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28 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ 
Багато трагедій пережив український народ, але жахливішого лиха, як Голодомор 1932-1933 років, історія не знає. 

Голодомор – одна з найстрашніших катастроф в історії людства. В останню суботу листопада вся Україна в жалобі 
схиляє голову перед нашими співвітчизниками – жертвами Голодомору 1932-1933 років. У цей скорботний день ми 
згадуємо трагедію вселенського масштабу – геноцид українського народу, вчинений комуністичним режимом. Го-
лодомор став національною трагедією й окремою сторінкою в історії українського народу, про яку ми згадуємо з су-
мом та гіркотою. Україна втратила мільйони своїх кращих синів та дочок – хліборобів, учених, творчу інтелігенцію.

Сьогодні голодомор – не історична давнина, а глибока духовна рана, яка нестерпним болем пронизує пам’ять 
і його очевидців, і сучасне покоління. Спільний біль, спільна пам’ять, спільний обов’язок – ці слова стосуються 
не тільки нашого минулого, але й мають сенс у нашому сьогоденні. І наш святий обов’язок закарбувати в серцях 
пам’ять про невинно убієнних наших братів та сестер, зробити все можливе, щоб вшанувати пам’ять жертв Голо-
домору-геноциду. Хай найвищим пам’ятником мільйонам жертв України буде світлий храм нашої душі, сповненої 
скорботи та молитвою за їх упокоєння!

У спільній молитві згадаймо всіх жертв голодоморів, запалімо свічку пам’яті у власній оселі та в своїй душі! Ми 
маємо усвідомити, щоб цього не сталося більше з нашими дітьми, внуками, нашими правнуками, повинні бути 
єдині в творенні нашої Української національної держави, тверді та свідомі у своєму виборі. Сьогодні складаємо 
співчуття нащадкам, родинам загиблих. Нехай Господь Бог прийме їхні душі до Царства Божого, а нас укріпить у 
вірі, надії й любові. 

КЕРІВНИЦТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!

Висловлюю вам щиру вдячність за те, 
що не залишилися байдужими до вибо-
рів, які відбулися 25 жовтня, а прийшли 
на дільниці й проголосували. Незалежно 
від того, за кого ви віддали свій голос, ви 
зробили правильний громадянський вчи-
нок – не сиділи осторонь, не відмовчува-
лися, а проявили ініціативу, взяли участь 
у житті й розвитку регіону. 

Від усього серця подяка тим, хто на-
дав довіру партії «ВО «Батьківщина» та 
її кандидатам. Депутати від партії «ВО 
«Батьківщина» повною мірою усвідом-
люють відповідальність, яка на нас по-
кладена. Запевняю всіх жителів Дніпро-
петровського району, що ми докладемо 

всі свої зусилля й досвід для покращення вашого добробуту та 
процвітання території. Депутати від «ВО «Батьківщина» заклика-
ють усі демократичні сили об’єднатися й взяти активну участь для 
вирішення проблем. Сьогодні головне завдання – зберегти мир, 
єдність і згоду. А коли ми разом, то все вийде. Слава Україні! 

З повагою 
Віктор МІЩЕНКО, 

депутат Дніпропетровської районної ради.

Нещодавно в залі засідань районної ради 
відбулася обласна нарада фермерів Дніпропе-
тровщини.

З вітальним словом до фермерів звернув-
ся начальник управління агропромислового 
комплексу Дніпропетровської обласної адмі-
ністрації Вадим Удовицький, який поздоро-
вив їх із Днем працівників сільського госпо-
дарства, побажав плідних успіхів у їхній не-
легкій праці на користь України.

Також виступив президент Всеу-
країнської громадської організації 
«Асоціація фермерів та приватних 
землевласників України» (скороче-
но АФЗУ) Іван Томич. У своєму ви-
ступі він зазначив, що на виконання 
Ухвали ХХV з’їзду АФЗУ проведено 
зустрічі з фермерами 14-ти районів 
із 22-ох областей України. Чергова 
зустріч – на благословенній Дніпро-
петровщині.

Доповідач наголосив, що Верховна 
Рада України подовжила мораторій із прода-

жу сільськогосподарських земель до 01.01.2017 
року, але це не дає нам права спочивати на лав-
рах, так як відсутня чітка державна політика 
щодо перспективи розвитку українського села, 
де проживає 14 млн населення, яке виробляє 
60% сільськогосподарського продовольства.

За станом на 01.01.2001 рік структура 
сільськогосподарських земель за формами 
власності мала наступний вигляд: 

ЗАПОРУКА НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УКРАЇНИ – 
МІЦНЕ УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО

ОБЛАСНА  НАРАДА  ФЕРМЕРІВ

(Продовження чит. на 2 стор.)

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!
Дозвольте сказати вам слова особливої 

подяки за те, що 25 жовтня 2015 року ви 
виконали свій громадський обов’язок – 
прийшли на виборчу дільницю й зроби-
ли свій вибір. 

Я вдячний вам за довіру й честь пред-
ставляти та відстоювати інтереси 7 
громад – Миколаївської, Орджонікід-
зевської, Горьківської, Степової, Балів-
ської, Партизанської, Кіровської в Дні-
пропетровській обласній раді. 

Отримавши від вас великий кредит 
довіри та розуміючи велику відпові-
дальність, намагатимусь виправдати 
сподівання людей, докладу всі свої 

знання, сили, досвід для вирішення важливих завдань щодо по-
кращення побуту й життя громад. 

Дякую кожному з вас за підтримку.
З повагою 

Віктор ШИНКЕВИЧ, 
депутат Дніпропетровської обласної ради VIІ скликання.

 

Передплатіть газету «Дніпровська зоря», і ви не пошкодуєте. 
Тільки в інформаційному віснику Дніпропетровського району ви діз-
наєтесь про життя сільських громад, отримаєте юридичну кон-
сультацію та роз’яснення змін у законодавстві, знайдете корисні 
поради для господинь.

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

Доторкніться до живої історії Дні-
пропетровського району, станьте її 
активними небайдужими учасниками.

Візьміть свого надійного друга – 
газету «Дніпровська зоря» – 

з собою в 2016 рік

Наш індекс: 61707 
Вартість: 

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

Без поштових послуг.

Вид господарських 
формувань

Кількість 
ф о р м у -
вань, оди-
ниць

 Площа с/г угідь
Усього тис. га         У середньому га/ 
                                1 формування

Особисті селянські 
господарства  - 9 736  -

Фермерські госпо-
дарства 38 400 1 992 52

Сільськогосподар-
ські підприємства 17 422 25 688 1 500

Агрохолдинги 15 203 14 500

Днями в селищі Ювілейне ста-
лася знакова подія. До храму на 
честь Іоанна Златоустого, що на  
жилому масиві «Золоті ключі» 
прибула Єрусалимська чудотвор-
на ікона – Плащаниця Божої Ма-
тері Гефсиманського подвір’я. 

Зустрічали святиню світово-

УКРАЇНА  ПІД  ПОКРОВОМ  БОГОРОДИЦІ

СВЯТИНЯ  ДУХОВНОСТІ

го Православ’я настоятель 
храму Микола, отець Сер-
гій, настоятель храму Божої 
Матері «Прізрі на смірєніє», 
настоятель храму препо-
добних Антонія і Феодосія 
Києво-Печерських Костян-
тин та представники інших 
церков Дніпропетровщини.

Плащаниця перебуває на 
Україні з метою проведен-
ня Хресної ходи за мир під 
назвою «Україна під покро-
вом Богородиці». 

Віряни Ювілейного мали 
змогу доторкнутися до іко-
ни, яка прославилася на весь 

світ тим, що має цілющі 
властивості й є однією з 
чудотворних. Люди помо-
лилися за Україну та по-
просили миру й злагоди 
на рідній землі.

Таміла ЖОРНЯК.
Фото автора.

УКРАЇНА  ПІД  ПОКРОВОМ  БОГОРОДИЦІ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО І СЕСІЮ 
НОВООБРАНОЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ
Відповідно до Постанови № 53 від 

25.11.2015 р., 27.11.2015 р. відбувається пер-
ше пленарне засідання Дніпропетровської 
районної ради VIІ скликання. На сесію за-
прошені 36 депутатів. 

На розгляд сесії виносяться питання: 
Про підсумки виборів, реєстрацію та ви-

знання повноважень депутатів Дніпропе-
тровської районної ради VIІ скликання.

Обрання керівного складу Дніпропетров-
ської районної ради з числа новообраного  
депутатського корпусу.

Різне.
Сесія розпочала роботу о 10.00 год. в залі 

засідань районної ради за адресою вул.Те-
плична, 5. 
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ОБЛАСНА НАРАДА ФЕРМЕРІВ

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
Найкращим періодом розвитку фермерських господарств були 2001-2007 роки. За пе-

ріод із 1999 по 2007 роки кількість фермерських господарств зросла з 36 тис. до 44 тис., 
до того ж, середній розмір фермерського господарства збільшився з 30 га (1999 р.) до 100 
га (2007 р.), що більше, ніж у шість разів перевищує середній розмір ферми в Європей-
ському Союзі – 15 га.

Таким чином, 2007 рік став роком формування фермерського класу на селі, де 44 тис. 
господарств господарюють більш як на 4 млн га, із залученням 300 тис. чоловік, що 
склало 40%  робочих місць у 
сільській місцевості.

Позитивний розвиток фермер-
ських господарств тривав до 2010 
року, не дивлячись на жорстоке 
протистояння агрохолдингам.

Але вже, за період з 2010 року 
по 2014 рік, відбувається різке 
зменшення кількості фермер-
ських господарств в Україні: 2009 рік – 43 тис. шт.; 2010 рік – 42 тис. шт.; 2011 рік – 41 тис. 
шт.; 2012 рік –40 тис. шт.;  2014 рік – 39 тис. шт.

Лише за станом на 01. 07. 2015 р. маємо незначне зростання кількості фермерських 
господарств – до 39,5 тис. шт.

У той же час, маємо дуже негативне загрозливе явище – зростання кількості холдин-
гів та площі земель у їхньому обробітку – до 14 млн га.

Це призвело до значної зміни структури сільськогосподарських земель за форма-
ми власності (станом на 01.01.2013 р.):

Вид господарських формувань Кількість форму-
вань, одиниць

 Площа с-г угідь
Усього тис. га                       У  середньому га/ 
                                               1 формування

Особисті селянські господарства 4,7 млн 9,8 млн 1, 23
Фермерські господарства 40 тис. 195,0 тис. 105, 0
Сільськогосподарські підприємства 8 400 380, 0 тис. 1 700
Агрохолдинги 98 67,0 тис. 137 000

Таким чином, ми бачимо, що за-
кладаються протиріччя в частині роз-
витку сільської місцевості, створення 
робочих місць на селі, стабільності 
та розвитку аграрних ринків, що несе 
неабияку загрозу  незалежності нашої 
держави.

В Україні 80% становить виробни-
цтво лише зернових і олійних культур. 
Якщо взяти, наприклад, тваринниць-
кий напрямок, то виробництво молока 
становить 80% у приватному секторі, 
який змушений продавати молоко пе-
реробнику по 2,00-2,20 грн/л, яке потім 
споживач змушений купувати вже по 
15,00 грн/л. Таке негативне становище у нас відстежується по багатьох продуктах, що 
веде до зменшення їх споживання більше, ніж у двічі (м’ясо, молоко і т.п.). Однозначно, 
що ця тенденція буде загострюватися. Тому тут є загроза продовольчої, економічної не-
стабільності в результаті доходів, фінансових можливостей наших громадян на забезпе-
чення продуктами харчування.

Вже зараз, при реалізації зерна, у нас крадуть 1/3 його вартості, а на кожному літрі 
молока – 2/3 його вартості.  

Доповідач також відзначив негативні моменти в фермерському житті, пов’язаними із 
рейдерськими захопленнями земель та навіть – із вбивствами. Зараз у судах знаходиться 
звернень фермерських господарств на 150 млн грн.

Наша з вами задача – організувати не менше 100 тис. міцних високоефективних фер-
мерських господарств, для чого необхідно: поставити на новий рівень роботу район-

них і обласних спілок фермерських господарств та приватних землевласників; якомога 
більше обирати в депутати до місцевих, районних і обласних рад представників фер-
мерських господарств та приватних землевласників, що дозволить більш ефективно 
вирішувати наші проблеми; спільне вирішення наших питань шляхом співпраці через 
об’єднання із учасниками ринку – машинобудівниками, переробниками, страховиками, 
наукою, іншими учасниками ринку ресурсів, інтелекту й послуг для села, які повинні 
усвідомити, що їхній партнер це – фермер, дрібний і середній виробник, а не олігарх*.

Потім слово було надано віцепрезиденту АФЗУ, члену президії Дніпропетровської об-
ласної АФЗУ Іванові Ярмолюку, який 
детально зупинився на недоліках у ро-
боті Спілки, зосередився на нагальних 
проблемах Дніпропетровської облас-
ної АФЗУ, закликав  успішно провести 
звітно-виборчі конференції районних 
і обласної спілок АФЗУ, поздоровив 
присутніх із Днем працівників сіль-
ського господарства.

Народний депутат України I-VI скликань Іван Заєць у своєму виступі наголосив на 
тому, що зараз ми  знаходимося у стані двобою за Україну, за її землю: «Загине фермер-
ство – загине Україна. Втрата села – втрата контролю над територіями, що вочевидь 
продемонстрували нам події в Криму та на сході України».

Ми не повинні забувати про те, що у спеціальному фонді (Китай) акумульовано 600 
млрд доларів для скупки земель на територіях інших країн, а тому, прийняття закону 
про продаж земель сільськогосподарського призначення  стане останньою лебединою 
піснею для України. 

Вимога сьогодення – влада повинна сформувати нову аграрну політику на перспек-
тиву, у якій фермерське господарство повинно виступати в якості соціального і еко-
номічного проекту. Необхідно перевести якомога більшу частину нашого сільсько-
господарських агроформувань на тип фермерського господарювання, прийняти зміни 
до Закону України «Про селянське (фермерське) господарство», де на законодавчому 
рівні узаконити трансформацію сучасного фермерського господарства до сімейного 
фермерського господарства. Він привів приклади  успішного розвитку фермерських 
господарств на території США, Канади, Польщі. А також повідомив про необхідності 
проведення інвентаризації всіх земель, прийняття закону про обернення «нічиїх зе-

мель», площею 12 млн га,  у державну 
власність. Він зазначив, що «тенден-
ція розвитку агрохолдингів в Україні» 
приведе до знищення села, так як вони 
не зацікавлені в розвитку його інф-
раструктури, підвищення добробуту 
його жителів. Олігархи нам доказува-
ли, що варто лібералізувати фінанси – й 
усе буде добре, а натомість – маємо пла-
чевний результат такої лібералізації. 

Подальші виступи Володими-
ра Мельника (Криворізька районна 
АФЗУ), Миколи Шапошника (шести-
разового члена Дніпропетровської 
обласної АФЗУ), Анатолія Куліша 
(Софіївська районна АФЗУ), Вікто-

ра Гнойового (заступника голови Дніпропетровської обласної АФЗУ), Петра Матвія 
(Криничанська районна АФЗУ), фермерів Павла Доценка та Олександра Суліми були 
зосереджені на проблемах розвитку фермерства на теренах Дніпропетровської облас-
ті та шляхах їх розв’язання.

Народний депутат України від 40 виборчого округу Валентин Дідич, член агропро-
мислового комітету Верховної Ради України, запевнив присутніх у своїй прихильно-
сті до вирішення їхніх проблем, пообіцяв надавати всебічну підтримку фермерським 
господарствам.

* Примітка: олігарх (по-грецьки – oligarchia) – влада небагатьох. Політичне та 
економічне панування групи найвпливовіших представників великого монополіс-
тичного капіталу; сама така група.

Василь ГНАТЕНКО, громадський кореспондент, сел. Ювілейне.

ЗАПОРУКА НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УКРАЇНИ – 
МІЦНЕ УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО

КОЛЕГІЯ

Відповідно до плану основних захо-
дів, днями відбулося засідання колегії 
райдержадміністрації під головуван-
ням Романа Пруденка, в.о. голови рай-
держадміністрації.   

Про хід виконання програми «Під-
тримка сімей та жінок у Дніпропетров-
ському районі на 2010-2015 роки» при-
сутніх проінформувала Тетяна Сотула, 
директор Дніпропетровського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. Над виконанням заходів ра-
йонної програми працюють управління, 
відділи, служби та структурні підрозділи 
Дніпропетровської райдержадміністра-
ції, виконкоми місцевих рад, депутати 
всіх рівнів, громадські організації. Пра-
цює координаційна рада «Жінки Придні-
пров’я», комісії із взаємодії суб’єктів соці-
альної роботи з сім’ями, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, з пи-
тань координації дій щодо попередження 
насильства в сім’ї та протидії торгівлі 
людьми. Успішно працюють із населен-
ням територіальних громад 28 фахівців 
із соціальної роботи Дніпропетровського 
районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, які збережені за 
підтримки керівників району та депута-
тів районної ради. Постійно уточнюється 
банк даних сімей пільгових категорій. 

Проведена інвентаризація багатодіт-
них сімей, заведено Картки обліку, вне-
сені інформаційні дані до Єдиного дер-
жавного автоматизованого реєстру піль-
говиків. Станом на 01. 10. 2015 в районі 
проживає 661 багатодітна сім’я, де вихо-
вується 2 180 дітей. З урахуванням дохо-
дів із 1 липня цього року своє право на 
пільги використовують 340 багатодітних 

сімей, 1 дитячий будинок сімейного типу, 
1 прийомна сім’я, 1 опікун/піклувальник. 
Станом на 25 листопада вже видано 696 
посвідчень батьків із багатодітної сім’ї та 
1 434 посвідчення дітей.

З 2007 року 67 жінкам району присво-
єно почесне звання України «Мати-геро-
їня». Згідно рішення сесії районної ради 
отримують щомісячну грошову допомо-
гу в розмірі 300 грн 63 жінки, яким при-
своєно почесне звання України «Мати 
героїня» та Надія Івах, яка нагороджена 
Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, ба-
гатодітна мати усиновителька чотирьох 
дітей із с. Волоського. Також щомісячну 
доплату з місцевого бюджету в розмірі 
500 грн одержують Надія Литвишко та 
Марія Удовицька, матері воїнів, загиблих 
в Афганістані.

Сьогодні на території району функці-
онують чотири дитячих будинків сімей-
ного типу (Пінчук А. М., с. Волоське, 
Чулічков В. А, м. Підгородне, Баранов 
А. В, с. Олександрівка, Єрмоленко О. І., с. 
Степове), в яких виховується 34 дитини та 
7 прийомних сімей (5 сімей, які створені в 
районі: Матичко, с. Миколаївка, Василен-
ко і Павлови, с. Новоолександрівка, Сто-
ляренко і Шлапук, с. Волоське та дві сім’ї 
переселенців Марченко-Немченко, Стоя-
нові), в яких виховується 17 дітей.

У районному центрі соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді в 2015 році пере-
буває на обліку 709 родин, в них вихову-
ється 1 434 дитини, що живуть у складних 
життєвих обставинах. Фахівцями здійс-
нюється соціальний супровід 236 таких сі-
мей, їм надано 29 527 послуг. У результаті 
роботи були зняті з соціального супроводу 
71 сім’я, з них із позитивним результатом 

66 сімей, із негативним – 1 (не виконан-
ня рекомендацій фахівців), змінили місце 
проживання – 4.

Комунальний заклад «Центр соціальної 
підтримки дітей і сімей «Добре вдома» 
відкритий у грудні 2014 року. Протягом 
поточного року до Центру влаштовано 49 
дітей із територіальних громад, які потре-
бували термінової допомоги.

Після проведення фахівцями центру со-
ціальної роботи повернуто в сім’ї 20 дітей, 
влаштовані до сімейних форм виховання  
13 дітей, переведено до Малого групово-
го будиночку «Мій дім» 3 дітей, а також 
повернута за місцем реєстрації 1 дитина. 
Повторно влаштовані до Центру 5 дітей. 
На даний час продовжують отримувати 
послуги 11 дітей.

У Центрі перебувало 9 мам із 14 дітьми. 
8 жінок із 12 дітьми повернулися до само-
стійного життя разом із дітьми в громади. 
На даний момент у відділенні продовжує 
отримувати послуги 1 мама з 2 дітьми. 

Всього у стаціонарних послугах Центру 
перебувало 67 осіб, із них 9 дорослих, 58 
дітей. 

За час роботи служби допомогу спеціа-
лістів отримали 254 сім’ї: 447 дітей та 486 
дорослих. 

Про зміни до спрощення порядку на-
дання населенню субсидій звітувала на-
чальник управління соціального захисту 
населення РДА Любов Бут, зазначивши, 
що останніми змінами, які внесені Урядом 
України протягом поточного року, значно 
спрощено порядок надання населенню 
субсидій. Одна із основних – це можли-
вість не враховувати в складі сім’ї осіб, які 
фактично не проживають за місцем реє-
страції. Такі справи, як виняток, розгляда-

ються на комісії, яка створена при райдер-
жадміністрації та виходячи з конкретних 
обставин, що склалися в родині. Субсидія 
призначається з моменту звернення на 
фактично проживаючих зареєстрованих 
осіб. Також виключено з декларації про 
доходи й витрати осіб, які звернулися за 
призначенням субсидії такі доходи, як: 
дохід від розміщення депозитів у банків-
ських установах.

До сукупного доходу сім’ї, яка зверну-
лася за призначенням субсидії, не врахо-
вуються доходи осіб, які беруть (брали) 
безпосередню участь у проведенні анти-
терористичної операції, а саме: грошове 
забезпечення та інші види соціальної до-
помоги; благодійна допомога незалежно 
від розміру та джерела надходження.

Для осіб працездатного віку (крім осіб, 
які навчаються за денною формою нав-
чання в загальноосвітніх, вищих навчаль-
них закладах; осіб призваних на строкову 
службу) середньомісячний дохід яких 
протягом періоду, за який визначається 
сукупний дохід, менший від прожитко-
вого мінімуму, встановленого для працез-
датних осіб на такий період, у розрахунок 
субсидії за кожен місяць зазначеного пе-
ріоду включається місячний дохід на рівні 
прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб.

При обрахуванні сукупного доходу сім’ї  
для призначення субсидії не враховується 
податок із доходів фізичних осіб, відомості 
про які надаються структурними підроз-
ділами ДФС.

Субсидія є безповоротною й її отриман-
ня не пов’язане й не тягне за собою зміни 
форми власності житла.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
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«То був страшний навмисний злочин,
Такого ще земля не знала,
Закрили Україні очі
І душу міцно зав’язали».

Минає час, залишаючи за собою спогади. Де-
які з них надають нам натхнення, але є й ті, які 
не підлягають забуттю. Голодомор – це трагічна 
сторінка нашої іс-
торії – національ-
не нещастя, яке 
поглинуло міль-
йони безневинних 
людей.

У зв’язку з Днем 
пам’яті жертв го-
лодоморів в Укра-
їні, та з метою до-
несення до учнів-
ської молоді об’єк-
тивної інформації 
про трагічні події 
української істо-
рії у Любимів-
ській СЗШ було 
проведено вихов-
ний захід «Схи-
лимо голови в 
скорботі». Активну участь у цьому заході взяли 
учні 9 класу (Масалов Ю., Олійник О., Прудко О., 
Усенко Г., Іванова Т., Огризко А., Ляпало К.).

Актова зала була оформлена плакатами, на 
сцені горіли свічки, на столі на рушникові ле-
жав хліб,  обвитий червоною калиною, а колоски 
пшениці обв’язані чорно-червоними стрічками, 
нагадували про трагедію. 

В урочистій обстановці діти читали вірші, 
розповідали про жахливі наслідки голодомо-
ру. Відбулась демонстрація документального 
фільму «Білим по чорному…», де було зазначе-
но, що 1932-1933 роки не назвеш геть неврожай-
ними, ця трагедія не мала об’єктивних причин. 
Але людиноненависницький комуністичний 

режим вирішив голодом поставити наш народ 
на коліна, змусити його будувати «комунізм» 
– квітуче життя для можновладців – на кіст-
ках мільйонів. З голоду пухли й вмирали діти, 
чоловіки й жінки. Померлих, а часто ще й жи-
вих, звозили, скидали в ями й закопували. «В 
селі весна повзе на ліктях, повзе по мертвих і 

живих», – розповідали 
діти. Тремтячим голо-
сом учениця декламу-
вала колискову матері, 
яка натопила маковин-
ням хату та востаннє 
побажала своїм діточ-
кам міцного сну.

Горять свічки, горять 
серця всіх, хто піднявся 
під звучання пісні О. Бі-
лозір «Свіча». 

«Наш найсвятіший 
обов’язок сьогодні, – 

звертались ведучі до 
присутніх, – зберегти 
пам’ять про всіх, хто 
недожив, хто недо-
любив, про ненарод-
жених». Хвилиною 

мовчання учні та вчителі пом’янули великомуче-
ників нашої історії. Молитвою за Україну закін-
чився виховний захід.  

Ми з вами сьогодні живемо в інший час і не 
причетні до тих страшних подій. Тому часом 
важко достукатись до сердець представників 
нинішнього покоління. Тож вчімось усі прощати, 
любити та ніколи не повторювати жахливих по-
милок минулого.

«Зумій чужу біду взять на власні плечі, байду-
жість вся із серця хай спливе.

Бо у душі твоїй немає порожнечі: як не любов, 
то ненависть живе».

Світлана КОВАЛЬ, 
вчитель історії Любимівської СЗШ.

ВИХОВНИЙ ЗАХІД

СВІЧЕЮ ГОРІЛИ СЕРЦЯ

До редакції га-
зети «Дніпров-

ська зоря» на-
дійшов лист 
від  матерів 
воїнів АТО 
села Степове 

Ольги Барміної, Людми-
ли Соглаєвої та Наталії 
Романової з проханням 
висловити слова вдячно-
сті. Далі читаємо в листі: 
«Шановні працівники га-

зети «Дніпровська зоря», звертаються до вас ма-
тері воїнів АТО Ігоря Соглаєва, Валерія Барміна та Сергія 
Романова. Хочемо через вашу газету подякувати всім не-
байдужим жителям с. Степового, які підтримували й під-
тримують зараз наших синів, що знаходяться в зоні антите-
рористичної операції на сході України.

Друзі наших синів Вадим Бакум, Олексій Пономарен-
ко, Руслан Крижановський, Володимир Ресенко зігрівали 
своєю увагою душі майбутніх воїнів під час навчання під 
м. Новомосковськом. Наші хлопці були призвані в лютому 
місяці цього року, і майже відразу застудилися. Тому їм 
напиляли й відвезли дрова, а також вкрай необхідні ліки, 
продукти харчування з рідного с. Степового до навчаль-
ного наметового містечка. За неодноразову матеріальну 
допомогу – ми, матері, й наші сини-воїни, дякуємо Ана-
толієві Гречині,  керівникові ТОВ «Ранет». Його грошова 
допомога та придбання приладів, потрібних для військо-
вих, продуктові посилки зіграли важливу роль у піднятті 
духу військових.

Також ми дуже вдячні небайдужим жителям села за увагу 
та підтримку наших воїнів, а саме: Миколі Дідушці, в ми-
нулому вчителю праці наших синів, Олександрові Парію, 
бджоляру, Юрієві Світличному, Степовому сільському го-
лові, Володимирові Серветнику, водієві. Особлива подяка 
Миколі Глухому, екс-учителю військової підготовки Сте-
пової СШ, який окрім матеріальної допомоги надає вагому 
моральну підтримку воїнам АТО нашого села.

Щира всім подяка й побажання здоров’я, оптимізму, нас-
наги в праці на благо нашої Батьківщини – України».

Минулого тижня до учнів 5-Д класу Ювілейної СШ-1 (класний ке-
рівник Тетяна Демченко) завітав Армен Мартіросов, командир ГФ 
«Батальйон «Придніпров’я». Він вручив учителю та 36 школярам 
підручники з української мови, забезпечивши якісний навчальний 
процес в окремо взятому класі. 

«Завдяки підтримці мера міста Дніпропетровськ Бориса Філато-
ва, – наголосив Армен, – ми закупили нові підручники, щоб п’яти-
класники, вивчаючи цей предмет, крок за кроком усвідомлювали 
себе носіями рідної мови, без якої немислимий їх інтелектуальний 
і духовний розвиток. До проблем підростаючого покоління не мож-
на бути байдужими, адже діти – наше майбутнє. Всього в цьому 
навчальному році учні Ювілейної СШ-1 вже отримали від нас у по-
дарунок 333 підручники». 

Дуже важливо, щоб учні з цікавістю здобували освіту. І щирі ся-
ючі очі й посмішки дітей, їхні успіхи в навчанні – це найкраще під-
твердження вдячності дорослим за турботу й небайдужість. 

Гість побажав п’ятикласникам якомога частіше радувати бать-
ків і вчителів своїми досягненнями. А діти в свою чергу пообіцяли 
дбайливо ставитися до кожного книжкового друга, щоб підручни-
ки прослужили ще не один рік старанним школярам.

 Юлія ЧУМАК. 
На фото автора: учні 5-Д класу з новими підручниками.

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

МАТЕРІ ВОЇНІВ АТО ДЯКУЮТЬ

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ

ДОТРИМУЄМОСЬ ОБІЦЯНОК – 
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Керівник апарату райдержадміністрації Тетяна Сараб’єва провела єдиний 
День інформування населення району, на якому були розглянуті теми згідно 
методичних рекомендацій ОДА. 

Із Днем пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні присутніх оз-
найомила Анна Харлан, начальник відділу персоналу та організаційної ро-
боти РДА. Вона наголосила, що голодомор – масовий штучно організований 
голод, влаштований комуністичним режимом шляхом насильного вилучення 
продовольчих запасів у селян, яке 
поєднувалось із широкими репресія-
ми проти різних верств населення. 
Голодом було вбито мільйони люд-
ських життів. Страшні обставини 
злочину унеможливлюють встановлен-
ня точної кількості смертей невинних 
людей та вичерпного поіменного списку 
жертв. За підрахунками, проведеними 
Інститутом демографії та соціальних 
досліджень, в Україні внаслідок голодо-
мору 1932-1933 років загинуло 3 млн 941 
тис. осіб. Дефіцит народжень внаслідок 
голодомору в Україні в 1932-1934 роках 
досяг 1 млн 122 тис. осіб.

Ми звикли говорити про голодомор 
у хронологічних межах 1932-1933 ро-
ків. Однак хронологія голоду на Україні 
більш складна. Цю трагедію для України можна було вже передбачувати в 
1925 році, коли 14 з’їзд більшовицької партії взяв курс на індустріалізацію. 
Вона мала здійснюватися за рахунок села, для чого й було ухвалено невід-
повідність цін на промислові та сільськогосподарські товари. За підрахунка-
ми радянських економістів через штучно встановлену різницю цін на товари 
промисловості й сільського господарства з метою викачувати гроші на роз-
виток індустрії, головним чином Росії, українське селянство втрачало що-
річно 300 млн золотих довоєнних карбованців, що становило 20 карбованців 
на десятину посівної площі. Іншими словами: якщо український селянин до 
Першої світової війни міг придбати якийсь промисловий виріб за 1 пуд збіж-
жя, то тепер мусив віддавати за те ж 4-5 пудів хліба.

Але влада не збиралася робити українського селянина вільним. Вона навіть 
у неврожайний 1928 рік змусила його продати перед жнивами торішні запаси 
за державними цінами, що прирікало українських хліборобів на голод. Але 
факт голоду Уряд визнав лише в листопаді.

У 1931 році майже третина урожаю була втрачена під час жнив. Плани хлі-
бозаготівель, однак, залишилися без змін. У 1932 році площа посівів в Україні 
зменшилась на одну п’яту. План же хлібозаготівель був піднятий на 44%. У 
1932 році була прийнята постанова «Про охорону соціалістичної власності», 
згідно з якою за «присвоєння» навіть жмені зерна з колгоспного поля, селяни 
були покарані.

У республіці почався голод. У березні 1933 року ним було охоплено 103 з 

400 районів. Однак навіть за цих умов зна-
чна кількість зерна йшла на експорт. Цен-
тральна влада спромоглася виділити Украї-
ні лише 3 млн пудів хліба. Яка його частина 
потрапила голодуючим, і сьогодні залиша-
ється невідомим. Відоме інше: втрати Укра-
їни становили 5-7 млн люду. Цей голодомор 
був безсумнівно штучним і класифікується 
як радянсько-більшовицький геноцид проти 
українського народу.

Одне з безпосередніх свідчень голоду – 
смертні книги й статистичні картки про 
природний рух народонаселення, які велися 

в сільрадах. Документи Центрального управління народногосподарського об-
ліку, з яких наприкінці 1989 року вперше знято гриф над секретності, свідчать 
про те, що реєстраторам ЗАГСів давалися негласні інструкції не фіксувати 
дійсну причину смерті. Проте не всі службовці додержувалися цього правила. 

Скільки українського народу прийняла наша земля в 1932-1933 роках, ні-
хто точно й не скаже. В будь-якому селі спроби встановити кількість жертв 
голодомору за спогадами літніх людей, стають безуспішними, пам’ять уже 
підводить тих небагатьох старожилів, що вижили в той страшний час. Але 
ми мусимо пам’ятати про кожного, кого змусили загинути страшною смертю.

Також під час єдиного Дня інформування Вікторія Чередніченко, началь-
ник відділу культури, туризму, національностей та релігій РДА, проінформу-
вала присутніх про День Гідності та Свободи.

Світлана Коваль, бібліограф Центральної районної бібліотеки, провела ог-
ляд періодичних видань, які виписує бібліотека на друге півріччя 2015 року.

Наталія ЯКІВЕЦЬ. Фото автора.
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У жовтні 1975 року мене обрали секретарем парт-
кому радгоспу «Дніпро». Господарство славилося 
своєю історією, яка налічує майже 40 років із дня 
заснування Березанівки. В 1961 році, перебуваючи 
з офіційним візитом на Дніпропетровщині, особи-
сто зустрівся з працівниками, на той час передового 
колгоспу «Україна», Микита Сергійович Хрущов – 
перший секретар ЦК КПРС, голова Ради Міністрів 
СРСР. Березанівка – батьківщина колишнього пер-
шого секретаря обкому партії Олексія Федосійовича 
Ватченка, видатного політичного діяча України.

Багатогранна історія цих подій славної Дніпро-
петровщини вимагає уваги та розповіді про це. Тим 
більше, що території колишніх сіл Березанівка, 
Кам’янка, Ломівка входили до складу Приміського 
(потім Дніпропетровського) району. 

Житель Кам’янки Филимон Іванович Вотченко 
після служби в Червоній Армії працював тут секре-
тарем райкому комсомолу, а перед війною був об-
раний головою сільської ради (на той час окремого 
села Кам’янка).

Кожне село, селище або місто має свою історію, яку 
треба й знати й берегти. І чим більше люди будуть 
знати про свій рідний край, 
тим вони будуть духовно 
багатшими. Тому завдан-
ня кожного прийдешнього 
покоління – максимально 
повно зберігати вже існую-
чі історичні відомості, до-
повнювати їх сьогоденням, 
і як історичну естафету, 
передати своїм нащадкам, 
щоб вони несли її все далі 
й далі. Свою історію має 
й Березанівка. Якщо глянути на її 
минуле, то це одне з найдавніших 
поселень нашого краю. Назва села 
згадується ще в 1596 році поряд із 
Кам’янкою Старожитнею, набага-
то раніше, ніж назва Катеринос-
лавська, або назви тих переселень 
навколо нього, які з часом увійшли 
до його складу. Це підтверджується 
авторитетним виданням відомого 
історика епіскопа Феодосія Мака-
ревського, який списував не лише 
історію церков Придніпровського 
краю, а також буденну історію сіл і 
селищ, які на той час уже існували 
на Придніпров’ї, а було їх уже 336 
населених пунктів!

Історик краю Феодосій Макарев-
ський писав: «Слобода Кам’янка 
Новомосковського повіту має за 
собою прадавнє походження. Про 
молодецьких козаків-лоцманів у 
Кам’янському, що переправлялись 
через Дніпро, знаходимо згадування близько 1596 
року. Всі мандрівники з західного краю, всі чумаць-
кі й козацькі ватажки йшли на Дон і в Кагальний за 
рибою, з одного боку, а всі промисловці й торгівці 
з Курської та Орловської, Воронезької й Харківської 
губерній, що відправлялися в Крим за сіллю, з ін-
шого боку. Та всі вони перепливали через Дніпро, 
на праву його сторону – до Нового Кайдаку, а на 
ліву – до Кам’янки. За розпорядженням Коша, на-
супроти Нового Кайдаку, на лівій стороні Дніпра, 
влаштовано було кілька землянок і бездвірних хат, 
а також приміщень для перевізної команди запорізь-
кого козацтва, з суворим наказом команди – «Всім 
мандрівникам полегшувати переїзд через Дніпро». 
У Кам’янці, близько перевізної команди, незабаром 
почали селитися сімейні козаки, близько 1770 року 
знаходимо тут цілу, досить багатолюдну слободу, 
частиною з абшитованого, відставного, що раніше 
служило в Коша, козацтва, а частиною – з народу 
пришлого». 

Саме тут, у Кам’янці, в 1750 
році вже була Спасо-Преображен-
ська церква. Але трапилася біда 
в 1768 році й церква згоріла. Зно-
ву споруджений був храм у 1777 
році, однак майбутнє цієї заново 
побудованої церкви теж пізнало 
свою гірку історію, в тридцяті 
роки, один із найстарших хра-
мів Лівобережжя було нещадно 
зруйновано. Але в 2000 році меш-
канці Кам’янки знову порушили 
питання про будівництво храму, 
й з милості Всевишнього, першу 
божественну літургію у новому 
храмі відслужили 22 квітня 2006 
року. Активну допомогу у спору-
джені храму надали наші земляки, 
колишні депутати України: П. П. 
Овчаренко та А. В. Клименко; на-
чальник обласного управління В. 
Ф. Клешня та інші.

Прикрашає центр Кам’янки 
(Березанівки) і старовинний ко-
лодязь, побудований у кінці XIX 

століття (1898 р.) старостою церкви Лисаченком М., 
який багато років служив своїм землякам.

Чимало історичних цікавинок із життя Береза-
нівського краю зібрав відомий Дніпропетровський 
краєзнавець Богомаз М. С., який описав усі інші су-
сідські поселення – Кам’янка,  Березанівка, Лямівка, 
озера Карпенкове, Гайсине, Шпакове, Сага, Церков-
не. На територіях  цих поселень були розташовані 
землі колгоспів: «Імені Сталіна», «Україна», «Пере-
мога», а потім радгосп «Дніпро». Територія та землі 
господарства та його І відділення розташувалися в 
Березанівці та Кам’янці, а ІІ відділення – в Ломів-
ці. На берегах озер Карпенкове, Шпакове, Церковне 
розташувалися літні табори для корів і табори з ви-
пасами молодняку. Деякі землі даної території ви-
користовувалися під посіви. Зараз там розташовані 
дачі, нові мікрорайони лівобережжя міста Дніпропе-
тровськ. 

Розповім як розпочинався рід Березанів. У 1757 
році сотник Березан був відпущений із Старої Сама-

ри на поселення вгору по Дні-
пру. Сотникові було дозволено 
вибрати місце для поселення 
вздовж лівого берега Дніпра 
на незайманих землях. Люди 
порадили йому їхати на схід 
від озера до березового лісу, де 
земля була незаймана й добра. 
Місце, де жив Березан із сво-
єю сім’єю, люди назвали Бе-
резанівською. У Березана було 
троє синів, багато онуків, а ще 
більше правнуків, і в наші часи 
в Березанівці живуть численні 
його нащадки. Поселення спо-
чатку назвали хутором, а коли 
поряд почали селитися люди, 
то назвали село на честь його 
засновника  Березанівкою.

Кам’янківцям відомо, як саме 
й чому було назване озеро Кар-
пенкове. На честь подвигу коза-
ка Карпа. У сиву давнину озеро 
було великим і гнучким, а нав-
круги шумів ліс. Тут водилося 

безліч риби, навесні при-
літали з південних країв 
білі лебеді. Це тихе місце 
приваблювало запорізь-
ких козаків тим, що було 
безпечним, віддаленим від 
Дніпра й великого шляху. 
Так народилися навкруги 
вільні козацькі поселення. 
Однак, монголо-татарська 
орда поглиблювалась в 
українські землі й яскраво 

просувалася вздовж лівого берега Са-
мари на південь до Криму. 

У цей раз славний отаман Іван 
Сірко зробив засідку недалеко від 
річки, напав зненацька на ворогів і 
розбив їх, визволивши полонених. 
Потім забрав табуни коней і все, що 
награбували татари. Місце свого роз-
грому татари назвали «Горінь», зараз 
на тому місці знаходиться селище 
Ігрень – східна околиця м. Дніпро-
петровська.

Але один мурза з невеликим заго-
ном переплив через Самару й пряму-
вав на північний захід у ліси, що тоді 
підходили до самісінького Дніпра. Та-
тари тікали швидко й довго. Зупини-
лись на березі невідомого їм озера, де в 
садах бовваніло декілька білих хаток. 
Голод примусив їх підійти до хаток. 
Один старий козак мужньо бився з 
ворогами на подвір’ї. Впав козак мер-
твим на землю, але татар було мало, й 

тому сусіди – старі козаки та їхні онуки, взявши щаблі 
й вила заходилися виганяти чужинців. Мурза зі свої-
ми поплічниками на конях кинулися в озеро. На берег 
озера виїхав загін січовиків і відправили татар на дно. 
За два дні до них приїхав славний отаман Іван Сірко зі 
своїми побратимами. І всі вони схилили голови над мо-
гилою старого героя. А це озеро назвали його ім’ям, 
адже героя-небіжчика звали Карпом. Ось так і з’яви-
лася назва Карпенкове озеро. Думається, що такі ж 
історії могли б написати й інші наші земляки. 

(Продовж. чит. в наступному № газети)
Геннадій ЛАТУШКО. 

Матеріали з книги «Ми і роки».
На фото: Чорний В.Г. – директор радгоспу, по-

чесний громадянин Дніпропетровського району, 
1975 рік; на районному святі 1976 рік: Чабаненко 
А.П. – директор радгоспу, Бондаренко Н.П. – го-
лова профкому, Половинка М.І. – бригадир, Герой 
Соціалістичної Праці, Шевченко Е.І. – головний 
агроном, Латушко Г.В. – секретар парткому.
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МИНУЛЕ  Й  МАЙБУТНЄ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ГАЛУЗІ 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

ДО 50-РІЧЧЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

Осінь. Різно-
барвна, розма-
їтна. Спочатку 
вона пишна, зо-
лота й сонячна, а 
потім сумна, до-
щова, холодна. 
Восени красиво. 
Листя на деревах 
постійно змінює 
колір, а згодом і 
зовсім опадає на 
землю, висти-
лаючи її м’яким 
килимом.

У Партизан-
ській СЗШ та-
кож гостює золо-
товолоса красуня-осінь. З вересня учні початкових класів працюють над завданнями творчого проекту «Осінь 
у гості завітала».  Всі діти та їхні батьки активно залучилися до збору інформації, до творчого виконання 
завдань проекту. Нещодавно відбулася виставка робіт, на якій були представлені аплікації, композиції, кар-
тини з природного матеріалу, малюнки та фото на тему «Осінь у нашому селі». Вражає фантазія, талант та 
майстерність виконаних робіт! Усі учасники заслуговують похвали, тому й отримали подяки від директора 
школи за участь у виставці. Чекаємо на такі ж креативні роботи в наступному році! 

Світлана СУШКО, вчитель початкових класів Партизанської СЗШ.

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ

ОСІНЬ У ГОСТІ ЗАВІТАЛА

Дніпропетровська об’єднана державна податкова ін-
спекція ГУ ДФС у Дніпропетровській області повідом-
ляє, що з 01.12.2015 року за адресою: м. Дніпропетровськ, 
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 13, тел. 374-88-21 починає 
роботу конкурсна комісія з формування Єдиного реє-
стру торгівельних організацій, які можуть здійснювати  
реалізацію та зберігання безхазяйного майна та майна, 
що переходить у власність держави на 2016 рік. 

Заяви конкурсантів приймаються з 9-00 до 18-00, 
щоденно вікно №10 центру обслуговування платників. 
Для участі в конкурсі конкурсантам разом із заявою про 
включення до єдиного реєстру необхідно подати доку-
менти, зазначені в Постанові Кабінету Міністрів Украї-
ни від 25 серпня 1998 року  №1340 «Про порядок обліку, 
зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що 
переходить у власність держави і розпорядження ним» 
та Методичних рекомендацій з окремих питань органі-
зації роботи з безхазяйним майном та майном, що пе-
реходить у власність держави, затверджених  Головою 
ДФС  України 07.08.2015 р.         Дніпропетровська ОДПІ.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОДПІ ПОЧИНАЄ РОБОТУ 
КОНКУРСНА КОМІСІЯ З ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ 

ТОРГІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА 2016 РІК



як каже мудрість
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• Життя – це як 
фотографія: вихо-
дить краще, коли 
ти посміхаєшся.

• Дивіться на своє 
життя як на подо-

рож, можли-
вість здійсни-

ти яку, випадає 
всього один раз.  

ОВНИ. На цьому тижні ви зможете 
успішно втілити в життя свої креативні 
творчі ідеї. Завдяки цьому ваші доходи 
збільшаться. У вихідні дні приділіть біль-
ше уваги своїй сім’ї.

ТІЛЬЦІ. Розпочате в цей період діло-
ве співробітництво виявиться для вас 
досить перспективним і вигідним. Щоб 
справити хороше враження на ділових 
партнерів, продемонструйте їм свою ши-
року обізнаність і високу компетентність. 

БЛИЗНЮКИ. Щоб уникнути конфлік-
тних ситуацій на роботі, спробуйте не реа-
гувати, а де треба промовчати. Заплануйте 
цей тиждень так, щоб всі справи були зро-
блені до кінця. 

РАКИ. Вам буде не вистачати бадьоро-
сті та енергійності, так що намагайтеся не 

занадто багато працювати. Відкладіть 
важливі справи на майбутній тиждень.

ЛЕВИ. Ви будете емоційно відкри-
ті, а тому легко 
зможете знайти 
спільну мову з 
друзями, рідни-
ми й колегами по 
роботі. Знайдіть 
час для домаш-
ніх справ. 

ДІВИ. Ви будете перебувати в роз-
слаблено-мрійливому настрої, тому 
вам буде складно налаштувати себе 
на виконання рутинної роботи. Не 

сумнівайтеся в тому, що ви виконаєте її на 
відмінно. 

ТЕРЕЗИ. Ваші успіхи на роботі будуть 
залежати від того, наскільки ви дисциплі-
новані й організовані. Постарайтеся пов-
ністю зосередитися на справі, якою будете 
займатися.

СКОРПІОНИ. У вас з’явиться можли-
вість розширити кругозір і поповнити свій 
багаж професійних знань новою корисною 
інформацією. Але й не забувайте про спра-
ви на роботі, адже замість вас їх ніхто не 
виконає.

СТРІЛЬЦІ. Не будуйте на цей тиждень ні-
яких планів, так як хід подій може раптово змі-
нитися. Будьте готові до того, що вам доведеть-
ся підлаштовуватися під оточуючих людей.

КОЗЕРОГИ. Проявіть самостійність і ні-
кому не дозволяйте втручатися в хід ваших 
справ. А інакше все може вийти зовсім не 

так, як ви розраховували, і, в резуль-
таті, ви впустите свою вигоду. 

ВОДОЛІЇ. Ви будете схильні до по-
мисливості й уразливості, тому ваші 
відносини з оточуючими людьми 
будуть складатися непросто. Втім, 
якщо ви будете тримати себе в руках, 
конфліктів вдасться уникнути. 

РИБИ. Вам доведеться запастися 
терпінням і незворушністю, щоб на кому-не-
будь не зірватися. Ви вчините дуже мудро, 
якщо замість того, щоб обурюватися, зроби-
те правильні висновки.

Відвідувати перукаря слід 

у такі дні: 1, 4, 7, 8, 9, 15, 17, 

21, 23, 24 та 30 грудня.

МІСЯЧНИЙ  КАЛЕНДАР  СТРИЖОК

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР 

СПРИЯТЛИВИХ ДНІВ 

Щоб усе вдало склада-

лося: плануйте важливі 

справи на такі дні: 6, 16, 21 

та 30 грудня.

Втрачений державний акт на 
право приватної власності на 
земельну ділянку, серія ДП № 
079843 зареєстрований за № 53 
від 11.04.2003 р., на території с. 
Братське Новоолександрівської 
сільської ради, який виданий на 
ТОВ ТВЦ «Іринка», вважати не-
дійсним. 

У зв’язку з втратою свідоцтва на право власності на 
житло, 03.02. 99 р., квартири, сел. Ювілейне, вул. Совхоз-
на, 54-а, кв 57, загальною площею 21, 20 кв. м, видане  
відкритим акціонерним товариством «Дніпроводбуд», 
09. 11. 1997 року, зареєстроване Новомосковським БТІ на 
праві приватної, спільної (сумісної або часткової) влас-
ності записане у реєстрову книгу за № 2045-7, на ім’я 
Ільницької Світлани Олексіївни та членів її сім’ї Іль-
ницького Сергія Петровича,  вважати недійсним.

СМАЧНОГО!
КОРОП У ДУХОВЦІ З КАРТОПЛЕЮ  

Інгредієнти: 1 кг коропа, 1 кг картоплі, 2 цибулини, 1 лимон, 200 
мл сметани, 100 гр вершкового масла, 100 гр твердого сиру, 1 ст. л. 
олії, 1 ч. л. цукру, чорний і білий мелений перець за смаком, сіль за 
смаком. 

Приготування: Коропа очистіть від луски, випатрайте й гарненько 
промийте під проточною водою. Посоліть рибу всередині й зовні й 
залиште на 10 хв. Картоплю почистіть і поріжте скибочками завши-
ршки приблизно 1 см. Цибулю поріжте кільцями. З лимона видавіть 
сік, замаринуйте в ньому цибулю й посипте цукром. Сир потріть на 
дрібній тертці. Розтоплене вершкове масло з’єднайте зі сметаною, до-
дайте сир і перемішайте. На змащений олією лист по центру викла-
діть частину цибулі й картоплі, трохи посоліть і поперчіть. Зверху по-
містіть рибу, навколо неї розкладіть решту картоплі й знову посоліть. 
Полийте страву сметанним соусом. Решту цибулі викладіть поверх 
коропа й відправляй деко в духовку, розігріту до 200°С. Короп у ду-
ховці буде готовий за 30-40 хв., коли зарум’яниться. Подавайте рибу 
гарячою з улюбленими овочами та зеленню.

САЛАТ ІЗ КАПУСТИ
Інгредієнти: 300 гр капусти, 1 морквина, 1 буряк, 1 цибулина, 0,5 ли-

мона, зелень (кріп, петрушка), 3 ст. л. олії, 2 ст. л. цукру, сіль за смаком.
Приготування: капусту тоненько нашаткуйте в глибоку миску. По-

соліть, перемішайте, трохи помніть,  щоб капуста кра-
ще просолилася. Залиште посолену 
капусту на 10 хв., а потім, якщо 
вийшло багато соку, можете зайвий 
злити. Цибулю поріжте тоненькими 
півкільцями, збризніть лимонним со-
ком, посипте цукром і також залиште 
на 10 хв. промаринуватися. Моркву 
та буряк натріть на крупній тертці. 
Подрібніть зелень. З’єднайте капусту, 
моркву, буряк, цибулю та зелень. До-
дайте цукор, лимонний сік, посоліть за 
смаком, заправте олією й перемішайте. 
Дайте салату з капусти настоятися ще 
10 хв. і подавайте до столу.

КВАСОЛЯ З ГРИБАМИ В ГОРЩИКАХ
Інгредієнти: 2 склянки квасолі, 300 гр. печериць, 2 л води, 3 цибу-

лини, 2 морквини, олія, вершкове масло, сіль, перець на смак.
Приготування: Квасолю замочіть у воді на 6-10 годин, щогодини змі-

нюючи воду, або залишіть на ніч, додавши у воду 1 ч. л. соди. Воду злий-
те, вимочену квасолю добре промийте, залийте свіжою холодною водою 
й варіть до готовності. Печериці поріжте пластинками, цибулю півкіль-
цями, моркву потріть на крупній терці. В сковороді розігрійте олію, по-
кладіть цибулю, смажте 7 хв., додайте потерту моркву та порізані пече-
риці. Смажте на невеликому вогні 10 хв., постійно помішуючи. З готової 
квасолі злийте воду в окрему посудину. Змішайте квасолю з грибною 
смажанкою, посоліть, поперчіть. Розкладіть у горщики, налийте 2-3 ст.л. 
квасолевого бульйону. У кожен горщик покладіть грудочку вершкового 
масла. Поставте в духовку, готуйте при температурі 170 °С 30-40 хв.

ПИРІГ ІЗ ГАРБУЗОМ І ЯБЛУКАМИ
Інгредієнти: борошно – 100 гр, яйця – 3шт, масло вершкове – 25 гр, 

цукор – 100 гр + 50 гр (для начинки), ванілін, сир – 200 гр, сметана 
– 1ст.л., гарбуз – невеликий шматочок, яблука – 2 шт., горіхи або су-
хофрукти. 

Приготування: Відокремте яєчні жовтки від білків, жовтки розітріть 
із половиною цукру, додайте вершкове масло, ванілін і поступово, під-
мішуючи борошно, замішуйте тісто. Тісто має бути не дуже густим і 
насилу стікати з ложки, при бажанні, якщо ви хочете домогтися ще біль-
шої пишності пирога, можна додати в тісто щіпку соди, гашеної в оцті. 
Відокремлені яєчні білки слід поставити в холодильник, на час приготу-
вання тіста, а потім, вже охолоджені білки збивайте з цукром, порційно 
додаючи до збитих в міцну піну, білкам. Збиту білкову масу, потроху, 
підмішуйте до замішаного тіста, коригуйте його консистенцію, додаючи 
борошно. Прогрійте духовку до 180°С, на заздалегідь приготовлену фор-
му покладіть спеціальний папір для випічки й виливайте готове тісто. 
Далі наріжте гарбуз на дуже тонкі пластинки, а яблука більш крупніши-
ми, потім викладіть зверху на тісто часточки в довільному вигляді. Ви-
пікайте пиріг приблизно 30 хв. Готовий пиріг вийміть із духовки, поки 
він буде охолоджуватися, займіться приготуванням сирної начинки. Ча-
стину сиру залиште для прикраси зверху пирога, а іншу прокрутіть на 
м’ясорубці, потім додайте сметану й трохи цукру. Пиріг розріжте впопе-
рек на дві половинки й виклададіть приготовану сирну начинку. Зверху 
покладіть іншу половинку пирога, прикрашену часточками гарбуза й 
яблук. Все посипте розсипчастим сиром. 

З метою попере-
дження пожеж че-
рез дитячі пустощі 
з вогнем у Дніпропетровському районі 
нещодавно був проведений тиждень 
безпеки життєдіяльності. Рятуваль-
ники Дніпропетровського районного 
сектору відвідали Комунальний заклад 
«Дошкільний навчальний заклад (ясла 
садок) комбінованого типу №6 «Черво-
на шапочка» селища Ювілейне. В рам-
ках заходу рятувальники провели бесі-
ди з дітьми вікової категорії від 3 до 5 
років. Бесіда проводилась у вигляді гри, 
основною темою якої стали питання до-
тримання правил пожежної безпеки в побуті та порядок дій малечі у разі виникнення пожежі.

Діти активно відповідали на запитання про те, як треба поводитись під час пожеж та ін-
ших надзвичайних ситуацій, знають номери служб, за якими треба звертатися по допомогу. 
На превеликий жаль, діти потрапляють у складні та небезпечні для життя ситуації через 
незнання чи нехтування елементарними правилами безпеки.

Малеча та вихователі залишились задоволеними зустріччю, та завжди раді бачити знов 
співробітників ДСНС у себе в гостях. Рятувальники також попросили педагогів провести 
профілактичні бесіди з батьками дошкільнят та попередити не залишати їх без нагляду вдома.

В’ячеслав БІЛАШЕНКО, начальник Дніпропетровського районного сектору 
ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

ДСНС ІНФОРМУЄ

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

У Горьківській сільській раді 15. 11. 2015 р. пройшло повторне 
голосування по одномандатному округу № 14, зареєстрована об-

раним депутатом Любов Володимирівна Набокіна, 1959 р. н., освіта – середня спеціальна, 
позапартійна, посада – листоноша, місце роботи – ДДППЗ «Укрпошта», місце проживання 
с. Шевченко, суб’єкт висування – Дніпропетровська районна організація Політична партія 
«Українське об’єднання патріотів УКРОП». 

ДО УВАГИ

ПОВІДОМЛЕННЯ про розгляд містобудівної документації 
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови території в приміщенні Новоолек-

сандрівської с/р (с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 74) оприлюднено проект «Детальний 
план частини території кварталу між вулицями Тополина та Панікахи в с-щі Дослідне Но-
воолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області 
щодо можливості будівництва об’єкту автосервісу».

ДПТ розроблений на підставі рішення Новоолександрівської с/р VI/L від 15.09.2015р. Го-
ловною метою проекту є: уточнення у більш крупному масштабі положень генерального 
плану населеного пункту; визначення всіх планувальних обмежень використання території 
згідно з ДБН; визначення напрямків організації транспортного і пішохідного руху; обґрун-
тування потреб та містобудівний розрахунок забудови нових земельних ділянок і визначен-
ня їх цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціональ-
ного використання.

Основні положення та ДПТ представлені для ознайомлення в робочі дні з 27.11.2015р. по 
11.12.2015р., пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на адресу Новоолексан-
дрівської с/р до 11.12.2015р., тел. для довідок (056)712-33-86.

ДП «ДГ ДДС ІОБ НААН» здає в оренду нежитлові приміщення, загальною площею: 47 м2 
для розміщення торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів та товарів підакциз-
ної групи. Вартість приміщення за незалежною оцінкою становить 140 640 грн.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – листопад 2015 р. становить 
2082,18 грн без ПДВ (орендна ставка 18%) розташоване приміщення за адресою: с. Олексан-
дрівка, вул. Дослідна, 107. 

142,2 м2 для розміщення олійниці. Вартість приміщення за незалежною оцінкою стано-
вить 159 010 грн. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – листопад 
2015 р., становить 1961,79 грн без ПДВ (орендна ставка 15%), розташоване приміщення за 
адресою: с. Олександрівка, вул. Дослідна, 1. 

Максимально можливий строк оренди – 2 роки 11 місяців.
У разі надходження додаткових заяв буде оголошений конкурс на право оренди даних об’єктів.
Кінцевий термін прийняття пропозицій для участі в конкурсі 16.12.2015 р.
Конкурс відбудеться 17.12.2015 р. о 10.00.
Звертатися за адресою: с. Олександрівка, вул. Опитна, 1, тел. 712-61-03, факс 712-60-25.
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Протягом осінніх канікул 
у м. Дніпропетровську про-
ходила відкрита першість 
дитячо-юнацької школи №13 
з настільного тенісу. В цьому 
турнірі брали участь наймо-
лодші тенісисти, що займа-
ються в ДЮКФП у тренера 
Світлани Жидченко.

У віковій категорії 2006 р. 
н. і молодше серед дівчат чем-
піонкою стала Арина Ткач, а 
срібною призеркою – Олек-
сандра Антипова.

Серед хлопчиків бронзо-
вим призером став Артем Песоцький. 

Також гарно виступили Єгор Трофименко, 
Володимир Аршинець, Ярослав Юдин, Ар-
сеній Власов, Дар’я Темкіна. Незважаючи на 
те, що у більшості цих дітей це перші змаган-
ня, вони боролися та намагалися перемогти 
більш досвідчених суперників. Вони молодці. 

Спортсмени були нагороджені ме-
далями та солодким призом.

Також 14-15 листопада 2015 року 
в м. Дніпропетровську відбувся 
відкритий кубок міста з настільно-
го тенісу, де змагалися всі бажаючі 
без вікових обмежень. Від ДЮКФП 
у цих змаганнях брала участь Олек-
сандра Сова (тренер Жидченко 
С.М.), яка посіла 3-є місце, посту-
пившись лише майстрам спорту в 
дуже запеклій боротьбі.

Вітаємо Олександру. Це її не 
перша перемога. Вона учасниця й 
призерка багатьох Всеукраїнських 

турнірів, також у цьому році виступає в складі 
жіночої збірної міста Дніпропетровськ у клуб-
ному чемпіонаті України з настільного тенісу.

Побажаємо нашим майстрам малої ра-
кетки нових досягнень!

Анатолій ПОЛУПАНОВ, директор 
ДЮКФП Дніпропетровського району.

Минулої суботи на базі  Дніпропетровського ди-
тячо-юнацького центру міжнародного співробітни-
цтва «Колобок» відбулися обласні змагання зі ске-
лелазіння серед учнівської та студентської молоді. 
Дніпропетровський район представляла команда 
Будинку дитячої творчості, учні Баглійської СШ 
та учні Підгородненської СШ-2. Програма змагань 
включала подолання вертикальної штучної скель-
ної ділянки на швидкість. Висота скелі 12 метрів. 
У змаганнях брали участь 135 дітей із 16 команд, 
які представляли м. Дніпропетровськ, Кривий Ріг, 
Дніпродзержинськ, Солоне, Жовті Води, Вільно-
гірськ, Верхньодніпровськ та ін.

Наші спортсмени в командному заліку здобули 
четверте місце, поступившись трьом командам м. 

Дніпропетровська. Призерами змагань в особистому заліку стали учні Баглійської СШ: Ігор 
Парій – III місце, Ангеліна Семон – III місце  (тренер Любов Люфтик). Це поки маленькі 
спортсмени, але це справжні бійці.

Вітаємо переможців і бажаємо нових досягнень!
Любов ЛЮФТИК, керівник туристичного гуртку Будинку дитячої 
творчості, вчитель Баглійської СШ.

ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ

НОВІ  ДОСЯГНЕННЯ  НАШИХ  ЮНИХ  ТЕНІСИСТІВ

СПОРТ

ПЕРЕМОЖЦІ  ЗІ  СКЕЛЕЛАЗІННЯ Нещодавно в житті районної 
дитячої бібліотеки та її корис-
тувачів сталася приємна подія. 
Дніпропетровська «Экопицца 
– доставка пиццы с пользой» 
після проведеної нею акції «По-
даруй книгу для бібліотеки», 
привезли нам у подарунок 148 
дитячих книг. 

Пані Наталя, представник фір-
ми, акцентувала увагу при вру-
ченні книг на тому, що дізналася 
із соціальних мереж про роботу 
нашої бібліотеки й вирішила, що 
отримані від відвідувачів піцерії 
книги обов’язково потраплять до 
Підгородного. 

Працівники РДБ щиро вдячні 
всьому персоналу «Экопиццы» 
за щире прагнення допомогти 
нам поповнити наші фонди ці-
кавими та яскравими книгами. І 
головне, хочеться подякувати їм 
за небайдужість до проблем сьо-
годення й прагнення надавати 

реальну допомогу в інтелектуальному розвитку підростаючого покоління. 
Тетяна РУХЛІНСЬКА, заступник директора по роботі з дітьми.

ПРИЄМНА ПОДІЯ

ПОДАРУЙ  КНИГУ 
ДЛЯ  БІБЛІОТЕКИ 

20 листопада молода пара 
Микола БОЛЬНИХ 

та Наталія ІЛЛЕНЗЄЄР 
поєднали свої серця в Будинку 

урочистих подій Новоолександрів-
ської сільської ради. 
Тож зичимо вам у законному шлюбі 
В любові незгасній пройти до кінця! 
Хай вам у житті устеляють дороги 

Рожеві світанки й квітучі роки. 
Хай ваші дві зірки на небі нічному 

Осяють щасливу та радісну путь, 
А стріли Амура 

в безмежжі земному 
Взаємне кохання 

й повагу несуть!
Урочисту реєстрацію 

шлюбу проводили Олена Сторчеус, спеціаліст сільської ради та Альона Тирса, юрист сільської 
ради. Справжнім подарунком для новоствореної української сім’ї стало привітання Любові Ляп-
ченко, начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського ра-

йонного управління юстиції у Дніпропетровській області, яка вручила абонемент 
на річну підписку газети «Дніпровська зоря», щоб молодята завжди тримали 

руку на пульсі районних подій, брали активну участь у житті громади та 
доторкнулися до живої історії Дніпропетровського району.

Днями відсвяткував 
свій ювілей начальник 
управління Державного 
казначейства у Дніпропе-
тровському районі 

Андрій МІЩУК. 
Шановний Андрію 

Романовичу! 
Щиро вітаємо Вас із 

40-річчям!
Міцного Вам здоров’я, 

родинного щастя, успіхів у 
професійній діяльно-
сті. Нехай Ваш дім 

повниться до-
бром і благополуччям, а удача буде Вашою 

надійною супутницею на життєвих до-
рогах.
Бажаємо Вам великих 

справ, заслужених успіхів та 
втілення найзаповітніших мрій.

З повагою
КЕРІВНИЦТВО ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКОГО РАЙОНУ.

У минулому номері газети ми вже друкували звер-
нення Олени Гуржій, директора Центру соціальної 
підтримки дітей і сімей «Добре вдома», про надання 
допомоги Сергію Годіну. 5 листопада вже пройшла 
успішно перша операція. Сергію відновили носові 
ходи й наростили хрящову тканину, поставили імп-
ланти – крила носа, це коштувало 18 тис. грн. Ми 
вдячні ПБО «Надія і житло для дітей в Україні» за 
оплату першої операції. Попереду ще 4 операції, 
одна з яких із – повернення слуху. 

Просимо небайдужих людей узяти участь у зборі 
коштів. Необхідно ще 50 тис. грн. Ми можемо допомогти Сергійкові разом.

Реквізити для надання допомоги: Благодійна організація «Міжнародний 
благодійний фонд соціальних інновацій «Вір. Сподівайся. Живи». 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 40058145; р/р 26008585422900; 
ПАТ «УкрСиббанк»; МФО 351005.
Мета платежу: благодійна допомога на операцію Годіна Сергія.

ПОТРІБНА НАША ДОПОМОГА ЩОБ  РАДІТИ  ЖИТТЮ

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Європейський суд є наднаціональ-

ною міжнародною судовою установою, 
яка розглядає скарги осіб щодо пору-
шення їхніх прав державами – сторона-
ми Конвенції. Особа можете звернутися 
до Суду, якщо вважаєте, що особисто є 
жертвою порушення однією з держав 
прав чи свобод, які захищаються Кон-
венцією та протоколами до неї. Відпо-
відно, Суд не виконує функції націо-
нального суду та не має повноважень 
скасовувати або змінювати рішення 
національних судів, або безпосередньо 
втручатися в діяльність органів влади.

Особа може звернутися до Суду лише 
зі скаргами, предмет яких перебуває у 
сфері відповідальності суб’єкта влад-
них повноважень (наприклад: парла-
менту, суду, прокуратури тощо) однієї 
з цих держав. Суд не розглядає заяви, 
спрямовані проти приватних осіб або 
недержавних інституцій. 

Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд 
приймає заяви до розгляду лише після 
того, як були використані усі внутрішні 
засоби юридичного захисту, і лише про-
тягом шести місяців з дати винесення 
остаточного рішення. 

Надзвичайно важливо, щоб перед 

зверненням до Суду особа використала 
усі засоби судового захисту в державі, 
проти якої спрямована заява. Це озна-
чає, що особі слід спочатку звернутися 
до національних судів, включаючи від-
повідну вищу судову інстанцію, для за-
хисту своїх прав. Крім того, необхідно 
дотримуватись національних процесу-
альних правил, зокрема, передбачених 
законодавством строків. 

Офіційними мовами Суду є англій-
ська та французька, але за бажанням 
особа може звертатися до Секретаріату 
Суду офіційною мовою однієї з держав, 
що ратифікували Конвенцію. Але сам 
Суд вестиме листування англійською чи 
французькою мовою, а особа чи її пред-
ставник, за загальним правилом, повинні 
будуть надсилати подальші зауваження 
англійською чи французькою мовою. 

Суд приймає лише ті заяви, які надіс-
лані поштою (а не по телефону). Якщо 
надсилати заяву електронною поштою 
або факсом, обов’язково потрібно про-
дублювати її звичайною поштою. Також 
немає необхідності бути особисто при-
сутнім у Суді для усного викладення 
обставин справи. Листи і документи, які 
надсилаються до Суду, не слід прошива-

ти степлером, склеювати чи скріплювати 
іншим чином. Усі сторінки повинні бути 
послідовно пронумеровані.

Кожна заява, подається на бланку, 
наданому Секретаріатом, якщо Суд не 
вирішить інакше. В ній мають бути за-
значені: ім’я, дата народження, грома-
дянство та адреса заявника і, якщо заяв-
ник є юридичною особою, повна назва, 
дата створення чи реєстрації, офіційний 
реєстраційний номер (за наявності) та 
офіційна адреса; якщо у заявника є пред-
ставник, його ім’я, рід занять, адреса, 
номери телефону і факсу та електронна 
адреса; найменування сторін, проти 
яких подається заява; стислий і розбір-
ливий виклад фактів; стислий і розбірли-
вий виклад стверджуваного порушення 
Конвенції та відповідних аргументів; 
стислий виклад інформації про дотри-
мання заявником умов прийнятності, 
викладених у статті 35 §1 Конвенції.

Заявник може доповнити цю інфор-
мацію у вигляді додатків з викладом 
подробиць щодо фактів. Ця інформа-
ція повинна бути викладена не більш, 
ніж на 20 сторінках.

Формуляр повинен бути підписаний 
заявником чи його представником. До 

формуляра слід додати: копії докумен-
тів щодо судових та інших рішень чи 
заходів, на які скаржиться заявник; копії 
документів та рішень, які показують, що 
заявник використав усі внутрішні засоби 
правового захисту, а також дотримався 
терміну вказаного у статті 35 § 1 Конвен-
ції; копії документів стосовно будь-якої 
іншої процедури міжнародного розслі-
дування чи врегулювання, які мають 
відношення до справи (на наявності); 
якщо у заявника є представник, оригінал 
довіреності, підписаний заявником.

Заявникам слід знати, що вони по-
винні інформувати Суд про зміни їх-
ньої адреси чи будь-яких обставин, 
що мають відношення до заяви.

Усю кореспонденцію стосовно скарги 
необхідно надсилати за адресою: 

The Registrar 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F–67075 STRASBOURG CEDEX 
FRANCE – ФРАНЦІЯ. 
Після отримання першого листа або 

формуляру заяви Секретаріат Суду над-
силає відповідь з повідомленням про 
те, що за іменем заявника було відкрито 
справу, номер якої потрібно зазначати в 

усіх наступних листах до Суду. Надалі до 
заявника можуть звернутися за додатко-
вою інформацією, документами чи роз’яс-
неннями, пов’язаними із заявою. 

Особа має своєчасно і сумлінно від-
повідати на листи Секретаріату Суду. 
Будь-яка затримка з відповіддю може 
розцінюватися як те, що особа не зацікав-
лена у продовженні провадження в Суді, і 
розгляд заяви, відповідно, припиняється. 

Формуляр, нотатки до його заповне-
ння знаходяться у вільному доступі на 
офіційному сайті Головного територі-
ального управління юстиції у Дніпро-
петровській області http://obljust.gov.ua у 
рубриці Регіональне відділення Секрета-
ріату Урядового уповноваженого у спра-
вах Європейського суду з прав людини. 

Консультації щодо порядку звернення 
до Європейського суду з прав людини 
можна отримати у Головному територі-
альному управлінні юстиції у Дніпропе-
тровській області за тел. (0562) 31-46-94, 
47-14-62. Крім того, консультативну допо-
могу з вищезазначеного питання можли-
во отримати в цьому відділі у прийомний 
день – кожного четверга.

Дніпропетровське район-
не управління юстиції.


