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День працівників освіти
Дорогі вчителі!

Прийміть щирі вітання з професійним святом - Днем учителя!
Немає завдання більш благородного, ніж давати людям знання, 

готувати їх до життя в суспільстві. Адже найкраща професія на 
землі, найвідповідальніша і сама необхідна суспільству - Вчитель.

Висловлюємо щиру вдячність за творчу, самовіддану та под-
вижницьку працю, відповідальне ставлення до свого покликання, 
педагогічну майстерність і безкорисливе добро, які повсякчас ви 
даруєте своїм вихованцям.

Хай же на цьому благородному шляху вас завжди супровод-
жують успіхи. Хай щедрою буде до вас доля, обминають життєві 
негаразди, а ваші серця зігрівають людська довіра та любов.

Натхнення вам, мудрості і терпіння в нелегкій справі навчання 
та виховання підростаючого покоління – майбутнього нашої Бать-
ківщини.
Сергій БОГДАН,                             Павло ХАЛИМЕНДИК,
в.о. голови райдержадміністрації.       голова райради.

Дорогі освітяни Межівської громади!
Прийміть сердечні вітання з вашим професійним святом!
Високе покликання Педагога є визначальним для держави і су-

спільства. Адже саме ви своєю працею формуєте щасливе май-
бутнє рідного краю і України, їх економічне процвітання й духовне 
відродження.

У цей святковий день прийміть щиру вдячність за вашу невтом-
ну працю, високе служіння обраній справі, творчий пошук, добро 
і щедрість душі, за великий талант і покликання сіяти мудрість і 
знання.

Нехай ваша щоденна самовіддана праця примножить добро у 
світі, буде легкою і радісною від щирої любові школярів та колег, 
повниться світлою вірою у свої сили, знання і високе призначення 
на Землі – бути Педагогом!

З найкращими побажаннями,
Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ, 

Межівський селищний голова.

Вони теж родом із дитинства
Хто такий директор школи? Це 

людина, яка відповідає за все, що в 
ній відбувається: і за навчальний 
процес, і за виховний, і щоб дах не 
протікав, і щоб діти були нагодо-
вані та вчасно підвозились. Але 
директор – це ще й представник, 

виразник інтересів цілого педаго-
гічного колективу. За ним, як за 
кам’яною стіною, стоять ті, хто 
сіє добре й вічне – учителі. Тому 
сьогодні в особі директорів на-
вчальних закладів району редакція 
від щирого серця вітає усіх праців-

ників освіти Межівщини. Щоб були 
ви здорові, щоб мир і злагода пану-
вали у ваших оселях. Успіхів у тій 
важливій справі, яку ви робите!

Колись директори теж були уч-
нями, теж навчалися у школі. Яки-
ми школярами вони були? Що най-
більше запам’ятали з тих років? 

Сьогодні мова про це.

Дорогі колеги! Шановні наші ветерани!
Щиро вітаємо вас із професійним святом – 

Днем працівників освіти!
Бути вчителем, вихователем, наставником –  

справжнє мистецтво, обране за покликом сер-
ця, наполеглива і натхненна праця, що збагачує 
світ мудрістю, знаннями, милосердям, людяні-
стю. Щира дяка вам за постійну самопожерт-
ву і щоденну самовіддачу, віддане служіння 
улюбленій справі, терпіння, мудрість, наполег-
ливість і високий професіоналізм.

Висловлюємо вам сердечну вдячність за 

вашу працю, невтомний творчий пошук, са-
мовідданість, високий професіоналізм, життєву 
мудрість, знання, добро, чуйність і сердечне 
тепло, які ви щедро віддаєте учнівській молоді.

Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерп-
ної енергії й оптимізму, натхнення і здійс-
нення всіх мрій та задумів, щедрих урожаїв 
на освітянській ниві. Нехай успіхи і перемоги 
окрилюють вас на нові звершення і здобут-
ки на благо рідного краю. Щасливої вам долі, 
родинного затишку, благополуччя і добра!

Традиційно на початку жовтня в Україні 
віддають шану освітянам. У ДніпроОДА 
двадцяти кращим педагогам регіону 
вручили щорічну обласну премію.

Із професійним святом їх привітав го-
лова облдержадміністрації Олександр 
Бондаренко.

У ДніпроОДА 
кращим освітянам регіону 
вручили обласну премію

Премію отримали вчителі, вихователі, 
викладачі, керівники шкіл, ліцеїв, гімназій, 
дитсадків, училищ, позашкільних закладів 
із Дніпра, Першотравенська, Кривого Рогу, 
Кам’янського, Павлограду, Нікополя, Мар-
ганця, Покрова, Тернівки; Юр’ївського, То-
маківського, Дніпровського, Васильківського, 
Новомосковського та Межівського районів.

У числі нагороджених талановитих педаго-
гів і директор Комунального закладу освіти 
«Навчально-виховний комплекс «Межівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - аграр-
ний ліцей-інтернат» Межівської селищної 
ради» Олена Олексіївна Зарудняк.

Редакція газети «Межівський меридіан» приєд-
нується до привітань з нагоди Дня вчителя!
Влада в дії
Шановні жителі Межівського району!

У середу, 16 жовтня 2019 року, в районній дер-
жавній адміністрації відбудеться пряма “гаряча” 
телефонна лінія, під час якої на ваші питання від-
повідатиме виконуючий обов′язки голови район-
ної державної адміністрації Богдан Сергій Воло-
димирович.

Прохаємо звертатися за телефоном  60-5-86  з 
14-ї  до 15-ї години.

Графік проведення 
особистого прийому громадян 
за місцем їх роботи та проживання 
посадовими особами Межівської  районної  
державної адміністрації у жовтні 2019 року

Від імені в.о. начальника районного відділу освіти райдержадміністрації, начальників відділів освіти, 
молоді та спорту виконавчих комітетів Межівської селищної та Новопавлівської сільської рад

Лариса МАТЮХІНА,
голова Межівської районної організації Профспілки працівників освіти та науки України.

«Коли 
в душі 
весна…»

Святкування Дня 
ветерана у смт 
Межова, селах 
Преображенка 
та Іванівка

Нелегка ноша 
листоноші...



 2                                               Межівський меридіан                     №63 (11899) 5 жовтня 2019 р.

КОЗАК Юлія Володимирівна, директор Межівської школи №1
Юля навчалася у тій же школі, де й працює. Першою вчителькою в 

неї була Катерина Захарівна Білоус. Мала гарний почерк, і дівчинка 
хотіла писати так же красиво. 

Захоплювали школярку  точні науки. Мабуть, невипадково обрала і 
фах – хімія та біологія. 

Ось як Юлія Володимирівна згадує ті часи: «У школі навчалася на 
відмінно. Завжди відповідально ставилася до 
відвідування уроків. І тут одного разу у 10 
класі ми з дівчатами вирішили підтримати 

хлопців-однокласників, футболістів, на стадіоні «Колос». Втекли з уроків 
медицини. Наступного дня нас викликали до директора, записали заува-
ження в щоденник. Відчувала себе зрадницею. Після цієї пригоди більше 
жодного разу не хотілося покинути уроки. Вважала, що винна і маю відпра-
цювати. Так і працюю до сьогодні».

А колегам вона бажає  з радістю йти на роботу, де чекають школярі та 
колеги. І так же з радістю йти додому, де чекає родина. А ще досягнень і 
результатів – щасливих, компетентних, спроможних учнів.

ЗАРУДНЯК Олена Олексіївна, директор МАЛІ
Навчалася Оленка у Межівській школі №1. У шкільні роки це була спо-

кійна, врівноважена дівчинка. Мала зразкову поведінку і не завдавала 
клопоту вчителям. Старанна у навчанні, закінчила школу із золотою ме-
даллю. Пам’ятає і згадує добрим словом своїх учителів, з якими починала 
мандрувати шкільними стежками: Тетяну Олексіїв-
ну Бугайову і Катерину Нарцисівну Шачаніну. Дуже 
любила німецьку мову. Коли клас ділили на дві гру-
пи для вивчення англійської та німецької, то вибра-
ла останню - вважала, що треба знати іноземну, бо 

в майбутньому  хотіла стати перекладачем або стюардесою. Улюбленими вчи-
телями стали Андрій Іванович Плахотько і Ніла Володимирівна Кравець, які ви-
кладали німецьку. Саме Ніла Володимирівна спонукала її до вибору професії.

Колегам і колективу Олена Олексіївна щиро бажає душевного тепла, любові, 
розуміння. А ще великої творчої наснаги в учительській справі.

ІВАНИСЕНКО Валентина Григорівна, директор Межівської 
школи №2

Навчалася Валя у Межівській школі №1. Надія Матвіївна Біла пер-
шою зустріла її на шкільній стежині. Добра, ласкава вчителька запам’я-
талася дівчині, тому й обрала вона професію педагога. 

Зразковою ученицею себе не вважає. Керувала у хлоп’ячому товари-
стві, а коли там щось заперечували – усім попадало від неї. Та зараз 
дружать і спілкуються, з усмішкою згадуючи дитячі «виховні моменти».

Любила математику, яку викладала Любов 
Сильвестрівна Толкачова. Відвідувала волейбольну секцію, редагувала шкіль-
ну газету «За знання». Одним словом,  життя було цікавим і насиченим. Після 
восьмого класу щороку з класним керівником Надією Костянтинівною Чистик 
їздили на море. Як це було захоплююче – вантажівкою, з котелками, бо самі 
готували їжу. І навіть кукурудзу чистили з задоволенням, а опісля разом сідали 
обідати тим, що брали з дому. Більшого щастя, мабуть, годі уявити.

Колегам Валентина Григорівна бажає здоров’я, витримки у часи реформ, 
родинного затишку. Бо якщо з дому вчитель іде з гарним настроєм, то й ро-
бочий день складається добре.

Вони теж родом із дитинства

СІДАШ Наталія Василівна, директор Веселівської школи
Можна сказати, що все свідоме життя Наталії Василівни пов’язане з Весе-

лівською школою – і навчалася тут, і працює тут же. У перший клас  дівчинка 
прийшла до Наталії Андріївни Дубини, але провчилася у неї всього рік. Бо та 
виїхала із села. Далі малих школяриків навчала Олександра Миколаївна Оле-
фір (нині на заслуженому відпочинку). Улюбленим учителем не лише Наталі, а 
й, мабуть, усіх учнів був Володимир Григорович Даниленко, що викладав істо-
рію. Зараз він працює у школі, яку очолює його учениця. 

Навчалася Наталка старанно, вчителів не засмучува-
ла. Згадує один випадок, коли всім класом пішли допомогти вчительці-пенсіо-
нерці копати картоплю. Після цього мали повернутися до школи. Але вдячна 
вчителька дала смачних гостинців, і дітвора, оминувши школу,  пішла ті гостин-
ці «знищувати». Ох, і перепало ж тоді всім!

Наталія Василівна бажає своїм колегам усього найкращого в житті, а голов-
не, щоб школа завжди була наповнена учнями. Адже тільки тоді вчитель може 
себе реалізувати.

МЕЛЬНИКОВА Олена Федорівна, директор Райпільської школи
До першого класу Оленка пішла в середню школу №12 м. Красноармій-

ська. Дуже подобалося дівчинці, коли до неї підходила вчителька Вален-
тина Андріївна. В дитячій пам’яті відклалося, що від тієї приємно пахло 
парфумами. А вчителька історії Харченко Галина Євдокимівна називала 
учнів у четвертому класі на Ви. Це було досить незвично, але для дітей 
важливо. 

Коли стала навчатися в Райполі, вчителькою, яка запам’яталася на все 
життя, стала Галина Григорівна Стрільчук. Їй не треба було ходити по кла-
су, щоб привертати чи активізувати увагу. Її слухали і все розуміли, навіть 

коли вона просто сиділа за столом і розповідала матеріал. Якась була в ній сила Вчителя. 
А ще Олена вела передачі шкільного радіо. Навчала цій справі і допомагала 

Скочко Тетяна Михайлівна. Дівчина дуже любила декламувати вірші і просто 
багато читати. Роман Юрія Дольд-Михайлика «І один в полі воїн» могла пе-
реказати з будь-якої сторінки майже напам’ять.  До сьогодні в колективі Рай-
пільської школи працює колишній класний керівник Олени Федорівни - Любов 
Миколаївна Луценко. І зараз вона допомагає своїй учениці – щось підкаже, 
щось порадить. 

Педагогічному колективу директор бажає всього найкращого – здоров’я, 
професійного зростання. І найголовніше жити і працювати у мирній Україні. 

ПРИСЯЖНА Ірина Іванівна, директор Демуринської школи
Іра-школярка навчалася у Володимирівці. Батьки дуже хотіли, щоб у 

доньки була освіта, щоб життя гарно склалося. Дівчинка бачила, як важко 
вони для цього працювали (тато - будівельником, мама - кухарем) і тому 
намагалася їх не підводити. Вчитися старалася якнайкраще. Улюбленими 
предметами для Іринки були українська мова та література. Творчість Ва-
силя Симоненка, Василя Стуса, Ліни Костенко досі 
залишається для неї життєвим дороговказом. Тому і 
стала вчителем-філологом. Улюбленою вчителькою 

була Олександра Борисівна Жук (нині покійна) – великий інтелектуал, людина 
високої культури і толерантності.

Ірина Іванівна вважає щастям, що їй довелося працювати з педагогічним 
колективом Демуринської школи. Це ніби одна дружна сім’я, де кожен має най-
кращі людські якості. Тому вона вітає всіх зі святом і бажає наполегливості, 
терпіння і щастя.

КАЛЬКО Інна Миколаївна, директор Іванівської школи
Маленька Інна, як і її однокласники, була в захваті від першої вчи-

тельки Лариси Анатоліївни Важевської, яка стала для першокласників 
і мамою, і другом, і прикладом для наслідування. Добра, лагідна - вона 
зуміла прищепити дітлахам любов до школи. Тому особливо приємним 
було для кожного з них допомогти вчительці нести сумку чи потримати 
за руку. Склалося так, що у другому класі дівчинка мала іншу вчитель-
ку, Раїсу Олександрівну Прокопець, а вже у 
третьому – Дашу Панасівну Сметану. З нею 
вивчили пісеньку «Шпачок прощається», яку 
доросла Інна Миколаївна і досі пам’ятає. 

Вчилася дівчинка на відмінно, дуже любила математику. А за спеціальніс-
тю  філолог. Вважає, що з професією не помилилася. І зараз очолює педа-
гогічний колектив  школи, яку й сама закінчила. 

Своїм колегам бажає відчувати себе щасливими людьми. Адже в поняття 
щастя кожен вкладає щось особливе. Тож хай у всіх буде те, чого їм хочеться. 

СЕНІЛЕВИЧ Олена Михайлівна, директор Преображенської школи
Зростала Оленка на Донеччині, навчалася у Шевченківській середній шко-

лі Великоновосілківського району. Змалку мріяла стати педагогом, бо дуже 
любила математику і вчительку Якубову Наілію Федорівну. Хотілося бути на 
неї схожою. Тільки стала дівчина не математиком, а початківцем.

Клас був великий і дружний, часто ходили в походи, 
їздили на екскурсії. Бувало, що й бешкетували, мабуть, 
як і кожен у дитинстві.

У школі на канікулах працювала виробнича бригада. 
Вдень пололи в степу, а вечорами відпочивали, організовуючи танці. У школі й 
жили в цей період, бо було цікаво і весело. Адже на практику з’їжджалися учні з 
інших шкіл, зокрема донецьких. 

Колегам усього району Олена Михайлівна бажає перш за все здоров’я їм са-
мим і їхнім близьким. Бо це в житті найважливіше.

НІКОЛАЄНКО Юлія Миколаївна, директор Маліївського  НВК
Юля пішла до першого класу у Зорянську середню школу. Там і навча-

лася аж до випуску. Першою і найважливішою вчителькою для неї стала 
Наталія Іванівна Риженко. Цій людині Юлія Миколаївна вдячна до сьогод-
ні, щороку вітає з Днем учителя.

Шкільні роки запам’яталися добре. Клас був великий (28 чоловік), друж-
ний, скрізь разом – і на добрі справи, і на беш-
кетування. Якщо домовлялися прогуляти урок, 
то одноголосно. Звичайно, після цього слідував 

запис у щоденнику про незадовільну поведінку. А з цим додому йти дуже 
важко – мамі в очі дивитися соромно. 

Співала Юля в шкільному хорі, брала участь у районних оглядах худож-
ньої самодіяльності. 

Своїм колегам і трудовому колективу Юлія Миколаївна бажає здоров’я, 
стабільності і впевненості у завтрашньому дні. А найголовніше – миру, адже 
живуть на кордоні з буремним Донбасом.

ЛИТВИНЕНКО Наталія Василівна, директор Миронівського НВК
До школи Наталка пішла у рідному селі Мироновому (Новопетрівське). Пер-

шою вчителькою для неї стала Зінаїда Панасівна Редька. Добра, але водночас 
вимоглива й чесна, як мама. Ці риси вона прищепила і своїм учням. Із початко-
вих класів запам’яталося щоденне молоко, підігріте на грубці, і смачна булочка.

А далі навчання продовжилося у Зорянській школі. Любила дівчинка мате-
матику, навчалася на відмінно. Як піонервожата Наталя допомагала малечі 
готуватися до свят, організовувала ігри на великих перервах. Тут доля звела 

її з Надією Іванівною Брижак, яка стала і порадником, і наставником. Та й досі ним залишається. А ще 
вона із задоволенням згадує екскурсії, які організовувала Галина Пилипівна 
Щербаченко. Мандрували тоді по всій області й автомобілями, і електричками.

Якось у 9 класі після останнього дзвоника мали допомогти прополоти сонях 
у радгоспі - дуже треба було. Але після свята дружно саботували вихід у поле. 
Звичайно, на горіхи перепало, бо й батьків про такий вчинок повідомили. Тож на-
ступного дня, не змовляючись, зробили дві норми і таки допомогли господарству.

Своїм колегам Наталія Василівна бажає здоров’я, винахідливості, крокувати 
в ногу з часом. Поваги, розуміння дітей і від дітей. І щоб усі проблеми вирішу-
валися.
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УЛЯНЧЕНКО Любомира Миколаївна, директор Новогриго-
рівської школи

Шкільні роки її пройшли на Львівщині, в Опаківській середній школі. 
Перша вчителька Антоніна Андріївна Данилюк навчала не лише чита-
ти і писати, але й бути акуратними та організованими. Вона говорила, 
що порядок має бути скрізь – і на парті, і під партою. Та й сама була 
прикладом у цьому. На уроках каліграфії у Люби не все вдавалося, то 
Антоніна Андріївна довго і терпляче вчила дівчинку. І успіх прийшов.

З усіх предметів найбільше любила математи-
ку (і вчительку Галину Дмитрівну Линник, яка має 

вже 97 років), а от фахом обрала мову. 
Якось учасники туристичного гуртка, членом якого була дівчинка, вирішили 

піднятися на Говерлу. Але зіпсувалася погода, тому керівник прийняв рішення 
спускатися. На жаль, подолали тільки половину шляху. Мала двох добрих по-
дружок, Іринку та Ганнусю. Відстань розділила їх, але зрідка все ще спілкуються.

Любомира Миколаївна бажає колегам-вчителям творчого натхнення, здоров’я, 
сімейного затишку. І щоб у школі завжди були повні класи дітвори.

КОРОТУН Валерій Миколайович, директор Слав’янської школи
Рідна школа Валерія Миколайовича – Межівська №1. Там починав 

шкільну стежку, по якій і досі крокує. Правда, вже в якості педагога і керів-
ника. Хлопчик навчався у великому класі, в якому було більше тридцяти 
учнів. І цій галасливій компанії раду давала Надія Матвіївна Біла - перша 
вчителька Валери Коротуна. Серед шкільних предметів любив трудове 
навчання. Він вважає, що цей предмет має подобатися кожному. Мабуть, 
через це обрав його собі за фах. 

Уроки хлопець ніколи не прогулював, а от двійки 
зрідка пролітали. Валерій Миколайович вважає, що директор – це звичайна лю-
дина, яка і пожартувати може, і в будь-яку життєву ситуацію потрапити. Отож, 
мабуть, і на двійку має право (це, звичайно, жарт). 

Не менш рідною стала для педагога Слав’янська школа, у якій працює вже 
багато років і яку нині очолює. А колегам бажає здоров’я, терпіння, достатку в 
кожному домі, гідної зарплати, щоб не поспішали після уроків порати господар-
ство, а могли вповні професійно самореалізуватися.

СИДОРЕНКО Валентина Іванівна, директор Володимирівської 
школи

Шкільні дитинство і юність Валі пройшли у Новопавлівській школі №1. Пер-
шою вчителькою була Надія Андріївна Філоненко. Усе в ній подобалося ма-
лим школярикам, аж до зачіски. Зустрічали ще по дорозі, допомагали нести 
сумку із зошитами. Валя намагалася наслідувати вчительку – вдома ставила 
на табуретку молодшого брата, давала йому крейду, щоб писав. І «вчила», 
аж доки малий починав плакати.

У школі була старостою, комсоргом. Дуже їй подобалися уроки мови. Тому 
вміла і любила писати твори. І не лише собі, а й хлопцям, які виконували за 

неї завдання з математики. Класні керівники змінювалися, кожен щось залишав у спогадах. А от через 
молоду вчительку Валентину Олексіївну Тараненко між хлопцями і дівчата-
ми навіть ревнощі виникали. Але на випускному вечорі вона всіх помирила.

Особливо цікаво проходили у школі тематичні вечори, а після них танці. 
Бо до клубу на танці ходити не дозволялося. Але ж дуже хотілося, то й 
бігали потихеньку. І навіть на уроках могли танцювати. Коли вчителя історії 
Кузьму Васильовича Діденка викликали до телефона, однокласник Анато-
лій Харченко діставав баяна, і дівчата танцювали вальс.

Валентина Іванівна вважає свій педагогічний колектив сім’єю – це рідні 
для неї люди. Тому бажає,  щоб у житті кожного з колег добро завжди тор-
жествувало над злом. 

БІЛИК Юрій Васильович, директор Новопавлівської школи №1
Школа, якою керує Юрій Васильович, дійсно стала для нього рідною, бо 

все життя пов’язане з нею. Навчався теж у ній. Пам’ятає першу вчительку 
Ганну Сергіївну Гладченко, яка зараз  працює вихователем по підвозу ді-
тей під керівництвом свого колишнього учня. У школі Юрко полюбляв фіз-
культуру, відвідував секції боротьби, волейболу (до речі, вчитель, Олек-
сандр Андрійович Закупа, теж працює в цій школі).

Юрій Васильович говорить, що був учнем, як і 
всі, нічим особливим не вирізнявся. Іноді й побеш-
кетувати міг. Запам’ятав, як попадався на уроках, 

коли не був готовий. Як вчителька географії Валентина Михайлівна викликала 
і ставила оцінку, думав, що наступного разу «пронесе». Але вчителька думала 
інакше…

У переддень професійного свята Юрій Васильович бажає колегам тільки най-
кращого: здоров’я, миру, злагоди. А ще толерантності, поваги, розуміння.

БАКАЛЯР Галина Іванівна, директор Новопавлівської школи №2
Коли Галинка йшла до першого класу, мабуть, не думала, що буде дирек-

тором у своїй школі. Але склалося так, що саме вона зараз керує педагогіч-
ним колективом у закладі, який закінчила у 1989 році. Тепло згадує першу 
вчительку Любов Іванівну Давиденко, яка перебуває на заслуженому відпо-
чинку. Навчала дітлахів (а їх у класі було чимало – 32 учні) не лише грамоти, 
а й розвивала їх творчу уяву. Після уроків малі шко-
лярики разом з учителькою ліпили, в’язали, робили 
щось цікаве з природних матеріалів. 

Улюбленими предметами були російська мова та література, якими дівчину 
зацікавила Любов Олександрівна Хацер. 

Галинка відвідувала танцювальний гурток, а дуже хотіла співати. Але згадує 
з посмішкою: «Не пройшла прослуховування». 

Колективу Новопавлівської школи №2 Галина Іванівна бажає терпіння, споді-
вань на краще і щоб школа працювала ще багато років.

ЗАХАРІЙ Любов Станіславівна, директор Зорянської школи
Навчалася Люба у рідній Зорянській школі. Першою вчителькою для неї ста-

ла Любов Іллівна Семенко - людина величезної доброти. І досі, хоч уже поваж-
ного віку, спілкується зі своєю ученицею, тепер уже директором. 

Люба-школярка була досить активною, мріяла стати льотчиком-винищува-
чем, грала з хлопцями у війну і була у них командиром. А вже після п’ятого 
класу мрії стали більш «дівчачими» - бути вчителькою. 

Якось довелося постраждати за добрі наміри. Товари-
ші-хлопці постійно отримували від вчительки зауваження за 

те, що гризли ручки. Їх лаяли, а вони продовжували. Дівчинка принесла з дому 
перцю, натерла їм ці ручки. Думала – перестануть гризти, вчителька й не лаятиме. 
Та хлопці понатирали собі очі. Отоді вже Люба добре  отримала на горіхи. 

Педагогічному колективу Любов Станіславівна бажає мирного безхмарного 
неба, міцного здоров’я, і щоб збувалися всі мрії і бажання.

МІЩЕНКО Ольга Степанівна, директор Новопідгороднянської школи 
Оля-школярка навчалася в Озернянській школі на Білоцерківщині. Дуже лю-

била школу, і з задоволенням ходила туди. До вчителів ставилася з повагою. 
Але, якщо клас вирішував прогуляти урок - ніколи не підводила. Навчалася 
Оля добре. Серед відмінних оцінок, як сама говорить, мандрували одна-дві 
четвірки. За урок встигала зробити кілька варіантів контрольної роботи (за 
себе і за хлопців-товаришів). Дуже любила математику і літературу. А от гео-
графію не терпіла. Доля вирішила це виправити, і зараз саме цей предмет викла-
дає Ольга Степанівна.  

Першу вчительку Антоніну Титівну згадує з теплом. Вона часто розповідала школярам про своє 
воєнне дитинство. Цікава історія про німця, який допоміг їй складати сіно, бо 
йому дуже хотілося молока, а насувалася дощова хмара.

Якось Оля з однокласниками вирішили привітати Антоніну Титівну з 8 Березня. 
Зайняті були підготовкою подарунка, а вірш на урок не вивчили. Принципова вчи-
телька всіх полаяла і подарунка не взяла. 8 Березня всі вивчили вірш (домашнє 
завдання) і пішли через болото вітати вчительку зі святом. Антоніна Титівна зно-
ву всіх полаяла (що могли застудитися), потім посушила мокрий одяг, напоїла 
гарячим чаєм, вислухала вірші і тоді прийняла подарунок.

Усім вчителям Ольга Степанівна бажає здоров’я, миру і великої доброти.

Колишні учні та вчите-
лі-колеги чекали вересне-
вої пори, щоб відзначити 
день народження Алли 
Олександрівни Хохлової 
(Шкуропат). 

Довгі роки вона працю-
вала вчителем історії та 
суспільствознавства в 
Межівській СЗШ №2, ін-
ших школах району і, зви-
чайно, в рідній Новопідго-
роднянській.

Залишила по собі світ-
лу пам′ять педагога, фа-
хівця з чуйним серцем, 
невичерпною енергією.

Її колишні вихованці при-
гадують, що як класний 
керівник під час канікул 

потягом чи автобусом, 
колгоспною критою ма-
шиною разом з батька-
ми, возила дітей по най-
цікавіших місцях тодіш-
нього Радянського Сою-
зу. Вона була незмінним 
учасником і організато-
ром олімпіад, спортивних 
чи військово-патріотич-
них заходів, фестивалів 
тощо. Пригадую, як тон-
кий психолог вона вирі-
шувала складні особисті 
питання.

На зусчтрічі у Новопід-
городянській школі цього 
року теплим словом  про 
колегу-педагога, настав-
ника і любиму вчительку 

поділилися директор шко-
ли Міщенко О.С., Левко-
вець І.П., Середа Л.Я.,  чо-
ловік Алли Олександрівни 
- Іван Онисимович та інші.

Заодно  ми згадали  чи-
мало ветеранів педагогіч-
ної  справи Межівщини: Ко-
ротача І.П., Полухіну Н.І. 
(Новопідгородне), Киричок 
М.О., Макуху І.С. (Ново-
павлівка),Стрільчука А.І., 
Калько Г.О., Чорняка І.М., 
Чистиченка О.І., Сокола 
Д.О. та багатьох інших 
(Межова), з якими свого 
часу працювала наша не-
забутня вчителька.

Петро БАБЕЦЬ. 
смт Межова.

Добра нагода згадати 
вчителів-ветеранів

Матеріали підготувала Антоніна ТАРАСЕНКО.
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Саме під таким девізом 1 
жовтня у Центрі культури та 
дозвілля Межівської селищної 
ради пройшов святковий вечір, 
присвячений Дню ветерана та 
Міжнародному дню людей похи-
лого віку. Проходить він за іні-
ціативи районної ветеранської 
організації на чолі з Володими-
ром Григоровичем Літвіном та 
за сприяння і підтримки Межів-
ської селищної ради.

Поважні віком, але молоді 
душею… Це про наших за-
служених ветеранів.

Варто було бачити, з якою 
щирою, неприхованою  раді-
стю, доброзичливістю зустрі-

чалися вони цієї теплої осін-
ньої днини:

- Здоровенькі були хлоп-
ці та дівчата! Давно не ба-
чились…

І таких  «хлопців та ді-
вчат» зібралось у святко-
вій залі понад 60… Кожен, 
хто підходив, голосно ві-
тався, шукаючи поглядом 
знайомих, колег по робо-
ті.

Мимоволі прислухаєш-
ся до їхніх розмов перед 
початком заходу -  пере-
важно про життя-буття, 
здоров’я, дітей та онуків, а 
ще  - спогади…  Про роки, 
коли  вони активно працю-
вали, виховували дітей, були 
повними сил та енергії…

І дійсно, коли замислитися 
бодай на хвилинку, то чітко 
розумієш, що такі страшні для 
нас сьогодні речі, як, скажімо, 
економічна криза, реформи, 
відсутність домашнього ком-
форту і благ цивілізації, до 
яких ми вже безповоротно 
звикли, – все це виглядає блі-
до і несерйозно у порівнянні з 
випробовуваннями, що випа-
ли на їх долю. 

Це покоління вистраждало 
під чорним крилом голодомо-
рів,  вистояло криваве пекло 
Другої світової  війни, підняло 
з руїн знищене народне гос-
подарство  і сьогодні допома-
гає нам творити майбутнє!

Багато здравиць лунало в 
цей день на адресу ветера-
нів, зокрема і від селищно-
го голови Володимира Зра-
жевського, голови районної 
ради ветеранів Володимира 
Григоровича Літвіна.  Відда-
валася справедлива шана і 

повага людям, за спиною у 
яких великий життєвий шлях 

і безцінний досвід. 
Треба сказати, що з року в 

рік цей захід проходить з осо-
бливою теплотою, прекрасно 
організований, з насиченою 
концертною програмою. За 
це окрема вдячність колек-
тиву Центру культури та до-
звілля, аматорам художньої 

самодіяльності. 
Ось і цього року вони по-

старалися на славу, пода-
рувавши ветеранам кілька 
годин справжнього свята і ду-
шевного відпочинку. Музичні 

1 жовтня у Преображенському будинку культури  відбувся свят-
ковий захід «Простелю своїм літам вишитий рушник» для мудрих 
і солідних, досвідчених і шанованих людей поважного віку. Ведучі 
Стадніченко В.І. та Мастакова Н.С. нагадали, що як і в природі 
ходить осінь по садах і золотить листя, так і між людьми ходить 
осінь - вибілює їм скроні, легким дотиком руки зморщує долоні, 
ходить осінь між літами,  у стрічки їх заплітає,  і виспівує... Сим-
волічну рушникову доріжку, як данину нашим прожитим рокам, 
як символ нескінченності роду й вічності народу, вистелили свої 
рушники майстрині–вишивальниці, наші берегині-прабабусі, тру-
дівниці-бабусі, господині–матусі Нагорна  Марія Савівна з дочкою 
Корх Надією Юріївною, Таранченко Ганна Савівна з невісткою 
Таранченко Ніною Олександрівною, Сіра Лідія Іванівна з дочкою 
Гришко Вітою Вікторівною, Лаухіна Катерина Петрівна з Томас 
Валентиною Іванівною.

В.о. старости Корх Н.Ю. висловила всім людям старшого поко-
ління, ветеранам праці слова великої поваги і шани за їх сумлін-
ну працю. Окремі вітання були для шістнадцяти односельців, які 
народилися в 1935-1937 роках, зокрема присутнім у залі Ваньке-
вичу Михайлу Петровичу, Нестеренку Івану Петровичу, Пающику 
Анатолію Івановичу. Активні учасники загальносільських заходів 
отримали грамоти та подяки.

Поважних гостей вітали народний ансамбль народної пісні «Сте-
повичка»,  вокальний ансамбль «Креатив», тріо «Волошки», дует 
«Жоржина», гарний настрій дарували гумористичні сценки у вико-
нанні  Гришко В.В. і Ковальчук А.І., Самотуги В.М.. і Лещенко В.Л. 

Свято пройшло нестандартно, весело, дружно і  зібрало людей, 
які вже не тільки не відвідують святкові урочистості, а й рідко ви-
ходять за ворота власного подвір’я.

Дякуємо за підтримку свята, яку надали Межівський селищний 
голова Зражевський В.М., директор ТОВ «Перемога» Маловічко 
С.В., приватні підприємці Вдовиченко О.В., Дзюбко В.М., Єрофе-
єнко В.О., громадяни Захарій М.Й., Сіденко В.О.

Валентина ЖОВМЕР.

Простелю своїм літам 
вишитий рушник«Коли в душі весна…»

Другий місяць осені починається з особливої дати - 1 жовтня 
відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений 
Генеральною Асамблею ООН, а в Україні це також і День ветерана.  

В Іванівській бібліотеці їх відзначили масовим заходом «Ніколи 
старіти». В останній час завдання гуманізації бібліотечного обслу-
говування стало надзвичайно важливим. Особливо, коли мова 
заходить про читачів особливої категорії - інвалідів та людей 
похилого віку. Милосердя й увагу до них необхідно виявляти не тільки 
під час проведення певних заходів, а й щодня. І хоча діють у нас 
спеціальні служби й заклади, в обов’язки яких входить турбота про 
літніх людей, тепле слово і піклування оточуючих ніколи не будуть 
зайвими. Бібліотека за допомогою своїх специфічних засобів та 
форм роботи може привернути загальну увагу до потреб та проблем 
людей похилого віку.

Увазі присутніх було представлено перегляд літератури «Роки 
людині до лиця». На заході був присутній голова Іванівської вете-
ранської організації Кукало Іван Олексійович, який привітав усіх 
добрими, щирими словами.  

Багато хороших слів у цей день почули  досвідчені, мудрі, добрі 
бабусі та дідусі. Звучали зворушливі рядки української лірики про 
людську осінь, яка, як і природа, буває різною.  

Щирими оплесками дякували гості організаторам свята, коли їх 
запросили на годину доброго спілкування «Погуляємо, молодість 
згадаємо». Найактивніші читачі Кукало Аня та Глебська Вікторія 
підготували веселі сценки . Вони виступили в ролях баби Палажки та 
баби Параски. Позитивні вірші, гуморески, смішні історії підготувала 
гостя свята Карайда Валентина Олексіївна (в минулому медсестра), 
які принесли присутнім  гарний настрій. 

«Хай теплою буде осінь життя» - під такою назвою ведучі показали 
сценку, в якій продемонстрували, що кожна людина, роблячи добрі 
справи, повертає своє добро сторицею. Вони  побажали, щоб кожен 
день додавав бадьорості, щоб сонячне проміння зігрівало серця, а 
слова подяки возвеличували. 

Присутні на заході люди поважного віку слухали пісні своєї 
молодості, разом співали, танцювали,  а наостанок було традиційне 
чаювання...

Лариса ПОПЦОВА
бібліотекар Іванівської бібліотеки-філії №4.

подарунки та гумористичні 
номери дарували присут-
нім Надія та Діана Фелюст,  
Світлана Гриценко, Тетяна 
Хілько, Людмила Варюха та 
Світлана Данилова (баба Па-
раска і баба Палажка), Сергій 
Черепаха, Анатолій Полішко.

Але й самі винуватці свята 
не залишились осторонь і 
взяли активну участь у кон-
цертній програмі. Мова йде 
про вокально-хоровий ко-
лектив «Джерела» (керівник 
Валентина Микитівна Лисен-
ко) Центру соціальної актив-
ності, який своїми виступами 
зривав просто-таки хвилю 

аплодисментів.
… Зовсім скоро за святко-

вими столами зав’язались 
невимушені бесіди, зга-
дувалися роки молодості, 
роки перемог та трудових 
звитяг. Були і пісні, і танці, і 
задушевні  розмови. І скла-
далося таке враження, що 
тут зібралась одна велика 
дружна родина зі спільним 
минулим – наскільки те-
плою і невимушеною була 
атмосфера у залі.
І нехай численні зморшки 

вже обплелися своєю без-
жальною павутиною навколо 
очей винуватців свята – все 
ж у їх глибині можна було по-
бачити неабияку енергію, яка 
свідчить про те, що у душах 

ветеранів завжди весна… 

Людмила ЄЛЬМЕНОВА,
відповідальний секретар 

Межівської районної 
організації ветеранів.
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Шановні працівники пошти! 
Прийміть щирі вітання із Всесвітнім днем пошти! 
Ваша невтомна праця забезпечує зв’язок та об’єд-

нує людей, розділених великими відстанями, а глибока 
відданість своїй справі, оперативність і відповідаль-
ність є запорукою розвитку поштового зв’язку. 

Нехай вам завжди посміхається доля та дарує міц-
не здоров’я й довголіття, а вісточки, які ви приноси-
ти людям, будуть лише радісними. 

Щастя і благополуччя вам і вашим родинам!
Сергій БОГДАН,                             Павло ХАЛИМЕНДИК,
в.о. голови райдержадміністрації.       голова райради.

9 жовтня- Всесвітній день пошти

Шановні фахівці пошти!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всесвітього 

дня пошти!
Ваша професія - не з легких, але так потрібна лю-

дям. Щодня, не зважаючи на погоду, листоноші вчас-
но приносять кореспонденцію адресатам, долаючи 
по декілька кілометрів за день.

Дякую вам за сумлінну працю і відданість професії! 
Щиро бажаю міцного здоров’я, душевної рівноваги, 

тепла рідних і близьких, довгих років життя!
Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ, 

Межівський селищний голова.

…У переддень свята хотілось би 
насамперед приділити бодай трішки уваги 
тим, на кого в ці дні може й не вистачило 
святкових листівок, хоч саме ці люди 
мають до них безпосереднє відношення – 
приносять їх за призначенням. 

Це листоноші – одна із професій, 
замінити яку поки що неможливо… 
Напевне, це єдина професія, яка 
фактично не зазнала змін майже 
протягом століття. Навіть у наш час, 
коли практично в кожного є мобільні 
телефони, коли є можливість обирати 
телебачення чи Інтернет, а розмови по 
мобільному замінюють листи - зустрічі 
з поштаркою (так уже склалося, що ця 
почесна місія найчастіше лягає саме на 
жіночі плечі) завжди приносять радість.

Адже тільки на перший погляд їхня 
робота полягає в доставці листів та газет: 
для когось листоноша – чи не єдина 
людина, з якою можна поспілкуватися.  

Від неї дізнаються новини, їй 

довіряють особисті переживання… Що 
й говорити нелегка ноша листонош, 
але несуть вони її гідно!

На сьогодні на території Межівсь-
кого району працює 6 стаціонарних 
і 3 пересувних відділення Центру 
поштового зв’язку №7  Дніпропет-
ровської Дирекції АТ «Укрпошта».

Як розповіла нам заступник начальника 
Межівського відділення поштового 
зв’язку Наталя Олександрівна Лєньо, 
у  відділеннях працює 55 працівників, з 
них 43 – листоноші.

Для того, щоб уявити обсяг 
роботи, який виконують  листоноші 
Межівщини варто навести кілька цифр. 

Щомісяця вони доставляють пошту 
за майже 9-ма тисячами позицій 
передплати в усіх куточках району 
(лише відділ поштового зв’язку селища 
Межова кожного місяця розносять 
8600 примірників газет та журналів).

Крім того, саме поштарі впродовж 

багатьох років ви-конують важливу 
соціальну функцію, покладену на 
«Укр-пошту» державою - забезпечують 
доставку пенсій. По Ме-жівському 
району через поштарів пенсію 
отримують 3336 пенсіонерів, навіть у 
найвіддаленіших населених пунктах. І 
це не враховуючи соціальних виплат та 
виплат переказів. 

Більше того, ні для кого не секрет, що в  
умовах нинішньої демографічної ситуації 
та погіршення сільської інфраструктури 
поштарі нерідко виконують функції й 
соціальних працівників. А від їхньої роботи, 
уваги, допомоги залежить ставлення людей 
до державних органів загалом.

Тож побажаємо нашим поштарочкам 
( а на фото ви побачите виключно 
чарівних жіночок) доброго здоров’я, 
професійних успіхів, щастя і 
благополуччя!

І нехай  вісточки, які вони приносять 
людям, будуть лише радісними!

Нелегка ноша листоноші…
Всесвітній день пошти або Міжнародний день поштової служби - один з міжнародних 

днів, що відзначаються в системі Організації Об’єднаних Націй. 
9 жовтня 1874 року представниками кількох десятків країн був затверджений Бернський 

договір, що засновував Генеральний поштовий союз, а день підписання договору зараз 
святкується у всьому світі як Всесвітній день пошти.

Членами Всесвітнього поштового союзу наразі є 189 держав світу, у тому числі й Україна.

Шановні споживачі поштових послуг, колеги!
Всесвітній день пошти – це свято, що втілює 

професію, яка виникла багато століть тому. А зна-
чення пошти неможливо переоцінити. Праця і до-
свід поштовиків завжди затребувані суспільством. 
І не зважаючи на активний розвиток електронного 
зв’язку, поштові послуги, як і раніше, залишаються 
затребуваними, а професія листоноші – соціально 
значимою.

Головне багатство пошти – це, безумовно, люди, 
які люблять свою роботу і віддані своїй справі. І сьо-
годні, звертаючись до вас, дорогі мої колеги, кажу 
величезне «Спасибі!» за сумлінну працю кожного на 
своєму місці, за терпіння і розуміння, за любов до на-
шої нелегкої роботи.

Бажаю вам, щоб кожен день приносив вам почуття 
задоволення і гордості за ту важливу справу, яка від-
криває широкі можливості для контактів і спілкуван-
ня. Бажаю всім щастя, миру, злагоди й добробуту.

Наталія ЛЄНЬО,
заступник начальника Межівського відділення поштового зв’язку.
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Немає людини на Землі, яка б не любила 
музику. І неважливо - що за стиль, головне 
- що її об’єднують одні й ті ж 7 нот. Тому 
зовсім не дивно, що 1 жовтня 1983 року 
ЮНЕСКО заснувала Міжнародний день 
музики. 

За доброю традицією щорічно  у цей день  
у мистецькій школі відбувається  урочиста 
подія  – посвята у першокласники дітей, 
які розпочинають нелегку дорогу у чудовий 
світ Мистецтва. Традиційно викладачі 
розробляють цікавий  музичний сценарій, 
щоб заохотити першачків і надихнути їх на 
нові здобутки. На святі звучали найкращі 
інструментальні та вокальні номери учнів 
старших класів, лауреатів різноманітних 
мистецьких фестивалів. Також свої здо-
бутки презентували учні класу художнього 
мистецтва, вони підготували цікаву ви-
ставку своїх робіт у різноманітних стилях. 
За прагнення стати справжніми митцями 
маленьким школярам були вручені сим-
волічні медалі.

Начальник відділу культури виконавчого 
комітету Межівської селищної ради Люд-
мила Іванівна Кропив’янська  та директор 
школи Наталія Петрівна Півень привітали 
першокласників і побажали любити музику, 
розуміти її зміст, «дружити» з композитора-

ми, вивчати їхню творчість та щоб музика 
увійшла у життя дітей і стала його окрасою.

Та найбільшим приємним сюрпризом 
на початку нового навчального року для 
вихованців і викладачів закладу стали 
повністю оновлені вестибюль та коридори 
школи. Учнівський та педагогічний колективи 
Межівської мистецької школи висловлюють 
щирі слова вдячності голові Межівської 
громади Володимиру Миколайовичу Зра-
жевському за виділені кошти на ремонт, 

а також працівникам КП «Комфорт» за 
виконані роботи.

Ця допомога — свідчення небайдужого 
ставлення до культури і розуміння важливості 
мистецького виховання підростаючого по-
коління. 

Нехай завжди лунає навколо радісний 
дитячий сміх, звучить чарівна музика та 
зростають юні таланти Межівщини!

Власна інформація.

Дуже люблю дітей, школу, а тому  на початок кожного нового навчального 
року хочеться зробити дітям щось приємне, адже, дитяча радість -  понад 
усе. На сьогодні в закладі створено всі умови для здобуття середньої освіти, 
різнобічного розвитку дітей, формування гармонійної особистості, розвитку 
творчих здібностей і нахилів вихованців, збереження та зміцнення  їх фізичного 
та психологічного здоров’я.

Кожного року  оновлюється навчально-матеріальна база. Для нас дуже 
важлива підтримка наших меценатів, адже їх увага і небайдужість дають 
нам можливість здобувати перемоги на різних змаганнях та конкурсах, гарно 
навчатися, виявляти свої помилки, постійно вдосконалюватися, знаючи, що у 
нас є надійна підтримка і допомога.

Напередодні цього навчального року ми вирішили облаштувати шкільне 

Швидко линуть осінні дні. Щоранку наша красуня школа  
гостинно зустрічає своїх вихованців, які дуже люблять уроки 
фізичного виховання, займаються спортом. Для цього необхідна 
відповідна матеріально-технічна база, яка частково уже 
застаріла, її треба міняти. Та довго чекати нам не прийшлось. На 
допомогу школярам прийшов випускник  нашої рідної школи, сьо-
годні – голова фермерського господарства «Степ -2014» Горячко 
Сергій Віталійович, який придбав у спортивний зал новий 
спортивний інвентар:  спортивний турнік – бруси,  футбольні м’ячі 
відмінної якості, координаційну доріжку, гімнастичні палиці.

Колектив КЗО «Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів» МСР», 
вихованці та їх батьки від усієї душі висловлюють щиру вдячність 
Сергію Віталійовичу за його готовність прийти на допомогу 
іншим, за безкорисливість, доброзичливість та щирість.

Дякуємо Вам, Сергію Віталійовичу, за ту радість, яку Ви  нам 
завжди даруєте,  з тісну співпрацю, за доброту та розуміння.

Осінь! Осінь золота прийшла!
Скільки радості та доброго врожаю вона нам 

принесла. Дякувати Богові, що хоча і не було влітку 
дощів, але врожаї люди зібрали непогані: вродили і 
овочі і фрукти, городина, хліба на полях...

Тож наприкінці  вересня у Зорянській загально-
освітній школі відбулося традиційне Свято Осені. 
В цей день яскраво світило сонечко, неначе раділо 
разом із учнями та гостями. 

У шкільній їдальні на гостей, мешканців села, чекав 
справжній осінній ярмарок.

Тут проходила справжня виставка всіляких виробів 
з овочів та фруктів, а випічка з тіста вражала всіх 
присутніх. Очі розбігалися від того, що б придбати 
щось смачненького? 

Кожен клас від першого до одинадцятого прикрасив 
власні експозиції особливо. Виставили свої вироби 
та солодощі, прикрасили букетами з осінніх квітів, 

кетягами калини та вишитими рушниками. Кожен 
клас разом із класними керівниками підготували до 
свята цікаві концертні номери – тут були і пісні, і 
вірші, і гуморески, і сценки.

Запрошені дуже вдячні організаторам  та директору 
Зорянської школи Захарій Л.С. за такий приємний 
відпочинок! 

Велике ДЯКУЮ ВСІМ! Гарний настрій, тепла 
родинна атмосфера, позитивні емоції - все це зорянці 
одержали від осіннього ярмарку. Кожен бажаючий 
придбав собі, на свій смак, різні солодощі. 

Покидаючи гостинне приміщення місцевої школи, 
зорянці будуть ще довго згадувати цей ярмарок. І не 
один день ласуватимуть солодощами, приготовле-
ними у домашніх умовах дітьми разом із батьками. 

Спасибі всім, хто старанно і з любов′ю підготував 
цей чудовий захід!

З повагою від жителів с. Зоряне - 
ветеран праці КРУГЛЯК К.С.

Редакційна пошта Посвята юних талантів у першокласники

Дитяча радість -  понад усе! подвір’я, де  вихованці проводять вільний час. Поступила пропозиція придбати 
хоч невеличкий спортивний майданчик та для цього необхідні були кошти.

З легкої подачі приватного підприємця Казьонної Тетяни Олександрівни, а 
до неї приєднались керівники фермерських господарств, приватні підприємці, 
батьки: Дейнега Олексій Олексійович, Євтушенко Ігор Вікторович та Єлизавета 
Іванівна, Джафаров Елвар  Елізбар-Огли та Ельнара Шахмар-Кзи, Халемендик 
Анатолій Васильович та Олена Володимрівна,  Ставицький Іван Григорович, 
Абдуллаєв Замін Астану та Гаджиєва Афет Наріханівна, Гаджиєв Немат 
Наріхан-огли та Горбунова Ніна Юріївна, Мустафаєв Теймур Фарман-огли та 
Гасанова  Махруба Азат-кзи, Каджаров Раміль Джингіз-огли та Мусаєва Расіма 
Альбаніс-кзи, Хотлубей Олександр Олександрович майданчик біля школи 
з’явився. Встановити його допомогли  батьки: Соловйов Євген Віталійович, Огій 
Максим Васильович, Кувшинов Ігор Іванович, Ребенок Анатолій Сергійович, Ку-
лик Олександр Олександрович, Якубук  Андрій Степанович, Токарик Валерій 
Миколайович, Мельник Віталій Олександрович.

Для дітей – це велика радість, яку треба тільки бачити.
Неабияку допомогу у придбанні господарських товарів постійно отримуємо від 

підприємців Кукало Надії Миколаївни, Явтушенко Алли Анатоліївни, Дмитренків 
Світлани Анатоліївни та Григорія Яковича. Надійними помічниками закладу є 
Ляхович Петро Васильович - депутат Межівської ОТГ, голова фермерського 
господарства «Живоносне джерело» та голова фермерського господарства 
«Степ-2014» Горячко Сергій Віталійович.

Дуже приємно, що ці, просто добрі та чуйні люди, почули і побачили на своєму 
шляху сільську школу і вирішили допомогти дітям, порадувати їх.

Бажаємо вам  здоров’я, миру, злагоди й достатку, нехай все задумане вами 
збудеться, а ми вас у цьому підтримаємо. А ще б хотілося, щоб таких людей 
навколо нас і взагалі було більше. Ми надзвичайно цінуємо вашу щиру турботу 
і підтримку і маємо надію на те, що і в цьому навчальному році наша співпраця 
стане міцнішою.

Турбота про дітей – на першому місці

Світла, радості, добрих новин Вам та успіхів  у справах бажаємо.  Любові й добробуту,  сімейного 
затишку Вам і Вашій родині!

Валентина СИДОРЕНКО, директор КЗО «Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів» МСР».

Свято Осені 
у Зорянській школі!
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Межівської селищної ради 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

- СПЕЦІАЛІСТА І категорії  відділу соціального захисту 
населення виконавчого комітету Межівської селищної ради. 

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:
- мають базову або повну  вищу  освіту за спеціальністю 

«Соціальна робота» та  освітньо-кваліфікаційним рівнем ба-
калавра, спеціаліста;

- вільно володіють державною мовою;
- володіють комп’ютерною технікою з відповідним про-

грамним забезпеченням;
- без вимог до стажу роботи.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з 

дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межів-
ської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  
тел. 60-4-28.

Оголошення конкурсу на посаду начальника 
комунального підприємства 

Межівської селищної ради «Комфорт»
Межівська селищна рада оголошує конкурс на замі-

щення вакантної посади начальника комунального під-
приємства Межівської селищної ради «Комфорт».

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ:
1) повне найменування: комунальне підприємство 

Межівської селищної ради «Комфорт», 
2) місцезнаходження: вул. Кооперативна, 3а, смт 

Межова, Межівський район, Дніпропетровська область; 
3) юридична адреса: вул. імені Грушевського, 9, смт 

Межова, Межівський район, Дніпропетровська область.
Основні напрямки діяльності КП МСР «Комфорт»: 

теплопостачання; саночистка; ритуальні послуги; вико-
нання передбачених планом робіт по капітальному ре-
монту житлового фонду та по благоустрою; виконання 
ремонтних робіт на замовлення юридичних та фізичних 
осіб; будівництво, експлуатація і утримання в належному 
технічному стані будівель та споруд; монтаж та ремонт 
мереж і систем опалення, водозабезпечення та водовід-
ведення; виробництво та реалізація товарів народного 
споживання; ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та реалізація продукції цього виробництва; 
роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими 
товарами; виробництво інших готових металевих виробів; 
виробництво будівельних металевих конструкцій і частин 
конструкцій; виробництво інших меблів; виготовлення 
виробів з бетону, гіпсу та цементу; виробництво виробів 
з бетону для будівництва; виробництво, передача та по-
стачання електроенергії, в тому числі за допомогою аль-
тернативних джерел; пасажирський наземний транспорт 
міського та приміського сполучення; інші види діяльності, 
які не суперечать чинному законодавству України.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:
1) повна вища освіта відповідного напряму підготовки 

(магістр, спеціаліст);
2) стаж роботи на керівних посадах відповідного або 

нижчого рівня не менше 3 років.
Прийом документів здійснюється протягом 30 ка-

лендарних  днів з дня оголошення про проведення 
конкурсу у місцевій газеті «Межівський меридіан» та 
на офіційному сайті Межівської селищної ради (https://
mezhova.otg.dp.gov.ua). 

Конкурсний відбір на посаду начальника комуналь-
ного підприємства Межівської селищної ради «Ком-
форт» відбудеться 6 листопада 2019 року у залі засі-
дань селищної ради, розташованій за адресою: смт 
Межова, вул. імені Грушевського, 9, (другий поверх).

Телефони для довідок: (05630) 62-4-63, 60-4-28.

ОГОЛОШЕННЯ

Колектив Межівської районної державної ад-
міністрації висловлює щирі співчуття спеціалісту 
з питань запобігання та виявленню корупції рай-
держадміністрації Пилипенко Тетяні Миколаївні з 
приводу непоправної втрати - передчасної смерті 
батька

Миколи Васильовича РУЧІЯ.

18-28 вересня у Харкові пройшов чемпіонат України 
з класичного пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, 

юніорів та юніорок, чоловіків та жінок і ветеранів.
Наймасовіші змагання року, більше 400 учасників!
Що приємно, за підтримки Межівської селищної ради 

участь у цьому святі сили та потужності взяли і вихо-
ванці тренера з пауерліфтингу Віктора Васильовчиа 
Даценка!

У змаганнях юнаків в категорії до 74 кг почесне V 
місце у жорсткій конкуренції посів кандидат в майстри 
спорту Євген Левченко. Його результати: 157,5 кг - при-
сід, 112,5 кг - жим лежачи, 190 кг - станова тяга.

А ось у протистоянні ветеранів вікової групи М3 - по-
над 60 років перше місце, а відтак звання чемпіона 
України здобув наш земляк Микола Дмитрович Писа-
ненко.

Результати: 140 кг - присід, 105 кг - жим лежачи, 
165 кг - станова тяга.

Наші вітання наполегливим атлетам та їх тренеру!
Попереду нові змагання і нові перемоги!

 Новини спорту

Межівчани на чемпіонаті України!!!

21 вересня православні християни святкували Різ-
дво Пресвятої Богородиці або Другу Пречисту. Цього 
дня віряни вшановують Пречисту Діву Марію, яка дала 
життя Ісусу Христу. Різдво Божої Матері ознаменува-
ло настання часу, коли почали відбуватися великі та 
втішні Божі послання про порятунок роду людського 
від рабства диявола. Ця подія наблизила на землі бла-
годатне Царство Боже. Діва Марія стала провідником 
між людьми та Богом. В усі часи до неї зверталися з 
важкими хворобами, ті, хто потребує хліба й даху, 
жінки просили про допомогу і захист.

Цього дня до храму Різдва Пресвятої Богоро-
диці у Новопідгородному прибув Преосвящен-
нійший єпископ Петропавлівський Андрій, якого 
радо вітали парафіяни храму та його настоятель 
отець Григорій Бутенко. Свято Божої Матері вша-
нували урочистою Літургією, яку очолив Преосвя-
щеннійший у співслужінні з духовенством району. 
Владика звернувся до вірян зі словами проповіді 
та привітав усіх з престольним святом.

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богороди-
ці отець Григорій Бутенко був відзначений висо-
кою нагородою – правом носіння камилавки. За 
поданням його Високопреосвященства митропо-
лита Іринея Блаженнійший Онуфрій, Митрополит  
Київський та всієї України, нагородив орденом 
Святого рівноапостольного князя Володимира 
мецената Остренка Олександра Івановича, а ме-
даллю Святого благовірного князя Володимира – 
Канівця Анатолія Миколайовича.

Грамоти «У благословення за старанні труди на 
славу Святої Церкви» отримали парафіяни Біляк 
Наталія, Борисова Людмила, Пилипенко Микола, 
Моргун Валентина, Жук Любов, Кононенко Тетя-
на, Міщенко Любов та віряни з міста Покровська.

Настоятель храму щиро дякував тим, хто допо-
міг в організації святкування: Близнюк Ірині, Ко-
ноненку Миколі, Мині Валентині, Міщенко Любові, 
Шаховій Марії, Довженко Тетяні, Жук Любові. 

По завершенні Літургії відбулася хресна хода 
навколо храму, а також святкова трапеза.

Антоніна ТАРАСЕНКО.

 Духовність

Храмове свято у Новопідгородному

Педагогічний і учнівський колективи КЗО «Межівська 
ЗШ І-ІІІ ступенів №1» Межівської селищної ради» глибоко 
сумують з приводу передчасної смерті учня початкових 
класів 

ОЛЕКСАНДРА ВОРОНОВА
і висловлюють щирі співчуття близьким і рідним з 
приводу непоправної втрати.



Пластикові вікна і двері від виробника!
Заміряємо, доставляємо, встановлюємо!

Гарантована якість за доступну ціну, швидко!
Олександр (099)363-55-05  Замовляйте зараз!

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
по збору яблук.

Оплата договірна! 
099-359-22-41, 097-817-55-50

ПРОДАМ ТРАКТОРИ: МТЗ-80, ЮМЗ-6.
066-653-54-59

КУПЛЮ у населення ЯЛОВИЧИНУ
(живою вагою). 095-685-13-03
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Овен (21 березня - 20 квітня)
Украй несприятливий тиждень. Фiнансове 

становище погiршає в результатi вiрогiдної покупки 
або плати за зробленими ранiше зобов’язаннями. 

Вiдносини з близькими будуть непередбачуваними. Перiод 
випробувань продовжується. 

Тілець (21 квітня - 21 травня)
Схоже, почнуть здiйснюватися давнi плани. 

Хороший час для розвитку комерцiйних зв’язкiв. 
Багатьом представникам цього знаку матерiальне 

становище буде здаватись стабiльним. Трудова дiяльнiсть обiцяє 
їм вагомий прибуток. 

Близнюки (22 травня - 21 червня)
Деяка метушня i необхiднiсть активної участi 

в багатьох справах можуть вивести з душевної 
рiвноваги. Про вiдпочинок багатьом доведеться 

забути - турботи не дадуть сiсти нi на секунду. Вплив планет 
ослаблений. Будь-яка iнiцiатива або активний рух в iнших сферах 
дiяльностi може принести втому i незадоволенiсть результатами.

Рак  (22 червня - 22 липня)
Тиждень осягнення iстини, роздумiв над при-

значенням. Деякі подiї змусять побувати в становищі 
людини, скривдженої ними. Окремі дiї можуть 

принести вiдчутний позитивний результат. Прекрасний тиждень для 
початку оздоровчих процедур, вiдмови вiд шкiдливих звичок.

Лев (23 липня - 23 серпня)
Несприятливий тиждень. Імовiрно, що все, за що не 

вiзьметеся, даватиметься нелегко, хоча грошовi проб-
леми на якийсь час вiдступлять. Ви можете вiдчути 

втому, що накопичилася, i вiд роботи, i вiд розваг. Зiрки вказують на 
небезпеку, що загрожує вашому здоров’ю. Уникайте фiзичних i нервових 
перевантажень, дiяльностi, пов’язаної з ризиком.

Діва (24 серпня - 22 вересня)
Несприятливий тиждень, вiдмiчений агресiєю. 

Можлива активiзацiя сильних i впливових ворогiв. 
Тиждень пов’язаний з отриманням iнформацiї, контак-

тами, переговорами, встановленням партнерських i романтичних 
зв’язкiв. Тиждень проходить пiд знаком пiзнання життя. Може 
трапитися так, що прагнення Дiв бути чарiвними зробить їх смiшними. 

Терези (23 вересня - 23 жовтня)
Тиждень припускає отримання нових джерел енергiї, 

прояв кмiтливостi i винахiдливостi, сприятливий для 
самовираження i змiцнення авторитету. Вдалому ходу 

справ сприятиме нестандартний пiдхiд до ситуацiї. Вашi неповторнiсть 
i загадковiсть привернуть представникiв протилежної статi. Ймовiрне 
вiдновлення старої серцевої прихильностi, про яку ви нiколи не забували. 

Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)
Скорпiонiв чекає в цiлому вдалий тиждень - хороший 

для активного вiдпочинку, дитячих свят. Самотнiм 
визначена романтична зустрiч, а сiмейнi можуть вiдчути 

оновлення почуттiв. Позитивнi тенденцiї попереднього тижня знайдуть 
свiй вираз. Зiрки розташованi настiльки добре, що будь-якi справи 
вдаватимуться з першого разу.

Стрілець (23 листопада - 22 грудня)
Несприятливий для будь-якої серйозної справи 

тиждень. Вiн принесе розлад мiж розумом i серцем. 
Задумане може не втiлитися в життя. Невиправданий 

ризик, не виключена можливiсть невезiння. Удаваний успiх принесе 
згодом багато клопоту. Несприятливий тиждень для спiлкування 
зi спiвробiтниками або начальством, звернення до установ або 
органiзацiй. Ваша незiбранiсть стане причиною невдач. Імовiрне 
нове знайомство, можливо цiкава пропозицiя, яку слiд серйозно 
продумати, хоча швидше за все вона не виправдає надiй.

Козеріг (23 грудня - 20 січня)
У цей тиждень можуть активiзуватися недоброзич-

ливцi i конкуренти Козерогiв-чоловiкiв. Тиждень 
вдалий лише для накопичення знань. Цей перiод 

припускає звiльнення вiд залежностi, недолiкiв, розширення меж 
своїх можливостей. Початок тижня буде пов’язаний з серйозними 
несподiванками, якi виявляться неприємними.

Водолій (21 січня - 19 лютого)
Вiрогiднi конфлiкти, травми, нещаснi випадки, втрати, 

обмани. Будьте готовi до того, що хто-небудь з ранку зiпсує 
вам настрiй i ви захочете перекласти власну провину 

на iнших. Зробивши спробу розрядитися, залучите в конфлiкт когось із 
близьких. Споживацьке вiдношення до покровителiв може поставити у 
повну залежнiсть вiд них. Водолiї можуть одержати пiдтримку i допомогу 
близьких. Імовiрне здiйснення всього позитивного, що намiчалося в 
попереднi днi.

Риби (20 лютого - 20 березня)
Вас чекають розчарування i обмани. Багато Риб 

зiткнуться зi зрадою. Це може послужити причиною 
нервового зриву або депресивного стану. Тиждень ха-

рактеризується перетворенням, очищенням, отриманням нових вражень. 
Багато Риб будуть здатнi змiнити свою поведiнку i навiть зовнiшнiй 
вигляд. Будьте готовi до не зовсiм доброзичливого ставлення до вас 
недавнiх приятелiв.  

За матеріалами Інтернет-видань.

Гороскоп на тиждень
(07.10-13.10) 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ. 
Вахта 30 суток (режим работы - 12/12 часов). 
З/плата - от 320 грн. за смену, оплата по завер-

шению вахты. Опыт работы в охране – не обяза-
тельно. Проживание, проезд - бесплатно. 

099-018-68-76, 050-103-46-29, 073-424-06-49.

ОГОЛОШЕННЯ

КУПЛЮ ВРХ, КОНЕЙ, БАРАНІВ 
ПІДРОЩЕНИХ ТЕЛЯТ.

066-863-82-48, 068-822-37-87Организации требуются 
ВОДИТЕЛИ перевозка негаба-

ритных грузов (кат.Е).
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ!
тел. 067-566 -58 -75

Сердечно вітаємо з днем народження
7 жовтня орендодавця

Олександра Яковича ЛЯХА!
Вітаємо з днем народження,
Бажаємо щастя, гараздів без ліку,
Міцного здоров’я та довгого віку.
Нехай оминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Щоб були щасливі й на добро багаті.

                    Трудовий колектив ТОВ «Нива ПГК».

ООО «ФЕРМЕР-2007» предлагает:
- семена подсолнечника, 
- средства защиты растений.
Реализация продукции проводится  с отсрочкой оплаты. 

Васильковка          097-408-81-04, 050-769-95-94

Погода в Межовій

Вітаємо з днем народження
3 жовтня 2019 року

Вітаємо з днем народження
4 жовтня 2019 року

депутата Межівської ОТГ.

ЖУКОВА
Сергія

Сергійовича

НАЗАРЕНКО
Ірину

Олександрівну
депутата Межівської ОТГ.

ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посвідчення серії ААД №383408, вида-
не 06.11.2008 р. на ім'я Моргун Валентини Борисівни, вважати 
недійсним.

Шановні мешканці та підприємці 
смт Межова і Межівського району!

Повідомляємо вас, що з 16 жовтня по 15 листопа-
да 2019 р. з метою підвищення надійності електро-
постачання та покращення  якості обслуговування 
споживачів будуть виконуватися планові роботи 
з обслуговування електричних мереж, в наступні 
терміни за адресами:

- с. Новопідгородне ТП-87, 92, 384, 403, 431 – 16, 17 жо-
втня; ПС Межова-110 Л-3 смт Межова ТП-5, 6, 8, 9, 10, 14, 
20, 28, 30, 33, 354, 357, 412, с. Попутне, с. Вознесенське - 18, 
22, 25, 28, 31 жовтня;  с. Іванівка ТП-150, с. Володимирів-
ка ТП-308 А-2 - 16, 23, 28, 29 жовтня; с. Наталівка ТП-261, 
с. Крутоярівка ТП-262 - 16, 28 жовтня;  Л-53 с. Тарасівка 
/повністю/ - 17, 21, 24, 30 жовтня; с. Новопідгородне ТП-
88, 93, 94 - 16, 24, 30 жовтня; с. Славне ТП- 54, 70, 424, 
с. Новолозуватівка ТП-169, 49, с. Українка ТП-62, 51, 52, 53 
- 18, 21, 22 жовтня; Л-7 смт Межова ТП-116, с.Федорівське,  
с. Антонівське - 18, 23, 25, 29 жовтня; с. Райполе ТП-395, 
445, с. Сухарева Балка ТП-443 - 18, 25 жовтня; с.Колона 
Межова ТП-75, 77, смт Межова ТП-68 - 21, 28 жовтня; с. 
Малієве ТП-338, с. Миронове ТП-339, с. Зоряне ТП-365 - 
22, 31 жовтня; с. Миколаївка ТП-281, с. Богданівка ТП-284, 
с. Іванівка ТП-150, 162, 157 - 23,24 жовтня; с. Полтавське 
ТП-318, с. Зоряне ТП-325 - 23,29 жовтня; смт Межова ТП-
11А-2, А-3, ТП-362, 361, 36, 213 - 25, 28 жовтня; с. Зоряне 
ТП-365, 406, с. Красногорівка ТП-219, 236 - 29, 30 жовтня; с. 
Преображенка ТП-301, с. Новотроїцьке ТП-303, с. Слов’янка 
ТП-258,260 - 31 жовтня, 1 листопада; с. Іванівка ТП-148, 
153, Л-46 с. Веселе ТП-375, с. Василівка /повністю/,  Л-21 
смт Демурине ТП-291, 309, с. Володимирівка /повністю/ - 1, 
6 листопада; с. Слов’янка ТП-222, 227, 238, 243, 244, 245 - 
4, 5, 6 листопада; с. Іванівка ТП-161, 162, Л-36 с. Слов’янка 
ТП-221, 222, 237, 238, 265, с. Новогригорівка, с. Юр’ївка - 
4, 7 листопада; с. Новопавлівка ТП-142, 144,  Л-17, Л-20 с. 
Красногорівка, с. Малієве, с. Зоряне, с. Миронове - 5, 6 ли-
стопада; с. Богданівка ТП-118, 122, 128, с. Тарасівка ТП-125 
- 7, 8 листопада; ПС ДЕМУРИНО–тяг. Л-22 смт Демурине 
/повністю/, с. Володимирівка ТП-402 - 7, 11 листопада; с. 
Новопавлівка Л-12 ТП-139, 168, 171, 173, 174, 177, 188, 195, 
385, с.Філія ТП-164, 196, 198 - 8,12 листопада; с. Новопав-
лівка Л-10 ТП-165, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 
189, 191, 192, 193, 194, 199, 201, 203, 382, 389, 390, 391, 394, 
396 - 11, 12, 13, 15 листопада.

Контактні телефони контакт центру: 056 790 99 00; 
066 790 99 00; 067 790 99 00 (працюють цілодобово). 
Детальну інформацію по запланованим відключенням 
можливо отримати за електронною адресою АТ «ДТЕК 
Дніпровські електромережі» https://doe.com.ua/

Адміністрація Межівського РЕМ.


