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Òðèäöÿòîãî æîâòíÿ â Óêðà¿í³ â³ä-
çíà÷àëè Äåíü óñèíîâëåííÿ. ²ç ö³º¿ 
íàãîäè ó öåíòð³ ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé «Íàä³ÿ» 
â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ç ïðèéîìíèìè 
ðîäèíàìè, âèõîâàíöÿìè é áàòüêà-
ìè áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó. Òóò 
ïîáóâàâ ³ ãîëîâà Êðàñíîãðàäñüêî¿ 
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ªâãåí Òðåòÿêîâ.

— Ìàòè äðóæíó òà ì³öíó ñ³ì’þ — íàé-
á³ëüøå ùàñòÿ. Öå ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óâàòè 
ï³äòðèìêó íàéð³äí³øèõ ëþäåé, ä³ëè-
òèñÿ ³ç íèìè ñîêðîâåííèì ³ çíàòè, ùî 
òåáå çðîçóì³þòü, — çàçíà÷èâ î÷³ëüíèê 
ðàéîíó, çâåðòàþ÷èñü äî ïðèñóòí³õ. — 
Áàæàþ âàì çàâæäè ìàòè ïîðÿä íàä³éíå 
áàòüê³âñüêå ïëå÷å, ðîñòè ùàñëèâèìè òà 
äîñÿãòè ïîñòàâëåíî¿ ìåòè.

Ç ä³òâîðîþ ñï³ëêóâàëàñÿ ³ çàñíîâíè-
öÿ Áëàãîä³éíîãî ôîíäó ³ìåí³ Ãåðîÿ 

Óêðà¿íè Ãóëîãî ². Ì. Ãàëèíà Òðåòÿêîâà. 
Ó ïîäàðóíîê â³ä äîáðîä³éíèê³â ìàëåíü-
ê³ ãîñïîäàð³ öüîãî çàòèøíîãî áóäèíêó 
îòðèìàëè ð³çíîìàí³òí³ ñìàêîëèêè.

— Íèí³ â íàøîìó öåíòð³ ïåðåáóâàþòü 
÷îòèðíàäöÿòü ä³òåé. À çà ðîêè ³ñíóâàí-
íÿ â³í ñòàâ òèì÷àñîâîþ äîì³âêîþ äëÿ 
áàãàòüîõ þíèõ çåìëÿê³â. ×èìàëî ç íèõ 
çãîäîì ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó. Ñåìåðî 
êîëèøí³õ âèõîâàíö³â áóëè óñèíîâëåí³ òà 
çíàéøëè íîâ³ ñ³ì’¿, — ðîçïîâ³ëà äèðåê-
òîðêà çàêëàäó Þë³ÿ Äðîçäîâà. — ²ñíóº 
òà¿íñòâî óñèíîâëåííÿ. Òîæ ìè í³êîëè íå 
îïðèëþäíþºìî ³ìåíà ëþäåé, ÿê³ çâà-
æèëèñÿ íà òàêèé â³äïîâ³äàëüíèé êðîê. 
Äàâàéòå ùèðî ïîäÿêóºìî ¿ì çà äîáðîòó 
é ìèëîñåðäÿ.

Ïîò³ì áóëè ðîçâàãè é àêòèâí³ ³ãðè. 
Âåñåëèé ñì³õ íàïîâíèâ ïðèì³ùåííÿ 
çàêëàäó. 

— Ä³òè õî÷óòü âèõîâóâàòèñÿ â ðîäè-
íàõ. Òà é íàì ïîòð³áí³ ¿õíÿ ïðèñóòí³ñòü 

³ ëþáîâ, — ñêàçàëà îäíà ç ïðèéîìíèõ 
ìàòåð³â, çàïðîøåíèõ íà çóñòð³÷. — 
Íàñïðàâä³ âàæêî çðîçóì³òè, õòî êîãî 
á³ëüøå ï³äòðèìóº. Ïðîñòî ó êîæíî¿ 
ìàëåíüêî¿ ëþäèíè, ÿêà ïðèõîäèòü ó öåé 
ñâ³ò, ïîâèíí³ áóòè áàòüêè. 

Ó «Íàä³¿» çàâæäè º ä³â÷àòêà é õëîï÷è-
êè, ÿê³ ÷åêàþòü òàòóñ³â ³ ìàòóñü: ³ ñâî¿õ 
ð³äíèõ, ³ òèõ, õòî õî÷å íèìè ñòàòè.

Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ
Ôîòî àâòîðà  

Різні життєві обставини залишають багатьох Різні життєві обставини залишають багатьох 
дівчаток і хлопчиків без батьківської опіки. дівчаток і хлопчиків без батьківської опіки. 
Та є люди, готові підтримати їх у скрутну хвилину, Та є люди, готові підтримати їх у скрутну хвилину, 
стати надійною опорою, ріднею — не за покликом стати надійною опорою, ріднею — не за покликом 
крові, а за велінням серця.крові, а за велінням серця.

«Мами й тата, 
чекаємо вас…»

Що принесе 
другий місяць 
осені
²ç îá³ãó âèâåäóòü äð³áí³ ìîíåòè 
íîì³íàëîì 1, 2, 5 êîï³éîê. Óïðî-
äîâæ ðîêó ¿õ ìîæíà îáì³íÿòè íà 
áàíêíîòè ³íøî¿ âàðòîñò³ ó â³ää³ëåííÿõ 
ð³çíèõ áàíê³â. Çãîäîì ïåðåäáà÷à-
ºòüñÿ âèëó÷àòè ç ãîò³âêîâîãî îá³ãó 
ìîíåòè åêâ³âàëåíòîì 25 êîï³éîê. 
Âîä³¿ ìàþòü ¿çäèòè ç óâ³ìêíå-
íèìè ôàðàìè. Öå ïðàâèëî çàñòî-
ñîâóþòü, áî õîëîäíî¿ ïîðè ðîêó 
ñêîðî÷óºòüñÿ ñâ³òëîâèé äåíü. Òîìó 
âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü ï³äâèùèòè 
âèäèì³ñòü íà äîðîç³. Íîðìà ä³ÿòèìå 
äî 1 òðàâíÿ. 
Ïåðåéäåìî íà çèìîâèé ÷àñ. Ó í³÷ 
íà 27 æîâòíÿ î 04.00 ñòð³ëêè ãî-
äèííèê³â ñë³ä ïåðåâåñòè íà ãîäèíó 
íàçàä. Äî ðå÷³, ó ì³í³ñòåðñòâ³ ðîçâèò-
êó åêîíîì³êè, òîðã³âë³ òà ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà çàïåâíÿþòü, ùî íà 
ë³òí³é ÷àñ ìè íå ïåðåõîäèòèìåìî. 
Óêðà¿íà çàëèøèòüñÿ íà çèìîâîìó 
÷àñ³.
Òðè äí³ ïîñï³ëü. Ó æîâòí³ íà óêðà-
¿íö³â ÷åêàº äîäàòêîâèé âèõ³äíèé. 
×îòèðíàäöÿòîãî æîâòíÿ, ó ïîíåä³ëîê, 
äåðæàâíå ñâÿòî — Äåíü çàõèñíèêà 
Óêðà¿íè. Òîæ ìàòèìåìî òðè äí³ äëÿ 
â³äïî÷èíêó.
Ñòàðòóº ïðèçîâ äî àðì³¿. Â³í ðîç-
ïî÷àâñÿ 1 æîâòíÿ ³ òðèâàòèìå äî 
ãðóäíÿ. Íà ñòðîêîâó ñëóæáó ïîêëè-
÷óòü ãðîìàäÿí â³êîì 20-27 ðîê³â.

2 с.

Посівна триває.Посівна триває.
Соняшник б’є Соняшник б’є 
рекордирекорди
Коментар фахівця Коментар фахівця 
про хід осінніх про хід осінніх 
польових робітпольових робіт

3 с.

Залежить Залежить 
від нас самихвід нас самих
Ініціатива містян, Ініціатива містян, 
яку варто підтримати яку варто підтримати 
й іншимй іншим

Зворотний Зворотний 
зв’язокзв’язок

6 с.

День селаДень села
відзначили відзначили 
в Піщанців Піщанці

4 с.

НебезпекаНебезпека
від спалюваннявід спалювання
листялистя
11 с.

Одинадцятий рік Україна відзначає День 
усиновлення. Проте статистика 
досить сумна: усього було усиновлено 
31 930 дітей, із них 20 319 — українцями, 
а 11 611 — іноземцями. Хто отримав нову 
родину за кордоном, навряд чи коли 
повернеться на свою історичну 
Батьківщину.
Прикро, але досі 90 відсотків із понад 
100 тисяч дітей, що перебувають 
в інтернатних установах, не мають статусу 
позбавлених батьківського піклування. 
А значить, їх просто неможливо усиновити.
Тож цей день насправді має гіркий 
присмак.

ДО ТЕМИДО ТЕМИ


