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ПОКРОВСЬКА об’єднана 
територіальна ГРОМАДА

Зi  святом,  дорогi  жiнки!

Із землі ще не зійшов сніг, а в душу проситься весна. Вона замайоріла 
мімозами, нарцисами, гіацинтами, тюльпанами, нагадуючи своїм 

диханням про Міжнародний жіночий день 8 Березня. 
Це по-справжньому світле та весняне жіноче свято щоразу нагадує 

нам про найцінніше та найпрекрасніше, що є у нашому житті – 
кохання, сердечність та вірність. І кожна жінка цього святкового 
дня мріє про якийсь особливий подарунок. Про що ж мріють та як 
святкують 8 Березня представниці прекрасного полу Покровської 

громади дізнавались Вадим Даценко та Тетяна Бугай.

Людмила Каліберда, директор КЗО опорна школа «НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст. №1- Покровський ліцей» Покровської селищної ради:

«… 8-е Березня – це в першу чергу свято 
краси, весни, ніжності, жіночності, любові, 
все те що втілює в собі жінка… Найкращим 
подарунком для мене є відношення мого 
сина не тільки в цей день а взагалі… Якщо 
говорити про роботу, то найкращим пода-
рунком для мене є повага і взаємна співпра-
ця моїх колег, бо коли тобі комфортно, тепло 
і затишно серед людей, з якими працюєш 
– то це подарунок долі… В такий чудовий 
святковий день бажаю усім жінкам звісно ж 
– любові, натхнення, ніжності, розквіту душі, 
здійснення шалених-шалених мрій (всмі-
хається), про які знають тільки самі жінки…Бо те чого хоче жінка – чоловік 
зрозуміти не може (посміхається). Бажаю здоров’я та всього найкращого…»
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Ядвига Махонько, 
приватний підприємець:

«…для мене 8-е Березня це свято 
квітів, подарунків від чоловіків, без-
ліч компліментів і гарних відчуттів…
(всміхається)….І кожна жінка в цей 
день хоче просто вихідного дня, від-
почити від життєвих турбот, побути 
вдома з рідними, поласувати смачною 
вечерею… В цей день мрію отримати 
в подарунок від коханого чоловіка ве-
личезний букет троянд та романтич-
ний вечір (сміється)… Бажаю жінкам 
вдачі, мати хорошу роботу і щоб вони 
ніколи-ніколи не хворіли…»

Галина Капля, заступник головного лікаря з медичного обслуговування 
населення РКЗОЗ «Покровський Центр ПМСД»:

«… 8-е Березня – це найпрекрасніше свя-
то весни… ми його любимо, чекаємо і кожна 
жінка мріє щоб воно було кожного дня (по-
сміхається), і не зважаючи на проблеми все 
одно ми, жінки, хочемо щоб 8 Березня було 
справжнім святом, адже враховуючи мою 
роботу і взагалі роботу жінок-лікарів – часто 
приходиться бути на роботі щоб врятувати 
життя людей та їх здоров’я … Я вважаю що 
матеріальні цінності не важливі для жінки, 
головне – щоб була повага, шана, турбота з 
боку чоловіків і звісно ж – дітей і онуків…
Найбажанішим подарунком для мене є Від-
ношення як таке…ну і звісно ж – квіти, які 

люблять, я впевнена, усі представниці прекрасної статі… Бажаю жінкам за-
лишатися такими ж чарівними, ніжними, лагідними, життєрадісними, оптимі-
стично налаштованими, щоб не замикалися в собі, добре відпочивали та й 
взагалі почували себе найщасливішими….» Олена Голуб, начальник 

Покровського відділення 
АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

«… для мене 8-ме березня це 
привід відпочити, почитати гарну кни-
гу, привітати маму, сестер, колег по 
роботі і інших дорогих мені жінок…В 
цей день у подарунок хочу отримати 
плюшевого ведмедика (сміється)…
бажаю усім жінкам мати активну жит-
тєву позицію, кохати себе, приділяти 
собі більше уваги, подорожували, гар-
но відпочивати, тримати баланс і ні в 
чому собі не відмовляли…»

Наталія Коц, домогосподарка:
«… для мене 8-е Березня це день 

матері, день весни, день жіночої вро-
ди… Я вважаю, що жінка повинна 
бути гостинною, привітною, щоб її 
поважали як людину та господиню… 
В цей день мрію отримати від кохано-
го чоловіка путівку на відпочинок до 
дитячого містечка зі своїми дорогими 
діточками…(всміхається) Хочу поба-
жати усім жінкам здоров’я, кохання і 
море квітів….»

Віта Сидорова, 
адміністратор салону краси «Ідеал»:

«… для мене 8-е Березня – це звісно ж поча-
ток весни… жінки причепурюються, почувають 
себе бажаними, коханими, отримують привітан-
ня вдома і на роботі… Моя мрія – відпочинок у 
Карпатах, сподіваюсь, що цього року вона здійс-
ниться… (посміхається) Бажаю усім жінкам бути 
гарними, щасливими, коханими, жіночними і 
звісно ж – кохати самим…»

Любов Коломоєць, завідуюча центральною 
районною аптекою №74:

«… Для мене 8-е Березня – це, в першу чергу, свято 
Матері, свято коханої Жінки... Це день родинного за-
тишку, традиційного вшанування жінки як господині… 
Я вважаю, що це свято повинно мати право на існуван-
ня… Найкращим подарунком для мене є звичайно 
квіти, увага рідних людей… Бажаю жінкам миру, добра, 
по справжньому жіночого щастя, весняного тепла і 
щоб усі жінки, які працюють – відчували себе потріб-
ними організації, колективу… І всього найкращого…»

Валентина Соловйова, власниця 
Торгового Дому «Україна»:

«… Мне очень приятно, что власть всё таки 
не забывает женщин и в этот день, создаёт для 
нас незабываемое впечатление, вниманием, 
поздравлениями… Самым главным подарком 
для меня является любовь детей и внуков, за-
бота и внимание любимого мужа…В этот день 
желаю всем женщинам спокойной жизни и 
уверенности в завтрашнем дне, а ещё очень 
желаю правильно воспитывать своих детей, 
чтобы они не забывали об уважении и почтении к семье…»

Валентина Копичай, працююча пенсіонерка:
«…Для мене 8-е Березня – це завжди весна, за-

пах квітів, пробудження природи та й просто гар-
ний, святковий настрій… Найбільш запам’ятався 
мені подарунок - відро мандаринів, який я отрима-
ла від свого коханого чоловіка 8-го Березня (посмі-
хається), а також величезний букет троянд від сина 
та звісно ж – цілу купу компліментів від рідних… В 
цей день хочу побажати усім жінкам головне – здо-
ров’я, миру, кохання та усього найкращого…»

Світлана Мітла, 
пенсіонерка, с. Олександрівка:

Для мене це особливий день 
– бо це і день мого народження.  8 
Березня до мене в дім з привітання-
ми приходять всі мої діти та онучата 
– моє найбільше щастя в житті. Тож 
традиційно святкуємо в родинно-
му колі. Готуємо особливі страви, 
печемо іменинний торт. Отак мені 
повезло!

Катерина Куйтуклу, пенсіонерка, с. Олександрівка:

Для всіх жінок 8 Березня – свято весни, жіночності, 
краси, приємних сюрпризів. Для мене – це ще і день 
народження мого коханого чоловіка. Тож все життя 
приходиться  поєднувати ці дати. Готую святковий стіл, 
приїздять діти, друзі, рідня – привітати нас з Дмитром 
Афанасійовичем.  А подарунки – вони всі незвичайні, 
бо даруються з величезною любов’ю. І я вдячна чо-
ловікові і дітям за увагу і турботу. Страшенно люблю 
троянди жовтого і білого кольорів. Та щороку мені да-
рують, тільки… червоні. А одного разу я таки отрима-
ла мої улюблені жовті троянди. Це було надзвичайно 

зворушливо – нарешті! І це і був мій най неочікуваний подарунок.

Людмила Муляр, с. Андріївка: 
«… Моя мрія в цей святковий весня-

ний день – відпочинок на лижному курорті 
Буковель (усміхається). Найяскравіший 
подарунок, який я отримувала в цей день – 
кошеня Масяня від коханого чоловіка. Тра-
диційно святкую це свято в кафе».

Тетяна Кушнір, с. Братське:
« Для  мене 8 Березня – це весня-

ний святковий настрій, тепло на душі 
та відчуття особливої уваги з боку 
найрідніших та дорогих серцю лю-
дей, в колі яких я відзначаю це свято. 
Найцікавіше ми святкуємо цей день 
на природі (коли погода дозволяє – 
сміється).  Найзаповітніша моя мрія 
– квиток у подорож до Парижу. 

5 березня святкує свій день народження генеральний директор ТОВ «Обрій» 
Віталій Миколайович Головко.

Шановний Віталію Миколайовичу!
Нехай цей головний день у році прине-

се тільки добрі емоції та яскравий настрій, 
а вихор хвилюючих привітань і захоплених 
слів залишать у Вашій пам’яті глибокий слід. 
Від усього серця бажаємо безпрецедентно-
го успіху у всіх починаннях, мільйони нових 
ідей і проектів, вірних друзів та надійних 
партнерів,! Зичимо  від життя брати тільки 
найцінніші дари, а підводні камені хай зми-

ває бурхливий потік самих щи-
рих і світлих почуттів. 

Нехай Ваш дім буде 
вічно наповнений щастям, любов’ю, теплом, тур-
ботою та розумінням рідних і люблячих людей. Не-

хай доля буде довгою та щасливою, удача стане 
Вашою невід’ємною супутницею на життєвому 
шляху, а ваші благодійні справи завжди поверта-

ються сторицею.  
З повагою та найкращими побажаннями жінки 
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За доброю традицією зі святом 8 Березня приходить весна.
І в цьому є певна закономірність. Бо жінка, як і весна, несе у світ особливу і велику 

місію природи – життя і любов, ніжність і  турботу,  натхнення і неповторність. 
Всі теплі слова сьогодні для вас  – дорогі мами, дружини, сестри, донечки, колеги. 

         Від усього серця дякуємо, що ви завжди поруч з нами… 

Дорогі жінки!
Вітаємо вас з цим весня-

ним святом. Спасибі вам за те, 
що ви є, і за те, що своєю кра-
сою вносите гармонію в наш 
скромний чоловічий колектив. 
Бажаємо вам всім цікавої і плід-
ної роботи, а вдома хай на 
вас чекають радісні обличчя 
ваших рідних і море квітів. Ба-
жаємо любові і радості в жит-
ті та 365 щасливих днів у році 
і вічної молодості в душі. Зі свя-
том!

Чоловічий колектив лікарів «Покровського 
Центру первинної медико-санітарної допомоги»

День весняний пахне і цвіте, і розпускається краса наших милих жінок. Дозвольте, чудові, чарівні і неймовірно прива-
бливі дами побажати вам нового щастя цієї весни, нехай тепло і спокій панують у ваших серцях. Зичимо  міцного здоров’я, 
довголіття, щастя і достатку. Вічної вам весни та молодості! 

З повагою чоловічий колектив ДП «Покровкатеплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго»

Милі та чарівні наші жінки!
Вітаємо вас зі святом весни – 8 березня. Від щирого серця бажаємо вам міцно-

го здоров’я, нев’янучої молодості та взаємного кохання! Нехай прекрасні почуття 
зігрівають ваші серця, а ви залишайтеся завжди такими ж неповторними та ніж-
ними.

З повагою чоловічий колектив 21ДПРЧ ГУ ДСНС України 
у Дніпропетровській області

Любі жінки!
Щиро і сердечно вітаємо вас із весняним святом – 8 Березня.
Нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним, нехай довкола вас панують любов і гармонія, а на вашу честь роз-

квітають квіти й звучить музика.
Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму.
Бажаємо вам щастя й вдачі, міцного здоров’я, здійснення всіх мрій та бажань. Хай у ваших оселях завжди панують 

мир, злагода і добробут.
З найкращими побажаннями колектив духового оркестру 

Філії №1– Покровського СБК №1 КЗК «Покровського центру дозвілля»

Любі жінки!
Вітаємо вас з чарівним святом 

– 8 Березня! Не випадково Міжна-
родний жіночий день відзначають 
на початку весни, коли разом з 
природою прокидається життя, 
прекрасне і неповторне. Жінка сим-
волізує народження життя, теп-
ло та ніжність. Бажаю вам, щоб у 
ваших ніжних душах завжди цвіла 
весна, у родинах були лад, тепло і 
затишок. Залишайтеся завжди та-
кими неповторними, трепетними 
та загадковими. І нехай ваші кохані 
чоловіки піклуються про вас цілий 
рік, а не тільки цього дня. Будьте коханими та щасливими!

Колектив чоловіків лікарів Покровської ЦРЛ

Колектив без жінок, все одно, що планета без квітів! Милі наші, спасибі за те, 
що ви у нас є, за те, що насичуєте робочі будні атмосферою доброти, краси і за-
тишку! Залишайтеся завжди такими ж ніжними і чудовими, як перші весняні пролі-
ски! 8-го Березня саме для вас світить сонечко, голубіють небеса і весело щебече 
пташиний хор! Нехай сьогодні у всіх вас, шановні наші співробітниці, буде сто при-
чин для щасливих посмішок!

З повагою чоловіки Покровської дільниці 
Повлоградського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз»

Дзвенить весна, щебечуть 
птахи і як швидкий струмок 
дзюрчать дзвінкі голоси наших 
красунь, наших милих леді. Ви 
різні: яскраві як квіти, ніжні як 
хмари, стрункі як берізки, аро-
матні як черемха, але однаково 
трепетно і сильно ми любимо 
вас. Нехай кожен день радує вас 
увагою і турботою близьких, 
життя наповнюється нови-
ми враженнями, тільки пози-
тивними емоціями, яскравими 
відкриттями. Ми вас любимо, 
цінуємо, просто обожнюємо! 
Мільйони троянд, тисячі мімоз 
— сотні квітів до ваших ніг.

З повагою чоловіки 
закладів культури 

Покровської ОТГ

Шановні наші!
Приходить весна, прокидається після суворої зими природа, й символічно, що найперше свято присвячене вам і осяяне 

вами, мов сонцем. У буднях сьогодення ми часто не помічаємо, скільки прекрасних, розумних, добросовісних, самовідданих 
жінок працює серед нас. Тож у цей святковий день, любі наші, дозвольте привітати вас із цим чудовим днем та висловити 
слова глибокої вдячності, адже на вашій мудрості, силі та терпінні тримається світ. Нехай цей весняний день завжди 
дарує вам тепло сонячних променів та ніжність перших весняних квітів. Здавна повелося, що жінка в сім´ї – берегиня. Ви 
народжуєте дітей і кохаєте чоловіків, дбаєте про тепло і світло, добробут і красу в своїй оселі. Бажаємо вам, дорогі наші 
мами і сестри, дружини, бабусі, онучки і доні, міцного здоров’я, невичерпної творчої енергії, добра й упевненості у своїх си-
лах, розуміння, кохання та вірності ваших близьких. 

З повагою чоловіки виконавчого комітету Покровської селищної ради

Милі жінки! У цей святковий день, колектив Покровського районного військового комісаріату щиро бажає вам безхмар-
ного неба, сонця в душі! Здоров’я міцного, дитячого слова, натхнення, кохання й краси! 

Шановні, дорогі, прекрасні, чудові, кохані жінки! Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята 
— 8 Березня! Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду, добро і любов. Ба-
жаємо вам завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай завжди вас супроводжує 
впевненість у завтрашньому дні!

З повагою чоловіки Покровського району електричних мереж та Покровського центру 
обслуговування клієнтів

Любі наші!
Щиро вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем!

Віки і тисячоліття 
світової історії осяяні 
вашою мудрістю та ніж-
ністю, чарівністю та 
красою. І тільки завдяки 
вашій життєвій силі, на-
сназі та довготерпінню 
з віку у вік продовжуєть-
ся рід людський на землі. 
Матір, сестра, кохана 
– жіночий першопоча-
ток супроводжує нас 
до останнього подиху. І 
якщо краса порятує світ, 
то це буде ваша краса. 
Адже ви перетворюєте 
його на чарівну перлину, 
яку ми кладемо і довічно кластимемо до ваших ніг.

У цей святковий день бажаємо всім жінкам Покровської громади міц-
ного здоров’я, добробуту, щастя та шаленого кохання. І нехай здійсню-
ються ваші мрії, адже бажання кожної жінки – закон, якому ми, чоловіки, з 
радістю маємо коритися.

З повагою чоловіки депутатського корпусу 
Покровської селищної ради

Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили наші душі і серця.
Тож лишайтеся завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі
І веселі і прості.

З повагою чоловіки закладів освіти Покровської ОТГ

Зі святом весни вітаємо,
Щастя й успіхів бажаємо,
Вдачі, здоров’я, тепла,
Нехай всі незгоди згорають до тла,
Щоб тільки добро у житті велося,
Хай збудеться все,
Що ще не збулося!

З повагою колектив Покровського відділення поліції!Колектив чоловіків лікарів Покровської ЦРЛ

Милі жінки! У цей святковий день, колектив Покровського районного військового комісаріату щиро бажає вам безхмар-

довголіття, щастя і достатку. Вічної вам весни та молодості! 

Дорогі жінки!
Із святом весни, краси і любові!

Хай щастя і радість несе кожна мить, усього в житті хай буде доволі, 
на кожному кроці завжди хай щастить.

Щиро бажаємо вам сердечного тепла, нев’янучої любові, привабливих 
усмішок, доброго настрою, родинного затишку і добробуту.
Нехай життєва весна завжди зігріває вашу душу!
Немало о женщинах сказано фраз,
И спето романсов не мало,
Позвольте сегодня поздравить всех вас,
С весною волшебной начала…
Искрясь, на проталинках тают снега,
Подснежник цветёт на поляне,
И звёздочки шепчут: 

«мечта так близка…»,
Пусть сбудутся ваши желанья!
Желаем вам лёгких путей и дорог,
Весельця во всём и удачи,
Крылатой любви, что послал Господь Бог,
И – долгих лет жизни в придачу!

З повагою чоловіки КП «Покровське 
водопровідно-каналізаційне господарство»
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ПОКРОВСЬКА об’єднана 
територіальна ГРОМАДА

Для найріднішої у світі! 
Зі святом, дорогі жінки!
ПОКРОВСЬКА об’єднана територіальна ГРОМАДА

Маленькі вихованці 
ДНЗ «Веселка» 

Братського НВК 
до 8 Березня 
підготували 

подарунки-аплікації 
мамам і бабусям

Дарунки ці зробили ми
Умілими руками,
Щоб ними милувалися 
                                     завжди
Бабусі й любі мами!

Люба 
матусю !

Я тебе вітаю із весняним 
святом,

Я тобі бажаю радості 
багато,

Хай сміється сонце з голубого 
неба,

І троянда перша зацвіте 
для  тебе.

Хай в житті твоєму горя 
не буває, 

на вустах усмішка маком 
розцвітає.

 
Любляча донька 

Аліна Філь,
учениця 4 класу філії №2 

НВК «Покровська 
ЗОШ І ст.№2 – ДНЗ»

(Ваза з трояндами виготов-
лена власними руками)

Коли надворі ще розтає останній сніг, а вже так хочеть-
ся справжньої весни, в Олександрівському ЗДО «Барвінок» діти 
та педагогічний колектив готуються вітати мам та бабусь. 
Цікаві поробки, аплікації  виготовлені власними руками діток 
будуть дарувати приємні хвилини найріднішим у світі.

СВЯТО МАМИ І ВЕСНИ
Дзвінкі краплинки…. Перші квіти, зігріті сонячним 

промінчиком… Це весна! І з нею приходить на нашу 
планету жіночий день. Свято найгарнішої, найдобрі-
шої, найніжнішої половини людства. Одним словом, 
свято жінок, свято наших мам, бабусь, дівчаток, сестри-
чок, подруг.

Святкування 8 Березня у Покровському закладі 
дошкільної освіти №1 «Орлятко» - це завжди дзвінкий 
сміх, щирі усмішки та трішки сліз радості в матусиних 
очах. Готуватися до свята малята разом з виховате-
лями починають заздалегідь: діти вчать пісні, вірші, 
привітання, готують виставки та роблять весняні ли-

стівки своїми руками. В старших групах розвивати талант і креативність у вихованців допомагає керівник 
гуртка з образотворчого мистецтва при ВТЦДЮ – Катерина Олексіївна Громова.

Та жодне свято у нас не проходить без святкових ранків! Влаштувати незабутнє свято для дошкільнят і їхніх батьків 
допомагають педагоги  та музичні керівники закладу:  Наталя Володимирівна Головко, Наталя Анатоліївна Северин.

А Галина Зіновіївна Комериста, разом із хлопчиками групи, з року в рік по особливому, таємно готують 
подарунок-сюрприз як для матусь, дівчаток так і працівників садочка!

Хочеться, щоб свято 8 Березня для наших мам, повторювалося щодня, адже кожна жінка на цій планеті 
чиясь мама. 

«МАМА» - це найважливіше на світі слово. Ми усі пишаємося тим, що його вимовляємо!
Алла Павленко,  методист ЗДО №1 «Орлятко»

Кожного року ми чекаємо на весну. Весна і жінка, 
весна і мама - яке прекрасне поєднання ! Адже, і справ-
ді, весна якось особливо впливає на жінок. Розквітають 
вони на весні разом із квітами, зацвітають разом із де-
ревами і травами. І особливо прекрасною стає на весні 
матуся – найрідніша , найближча людина для кожного з 
нас. Вона, як весна сонячна і ясна, ніжна і привітна, до-
бра і лагідна. Саме мати вчить нас людським якостям, 
своєю ласкою і турботою супроводжує нас все життя. 

Шановні наші мами і бабусі! Напередодні свята 
щиро вітаємо вас із початком весни. Бажаємо здо-
ров’я, щастя, достатку та сонячних днів. Хай ваші діти 
і онуки завжди приносять тільки радість! 

Бажаєм вам пісень, що лиш весна співає, 
І музики, що награють ліси.
І квітів тих, що раз лиш розквітають,
І повні пригоршні любові і краси!

Душевного тепла і затишку у ваших родинах, со-
нячних сподівань на те, що все буде гаразд у вашому 
домі.

З повагою вихованці та працівники дошкіль-
ного підрозділу «Малятко»,с. Романки

Алла Павленко,  методист ЗДО №1 «Орлятко»
«МАМА» - це найважливіше на світі слово. Ми усі пишаємося тим, що його вимовляємо!

Кожного року ми чекаємо на весну. Весна і жінка, 

ДЛЯ МАТУСІ З ЛЮБОВ’Ю
Перше довгоочікуване теп-

ло починає пробуджувати все 
від сну. Недарма говорять, що 
весна дає життя землі. Блакитні 
проліски, білосніжні підсніжни-
ки, жовтенькі калюжниці див-
ляться квітками-оченятами з 
під снігу, сповіщаючи всім, що 
скоро дітки садочка № 2 «Каз-
ка» будуть вітати найдорожчих 
у світі людей, -  матусь, які від-
дають тепло своїх душ, щиру 
любов, ласку, ніжність, не ви-
магаючи нічого взамін. Кожно-
му малюкові хочеться зробити 
сюрприз для своєї найріднішої, 
найчарівнішої, щоб вона могла відчути тепло яскравого сонця, запах троянд, 
нарцисів, мімоз, тюльпанів… Кожна група, а їх в нашому садочку шість, по осо-
бливому, дуже відповідально, створює своїми руками шедеври дитячої любові.

Маленькі вихованці Р.Л. Патрій, прикусивши губенята, пензликами старанно 
малюють стебельця, листочки квіточок- зірочок. Здається, що сонечко ось-ось 
доторкнеться золотими промінцями пелюсток, і закружляє у вальсі красунечка 
– весна. 

Пройдуть роки, розлетяться як плахи, дорослі діти, а ця невеличка картин-
ка-реліквія зберігатиметься, як найдорогоцінніший скарб, доказ святої  любові 
матері і дитини.

Для малюка матуся – це найвірніший друг, порадниця, казкарка, фея, і тому 
хочеться здивувати її чимось особливим. Дошкільнята Т.С. Москаленко, С.Є. Зін-
ченко, Т.І. Дубяги своїми руками зробили диво-квіти, в які вклали любов і тепло 
своїх сердець.

Старші вихованці В.І. Курнос справжні екологи – дослідники. Власними ру-
ками кожен із них посіяв чорнобривці. Ці квіти-символи материнської любові. 
З першим весняним теплом вони зможуть висадити їх у свої квітники. І нехай 
ці чорнобривці, збираючи сріблясту росу після дощів, дарують мамам радість і 
гордість за своїх працьовитих синів і донечок.

Найменші вихованці А.С. Спаської теж наполегливо і творчо працювали над 
створенням вітальної листівки. 

Напередодні свята у нашому садочку будуть проведені святкові ранки. Активну 
участь у підготовці приймають і підмінні вихователі Т.Л. Холод, Ю.А. Блей, Л.Д. Криво-

шей. У них завжди є нові, цікаві 
ідеї. Музичні керівники нашо-
го закладу – О.М. Больбат, В.П. 
Коломоєць творчо, душевно, з 
любов’ю підготували музичний 
репертуар для найріднішої, най-
мудрішої, найдобрішої в світі 
людини – мами!

Дорогі матусі, бабусі, прий-
міть найщиріші побажання не 

лише від своїх діточок, а й 
від нас, працівників закла-
ду дошкільної освіти № 2 
«Казка» - нехай добро панує 
в вашій оселі, завжди ви 
будьте щасливі, багаті, здо-
рові, веселі!

Педагогічний колектив 
ЗДО № 2 «Казка»


