
чений часник. На дно каструлі покладіть шар обсмажених бакла-
жанів, на них – шар обсмаженої цибулі, продовжуйте чергування 
шарів баклажанів і цибулі, закінчивши шаром баклажанів. Потім 
візьміть 1 ст. л. борошна, розмішайте спочатку в невеликій кілько-
сті сметани так, щоб не було грудочок, потім з’єднайте з рештою 
сметани, посоліть, і цією сумішшю покрийте баклажани з цибу-
лею. Щільно закрийте каструлю кришкою, нагрійте суміш до заки-
пання й потім тушкуйте на слабкому вогні 25-30 хв. до готовності. 
При подачі посипте дрібно нарізаною зеленню.

Баклажани, фаршировані сиром
Інгредієнти: 6-7 баклажан, 2 яйця, 150 гр. твердого сиру (будь-яко-

го), 2 ст. л. рослинної олії, зелень, сіль, майонез, спеції, часник.
Приготування: надріжте посередині баклажани (щоб усередину 

покласти начинку) й відваріть у підсоленій воді 5 хв. 
За цей час приготуйте начинку: натріть на тертці сир, пору-

байте відварені яйця, додайте олію, розчавлений часник, дрібно 
нарізану зелень. Все перемішайте. Дістаньте баклажани з води та 
фаршируйте їх начинкою. Складіть у каструлю й поставте в розі-
гріту духовку на 10 хв. Залийте баклажани майонезом і ще 5 хв. 
потримайте в духовці.

Баклажани «Човники»
Інгредієнти: 3 баклажани, 1 морквина, 1 цибулина, 3 зубчики 

часнику, 10 г вершкового масла, сіль, перець за смаком, 200 г майо-
незу, 1 плавлений сир.

Приготування: очистіть баклажани від шкірки. Розріж-
те вздовж і виріжте середину (відкладіть для начинки), щоб 
вийшли човники. Натріть плавлений сир на середній тертці. 
Наріжте кубиками моркву, цибулю, часник та обсмажте на 
вершковому маслі. Додайте подрібнену внутрішню частину 
баклажанів, посоліть, поперчіть, перемішайте й тушкуйте 15 
хв. «Човники» посоліть, поперчіть і викладайте в них начинку. 
Полийте майонезом, посипте плавленим сиром. Запікайте до 
готовності в духовці 40 хв. при температурі 180-200 °С.

Яєчний салат «По-літньому»
Інгредієнти: 5 помідорів, 2 огірки, 3 шт. болгарського перцю, 2 

яйця, зелень, сметана, сіль. 
Приготування: наріжте всі овочі кубиками, а яйця тонкими 

смужками. Перекладіть у салатницю всі інгредієнти, посоліть й 
перемішайте зі сметаною. Прикрасьте зеленню. 

ЦІКАВО ЗНАТИ
Користь баклажана для вашого організму

Баклажани містять велику кількість калію, що сприяє нормаліза-
ції водного обміну в організмі й поліпшенню роботи серця.

До складу баклажана входять кальцій, магній, натрій і фосфор, а 
також вітаміни C, B, B2, PP, каротин. У плодах фіолетового кольо-
ру міститься багато заліза, міді, кобальту та марганцю, а ці міне-
рали сприяють поліпшенню кровотворення й складу крові, і тим 
самим надають сприятливий вплив на функціонування селезінки 
й на кістковий мозок. 

Рекомендується вживати баклажани людям, які страждають від 
надмірної ваги, адже баклажани відмінно насичують організм і 
при цьому покращують роботу кишечника. 

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
Апельсинові скоринки в побуті

• У скоринках багато ефірного масла й вітаміну С, який всмокту-
ється шкірою. І пахне чудово, і для шкіри корисно.

• Зберігати апельсинові скоринки можна у звичайній скляній ба-
ночці. Попередньо дрібно наріжте їх на дрібні шматочки. 

• Апельсинові скориночки можна додавати в чайник із заваркою. 
• Корочка апельсина замінить будь-який освіжувач повітря. Під-

паліть, загасіть і покладіть на блюдце так, щоб скоринка деякий 
час диміла. 

• Апельсинові скоринки добре додавати у випічку. Досить зава-
рити їх невеликою кількістю окропу, а коли набрякнуть, покладіть 
їх у тісто.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙОННА 
РАДА оголошує конкурс на зайняття по-
сади директора Комунального підприєм-
ства «Придніпров’я», який розташований 
за адресою: Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, сел. Ювілейне, 
вул. Совхозна, 63. Вимоги до претендента: 
вища освіта, стаж роботи не менше 3-х років 
на посадах за фахом. У термін до 10.00 го-
дини 18 серпня 2015 року включно претен-
дент на посаду директора Комунального 
підприємства «Придніпров’я», подає заяву 
на участь у конкурсі. До заяви додаються 
такі документи: особовий листок обліку 
кадрів; автобіографія; копія паспорта гро-
мадянина України (1, 2, 11 сторінки);  копія 
довідки про присвоєння ідентифікаційного 
коду; копія документу про фахову освіту; 
копія трудової книжки; фотокартки 6x4 (2 
шт.). Конкурс відбудеться 18 серпня 2015 
року о 11.00 год., за адресою: сел. Ювілей-
не, вул. Теплична, 5 (каб. 12). Контактний 
телефон (0562) 27-80-95. 
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Днями відсвяткував свій ювілейний День народження де-

путат районної ради 
В’ячеслав Якович ЛІНСЬКИЙ

Усе своє трудове життя присвятив В’ячеслав Якович сільськогосподарській галузі. Працював 
на різних керівних посадах у сільськогосподарському виробництві Дніпропетровської області 
та Дніпропетровського району, старшим спеціалістом із якості тваринницької продукції, го-
ловним зоотехніком Дніпропетровського РАПО, головним спеціалістом відділу тваринництва 
та ветеринарії «Дніпропетровський обласний кооперативно-державний союз «Дніпропетров-
ськплодоовочепром», директором радгоспу «Україна», директором ТОВ «Любимівка». 

В’ячеслав Лінський – людина, яку давно знають і поважають жителі Любимівської 
сільської територіальної громади. П’яте скликання поспіль – депутат 
районної ради, а в минулому скликанні був головою районної ради.

Лінський В.Я. веде активну громадську роботу, займається благо-
дійністю. Без його уваги не проходить жоден масовий захід у селах 
Любимівка, Перше Травня й Придніпрянське. 

В’ячеслав Якович часто відвідує дитсадок, школу, підтримує мо-
лодь у всіх починаннях. Знаходяться у нього слова розради та під-
тримки для людей поважного віку. Не забуває вітати й найстарших ювілярів села. За покликом серця  
відгукується на людське горе. Для  всіх у його серці вистачає  доброти, щирості, уваги.

Шановний В’ячеславе Яковичу! Прийміть наші щирі вітання з нагоди Вашого 55-річчя!
Бажаємо Вам невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та задумів. Нехай 

Ваше життя буде щедрим на радісні та світлі події, незабутні враження.
Бажаємо Вам сімейного затишку й благополуччя, радості в дітях і онуках, міцного здоров’я 

й життєвих сил, миру й добра! 
З повагою 

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

Тетяна Ткач, 
н а ч а л ь н и к 
у п р а в л і н н я 
АПР Дніпропе-
тровської РДА, 
від імені всіх агра-
ріїв Дніпропетров-
ського району вітає з 
55-річним ювілеєм директо-
ра ТОВ «Любимівка» 

В’ячеслава ЛІНСЬКОГО
Шановний 

В’ячеславе Яковичу!
 Нехай людська шана буде подя-

кою Вам за плідну працю, чуйність, 
уміння творити добрі справи. Доброго 
настрою, душевного тепла, здійснен-
ня всіх Ваших світлих, добрих та смі-
ливих задумів. Нехай над Вами завжди 
голубіє небо, Ваш дім буде багатий 
хлібом, а серце – теплом і любов’ю!

Хай здоров’я і достаток буде,
Милосердна доля Вас не забуде,

Хай Вам світить довго 
зіронька щаслива,

Хай із Вами  буде доля незрадлива!
У нашому житті дуже багато загадкового й 

невідомого. Та й у самій природі людини закла-
дене прагнення до пошуку й нових відкриттів. 
Особливо магічно манить, і дітей, і дорослих кос-
мічний простір. А все, що пов’язане з потраплян-
ням на Землю «космічних прибульців» взагалі 
викликає неабиякий 
інтерес.

Дніпропетровський 
планетарій може пи-
шатися тим, що саме 
в ньому вже 46 років 
знаходиться й радує 
відвідувачів косміч-
ний об’єкт – метеорит, невеличкий осколок вели-
чезного Сіхоте-Алінського метеорита, який упав 
на землю в далекому 1947 році, й вік якого налічує 
міліари років. Він насправді дуже незвичайний 
своєю кристалічною решіткою, що складається 
з хімічних елементів 
заліза та нікелю, та-
кож дивує вагою 1 кг 
280 г при невеличкому 
об’ємі. А ще, ну це вже 
зовсім не під силу по-
яснити земній науці, 
під дією високих тем-
ператур у повітряних 
шарах атмосфери на 
шляху до Землі він ча-
стково розділився, але 
залишився міцним і 
незламним. Дивина, 
але дві частинки мете-
орита можуть рухати-
ся... Тож у працівників 
планетарію, які його 
надзвичайно люблять, 
склалося враження, 
що космічний друг 
хоче щось розповісти 
землянам, та, на жаль, 
ніхто не розуміє його 
«метеоритної» мови.

У минулому році   
директор планетарію 
Сергій Линтовський 
поставив завдання пе-
ред колегами розгадати таємницю подорожі на 
нашу планету маленького метеорита.

І якось на одній із програм лектор Тамара Ви-
христюк поділилась із відвідувачами секретом 
відповідальної роботи всього колективу – знай-
ти можливість почути голос та розшифрувати 
розповідь космічного гостя. Важко повірити, та 
справжнім професіоналам своєї справи вдалось 
це зробити! І вперше жителям Днепропетровщи-
ни вони представили космічне інтерв’ю метеори-
та, який заговорив! 

У Зоряному залі Планетарію вперше пройшла 
програма «Говорить метеорит», вона дитяча, та 

її з насолодою переглянули й дорослі, які завіта-
ли до планетарію разом із дітками. Глядачі в залі 
не стримали своїх емоцій і аплодували лектору 
Анастасії Паламарчук, яка й відкрила таємницю 
подорожі космічного персонажа. 

Був на програмі й особливий гість – 5-річний 

хлопчик Арлен, якого 
працівники планетарію 
вважають теж членом своєї дослідницької коман-
ди, бо неземний надпланетний зв’язок поєднує 
маленького хлопчика та метеорита. Одного дня 

хлопчик прокинувся се-
ред ночі та запитав маму: 
«Коли ж нарешті метеорит 
розповість нам про свої 
пригоди?..» Мама зателе-
фонувала до планетарію, і 
на диво дізналася, що цей 
день – 12 лютого – був 
саме днем падіння Сехо-
те Алінського. А прем’єра 
програми-сенсації була 
презентована (знову за-
гадкове співпадіння) на-
передодні дня народження 
Арлена. Тож юний дослід-
ник отримав персональне 
запрошення на програму 
та пам’ятний подарунок.

У кінці програми кожен 
глядач міг особисто по-
знайомитися з її героєм. 
Часто, взявши в руки ме-
теорит, і діти, й дорослі не 
хочуть його випускати, бо 
коли тримаєш в долонях 
цей осколок, виникає див-
не почуття, ніби ти дотор-
каєшся до Всесвіту...

У планетарії також про-
йшла виставка метеоритів. Наш земляк Олек-
сандр Ковальов є власником найбільшої в Украї-
ні приватної колекції метеоритів згідно з Книгою 
рекордів України. У його колекції, якій він при-
святив 10 років життя, зараз 45 метеоритів. Зби-
рав він їх в різних куточках планети. 

І дорослим, і дітям дуже корисно мріяти про 
дива, а надто, коли ми знаємо, що якщо щиро 
вірити, все неодмінно збувається. Потримайте 
в руках космічного посланця – метеорит, та за-
гадайте сокровенне найочікуваніше бажання –  
воно неодмінно збудеться!

Таміла ЖОРНЯК, м. Дніпропетровськ.

КОСМІЧНЕ

МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ

ІНТЕРВ’Ю
Згідно програми Спартакіади, серед шкіл Дніпропетровського 

району у 2014-2015 н.р. було проведено 13 турнірів із семи видів 
спорту. Щоб стати переможцем у загальному заліку учнівські ко-
лективи мусили взяти участь у трьох етапах Спартакіади: шкіль-
ний, районний (зональний та фінальний), обласний. Найкраще з 
цим завданням впорались Олександрівська (вчитель фізкультури 
Олександр Репешко), Партизанська (вчитель фізкультури Вален-
тин Щербатюк) та Зорянська (вчитель фізкультури Сергій Вер-
бицький) загальноосвітні школи. До речі, саме в такому порядку 
вони розмістились на п’єдесталі пошани і в минулому році. 

Чемпіонство Олександрівців закономірно. По-перше, ними керує 
харизматичний вчитель та тренер Олександр Репешко, справжній 
фанат своєї професії. По-друге, спортсмени з Олександрівки двічі 
успішно захищали честь нашого району на обласних турнірах (фут-
бол – 2 місце, допризовна підготовка юнаків – 3 місце).

Медальний виступ (легкоатлетичний крос – «золото», футбол 
– «срібло», баскетбол – «бронза», обласний футбол – «срібло») 
підопічних Валентина Щербатюка, дало можливість команді з 
Партизанського закріпитись на другій позиції в рейтингу. 

Третя сходинка в районному заліку Зорянської СШ – це зраз-
ковий приклад для малокомплектних шкіл. Вихованці Сергія 
Вербицького не отримали жодного чемпіонства, проте стабіль-
но вдало виступили на всіх трьох етапах Спартакіади. Цікаво, 
що саме друге місце на обласних змаганнях «Козацький гарт», 
підняло зорянців з сьомого на третє місце. Так, що у фізкультур-
но-спортивній роботі з школярами головне не кількість, а якість.

В цілому учасників можна поділити на три категорії. «Лідери» – 
Олександрівська (408 очок), Партизанська (350 очок), Зорянська (318), 
ПСШ-1 (вчитель фізкультури Вікторія Савченко, 312), ЮСШ-1 (303 
очки), ПСШ-2 (вчитель фізкультури Микола Шимко, 290). Ці шість 
колективів, не тільки стали багаторазовими призерами районних 
турнірів, а й успішно виступили на обласних форумах.

«Активні» – Кіровська (вчитель фізкультури Євген Ткаченко, 223), 
Балівська (вчитель фізкультури Олександр Погрібний, 222), Степ-
нянська (вчитель фізкультури Катерина Глущенко, 212), Чумаківська 
(вчитель фізкультури Анатолій Щитовський, 211), Кіровська СШ-2 
(вчитель фізкультури Валентина Щогла, 187), Горянівська (вчитель 
фізкультури Ігор Легеза, 174). Команди цих шкіл протягом всього се-
зону були активними, як у своїх, так і в районних заходах. 

«Потенційні» – навчальні заклади, які набрали менше 160 ба-
лів, бо дуже рідко брали участь у Спартакіаді. На це є суб’єк-
тивні та об’єктивні причини: відсутність транспорту та фінан-
сування, текучість кадрів, тощо. Розуміючи це, ми звертаємось 
до керівників та викладачів, щоб вони передавали протоколи 
змагань та турнірів до спортивного клубу. В результаті школам 
будуть нараховані очки, а кращі спортсмени нагороджені осо-
бистими відзнаками. Цей сезон став характерним двома факто-
рами. Офіційно включено в програму Спартакіади настільний 
теніс та проведено районні турніри з волейболу серед юнаків та 
дівчат. Впевнений, що це стане поштовхом для популяризації та-
ких цікавих видів спорту серед учнівської молоді.

Анатолій ПОЛУПАНОВ, директор ДЮКФП.

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К И Й  Р Е М
повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у серпні місяці 2014 року будуть вини-
кати перерви в електропостачанні 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. Новомиколаївка, с. Новоолександрівка, с. Дослідне, с. 
Братське, сел. Таромське, с. Дзержинець, с. Зоря, с. Олександрівка. 

Телефон диспетчерскої служби: 373-51-12.
При виявленні пошкоджень повітряних і кабельних ліній електропередач, трансформаторних під-

станцій і розподільчих пунктів, відчинених і пошкоджених дверей у них, спроб проникнення до при-
міщення з електронним обладнанням сторонніх осіб, просимо сповіщати диспетчерську службу Дні-
пропетровського району електричних мереж за телефоном: 373-51-12, або районний відділ міліції.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ.

СПОРТ

ФІЗКУЛЬТУРНІ ФАВОРИТИ 
Н Е  ЗМ І Н И Л ИСЬ

Сурсько-Литовська рада повідомляє про прийнятий 
регуляторний акт: Рішення про встановлення на тери-
торії Сурсько-Литовської сільської ради місцевих подат-
ків та зборів на 2016 рік. Для ознайомлення документ 
розміщено на інформаційній дошці оголошень за адре-
сою: с. Сурсько-Литовське, вул. Польова, 58.


