
 

 
 

 

                     Інформаційний бюлетень 

   №6                                             29.10.2014р. 
Щомісячний  бюлетень «НОВИНИ ЮР’ЇВЩИНИ»  засновано 

Юр’ївською районною радою з метою надання інформації про 

актуальні питання та події, що відбуваються в Україні та   районі. 

 
 

Про головне…  
Шановні мешканці Юр’ївського району! 

 

 Прийміть сердечні вітання з нагоди Дня району! 

 Юр’ївщина – важливий сільськогосподарський район Дніпропетровщини, 

окрасою якого є лісові угіддя та об’єкти природно-заповідного фонду України. 

 Пишається Юр’ївський район і своїми мешканцями, серед яких Герої 

України, заслужені вчителі, заслужені працівники сільського господарства, 

талановиті та працьовиті мешканці. 

 Бажаю міцного здоров’я, щастя, добробуту, миру, успіхів мешканцям 

району, щоб і надалі примножували досягнення Дніпропетровщини, сприяли 

розвитку і процвітанню рідного краю! 

 Зі святом! 

 

З повагою 

Голова облдержадміністрації     І.В.КОЛОМОЙСЬКИЙ 
 

ВІТАЄМО ТЕБЕ, РАЙОНЕ, РІДНИЙ! 

 

 12 жовтня 2014 року Юр’ївський 

район відмітив свій 23-й рік 

народження.  Історія утворення 

Юр’ївського району розпочинається з 

1923 року.   Постановою Верховної 

Ради України від 07 березня 1923 року 

було проведено адміністративно - 

територіальний розподіл 

Катеринославської губернії: взамін 

існуючих 13 уїздів і 325 волостей  було 

створено 7 округів. З Павлоградського 

округу був виділений Юр’ївський район, який проіснував майже вісім років. В 

цей час розвивалась сільськогосподарська кооперація. В районі працювали два 



парових млина, олійниця, чотирі кузні, прокатний пункт сільськогосподарських 

машин. Значна увага приділялась проведенню культурної революції на селі. Але 

в лютому 1931 року Юр’ївський район був приєднаний до Павлоградського 

району, та через чотирі роки у 1935 році, теж у лютому, був створений заново за 

рахунок розукрупнення  районів і проіснував він до 02 січня 1959 року.  

 У 1959 році рішенням Дніпропетровського облвиконкому   територія 

Юр’ївського району була розподілена на Павлоградський і Перещепинський 

райони. У складі Перещепинського району були Олександрівська, Олексіївська, 

Чернявщинська сільські ради, які увійшли в склад Павлоградського району 

тільки в 1963 році.  

 У складі Павлоградського району Юр’ївський район пробув 32 роки. 

Завдяки клопотам ініціативної групи, в яку входили Кривко Катерина 

Олексіївна, Кириленко Іван Григорович, 

Сухий Василь Васильович, Тимченко 

Володимир Максимович, 05 липня                

1991 року Постановою Верховної Ради 

України було  утворено  Юр’ївський район. 

Активним  учасником  організаційного 

комітету по створенню Юр’ївського району 

був  Буряк Олександр Миколайович, 

який на сьогодні є головою районної ради. 

  22 вересня 1991 року відбулися вибори 

депутатів Юр’ївської районної ради 

народних депутатів, а 12 жовтня 1991 року відбулася перша сесія ХХІ скликання 

Юр’ївської районної ради народних депутатів, яку відкрив голова районної 

виборчої комісії Павло Володимирович Стайкін. На сесії були присутні 47 

депутатів та 56 запрошених і було обрано головою районної ради  Кривко 

Катерину Олексіївну. ЇЇ багаторічний досвід, енергійність, відповідальність та 

принциповість стали запорукою становлення і розвитку  району. 

 Враховуючи велике суспільно-політичне значення символіки в справі 

впровадження місцевого самоврядування, рішенням районної ради від  27 

лютого 2013 року № 188-21/VI  були затверджені Герб та Прапор Юр’ївського 

району, а на початку 2014 року затверджено Гімн нашого району. 

 Наш край виховав:  героя України - Федора Михайловича Муравченка;  

героя Радянського Союзу – Дмитра Павловича Запорожченка;  героя 

Соціалістичної Праці – Василя Тимофійовича Мірошниченка;  екс-міністра з 

питань соціальної політики Івана Яковича 

Саханя, який багато років життя присвятив 

процвітанню рідної України;  трьох заслужених 

вчителів  України – Галину Омелянівну 

Кальницьку, Юрія Олександровича Андрунаса, 

Марію Денисівну Сукоркіну; чотирьох 

заслужених працівників сільського господарства 

України: Катерину Олексіївну Кривко, Івана 



Петровича Опанасенка, Володимира Михайловича Щербину, Сергія 

Леонтійовича Басовського. 

 В нашому районі з 2000 року рішенням сесії районної ради започаткована 

Книга пошани. Почесними громадянами району є: 

Бочковський Валерій Антонович, Гриценко Валентина Іванівна, Гудожник 

Леонід Васильович, Дєєва Надія Миколаївна, Діденко Микола Никифорович, 

Кальницька Галина Омелянівна, Кириленко Іван Григорович, Кривко Катерина 

Олексіївна, Книш Павло Іванович, Опанасенко Іван Петрович, Пільтієнко 

Михайло Якович, Сахань Іван Якович, Семеренко Олександр Федорович, 

Терещенко Валентина Григорівна, Пипка Любов Федорівна, Андрунас Юрій 

Олександрович, Матяш Євдокія Харитонівна, Світлик Клавдія Опанасівна, 

Плошенко Петро Григорович, Сторчаков Володимир Олександрович, Грицишин 

Ігор Ярославович, Грицишин Руслан Ярославович, Буряк Олександр 

Миколайович, Зоренко Володимир Григорович, Шума Микола Богданович, 

Солонець  Надія Володимирівна, Муравченко Федір Михайлович, Василенко 

Галина Степанівна, Бубир Галина Іванівна, Орєхов Володимир Павлович, 

Швидка Лариса Григорівна, Шаповал Анатолій Миколайович. 

  В  11 сільських та 1 селищній радах району  працюють та розвиваються 22 

господарства різної форми власності, Центральна районна лікарня, 16  

фельдшерсько – акушерських пунктів, 2  дільничні лікарні, 2 сільські 

амбулаторії, 9 середніх шкіл, 2 неповні середні школи, 2 навчально-виховних 

комплекса, 9 дошкільних навчальних закладів, професійно – технічне училище, 

дитячо - юнацька – спортивна школа, центр технічної та народної творчості 

учнівської молоді, 15 клубних закладів, центральна районна бібліотечна система, 

районна дитяча музична школа, підлітковий  клуб „Ровесник”. 

 14 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського 

козацтва, зібралася велика дружна родина – це працівники установ, організацій, 

підприємств, сільських та селищної рад, структурних підрозділів 

райдержадміністрації, районної ради, 

сільськогосподарських підприємств, Почесні 

громадяни та мешканці району для 

святкування 23-ї річниці утворення нашого 

району.  

 З вітальними словами до присутніх 

звернулися голова Юр’ївської 

райдержадміністрації Біловол Т.П, голова 

Юр’ївської районної ради                 Буряк 

О.М., керівник ТОВ „Агросвіт”, довірена 

особа кандидата у народні депутати України 

Кузьмука О.І. - Книш І.П., кандидат у народні депутати України від ВО 

„Батьківщина” Закора Н.М. Зі словами божого благословення, побажаннями 

здоров’я, миру, злагоди та благополуччя перед юр’ївчанами виступив  ієрей 

УПЦ св. Георгія Переможця отець Олексій.  Концертна програма була 

представлена викладачами Юр’ївської районної дитячої музичної школи. 



 Історія нашого краю продовжується, і пишемо її ми і наші славетні земляки 

в своїй щоденній праці з натхненням і любов’ю до рідної землі. Ми, юр’ївчани,  

по праву пишаємось своїм рідним краєм, його славною історією, сучасними 

досягненнями і віримо в його велике і щасливе майбутнє. 

 
Відділ організаційної роботи та з питань інформаційної діяльності та комунікацій   з 

громадськістю апарату райдержадміністрації  

Новини  сільських   рад                                                             

ШАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 Село Шандрівка Юр'ївського району Дніпропетровської області виникло із 

зимівника запорізького козака Орельської паланки Павла Шандра в 60-ті роки 

XVIII століття. Село він назвав Шандрівкою. Побудував конюшні, ферми, де 

завів багато коней і корів.   

Зруйнувавши Запорізьку Січ російська влада почала формувати на 

запорозьких землях загальноімперські порядки. Впроваджувався новий 

адміністративний поділ, здійснювався перерозподіл власності. Одним із 

основних завдань російської влади було знищення козацьких зимівників, які в 

очах уряду були осередками запорозької автономії. Почався наступ на 

зимівники. 

З 1781 року село мало назву Павлівка, знаходилося на лівому березі ріки 

Оріль. Петро Іванович Турчанінов купив землі на правах рангової дачі, де 

знаходиться зараз наше село. Почав заселяти людей в будинки, що сам будував. 

Більшість населення було сімейне. Сам зайнятий службою і військовими 

походами, Турчанінов завідування своєю вотчиною і економією доручив своєму 

тестю - надворному раднику Михайлу Івановичу Карабіну. Як досвідчений, 

вмілий і дальновидний господар, Карабін при живому сприянню громадського 

писаря Микити Моляревського скоро надав слободі Павлівка благоустроєний 

вигляд, завів необхідні гарні економічні двори і всім слобожанам дав повну 

можливість  побудувати будинки і завести господарство. 

На початку 1787 року за згодою зятя, уже генерала - майора Петра 

Івановича Турчанінова, Михайло Іванович Карабін за взаємною згодою зі своїми 

сусідами - поміщиками власниками села Чернявщини, капітаном Василем 

Степановичем Чернявським вирішили для жителів Павлівки і Чернявщини 

побудувати в селі Павлівка церкву. 

 Від 12 лютого 1789 року згадується, що правитель Катеринославського 

намісництва Василь Каховський звертався до преосвященства Амвросія про 

побудову в слободі Павлівка церкви в ім’я святих апостолів Петра і Павла. 

На цей рік зазначалося, що дворів в селі 75, в ньому чоловіків - 250, жінок - 

101, а разом із селом Чернявщина населення складає 752 чол. Під побудову 

церкви виділено 120 десятин землі.  

28 лютого 1789 року в Катеринославській духовній Консисторії було дано 

дозвіл в слободі Павлівка в ім’я святих Петра і Павла розпочати будівництво 

церкви. 1 березня 1789 року в Павлоградське духовне Правління було 



направлено указ на виконання, а 1 травня 1789 року протоієрей Олексій 

Хандалеєв освятив в слободі Павлівка місце під церкву. 

В травні місяці 1788 року до Петропавлівського приходу слободи Павлівка 

за розпорядженням Павлоградського духовного правління були причислені 

жителі села Чорноглазівки Новомосковського повіту. Це були володіння 

поміщиці майорії Єфросинії Чорноглазової. 

19 травня 1789 року в слободу Павлівка було направлено священика отця 

Стефана Алтернацького, який до того 10 років проживав у Самарському 

монастирі. У травні 1793 року закінчено роботу по побудові та облаштуванню 

церкви. Церква забезпечена книгами, іконами, дзвонами та готова до освячення. 

Шандрівка на початку XX ст. століття була значним селом, в якому 

проживало 2242 жителі. 

1908 рік - 294 двори, з населенням 992 чол. 

1910 рік - населення 1600 жителів, працює школа, церква, лавки, ярмарок. 

Брати Ган мають власність в 2600 десятин землі. Вони були великими 

землевласниками  та відомими меценатами. На їх кошти проводилися 

археологічні дослідження, зокрема Д.І. Яворницьким.  Один з братів Ган передав 

багато цінних експонатів з історії Придніпров’я в дар Історичному музеєві в 

Катеринославі. 

1911- дворів 294, чоловіків - 1051, жінок – 941. 

1914 рік - с. Павлівка Павлоградського повіту третього благочинного 

округу, станиці Чорноглазівської. Працює Петро - Павлівська церква. Прихожан: 

чоловіків - 1176, жінок -1113;   Один земський фельдшерський пункт, пошта, 3 

школи, 2 училища, сільська управа, кінний завод, конюшні.   

1916 рік. Розвиток освіти: Павлівське земське однокласне училище із 

трьома відділеннями, знаходиться у віданні земства та Павлівське однокласне 

церковне училище із 4 відділень, церковно - приходські школи, де навчаються 3 

роки. 

1925 рік - вже згадується не подвійна назва Павлівка -Шандрівка, а просто 

Шандрівка Павлоградського округу, Шандрівської с/р. 420 господарств, 1286 

чоловіків, 1371 жінок. 

В 1932 – 1933 р. р. на території с. Шандрівка було створено два колгоспи:                      

ім. Сталіна та ім. Калініна. Село пережило страшний голодомор. 

З 1933 по 1941 роки у селі збудовані і працюють семирічна школа, 

олійниця, мельниця, кузня, магазин, пошта.   

9 жовтня 1941 року село окуповане німецькими військами. В період 

окупації німці розстріляли до 300 чоловік радянських військовополонених бійців 

і командирів, радянських громадян чоловіків і жінок, стариків і дітей. Вивезено в 

німецьке рабство – 119 чоловік молоді. Забрано 60 корів, 320 телят, 152 свині, 

105 коней. Спалено 8 будинків колгоспників, 7 будівель колгоспу. Село було 

звільнено 13 вересня   1943 року. 

Жовтень 1943 р.  Укомплектовано школу. Учні навчаються у двох будівлях, 

у класах навчаються діти різного віку. 



1944 – 1945 р.р. Починає працювати Шандрівська НСШ. У школі 8 класів. 

В них навчається 263 учні. 

1945 -1950 р.р. Село швидкими темпами відбудовується після Великої 

Вітчизняної війни. Тут працюють магазин, поштове відділення, сільський клуб у 

невеликій хаті, олійниця, мельниця, парники, сільська рада. Повністю наладився  

навчально - виховний процес. Діти навчаються у двох будівлях школи. 

 

1951 р. – із двох колгоспів ім. Сталіна та ім. Калініна створено один               

ім. Сталіна. Село активно будується. 

1956 р. - збудовано контору колгоспу. 

1957 р.- збудовано будинок культури, починає працювати ФАП, побудовано 

ще одну будівлю школи разом із дитсадком. Встановлений пам’ятник воїнам – 

визволителям у 1941 -1945 р.р. 

У 1961 р. колгосп ім. Сталіна перейменовано у колгосп ім. ХХІ партз’їзду. 

Колгосп побудував для жителів села лазню. При будинку культури почала 

працювати сільська бібліотека. Створено проект розбудови та забудови села. 

 1970 р. - побудована і здана в експлуатацію двоповерхова школа. Здано в 

експлуатацію будівля для ФАПу. Збудований новий магазин. 

1975 р. - у колгоспі збудовано тваринницький комплекс. Розпочато 

будівництво каналу  „Дніпро-Донбас”. 

1983 р. - Шандрівську восьмирічну школу реорганізовано у Шандрівську 

середню школу. 

1987 р. - встановлений новий меморіал загиблим у роки Великої 

Вітчизняної війни. 

 В 1995 р. під час науково – практичної 

конференції у Юр’ївському районі збудовано 

дитячий садок 

у центрі села. 

В 2000 

році   розпочато 

газифікацію 

села. 

Газифіковано 

Шандрівську СШ. В 2011 р. проведено 

реконструкцію Братської  могили. 



  На сьогодні площа території сільської ради  – 5446,5 га. Землі населених 

пунктів складають 349, 1 га.  Населення станом на 01.10.2014 р. становить – 743 

жителі, без суттєвих змін на протязі останніх років. Кількість населених пунктів 

- 2, а саме село Шандрівка та село Новошандрівка. Кількість дворів по                        

с. Шандрівка – 238, по с. Новошандрівка – 31. 

  Склад депутатського корпусу сільської ради  - 14 депутатів (3 постійно 

діючі комісії). Склад виконавчого комітету - 9 чоловік. Робота сільської ради 

проводиться гласно, відкрито та в інтересах громади. 

Школа-рідний дім 

Кожного ранку наші діти поспішають на навчання, де їх радо зустрічають 

вчителі Шандрівської середньої  школи.  

Колектив вчителів - 

однодумців    працює  над  

проблемою виховання цілісної  

особистості. Головною  метою школи 

є формування  і розвиток  високо - 

інтелектуальної, здібної і вихованої, 

фізично здорової, свідомої  

особистості  з  громадською  

позицією, готовою  до конкурентного  

вибору  свого  місця  в  житті. З цією  

метою в школі  проводять цикл заходів, спрямованих на  виконання  даної  

проблеми. Свою діяльність педагогічний  

колектив  націлював на створення  системи  

сприятливо – стимулюючих  умов  для  

розвитку особистості учня на уроках, у  

позакласній  роботі, самоосвіті  учнів. Учні 

нашої школи займають призові місця у 

районних предметних олімпіадах з шкільних 

дисциплін, є активними учасниками 

Всеукраїнських конкурсів «Колосок», «Левеня», «Соняшник», «Бобер», 

«Лелека», «Грінвіч» та ін. 

 Змістовно та з користю проводять  

своє дозвілля школярі. Вони є учасниками 

районних свят, жодне сільське свято не 

обходиться без них, бо є тісна співпраця 

школи та сільського будинку культури.  

А ще шкільні команди хлопців та 

дівчат з волейболу славляться своїми 

перемогами. 10 жовтня на районних 

змаганнях з волейболу наші команди 

вибороли І місця. Команда хлопців посіла І 

місце в обласних (зональних) змаганнях з 



волейболу. Частим гостем у школі є сільський голова Володько Ю.М., яка 

завжди допоможе порадою та ділом. 

Дитинства світ, чарівний світ 

  Окрасою села є  дитячий  садочок  «Колосочок», який  існує  вже  38 років.   

     З  7  липня  1976 року  розпочав  свою  

діяльність   Шандрівський  ясла - садок  

«Колосочок»  під  керівництвом  талановитого  та  

відданого  своїй  справі  керівника – завідуючої  

Десятерик  Валентини  Іванівни. Вона  виховала  

не  одне  покоління  дошкільнят. Всю  любов, 

турботу, ласку  віддавала  їм  - своїм  вихованцям. 

Колектив  дитячого  садочка  під  її  керівництвом  

працював  добросовісно та  сумлінно, віддаючи  

свій  досвід  та  знання  своїм  малюкам. Серед них: вихователі: Половинко  К.І., 

Бережна К.В., кухарі: Гранатир Т.О., Глущенко Н.К., Володько  В.А., медична  

сестра: Кісіль Н.І. та ін. 

     В  вересні 1995 року  було  відкрито  вже  новий, двоповерховий, красивий  

«Колосочок», будинок  в  центрі  села, 

який  своєю  величчю  радує  всіх. Його  

також  відкривала Десятерик В.І. В 

закладі  працювало  три групи: молодша, 

дошкільна  та перший  клас.  

     В 2002 році  керівником  дошкільного  

навчального  закладу  «Колосочок» 

стала «старший  вчитель», вчитель  

початкових  класів  Шандрівської  

СЗОШ, пенсіонерка  Білокінь К.А. Під  її  керівництвом  розпочав  свою  роботу  

молодий  колектив  працівників: Володько М.Д., Коби Т.А., Білокінь К.Г. 

      З  2005 року  завідуюча  Шандрівського  ДНЗ – Велика А.П. Талановитий  та 

енергійний  колектив  садочка  не  стоїть  на  місці – освоює  новітні 

комунікативні  та комп’ютерні технології, проводить  різні  свята: Новий рік, 8 

Березня, випускний  бал в садочку, до свята  Осені, до Дня  матері, до Дня людей  

похилого  віку  та  ін.. 

       Тісно  співпрацює  колектив  садочка  з  усіма закладами та організаціями  

села: школою, будинком  культури, сільською  

радою, ФАПом., сільською  бібліотекою. 

Великий вклад в функціонування дитячого 

садочка роблять батьки маленьких вихованців, 

сільський голова Володько Ю.М., спонсор -  

Агрофірма  «Орільська»  під  керівництвом  

Володько О.Г.  

Святе місце Великої Перемоги 

Центр села - святе місце – місце Вічного 

спокою. Слухаємо, про що шепчуть плакучі 



верби, вдивляюсь у викарбувані імена. Як їх багато! Невже так багато загинуло, 

пропало безвісті? Нам в це нелегко повірити. Але ветерани пам’ятають. Війна 

залишила після себе невиліковні рани. Ось уже майже 70 років не стихає біль. 

Схиляємо голову перед мужністю загиблих і тих, хто пережив ці роки. 

На території села Шандрівка знаходиться пам’ятка історико - культурної 

спадщини «Братська могила радянських воїнів» та Пам’ятник воїнам – землякам 

№ 722 (вулиця Шевченка), які передані 

за охоронним договором під охорону 

Шандрівській сільській раді. 

  У 1950 році в селі було встановлено 

пам’ятник воїнам – визволителям – 

Скульптура «Воїн з автоматом»,  біля 

якого знаходилася братська могила, де 

було поховано 47 чоловік. 

     В 1988 році встановлено новий 

меморіал загиблим у роки Великої 

Вітчизняної війни. 

Шандрівка має таланти 

Село моє – прекрасне завжди: у будні, коли зайняте сільськими турботами, 

де все росте, зеленіє, мекає, бекає, пасеться, кричить...Воно прекрасне і у свята. 

Пройдіть у такий день вулицями – і почуєте з 

одного двора „Ой, чиє ж то жито, чиї ж то 

покоси?”, а з іншого – „Несе Галя воду”, 

звідкись долинає пісня про козачку чи про 

красеня-парубка – що й говорить, справжні 

аматори живуть тут! Як же не гордитись такими 

людьми, які і біду, і радість сприймають гуртом! 

Справжніми талантами багата наша Шандрівка. 

Хочеться відзначити співучі родини Гранатирів, 

Володьків; золоті руки майстринь вишивки – Бутової О.Ю., Ткаченко Л.І., 

Ушакової З.Ф., Володько М. Д., майстринь 

мистецтва – орігамі: Коби Т. А. Володько 

М. Д.; майстра різьби по дереву Чорного 

П.А.,  Бардакова О.С. Не рахуються з 

часом і завжди на сцені Велика А.П.,  

Коба Т.А., Вовк Н.В., Попік Н.М., 

Половинко А.Л., Бардакова Н.С.,           

Луценко Д., Володько Б., під 

керівництвом директора Будинку культури Володька В.П. Село оживає коли в 

свята на сцені звучать прекрасні пісні чи то про кохання, а чи то про святу свою 

землю. Вітають аматори своїх односельчан з Новим роком, 8 Березня, Днем 

Перемоги, Обжинками, святом Івана Купала, Днем працівника сільського 

господарства та багатьма іншими святами. 

 



Бібліотека – осередок культури села  
 Одним із  основних завдань сільської 

бібліотеки  – є донесення до читача інформації 

в різноманітних заходах. А саме це 

розповсюдження бібліотечної культури, 

уявлень про книгу як джерело знань і 

інформації серед населення. Широко 

популярністю користуються літературні 

вітальні, різноманітні за формами 

розважально-пізнавальні заходи.   

Бібліотека сприяє розширенню культурних і освітніх цінностей, 

розширенню ролі як центру організації дозвілля. Одним із 

важливих завдань бібліотеки  – це залучення дітей до книг і читання. 

В здоровому тілі-здоровий дух 

«Твоє здоров’я – чисте повітря, вода і їжа. Вставай вранці з радістю, лягай 

спати з посмішкою. Ти радієш, посміхаєшся – значить, ти здоровий. Не лікуй 

хворобу, лікуй своє життя, живи за законами природи, 

розуму. Коли немає здоров’я, мовчить мудрість, не 

може розквітнути мистецтво, не грають сили, марне 

багатство і безсилий розум», - сказав давньогрецький 

історик  Геродот Галікарнаський. Від імені 

територіальної громади села можна  висловити 

подружжю фельдшерів Пономаренко Т.В. та 

Пономарненко О.І слова щирої вдячності за постійну 

медичну допомогу жителям села. Вони понад чверть століття трудяться в 

Шандрівському та Новошандрівському фельдшерському пунктах. Жителі високо 

цінують добре  відношення, прояви людяності, вірність клятві Гіппократа. 

Всі мусять бути благородними трудівниками на землі і для землі 

 Всі мусять почути себе членами великої людської родини. 

Членами великої, дружної родини почувають себе понад 100  

працівників ТОВ «Агрофірма Орільська», які працевлаштовані 

та отримують зарплатню в  даному товаристві, а ще відчувають 

потребу у собі, своїх знаннях та вміннях. 13 років пройшло з 

того часу, як господарями в нашому селі стала агрофірма та її 

керівництво. Очолює формування генеральний директор – 

Мазан Юрій Васильович.   Директором Шандрівського 

відділення в 2011 році призначений Володько Олександр 

Григорович. Жителі села довірили їм найдорожче – свою землю. Очікування 

справдилися, бо пайщики мають належний догляд за землею та своєчасну 

орендну плату. За бажанням можуть отримати гроші, а найкраще для селян, то 

збіжжя, яким і господарство підтримаєш і свою значимість на селі не втратиш, 

такий уже у сільського жителя менталітет. В цьому році орендодавці отримали 

по 2,2 т. зерна (пшениця, ячмінь, кукурудза), 30 л. олії, 50 кг цукру. 



«Праця – це одне з найчистіших і 

найшляхетніших джерел емоційного стану, 

радості діяння, творення. Думка, що 

народжена, збуджена, витончена в праці, стає 

радісною, оптимістичною», - писав 

Сухомлинський. Наповнені оптимізмом і наші 

керівники, і наші працівники, коли мають 

вагомі здобутки та результати. В цьому році 

пшеницею було засіяно 819 га та зібрано            

3615 тон зерна, ячменем – 435 га, зібрано – 

1576 тон, соняшником – 396 га, зібрано – 1206 тон, кукурудзою – 496 га, зібрано 

– 3728 тон. На майбутній урожай посіяли 855 га озимої пшениці. За 9 місяців 

поточного року надоїли 356 тон молока, що на одну фуражну корову складає 

3099 тон, виростили 111 телят, на свинофермі отримали приплоду - 579 голів. 

Ось такі трудові будні в наших односельчан. 

                        

 
 
 
 
 
 

Робота депутатського корпусу 
 

__ПАПУША ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ – депутат 

Шандрівської сільської ради, колишній сільський голова, 

людина  з багаторічним життєвим і професійним досвідом. 

Іван Васильович народився на Дніпропетровщині в 

Синельниківському районі в родині робітника 28 травня 

1949 року. З 1956 по 1966 рік навчався в Лиманській 

семирічній школі, а закінчивши її став студентом 

Бабайківського зоотехнічного технікуму. Віддав свій 

обов’язок і перед Батьківщиною, відслуживши два роки в 

лавах Радянської Армії. В 1972 році доля подарувала йому  

Шандрівку, яка стала для нього рідною домівкою, улюбленим куточком, стартом 

і злетом всього подальшого життя. Отримавши посаду головного зоотехніка 

колгоспу імені XXI з’їзду партії, розпочав свою трудову діяльність. 

Продовжував навчання в Харківському зооветеринарному інституті. Вже в        

1976 році призначений замісником голови колгоспу. На цій посаді і 

пропрацював до 1992 року, до того самого часу, коли покликала державна 

служба, державні справи,  завдання і плани. В 1992 році він голова 



Чернявщинської сільської ради, а вже в грудні 1993 року – голова Шандрівської 

сільської ради. На виборах 1994 року, 1998 року, 2002 року, 2006 року обирався 

Шандрівським сільським головою. Обирався, бо поважали люди,  бо мав досвід, 

бо умів і хотів працювати. Багато зроблено роботи, багато вирішено питань, 

побудовано, прибрано, покошено, налагоджено… За плечима конференція по 

благоустрою сіл Юр’ївського району: будівництво ДНЗ, котеджних будинків, 

прокладання дороги,  благоустрій території. Скільки сил і нервів забрала 

газифікація села. Та тепер кожен житель, що має вдома голубий вогник з теплом 

згадує і дякує Івану Васильовичу.  

 Якось в приватній розмові Іван Васильович сказав: «Оглянешся назад і 

навколо, і бачиш скрізь результати свого труда». Це мабуть саме той момент, 

коли розумієш, що життя прожите не даремно.    Не залишився Іван Васильович 

осторонь сільського життя – буття і на виборах 2010 року. Не зміг бути 

байдужим до близьких проблем, не захотів пасувати, адже скільки років виру і 

що – пенсія, спокій, чай, газета. Звичайно ж ні,  і він - сільський депутат. 

Залюбки виконує свою нову роботу. Активний на сесіях, не втерпить, щоб не 

задати питання, добре знаючи справу, спілкується з виборцями, захищає їх 

інтереси та відстоює права. Мабуть саме таким і повинно бути яскраве і 

неповторне людське життя. 
            Трудовий колектив Шандрівської сільської ради 

 

Волонтерський рух Юр’ївщини 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В РАЙОНІ 

 30 вересня 2014 року волонтерським об’єднанням Юр’ївського району 

було передано батальйону Донбас  10 спальних мішків та мед. Мед був  наданий 

СФГ "Зоря", а рахунок за спальні мішки був оплачений Сарновим Володимиром 

Анатолійовичем. Хочемо подякувати нашим меценатам за їхню допомогу від 

імені бійців та волонтерів нашого об’єднання. 

 За кошти  надані ФГ 

"Мюд", та ТОВ СП 

"Агросфера" було придбано 

одяг для військовослужбовця 

прикордонної служби 

України, уродженця с. 

Чаплинка.  

 1 жовтня 2014 року  

було відправлено в аеропорт 

м. Дніпропетровська  1,8 тонн 

продовольства (200 кг муки, 

100 кг крупи пшоняної, 30 банок меду, 800 кг картоплі, 200 л води бутильованої, 

100 кг моркви, 50 кг цибулі, 50 кг капусти, 50 кг буряку, 100 кг різної 

консервації та інше.) яке призначалося для бійців, захисників Донецького 

аеропорту.  



 15 жовтня 2014 року ТОВ СП «Агросфера» було відремонтовано БТР та 

направлено до військової частини. 

 7 жовтня було проведено засідання координаційного волонтерського штабу 

району при ветеранській організації, на якому розглянуто звіт Ільченка 

Олександра Сергійовича про волонтерську роботу за вересень місяць 2014 року 

та подальшу співпрацю волонтерів з мешканцями району. 

 Протягом жовтня 2014 року, працівниками освітніх закладів району та 

батьками учнів було зібрано і передано   військовим, які знаходяться в зоні АТО, 

теплі речі. 

 Під час сортування речей 

волонтерами було знайдено різні 

вироби дітей, зроблені власноруч для 

наших захисників. Від цих речей йде 

якесь тепло, щось таке, що викликає 

захоплення і водночас бере за душу та 

серце,  від чого з’являються сльози на 

очах та посмішка, адже ми, знаходячись 

тут, в тиші, спокої, мирі, займаючись 

своїми повсякденними справами, навіть 

не те, що не хочемо, а просто інколи навіть не можемо оцінити цей дар, цю 

можливість. Ми бачимо малюнки дітей, їх власноруч написані листи та вироби, 

не можемо належним чином їх оцінити, але коли вони потрапляють туди, до 

хлопців, яких кожного дня обстрілюють, які бачать смерті побратимів, які свою 

родину, сім’ю, близьких їм людей не бачать місяцями, неможливо передати 

словами, з якою жагою та жадністю вони вчитуються в листи, вдивляються в 

малюнки, як бережуть обереги стрічечки від вогню, від бруду і не полишають їх, 

ходять з ними всюди. Шановні  люди, 

цінуйте ті хвилини миру, які для нас 

ціною свого життя дарують наші 

військові. Це неоціненний скарб. 

   Координаційний волонтерський штаб 

району звертається до всіх мешканців 

району створити об’єднання по пошиву 

теплого одягу для військовослужбовців. 

                        
Координаційний волонтерський штаб району 

 
НЕ ЩОДНЯ ТАКЕ БУВАЄ 

 Сьогодні в нашій державі неспокійний час. На сході йде війна. Багато 

людей залишають свої оселі і їдуть у місця, де немає війни. За період проведення 

бойових дій на сході України Юр’ївщина прийняла 145 жителів, які 

переселилися з зони АТО.  

 Керівництвом райдержадміністрації та районної ради особливу увагу 

приділено проблемам переселенців зі сходу. На особистому прийомі до голови 



райдержадміністрації Біловол Т.П. звернувся Криштопа Олександр Іванович, 

пенсіонер, переселенець із зони АТО, який висловив слова щирої вдячності 

людям, які надали йому дієву допомогу в перші дні його переселення.  

„Приємно відзначити, - говорить Олександр Іванович, - що до проблем 

переселенців виявилось багато небайдужих, це – перший заступник голови 

райдержадміністрації Шаповал О.М., на той час в.о. заступника голови 

райдержадміністрації Василенко О.О., головний спеціаліст відділу персоналу, по 

роботі зі зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної 

інформації апарату райдержадміністрації Міненко Л.В., спеціалісти управління 

Пенсійного фонду України в Юр’ївському районі Дніпропетровської області на 

чолі з начальником Сибіль Н.В., мешканці сіл Нижнянка та Вербуватівка. Не 

залишились осторонь: волонтер Вербуватівської громади Ільченко О.С., лікар 

загальної практики сімейної медицини Вербуватівської амбулаторії Лукомський 

О.В. та майстер з ремонту взуття Курилко Микола”. 

 Всіх може об’єднати в є дине ціле, або велика біда, або така ситуація, що 

склалася сьогодні. Тому не залишаймося байдужими! 
 

Новини аграріїв 
 

Агропромисловий комплекс  Юр’ївського району 

В районі налічується 11 товариств, 96 фермерських господарств, 4 приватні 

підприємства та 930 одноосібників, які займаються виробництвом 

сільськогосподарської продукції на загальній площі 66634 га 

сільськогосподарських угідь. 

 За результатами роботи аграріїв за 9 місяців 2014 року в районі зібрано   

зернових культур на площі 36686 га,  при урожайності 32,0 ц/га, одержано 

валовий збір 117439 т. 

 В тім числі: озимої пшениці скошено і обмолочено 16058 га, намолочено 

58706 т  при урожайності 36,6 ц/га; озимого  ячменю 1025 га, намолочено 1630 т 

при урожайності 15,9 ц/га; озимого жита 102 га, намолочено 593 т при 

урожайності 51,6 ц/га; ярого ячменю 11057 га, намолочено 30128 т  при 

урожайності 27,2 ц/га; гороху 24 га намолочено 37 т  при урожайності 15,4 ц/га; 

ярої пшениці 46 га, намолочено 158 т при урожайності 34,3 ц/га, а також 

скошено озимого ріпаку на площі 548 га, намолочено 477 т, при урожайності 8,7 

ц/га.  

Найбільшого  показника урожайності озимої пшениці досягли в                    

ФГ ″Красноармєєц″ (Басовський С.Л.) – 48,7 ц/га, ТОВ АФ″Орільська″ 

(Володько О.Г.) – 44,1ц/га, ФГ″МЮД″( Гудожник Л.В.) – 43,6 ц/га,  ФГ″Тамдем 

- Агро″( Гриишин І.Я.) – 40,0 ц/га,  ТОВ ″Преображенівське″( Опанасенко О.І.) – 

34,0 ц/га; озимого ячменю ТОВ „Агро - Світ” ( Книш  І.П.) – 45,0 ц/га,  ярого 

ячменю ФГ ″Красноармєєц″ (Басовський С.Л.) – 47,6 ц/га, ФГ ″Тамдем - Агро″  

(Грицишин І.Я.) – 40,0 ц/га,  ТОВ АФ ″Орільська″ (Володько О.Г.) – 36,2ц/га, 

ПП″ЛАН″ (Хохлов В.В.) – 35,0ц/га, ФГ″МЮД″ ( Гудожник Л.В.) – 30,6 ц/га,   

ТОВ ″ЛАН″ ( Маловік С.В.) – 31,7  ц/га. 



Скошено і обмолочено проса на площі 50 га, намолочено 74 т при 

урожайності 14,8 ц/га, гречки 113 га, намолочено 103 при урожайності 9,1 га, сої 

на площі 20 га, намолочено 18 т при урожайності 9,0 ц/га. 

Закінчили  збирання пізніх зернових і  технічних культур. 

Скошено і обмолочено  соняшника на площі 23808 га (100%),  намолочено  

50182 т при урожайності 21,1 ц/га 

Найкращого показника по урожайності соняшника одержали ТОВ                             

″Агро Світ″ (Книш І.П.) – 34,2 ц/га, ТОВ ″Орільська″ (Володько О.Г.) – 30,4 ц/га, 

ФГ ″Тамдем - Агро″ ( Грицишин І.Я.) – 28,0 ц/га., ФГ ″Перлина″ ( Сарнов В.А.) – 

25,0 ц/га., 

Скошено і обмолочено кукурудзи на зерно 6940 га (100%), намолочено 

24152 т при урожайності 34,8 ц/га. 

Найкращого показника по урожайності кукурудзи на зерно одержали 

″Красноармєєць″   ( Басовський С.Л) – 72,1 ц/га,  ТОВ ″Орільська″ (Володько 

О.Г.) – 68,5ц/га, ФГ ″МЮД″ ( Гудожник Л.В.) – 68,4 ц/га, ТОВ ″Агро -Світ″                    

( Книш І.П.) – 45ц/га, ТОВ АПФ ″Прогрес - Агро″ ( Закамьська Л.В.) – 39,8ц/га.  

Скошено і обмолочено сорго  на зерно 1030 га (100%), намолочено 1546 т 

при урожайності 15,0 ц/га. 

Добрий урожай одержали цукрового буряку в ТОВ ″Орільська″  (керівник 

Володько О.Г.). Викопано цукровий буряк   на площі 100 га (100%), накопано 

4836 т при урожайності 482,6 ц/га. 

 Серед 22 районів області наш район займає по урожайності соняшника і 

кукурудзи на зерно 2 місце, а по урожайності  ярого ячменю 3 місце. 

Потреба насіння озимих зернових культур по сільгосппідприємствах 

становить 3512 т, заготовлено 4489 т (128%), здано на перевірку в насіннєву 

інспекцію  4489 т (128%) від потреби, із них кондиційного 4489 т. 

Потреба мінеральних добрив під посів озимих культур становить 1940 т, 

закуплено 2603 т (134%). 

 Посіяно  озимої пшениці на площі 18923 га (103%), озимого жита 101 га 

(100%), озимого ячменю 1625 га (170%), крім того посіяно озимого ріпаку на 

площі 1139 га (133%). 

Першими закінчили посів озимих культур ФГ ″Красноармєєць″                               

(Басовський С.Л),  ФГ ″МЮД″ ( Гудожник Л.,), ФГ ″Наталка″ (Дерюга М.В.), 

ФГ″ Зоря ″ ( Зоренко В.Г).                    

Разом з тим проводиться оранка зябу на площі 30229га ( 81%), при плані 

37320 га. 

Тваринництво.  

Станом на 01.10.2014 року всіма категоріями господарств Юр’ївського 

району реалізовано на забій худоби та птиці 2981 т, на рівні минулого   року, в 

т.ч. по сільгосппідприємствах реалізовано 1517 т м’яса, (-63 т до минулого року), 

вироблено 8477 т молока, в т.ч. по сільгосппідприємствах 730 т, що менше до 

програми на 35 т, та менше до минулого року на 35 т, одержано яєць 6,0  млн. 

шт. (на рівні минулого року). 



 Станом на 01.10.2014 року у сільгосппідприємствах утримується 922 

голови ВРХ, що більше програми на 59 голів (9%), та більше минулого року на 

43 голови (7%). Кількість свиней становить 28127 голів, в т.ч. по 

сільгосппідприємствах 22733 голови. 

 На звітній період по господарствах району утримується 100910 голів птиці, 

в тім числі по сільгосппідприємствах 9517 голів, що менше до минулого року на 

934 голови. 

         Продуктивність дійного гурту по всіх категоріях сільгосппідприємств 

становить 3598 кг молока ( 100% до програми та більше до минулого року  на 

144 кг). 

  Основним завданням сільськогосподарських виробників району є 

підготовка техніки до зберігання, підготовка виробничих приміщень, механічних 

майстерень до роботи в зимовий період.  Окрім того, сільгосппідприємства,  

одним з напрямків діяльності яких є виробництво тваринницької продукції, 

стовідсотково підготували приміщення ферм до зимівлі тварин. 

  
Ю.В. Левківська начальник відділу управління агропромислового  

                                                               розвитку райдержадміністрації                                    
             

Спортивне життя району 
 

КУБОК З ФУТБОЛУ НА ПРИЗИ  ГАЗЕТИ «ЗОРЯ» 

         5 жовтня 2014 року  в смт. Юр’ївка відбулися півфінальні змагання 

ХХХVІ-го традиційного розіграшу Кубка Дніпропетровської області ВФСТ 

«Колос» АПК України з футболу на призи газети «Зоря» серед команд 

агропромислового комплексу. 

                 ГРУПА 1, ½ фіналу: 

«Агросфера» смт. Юр’ївка - «Спортинг» Іларіонове, Синельниковський район: 

                 9 : 0.         Голи: А.Крисенко -6, В.Дубовець -2, А.Кокотяк-1; 

«Агросфера» смт. Юр’ївка - «Авангард» Васильківський район: 

                 3: 0.          Голи: А.Крисенко - 2,  В.Бодня -1; 

Восьмерик від Артема Крисенка: 

      Здається, доля голеадорської «Кришталевої бутси» (якби така існувала у 

зорянських переговорах!) вже вирішена. Наколотивши у двох матчах з 

васильківськими формуваннями вісім м’ячів, гравець «Агросфери»  Артем 

Крисенко створив чималенький гандикап і, аби дістати юр’ївського  Мессі,  

стрільцям інших бригад доведеться  добряче попотіти.   

    Та чи буде продовження  «банкету» у фінальній частині змагань? 

             12 жовтня в Криничках пройшов  36-й  Фінальний  розіграш Кубку 

«Зорі». 

 Докладніший репортаж про Фінал, читайте в наступному номері. 

 
Ю.В. Ромащенко, директор ДЮСШ Юр’ївського району 

та тренер команди «Агросфера»   



Освітянські новини 

СУПЕР-КОЗАК 2014 

14 жовтня відзначається православне свято – 

Покрова Пресвятої Богородиці та День 

українського козацтва. Цього сонячного дня у 

стінах Юр'ївського будинку культури проходив 

районний конкурс «Супер-козак 2014». У 

змаганнях брали участь 4 команди: команда 

Варварівської СЗШ,  Юр'ївської СЗШ, 

Жемчужненської СЗШ та Юр'ївського ПТУ №81. 

Учасників та уболівальників привітали голова 

райдержадміністрації Біловол Т.П.,  голова районної ради Буряк О.М. та генерал-

майор Орільського корпусу Українського козацтва Шаповал А.М. Учасники 

отримали благословення від настоятеля селищного храму Юр'ївки отця Олексія. 

Першим конкурсом для юних козаків було привітання-візитка, з яким всі 

учасники гідно впорались. Наступний етап – інтелектуальне змагання на знання 

історії українського козацтва. Цей етап показав, 

що команди мають гарні пізнання в історії. Далі 

учасники змагалися у спритності по вдяганню 

чобіт, у влучності за допомогою гри в дартс. 

Останнім змаганням було випробування на 

витривалість. Хлопці віджимались в упорі 

лежачи. 

За рішенням журі переможцем конкурсу 

«Супер-козак 2014» стала команда «Хортиця» 

Варварівської СЗШ, капітаном якої був я – 

Святун Павло. Отримавши від Шаповала А.М. золотий кубок та диплом, я 

відчув себе на вершині слави. Мою команду також охопило радісне відчуття 

тріумфу. 

Відрадно, що свято стає традицією на землі Юр'ївського краю. 

 
Святун Павло, учень 11 класу Варварівської СЗШ,  

слухач секції журналістики МАН. 

 
ПОДЯКА НЕБАЙДУЖИМ ЛЮДЯМ 

     В даний  час,  коли  соціально-економічні умови  розвитку територіальних  

громад  є недостатніми  для  наповнення  місцевих   бюджетів,  дуже   гостро 

постає   питання   підтримки  і   забезпечення   належної   роботи   соціальної  

інфраструктури села. Міняється політична ситуація в державі, вирують владні 

пристрасті у верхах. Проте головний критерій оцінки роботи дитячого закладу – 

це належне виховання підростаючого покоління. Це індикатор того, яким буде 

суспільство завтра, запорука його процвітання чи зубожіння в майбутньому.        



    Для належного виховання підростаючого  покоління  для сільської громади 

надзвичайно важливо мати сучасні дитячі навчально-виховні заклади, але  в 

зв'язку з  тим,  що наповнення сільського бюджету є дуже недостатнім постає 

питання ефективної роботи нашого позашкільного навчально-виховного закладу, 

який дозволяє сільській учнівській молоді урізноманітнити своє дозвілля. 

     В Центрі технічної та народної творчості учнівської молоді Юр’ївського 

району виховується близько 400 дітей віком від 5 до 17 років. Працює 8 гуртків 

початково-технічного, естетичного, спортивного напрямів. 

     Одним з пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу та 

адміністрації є створення умов для всебічного гармонійного розвитку творчої 

особистості дитини, її пізнавальних інтересів, потреб та індивідуальних 

здібностей через гурткову, виховну роботу у закладі, а також шляхом участі у 

різних конкурсах, виставках, змаганнях. Гуртківці нашого закладу приймають 

активну участь в  заходах селищного, районного рівнів та, по можливості,  в 

обласних заходах. 

      В зв'язку з обмеженим фінансуванням, є проблеми в створенні належних 

умов для занять у гуртках, участі в обласних заходах, відпочинку дітей в центрі 

творчості. Є велика потреба в коштах для оновлення меблів (особливо стільчиків 

та столів), закупівлі інвентарю, матеріалів для гурткової роботи, що даватиме 

змогу проводити виховний процес в навчальному закладі на значно вищому 

рівні.  

      Давно потребувала  оновлення  в приміщенні електропроводка, а в травні 

місяці цього року виникла гостра потреба в її заміні. Дуже приємно, що в наш 

час знаходяться  чуйні люди, яким не байдуже, в яких умовах навчаються та 

зростають діти.  

      Дякуючи допомозі спонсора ТОВ «Агросфера», директор Буряк Іван 

Олександрович, в Центрі творчості проведено заміну електропроводки та 

встановлено в кабінетах новенькі світильники. Також закуплено матеріали для 

гурткової роботи: пластилін, фарби, олівці, папір, ножиці, клей та інше. 

      Ця спонсорська підтримка - свідчення небайдужого ставлення до проблем 

освіти, зокрема, проблем нашого навчального закладу. Ця допомога – це не 

просто матеріальні цінності, а насамперед увага, доброта і радість для дітей.  

    Шановний Іване Олександровичу, прийміть слова вдячності від працівників, 

вихованців закладу та побажання здоров’я, успіхів та добробуту. 

 
                                                                           Директор ЦТНТУМ Шарова Т.М.  

 

Культурне життя району 
 

РОКИ ЛЮДИНІ ДО ЛИЦЯ 

Саме під такою назвою  у Новов`язівському будинку культури відбувся 

святковий концерт присвячений Міжнародному Дню людей похилого віку та 

Дню етерана. Свято розпочалося з привітальних слів голови Новов`язівської 



сільської рди Валентини Іванівни Максимової, ка дуже тепло привітала всіх зі 

святом. 

Атмосферу радості, та добра  створювали в залі творчий колектив 

Новов`язівського будинку культури на чолі з Андрієм Трохимовичем 

Літвіщенко та народний ансамбль української пісні «Любава».  Сценарій свята 

нагадав   всім про людський обов’язок бути 

турботливими та милосердними до 

найповажнішої частини суспільства не тільки в 

цей день, але й завжди. 

   Після концерту мешканці та гості  свята 

відвідали виставку робіт гуртка декоративно 

прикладного мистецтва, а потім вели жваву 

бесіду, співали пісні, читали вірші за святковим 

столом, який було накрито завдяки  ТОВ «ЛАН» 

та Маловіку Сергію Володимировичу. Якому окреме та велике спасибі. 

 
ЛЮДЯМ ПОХИЛОГО ВІКУ ПРИСВЯЧУЄМО 

Вже стало доброю традицією в с.Чернявщина  вшановувати людей, свято, 

яких ми відзначаємо 1 жовтня. Завдяки постійній співпраці всіх установ с/ради: 

працівників культури, школи, дитячого садка та 

ради ветеранів за підтримки приватних 

підприємців в залі сільського клубу відбувся цей 

чудовий захід. Рада ветеранів, як завжди, 

підготувала 

привітання та 

розповіді про 

ювілярів року від 

60 до 90 років, а їх 

в 2014 році – 35. Найстаршому і  нашому єдиному 

ветерану Шендрику Федору Андрійовичу  в 

цьому році виповнилося  90 років. Теплі слова 

привітань від сільського голови Маркової Лілії 

Андріївни, ради ветеранів, пісні, вірші, веселі танцювальні етюди та гарячий чай 

з солодощами зробили свято теплим та незабутнім. 

 
НАШІ ЛЮДИ – НАША ГОРДІСТЬ 

                                        

У Варварівському 

будинку культури                   

теж відбувся захід, 

приурочений 

Міжнародному дню 

людей похилого віку. 

Зустріч як завжди 



пройшла в теплій та дружній обстановці. З вітальним словом до них звернувся 

голова сільської ради  Чепурний В.І. привітавши всіх від імені   депутатського 

корпусу. Концертну програму підготували аматори Варварівського будинку 

культури та фольклорний колектив «Смерека».  

 
Піскун С., художній керівник Новов’язівського БК 

Авдієнко Л., завідуюча  Чернявщинською б/ф №13 

Мемельська Н., директор Варварівського БК 
 

Новини медицини  
 

РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ МОЖНА ПОПЕРЕДИТИ 

 

    З 17 по 24 жовтня в Дніпропетровській області проводився тижневик з 

нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на  рак  молочної залози. 

       Рак молочної залози  є найпоширенішим онкологічним захворюванням у 

жінок. Причиною виникнень раку молочної залози може бути погана екологія, 

спадкова схильність до онкології, гормональні порушення, часті аборти. 

      Приблизно в 10 % хворих раком молочної залози розвиток хвороби 

обумовлений обтяженою спадковістю. У решти жінок  основними чинниками, 

що підвищують вірогідність захворіти, є особливості функціонування їх 

репродуктивної системи: ранній вік початку менструацій, пізні перші пологи або 

їх відсутність, нетривала лактація, тривалий прийом гормональних 

контрацептивів, пізня менопауза, тривала замісна гормонотерапія в 

постменопаузі. 

     Основним проявом раку молочної залози на ранніх стадіях є наявність 

утворення в молочній залозі. Це утворення виявляє або сама жінка, або воно 

виявляється при мамографії, УЗД або інших методах дослідження. За відсутності 

лікування пухлина збільшується в розмірах, проростає в шкіру (викликає 

втягнення шкіри– «лимонна кірка», зміни форми соска, виділення з нього), і 

грудну стінку. Через лімфатичні судини клітини потрапляють в найближчі 

лімфовузли. 

     Через кров ракові клітини розносяться по всьому організму, даючи зростання 

новим пухлинам — метастазам. Найчастіше рак молочної залози метастазує в 

легені, печінку, кістки, головний мозок. Ураження цих органів, а також розпад 

пухлини і приводить до смерті. 

     Діагностика раку молочної залози ґрунтується на даних лікарського огляду, 

ультразвуковому дослідженні, мамографії, визначення онкомаркеру СА 15-3, 

цитологічному дослідженні матеріалу, отриманого з патологічної зони (шляхом 

проколу голкою або за допомогою мазка виділень); гістологічному дослідженні 

шматочків пухлини. 

    Ультразвукове дослідження доцільно проводити жінкам молодше 30 років, в 

більш старшому віці показана мамографія.  



 Самообстеження — це огляд і прощупування молочних залоз самою 

жінкою. Дана міра дозволяє виявити пухлину на ранніх стадіях. Самообстеження 

проводиться один раз в місяць. Спочатку огляд відбувається перед дзеркалом. 

Наступні ознаки повинні стати обов'язковим приводом для звернення до лікаря 

— втягнення шкіри, утворення «лимонна кірка», що визначається візуально. 

Потім проводиться прощупування. При виявленні пухлини, виділеннях з соска 

слід звернутися до онколога. 

     Кращий час для самообстеження - перший тиждень після закінчення 

місячних. Жінки, що не менструюють, повинні обстежувати молочну залозу 

кожного місяця в один і той же день. 

     Шановні жінки Юр'ївського району! Прохаємо Вас проходити 

онкообстеження молочних залоз у ваших  лікарів загальної практики сімейної 

медицини з метою попередження чи виявлення захворювання на рак на ранніх 

клінічних стадіях. 

   С.В. Трофимук,   головний лікар РКЗ «Юр'ївський центр ПМСД» 

 

Персона місяця 
 

    Іти у бій – то лиш за праве діло 
         Без оглядань, страхів, пересторог.  

        Щоб серце билось часто і раділо 
     Від назви гордої Учитель. Педагог!   

 

АНДРУНАС   ЮРІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Широка ерудиція, активна життєва позиція, 

висока вимогливість до себе, відданість справі, 

доброзичливе ставлення до оточуючих, постійний 

пошук, гаряче серце і щедра душа відзначали  кожен 

день невтомної праці  Юрія  Олександровича  

Андрунаса  – заслуженого  вчителя  Української 

РСР,  ветерана  педагогічної праці, Почесного  

громадянина Юр’ївського району. 

Професія вчителя  вимагає колосальної та кропіткої праці, 

саможертовності, величезного терпіння, любові до дітей та непідкупного 

інтересу до своєї професії. Тому,  важко переоцінити заслуги талановитого 

педагога,  вмілого керівника,  який відкриває перед дитиною двері у світ знань, 

впливає на формування його життєвої позиції та пріоритетів, закладає ґрунтовні 

основи його майбутнього. 

 Понад     30  років     Юрій    Олександрович     працював   в системі освіти, 

віддаючи всі сили, знання, і  талант  розвиткові галузі і  вихованню 



підростаючого     покоління.     Був делегатом    П'ятого    з'їзду вчителів 

Української РСР в 1987 році і останнього Всесоюзного з'їзду   вчителів.  

Народився 15 березня 1937 року. Міський житель, енергійний юнак. 

Прихильник народної педагогіки, а це -  національні традиції, духовне надбання 

старшого покоління, все корисне й цінне, що відійшло або відходить, але 

повинно лишитися вічним.  Його знайомство з відомими діячами культури та 

мистецтва дало змогу відкрити у Варварівській середній  школі художній музей.  
Коли в дев'яносто  першому  році відродився Юр'ївський район, Юрій 

Олександрович очолив  районний відділ  освіти. Він пропагував і втілював 

принципи, які мали лягти в основу роботи на шляху до української школи, 

визначити суть національної освіти. І виділяв основне - масовість, 

рівноправність, повну відсутність дискримінації, створення умов для 

максимального розвитку здібностей і творчого самовизначення члена 

суспільства. 

За свою багаторічну творчу працю, вагомий внесок у розвиток Варваріської 

школи і шкіл району, Юрій Олександрович має відзнаки: медаль «За доблестный 

труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаки «Відмінник 

народної освіти УРСР», «Отличник гражданской обороны СССР», грамоти 

міністерства освіти та обкому,  райкому профспілки.  

Наче  про нього  сказав  Великий Кобзар:  «Раз добром нагріте серце,   вік 

не прохолоне!». Тож дякуємо Вам, шановний Юріє Олександровичу, за мудрість, 

безмежну доброту і душевне тепло, за високу громадянську свідомість, 

розуміння і толерантність, важливий внесок у розбудову нашого району.    

        Бажаємо  вам довгі-довгі роки прожити здоровим, щасливим,   у злагоді, 

повазі і любові! 

 
        Начальник відділу культури, туризму, 

        національностей та релігій Юр’ївської 

        райдержадміністрації  Карпенко О.А. 

 

Запитуєте? Відповідаємо! 
 

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ЮР’ЇВСЬКОГО РАЙОНУ! 

 

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ СКОЄННЮ  

ЗЛОЧИНІВ ЩОДО ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 

Дотримуйтеся кількох простих порад, аби не стати жертвою злочинців.  

Не впускайте в дім незнайомих людей, які називають себе працівниками 

різноманітних служб та організацій і пропонують свої послуги. Пам'ятайте, що 

всі платежі Ви можете здійснювати через каси, а не віддавати гроші будь-кому в 

руки. Вимагайте пред'явити документи чи вказати свій службовий телефон. 

Передзвоніть за цим номером та дізнайтеся, чи там справді є такий працівник та 

мету його візиту. 



Кожен самотній пенсіонер повинен мати телефони комунальних, 

соціальних служб, центрів для одиноких громадян похилого віку на видному 

місці. 

Не користуйтеся послугами незнайомців на вулиці, коли Вам пропонують 

швидкий заробіток, розіграш побутової техніки від фірми, якої не існує, 

миттєвий виграш у лотерею. Не заводьте розмову з незнайомцями, ким би вони – 

ворожками, ясновидицями чи цілительками – не називалися. На будь-які 

питання, навіть най безневинні, не відповідайте, просто проходьте мимо. 

Аферисту, який має дар гіпнозу, треба лише зупинити Вас «на хвилинку», 

розпочати під будь-яким приводом розмову, а вже далі перехожий і не вчується, 

як зніме із себе золоті прикраси та ще й винесе з домівки всі заощадження. 

Не вірте незнайомцям, що пропонують купити лікарські засоби за дуже 

низькими цінами, а також рекламують чудо-засіб від усіх хвороб. 

У дні отримання пенсій чи інших платежів намагайтеся відвідувати 

поштове відділення, банк разом з родичами чи людьми, яким Ви довіряєте. 

Якщо Ви запідозрили, що Вас намагаються обдурити, негайно телефонуйте 

до міліції. 

 
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ СКОЄННЮ 

 РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ 

 

Повертаючись увечері додому, будьте пильними, не поспішайте відійти від 

зупинки, спочатку роздивіться навколо. Намагайтеся ходити освітленими 

вулицями, уникаючи безлюдних дворів, парків, не скорочуйте свій маршрут. 

Повідомте близьких про своє місцезнаходження та попросіть Вас зустріти. 

За можливості, не виходьте на вулицю в стані алкогольного сп'яніння. 

Якщо компанія, що йде Вам назустріч, поводиться агресивно чи викликає 

недовіру, краще перейти на інший бік вулиці чи повернути назад. 

Якщо Вам здається, що Вас переслідують, змініть темп ходи чи напрямок 

руху, не намагайтеся сховатися від зловмисників у неосвітлених провулках чи 

під'їздах. 

Якщо Ваші здогади справдилися, не соромтеся голосно покликати на 

допомогу. 

 
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ  

МОБІЛЬНИМ ШАХРАЯМ 

 

Не довіряйте інформації, отриманій від незнайомців по мобільному 

телефону, та звертайте увагу на номер, з якого Вам телефонують. Завжди 

перевіряйте таку інформацію, ставте якомога більше запитань, запишіть дані 

особи, яка Вам телефонує. 

Часто абонентові телефонують та повідомляють, що хтось із його близьких 

потрапив у халепу, що він затриманий і перебуває в міліції, а проблему можна 

вирішити, переказавши певну суму грошей на номер мобільного телефону. У 



таких випадках шахраї розраховують, що людина запанікує і втратить здоровий 

глузд. 

Пам'ятайте: навіть якщо незнайомець називає себе працівником 

правоохоронних органів, оператором мобільного зв'язку, журналістом, Вашим 

родичем чи знайомим, не поспішайте виконувати його прохання, особливо ті, які 

стосуються переказу коштів. 

Не повідомляйте коди поповнення рахунку мобільних операторів чи 

банківських рахунків стороннім особам. 

Найкращий спосіб протидіяти шахраю – ігнорувати його запитання, 

пропозиції чи вимоги. 

 
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ  

НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї 

 

Не треба заплющувати очі на реальні факти й вмовляти себе не звертати 

уваги на насильство. 

Тримайте під рукою номери телефонів Вашого дільничного інспектора 

міліції. Важливо, щоб ці номери знали Ваші діти та родичі. Якщо виникне 

потреба, невідкладно телефонуйте і вимагайте термінового втручання. 

Якщо Вам заподіяно тілесні ушкодження, обов'язково зверніться до 

медичних закладів. Ви не лише пройдете лікування, а й отримаєте медичні 

висновки, які є вагомим доказом у суді. 

Найбільш виваженим виходом з деяких ситуацій є втеча. Цей крок варто 

ретельно підготувати, заздалегідь зібравши валізу з речами першої необхідності 

та документи, обдумати маршрут втечі, тимчасовий притулок. 

Якщо близькі готові допомогти Вам у боротьбі з домашнім насильством, 

домовтеся з ними про спільні дії в складній ситуації. Ідеться, зокрема, про 

тимчасовий притулок для Вас та Ваших дітей. 

Подумайте, як обмежити Ваше спілкування з кривдником після розлучення й 

вберегти від нього Ваших дітей. 

 
  Сектор дільничних інспекторів міліції Юр’ївського РВ 

  ГУМВС України в Дніпропетровській області 
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