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Перше вересня – радісний день, коли після літнього 

відпочинку ми повернулися до школи, щоб отримати 

нові знання і зустрітися з друзями. Це день, коли школа 

знову наповнилась радісними дитячими голосами і 

шарудінням зошитів. Скільки дітей, квітів, весела 

музика, нова нарядна форма. Радісно пролунав 

дзвоник, сповіщаючи про початок нового навчального 

року. Добра традиція починати новий навчальний рік 

зі свята – це заряджає настроєм на нелегкі, але цікаві 

навчальні будні.  

Урочистими святковими лінійками розпочали новий 

навчальний рік учні та вчителі загальноосвітніх 

навчальних закладів Новобаварського району.  

Серед гостей районних урочистостей були: 

• Перший заступник Харьківського міського голови, 

депутат Харківської міської ради І.О.Терехов 

• Голова адміністрації Новобаварського району 

Т.А.Цибульник 

• Депутат Харківської обласної ради О.Ю.Ткаченко 

• Депутат Харківської обласної ради Г.В. Кузнецова 

• Директор Департаменту освіти Харківської міської 

ради О.І. Деменко 

• Депутат Харківського міської ради Ю.І. Медведєв 

• Заступники голови адміністрації Новобаварського 

района О.В. Жученко та О.В.Башлай 

• Помічники депутата Харківської міської ради  

І.О. Терехова Л.Д.Калініченко  

 

• Директор КСП «Харківміськліфт» О.О.Топчій 

• Директор компанії «Santan» О.М.Паламарчук 

• Приватний підприємець Н.Ю. Цибульник 

Гості вручили подарунки першокласникам 

від Харківського міського голови Г. 

Кернеса та депутата обласної ради О. 

Ткаченка. 

Всі навчальні заклади району зустріли 

учнів теплими словами, побажаннями 

успіхів у навчанні, відремонтованими 

красивими навчальними кабінетами, 

відновленим фасадом, спортивними та 

актовими залами, заквітчаним подвір’ям 

та спортивними площадками. 
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Першого вересня після святкової лінійки 

у всіх загальноосвітніх навчальних 

закладах Новобаварського району 

відповідно до рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України пройшов Перший 

урок під єдиним гаслом «Від 

проголошення незалежності до нової 

України». 

Учнями загальноосвітніх навчальних 

закладів були підготовлені доповіді про 

шлях України до побудови незалежної 

самостійної держави. А під час 

проведення першого уроку класними 

керівниками було згадано багатовікову 

історію українського народу, народу-

великомученика, доля якого була досить 

лиха. Як приклад прояву мужності були 

згадані земляки, яких зараз мобілізовано 

до лав українського війська. 

Вчителі Новобаварського району 

наголосили, що саме завдяки незламній 

відданості Батьківщині, наш народ зможе 

будувати незалежну демократичну 

державу і жити в мирі. 
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1 вересня 2016 року, став 

особливим днем для всіх учнів 

Харківської загальноосвітньої 

школи № 153 саме в День знань 

вони стали першими, кому було 

надано честь відкрити 

оновлений стадіон з сучасним 

міні-футбольним полем, 

біговими доріжками, 

різноманітними спортивними 

майданчиками та знаряддям. 

Тепер і школярі, і місцеві 

мешканці матимуть гідні умови 

повноцінно займатися спортом! 

Збулась мрія учнів, батьків та 

співробітників шкіл № 76, 92, 130! 

За сприянням І заступника 

Харківського міського голови, 

Депутата Харківської міської ради 

Терехова Ігора Олександровича,                                        

голови Адміністрації 

Новобаварського району Тетяни 

Анатоліївни Цибульник та 

депутата Харківської обласної 

ради Ткаченка Олександра 

Юрійовича урочисто відкрились 

після капітального ремонту та 

повної реконструкції  3 

спортивних зали.  Свята пройшли 

яскраво, весело та запам'яталися 

усім надовго! Батьки та діти щиро 

вдячні за можливість займатися 

фізичною культурою у сучасній 

спортивній залі. 
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16.09.2016 в Харківській школі № 130 

напередодні професійного Дня 

рятівника відбулось урочисте 

відкриття першого в м. Харкові 

спеціалізованого шкільного музею 

"Історії розвитку пожежно - 

рятувальної служби Новобаварського 

району м. Харкова" 

Ідея відкриття музею належить 

начальнику Новобаварського 

райвідділу Головного управління 

ДСНС України у Харківській області 

Примаку О. В. 

І заступник Харківського міського 

голови, Депутат Харківської міської 

ради Терехов І. О. перерізав 

символічну червону стрічку і музей 

відкрив свої двері для перших 

відвідувачів. 

Учні нашої школи та інших шкіл та 

дитячих садочків відтепер краще 

будуть знати історію створення 

пожежно - рятувальної служби, 

познайомляться з її функціонування та 

завданнями,а також усвідомлять що 

потрібно робити в тій чи іншій 

небезпечній ситуації. Усі експонати 

можна роздивитись зблизька. Поруч із 

зразками старого оснащення 

рятувальників можна побачити і нове. 

Відкриття музею 

рятівників 
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З 19.09.2016 по 23.09.2016 в районі 

розпочався Тиждень Миру, присвячений 

Міжнародному дню миру, який щороку 

відзначається 21 вересня. 

Для деяких з нас мир - це повсякденна 

реальність. У нашому місті спокійно, діти 

ходять в школу. Проте для дуже багатьох 

людей в сучасному світі це не більше, ніж 

казкова мрія. Вони живуть в атмосфері 

нестабільності і страху. Саме для них в 

основному і існує цей день - Міжнародний 

день миру (англ. international day of peace), 

який був заснований в 1981 році Організацією 

Об'єднаних Націй як щорічне свято відмови 

від насильства і припинення вогню в 

глобальному масштабі. Щороку 21 вересня 

люди в різних куточках земної кулі так чи 

інакше віддають данину миру. Це свято 

покликане змусити людей не тільки 

задуматися, але й зробити що-небудь заради 

миру. 

ООН використовує святкування Дня 

Миру для привернення уваги до своєї 

різносторонньої роботи на підтримку миру і 

для того, щоб спонукати окремих людей, 

групи й громади на всій планеті до 

осмислення проблем миру та обміну 

інформацією, а також практичним досвідом 

діяльності по його досягненню. Заходи ООН 

традиційно починаються з церемонії біля 

дзвону миру. Церемонія починається із 

звернення генерального секретаря ООН, після 

якого він ударяє в дзвін. Потім, після хвилини 

мовчання, із зверненням виступає голова ради 

безпеки ООН. 

День миру в Україні встановлений 

указом президента в 2002 році і відзначається 

щорічно 21 вересня - в Міжнародний день 

миру. Таким чином Україна підтримує 

рішення генеральної асамблеї ООН і 

підтверджує відданість країни ідеалам миру. 

День миру у нашому районі було 

відзначено проведенням флешмобу 

«Промінці миру». Хай буде мир у нашій 

країні Україні і у всьому світі. 
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У рамках проведення Тижнів Німеччини в Україні 24 вересня 2016 року в 

нашому місті пройшла «Ніч Науки». Цей освітній проект реалізується з 

2013 року під патронатом міського голови Геннадія Кернеса. Цього року у 

проекті взяли участь 17 вищих навчальних закладів і Харківський 

планетарій імені Юрія Гагаріна. Вузи відкрили свої двері для всіх 

бажаючих з 16.00 до 22.00. 

Виші представили свої нові наукові розробки, демонстрували 

експерименти, показували кафедри, лабораторії та музеї. Школярів і 

гостей заходу автобуси безкоштовно доставляли до кращих вищих 

навчальних закладів міста. 

Вперше організатори підготували спеціальну програму і для учнів 

початкової школи. В шести вузах міста для них з 13.00 до 15.00 пройшли 

цікаві інтерактивні заходи. 

Відкриття «Ночі Науки» відбулось о 16.00 в Харківському національному 

університеті міського господарства імені А.Н. Бекетова. 
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Проте, багато громадян 

України, які отримали освіту в 

той час, коли країна входила як 

республіка до складу СРСР, 

пам’ятають святкові букети 

айстр і хризантем, які вручали 

за традицією або з щирою 

подякою викладачам в День 

учителя. Білі фартухи і сорочки 

одягали в кінці першого тижня 

жовтня за указом Президії 

Верховної Ради СРСР від 29 

вересня 1965 року. 

 

«Професійне Міжнародне свято 

працівників освіти було засновано 

ЮНЕСКО в 1994 році. В Україні День 

працівників освіти згідно з Указом 

Президента від 11 вересня 1994 року 

відзначається в першу неділю жовтня . 

 

Сьогодні в незалежній Україні 

майже 860 тисяч педагогів, 

вихователів, майстрів виробничого 

навчання, науково-педагогічних 

працівників і управлінців. Вони 

навчають і виховують понад мільйон 

дошкільнят, навчають більше п’яти 

мільйонів школярів, викладають 

майбутню спеціальність майже 

трьом мільйонам студентів країни. 
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28 вересня у Театрі юного глядача відбулись 

урочистості, присвячені Дню працівників освіти. 

Привітати освітян завітали почесні гості: 

- голова адміністрації Жовтневого району 

Цибульник Тетяна Анатоліївна; 

- депутат Харківської обласної ради Ткаченко 

Олександр Юрійович; 

- депутат Харківської міської ради Медведєв Юрій 

Ігорович; 

- директор Департаменту освіти Харківської 

міської ради Деменко Ольга Іванівна; 

- директор компанії «Santan» Паламарчук 

Олександр Михайлович; 

- приватний підприємець Цибульник Неллі 

Юріївна. 

Найкращі учителі були відзначені Почесними 

грамотами Харківської міської ради, Подякою 

міського голови, почесними грамотами 

Департаменту освіти та Адміністрації Жовтневого 

району. 

Не обійшли увагою ветеранів війни та праці, 

учительські родини та династії, молодих вчителів, 

яким дарували слова подяки, квіти, і концертні 

номери. 
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05 жовтня 2016 року на базі ХЗОШ № 70 відбувся 

Форум учнівської молоді міста «Велика рада 

старшокласників». У цьому заході взяли участь: 

лідери учнівського самоврядування ЗНЗ №№ 28, 

39, 59, 115, Макарова О.В., методист МЦ 

Управління освіти, Кравченко – Шевченко Є.В., 

заступник директора з виховної роботи ХЗОШ № 

28, Сагайдак О.С., педагог – організатор ХЗОШ 

№ 28, Ткаченко Л.М., директор Музею 

Миротворчого руху, Димченко І.І., заступник 

директора з навчально - виховної роботи ХГ № 

39, Цукіло Л.А., заступник директора з виховної 

роботи ХЗОШ № 59, Кондра Г.Ю., заступник 

директора з виховної роботи ХЗОШ № 115. В 

інтерактивній формі була проведена секція 

«Клуб юних миротворців» членами ДЮГО ХГ № 



З давніх давен в Украї-

ні пора збирання вро-

жаю закінчується яск-

равими, багатими яр-

марками, коли одні се-

ляни їхали, щоб прода-

вати, інші, щоб купу-

вати чи навіть просто 

похвалитися вироще-

ними овочами, фрукта-

ми, медом, хлібом та 

іншими виробами.  

З великою повагою 

поставилися  заклади 

Жовтневого району до 

національної традиції 

українського народу – 

осіннього ярмаркуван-

ня. Кожен навчальний 

заклад старанно і від-

повідально готувався 

до заходу: продавці 

вбралися в костюми, 

святково прикрасили  

торгові місця, зі сма-

ком та дотриманням 

санітарних вимог розк-

лали товари. 

Але ж на ярмарку не 

тільки щось купували, 

а й відпочивали, весе-

лилися, жартували, бо 

український народ вміє 

розважатися. То ж і на 

нашому ярмарку луна-

ли веселі  пісні, народ-

ні усмішки, розгадува-

лися загадки , а танцю-

ристи водили запальні 

хороводи. 

На виконання Указу 

Президента «Про День 

української писемності 

та мови» щороку, 9 лис-

топада, у день вшану-

вання пам’яті Нестора-

Літописця, проводяться 

заходи до Дня українсь-

кої писемності та мови. 

Цього року Департаме-

нтом освіти для учнів     

5-7-х класів загальноос-

вітніх навчальних за-

кладів було проведено 

конкурс знавців україн-

ської мови «Філолог-

ерудит», у якому взяли 

участь майже тисяча 

учнів нашого району. 

Крім цього, учні та пе-

дагоги долучились до 

написання XVI Всеукра-

їнського диктанту націо-

нальної єдності, що про-

водився Українським 

радіо. 

Відзначення Дня української писемності та мови 

Осінній ярмарок в Жовтневому районі 

Листопад 2016 

Випуск № 3 

РОСТОК 

Управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської мі-

ської ради Харківської області 

Газета Жовтневого району 

09 листопада 2016 

учні школи стали 

учасниками Міжна-

родного соціального 

проекту "Відкриті 

уроки футболу" 

В цьому номері: 

Осінній ярмарок 

Відзначення Дня 

української писемності 

та мови 

Відзначення Дня 

гідності і свободи 

Заходи до Дня пам'яті 

жертв голодомору 



В загальноосвітніх на-

вчальних закладах Жо-

втневого району прой-

шли Уроки пам'яті та 

виховні години, приу-

рочені вшануванню за-

гиблих від геноциду 

Українського народу, 

вчиненого тоталітар-

ним сталінським режи-

мом. В бібліотеках за-

кладів організовані те-

матичні виставки. Та-

кож пройшли заходи, 

присвячені Дню пам'я-

ті жертв голодоморів, 

під час яких пролунали 

пронизливі слова та 

страшні факти історії 

1932-1933 років. Діти 

переглядали презента-

цію про події тих ро-

ків. Учні схилили голо-

ви упродовж хвилини 

мовчання, віддаючи да-

нину пам'яті. 

Вітаємо! 
Переможницю 

фінального етапу VI 

Міжнародного мовно-

літературного 

конкурсу учнівської та 

студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

ученицю ХГ № 65 

Якушко Анастасію! 

Пройшли заходи до Дня пам'яті жертв 
голодомору 

 
21 листопада 2016 року у навчальних 

закладах Жовтневого району була 

проведена різнопланова робота з нагоди 

свята «Дня гідності та Свободи»: 

· проведені тематичні виховні години: 

«День гідності та Свободи» 

· акція «Запалимо свічки за єдину 

Україну» з метою вшанування пам’яті 

загиблих за Гідність та Свободу в Україні 

(16 ЗНЗ, 1-11 класи); 

· проведені уроки мужності: «У нашій 

рідній Україні ми всі – український народ» 

(16 ЗНЗ, 1 - 11 класи); 

· проведені конкурси читців на тему: «З 

любов’ю до України» 

· випуск інформаційних газет: «Шукаючи 

Європу, ми знайшли Україну» 

· перегляд документального фільму 

«Революція Гідності. Як це було» 

· проведені загальношкільні тематичні 

лінійки: «Горде ім’я – українець» (16 ЗНЗ, 

1-11 класи); 

· організовані тематичні виставки 

художніх творів про героїв АТО 

· організовані фотовиставки: «Україна – 

більше за життя!» (усі 16 ЗНЗ); 

· організовані тематичні виставки у 

шкільних бібліотеках, присвячені Дню 

Гідності та Свободи (усі 16 ЗНЗ); 

· інформація про проведені заходи 

висвітлюється на веб – сайтах навчальних 

закладів. 

Відзначення Дня гідності та Свободи  



 

 

Прийміть наші найщиріші вітання з Но-

вим роком та Різдвом Христовим. 

Нехай ці свята – вісники оновлення, 

мрій і сподівань – принесуть Вам і Ва-

шій родині добро, мир і достаток. Бажа-

ємо, щоб у новому році Ви зробили все 

те, про що так давно мріяли. Віримо, що 

у новому році Ви відчуєте турботу з бо-

куколег, тепло друзів та близьких. Щас-

тя Вам, міцного здоров’я, здійснення 

найзаповітніших бажань. 
З повагою члени районної організації  

школярів Новобаварського району  «Росток» 

 

В цьому номері: 

День збройних сил України 

Обласна конференція Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - 

Україна» 

Відкриття нової ясельної групи «Курчатко» у 

дитячому садочку № 231 

Всеукраїнський тиждень права 

75-річчя трагічних подій у Дробицькому яру 

Вистава для дітей пільгового контингенту 

Подарунок для ДНЗ № 106 до Дня Святого Миколая 

День Святого Миколая в нашому районі 

Відкриття районної новорічної ялинки 

Новорічні святкові ранки 

Зустріч Терехова І.О. з батьківською Радою району 

Новорічні вистави в ТЮГ та ХНАТОБі 

Новорічна казка для маленьких харків’ян 

 

             Управління освіти адміністрації Новобаварського району  

             Харківської міської ради Харківської області 

             Газета Новобаварського району 

РОСТОК 

Дорогі діти, шановні батьки,                

вчителі та всі читачі! 

Випуск № 4 

Грудень 2016 



Загальне професійне свято всіх українських 

військовослужбовців давно заслужило все-

народну повагу і шану з боку офіційних 
державних структур усіх рівнів. Цей День 

приурочений до дати прийняття Закону 

незалежної України від 6-го грудня 1991-го 
року «Про Збройні Сили України». Саме 

свято - День Збройних Сил України було 

встановлено у 1993-му році постановою 
Верховної Ради України від 19-го жовтня № 

3528-XII.     Доблесть і честь солдатів і офі-

церів - в цьому справжня сила будь-якої 
армії та українські військовослужбовці збе-

регли все це і примножили. Український 

воїн - надійний захисник, відданий патріот і 
людина, для якої честь, свобода і незалеж-

ність далеко не порожній звук.                                                                  

Харківський міський голова Геннадій Кер-
нес сьогодні, 6 грудня, привітав українських 

військовослужбовців з Днем Збройних Сил 

України. «Якщо сила армії залежить від 
сили її духу, значить - ви непереможні. Ви 

йшли захищати країну від агресора, коли не 

мали необхідної техніки і обмундирування. 

Завдяки неймовірній підтримці людей вам 

вдалося вистояти, і ви повірили в перемогу.  І 
ви продовжуєте виконувати свій обов'язок, 

ризикуючи здоров'ям і життям. Дякую за 

вашу мужність! Нехай підтримка близьких 
допомагає долати всі труднощі. Я бажаю вам 

міцного здоров'я, невичерпної життєвої енер-

гії та нових перемог. Як найшвидшого миру 

Україні!» - сказано у привітанні міського 

голови.                                                                   

У цей День ми приєднуємося до привітань на 
адресу наших славних військовослужбовців, 

ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів, 

генералів та адміралів, бажаємо їм міцного 
фізичного здоров’я, успіхів у бойовій та так-

тичній підготовці, надійних тилів і всіх благ! 

З нагоди Дня Збройних Сил України в навча-
льних закладах району були проведені уроки 

мужності, військово-спортивні свята "Ну-мо, 

хлопці!", "Козацький гарт", спортивні змаган-

ня, тематичні класні години тощо. 

У свою чергу дітлахи порадували присутніх 

віршованими та танцювальними номерами, 

які вони представили на розсуд глядачів ра-

зом зі своїм музичним керівником. 

Натхненні порцією позитиву від дитячих 

посмішок всі учасники заходу отримали енер-

гетичний заряд та веселий настрій. 

6 грудня 2016 року у дитячому садочку № 231 від-

булося відкриття нової ясельної групи «Курчатко». 

Тепла, охайна, сучасна група, оновлена зусиллями 

депутата обласної ради О.Ю.Ткаченка та приватно-

го підприємця Н.Ю.Цибульник.. 

Право перерізати червону стрічку на вході до віта-

льні надали саме О.Ю.Ткаченку та представникам 

батьківської громади садочка. 

Батьки були вражені значною роботою, яка здійс-

нена по оформленню дитячих кімнат, облаштуван-

ню та комфортності для малюків. 

Обласна конференція Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина - Україна» 

У дитячому садочку № 231 відбулося відкриття нової ясельної групи «Курчатко» 

із 36 районів Харківщини, се-

ред яких буди й представники 

нашого району – ХГ № 65, 39, 

ХЗОШ № 153, 79, 54, 115 та 

вихованці ЦДЮТ № 2. Усі уча-

сники отримали грамоти лауре-

атів та переможців обласного 

етапу Всеукраїнської експеди-

ції учнівської молоді «Моя Ба-

тьківщина – Україна».  

03 грудня 2016 року Комуналь-

ним закладом «Харківська об-

ласна станція юних туристів» 

Харківської обласної ради була 

проведена підсумкова обласна 

конференція Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівсь-

кої молоді «Моя Батьківщина - 

Україна». У конференції взяли 

участь близько 200 краєзнавців 

Випуск № 4 

6 грудня - День Збройних Сил України 



Вітаємо! 
09 грудня 2016 року на 

базі Центру Культури 

Київського району відбу-

лося урочисте нагоро-

дження призерів Конкур-

су творчих робіт 

«Енергофестивалю – 201-

6», а саме учнів школи № 

65, 76, 92, 137, 81, 153  

І це лише перший подарунок дітям до 

свят від депутатів та підприємців, що 

опікуються нашим районом. Попереду 

ще багато новорічних сюрпризів. 

14 грудня в Харківському ТЮГі 

пройшла благодійна вистава «Чарівник 

смарагдового міста» для дітей соціаль-

но не захищених родин та малюків з 

особливими потребами нашого району. 

Цей чарівний новорічний подарунок 

діти отримали від депутата Харківської 

обласної ради Ткаченка Олександра 

Юрійовича. 

Виставу змогли подивитися майже 400 

дітей різного віку пільгового континге-

нту Новобаварського району. 

75-річчя трагічних подій у Дробицькому яру 

Всеукраїнський тиждень права 

Вистава для дітей пільгового контингенту 

14 грудня в загальноосвітніх 

школах району проведені ін-

формаційні години, присвячені 

75-й річниці трагічних подій у 

Дробицькому Яру. 

Організовані інтерактивні 

ілюстровані книжкові виставки, 

присвячена 75-й річниці тра-

гічних подій у Дробицькому 

Яру. 

На класних годинах в 1-11 кла-

сах проводяться уроки пам’яті 

«Дробицький Яр: символ вічної 

скорботи», лекції, бесіди, вихо-

вні години. 

  

З 05.12.2016 по 09.12.2016 в школах району пройшли 

заходи до Всеукраїнського тижня права. 

Проведені виховні години на теми: "Конституційні засади 

єдиної суверенної держави", "Права особистості та 

суспільні обов'язки сучасного громадянина України", 

"Права людини". 



19 грудня 2016 року, саме у День Свя-

того Миколая, у дитячому садочку № 

106 відбулася подія, яку з нетерпінням 

чекали всі, особливо діточки та їх бать-

ки - відкриття після капітального ремо-

нту сучасного фойє та медичного кабі-

нету. 

Всі ці перетворення стали можливими 

завдяки зусиллям депутата Харківської 

міської ради Ю.І.Медведєва, який заві-

тав на свято з помічником Харківської 

депутата Харківської міської ради 

І.О.Терехова –Л.Д.Калініченко. 

Почесні гості як справжні чарівники 

принесли діточкам на День Святого Ми-

колая подарунки - ласощі, рушнички, 

комплекти постільної білизни та ноутбук 

нового покоління. 

Діточки теж підготувалися до свята: спі-

вали пісні, читали вірші, присвячені гос-

тям та гралися з ними у «сніжки». 

Юрійович нагородив призами 12 дітей - 

переможців конкурсу на кращу саморобну 

ялинкову прикрасу. Це - і футбольні м'ячі, і 

флешки, а також ігрові набори та солодощі. 

Та ось настала урочиста мить - Дід Мороз, 

діти та почесні гості засвітили красуню-

ялинку. 

Протягом всього свята всім присутніх да-

рували радість та веселий настрій своїми 
виступами переможці міських та Всеукраїн-

ських конкурсів творчі колективи ЦДЮТ 

№2 - танцювальний колектив «Амітдей», 
вокальні групи «Бейбі-тайм» та 

«Карамельки». 

Діти охоче брали участь у танцювальних 
конкурсах та інтерактивних іграх з призами. 

Глядачі були у захваті від організованого 

свята. 

20 грудня відбулось традиційне районне 

свято відкриття новорічної ялинки у парку 
на Баварії. У заході взяли участь більш, ніж 

4 тисячі дітей. 

Діти та їх батьки, вихователі та жителі Ново-
баварского району, що відвідали свято, ста-

ли учасниками театральних вистав, кон-

курсів і передноворічної дискотеки. Актори 
в костюмах скоморохів, ведмедів, зайців, 

Баби Яги, снігових баб і, звичайно, Діда 

Мороза та Снігуроньки розважали гостей. 

Всіх здивував яскравий образ вогняного 

півня, який є символом 2017 року. 

Відкривали головну ялинку Новобаварского 
району голова адміністрації Т.А. Цибульник 

та депутат Харківської обласної ради О.Ю. 

Ткаченко. Вони звернулися до присутніх з 
теплими вітальними словами. А Олександр 

День Святого Миколая в нашому районі 

Відкриття районної новорічної ялинки 

Ми вдячні:                                                                                                                                      

1. Депутату Харківської міської ради, першому 

заступнику Харківського міського голови 
Терехову І. А.; 

2. Депутату Харківської обласної ради Ткачен-

ко О. Ю.; 

3. Депутату Харківської міської ради Медведє-

ву Ю. І.; 

4. Депутату Харківської обласної ради Кузнє-
цовій Г.В.; 

5. Директору Департаменту освіти ХМР Деме-

нко О. І.; 
6. Директор КСП «Харківміськліфт» Топчію 

О. О.; 

7. Приватному підприємцю Цибульник Н.Ю.; 
8. Директору підприємства «Santan» Паламар-

чуку О.М. 

На святкових 

ранках кожен 

дитячий садок 
відвідали депу-

тати та підприє-

мці, що піклу-
ються за наш 

район. Не обій-

шлося і без 
чарівних пода-

рунків: на кожну дитину було подаровано 

по декілька комплектів білизни та махрових 
рушників, всім дошкільним закладам було 

вручено подарункові сертифікати на ком-

плекти нових меблів, дитячих ігрових сек-
цій. Цього року всі садки отримали ноутбу-

ки для методичної роботи.                      

Він на свято в чобіток 

Для слухняних діточок 

Має у своїй торбинці 

Найприємніші 

гостинці.  

Подарунок для ДНЗ № 106 до Дня Святого Миколая 



 

Новорічні свята – це завжди багато подару-

нків, яскрава ялинка, бажані гості і щасливі 

усмішки малечі. Такими стають для дітла-

хів Новобаварського району новорічні свя-

та. А дорослі намагаються зробити все для 

цього. Історія повторюється й нинішнього 

року! 

З 22 по 26 грудня для всіх дітлахів району 

розпочалися новорічні ранки, які для них 

влаштували: 

- Голова адміністрації Жовтневого району 

Харківської міської ради Цибульник Т.А. 

- Депутат Харківської обласної ради Ткаче-

нко О.Ю.; 

- Депутат Харківської міської ради Медве-

дєв Ю. І.; 

- Директор Департаменту освіти Харківсь-

кої міської ради Деменко О.І.; 

- Директор КП «Харківміськліфт» Топчій 

О.О.; 

- Приватний підприємець Цибульник Н.Ю.; 

- Директор підприємства «Santan» Паламар-

чук О.М. 

На новорічних святах кожна дитина отримує 

не тільки солодкий подарунок від мера, 

садам вручають подарункові сертифікати на 

нову техніку і комплекти меблів від наших 

депутатів і підприємців. 

А на дитячих ранках у школах подарунки 

отримують і діти, і школа – це офісні дивани 

у 8 установ, стільці в актові зали в 4 школи, 

телевізори в 4 школи, кілька газонокосарок, 

музичне обладнання з підсилювачами та 

мікрофонами, спортивний інвентар. 

 

22 грудня Терехов І.О. зустрівся з батьківською Радою 

району 

 

ли. Також був проведено флеш-моб 

за участю наймолодших школярів. 

Після урочистої частини пройшла 

нарада районної батьківської Ради, 

на якій представники батьківських 

комітетів шкіл та садків, директора 

та завідувачі, а також почесні гості 

заслухали звіт начальника Управлін-

ня освіти Світличної О.Ф. про робо-

ту, виконану у Новобаварському 

районі у 2016 році. 

Виступила перед присутніми і голо-

ва районної батьківської Ради Пере-

вєрзєва Є.М. 

Далі слово було надано присутнім 

почесним гостям. 

Перший заступник Харківського 

міського голови, депутат Харківсь-

кої міської ради Терехов І.О. поділи-

вся планами на наступний рік, від-

повів на питання батьківської гро-

мадськості. 

22 грудня відбулося урочисте відкриття 

холу та актового залу ХЗОШ № 130 

після капітального ремонту, приурочене 

80-річчю школи. 

На свято завітали: 

- Перший заступник Харківського місь-

кого голови, депутат Харківської міської 

ради Терехов І.О.; 

- Голова адміністрації Новобаварського 

району Харківської міської ради Ци-

бульник Т.А.; 

- Депутат Харківської обласної ради 

Кузнецова Г.В.; 

- Депутат Харківської міської ради Мед-

ведєв Ю. І.; 

- Директор КСП «Харківміськліфт» Топ-

чій О.О.; 

- Директор підприємства «Santan» Пала-

марчук О.М. 

Діти розповіли гостям про школу, як 

вона змінювалась за роки існування, про 

найважливіші події та дати у житті шко-

В нашому районі розпочались новорічні 

святкові ранки 



вання. Навчайтеся добре на ра-

дість своїм батькам і вчителям. 

Упевнений, що казка, яку ви 

зараз побачите, теж навчить вас 

чомусь хорошому. І, звичайно 

ж, я хочу привітати з Новим ро-

ком усіх дорослих і побажати, 

щоб ваші діти були здоровими, 

активними й отримували від 

життя тільки найкраще». Яскра-

ві костюми персонажів, фантас-

тичне художнє оформлення сце-

ни, таємнича гра світла, прекра-

сна музика і чудова гра артистів 

– незабутня казка, подарована 

маленьким харків’янам в перед-

день свята Нового року. 

Після святкового спектаклю ма-

ленькі глядачі отримали новорі-

чні подарунки: солодощі та роз-

мальовки «Подорож по Харко-

ву».  

27-28 грудня у Харківському 

національному академічному 

театрі опери та балету імені 

М.В.Лисенка під патронатом 

Харківського міського голови 

відбулася новорічна вистава 

«Чарівний палац», на яку було 

запрошено більше 5 тисяч дітей 

пільгових категорій. 

Під час новорічного шоу до ді-

тей звернувся Харківський місь-

кий голова Геннадій Адольфо-

вич Кернес. «Усім дітям я ба-

жаю щастя і здоров'я, нехай збу-

ваються всі ваші мрії та споді-

Новорічна казка для маленьких харків’ян 

Новорічні вистави в ТЮГ та ХНАТОБі 

24 грудня діти Новобаварського району завітали в 

ТЮГ на виставу «Златовласка» під патронатом 

депутата Харківської обласної ради Ткаченко А.Ю. 

До початку вистави вони змогли загадати свої 

бажання Діду Морозу та Снігуроньці, а також 

запалити з ними святкові вогні на Новорічній 

Ялинці. 

26 грудня учні 1-4 класів Новобаварського району 

відвідали виставу "Чарівний замок" в ХАТОБі, білети 

на яку подарував дітям Г.А. Кернес, Харківський 

міський голова. 

Також всі учні отримали від мера подарунки: зошити 

для малювання. 

Всіх привітали зі сцени депутат Харківської міської 

ради Медведєв Ю.І. та заступник голови адміністрації 

Новобаварського району Харківської міської ради по 

соціальним та гуманітарним питанням Жученко О.В. 

З найкращими побажаннями! 
 Прес-центр районної організації школярів Новобаварського району «Росток» 


