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П О Д І Ї   ГРОМАДИ 

 

Шановний 

господарю! 

 
     Доводимо до Вашого 

відома, що Ви маєте 

право  отримати 

державну дотацію, якщо 

утримуєте теля віком до 

13-ти місяців, 

ідентифіковане  та 

зареєстроване у 

встановленому  законодавством порядку. 

   Обсяг дотації за молодняк великої рогатої худоби, який може отримати 

фізична особа, становить  2500 гривень із розрахунку на одну голову. Дотація 

за молодняк  надається за кожні чотири  місяці його утримання. 

  

 Всіх бажаючих отримати державну дотацію просимо звертатись  до 

Явкинського ТОВК  

Спалення сухої трави, листя, сміття вже стало “доброю” звичкою майже кожного. Але чи 

замислювалися ми над тим, яким повітрям ми дихаємо і на якій землі живемо? В якому 

стані знаходиться ця земля? Мабуть, що ні. А марно, адже багато в цьому світі залежить 



від наших вчинків, відношення до матінки-природи та повсякденних дій. Спалюючи, ми 

навіть  не замислюємося що вогонь може перейти на садиби, поля, посадки дерев.  

 

НЕ ПАЛИ СМІТТЯ — НЕ ШКОДЬ СОБІ ТА ПРИРОДІ ! 
 

оголошується місячник боротьби з амброзією полинолистою 
 
       Через свою виняткову шкодочинність, негативний вплив на здоров’я людей амброзія 
полинолиста посідає одне з перших місць серед злісних бур’янів. 
Амброзію полинолисту з повним правом можна назвати екологічно небезпечним бур’яном. 
Адже пилок амброзії викликає у людей захворювання – амброзійний поліноз. В період 
цвітіння амброзії від цього захворювання страждає величезна кількість населення. У людей 
втрачається працездатність, опухають слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та очей, 
з’являється нежить і сльозотеча, чхання, спостерігається підвищення температури, 
розвивається астма.  
 

  
 
        Закликаємо населення, керівників підприємств, організацій, установ, закладів 
усіх форм власності регулярно виконувати роботи по знищенню карантинних рослин 
(амброзії полинолистої), бур’янів, здійснювати покоси трави в межах закріплених територій 
та на прилеглих територіях.  
        Кожен мешканець Явкинської територіальної громади має змогу повідомити про місця 
розповсюдження карантинних рослин (амброзії полинолистої) за телефоном «гарячої лінії» 

http://bashtanka.org.ua/ne-pali-smittya-ne-shkod-sobi-ta-priro.html


відділу благоустрою та охорони навколишнього природного середовища управління 

житлово-комунального господарства міської ради за телефоном: (05158) 2-63-47 
 

Основні  правила  поведінки  під  час  літнього відпочинку  

на воді,  біля  водоймищ 

                                                                                   

Уміння триматися на воді – запорука безпеки. Купання у морі, рiчцi, ставку. Вода є не тільки джерелом життя, 

здоров’я та задоволення, але й джерелом небезпеки для життя людини. Зазвичай гинуть тi, хто порушує правила безпеки 

на воді. Уміння триматися на ній – запорука безпеки. У морі на воді триматися легше, бо густина солоної води вища за 

густину прісної. 

Пам’ятайте, що на рiчцi є течія. Дно річки може бути замуленим. Вода у ставках стояча, тобто більш забруднена, ніж у 

річках, i це може спричинити зараження при купанні. 

Щоб допомогти потопаючому, слід дотримуватись правил: 

• якщо поблизу вас є який-небудь плавучий предмет (найкраще рятувальне коло), киньте його так, щоб 

потопаючий міг за нього вхопитися, краще, якщо прив’яжете до нього мотузку, за яку потім можна підтягнути 

потопаючого до берега; 

• якщо нещастя трапилося на мiлинi, спробуйте пiдiйти до потерпілого вбрід, щоб подати рятувальний засіб, але 

тримайте його так, щоб він був мiж вами i потерпілим; 

• якщо ви спробуєте підпливти до потопаючого, краще, коли у вас в руках буде рятувальний засіб, щоб 

потопаючий хапався за нього, а не за вас, розмовляйте з потерпілим, заспокоюйте його; 

• опинившись на березі, викличте, за можливості, швидку допомогу (103). 

У разі надання першої медичної допомоги потерпілому після витягнення з води необхідно: 

• очистити верхні дихальні шляхи від піску, мулу та водоростей; 

• викликати блювання через подразнення язика; 

• покласти під шию валик з одягу; 

• якщо відсутнє дихання, зробити штучне дихання з рота в рот»; 

• якщо немає пульсу, зробити непрямий масаж серця; 

• розтирати тiло, щоб воно нагрілося. 

Допомогу постраждалому слід надавати залежно від його стану i якнайшвидше. Якщо постраждалий не подає ознак 

життя, це не повинно зупиняти надання першої допомоги. Поки є найменший шанс врятувати людину, треба проводити 

заходи щодо її рятування. 

   Правила безпечної поведінки на воді та біля води. Щоб приємно провести біля води вільний час, слід 

дотримуватися таких правил: 

• діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих; 

• вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків; 

• не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях, це можна робити у спеціально обладнаних місцях; 

• не можна запливати за обмежувальні знаки; 

• слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є вітер або велика течія; 

• якщо течія вас підхопила, не панікуйте, треба пливти за течією, поступово i плавно повертаючи до берега; 

• не купайтеся у холодній воді, щоб не сталося переохолодження; 

• не треба купатися довго, краще купатися декiлъка разів по 20-З0 хв., 

• не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди; 

• не подавайте без потреби сигналів про допомогу; 

• не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги. 


