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ДЕ ТИ, МОЯ ДОЛЕ?
Рубрику веде Олена ДЕСЯТЕРИК
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Щоб надрукуватися на нашій сторінці (виходить у 
кожному числі газети), пишіть так, як умієте. Але не 
скупіться: чим докладніше буде розказана ваша історія, 
ваша правда, тим більше матимете шансів на успіх. 

Написане надішліть на адресу: Олені ДЕСЯТЕРИК, 
«Зоря», пр. Дмитра Яворницького, 18, Дніпро, 49027.  
І свій лист-відгук на ту чи іншу публікацію (з указанням 
дати!) так само шлете мені, а я перешлю тій людині, з 

якою хочете по знайомитися. Індивідуального лис тування 
з дописувачами не веду. Адреси і прізвища не розголошую, 
не висилаю і ПРОШУ ДО РЕДАКЦІЇ НЕ ПРИЇЗДИТИ. 

Щиро ваша О. Д. 

РЕКЛАМА в газеті «ЗОРЯ». 
Т/ф.: (0562) 35-14-26, моб.: (095) 50-71-911

Щастя,  
навпіл поділене

У родині покійного чоловіка цінували мораль-
ні якості людини. Багато чого я не вміла робити 
по господарству. Наприклад, чи то хату нор-
мально побілити, чи шпарини у віконних рамах 
пошпаклювати, – ніколи, ні разу не дорікнули, 
навпаки, гордилися мною, шанували. Казали, що 
от,  мовляв, усього в житті добивалася сама, і в 
технікумі, і в інституті, що уважно ставлюся до 
людей. Знали, усі ці риси закладено змалечку в 
нашій інтелігентній сім’ї.

...Бувало, приїдемо зі своїм у відпустку в село, 
вранці хочу допомогти у приготуванні сніданку, 
а його мати з кухні: 

– Дочко, та ще відпочивайте, я сама, вже і суп, 
і вареники доварюю. Тобі там у місті нелегко...

Свекруха. Свекор. Ніколи я цих слів не вжива-
ла, а тільки тато і мама, бо завжди розпитають 
про здоров’я, про справи, допомагали грошима, 
харчами; сім’я була заможна – завдяки тій же 
наполегливій праці. 

Нині усі мої рідні вже там, на небесах. Я 
мешкаю з доньчиною сім’єю. З молоддю в нас 
є розбіжності у поглядах на життя, на минуле 
країни, на людську доброту тощо. З’ясовується, 
що подяки, грамоти, яких у мене безліч, нікому 
не потрібні. Життя нашого покоління, просто 
подарована сторонній людині усмішка, добре 
слово комусь чи про когось – сьогодні під осудом. 

От я і задумалась. Чи не варто віднайти люди-
ну-однодумця, чоловіка, з котрим прожили б у 
злагоді та згоді всю решту літ на землі? Хочеться, 
щоб розуміли, берегли одне одного, підтримували 
в радості і в біді. На схилі віку дуже важливий не 
лише побут, а й  турбота про здоров’я того, хто 
поруч.

...Мрію. У кімнатах чистота, на городі – по-
рядок. Здоровий спосіб життя. Все окрилює, дає 
силу, наснагу, очі не в сльозах, а радісні, сяючі. І 
нехай тоді діти й онуки заздрять цим двом, бо в 
них – щастя, яке навпіл поділене.

Вдова, пенсіонерка. Сьомий десяток, але ще 
працюю. Ріст 168, вага 70.

Пані Олено, посприяйте, щоб відгукнувся той, 
про кого мрію. Можливо, так само вдівець, не 
молодший 65 років, бажано з Дніпра або з пе-
редмістя. Згодна на переїзд.

Олена М.  
Дніпро

Володимир О. з Дніпров-
ського району. Оце вже три 
роки як я овдовів. Дітей у 
нас з дружиною не було. За 
часів радгоспу працював ме-
ханіком, інженером. Пенсія 
нормальна. Мені 73, не курю, 
спиртним не зловживаю, спо-
кійної вдачі. Дім газифікований, 
утеплений, садиба 15 соток, де-
сяток курей. 

Хотів би, аби ввійшла в мій 
дім порядна, хазяйновита, ба-
жано з села. 

* * *
Василь Т. із П’ятихатського 

району. 58 років, ріст 170, вага 
60, русявий. На жаль, курю. Зі 
здоров’ям усе гаразд. Дітей нема. 
Підробляю в орендарів, інколи 
наймають односельці.  В мене 
хата, літня кухня, сарай, город, 
невеличкий палісадник, садок, 
трохи господарства. 

* * *
Олександр К. з Магдалинів-

ського району. Добрий день, 
пані Олено! Будь ласка, надру-
куйте ще раз. Самому нелегко. 
І я вже писав, що у свої 55 років 
ще не маю дружини. 

Працюю в фермера. Дома 
господарюю сам: худоба, кури, 
город, сад. Маю сестер, племін-
ників. Тато вмер. Нема тієї, що 
тебе підтримає морально, фізич-
но. Ріст мій 180, вага 95.

* * *
Євген Л. з Дніпра. 49 років, 

розлучений, дочці 18, вчиться 
у виші, живе з матір’ю. Маю на 
правому березі власну квартиру, 
роботу, освіта вища будівельна. 
Хотілося б, аби відгукнулася чуй-
на жінка. Для початку чекатиму 

листа, у спілкуванні, можливо, до 
чогось домовимося. 

* * *
Лідія Ч. із П’ятихатського 

району. Часом саму себе вже 
шкода. Пригадую, як один уді-
вець, восени ти, Оленко, його 
друкувала, скаржився, що інколи 
розмовляє сам з собою. Так, так 
і є, маємо, що маємо. Тяжкий і 
злий час. Страшно жити. Вмов-
ляю себе, що треба жити самій. 
Мені 69, невисока, відповідної 
ваги. Та чи відгукнеться такий 
же одинак?

* * *
Валентина Ж. з Покров-

ського району. Мені 58, ріст 165, 
струнка, виглядаю молодшою. 
Вдова, на пенсії. Працювала ви-
хователькою в дитячому садку. 

Діти дорослі. Ще мрію про ща-
сливе життя з чоловіком добрим, 
чуйним, який прагне сімейного 
затишку, жіночої ласки. Дуже 
чекатиму на відгук. Решта по-
дробиць – при особистому спіл-
куванні.

* * *
Ірина М. з Дніпра. Напри-

кінці травня виповнилося 53, і 
здається, що вже все для мене 
скінчилося. Чомусь тяжко на 
душі, порожнеча, сірість. Хочеть-

ся про когось турбуватися, когось 
леліяти, мати життєві плани на 

майбутнє. 
Працюю приватно: догля-

даю за старшими людьми. Ось 
після роботи приходиш, а дома 

нікого, і знов одна-однісінька, 
навіть словом нема з ким пере-
кинутися. Дочка і онук живуть 
окремо, слава Богу, все гаразд. 

Згодна на переїзд.
* * *

Людмила К. з Дніпровсько-
го району. Чоловік помер, дітей 
немає, 42 роки, живу з матір’ю. 
Наша хата у передмісті, в гарному 
селі. Доброзичлива, відповідаль-
на, скромна, моя робота пов’язана 
з дітьми. Дуже їх люблю. 

Шукаю надійного чоловіка, 
господаря в дім, аби прожити в 
повазі, шані та любові. Зі мною 
йому буде легко і комфортно. 
Дуже сподіваюся, Оленко, на 
добру звістку.

* * *
Ганна Ш. із Солонянсько-

го району.  Живу з батьками, 
працюю у Дніпрі. 38 років, ріст 
165, повненька, але гарненька, 
знак Тельця, за фахом і швачка, 
і бухгалтер, і вихователька. Не 
склалось особисте. Весь час жі-
ночий колектив. Свою долю ще 
не знайшла...

* * *
Тетяна Є. з Дніпра. У людині 

ціную порядність, делікатність, 
вихованість, вірність, надійність, 
почуття гумору. 31 рік, білявень-
ка, невисока, одружена не була. 
Освіта вища. Працюю в банку.

Про себе докладніше – при 
особистій зустрічі, як напише 
мені той, хто цього побажає.

КП ДОФТЛ «СОЛОНИЙ ЛИМАН» 
оголошує конкурс щодо оренди
Інформація про об’єкт оренди
Адреса: 51291, Дніпропетровська об-

ласть, Новомосковський район, с. Ново-
троїцьке, вул. Герасименка, 94, нежитлове 
приміщення, яке знаходиться в будівлі КП 
«ДОСРЦ «Солоний лиман» ДОР» загальною 
площею 82,7 кв. м. Цільове використання: 
проведення медичної практики (додаткових 
методів реабілітації).

Умови конкурсу:
- основним критерієм переможця кон-

курсу є найвищий запропонований розмір 
місячної орендної плати за користування 
зазначеного об’єкта оренди порівняно з 

початковим розміром орендної плати;
- відшкодування витрат орендодавцю на 

утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю.

Переможець сплачує експертну оцінку.
Основним критерієм визначення пере-

можця конкурсу є максимальний розмір 
орендної плати при обов’язковому забез-
печенні виконання умов конкурсу.

Кінцевий термін прийняття пропозиції 18 
червня 2020 року до 10.00 годин.

Конкурс відбудеться 19 червня 2020 року 
о 15.00 за адресою: 51291, Дніпропетров-
ська область, Новомосковський район, с. 
Новотроїцьке, вул. Герасименка, 94, актовий 
зал на третьому поверсі лікарні.

Довідки за телефоном: (05693) 44-669.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ у зв’язку 
з втратою  диплом  № 43067917 та  
додаток  до нього № 018535, виданий 
ДПТНЗ «ДЦППРКТС»  27.05.2012 р. на 
ім’я Скочко Ганни Анатоліївни.

Повідомлення про оприлюднення 
проекту документа державного планування та 
звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту 

«Детальний план території» частини Обухівської селищної ради Дніпровського 
району Дніпропетровської області щодо можливості розміщення бази відпо-
чинку «Сосновий бір»

1) Мета здійснення детального пла-
ну території – можливість розміщення 
бази відпочинку «Сосновий бір» з при-
леглою територією, на якій розташовані 
також інші бази відпочинку. Ділянка 
для розміщення бази відпочинку роз-
ташована за межами населених пунк-
тів, на півдні від смт Обухівка.

2) На сьогодні на земельній ділянці 
розташовані будівельні об’єкти існую-
чої бази відпочинку, які частково зруй-
новані, а також потребують негайного 
ремонту та реконструкції. Земельна 
ділянка має неохайний вигляд, поросла 
чагарниками, знищена раніше існую-
ча інфраструктура. Будівлі й споруди 
потребують реконструкції. Організація 
бази відпочинку потребує планування 
та благоустрою.

3) Орган, котрий приймає розпоря-
дження документа державного плану-
вання, – Управління містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства, будівництва та інф-
раструктури Дніпровської районної 
державної адміністрації.

4) Процедура громадського обгово-
рення та строки подання пропозиції і 
зауважень у процесі здійснення страте-
гічної екологічної оцінки здійснюється 
відповідно до Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку»:

а) дата початку та строки здійснення 
процедури: від 5 червня 2020 року і 
триває до 6 липня 2020 року (30 днів);

б) способи участі громадськості: 
надання пропозицій і зауважень у 
письмовому вигляді, а саме на поштову 
адресу: Дніпропетровська область, Дні-
провський район, смт Слобожанське, 
вул. Будівельників, 18 та в електро-
нному вигляді на електронну адресу 
arhitektor@drda.dp.ua;

в) дата, час і місце проведення гро-

мадських слухань: громадські слухання 
відбудуться 6 липня 2020 року о 24-00 
год. у приміщенні Управління містобу-
дування, архітектури, житлово-кому-
нального господарства, будівництва та 
інфраструктури Дніпровської районної 
державної адміністрації, адреса: Дні-
пропетровська область, Дніпровський 
район, смт Слобожанське, вул. Буді-
вельників, 18;

г) орган, від якого можна отримати 
інформацію та адресу, за якою можна 
ознайомитись з проектом документа 
державного планування, звітом про 
стратегічну екологічну оцінку та еко-
логічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною зі здоров’ям населення, 
що стосується документа державного 
планування, – Управління містобуду-
вання, архітектури, житлово-кому-
нального господарства, будівництва та 
інфраструктури Дніпровської районної 
державної адміністрації, адреса: Дні-
пропетровська область, Дніпровський 
район, смт Слобожанське, вул. Буді-
вельників, 18;

д) місце знаходження наявної 
екологічної інформації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного пла-
нування: Дніпропетровська область, 
Дніпровський район, смт Слобожан-
ське, вул. Будівельників, 18, або на 
офіційному веб-сайті Дніпровської 
районної державної адміністрації 
Дніпропетровської області: www.dnipr.
dp.gov.ua.

5) Необхідність проведення тран-
скордонних консультацій щодо проекту 
документа державного планування від-
сутня, оскільки територія проектування 
знаходиться на значній відстані від 
меж сусідніх держав.

ТОВ «ТД «ЕЛЬБА» заявляє про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря (додаток) від розта-
рювальної установки виробництва бетонно-розчинних сумішей, яка 
розташована за адресою: 49021, м. Дніпро, вул. Верстова, 50.

Додатково обліковується одне 
джерело викидів, через які в ат-
мосферне повітря потрапляють 
речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок, недиференційо-
ваних за складом – 0,0000245 т/
рік.

Перевищення встановлених 

нормативів гранично допустимих 
викидів, нормативів екологічної 
безпеки та гігієнічних нормативів 
немає.

Усі пропозиції та зауваження 
направляти на адресу Дніпропе-
тровської ОДА: м. Дніпро, просп. О. 
Поля, 1. Тел. 0800505600.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ у зв’язку 
з втратою тимчасове посвідчення 
офіцера запасу на ім’я Кривцун Ан-
дрій Анатолійович, 04.12.1975 року 
народження

СУ
ДО

КУ


