
4 Потрібне.  Корисне.  Цікаве. КВІТЕНЬ 2019 р. 

Продовжується най-
масштабніша акція Бла-
годійного фонду Олега 
Юрійовича Кришина із за-
безпечення безкоштовни-
ми окулярами літніх лю-
дей. 

За минулий рік їх отримали 
понад 13 тисяч пенсіонерів, 
ветеранів війни і праці, оди-
ноких, непрацездатних, мало-

забезпечених жителів округу.
Триває і ще одна, не менш 

важлива акція фонду - з на-
дання аптечок. Торік п’ять ти-
сяч наборів ліків, придбаних 
за кошти благодійного фонду 
знайшли своїх володарів у 
Верхньодніпровському, Ца-
ричанському, П’ятихатському 
районах, містах Жовті Води та 
Вільногірськ.

Працюємо далі!

Сприятливі та 
несприятливих 

дні травня
У місячному календарі травня – 30 днів.

Енергетично сприятливі дні за мі-
сячним календарем: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 
15, 17, 24, 25, 28.

Сприятливі дні для хірургічних опе-
рацій і лікування зубів: 7, 24 - 27

Сприятливі дні для дієти і схуднення: 
3 - 4, 21- 31.

Сприятливі дні для процедур краси 
(чистка, видалення пігментних плям, 
прищів, бородавок): 4, 13, 5 -16, 21 - 22, 
6, 9, 1 - 4, 22 - 28.

Сприятливі дні для ремонту і приби-
рання будинку: 1 - 4, 13 -16, 22 - 28.

Сприятливі дні для покупок: 8 -16, 
24 - 31.

Енергетично несприятливі дні: 11, 
12, 22, 27 

Несприятливі дні для здоров’я та 
операцій: 1, 3, 8, 10, 13, 14, 16-17, 20-21, 
23, 28.

Магнітні бурі для метеочутливих лю-
дей: 2, 7, 9, 14, 18, 25, 30. 

Тролі знову з нами! Фестиваль 
шукає талантиДо Дня захисту дітей Благодійний фонд Олега Криши-

на влаштовує для дітлахів округу справжнє свято!
В гості до юних мешканців Верхньодніпровська, П’ятихаток, 

Верхівцевого та Жовтих Вод завітає іскрометне шоу тролів.
А у Царичанці та Вільногірську влаштують день безкоштовних 

атракціонів. 

І ліки, і окуляри

Заради життя 

З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ

САД - ГОРОД

Здоров’я і життя – най-
цінніші скарби, що є у лю-
дини. Тому цього року за 
ініціативи Олега Кришина 
розпочинається другий 
етап акції День здоров’я. 

У найвіддаленіші райони 
округу, як і торік, виїжджати-
муть вузькопрофільні фахівці 
медичного центру Дніпропе-
тровської медакадемії.

В минулому році бригада 
медиків вже відвідала 12 насе-
лених пунктів, надала послуги 
близько 2,5 тисячам грома-
дян. І всюди люди висловлю-

вали велику вдячність Олегу 
Кришину за надану унікальну 
можливість в рідному селищі 
пройти безкоштовне обсте-
ження у кваліфікованих фахів-
ців з Дніпра.

24 квітня «День здоров’я» 
пройшов у селі Богдано-На-
деждівка П’ятихатського райо-
ну.

Найближчим часом лікарі 
відвідають с. Мишурин Ріг 
Верхньодніпровського райо-
ну (3 травня), с. Прядівка Ца-
ричанского району (07 трав-
ня) та багато інших.

Третій рік поспіль на-
родний депутат Олег 
Кришин та його бла-
годійний фонд прово-
дять Всеукраїнський кон-
курс «Гранд-талант».

І  з кожним роком стає 
все більше бажаючих бра-
ти участь у цьому святі ми-
стецтва, творчих ідей і нат-
хнення.

Сцена допомагає юним 
талантам реалізувати свої 
амбітні плани. Вони зможуть 
не лише продемонструвати 
свої уміння, але й розкрити-
ся як особистості.

Запрошуємо вас, юні 
друзі, взяти участь у кон-
курсі та підкорити ще одну 
вершину на своєму творчо-
му шляху!

З ТУРБОТОЮ ПРО МАЙБУТНЄ

10-11 травня
Посів базиліка, майорану, розмарину.
Розподіл і пересадка багаторічників.
12 травня 
Бажано нічого не сіяти.
Розподіл і пересадка багаторічників.
13-14 травня
Посів кропу, салату качанного.
Посів квіткових культур.
Розподіл і пересадка багаторічників.
Розпушування ґрунту після поливу.
15-16 травня
Посів і пересів гарбузових культур.
Посів всіх видів капусти, крім червоної.
Посів квасолі і гороху.
Посів квіткових культур і сидератів.
Посів буряка, моркви, редиски.
Тільки 16.05 - при сприятливій температурі ґрунту 
посадка картоплі.

17 травня
Посів гарбузових культур, кавунів, динь, всіх видів 
капусти.
Посів гороху, квасолі, бобів, цибулі на перо, са-
латів,  зеленних культур (кріп, петрушка, коріандр, 
базилік).
Посів сидератів.
Висадка розсади в ґрунт.
Поливи та підживлення мінеральними добрива-
ми.
18 – 20 травня - дні повного місяця. 
Бажано в ці дні нічого не сіяти.
Висадка розсади в ґрунт.
Поливи та підживлення мінеральними добрива-
ми.
Розпушування ґрунту, прополка бур’янів, прорід-
жування сходів.
21-23 травня
Посадка картоплі.

Посів редиски, ярого часнику, цибулі з сіянки на 
ріпку.
Посів буряка насінням або висадка розсадою.
Посів брукви та моркви.
Висадка лука на перо.
Викопка цибулинних після цвітіння.
Розпушування ґрунту, прополка бур’янів, прорід-
жування сходів.
24-25 травня
Догляд за садом і городом: розпушування ґрун-
ту, прополка бур’янів, підгортання і мульчування 
рослин.
Обприскування саду від хвороб і шкідників.
26 травня
Бажано в цей день нічого не сіяти.
27-28 травня
Посів редису, буряка, моркви для зимового збері-
гання.
Закладка компосту.

Поливи та підживлення рослин органічними до-
бривами.
29-31 травня
Посів редьки чорної для зимового зберігання.
Посадка цибулі сівка на ріпку.
Викопування ранньої картоплі.
Формування томатів, перців, баклажанів і огірків в 
теплицях.
Розпушування і мульчування грунту.

Календар на травень
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