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ОГОЛОШЕННЯ
Прохання до всіх землевласників 
звернутися до землевпорядника 
Добренського ТОВК за повідомленнями 
на сплату земельного податку.

Увага – в серпні 2020 року 
розпочинається голосування за проекти  
бюджету участі!

Шановні мешканці села Добре! 

Нагадуємо, що в серпні місяці 2020 
року буде проводитися голосування за 
проекти  бюджету участі . Просимо 
громаду села не бути байдужими , 
прийти та підтримати проект «Гармонія 
в селі Добре №15.

Серед небезпечних для здоров’я 
людини факторів, які викликають 
алергічні хвороби, значне місце 
займають рослини, особливо ті, які 
ростуть біля наших домівок. Однією з 
найбільш алергенних вважається 
амброзія полинолистна. Квітковий 
пилок в період цвітіння амброзії, який 
припадає на середину серпня і триває 
аж до жовтня місяця.

УВАГА!

Не спалюйте суху траву, стерню та 
сміття!Не завдавайте шкоди здоров’ю
людей і навколишньому середовищу!

Прикро тільки, що деякі громадяни
нехтують правилами безпечної
поведінки в навколишньому
середовищі. Через їхню необачність під
загрозою опиняються багатовікові дерева, 
рідкісні рослини, гинуть звірі та комахи. 

Адже недбало кинутий недопалок
цигарки, іскорка від погано залитого 
багаття, небезпечні пустощі з вогнем 
можуть стати причинами виникнення
масштабних пожеж, ліквідовувати, які
нерідко доводиться силами численних
загонів аварійно-рятувальних підрозділів.

Слід зазначити, що вогнем знищується не 
лише сухостій, але й насіння і коріння
живих рослин, пошкоджуються нижні
частини дерев і кущів, знищуються гнізда
птахів.Такі пожежі завдають великої
шкоди навколишньому середовищу.



Оголошення та привітання

12 серпня відзначають своє професійне свято 
ветеринари.

Від усього серця вітаємо вас з професійним святом –

Днем працівників ветеринарної медицини!

Щиро вдячні Вам за сумлінне виконання

Ваших професійних обов’язків:забезпечення профілактики,

діагностики та лікування сільськогосподарських тварин,

гарантій якості та безпеки агропромислової продукції.
Нехай благословенними будуть Ваші дороги, нехай завжди супроводжують успіхи, радують друзі, 
колеги, надихають нові справи, окриляє любов, зігріває родинне тепло!
Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю. Хай усе добре, зроблене з душею і натхненням, 

повертається до Вас сторицею!

19 серпня – медовий спас

та день пасічника.
Шановні пасічники!
Цієї чудової серпневої пори,

коли хлібороби справляють обжинки,

а в садах дозрівають соковиті плоди, ви відзначаєте своє

професійне свято.
За покликанням душі ви долучилися до надто складної, але дуже цікавої, сповненої романтики 
справи, яку наші пращури започаткували в сиву давнину та секретів якої природа приберегла ще на 
багато поколінь пасічників.

Нехай Божа іскра вашого таланту спалахне в серцях дітей та онуків, які продовжать славний родовід
пасічників на нашій квітучій і благословенній батьківській землі!

Оголошення

23 серпня День Державного прапора України

19.00 год. біля будинку культури відбудеться

флешмоб ( приймають участь всі бажаючі)

24 серпня День Незалежності України

0 10.00 гуляння в парку відпочинку

(ігри, забави, конкурси)


