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В РУКАХ ЛІКАРІВ – НЕВИПИТА ЧАША ЖИТТЯ

Їм стоячи аплодували всі учасники церемонії нагородження. Кожен укра-
їнець подумки підтримав рішення щодо цієї нагороди. Адже кожен день їм 
говорять «Спасибі» десятки врятованих героїв, за них моляться сотні мате-
рів, чиї сини боронять кордони нашої держави на сході країни.

21 березня в Київському палаці «Україна» відбулося нагороджен-
ня лауреатів загальнодержавної премії «Людина року-2014». Премією 
«Кумир українців» у нововведеній спеціальній категорії «Обранці до-
блесті» був нагороджений головний лікар Дніпропетровської облас-
ної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко.  

«Людина року» – престижні нагороди, за допо-
могою яких українці віддають данину визнання й 
щирої подяки відомим політикам і громадським 
діячам міжнародного масштабу, авторитетним ди-
пломатам і меценатам, видатним представникам 
культури й мистецтва за їх непідробну любов до 
України, за повагу до нашої історії й наших тра-
дицій, за їх безпосередній внесок у становлення 
істинно незалежної української держави. Цього 
року програму, якій майже два десятиліття, об’єд-
нувала загальнонаціональна ідея, героїзм і хоро-
брість наших захисників та мужність волонтерів.

Сергій Риженко став справжнім кумиром укра-
їнців. Тисячі користувачів «Фейсбук» кожного ранку зі сльозами на очах 
читали короткі звіти головного лікаря про прожиту добу. І шепотіли «Дя-
куємо», коли бачили коротке слово «Встигли».  

– На сцену я піднявся разом зі своїми колегами, – розповідає Сергій Анато-
лійович, – адже так було справедливо. Ця премія, за великим рахунком, за-
слуга всього колективу, всіх, хто працює у нашій лікарні – лікарів, медсестер, 
молодшого медичного персоналу. Всіх, хто рятує життя українських героїв.

РЯТУВАТИ, НАВІТЬ ЯКЩО ЦЕ НЕМОЖЛИВО 
Зустрічаюсь із головним лікарем у його кабінеті. Вдивляюсь в добре 

усміхнене обличчя людини, яку багато врятованих людей вважають над-
людиною, чарівником. Його 
очі  надзвичайно втомлені, 
але світяться надією й упев-
неністю. Сергій Анатолійо-
вич гортає сторінки свого 
блокноту, який постійно під 
час медичних оглядів паці-
єнтів поповнюється новими 
записами.

– Якби Ви знали, які довгі 
ночі у нас… Хірургам часом 
доводиться за одну ніч прово-
дити по декілька надскладних 
операцій… У таких умовах 
колеги стали однією родиною. 
Як у справжній сім’ї, ми розу-
міємо один одного з півслова, всі миті радощів і всі печалі переживаємо разом. 

З перших хвилин перебування хворого в нашій лікарні вступає в силу право 
людини на життя. Медицина – це, перш за все, філософія. І найбіль-
шим щастям для мене і моїх колег є той факт, коли людина, нехай піс-
ля декількох складних операцій, та все ж залишається живою. Наш 
девіз: негайно рятувати людину, навіть, якщо це неможливо… Часом 
на операційний стіл потрапляють герої, в яких металу більше ніж 
плоті. Але вони всупереч всім законам буття виживають!.. Зі свого 
боку ми намагаємось зробити все можливе, щоб пацієнти не втрати-
ли очі, кінцівки, інші частини тіла, але головне – зберегти життя! Ви 
знаєте, патріотизм надзвичайно загартовує людей. Наші воїни мають 
колосальну мотивацію жити, адже саме в ім’я миру й спокою рідної 

країни, заради світлого майбутнього своїх 
рідних вони дивилися в очі смерті там, на 
сході України, де ворог намагається віді-
брати в нас мрію про краще «завтра».  

На жаль, бувають і невдачі. Та це для 
лікарів теж своєрідний крок уперед, бо 
дають колегам неоціненний досвід… 
Адже приклади, як відомо, корисніші 
будь-яких правил.

З весни минулого року до лікарні надійшло 
більше 1200 поранених, 99 відсотків наших за-
хисників врятовані ціною надлюдських зусиль 
медиків-професіоналів.

ВІКОВИМ ТРАДИЦІЯМ ВІРНІ
Лікарня Мечникова – один із найстаріших ліку-

вальних закладів України. Охорона здоров’я Дні-
пропетровщини бере свій початок саме звідси. 

Архівні документи свідчать про те, що 11 травня 1798 року Наказом громад-
ської благодійності (відомство започатковано Катериною II) у місті Єкатери-
нославі заснована лікарня, до складу якої входили сама лікарня на 40 соматич-
них місць, богадільня на 30 ліжок і будинок душевнохворих на 36 місць.

Першими працівниками, відповідно до штатів 1798-1799 років, були лі-
кар, титулярний Радник Олексій Белицький, помічник наглядача Максим 
Шустенков і сторож Василь Никитович.

Називався заклад Єкатеринославська Губернська лікарня й розміщу-
вався на п’ятнадцяти гектарах землі в східній частині міста – Соборній 

площі (нині Жовтнева площа). На цій же території 
й знаходиться зараз лікарня Мечникова.

На базі лікарні знаходяться дванадцять кафедр 
Дніпропетровської державної медичної академії, 
що дає змогу швидше та ефективніше проводити 
медичні консиліуми. 

І в мирний час мечніковці були на передовій. 
Наприклад, лікарня Мечникова є головним регі-
ональним спеціалізованим лікувальним закладом 
для надання медичної допомоги постраждалому 
від аварії на ЧАЕС населенню.

Відразу ж після аварії на ЧАЕС колектив лі-
карні почав прийом постраждалих. Наказом го-

ловного лікаря Володимира Павлова були організовані штаб і пункт, де 
цілодобово проводився дозиметричний контроль і дезактивація осіб, ева-
куйованих із зони відчуження. Відкрились три токсико-терапевтичних 
відділення на 120 ліжок.

З 1997 року в лікарні функціонує відділення для хворих Чорнобильсько-
го контингенту. Воно відразу стало заповненим. Пацієнти мають змогу 
отримати сучасну діагностику та відповідне лікування. 

Лише в останні роки саме сюди привозили постраждалих під час вибуху газу 
на вулиці Мандриківській, скалічених внаслідок страшних аварій у Марганці 
та на житловому масиві Перемога, потерпілих від терактів у Дніпропетровську.

«Та таких травм, з якими сьогодні потрапляють із зони проведення АТО, 
ніхто з нас ніколи не бачив, – розповідає заступник головного лікаря 
з хірургічної допомоги Юрій Скребець. Тому наш колектив згуртував-
ся як ніколи, всі проявляють надзвичайні професійні й людські якості. 
Сьогодні можу з впевненістю сказати, що такого набутого досвіду ліку-
вання тяжких осколкових поранень, який ми здобули за цей час, немає 
в жодного лікувального закладу в Європі. Використовуємо неоціненний 
досвід лікарів, які рятували поранених в Афганістані, консультуємось 
в надскладних ситуаціях з лікарями Ізраїлю, які часто мають справу з 
вогняними пораненнями. Багато підходів у лікуванні хворих мирних 
часів доводиться докорінно змінювати та удосконалювати.

АНГЕЛИ У БІЛИХ ХАЛАТАХ
Майже рік щодоби сюди надходять найтяжчі поранені. Не дивлячись 

на критичну, непередбачувану ситуацію, що склалася, лікарям вдалося 
швидко адаптуватись, переобладнатись та створити дуже ефективний 
алгоритм надання високоспеціалізованої допомоги великій кількості 

надскладних пацієнтів.
«Перші герої, які отримали поранення під час бойових дій в зоні АТО 

з’явилися у нас 9 травня 2014 року, – продовжує розповідь Юрій Скребець. 
Тоді їх було 16. А ось у серпні 2014 із зони АТО до нас надійшло 309 осіб.

На сьогодні проліковано більше 1200 поранених, які провели у відді-
леннях лікарні понад 9 500 ліжко-днів. Хірурги по дванадцять годин не 
виходили з операційних.

Найбільш тяжкі поранені, здебільшого прямо з передової, без надання кваліфі-
кованої допомоги (допомога лише в межах само- та взаємопомічі) надходили у 
червні-липні. Адекватне діагностування, протишокові заходи, гемотрансфузій-
на терапія, зупинка кровотечі в більшості випадків, на жаль, були відсутні. 

(Продовження читайте на 3 стор.)

Жага життя або професіона-
лізм лікарів Мечникова

Усі п’ять вчорашніх бійців 
прийшли до тями.

Вони вижили у ворожому се-
редовищі, радіють, що в Дніпрі.

Лежать тихо, намагаються 
знайти сенс життя в нетрях ду-
мок.

Боєць у реанімації з по-
смішкою дивиться на зайчика, 
подарованого дитиною. Мрії.

P.S. Вночі надійшло ще 5 по-
ранених. Два важких.

(Зі сторінки С. Риженка 
в Фейсбуці)
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КОЛЕГІЯ

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 
УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ

На виконання розпорядження голови 
Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації від 12 січня 2015 року №Р-
5/0/3-15, розпорядженням голови рай-
держадміністрації від 27 січня 2015 року 
№Р-22/0/291-15 на території Дніпропе-
тровського району створено комісію щодо 
забезпечення законності з питань надання 
земельних ділянок учасникам бойових дій, 
які безпосередньо виконували військовий 
обов’язок щодо захисту мирних громадян 
під час антитерористичної операції. Ос-
новними цілями комісії є забезпечення 
законності при наданні земельних ділянок 
відповідній категорії громадян, створення 
передумов для безперешкодного доступу 
громадян до інформації про вільні земель-
ні ділянки на території району та неухиль-
не задоволення їх потреб. Метою діяльно-
сті комісії є безпосередня активна участь у 
реалізації завдань держави та діяльність на 
користь суспільству.

Щотижня проводяться засідання комісії, 
на яких вирішуються актуальні пробле-
ми з питань виділення земельних ділянок 
учасникам антитерористичної операції, 
узагальнюється та аналізується інформа-
ція щодо земельних ділянок на території 
району, ведеться статистичний облік гро-
мадян, які вже отримали дозвіл на відве-
дення землі, а також тих, чия заява знахо-
диться на стадії розгляду.

Переважна більшість громадян, чиї 
звернення були розглянуті на засіданнях 
комісії, вже отримали дозволи на відве-
дення земельних ділянок у відповідній 
місцевості. Для термінового влагодження 
питань, що виникають при проведенні ви-
ділення землі, комісія взаємодіє з іншими 
органами виконавчої влади та при необ-
хідності направляє до них свої звернення. 
Рішення комісії є такими, що носять ре-
комендаційний характер та ґрунтуються 
на нормах чинного законодавства. Окре-
мо слід зазначити, що діяльність комісії 
спрямована на забезпечення визнання та 
захисту прав громадян і створення умов 
для їх реалізації в такий нелегкий для на-
шої держави час.

Владислав КОЛЕСНИКОВ, 
головний спеціаліст відділу правово-
го забезпечення.

Нещодавно в місті Львів відбулася ознайомча зу-
стріч громадських діячів Дніпропетровська та поса-
дових осіб Дніпропетровської районної ради на чолі з 
Віталієм Жеганським з громадськими організаціями 
Львівщини. Захід відбувався у рамках проекту «Роз-
виток та підтримка місцевих громад у малих містах 
та сільських районах Дніпропетровської області», що 
реалізується Центром підтримки громадських і куль-
турних ініціатив «Тамариск» у партнерстві з Дніпро-
петровською районною радою,  ГО «Центр громад-
ської адвокатури» за підтримки Фонду сприяння де-
мократії Посольства США в Україні.

У перший день візиту представники Дніпропетров-
щини завітали до громадських організацій: «Товари-
ство Лева» – однієї з найбільш авторитетних громад-
ських організацій Західного регіону України; «Захід-
ноукраїнський ресурсний центр» – першого в Україні 
ресурсного центру для недержавних організацій; «За-
хідноукраїнський ресурсний центр «Жіночі перспек-
тиви» – унікального по своїй суті об’єднання громадян. 

Першими учасників візиту зустрічали члени ГО 
«Товариство Лева». Заступник голови правління Ігор 
Добко ознайомив присутніх із історією створення й 
досвідом діяльності організації та передав слово коор-
динатору лабораторії соціальних ініціатив «Пошук» 
Людмилі  Роман, яка дуже цікаво розповіла про про-
екти, що реалізує їх організація.

Андрій Кирчів – член «Товариства Лева» та вико-
навчий директор асоціації «Енергоефективні міста 
України» – звернувся до присутніх із пропозицією 
долучитися до спільної праці з організації комплек-
су заходів із підвищення поінформованості місцевих 
громад щодо проблем енергоефективності та захисту 
й збереження довкілля, що підтримав та наголосив на 
його надзвичайній важливості  Віталій Жеганський.

Також відбулася зустріч в офісі громадської органі-
зації «Західноукраїнського ресурсного центру». Гос-
тей міста зустріли Петро Лазарчук і Левко Довган. 
Учасники заходу мали змогу з перших уст почути про 
діючі проекти організації та поспілкуватися з мене-
джерами проектів і отримати неоціненний досвід.

Остання зустріч першого дня відбулася в офісі гро-
мадської організації «Західноукраїнський ресурсний 
центр «Жіночі перспективи». Президент організації 
Любов Максимович розповіла присутнім, що органі-
зація створена понад 10 років тому жінками-фахівця-
ми у галузі економіки, права, психології та соціальної 
роботи, з акцентуацією діяльності на таких основних 
проблемах, як: правовий захист жінок, гендерна рів-
ність, розвиток жіночого підприємництва, жіноче лі-
дерство тощо. 

Другий день розпочався візитом до громадських 
організацій «Центр освітніх технологій», «Європей-
ський діалог» і «Зелений хрест».

У другій половині дня громадські діячі із Дніпро-
петровщини завітали до об’єднання «Самопоміч», 
де з ними зустрілися керівник Андрій Шевців і за-
ступник керівника з загально-організаційних пи-
тань Оксана Страз.

Завершуючи візит, Віталій Жеганський подякував 
директорові ЦПГКІ «Тамариск» Тетяні Карельській за 
організацію візиту, громадським діячам Львівщини за 
цікаві та змістовні зустрічі. Також Віталій Володимиро-
вич наголосив на необхідності проведення таких візитів 
для набуття позитивного досвіду, подальшої співпраці 
та партнерства для розвитку територіальних громад.

Олександр МІТЬКОВ, 
головний спеціаліст відділу соціально-економіч-
ного розвитку та комунальної власності виконав-
чого апарату райради.  

ПІДТРИМКА МІСЦЕВИХ ГРОМАД

ВИВЧАЄМО  ПОЗИТИВНИЙ  ДОСВІД

ВІДДІЛ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДРДА ІНФОРМУЄ

Відповідно до плану основних за-
ходів у середу відбулося засідання 

колегії райдержадміністрації під головуванням Едуарда 
Підлубного, голови РДА. В роботі колегії взяли участь: 
керівники структурних підрозділів РДА, районних управ-
лінь, голови виконкомів місцевих рад, працівники апарату 
райдержадміністрації.

На розгляд колегії виносили-
ся наступні питання: про стан 
підготовки сільськогосподар-
ських підприємств усіх форм 
власності до проведення комплексу весняно-польових робіт 
у 2015 році та про створення умов рівного доступу до якісної 
освіти дітей із особливими освітніми потребами.

З першого питання доповіла Тетяна Ткач, начальник 
управління агропромислового розвитку райдержадміні-
страції, яка наголосила, що погодно-кліматичні умови цієї 
весни потребують від сільськогосподарських трударів про-
вести весь комплекс робіт у стислі терміни при високій ак-
тивності та якості: «Загальна площа ріллі в обробітку в цьо-
му році складає 87,5 тис. га, з них посівна площа 83 тис. га. 
Згідно робочого плану необхідно заборонувати 55,4 тис. га, 
провести культивацію на площі 53,5 тис. га, посіяти ярових 
зернових культур на площі 20,1 тис. га, з них ярового ячме-
ню 3,9 тис. га, кукурудзи 10,0 тис. га, сорго 5,5 тис. га, інших 
зернових культур 1,0 тис.га, соняшнику 18,1 тис. га».

Тетяна Іванівна зазначила, що на сьогоднішній день госпо-
дарствами району проведено боронування на площі 49,6 тис. 
га, або 89%, культивації 15,5 тис. га, або 29%. Посіяно ранніх 
зернових на площі 2,3 тис. га, що становить 70 %. Незаверше-
не виробництво 2014 року, а саме озимий клин склав: озимих 
на зерно – 26,8 тис. га; озимий ріпак 3,5 тис. га.

Озимі культури підживлено на площі майже 20 тис. га, 
що складає 70% від посіяних. Стан озимих культур задо-
вільний та добрий.

У господарствах району забезпеченість насінням ярих 
культур складає 90%, мінеральними добривами 85%, за-
собами захисту рослин 70%. Підготовка техніки до про-
ведення комплексу весняно-польових робіт складає 96%. 
У комплексі весняно-польових робіт буде задіяно на боро-

нуванні майже 180 агрегатів. На культивації планується 
задіяти 90 агрегатів, із них 53 широкозахватних культи-
ваторів. Всього на посіві ярових буде задіяно 80 посівних 
агрегатів, 150 тракторів, 30 автомашин.

Девальвація гривні, подорожчання енергоносіїв, добрив, 
посівного матеріалу, засобів захисту тощо, внесли значні 

корективи в економічну привабливість виробництва сіль-
ськогосподарської продукції. Саме з економічних причин 
підвищення рівня прибутковості та рентабельності сільсько-
господарського виробництва ми маємо орієнтуватись на но-
вітні технології вирощування, які гарантовано забезпечать 
отримання високих врожаїв та якісної сільськогосподарської 
продукції. Подальша дієздатність сільськогосподарських під-
приємств значною мірою буде залежати від ціни на продук-
цію. Адже при таких витратах повинна бути гідна ціна.

З метою ефективного використання зрошувальних земель, 
до початку поливного сезону, необхідно провести ремонт по-
ливної техніки та дощувальних машин, укласти договори на 
подачу води для проведення поливів між водогосподарськи-
ми організаціями та сільгоспвиробниками. Ще рік назад такі 
господарства як ТОВ «Стіл Агро», ТОВ «Агроінвест», ПП 
«Перемога АВК», СПП «Чумаки» планували в 2015 році роз-
почати роботи зі зрошування сільгоспугідь, які вони обро-
бляють. Але надто складна економічна та політична ситуація 
в державі це питання залишає відкритим.

«Незважаючи на всі проблеми, з якими ми зустрічаємось 
щоденно, аграрії Дніпропетровського району докладуть 
максимум зусиль, весь свій професіоналізм та вміння на 
виконання планів і задумів», – зазначила Тетяна Ткач.

З другого питання проінформувала Тетяна Олійник, 
психолог  методичного кабінету відділу освіти райдер-
жадміністрації. Всі питання, винесені на розгляд засі-
дання колегії були детально розглянуті, відповідні роз-
порядження надіслані виконавцям.

Юлія ЧУМАК.

СТАРТУВАВ КОМПЛЕКС ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!

У рамках запровадженої Дні-
пропетровською райдержадмі-
ністрацією комплексної страте-
гії розвитку району, ПАТ «ДТЕК 
Дніпрообленерго» реалізувало 
черговий проект – збудований 
сучасний Центр обслуговуван-
ня клієнтів (ЦОК) у місті Підго-
родному. 

Головна перевага роботи 
ЦОКу – за принципом «єдино-
го вікна». Він дозволить клієн-
там-мешканцям Дніпропетров-
ського району економити час 
на вирішенні організаційних 
питань при оформленні доку-
ментації з електропостачання. 
Відвідувачі ЦОКу зможуть в 
одному місці сплатити рахун-
ки за спожиту електроенергію, 
укласти договір на поставку 
електроенергії, оформити звіт, 
отримати розрахунки й технічні 
умови, вирішити інші питання 
щодо електропостачання. При-
йом громадян ведеться як фізич-
них, так і юридичних осіб. 

Центр обслуговування клі-
єнтів «ДТЕК Дніпрообленер-
го» розташований за адресою:  
м. Підгородне, вул. Піонер-Май-
дан, 48. 

Режим роботи: понеділок-чет-
вер з 8.00 до 17.00 год., п’ятниця 
з 8.00 до 15.45 год. 

Перерва: з 12 до 12.45 год. 
Телефон контакт-центру 

0-800-500-444 (цілодобово).
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Подальше надходження поранених у серпні-вересні уповільнилось, але 

з початку року ми знову спостерігали значне збільшення кількості пацієн-
тів із тяжкими міно-вибуховими травмами.

Внаслідок розгортання досконалої, укомплектованої висококваліфіковани-
ми кадрами, оснащеної та розгалуженої мережі військових польових шпита-
лів, усі поранені зараз надходять до нас після виведення з шоку, гемотранс-
фузійної терапії та виконання невідкладних втручань у польових шпиталях. 
Операції вищих рівнів складності, в тому числі на судинах, виконуються 
зараз там же, що надає нам змогу уникнути численних ампутацій.

Одною з головних проблем, що 
впливає на якість допомоги бій-
цям, це те, що після тривалих су-
динних операцій ми отримуємо 
пацієнтів із гемоглобіном 40-50 
г/л, яким край необхідна адекватна 
гемотрансфузійна терапія.

Надходять поранені, в основ-
ному, з політравмами, коли од-
ночасно уражені багато ділянок 
тіла. Практика первинного огляду 
відпрацьована до дрібниць, відра-
зу ж проводяться всі необхідні 
обстеження. Структуру поранень 
складають вогнепальні переломи 
кісток кінцівок, проникні торакоа-
бдомінальні поранення, баротрав-
ма вибуховою хвилею, вогнепаль-
ні поранення головного мозку, хребтово-спинальні поранення, опіки, сполу-
чена та комбінована травма.

Статистичні показники свідчать, що через реанімаційну залу та відді-
лення анестезіології та інтенсивної терапії пройшли 38,4% поранених. За-
гальна летальність склала 1,1%.

За цей період пораненим виконано понад 950 ургентних оперативних втру-
чань, з них – 250 репозицій вогнепальних переломів кісток кінцівок апара-
тами зовнішньої фіксації. Виконано понад 1000 планових етапних операцій.

Професійна досконалість нейрохірургів лікарні дозволила успішно прове-
сти понад 60 найскладніших оперативних втручань із приводу вогнепальних 
поранень головного та спинного мозку, периферійних 
нервів, магістральних артерій голови та шиї.

Тісна та ефективна взаємодія між хірургічними 
відділеннями № 1 і 2 з профільними реанімаціями 
(ВАІТ №1, ВІТ політравми та ВІТ сепсису), а також 
активне залучення до лікувального процесу голов-
ного хірурга та головного торакального хірурга, 
дозволили врятувати найтяжчих бійців із торакоа-
бдомінальними пораненнями.

За життєвими показаннями пораненим перелито 
221,8 л свіжозамороженої плазми, 331,1 л еритроци-
тарної маси, 53 дози тромбоцитів, 305 доз кріопре-
ципітату, 59,4 л альбуміну. 

Для лікування поранених у лікарні задіяні всі 
підрозділи, пов’язані з наданням невідкладної до-
помоги. 

Звичайно, залишається ще багато проблемних 
питань при наданні медичної допомоги пацієнтам, 
пораненим під час бойових дій у зоні АТО, окрім 
внутрішніх проблем забезпечення та комплектації, визначення алгоритму 
подальшого лікування, реабілітації та проходження ВЛК.

Жоден із співробітників лікарні не залишається осторонь благородної 
справи – рятувати життя людей, – говорить заступник головного лікаря з 
надання екстреної допомоги Олександр Толубаєв. 

У нас активно діє організація молодих лікарів – «Молодіжне крило» 
Мечникова. Молоді медики, наприклад, беруть 
участь у відновному лікуванні бійців.

Окрім лікування величезної кількості військо-
вослужбовців лікарня взяла на себе медобслу-
говування мирних переселенців із Донецької та 
Луганської областей. Звичайно, обслуговуємо й 
своїх основних пацієнтів – мешканців Дніпропе-
тровщини. Планових операцій мирних жителів 
Дніпропетровщини теж ніхто не відміняв, тож 
навантаження на медичний персонал навіть не 
подвійне, а збільшене в рази. Але ніхто й не зби-
рається скаржитися на обставини. Навпаки відчу-
ваємо свою важливу місію, причетність до вели-
кої справи в тяжкий для Батьківщини час.

Робота ведеться і в напрямку поставки нового обладнання. Нещодавно 
ми, приміром, отримали сучасний реанімобіль. Завдяки волонтерам при-
дбано 35 апаратів штучного дихання.

Останнім часом ми отримали допомогу на придбання обладнання на 
суму близько мільйона гривень. Також на суму близько 400 тис. грн було 
проведено техобслуговування дихальної апаратури. Придбати цю техні-
ку допомогли спонсори. 

І ще одним, мало не найголовнішим підрозділом лікарні, без якого не-
можливо було б навіть наблизитись до досягнутого результату, безумовно 
є Волонтерський штаб допомоги пораненим, який взяв на себе відпові-
дальність щодо забезпечення пацієнтів всім необхідним – від ліків до по-
бутових приладів.

Завдяки його роботі вдається перекрити всі нестачі медикаментів та роз-
хідних матеріалів. Особливо це актуально у нічний час, вихідні та святко-
ві дні. Чергують волонтери й у реанімаціях, допомагаючи медсестрам. Ці 

люди теж безкорисливо й самовіддано вносять свій вклад у загальну справу 
спасіння людей. 

Підтримують лікарів і дніпропетровці. Всі пам’ятають вражаючі кадри 
на всіх каналах телебачення, як тисячі мешканців міста й області прийшли 
в лікарню Мечникова здавати кров для поранених. 

УВАГА ДО ПАЦІЄНТА – НАЙКРАЩІ ЛІКИ
Загальнонаціональна премія «Людина року–2014» у номінації «Кумир 

українців» – не тільки престижна нагорода для мечниківців, а й дійсно, 
визнання їх невтомної праці.

Приємно, що отриманий за останній рік дос-
від та вміння лікарів визнають не тільки колеги 
в Україні, а й в Європі та світі. Зараз сюди за 
консультацією звертаються лікарі з інших об-
ластей. Спеціалісти виступили на першій кон-
ференції з військової медицини, яка нещодавно 
відбулася у Києві. Готуються методичні реко-
мендації для МОЗ.

Зараз понад 150 пацієнтів лікарні Мечникова 
знаходяться на реабілітації в зарубіжних кліні-
ках, у тому числі в Польщі, Литві та Німеччині. 

Війна різко змінила сотні людських доль. 
Перебуваючи в лікарні, українські захисники 
діляться спогадами про той страшний період, 
коли отримали поранення.

Зі сльозами на очах згадує колишній донеч-
чанин Олександр свою родину. Дружина та син 
виїхали з Донецька, а він за покликом серця пі-

шов захищати Україну. Біля Іловайська отримав тяжке поранення в ногу, 
лікарі зробили все, щоб врятувати кінцівку та повертають людині здат-
ність ходити без милиць. 

Його портрет висить у Донецьку на Дошці ганьби, яку прикрашає на-
пис: «українські гади». А нещодавно в Донецьку померла мама… Сепа-
ратисти чатували на Олександра, гадали, що він приїде попрощатися з 
ненькою. Чекали з автоматами на горищі, на городі, супроводжували лю-
дей на кладовищі.

Олександра сповістили знайомі, що його рідний будинок заселили чужі 
люди. «Найцінніше, що там залишилось, – з болем у голосі говорить по-

ранений бієць, – це вівчарка, яку 
я вигодував із маленького цуце-
няти. Вона мабуть думає, що я її 
зрадив…»

Тому найбільша мрія Олексан-
дра – повернутися з перемогою на  
батьківське подвір’я та обійняти  
свого чотириногого друга. 

У лікарняній палаті поруч із 
ним – тезка Олександр з Харків-
щини. Йому – 22 роки, вдома на 
юного героя чекають мама, брат 
та сестра. Хлопець вже вдруге 
лікується на Дніпропетровщині. 
Перше поранення отримав під 
Іловайськом. Тоді допомогу вої-
ну надавали в міській клінічній 
лікарні №2. 

Важке поранення в ліву ногу 
Олександр отримав нещодавно на Луганщині. Рідним він не говорить про 
те, що поки йому треба лежати, не рухатися. Сказав мамі, що треба трохи 
підлікуватися – щоб не хвилювалася. 

«Коли мене везли у «швидкій» – згадує хлопець, – я був впевнений, що 
ногу ампутують, я втратив багато крові, ногу вже не відчував. Але лікарі 
тут творять дива – вірю, що скоро я неодмінно буду ходити. Звичайно, пла-

ную повернутися на передову, до хлопців, я вже «обстрі-
ляний» і потрібен там. Треба закінчувати цю страшну 
війну. Хай загарбники повертаються до Росії».

24-річний Віталій із Жовтих Вод вже встиг побувати в 
зоні АТО, захищав Маріуполь. На охороні постів зламав 
ногу. Вдома за нього хвилюються рідні й близькі. 

Віктор Марченко не військовий, потрапив сюди із Ав-
діївки. Він разом із багатьма людьми стояв у черзі за во-
дою біля насосної станції, коли почався обстріл. Отри-
мав тяжке поранення ноги й уже більше місяця медики 
проводять курс лікування, щоб поставити чоловіка на 
ноги. Він теж мріє про мир та сподівається якнайшвид-
ше повернутися додому. Віктор не хоче, щоб ще хтось із 
мирних жителів постраждав від страшних вибухів, він 

бажає всім військовим залишитися живими.
І з особливою повагою й вдячністю пацієнти лікарні говорять про лю-

дей у білих халатах, які лікують не тільки тіло, бо  вкладають у свою 
роботу часточку душі.

Благородна щоденна праця медиків лікарні ім. І. І. Мечникова кори-
стується особливою пошаною. Адже здоров’я, яке вони повертають лю-
дям – головне багатство, без якого неможливе повноцінне життя. Як би 
не вдосконалювалися медичні препарати, для пацієнта найголовніше – 
увага й турбота, якими його оточують.

Хай сторицею повертається самовідданим людям добро, прийміть вдяч-
ність за співчутливе серце, самопожертву й готовність негайно прийти на 
допомогу. Тисячі людей говорять сьогодні про вас із теплотою та подумки 
бажають усіх благ. Нехай доля охороняє ваше життя. 

Таміла ЖОРНЯК.
Фото автора та з особистого архіву Сергія Риженка.

Зустріч після смерті
Командир бачив вибух і розбите 

тіло бійця.
Всім повідомив – двохсотий.
Фельдшер при огляді визначив нит-

коподібний пульс. Терміново, верто-
льотом, одне бездиханне тіло бійця 
доставили в Дніпро.

Мечникова – реанімація – сопор – 
свідомість – операції.

Поруч медична сестра й мама ... і 
надії оживають.

(Зі сторінки С. Риженка в Фейсбуці)

В РУКАХ ЛІКАРІВ – НЕВИПИТА ЧАША ЖИТТЯ
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ПРАВОВА ДОПОМОГА
Пріоритетним завданням держави в процесі роз-

будови громадянського суспільства є надання без-
коштовної правової допомоги малозабезпеченим 
верствам населення, адже невміння громадян зо-
рієнтуватися в чинному законодавстві є причиною 
порушень їхніх основних прав і свобод у повсяк-
денному житті, серйозною перепоною реалізації 
конституційно закріплених норм. Таке становище 
зумовлює необхідність всебічного роз’яснення ос-
нов правових актів, утвердження їх у свідомості 
громадян, перетворення на переконання й втілен-
ня в практику повсякденної поведінки.

Для реалізації окреслених завдань при Дніпропе-
тровському районному управлінні юстиції створено 
громадську приймальню з надання безоплатної пра-
вової допомоги, яка діє за адресою: сел. Ювілейне, 
вул. Теплична, 2. Крім цього, громадська при-
ймальня управління юстиції також діє на базі ко-
мунального закладу «Дніпропетровська районна 
центральна бібліотека», яка знаходиться за адре-
сою: сел. Ювілейне, вул. Теплична, 31. 

Дніпропетровське районне управління юстиції.

ПОДАТКОВА  СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА 
ТА ФАКТ УТРИМАННЯ ДІТЕЙ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області пові-
домляє, платник податку, який утримує двох 
чи більше дітей віком до 18 років, має право на 
ПСП у розмірі 100% суми пільги у розрахунку 
на кожну таку дитину. Для застосування пільги 
платник податку, який має двоє чи більше ді-
тей віком до 18 років, крім заяви подає: копію 
свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження 
дитини (дітей) або документ, що підтверджує 
встановлення батьківства, чи документи, які 
підтверджують вік дитини (дітей), затвердже-
ні відповідним органом країни, в якій інозем-
на фізична особа – платник податку постійно 
проживав (проживала) до прибуття в Україну; 
копію рішення органу опіки і піклування про 

встановлення опіки чи піклування (якщо із 
заявою звертається опікун або піклувальник). 
Питання утримання батьками дитини визна-
чено Сімейним кодексом України. Батьки ма-
ють право укласти договір щодо здійснення 
батьківських прав та виконання обов’язків тим 
із них, хто проживає окремо від дитини. Дого-
вір укладається у письмовій формі та підлягає 
нотаріальному посвідченню. Батько, який має 
трьох дітей віком до 18-ти років, але двоє із них 
проживають з дружиною від першого шлюбу, 
бажає скористатися правом на застосування до 
його доходу ПСП, то разом із поданням до під-
приємства заяви щодо її застосування подаються 
документи, що підтверджують факт утримання 
ним дітей. Такими документами може бути до-
відка органу опіки, рішення суду або нотаріаль-

но завірений договір між колишніми чоловіком 
та дружиною щодо здійснення батьківських прав 
та виконання обов’язків тим із них, хто проживає 
окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

Який порядок сплати ПДФО при продажу 
рухомого майна ФО іншій ФО? При отриманні 
фізичною особою протягом звітного (податко-
вого) року доходу від продажу іншій фізичній 
особі двох та більше об’єктів рухомого майна у 
вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, 
та/або мопеда визначеного п.173.1 ст. 173 ПКУ 
або об’єктів рухомого майна, які не входять до 
цього переліку, податок на доходи фізичних осіб 
сплачує фізична особа – продавець самостійно 
до нотаріального посвідчення договору купів-
лі-продажу за місцем нотаріального посвідчення 
такого договору за ставками: для резидентів – 
5%, нерезидентів – 15(20)%.

Дніпропетровська ОДПІ.

ХТО МАЄ ПРАВО НА ЗВІЛЬНЕННЯ 
ВІ Д  МОБІ Л ІЗА Ц І Ї

Статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку 
та мобілізацію  визначено, що не підлягають призову на військо-
ву службу під час мобілізації військовозобов’язані: заброньовані 
на період мобілізації та на воєнний час за органами державної 
влади, іншими державними органами, органами місцевого са-
моврядування, а також за підприємствами, установами й орга-
нізаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів Укра-
їни; визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії 
тимчасово непридатними до військової служби за станом здо-
ров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням 
військово-лікарської комісії); чоловіки, на утриманні яких пере-
бувають троє та більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки 
можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди тільки 
за місцем проживання); жінки та чоловіки, які самостійно вихо-
вують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути 
призвані на військову службу в разі їх згоди й тільки за місцем 
проживання); жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває 
повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення 
нею 23 років; усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні 
батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають 
діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, 
віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на вій-
ськову службу у разі їх згоди й тільки за місцем проживання); 
зайняті постійним доглядом за особами, що його потребу-
ють, відповідно до законодавства України, в разі відсутності 
інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; народні 
депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим; інші військовозобов’язані або окремі категорії 
громадян у передбачених законами випадках; студенти та ас-
піранти, які навчаються на денній формі навчання.

С.І. КАЛАШНІКОВ, 
військовий комісар Дніпропетровського обласного вій-
ськового комісаріату, полковник.

ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ІНФОРМУЄ

ЮСТИЦІЯ ІНФОРМУЄ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДИ

Кожен знає поради лікарів про те, що людина по-
винна щодня випивати велику кількість води. Поради 
ці цілком обґрунтовані, ми самі на 3/4 складаємося 
з води, але з віком ця кількість зменшується. І саме 
обезводнення призводить до проблем: нестачі ко-
рисних речовин, болі в суглобах і так далі.

Але де вона та яка вона та «чиста вода»?
Водопровідна вода. У більшості регіонів Дніпро-

петровської області водопровідна вода має далеко не 
кращу якість. ЇЇ небажано пити навіть після кип’я-
тіння, адже бактерії, солі, та інші шкідливі речовини  
зберігаються й при кип’ятінні.

Вода, яка пройшла фільтрацію. Вода, яка від-
фільтрована за допомогою недорогих, домашніх 
фільтрів. Але їх використання тільки частково ви-
рішує проблему. Вони прибирають з’єднання хлору, 
що дозволяє зробити воду приємнішою на смак, і 
позбавити її від канцерогенів. 

Артезіанська вода. Вона взята з артезіанської 
свердловини. Її вважають найбільш чистою. 

Мінеральна вода. Вона не має запаху, прозора, 
угамовує спрагу без проблем. Її бажано вживати 
прямо з джерел. Але чим більше у воді мікроелемен-
тів і солей, тим обережніше потрібно підходити до її 
вживання. 

На сьогодні приблизно кожна восьма проба питної 
води з сільських водогонів і кожна третя з джерел 
централізованого водопостачання не відповідає ви-
могам за біологічними показниками. Найбільше на-
рікань на старі водопроводи, через які бактерії по-
трапляють у крани. 

Ми вже зараз не можемо собі дозволити бути бай-
дужими до водних ресурсів та природи регіону, а по-
винні зберегти для наших дітей хоча б те, що маємо й 
пам’ятати пророче слово українського народознавця 
та письменника Василя Скуратівського: «Не змілі-
ють джерела України, якщо ми не зміліємо душею».

Катерина КОЛОМОЄЦЬ, 
інженер Експлуатаційно-технічного вузла 
зв’язку Дніпропетровського облуправління  
водних ресурсів.

НЕ ЗМІЛІЮТЬ ДЖЕРЕЛА, 
ЯКЩО НЕ МІЛІЮТЬ ДУШІ

Навесні пробуджується природа, оживає все навколо. Блисну-
ло весняне сонечко, і ми побачили, що сховалось під сніговим по-
кровом – сміття! Вчителі Кіровської середньої школи (директор 
Лариса Говоруха), не чекаючи Дня довкілля, провели суботник із 
прибирання шкільного подвір’я та прилеглих до школи територій. 
Народна мудрість говорить; «Чисто не там, де прибирають, а там, 
де не смітять». Хто цього не знає, та все ж, на жаль, продовжуємо 
смітити. Пам’ятаємо: збереження та примноження навколишнього 
світу залежить від нас самих. Чисті вулиці, парки, стадіони, тери-
торії наших будинків – це те, на що ми можемо впливати. І тому 
давайте завжди турбуватися, співпереживати й допомагати природі 
кожного дня. Ми всі дихаємо одним повітрям, п’ємо воду, трудимося 
й відпочиваємо в єдиному довкіллі. Бережімо природу – наш дім! 

Ганна МІЩЕНКО, Ольга СЕНЕЦЬ, 
депутати Кіровської селищної ради.

СУБОТНИК ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ

Верховною Радою України 02.03.2015 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо пенсійного забезпечення». Перший блок змін стосується виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на «спеціальних» 
посадах. Зокрема це стосується державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів, деяких інших категорій пра-
цівників. Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року державним службовцям, посадовим особам місцевого 
самоуправління, працівникам прокуратури, суддям, народним депутатам (крім інвалідів І і ІІ групи, інвалідів війни ІІІ групи і 
учасників бойових дій, сімей загиблих військовослужбовців), у період їх роботи на посадах, які дають право на пенсію за спец-
законами, ніякі пенсії не виплачуються.  У період роботи зазначених осіб (крім інвалідів І і ІІ групи, інвалідів війни ІІІ групи 
і учасників бойових дій, сімей загиблих військовослужбовців) на інших посадах/роботах, пенсії виплачуються в розмірі 85% 
призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1423,50грн).

Особам, яким пенсія призначена відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» у період роботи на інших посадах/роботах пенсія виплачується в повному обсязі.

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам в період їх роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах, а також 
на посадах, які дають право на призначення пенсій згідно із законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», 
«Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів» виплачуються в розмірі, обчисленому відповідно 
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тобто на загальних підставах. З 1 січня 2016 
року ці пенсії (крім інвалідів І і ІІ групи, інвалідів війни ІІІ групи і учасників бойових дій, сімей загиблих військовослужбовців),  
у період їх роботи на вищезазначених посадах, які дають право на їх призначення, виплачуються в розмірі, обчисленому згід-
но із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Після звільнення з роботи поновлюється 
виплата пенсії відповідно до вищезазначених Законів. Іншим особам, в період з 01.04.2015 по 31.12.2015, виплата пенсії буде 
проводитися в розмірі 85% призначеної пенсії, але не менше 150% прожиткового мінімуму (1423,50 грн). 

Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі.

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ІНФОРМУЄ ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ з 01.04.2015 р.

Днями в рамках районного семінару бі-
бліотечних працівників Едуард Підлубний, 
голова райдержадміністрації, зустрівся з 
бібліотекарями району. Мова йшла про до-
сягнення та проблеми працівників освіт-
ньо-культурної сфери. 

«Безумовно, ні телевізор, ні спілкування, 
ні комп’ютер не дадуть такого розвитку мис-
лення, уявлення, фантазії як книга, – заува-
жив Едуард Станіславович. – Книгу не замі-
нить ніщо. І коли мова йде про освіченість 
людини, достатньо знати як часто вона від-
відує бібліотеку. Українці насправді є дуже 
активними серед читаючих націй на землі».

Працівники бібліотек наголосили, що на-
селення Дніпропетровського району, від до-
шкільного до похилого віку, підтверджують 
цей вислів, адже понад 18 тисяч людей за 
минулий рік взяли в бібліотеці біля 370 ти-
сяч книг, а всього відвідувань за період 2014 
року зафіксовано 114 501!

Едуард Станіславович висловив слова вдяч-
ності за непомітну, але таку важливу працю. 

Алла Сафронова, начальник відділу куль-
тури, туризму, національностей та релігій 
райдержадміністрації, сказала: «Розумні-
шої людини в селі, ніж бібліотекар, просто 
не знайти. Бібліотекарі допомагають усім 
людям здобути певні знання, підібрати не-

обхідну літературу, намагаються зацікавити 
кожного читача розширювати свій світогляд, 
збільшувати коло своїх знань, відповідають 
на безліч різноманітних запитів». 

Щорічно бібліотечні фонди поповнюються 
новими книгами, на базі сільських, селищ-
них та міської бібліотек створюються групи 
за інтересами, дитячі творчі колективи. Пра-
цівники бібліотек вносять вагомий вклад у 
збереження історичної спадщини району, 
створюють добірки матеріалів про цікавих 
талановитих людей рідного краю.

Завідуюча ДЦРБ Галина Гаврилова розпо-
віла: «На сьогодні одна з вимог сучасності 
– забезпечення бібліотек комп’ютерами, що 
дало б змогу доступу до мережі Інтернет та 
обласної електронної бібліотечної системи. 
Також дуже великим попитом, особливо в 
сільських бібліотеках, користуються періо-
дичні видання дитячих журналів».

Учасниками семінару було висловлене по-
бажання забезпечити бібліотеки більшою 
кількістю дитячих журналів для широкої 
дитячої читацької аудиторії. Адже майбут-
нє нашої країни – це її діти. Дуже хочеться, 
щоб вони були розумними, вихованими на 
кращих скарбах життєвого досвіду поко-
лінь – мудрих книгах.

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора.

СЕМІНАР

ХРАНИТЕЛІ ЖИТТЄВОЇ МУДРОСТІ
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ПОВІДОМЛЕННЯ про розгляд містобудівної документації 
Для ознайомлення громадськості з намірами забудови те-

риторії, в приміщенні відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства будівництва та інфра-
структури Дніпропетровської РДА за адресою: сел. Ювіле-
йне, вул. Фрунзе,18, оприлюднено проект «Детальний план  
території зони садівництва в межах Чумаківської сільської 
ради Дніпропетровського району в здовж вул. Гуртової м. 
Дніпропетровськ».

Проект розроблений на підставі розпорядження Дніпропе-
тровської районної державної адміністрації № р-665/0/291-14 
від 03.11.2014 р. Головною метою проекту є: встановлення 
червоних ліній та ліній регулювання забудови. Основні поло-
ження проекту та детальний план представлені для ознайом-
лення в робочі дні з 27.03.2015 р. по 27.04.2015 року, з 10.00 
до 16.00 год. Пропозиції та зауваження надаються в письмо-
вій формі на адресу відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства будівництва та інфра-
структури Дніпропетровської РДА, з зазначенням прізвища, 
ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом, 
до 27.04.2015 року. Розгляд наданих пропозицій закінчується 
27.04.2015 року, телефон для довідок  (056) 718-10-44.

Господарочка

Щоб бути щасливим, потрібно по-
стійно прагнути до цього щастя й 
розуміти його. Воно залежить не від 
обставин, а від самого себе.

Як каже мудр і сть. . .

ПІСНА СТРАВА
Морквяний суп-пюре з яблуками

Інгредієгнти: 3 великі морквини, 4 се-
редніх зелених яблука, 1 червона цибулина, 
600 мл овочевого бульйону, 1 ст. л. оливко-
вої олії, сіль, чорний перець.

Спосіб приготування: очистіть та на-
ріжте невеликими шматочками моркву 
й цибулю; очистіть та видаліть серцеви-
ну з яблука й крупно наріжте. Розігрійте 
в каструлі масло, обсмажте на середньо-
му вогні цибулю та моркву (5 хв.). На-
крийте каструлю кришкою та готуйте 
на мінімальному вогні 15 хв. Додайте 
яблука, влийте овочевий бульйон кімнатної температури, 
доведіть до кипіння і варіть 10 хв. Збийте блендером у пюре 
та приправте сіллю та перцем і прогрійте 2-3 хв. 

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
Користь у господарстві від нашатирного спирту

За допомогою цього спирту можна вимити вікна, 
склянки, кришталь, плафони люстр. Для цього потрібно 
додати у воду для миття скляних виробів нашатир у спів-
відношенні 1 крапля на 250 гр. води.

Якщо в будинку довго не вивітрюються неприємні за-
пахи, потрібно розставити в усіх кімнатах блюдечка з не-
великою кількістю нашатирю. 

Нашатирем можна чистити: золоті ювелірні вироби 
(100 гр. нашатирю на 250 гр. гарячої води). Занурьте ви-
роби в розчин і залишити там на деякий час. 

Органічні плями на одязі, м’яких меблів, шторах майже 
всі виводяться цим складом.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
Місячний календар стрижок

Відвідувати перукарню та салони краси слід: 2, 8, 10, 
11, 12, 15, 22, 28 та 30 квітня.

ЦІКАВО ЗНАТИ
Диво-квіти

Квіти, які можуть принести у вашу оселю любов,  ща-
стя та затишок: фіалка, калатея, хлорофітум, кислиця 
(оксаліс). До речі, у будинку, де ростуть ці рослини, люди 
менше сваряться. 

ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ
Обрізка дерев  

• До травня необхідно провести обрізку плодових дерев 
(зерняткових, кісточкових) і чагарників.

• Зрізайте гілки під невеликим кутом відносно лінії, що 
проходить паралельно головній гілці. Якщо краї зрізів 
мають діаметр більше 2 см, зачистіть їх, обробіть дезін-
фікуючим та ізоляційним засобами.

• Щоб сформувати крони молодих дерев, видаліть вер-
хівки зростаючих пагонів прищипуванням. Воно призво-
дить до зупинки росту гілок на 3 тижні. Таким же спосо-
бом позбудьтеся від конкуруючих і непотрібних пагонів.

• При обрізці кущів видаліть поламані й відмерлі гілки. У 
дорослого куща має бути 15-20 гілок не старші п’ятирічно-
го віку. Виберіть і залиште з молодого приросту 5-6 добре 
розвинених пагонів. Видаліть такі гілки: старі, що лежать на 
землі, ті що перехрещуються, що ростуть усередину куща, 
пошкоджені шкідниками та хворобами. В агрусі зріжте старі 
гілки, а також кінці пагонів з ослабших приростом.

Кіровська селищна рада надає інформацію щодо прийня-
тих регуляторних актів у 2015 році, а саме: Рішення № 646 від 
30.01.2015 р. «Про встановлення туристичного збору на території 
Кіровської селищної ради та затвердження Положення про по-
рядок його обчислення і сплати», Рішення № 640 від 30.01.2015 
р. «Про скасування рішення», Рішення № 6635 від 30.01.2015 р. 
«Про встановлення ставок Податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки на 2015 рік», Рішення № 6634 від 30.01.2015 
р. «Про надання пільг щодо сплати земельного податку у 2015 
році», Рішення № 637 від 30.01.2015 р. «Про Транспортний пода-
ток», Рішення № 636 від 30.01.2015 р. «Про Акцизний податок», 
Рішення № 641 від 30.01.2015 р. «Про затвердження Положення 
про порядок справляння єдиного податку на 2015 рік.

1 КВІТНЯ –
ДЕНЬ СМІХУ

Не забудьте 
розіграти своїх 
близьких, знайо-
мих та друзів!

Втрачене свідоцтво про неповну 
середньозагальну базову освіту 
серії НР № 38921076 на ім’я Ста-
сішеної Надії Сергіївни, видане 
О.Л.Воробйовою в СЗШ№1 м. Під-
городного, вважати недійсним. 

Рак шийки матки займає друге місце в світі 
щодо розповсюдження серед всіх злоякіс-
них новоутворень у жінок. Щорічно в світі 
реєструється біля 370 тис. нових випадків 
захворювань та біля 273 тис. жінок гинуть 
від раку шийки матки. Згідно світовим да-
ним пік захворюваності приходиться на 35 і 60 років.

Фактори ризику розвитку: раннє статеве дозріван-
ня (до 12 років); ранній початок статевого життя (до 
18 років); пологи в віці до 20 років та після 40 років; 
рання менопауза (до 45 років); часті аборти в анамне-
зі; часта зміна статевих партнерів жінкою або її чо-
ловіком; наявність папіломавірусної або герпетичної 
(ВПГ-2) інфекції в жінки, чи її статевого партнера; 
відсутність статевої гігієни; куріння; профшкідливо-
сті; обтяжена спадковість; імунодефіцитні стани.

Рак шийки матки може бути своєчасно діагностова-
ним на початковій стадії під час рутинного гінекологіч-
ного огляду. Діючий в нашій країні скрінінг передра-
кових змін цервікального эпітелія не є ефективним 

методом профілактики хвороби. Сьогодні надії 
на зниження захворюваності та смертно-
сті жінок пов’язана з запровадженням вак-
цинації проти онкогенних штамів ВПЛ, 
яка є безпечною і афективною для пер-
винної профілактики вірус-асоційованих 

вражень епітелію шийки матки в жінок різних вікових 
категорій. Вакцинація Цервариксом викликає стійкий 
імунітет проти онкогенних штамів ВПЛ 16 і 18, крім 
того, в ході клінічних досліджень були отримані дані 
про додатковий ефект від перехресного імунітету для 
штамів 45 та 31, які разом із 16 і 18 викликають більше 
80% всіх випадків  раку шийки матки. Необхідно від-
мітити, що перевага вакцинації неоспорима, але вона 
не замінить скрінінг. А саме сполучення вакцинації й 
реалізації програми скрінінга патології шийки матки 
жіночого населення являються заходами спроможни-
ми захистити жінок від раку шийки матки. 

Лілія КОСУЛЬНИКОВА, 
районний акушер-гінеколог Дніпропетровської ЦРЛ. 

ЗДОРОВ’Я

РАК
ШИЙКИ МАТКИ

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
Житлово-комунальне підприємство «Комунальник» Чумаківської сільської ради Дніпро-

петровського району пропонує для обговорення тарифи на послуги на водопостачання та 
водовідведення для населення бюджетних організацій та інших установ і організацій, які 
розташовані на території Чумаківської сільської ради та обслуговуються ЖКП «Комуналь-
ник» у розмірі: для населення: водопостачання – 6,92 грн; водовідведення – 5,45 грн. 

Для бюджетних організацій: водопостачання – 7,33 грн; водовідведення – 6,22 грн.
Для інших установ та організацій: водопостачання – 9,47 грн; водовідведення – 8,03 грн.
Зауваження та пропозиції приймаються ЖКП «Комунальник» до 14 квітня 2015 року 

за адресою: с. Чумаки, вул. Меліоративна, буд.11, Дніпропетровський район.

Втрачене пенсійне посвідчення 
серії ААИ № 286235 на ім’я Мо-
ісєєвої Олени Василівни, вважати 
недійсним.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙДЕР-
ЖАДМІНІСТРАЦІЯ оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад: головного 
спеціаліста сектору по роботі зі звернен-
нями громадян райдержадміністрації 
(тимчасово); начальника відділу персона-
лу та організаційної роботи райдержадмі-
ністрації; головного спеціаліста сектору 
інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю райдержадміністрації; 
головного спеціаліста відділу діловод-
ства і контролю райдержадміністрації 
(тимчасово). Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища осві-
та за напрямком роботи, стаж роботи за 
фахом не менше 3 років, володіння пер-
сональним комп’ютером в обсязі корис-
тувача програмного забезпечення. До-
відка за адресою: сел. Ювілейне, вул. 
Теплична, 5, тел.27-10-17.

ПЕРЕШКОДИ ДО УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ
Варто розрізняти умови вступу до шлюбу й перешкоди для вступу до 

шлюбу. Перешкоди для вступу до шлюбу – це обставини, при наявності яких вступ до шлюбу є не-
правомірним. Порядок державної реєстрації шлюбу встановлено СКУ, ЗУ «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану,та Правилами державної реєстрації актів цивільного стану. Згідно вказаного вище законо-
давства слід виокремити підстави,які унеможливлюють вступ до шлюбу, а саме: 1) між особами, з яких хоча 
б одна перебуває вже в іншому шлюбі.  Мається на увазі зареєстрований в актах цивільного стану шлюб і 
прирівняні до нього релігійні шлюби; 2) між родичами по прямій висхідній і низхідній лінії, між повнорід-
ними і неповнорідними братами й сестрами, а також між усиновителями й усиновленими. Родичами прямої 
лінії вважаються особи, які походять один від іншого (батьки й діти, онуки, дід, бабуся). Пряма низхідна – це 
лінія від предків до нащадків (від діда, бабусі до онуків, від батьків до дітей). Повнорідними братами і сестра-
ми вважаються особи, що мають спільних батька і матір. Неповнорідними – брати і сестри, що мають тільки 
загального батька (єдинокровні) чи загальну матір (єдиноутробні). Шлюби між близькими родичами істот-
но підвищують можливість передачі в спадщину багатьох спадкоємних захворювань. Заборона шлюбу між 
усиновителями й усиновленими обумовлений тим, що усиновлені й їхнє потомство стосовно усиновителів 
і їхніх родичів і усиновителі та їхні родичі стосовно усиновленого до їхнього потомства прирівнюються до 
родичів по походженню, а також моральними розуміннями; 3) між особами, з яких хоча б одна визнана судом 
недієздатною. Заборона шлюбу з недієздатним обумовлено тим, що недієздатна особа не може розуміти зна-
чення своїх дій чи керувати ними. Тому вона не може дати усвідомленої згоди на вступ у шлюб. 

Яна БАЛАКА, провідний спеціаліст відділу.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИС-
ЛОВОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІ-
СТРАЦІЇ оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади головного спеціа-
ліста по маркетингу продукції тварин-
ництва відділу організації виробництва. 
Вимоги до претендентів: громадянство 
України; повна вища освіта; стаж роботи 
за фахом не менше 3 років; володіння 
персональним комп’ютером в обсязі ко-
ристувача програмним забезпеченням. 
Термін прийняття документів – протя-
гом 30 календарних днів із дня публі-
кації оголошення. Довідки за адресою: 
сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5, каб. 
№ 44, тел. 27-90-06.

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДЕКЛАРАЦІЯХ
Відповідно до законодавства України заступник 

голови з питань діяльності виконавчого комітету 
Горьківської сільської ради Юлія Анатоліївна Колесник 
подала декларацію про майно, доходи, витрати й 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного 
доходу становить 69 039 грн, у тому числі 60 042 грн 
– заробітна плата.

Дохід її родини становить 12 064 грн.
У власності Ю. А. Колесник є квартира загальною 

площею 51,3 кв.м. У користуванні – авто ВАЗ 2106, 
1987 р.в. Нерухомості у членів її родини – немає. 

Відповідно до законодавства України 
секретар Горьківської сільської ради Ірина 
Володимирівна Селезньова подала декларацію 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік.

Згідно з декларацією загальна сума 
сукупного доходу становить 71 123 грн, у 
тому числі 47 975 грн – заробітна плата.

Дохід її родини становить 70 989 грн.
У власності І. В. Селезньової, є будинок 

загальною площею 116 кв.м., земельна ділянка 
2 520 кв. м.

У власності членів родини є авто BVD, 2013 р. в.  



ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ

8 «Дніпровська зоря»

«Дніпровська зоря»
ЗАСНОВНИКИ: Дніпропетровська рай-

онна рада та райдержадміністрація.
Свідоцтво про реєстрацію ДП № 895 від 13 

грудня 2001 р., видане управлінням у справах 
преси та інформації.

Адреса редакції: 52005, сел.Ювілейне, 
вул.Теплична, 5.

Р/р 26002709204803
Райффайзенбанк «Аваль», 

МФО 380805
код ЄДРПОУ 21908502

Передплатний індекс: 61707.
Видавець: редакція газети «Дніпровська зоря».

В. о. редактора: Таміла ЖОРНЯК – тел. 753-70-53.
Відповідальний секретар: Наталія ЯКІВЕЦЬ; 
завідувач відділу листів: Юлія ЧУМАК; 

E-mail: gazeta2009@meta.ua
Дизайнер:  Людмила ЗА ВИЙБОР ОДА.

Газету набрано й зверстано на комп‘ютерному комплексі редакції.

завідувач фінансово-господарського відділу – 
головний бухгалтер: Оксана БІЛА.

тел. 753-61-02.

Газета виходить щоп’ятниці.
Друкується у ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». 

Адреса: 69057 м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. 
www.keramist.com.ua 

Позиція редакції може не збігатися з думками авторів 
публікацій. Відповідальність за достовірність інформації 
несуть автори та рекламодавці.

Тираж: 1220.
Друк офсетний. Обсяг 2 друк. арк. Зам. № – 1555612.

27 березня 2015 року № 12 (7881) ВЕРНІСАЖ

ФОП Полтавець С. В., що знаходиться по вул. 
Леніна, 51 Б, у с. Балівка Дніпропетровського 
району, заявляє про намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. Підприємство спеціалізується на оптовій 
торгівлі зерном і виробництві нерафінованих ма-
сел. Потужність цеху 5 тонн масла в зміну. 

Відгуки та пропозиції направляти на адресу 
Балівської сільської ради Дніпропетровського ра-
йону (52010, с. Балівка, вул. Леніна, 47). Довідки 
за тел. (056) 371-60-73 (ФОП Полтавець С. В.)

У кожної людини є талант, і в тому, що в стінах Дні-
пропетровського районного Будинку культури працю-
ють справжні таланти, сумніватися не доводиться.

І одна з них – чудова, пре-
красна жінка – директор ра-
йонного Будинку культури 
Тетяна Лимарь.  Нині вона се-
ред службових та громадських 
справ і обов’язків знаходить час 
для улюбленого захоплення. З 
простих матеріалів (зерна кави, 
монети, квітів, клаптиків ткани-
ни та паперу) вона робить мініа-
тюрні дерева,  рамки для світлин, 
квіткові дерева. Я неодноразово 
була у неї вдома й мене вразила 
кількість поробок, які займали не 
одну поличку. Деякі з робіт виши-
кувались на полиці й у її робочо-
му кабінеті. 

Дивує своїм творчим талантом колег і костюмер Бу-
динку культури Тамара Маркіна. За допомогою зви-
чайних голки й нитки вона створює справжні шедев-
ри. Її кокошники та віночки, квіти та метелики, ви-

готовлені зі стрічок, пробуджують у людей справжнє 
захоплення. В минулому році в селі Старі Кодаки на 
фольклорному святі «Січ гуде» багато хто з присутніх 

бажав придбати її унікаль-
ні кокошники. А на дев’я-
тому фестивалі-ярмарку 

«Петриківський дивоцвіт» 
у місті Дніпропетровськ ро-
боти Тамари Маркіної були 
відзначені Подякою від рад-
ника голови Дніпропетров-
ської обласної держадміні-
страції Бориса Трейгермана 
та голови Дніпропетров-
ської облради Євгена Удода. 

Адміністрація районного 
Будинку культури запрошує 
всіх бажаючих переглянути 
виставку робіт Тетяни Ли-
марь та Тамари Маркіної, 

яка буде проходити протягом неділі з 30 березня по 5 
квітня в приміщенні районного Будинку культури.  

Лідія ЛЄНЬ,
організатор культурно-дозвіллєвої діяльності ДРБК.

ПРЕКРАСНЕ ПОРЯД іЗ НАМИ

Учні нашої Ювілейної СЗШ-1 – справжні патріо-
ти України. Неодноразово школярі організовували 
та брали участь у різноманітних акціях на підтрим-
ку українських воїнів. Не залишається осторонь і 
6-Б клас (класний керівник Валентина Половець).  

Ми збираємо продукти харчування для україн-
ських військових та передаємо їх волонтерам, які 
перевозять їх у зону бойових дій. Так, завдяки нашій 
ініціативі, до польових кухонь наших героїв надійш-
ли крупи, супи, консерви та домашня  консервація. 
Також на передову передали малюнки-обереги, які 

так цінують вояки. А ще ми збираємо гроші на тепловізор для земляків, які охороняють кордон нашої держави 
на сході країни. Деякі кошти вже зібрали під час шкільної ярмарки. Як і всі українці, ми молимося за те, щоб 
жорстока війна, нарешті, закінчилася. Щоб додому повернулися наші татусі, брати, родичі, щоб над Україною 
знову було мирне небо. Нехай ці мрії якнайшвидше здійсняться. Адже, наша чудова країна й її миролюбивий 
народ повинні бути щасливими.                                               Денис ЛОМАКІН, учень 6-Б класу Ювілейної СЗШ-1. 

АКЦІЯ НА ПІДТРИМКУ ВОЇНІВ

ШКОЛЯРІ ДОПОМАГАЮТЬ ВОЛОНТЕРАМ

СКАРБНИЧКА НАДБАНЬ

У Кіровській середній загальноосвітній школі 
пройшов тиждень із світової літератури. До літе-
ратурної газети учні підготували такі сторінки: 
«Кошик мудрості», де учні 5 класів зібрали при-
казки та прислів’я народів світу, «Міфічні історії 
світу», в якій учні 6 класів показали різні легенди 
та малюнки, на сторінці «І жартома, і всерйоз…» 
семикласники підготували зразки світових бай-
карів, учні 8 класів зібрали поради літературних 
героїв з літературних творів  на сторінку «Як 
бути щасливим», річниці поетів та письменни-
ків-ювілярів учні 9 класу присвятили «Вітальну 
листівку», учні 10 класу на сторінці «Ліричні мо-
тиви» представили кращі  вірші видатних поетів, 
а учні 11 класу на сторінці «Гра в афоризми» по-
знайомили школярів із влучними виразами, які  
використовуються в нашій мові й сьогодні.

Крім літературних вікторин, літературних поє-
динків, конкурсів малюнків учні готували й ком-
позиції до казок, кращими серед них були роботи 
учнів  5-Б класу «Дюймовочка» (кл. керівник Кі-
сільова Т.І.), та 6-А класу «Руслан і Людмила» (кл. 
керівник Солдатенков Н.А.).

На завершальному етапі предметного тижня 
пройшов конкурс, який став традицією, на кращу 
інсценізацію уривку з творів світової літератури, 
до якого учні  заздалегідь готувалися й намагали-
ся якнайкраще зіграти свого героя.

До уваги журі були представлені «Вовк та ягня» 
(5-Б клас), «Аліса в країні чудес» (5-А клас, кл. ке-
рівник Ільченко Л.П.), «Чудернацька риба» (6-А 
клас), «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (6-Б 
клас, учні драматичного гуртка «Мельпомена», 
керівник Сушко В.М.), «Пригоди Шерлока Холм-
са» (7-Б клас, вчитель Чеботарьов П.В.), «Антіго-
на» (8-А та 8-Б класи, вчитель Сушко В.М., кл. 
керівник Рудовська Н.П.), «Міщанин-шляхтич» 
(9 клас, вчитель Сушко В.М., кл. керівник Грек 
І.Є), «Недоросток» (10 клас, кл. керівник Лисенко 
С.М.), «Ромео і Джульєтта» (11 клас, вчитель Го-
воруха Л.Г., кл. керівник Ткаченко О.І.). Найкращі 
виступи були в учнів 11 та 6-Б класів. 

Вінцем всього тижня став парад літературних 
героїв, в якому за демонстрацію костюму отри-
мала перемогу учениця 6-Б класу Марія Коно-
брицька.

Слід відзначити  плідну роботу шкільного бі-
бліотекаря Дишук Р.І., яка присвятила бібліотеч-
ній справі все своє життя, є «господинею книж-
кових полиць» та  завжди гостинно вітає і дітей, 
і вчителів у храмі книг. Готує підбір літератури 
до книжкових  виставок, вміє підібрати ключик 
до дитячих сердець, робить так, щоб кожне відві-
дування бібліотеки стало мандрівкою в казку та 
далекі таємничі світи.

В. М. СУШКО, 
вчитель світової літератури Кіровської СШ.

ЛІТЕРАТУРА  ПРОБУДЖУЄ   
ДУШУ ДИ ТИНИ

У ПСШ-3 (директор Юрій 
Крічкевич) пройшов турнір із 
шахів у рамках спартакіади се-
ред учнів загальноосвітніх шкіл 
Дніпропетровського району. 
Вигравши зональні змагання до 
фіналу потрапили 8 шкіл.

П’ятірка кращих: І місце 
– ПСШ-3 (17,5 очок). Тренер 
Іван Потягайло, вчитель фізич-
ної культури Дмитро Шаруда. 
Чемпіони: Микола Панченко, 
Давид Якимчук, Яна Кравчук. 
ІІ місце – Сурсько-Литовська 
СЗШ (10 очок). Вчитель фізич-
ної культури Володимир Алєк-
санов. Віце-чемпіони: Тимур та Микита Салики-
ни. ІІІ місце – Кіровська СЗШ-2 (вчитель фізичної 
культури Валентина Щогла. Склад команди: Ві-
талій Шишковець, Костянтин Шевчук, Анастасія 
Скупенко) та Зорянська СЗШ (вчитель фізичної 
культури Сергій Вербицький. Склад команди: 
Сергій Войтаник, Марина Кучура, Віктор Хому-
тов) – обидві по 8,5 очок. ІV місце – Степнянська 

СЗШ (7,5 очок). Вчитель фізич-
ної культури Катерина Глущен-
ко. Склад команди: Ярослав, 
Ростислав та Ірина Бондарі. V 
місце – ПСШ-1 (6 очок). Вчи-
тель фізичної культури Вікто-
рія Савченко. Склад команди: 
Іван Хандрюк, Владислав Маг-
диш, Анна Водоп’ян.

Відзначаємо сімейний дует 
Саликіних із Сурсько-Литов-
ського. Брати-близнюки з ше-
сти партій перемогли у п’яти, а 
Тимуру та Миколі всього по 8 
років.

Беззаперечними чемпіонами 
стала команда з ПСШ-3. Підгородняни здолали 
всіх своїх суперників, втративши всього пів бала, 
вони, практично, продемонстрували максималь-
ний результат. Сподіваємося, що вихованці Івана 
Потягайла успішно виступлять на обласному ша-
ховому форумі.

Анатолій ПОЛУПАНОВ, 
директор ДЮКФП.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕМ
повідомляє, що у зв’язку 
з проведенням ремонтних 
робіт у квітні місяці 2015 
року будуть виникати пе-
рерви в електропостачан-
ні наступних населених 
пунктів нашого району: 
с. Чумаки, м. Підгородне, 
с. Любимівка, с. Василівка, 
сел. Кіровське, с. Балівка, 
с. Партизанське, с. Пере-
мога, сел. Самарівка, сел. 
Ювілейне, с. Миколаївка, 
с. Новомиколаївка, с. Ново-
олександрівка, с. Дослідне, 
с. Братське, сел. Таромське, 
с. Дзержинець, с. Зоря, с. 
Олександрівка. 

Телефон диспетчерскої 
служби: 373-51-12.

При виявленні пошкоджень повітря-
них і кабельних ліній електропередач, 
трансформаторних підстанцій і розподіль-
чих пунктів, відчинених і пошкоджених 
дверей у них, спроб проникнення до при-
міщення з електронним обладнанням сто-
ронніх осіб, просимо сповіщати диспет-
черську службу Дніпропетровського ра-
йону електричних мереж за телефоном: 
373-51-12, або районний відділ міліції.

Із повагою до вас адміністрація ДРЕМ.

ШАХОВИЙ ТРОН 
ЗА ПІДГОРОДНЯНАМИ

СПОРТ

ОВНИ. Якщо ви бу-
дете непохитні в своїх 
рішеннях, це надасть вам шанс втілити в 
життя все, що ви намітили на цей тиждень. 

ТІЛЬЦІ. У професійній сфері на вас че-
кає успіх. Адже тільки ви вмієте вибрати 
з усіх методів роботи найбільш відповід-
ний та дієвий. Також оточуючі будуть у 
захваті від вашого особистого шарму. 

БЛИЗНЮКИ. Не поспішайте прийма-
ти ділову пропозицію, яку отримаєте на 
цьому тижні, адже те, що вам запропону-
ють, може виявитися для вас невигідним. 

РАКИ. Розсудливість і практицизм не 
змінять вам, тому ви зумієте не впусти-
ти свій шанс і витягти особисту вигоду. 

ЛЕВИ. При захисті своїх інтересів ви 
проявите сміливість і рішучість, а тому 
перемога буде за вами. В фінансових 
питаннях покладайтеся тільки на себе.

ДІВИ. Дуже насичений та активний 
тиждень. У вас буде багато цікавої ро-
боти, та багато важливих зустрічей. 

ТЕРЕЗИ. На вас чекає 
успіх у суспільстві, якого 

ви досягнете завдяки властивому вам 
вмінню знаходити правильний підхід 
до різних людей. 

СКОРПІОНИ. У вас знову прокинеть-
ся винахідливість та активність. Буде 
дуже багато справ, тому зосередьтеся, 
щоб виконати все дуже добре.

СТРІЛЬЦІ. Тиждень пройде спокійно 
й виявиться плідним у плані роботи. Ви 
будете вірно просуватися до раніше намі-
чених цілей, долаючи деякі перешкоди. 

КОЗЕРОГИ. На цьому тижні вам дове-
деться працювати з повною самовіддачею, 
щоб домогтися прихильності начальства. 

ВОДОЛІЇ. Зараз вдалий час для вас, 
якщо ви готові добре попрацювати в 
ім’я своїх майбутніх життєвих успіхів. 

РИБИ. Цей тиждень принесе трохи 
більше спокою, ніж попередній. Скори-
стайтеся затишшям у справах та відпо-
чиньте.

ГОРОСКОП


