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 18 червня вихованці дитячого садочку -  

та члени учнівського самоврядування  

відвідали Добренський ФАП і привітали 

мед.працівників з професійним святом 

- фельдшера Гузєєва М.М. та 

мед.сестру Брицьку О.В. Це люди, які 

завжди йдуть на допомогу, не 

дивлячись ні на що. Своїх пацієнтів 

завжди зустрічають з посмішкою та 

надихають на одужання. Здоров`я вам, 

миру та благополучя. 

Добрі справи у садочку. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

30 червня День молоді. Зі святом 

всіх, хто повний енергії та сил. Всіх, хто 

молодий не тільки роками, але й в душі. 

Молодь - наше майбутнє. Саме молодь 

будуватиме нашу країну по новому. 

Завдяки їхній енергії, талановитості, 

завзятості та патріотизму, наша країна 

буде жити по новому.  

 

 

 

  

 

 Завершився монтаж нових меблів у 

Добренському ЗДО №7,,Лелеченя,, , які 

були придбані за сприяння народних 

депутатів України Андрія Вадатурського та 

Віктора Кривенка у рамках 

проекту,,Комфортний простір для 

дошкільнят Баштанської ОТГ,,. Батьки, 

колектив , вихованці висловлюють подяку 

депутатам за оновлення та зміцнення 

матеріальної бази закладу, які 

даруватимуть радість та відчуття 

комфорту малечі. 

 

 



 

 Конкурс «Стань Зіркою» 

7 червня в Добренському Сбк відбувся XIV щорічний фестиваль юних талантів "Стань 

зіркою - 2019", в якому прийняли участь учні Добренської ЗОШ І-ІІІступенів.  

Висловлюємо подяку нашим юним зіркам. Вони - найяскравіші, найталановитіші. 

МОЛОДЦІ! Зіркою фестивалю обрано учня  8 класу Шах  Олександра. Дякуємо 

спонсорам, які підготували подарунки учасникам. Це - Семенов Д.В., ТОВ "Фрея агро 

ЮГ", Локатир В.В., старостинський округ, Єрмолаєва Л.С., Овчіннікова Л.М.. На 

нашому святі був присутній депутат обласної ради Фроленко В.О. Особлива подяка 

директору Добренського будинку культури Дураковій Н.В., художньому керівнику 

Гнідому А.П., педагогу-організатору школи Леоненко О.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 червня день скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні. В цей 

скорботний день в Добренському ТОВК будуть проведенні заходи присвяченні цьому 

дню. 

 Щоб вшанувати пам`ять всіх тих, хто віддав своє життя заради того, щоб ми жили в 

мирі – раділи життю, виховували дітей, будували та розвивали країну - біля 

пам`ятника Слави відбудеться мітинг – реквієм. В сільському будинку культури 

Борискіна Л.Ф. організує літературну виставку на тему -“ІІ Світова війна”. Ввечері, 

біля будинку культури під відкритим небом можна буде переглянути худ.фільм «В 

бій ідуть одні старики»  

                                                Літо – час активного відпочинку на природі.   

                                                Саме в цей час збільшується кількість нещасних  

                                               випадків на водоймах. Дотримуйтесь правил поведінки 

                                               на воді та привчайте до цього дітей. Пильнуйте за  

                                               малечею та не залишайте її без нагляду. 
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