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Шановні члени профспілки 
працівників державних установ Україн и!

Від імені Центрального комітету щиро вітаю вас з наго ди 85-ї річ-
ниці галузевої профспілки.

Досвід та традиції, що плекались впродовж пройденого нашою 
профспілкою історичного шляху, сприяли її становленню як потужно-
го об’єднання громадян.

Завдяки внеску кожного активіста обласної організації профспілка 
зайняла своє авторитетне місце серед галузевих профспілок України, 
послідовно відстоюючи позицію захисту трудових та соціально-еконо-
мічних прав спілчан.

Щиро зичу вам здоров’я, особистого щастя, благополуччя та натхнен ня.
З повагою,

Ю.ПІЖУК,  голова ЦК галузевої профспілки.

Як ми вже повідомляли, з початком збройної агресії на Сході України 
профспілки області постійно надавали значну допомогу Збройним Силам 
України та медичним закладам області, які приймали поранених воїнів – чле-
нів профспілок.

Крім того, в цей пе-
ріод президія облпроф
об’єднання вела перемови з 
волонтерами різних країн (у 
т.ч. – США) щодо надання 
допомоги медзакладам Дні-
пра у вигляді медичного об-
ладнання. Вони завершили-
ся, зокрема, надходженням 
із США трьох гуманітарних 
вантажів на загальну суму 
майже 2 млн. доларів, які 
були розподілені між ОКЛ 
ім. Мечнікова, військовим 
госпіталем, міськ
лікарнею № 16 та 
окремими медзакла-
дами Запоріжжя.

Н а й б і л ь ш и й 
внесок у цю благо-
родну справу, крім 
наших земляків
патріотів, які зараз 
мешкають в США, 
зробили також де-
сятки простих аме-
риканських грома-
дян. Деяким з них 
були відзначені на-
городами України.

Серед них була 
і Джені Мартін (на 
фото у центрі), яка 
су п р о вод ж у ва л а 
один з гуманітар-
них вантажів до 
Дніпра. На днях до 
облпрофоб’єднання 
від неї надійшов 
лист, який ми пропо-
нуємо вашій увазі.

Главные СОБЫТИЯ 2016 года  Состоялся VІІ съезд ФПУ

Всеукраинская акция протеста , 8 декабря 2016 года, Киев

ПОДЯКА З-ЗА ОКЕАНУ

ПРОФСОЮЗАМ ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ –

110 ЛЕТ!
Через несколько дней уйдет в историю 2016 год. Он был на-

пряженным, насыщенным многими значимыми событиями. 
Для профсоюзов области он запомнится двумя важными да-
тами – 110-летием профдвижения Приднепровья и 25-летием 
Днепропетровского областного объединения профсоюзов.
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 восстановление социального диало-
га на национальном уровне;

 заключение нового Генерального 
сог лашения и развертывание на его ос-
нове заключения отраслевых соглаше-
ний и колдоговоров;

 Кабинет Министров Украины соз-
дал национальный комитет по про-
мышленному развитию;

 начало реформирования системы 
оплаты труда (минимальная зарпла-
та повышена до 3200 грн);

 впервые за последние 16 лет пере-
смотрена потребительская корзина;

 по требованию профсоюзов нашей 
области начат пересмотр тарифов на 
горячую воду и теплоснабжение для 
населения.

В уходящем году состоялся 7 
съезд Федерации профсоюзов 
Украины, на котором отмеча-

лось, что нынешняя глобализация 
мировой экономики обозначила но-
вые вызовы, в том числе и обостре-
ние противоречий между трудом и 
капиталом, что требует модерниза-
ции профсоюзного движения и выра-
ботки новых форм и методов его де-
ятельности, совершенствования всех 
направлений работы.

И тут, конечно, очень пригодится 
опыт наших предшественников. Ведь 
еще в конце ХIX века в Екатеринос-
лавской губернии существовало не-
сколько рабочих вспомогательных 
касс, а также Обществ взаимопомо-
щи – учителей, медиков, торговых 
служащих, печатников. И примеча-
тельно, что представители двух по-
следних Обществ стали участниками 
состоявшейся осенью 1905 г. 1 все-
российской профсоюзной конферен-
ции, на которой были заложены осно-
вы развития профдвижения страны.

Поэтому отнюдь не на пустом 
месте в начале прошлого века воз-
никли делегатские рабочие собрания 
в трудовых коллективах легендарной 
Брянки и ряда других предприятий. 
В условиях подъема стачечного дви-
жения на их базе явочным порядком 
стали создаваться отраслевые проф
союзные организации, легализован-
ные после выхода 4 марта 1906 г. 
«Временных правил о профессио-
нальных обществах…», этого факти-
чески первого закона о профсоюзах.

«…В Екатеринославской губер
нии, – писал в своей «Записке о 
профессиональном движении в им-
перии» чиновник министерства внут
ренних дел М.Блажчук, – зарегист
рировано в 1906 г. 50 обществ, из 
коих 4 … закрыты за противоправи-

тельственную деятельность… Неле-
гальных обществ два: союз учителей 
и союз железнодорожных служащих. 
Уставы обычного боевого характе-
ра». Вот такую оценку давали тогда 
нашим предшественникам царские 
чиновники!

Самыми многочисленными и 
бое витыми в Екатеринославе в то 
время были профорганизации метал-
листов, рабочих мельниц, железно-
дорожных, лесопильных мастерских, 
печатников, трамвайщиков, портных. 
Вся их деятельность координирова-
лась созданным по инициативе от-
раслевых профсоюзов Центральным 
бюро профсоюзов – (прообразом 
нынешнего областного профцентра), 
которое сыграло важную роль в объ-
единении общих усилий и расшире-
нии профдвижения в других городах 
губернии – Каменском, Никополе, 
Новомосковске, Павлограде, а также 
в уездах – Верхнеднепровском, Бах-
мутском, Славяносербском и др.

Уже тогда свои усилия наши 
предшественники сосредоточили на 
организационномассовой, экономи-
ческой, правовой и культурновоспи-
тательной работе, охране труда и здо-
ровья работающих, а также издании 
журнала «Вестник труда». Они нача-
ли создавать юридические бюро, при-
мирительные камеры – прообразы 
нынешних КТС, рабочие больницы, 
свои биржи труда, просветительные 
заведения. В жестком противостоя-
нии с царизмом и капиталом форми-
ровалось кадровое ядро профсоюзов, 
росли их массовость и влияние. Глав-
ными требованиями профорганиза-
ций были – повышение зарплаты, 
8часовый рабочий день, нормальные 
условия труда и, что немаловажно, 
уважительное отношение к рабочим 
со стороны администрации. Активно 

участвовали они и в общественно
политической жизни, избирательных 
кампаниях, поддерживая сотрудни-
чество с депутатами царской Госду-
мы М.Михайличенко, Г.Кузнецовым, 
А.Караваевым, С.Рыжковым и др. 

В начале прошлого века за-
рождались первые ростки такого 
явления, как социальный диалог 
профсоюзов с властью и работода-
телями. К сожалению, в отличие от 
Запада, где формирование отноше-
ний между трудом и капиталом в 
цивилизованных рамках способст
вовало в целом нормальному обще-
ственному развитию, у нас взяли 
верх радикальные настроения, что 
в итоге привело к революционным 
потрясениям. И очень хочется, что-
бы этот печальный исторический 
факт стал уроком для власти и для 
всех нас. Лучше решать возникаю-
щие проблемы не на баррикадах, а 
за столом переговоров, цивилизо-
ванно и без разрушения государст
венных устоев и экономики. 

(Окончание на стр.2)
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 Во Всеукраинских акциях протеста, инициированных ФПУ, приняли участие: 6 июля – около 50 тысяч членов профсоюзов (в т.ч. 
от Днепропетровщины – более 1900 человек), 8 декабря – более 10 тысяч (от нашего региона – более 900 человек). Результаты:
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Вітаємо всіх, хто з року в рік що-
дня у будні і свята, у нестерпну спеку, 
заметілі, лютий мороз виконує почес-
ну місію – перевозить тисячі наших 
містян від дому до роботи і в зворот-
ному напрямку, створюючи своєрід-
ний мікроклімат у Дніпрі.

Ніхто навіть і не замислювався, 
скільки пасажирів перевезли тролейбус-
ники 1го депо за 55 років. Не багато – не 
мало, а кілька десятків мільйонів.

На честь ювілею колектив депо 
отримав чудовий подарунок – но-
венький тролейбус виробництва на-
ших добрих сусідів, сябрівбілорусів 
– БКМ321 D.

На ювілейний захід, який не-
щодавно відбувся, були запрошені 
почесні гості – дніпровський місь-
кий голова Б.Філатов, голова об-
кому профспілки ЖКГ, МП, БОН 
А.Демідова, директор МКП «Дніпро

петровський електротранспорт» 
В.Ко бець, голова профспілкового 
комітету підприємства О.Волина, ке-
рівники та голови профспілкових ко-
мітетів структурних підрозділів під-
приємства, ветерани та колектив депо 
№1, закордонний гість – генеральний 
директор ВАТ «Керуюча компанія 
холдингу «Белкомунмаш» В.Король.

До 55річчя депо №1 його праців-
ники були нагородженні різноманітни-
ми грамотами. Біля входу до адмінбу-
дівлі оновлена дошка пошани. У холі 
депо на першім поверсі розташовані 
стенди з історичними матеріа лами та 
світлинами сьогодення.

…Покоління за поколінням водії в, 
кондукторів, ремонтників, керівних 
працівників, інших служб п’ять з поло-
виною десятків років творили яскраву і 
насичену історію підрозділу, та творять 
літопис нашого сьогодення, закладаю-

чи міцний фундамент на перспективу.
У нинішні складні часи вдається 

зберігати найцінніший скарб – колек-
тив, як головний ресурс. І сьогодні 
настала пора привітати кожного де-
повчанина з ювілеєм! 

А.ЄРІНА.

У вересні цього року на розширеному засіданні пре-
зидії обласної тристоронньої соціальноекономічної ради, 
за ініціативою Дніпропетровського обласного об’єднання 
профспілок, було прийнято рішення про організацію підго-
товки і укладення Територіальної угоди на 20172018 роки 
між Дніпропетровською обласною державною адміністра-
цією, Дніп ропетровською обласною радою і  Федерацією 
організа цій роботодавців Дніпропетровщини та профспіл-
ковими об’єднаннями облас т і.

Для забезпечення цього процесу протягом жовтня
листопада Обласним об’єднанням профспілок відповідно 
до Закону «Про соціальний діалог в Україні» проводилася 
необхідна організаційна та методична робота.

Було сформовано склад профспілкової Сторони угоди, 
для забезпечення спільної участі репрезентативних органі-
зацій профспілок, що діють на території Дніпропетровсь кої 
області, у підготовці, укладенні та реалізації Територіальної 
угоди з органами обласної влади та об’єднань роботодавців, 
забезпечення представництва і захисту законних прав та ін-
тересів працівників при регулюванні виробничих, трудових, 
економічних та соціальних відносин.

15 грудня у Будинку спілок відбулися установчі збори 
голів профорганізацій області, на яких було укладено уго-

ду про утворення Спільного представницького органу ре-
презентативних організацій профспілок Дніпропетровсь
кої області.

Було проведено також і перше засідання СПО профспілок, 
на якому головою СПО профспілок було обрано В.Дубіля  го-
лову Обласного об’єднання профспілок, заступниками голови 
СПО – Ю.Чернова, заступника голови Обласного об’єднання 
профспілок та О.Погорілова, голову Дніпропетровської облас-
ної незалежної профспілки працівників вантажного, пасажир-
ського автотранспорту та спецтехніки.

На засіданні СПО було затверджено Положення про 
СПО профспілок та утворено Секретаріат СПО і Робочу 
комісію СПО профспілок для ведення переговорів, підго-
товки проекту і укладення Територіальної угоди на 2017
2018 роки та контролю за її виконанням.    

На засіданні СПО було ухвалено Порядок підготовки, 
укладання та виконання Територіальної угоди у Дніп
ропетровській області, а також Концептуальні засади і 
структура проекту угоди.

Ю.ВОРОНЦОВ, 
керівник управління соціально-економічного, 

правового захисту членів профспілок та трудо-
вих відносин Обласного об’єднання профспілок.

Президія Дніпропетровського 
обласного об’єднання профспілок 
стурбована зростанням виробничо-
го травматизму на підприємствах і в 
установах області. Ситуація загост
рюється ще й намаганнями бізнесу 
та влади продовжити мораторій на 
перевірки стану безпеки на вироб-
ництві державними контролюючими 
органами.

Таке становище вимагає від проф-
спілок адекватних дій, спрямованих 
на посилення громадського контролю 

за дотриманням 
роботодавцями 
законодавства 
про охорону 
праці. Це, в 
свою чергу, 
можливе лише 
за умови доско-
налого знання 
того ж законо-
давства самими 
представника-
ми профспілок, 
які уповнова-
жені здійснюва-

ти громадський контроль.
З цією метою в листопаді по-

точного року на засіданні президії 
облпрофоб’єднання були затверджені 
представники профспілок з питань 
охорони праці від членських орга-
нізацій, а 13 грудня в навчальному 
цент рі облрофоб’єднання розпочало-
ся навчання цієї категорії профакти-
вістів.

Відкриваючи захід, голова обл
профцентру Віталій Дубіль під-

креслив важливість цього навчання 
як запоруки посилення компетент-
ності профспілкових представників 
при здійсненні ними громадського 
контролю за дотриманням зако-
нодавства про охорону праці, при 
виконанні інших функцій (перш за 
все, профілактики травматизму на 
місцях), а також при участі в роз-
слідуванні нещасних випадків на 
виробництві у складі спеціальних 
комісій.

Для проведення лекцій запрошені 
висококваліфіковані лектори з вищих 
навчальних закладів обласного цент
ру, представники Головного управ-
ління Держпраці в області та спеціа-
лістипрактики.

По закінченню навчання та пере-
вірки знань представники профспілок 
отримають відповідні посвідчення.

 П. ДОВГАНЕНКО,
головний технічний 

інспектор  праці 
Дніпропетровського 

обласного об’єднання 
профспілок.

22 ноября состоялся 
областной семинар предсе-
дателей городских, первич-
ных профсоюзных органи-
заций обкома профсоюза 
работников жилищноком-
мунального хозяйства, 
местной промышленности, 
бытового обслуживания 
населения.

С целью повышения 
эффективности прово-
димых занятий, расшире-
ния информированности 
участников обком проф
союза такую учебу органи-
зует и проводит совместно 
с учебнометодическим 
центром Днепропетровско-
го областного объединения 
профсоюзов.

Открывая семинар, 
председатель отраслевого 
профсоюза А.Демидова 
подробно остановилась на 
основных направлениях 
работы  областной проф
союзной организации по 
защите социальноэконо-
мических прав работников 
предприятий и задачах по 
подготовке социальной 
сферы отрасли к работе ле-
том 2017 г.

Учитывая, что на пред-
приятиях отрасли нача-
лась работа по подготовке 
к проведению собраний 
(конференций) по заключе-
нию коллективных догово-
ров на 2017 г., заведующая 
отделом обкома проф

союза по экономической 
работе и заработной плате 
Л.Солодухина подробно 
остановилась на задачах по 
организации этой важной 
для трудовых коллективов 
работе.

О формировании 
проф союзного бюджета и 
правильном его исполь-
зовании на решение со-
циальноэкономических 
вопросов членов проф
союза рассказала участни-
кам семинара заведующая 
финансовым отделом – 
главный бухгалтер обкома 
проф союза М.Бондарь.

Также были намечены 
планы на дальнейшее со-
вершенствование работы 

по обучению профсоюзно-
го актива отрасли.

В течение декабря ра-
ботниками аппарата обкома 
профсоюза были органи-
зованы для профактива, 
экономистов, бухгалтеров 
предприятий отрасли выезд-
ные семинары по вопросам 
формирования колдоговора, 
оплаты труда, финансовым 
и другим в городах Каменс
кое, Никополь, Новомо-
сковск, Павлоград, Першо-
травенск, Желтые Воды, 
Синельниково. 

М.ШМЕРИГА, 
специалист по 

оргработе обкома 
профсоюза ЖКХ, МП, 

БОН.

ПРОФСОЮЗАМ 
ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ – 110 ЛЕТ!

ГОТУЄМОСЬ ДО УКЛАДЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ УГОДИ

ДЕПО – 55

СЕМИНАР ПРОФАКТИВИСТОВ

НАВЧАЄТЬСЯ ОБЛАСНИЙ ПРОФАКТИВ

(Окончание Начало на стр.1)
По мнению историков, за первые 

четырепять лет своего существо-
вания в начале ХХ века профсоюзы 
прошли более чем полувековой путь 
европейского профдвижения. Им 
были присущи массовость, глубокая 
всепроникаемость в рабочие коллек-
тивы, значительные организацион-
ные возможности. Все это в итоге 
обеспечило профсоюзам необходи-
мую гибкость и историческую устой-
чивость.

Новое возрождение профдвиже-
ния произошло после февральской 
революции 1917 г. Тогда же вновь 
началась и деятельность нашего меж-
союзного органа. Но полноценную 
работу он начал лишь в конце 1920 
года после окончания гражданской 
войны на Украине. Трудно переоце-
нить роль профсоюзов Придне провья 
и в последующие периоды нашей 
истории, когда они много делали для 
восстановления и укрепления эконо-
мики, создания новых рабочих мест, 
решения социальных вопросов, улуч-
шения условий труда и быта, укреп
ления здоровья, повышения материа
льного благосостояния трудящихся. 
Огромный вклад внесли профсоюзы 
и в победу над фашизмом в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и в ходе 
восстановления страны.

Очень тяжелый период пришлось 
пережить и в начале 90х, но, тем 
не менее, благодаря коллективному 
разу му и сплоченности президиума и 
совета, нам удалось сохранить проф
объединение, придать ему новый 
формат и импульс в работе. 

Для каждой эпохи, конечно, были 
характерны свои особенности, но 
суть профсоюзной работы не меня-
лась никогда. Во главу угла всегда 
ставилась забота об интересах людей 
труда. 

В непростых условиях прихо-
дится нам работать и сегодня. В ходе 
колдоговорной кампании, трудовых 
конфликтов на предприятиях, во вре-
мя всеукраинских акций протеста в 
Киеве, проводимых как ФПУ, так и 
рядом отраслевых профсоюзов, мы 
отстаиваем права людей труда. Толь-
ко в этом году мы с вами участвовали 
в нескольких акциях протеста. По-
следняя из них состоялась несколько 
дней назад – 8 декабря. И, несмотря на 
сложные погодные условия, в которых 
она проходила, профсоюзы Днепро
петровщины вновь продемонст ри рова
ли свою организованность и сплочен
ность. Спасибо вам, уважаемые 
коллеги, за ваши бойцовский харак-
тер и самоотверженность! 

Благодаря этой активной работе нам 
удалось добиться в этом году определен-
ных результатов. Возобновился социаль-
ный диалог на национальном уровне, за-
ключено новое Генеральное соглашение 
и на его основе сейчас разворачивается 
подготовка отраслевых соглашений и 
коллективных договоров, пересмотрена 
потребительская корзинка, и, наконец
то, начат процесс реформирования опла-
ты труда. Чрезвычайно важно и то, что 
по требованию профсоюзов началась 
проверка на местах порядка формиро-
вания тарифов на теплоснабжение. И 
это уже дает положительные результаты 
(гг. Днепр, Кривой Рог и др.).

В то же время еще существует не-
мало нерешенных проблем. Особенно 
они обострились в условиях полити чес
кой нестабильности и финансовоэконо-
мического кризиса в стране, что влечет 
за собой сокращение производства, за-
нятости, падение жизненного уровня 
трудящихся и массовое нарушение 
трудового законодательства. В этой не-
простой обстановке президиум и совет 
облпрофобъединения, его членские ор-
ганизации сосредоточили свои усилия на 
стабилизации производства и недопуще-
нии массовой безработицы, повышении 
заработной платы трудящихся, сохране-
нии их социальных гарантий.

Хочу особо отметить областные 
профорганизации металлургов и гор-

няков (председатель – Василий Шев-
ченко), угольщиков (Сергей Юнак), 
химиков (Григорий Потуремец), пи-
щевиков (Светлана Тиницкая), энер-
гетиков (Евгений Бусурулов), ком-
мунальников (Анастасия Демидов а), 
бюджетных организаций – здравоохра
нения (Людмила Валевская), госуч-
реждений (Зинаида Бедринец), образо-
вания и науки (Галина Беликова) и др.

Через призму социального диа-
лога в рамках областного трехсто-
роннего социальноэкономического 
совета, коллегий управлений и депар-
таментов облгосадминистрации и во 
взаимодействии с Федерацией объе
динений работодателей мы ищем 
пути разрешения этих проблем. Бла-
годаря совместным усилиям сторон, 
впервые за последние годы удалось 
несколько замедлить темпы сниже-
ния производства по отдельным от-
раслям экономики. По итогам десяти 
месяцев среднемесячные темпы рос
та номинальной заработной платы 
составили почти 16 %, с сентября т.г. 
отмечается и тенденция роста (более 
чем на 8 %) ее реального уровня.

В то же время нас продол жает 
беспокоить то, что десятки тыся ч 
работников все еще получают зар-
плату, которая не обеспечивает 
даже восстановления их трудового 
потенциала, не говоря уже о содер-
жании семьи. Обеспокоены мы и 
значительными долгами по зарпла-
те. И не случайно этот вопрос был 
одним из главных на ноябрьском 
заседании президиума. Но сейчас 
лед, похоже, тронулся. В частнос
ти, благодаря совместным усилия м 
профкомов ЮМЗ (председатель 
Валерий Васильев), КБ «Южное» 
(Виктор Сергиенко), областного 
профцентра и народных депутатов 
на днях более чем на 40 млн. грн. 
уменьшена задолженность по зар-
плате работников Южмаша. Таких 
бы примеров побольше!

В центре постоянного внимания 
профсоюзов остается и ситуация на 
рынке труда. Несмотря на то, что она не-
сколько лучше, чем в целом по Украине, 
пока не удалось избежать снижения чис-
ленности и уровня занятости населения. 
Вместе с тем, по сравнению с прошлым 
годом, в нынешнем неполную занятость 
удалось уменьшить вдвое.

Особое внимание уделяется проф
союзами вопросам охраны труда, соблю-
дения трудового законодательства. Так, 
профсоюзы сейчас добиваются отмены 
необоснованного решения правитель-
ства о сокращении Списков № 1 и № 2, 
возобновления частичного финансиро-
вания за счет средств социального стра-
хования санаторнокурортного лечения 
трудящихся, детского оздоровления. 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Отдавая дань уважения и бла-
годарности нашим предшествен-
никам, заложившим фундамент 
профсоюзного строительства При-
днепровья, мы в свою очередь долж-
ны сделать все возможное для про-
должения этих славных традиций 
и дальнейшего развития профдви-
жения области и всей страны, реа-
лизации решений ХХШ межсоюз-
ной конференции и 7 съезда ФПУ. 

От имени президиума облпроф-
объединения поздравляю всех вас со 
славным юбилеем – 110-летием про-
фсоюзов Приднепровья – и наступа-
ющими новогодними праздниками. 
Желаю мира, стабильности трудо-
вым коллективам, достойной зара-
ботной платы, достатка и благо-
получия в ваших семьях.

Виталий ДУБИЛЬ, 
председатель 

Областного объединения 
профсоюзов.
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Осередком мистецтва і краси в селищі Васильківка є музична 
школа, яка мешкає в найкращому приміщенні райцентру. Їй ми-
нуло 65 років.

У серпні 1951 року за дорученням обласного управління куль-
тури в Васильківку приїхали випускники Дніпропетровського 
музичного училища імені Глінки – Тамара Фролова, Володимир 
Грицай, Надія Ключник, Марко Проскурін з почесною та відпо-
відальною місією – відкрити дитячу музичну школу. Директором 
була призначена Тамара Фролова (по чоловіку Перцова). Вона ж 
вела клас домри. Володимир Грицай працював по класу баяна. 
Марко Проскурін навчав дітей грі на скрипці. Надія Ключник 
вела клас фортепіано.

Вони чарували усіх своїми виступами, знайомили з творами народ-
ної класичної музики. Навчали школярів співати, грати на інструмен-
тах. Закладали основи духовного виховання, високої культури.

Допомагали, підтримували молодий колектив музичної школи ке-
рівники району, директор восьмирічної школи Лідія Чепеленко та за-
вуч – Василь Клімкін. В класній кімнаті нинішньої СЗШ № 2 і розміс-
тилася спершу дитяча музикальна школа.

Змінювалося життя, музична школа розширювалася, переходила в 
інші приміщення. Колектив поповнювався новими викладачами. Бага-
то років працювали Юрій Сокирко, Андрій Марченко, Микола Пістер-
ніков, Володимир Бутенко, Олександр Кравченко, Василь Бурма,  Ми-
кола Іщенко, Василь Лобань, Таїсія Косова, Лідія Токар, Аліна Плющ, 
Алла Журавель, Людмила Величко, Людмила і Тетяна Подороги та 
багато інших.

Сьогодні колектив викладачів – вихованці школи, котрі, здобувши 
освіту, повернулися в рідні стіни. Вони примножують традиції зас
новників музичної школи. Гордість закладу – наші випускники, які 
продовжили навчання і стали професійними музикантами. Це Леонід 
Бутейко, Володимир і Валерій Ратушні, Галина Жмуденко, Оксана Гри-
горенко, Ірина Батура, Кароліна Висікан, Наталія Білова. На сьогодні 
в музичній школі та трьох філіях (Павлівці, Манвелівці та Чаплиному) 
навчаються 230 учнів. Вихованці школи неодноразово ставали дипло-
мантами, переможцями обласних та Всеукраїнських конкурсів.

Протягом всіх років керували школою Т.Перцова, В.Грицай, 
А.Мальченко, Л.Герінго, Н.Пиріжок, О.Безуглий і нинішній директор.

Прийшли привітати ювілярів заступники голів районної ради 
– В.Кравець та райдержадміністрації – Л.Голєва, селищний голова 
С.Павліченко, начальник Пенсійного фонду О.Кравець, начальник 
відділу культури Н.Данилюк, голова Васильківської районної органі-
зації профспілки працівників культури Н.Атаманюк і в. о. директора 
районного будинку культури Т.Лисенко. Серед гостей були директори 
музичних шкіл мм. Павлоград, Синельникове та смт Покровське, во-
лонтер О.Баркалов і голова районного суду Катерина Порох.

З нагоді свята всіх учасників привітали святковим концертом вчи-
телі та вихованці дитячої музичної школи.

Н.АТАМАНЮК.

9 грудня 2016 року на 76 році  пі-
шов із життя шанований в області 
аграрій – директор ТОВ «Нива ПГК» 
Межівського  району 

ПЕТРИКОВСЬКИЙ 
Остап Федорович.

Вся трудова діяльність Петри-
ковського О.Ф. була присвячена 
сільському господарству. Після за-
кінчення Дніпропетровського сіль-
ськогосподарського інституту з 1966 
року працював на керівних посадах 
в колгоспі «Україна», а з 1972 року – 
заступником голови, потім і головою 
колгоспу «Правда» (нині ТОВ «Нива 
ПГТ») Межівського району.

Свої знання, досвід роботи і 
енергію він вкладав у поліпшення 
економічного стану багатогалузево-
го господарства, де основними ви-
дами діяльності є виробництво зер-
нових та технічних культур. Велику 
увагу в роботі Петриковський О.Ф. 
приділяв впровадженню нау ки і 
передового досвіду в сільськогос-
подарське виробництво. Одночасно 
забезпечував виконання всіх соці-
альних зобов’язань, допомагаючи 
місцевим школам, дитячим садкам, 
лікарням, селищним клубам вете-
ранам війни та праці.

Українська держава високо оцінила 
заслуги Петриковського О.Ф., нагоро-
дивши його орденом «Знак Пошани», 
медаллю «Ветеран праці» та багатьма 
іншими грамотами і подяками, йому 
присвоєне Почесне звання «Лицар Віт-
чизни» з врученням ордена «Золотого 
хреста честі і звитяги» та врученням 
колекційної рицарської шаблі на ХІ-му 
Міжнародному Конгресі ділових, науко-
вих та творчих кіл «Україна і світ».

До 25-річчя незалежності Украї-
ни Петриковський Остап Федорович 
був нагороджений ювілейною медал-
лю від Президента України – «25 ро-
ків незалежності України».

Сумуємо разом з рідними та 
близькими з приводу непоправної та 
трагічної втрати.

Пам’ять про Остапа Федоровича 
завжди буде жити в серцях друзів і 
колег по роботі.

Обласна профорганізація 
працівників агропромислового 

комплексу.

Так і цього року, 6 грудня, відбулася звітнови-
борна конференція учнівської профспілкової орга-
нізації училища, у якій взяли участь делегати від 11 
навчальних груп. Було заслухано доповідь голови 
учнівського профкому, учениці групи № 11 Дарії 
Свєженцевої про роботу за звітний та звіт ревізій-
ної комісії, яку очолює казначей – учениця групи 
№12 Марія Овсянникова.

В обговоренні звітної доповіді взяли участь 
профорги груп: № 6 – Віталій Петренко, № 8 – 
Владислав Шинкарюк, № 9 – Андрій Бесараб, № 
10 – Діана Дубина, № 14 – Марина Мініна, учениця 
групи № 12 Юлія Трушлякова, а також заступник 
директора з НВР Галина Осьмуха, керівник худож-
ньої самодіяльності Валентина Лисенко, голови 
ПК МПТУ – Валентина Чехута та райкому проф-
спілки працівників АПК – Олександр Яременко.

Учнівська профспілкова організація була ство-
рена ще у вересні 2003 року і працює вже тринад-
цять років. Всі учні, які приходять на навчання в 
Межівське ПТУ, стають її членами.

Учнівська профспілка відноситься до профспіл-
ки працівників агропромислового комплексу України 
тому, що училище має сільськогосподарський про-
філь. Головна задача учнівчленів профспілки – доб
ре вчитися, здобувати обрану професію, виконувати 
навчальний план та навчальну програму, бути актив-

ними громадянами та патріотами. 
Різнобічна робота учпрофкому. Особливий по-

зитивний вплив має робота по організації змістов-
ного спортивного та культурномасового дозвілля, 
створення морального клімату в учнівському ко-
лективі, матеріальна допомога учням, придбання 
спортивного знаряддя, костюмів, оформлення та 
організація виховних заходів, зміцнення матеріаль-
нотехнічної бази навчального закладу.

Виступаючі проаналізували позитивні сторони 
в роботі профкому, вказали на недоліки й визнали 
роботу профспілки в цілому задовільною. Зокре-
ма, було відзначено велику роботу по організації 
спортивного та культурномасового дозвілля, по-
зитивну оцінку отримала робота по створенню 
морального клімату в учнівському колективі, стан 
викладання навчальних дисциплін педагогами 
училища, а також організація виховних заходів.

На виконання Концепції національнопатріо-
тичного виховання дітей та молоді в рамках спіль-
ного патріотичновиховного проекту «Ми – діти 
твої, Україно» НМЦ ПТО та методичних комісій: 
суспільних дисциплін, Захисту Вітчизни, бібліоте-
карів в ПТНЗ області проходив учнівський конкурс 
патріотичних проектів серед учнів навчальних 
груп. Ця ініціатива була підтримана і учнями Межі
вського профтехучилища, членами профспілки. 

Творчою командою було створено проект «Праг-
нення до свободи вчора, патріотизм і нездоланність 
сьогодні – гідна Україна завтра». Переможці цього 
конкурсу, профорги груп № 14 – М.Мініна та № 4 – 
Ганна Свистун були нагородженні сертифікатами.

Також багато уваги в училищі приділяється ме-
дичному обслуговуванню. Першу допомогу учням 
в училищі надає медсестра Вікторія Сіренко. 

Треба зазначити, що навчання в училищі зара-
ховується у трудовий і профспілковий стажі. На 1 
грудня 2016 року учнівська профспілкова організа-
ція в корпусі 1 смт. Межова налічує 281 особу.

За звітній період було проведено 9 засідань учп-
рофкому, на яких розглядалися найрізноманітніші 
питання життєдіяльності учнівської організації. 

Голова райкому профспілки АПК О.Яременко 
відзначив активну участь учнівського профкому в 
організації змістовного дозвілля учнів, зміцненні 
матеріальнотехнічної бази навчального закладу.

У своєму виступі заступник директора з НВР 
Г.Осьмуха відзначивши активну роботу учнівської 
профспілки, підкреслила, що головне призначення 
закладу – готувати висококваліфікованих спеціа
лістів, а педагогічний колектив МПТУ з успіхом 
справляється з цією задачею, дбаючи про нормальні 
побутові умови навчання, проживання учнів у гурто-
житку, дотримання санітарних норм, забезпечуючи 
виховання культури поведінки, взаємовідносин в 
учнівському колективі, а також організовуючи захо-
ди по збереженню життя й здоров’я вихованців. Під-
биваючи підсумки конференції, Г.Осьмуха закликала 
учнів, щоб вони доклали всіх зусиль для опанування 
спеціальністю, яку самостійно обрали.

Було дообрано склад учнівського профкому. 
Члени профспілки знову довірили Дарії Свєженце-
вій очолювати учнівську профспілкову організацію 
нашого навчального закладу. 

Наприкінці конференції делегатами були прий
няті такі рішення, як підвищити відповідальність 
кожного члена учнівської профспілки за своє на-
вчання, відвідування навчальних занять, опануван-
ня обраною професією, пропаганду своєї професії, 
прийняти участь у конкурсі «Професійний век-
тор». Особливу увагу приділити профілактиці пра-
вопорушень та злочинності серед неповнолітніх.

Валентина ЧЕХУТА,
голова профспілкового комітету 

ДПТНЗ «МПТУ».

Першими змагалися команди з 
мініфутболу в СЗШ № 96. Гостей 
радо вітали організатори свята – Но-
вокодацький райком профспілки пра-
цівників освіти і науки (голова рай-
кому Світлана Виборова) та освітяни 
школи № 96.

У спортивній 
залі лунає музи-
ка. Команди уро-
чисто входять і 
шикуються. Це 
молодість, сила, 
гордість нашого 
міста! Юні ви-
хованці школи, 
зовсім маленькі 
дівчатка, вітали 
спортсменів за-
пальним хорео-
графічним номе-
ром з обручами, 
прикрашеними 
квітами. Зі слова-
ми привітання та 
побажання чес-
них перемог до 
учасників змагань звернулася голова 
Центрального райкому профспілки 
працівників освіти і науки, голова 
ради голів райкомів профспілки Лю-
бов Герховська.

Команди грали згідно з жереб-
куванням, і боротьба була запеклою. 
Футболісти показали справжню гру, 
суперництво було не на жарт! Напру-
ження ставало все більшим. Кипіли 
пристрасті!!!! І нарешті переможця-
ми стали: І місце – команда Собор-
ного району, ІІе – команда Ново-
кодацького району, ІІІе – команда 
Самарського району.

23 листопада пройшли змагання 
з волейболу СШ №142 екологоеко-
номічного профілю. Голова Амур
Нижньодніпровського райкому проф-
спілки працівників освіти і науки 
Людмила Іосипова привітала учасни-
ків змагань і побажала всім гарного 
спортивного запалу. Відкриття було 

дуже гарне, урочисте. Талановиті ви-
хованці школи, колектив «Перлина», 
виконали гарний танець. Велике спа-
сибі вчителям, адміністрації школи 
та Людмилі Йосипівні за організа-
цію свята. Спортсмени змагалися у 

чесній боротьбі. За підсумками були 
визначені кращі команди: І місце – 
команда Самарського району, ІІе – 
команда Новокодацького району, ІІІе 
– команда Індустріального району.

Також  23 листопада відбулися 
змагання з настільного тенісу в Че-
челівському районі. Організаторами 
свята були голова райкому проф-
спілки працівників освіти і науки 
Лідія Біленко та освітяни СЗШ № 46. 
Спортсмени були дуже задоволені 
участю у змаганнях, визначені кращі 
команди освітян: І місце – команда 
Бабушкінського району, ІІе – коман-
да Соборного району, ІІІе – команда 
АмурНижньодніпровського району.

Самарський районний комітет 
профспілки працівників освіти і нау
ки (голова Еліна Кузьменко) та дитя-
ча юнацька спортивна школа № 11 
(директор Григорій Петров) зустрі-
чали найкращих шахістів Дніпра. 

Головний суддя Володимир Макаре-
вич завчасно розробив положення. 
Змагання проходили одночасно. До  
змаганнь з шахів були залучені учас-
ники без обмеження віку – найстар-
ші учасники змагань були з Новоко-

дацького району. 
Урочисто заспі-
вали Гімн Украї
ни і розпочали 
змагання. Шахи 
люблять тишу 
– тому тут не 
було галасливих 
емоцій, криків. 
Навіть голови 
райкомів проф-
спілки – Еліна 
Петрівна і Марія 
Олександрівна – 
зіграли партію 
у шахи! Най-
кращими стали: 
І місце – коман-
да Централь-
ного району, 
ІІе – команда 

Самарсь кого району, ІІІ е – команда 
Індустріаль ного району.

Всі учасники змагань висловили 
побажання, щоб спартакіада стала 
традиційною – щорічною!

Свято відбулося! І, як завжди, 
коли є змагання, є переможці і пере-
можені. Пристрасті киплять і досі! 
Але найголовніше – бажання тво-
рити, грати, перемагати. У Дніпрі 
багато талановитих людей, вчителів, 
вихователів, тренерів! І дуже гарно, 
коли вони можуть спілкуватися, зма-
гатися. Так, хтось сьогодні не переміг 
– байдуже, переможе завтра!

Велике спасибі оргкомітету за 
організацію та проведення спартакіа
ди – 2016! Бажаємо, щоб вона стала 
щорічним святом спорту в нашому 
чудовому місті!

Рада голів райкомів 
профспілки працівників освіти і 

науки м. Дніпра.

ЗВІТУВАВ ПРОФКОМ УЧИЛИЩА
Кожного року наприкінці першого семестру в Межівському ПТУ проводиться щоріч-

на звітно-виборна учнівська профспілкова конференція. Напередодні у кожній навчаль-
ній групі пройшли профспілкові збори, на яких були обрані делегати конференції. 

ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ – 65!СПАРТАКІАДА ОСВІТЯН
22 та 23 листопада за ініціативою обкому профспілки та ради голів районних організацій проф-

спілки працівників освіти і науки відбулася спартакіада серед працівників закладів освіти м. Дніпра.
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О ВОЗРАСТЕ – 
С УЛЫБКОЙ

Анекдотец

ЧИСТАЯ ПРАВДА
Пусть мне седьмой десяток лет
И позади событий ворох,
Я говорю, что мне за сорок.
И здесь обмана вовсе нет.

ВОЗРАСТНОЕ
Не отводил и я когда-то глаз
От рук и плеч открытых у девицы,
Подумаю при случае сейчас:
«Легко одета, может простудиться».

ПО ЗАКОНУ ФИЗИКИ
Мы на руках носили дев,
Хотя полны их были плечи,
Теперь ношу жену в воде,
Где, как известно, тело легче.

ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ
«День прошёл, и слава Богу!» −
Говорят, кто пожил много.
Молодым, не ставя точку,
Я б ещё прибавил ночку.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Я, признаться, злопамятным рос,
Лишь года помнить зло отучили.
Не душой подобрел я, склероз
Стал такому забвенью причиной.

ОТ ДЕТСТВА − К ДЕТСТВУ
Средь пожилых вращаясь масс,
Я думал не однажды:
Нам жизнь один даётся раз,
И только детство – дважды.

A

Я поднимаю свой бокал…

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?..
2017 год по восточному календарю будет годом Красного Огненного Петуха. Огненная стихия и буйный нрав символа 

2017-го принесут немало неожиданностей всем знакам Зодиака. 

Дорогие читатели!
Поздравляем вас 

с наступающим Новым годом!
Пусть он обязательно станет 

началом благоприятных перемен и 
успешных дел, а каждый его день бу-
дет добрым, плодотворным в рабо-
те и счастливым в личной жизни! 

До встречи на 
страницах «Позиции» 

17 января 2017 года!
Редакция.

R
Владимир 

Рудов – автор 
книг сати-
ры и юмора 
« С к о л ь к о 
той жизни» и 
«Тонкий рас-
чёт». В свое 
время его сти-
хи и юморески 
широко пуб-
л и ков а л и с ь 
в бывших 
всесоюзных, 
центральных 
украинских и 
местных изданиях, коллективных сбор-
никах. Знакомы с работами Рудова и по-
стоянные читатели «Позиции». А поводом 
для сегодняшней публикации послужил 
70-летний юбилей поэта, который он от-
метит 26 декабря.

Возраст, прямо скажем, почтенный. 
Однако не всё так грустно, если относить-
ся к нему с улыбкой. Именно так и посту-
пает наш юбиляр.

Итак, 28 января 2017 года Крас-
ная Огненная Обезьянка радостно 
помашет нам лапкой на прощание и 
передаст права на правление Крас-
ному Огненному Петуху. Перемену 
власти мы не сразу заметим, ведь и 
цвет, и стихия хозяев 2016 и 2017 
годов будут одинаковыми. Если в 
начале своего года Петушок будет 
вести себя относительно спокой-
но, осматриваясь и прибирая вла-
дения после задорной Обезьянки, 
то уже весной хозяин разойдется, 
размашется яркими крылышками и 
начнет удивлять нас своей непред-
сказуемостью и приятными сюр-
призами.

 Главное в год эксцентричного 
Петуха – относиться философски к 
любым переменам в жизни. Людям, 

которые не привыкли лениться, Пе-
тушок поможет в вопросах карьеры 
– вас буквально завалят выгодными 
и очень соблазнительными предло-
жениями. Но спешить в 2017 году 
не нужно, лучше тщательно выби-
рать среди всех заманчивых и яр-
ких предложений одно единствен-
ное, которое окажется надежным и 
подходящим именно для вас.  

Поскольку Петух любит бли-
стать и всегда находится в центре 
внимания, то и от вас он будет 
ждать подобных проявлений неза-
висимости – меняйте имидж, экс-
периментируйте, все изменения во 
внешности пойдут только на поль-
зу. Петух любит импровизировать, 
и всем, кто не признает правил и 
действует интуитивно, хозяин года 
обязательно поможет. 

В год Огненного Петуха при-
ветствуется любая интеллектуаль-
ная работа, а уж если труд связан с 
творчеством, то, как говорится, вам 
и карты в руки. Признание, успех, 
деньги – это все само собой, а если 
вы пойдете своим путем и попро-
буете себя в совершенно новой 
деятельности – Фортуна вместе с 
Красным Петушком окутают вас 
заботой и покровительством.  

Финансовая ситуация в год Ог-
ненного Петуха будет радовать ста-
бильностью – разбогатеть и улететь 
на Луну вряд ли удастся, но на хлеб 

с маслом вы всегда заработаете. 
Ведь Петушок найдет зернышко 
или червячка в любом месте пла-
неты, да и вам подскажет, где найти 
выгодную подработку. Петух с ува-
жением относится ко всем знакам 
Зодиака, ссориться ему нет смысла, 
а вот если вы рождены в его год, то 
можете полностью расслабиться – 
петушиных боев за место под солн-
цем не будет. Вы всего добьетесь 
без особенных усилий.

 Отдых в 2017 году лучше не 
планировать – хозяин года сам соз-
даст условия для полноценного и 
удивительного отпуска. Конечно, 
Петушку хочется спокойно рас-
слабиться в деревне и, просыпаясь 
под кукареканье своих собратьев, 
попивать свежее молочко и покле-
вывать вкусную кашку. Но если вам 
подбросят пару путевок на Кипр, 
отказываться не стоит – езжайте и 
не задумывайтесь, там давно ждут 
всех, кто читает этот гороскоп.  

Петух  очень чувственное су-
щество, отличается преданностью 
и искренностью, но не думайте, 
что он настолько предсказуем – с 
ним будет очень интересно. Личная 
жизнь в 2017 году наполнится ты-
сячами знакомств, одно из которых 
обязательно окажется судьбонос-
ным. Так что, если вы свободны, 
можете ждать подарка от взбал-
мошной птицы – избранник уже 

на половине пути, а вам осталось 
выбрать правильное направление и 
пойти навстречу к своему счастью.  

Тем, кто имеет штамп в паспор-
те, скучать тоже не придется. В год 
Петуха общение с близкими людь-
ми однообразным точно не назо-
вешь – ваша родня будет удивлять 
вас каждый день, особенно в этом 
отношении преуспеют дети. Если 
же наследников у вас пока еще нет, 
то поспешите – детей, которые ро-
дятся в этом году, ожидает яркая 
и удивительная жизнь. Многие из 
деток, рожденных в год Петуха, до-
стигнут небывалых успехов в по-
литике и деловой жизни, поэтому 
поскорее советуйтесь со своей по-
ловинкой.

 Если вы состоите в браке уже 
долгие годы, вас ожидает второй 
медовый месяц. Важно лишь уди-
вить Петушка непредсказуемыми 
поступками, и он сделает все, что-
бы ваша половинка вновь воспы-
лала к вам нежными чувствами. И 
самое важное, что хотят сообщить 
вам звезды – будьте искренними и 
руководствуйтесь в 2017 году деви-
зом: на Петушка надейся, а сам не 
плошай! Тогда вы добьетесь все-
го, чего захотите, и сделаете свою 
жизнь счастливой и радужной. А 
проблемам и неприятностям просто 
не останется места  они сбегут от 
вас куда подальше.

R

R

R

J J J
Идя на корпоратив, помните – вам 

с этими людьми еще работать!
J J J

– Ми-и-и-ша-а-а-а! С Но-о-о-вым 
го-о-о-о-до-о-о-м! 

Голос за кадром: 
– МТС. Проще докричаться. 

J J J
Новогоднее настроение – это когда ты 

рад видеть даже тех, кто ошибся дверью.
J J J

Новый год – это когда отцы про-
буют убедить своих детей в том, что 
они Деды Морозы, а своих жен – что 
они не Деды Морозы.

J J J
Падая лицом в холодец, будьте 

осторожны. Не забывайте, что он 
пружинит!

J J J

R

A

R
Тосты – непременный атрибут любого застолья. Сколько добрых, теплых слов и 

пожеланий хочется сказать собравшимся вместе за новогодним столом дорогим лю-
дям, родным, друзьям, коллегам по работе. Хочется… Но не у всех получается «в го-
лос» выразить свои чувства красиво: то мысли путаются (особенно после третьей, 
четвертой…), то предыдущий «оратор», как на зло, озвучил ваше пожелание…  Вот 
мы и решили в канун Нового года опубликовать на страницах «Позиции» несколь-
ко вариантов застольных речей, вдруг пригодятся (а там, глядишь, и нас вспомните 
добрым словом)!

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАКОНЧИТЬ ЗАСТОЛЬЕ

A A

AA

A

Оказывается, пресловутое «на посошок» 
– это только 1/10 дошедшей до нас народной 
мудрости. Чтобы соблюсти традиции, про-
щальные стопки нужно пить в такой после-
довательности:

1. Застольная — в знак уважения к остаю-
щимся;

2. Подъемная — при покидании стола;
3. На ход ноги — движение от стола;
4. Запорожская — при преодолении по-

рога помещения, в котором происходит за-
столье;

5. Придворная — при выходе во двор;

6. На посошок — гостю вручали посох и 
ставили на него рюмку. Если гость проливал 
вино, ронял стопку, не доносил до рта, то его 
полагалось оставить ночевать в гостях;

7. Стременная — прежде, чем поставил 
ногу в стремя;

8. Седельная — за то, что поднялся в седло;
9. Приворотная — перед выездом за во-

рота;
10. Заворотная — за то, что все-таки су-

мел выехать.
Хотя, на наш взгляд, 

норму все-таки нужно знать!

a  a  a 

В бокалы налито, и снова,
За стрелкой минутной следя,
Мы ждем новогоднего слова…
Так выпьем за счастье друзья!
С Новым годом!

a  a  a 

Друзья! Настанет скоро Новый год. 
Забудьте старые печали 
И скорби дни, и дни невзгод, 
И все, чем радость убивали. 
Но не забудьте ясных дней, 
Златых часов, для сердца милых, 
И старых искренних друзей, 
Которых все вы так любили. 
Живите новым в новый год!

a  a  a 

Когда бокалы вдруг сомкнутся,
Гирляндой елка подмигнет…
Вы не забудьте улыбнуться,
Чтоб был счастливым новый год!

a  a  a 

Пусть бокалы звенят, 
Пусть искрится вино, 
Пусть ночной звездопад 
К вам заглянет в окно. 
В эту чудную ночь 
Без улыбки нельзя. 
Боль и горести — прочь! 
С Новым годом, друзья!

a  a  a

Новый год – это праздник контрас-
та: на улице мороз, снег, темно, а 
дома – солнечно, весело, тепло, елка 
нарядная, стол праздничный. Желае м, 
чтобы этот контраст был пронесен 
через весь год, и как бы ни бушевали 
ветры и бураны, как бы ни было не-
уютно вокруг, на душе всегда было бы 
солнечно и тепло!

a  a  a

Пусть в новом году наша жизнь бу-
дет чистой, как капля родниковой воды, 
а счастье игриво, как шампанс кое в этом 
хрустальном бокале!

a  a  a

Философ Диоген сказал: «Быть бо-
гатым и иметь много денег – не одно и 
то же. По-настоящему богат тот, кто 
удовлетворен своей жизнью». Выпьем за 
то, чтобы новый год принес нам настоя-
щее богатство!

a  a  a

Заходят как-то к физику Hильсону 
Бору гости и видят у него на дверях под-
кову.

– Вы разве верите в то, что подкова 
приносит удачу? – спросили у него.

– Я не верю, но удача, кажется, верит!
Выпьем за то, чтобы в новом году 

удача почаще приходила в наш дом!
a  a  a

За этим столом все женщины пре-
красны, как Снегурочки. Но хочется 
пожелать, чтобы, в отличие от них, 

сердца наших женщин были согреты 
любовью к нам, мужчинам, в новом году. 
За прекрасных и любящих Снегурочек!

a  a  a

Новый год – самый яркий, самый краси-
вый и веселый праздник. Зеленая нарядная 
елка с разноцветными игрушками, сверка-
ющими и блестящими, брызги шампан-
ского, общее оживление и радость.

Желаем всем такой же жизни в но-
вом году – красочной и сверкающей, мно-
гообещающей и щедрой, как праздник 
Нового года.


