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УВАГА!!!

Державна екологічна інспекція України 

попереджає громадян, що чинним 

природоохоронним законодавством заборонено 

спалювання опалого листя, залишків 

рослинності. Територіальними органами 

Держекоінспекції проводяться перевірки з 

метою виявлення тa припинення таких 

порушень.

Також Держекоінспекція нагадує про 

шкідливість вдихання диму, який утворюється 

при спалюванні опалого листя.  Адже навесні та 

влітку листя дерев накопичує з повітря пил та 

інші шкідливі речовини, які викидаються 

автотранспортом і підприємствами. При 

спалюванні опалого листя всі забруднюючі 

речовини знову викидаються в атмосферу у 

вигляді продуктів згорання, при цьому їх 

шкідлива дія значно підсилюється. У димі 

опалого листя містяться оксиди азоту, вуглецю, 

чадний газ, а також сполуки важких металів. У 

тліючих без доступу повітря багаттях може 

утворюватись бензопірен – речовина, здатна 

викликати ракові захворювання.

Козацькі забави
11 жовтня учні початкової школи  та 

вихованці ЗДО «Лелеченя»провели 

"Козацькі забави". Дівчата- козачки 

малювали портрети козаків-лицарів, 

чекаючи на козаків-однокласників з 

козачих забав. А забави дійсно були для 

справжніх чоловіків. Потрібно було знати 

бойовий гопак, визволити друзів з 

полону, позмагатися в силі. Але і дівчата, 

і хлопці впоралися. Молодці, козачата! В 

СБК відбувся показ сеансу мультфільів 

про козаків.



Молоді душею
04.Жовтня в Добренському СБК відбулися заходи присвячені дню людей поважного 

віку. Працівники будинку культури організували святковий концерт для присутніх, 

пригощали солодощами. Після концерту,жінки поважного віку теж виявили бажання 

заспівати пісні своєї молодості. Ну звісно далі почалися танці, спогади приємного 

минулого, та обговорення сьогодення. 

Як би там не складалось життя у кожного – приємно, що всі зібралися наче в 

родинному колі, за святковим столом. 

Спостерігаючи за такими заходами, робиш висновок, що для людей поважного віку 

треба частіше робити вечори відпочинку.



Майстер - клас від майстрині Надії

Учні 2 класу ( класовод Буслаєва Л.М.) 

сьогодні опановували гончарну справу. 

А допомагала їм наша майстриня 

Савельєва Надія, яка займається 

виготовлення м гончарних виробів. Як 

справжній майстер, Надія, ділиться 

своїм досвідом перед жителями нашої 

громади. Ми дуже раді, що вона 

знайшла вільний час для учнів 

Добренської школи. Учні 2 класу з 

радістю, зацікавленням, своїми 

коментарями зробили свій перший 

виріб з глини. Це був равлик.У всіх він 

вийшов різний, але зроблений своїми 

руками. Дякуємо Вам, Надія. Маємо 

надію, що це не остання зустріч.

До речі, Надія також проводить 

майстер - клас в Новоєгорівській ЗОШ. 

Жодна ярмарка не проходить без її 

робіт. Багато робіт Надія робить на 

замовлення – які купують із 

задоволенням. 


