
 

 

 

 

 

 

 

                   

  Найніжніший та найсвітліший день в році – 

8 березня! Початок весни, початок життя 
в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай 
це тепло оселиться у ваших домах і душах. 
Нехай краса природи надихає, а початок 
весни символізує початок чогось 
прекрасного у вашому житті!  

Зі святом вас! 

 

                                          З повагою 

          т.в.о. старости П. Молодецький 

14 березня - День землевпорядника       
України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Україні професія землевпорядника 
завжди користувалася повагою, тому що 
вона присвячена безцінному скарбові 
країни - її землі. Землевпорядники 
стежать за тим, щоб земля 
використовувалася раціонально й 

ефективно.  

      

             Шановна,Ірина Петрівна! 

У день Вашого професійного свята від 
чистого серця вітаємо Вас і бажаємо 

успіхів, здоров'я і довгого років життя. 
Нехай у Вашому житті буде більше 
приємних хвилин, а тимчасові незгоди і 
негаразди залишаються десь осторонь. 
 

                          Зі святом Вас!       

 
                                               З повагою 

          працівники Новоіванівського ТОВК 

Інформаційний вісник 

    НОВОІВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатськ 
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15 березня – День працівників 
житлово-комунального господарства і 
побутового обслуговування населення 

Щиро й сердечно вітаємо вас із 
професійним святом! 
 

Жодна з наявних сфер не стоїть так 
близько до конкретної людини, як 
житлово-комунальна та побутова. Адже в 
кожному домі нам потрібні вода, газ, 
тепло. 
 

А як обійтися без водовідведення, без 
прибирання дворів і вулиць, послуг тих 
же перукарів чи майстрів по ремонту 
взуття й одягу, складної побутової 
техніки? 

 

Ви покращуєте добробут і соціальне 
самопочуття людей. І в цьому вам 
допомагають професійне ставлення до 
справи, ініціативність, відповідальність. 
 

Зичемо всім наполегливості та успіхів у 
добрих починаннях і втішних результатів 
від них, а ще – добробуту в родинах та 
щасливої особистої долі 

Шановні працівники КП 
«Міськводоканал»! 

Юлія Володимирівна та Валентин 
Анатолійович! Вітаємо Вас з професійним 
святом! Нехай Вашими постійними 
супутниками будуть міцне здоров’я, 
добрий настрій, достаток і тепло 
родинних осель.  

       

                                             З повагою 

          працівники Новоіванівського ТОВК 

 

 

З приходом перших весняних днів ми - 

жінки чекаємо на свято. Адже весна і 
жінка це слова синоніми. Адже так як і 
Весна - Жінка це одвічна загадка природи. 
Як у кожній квітці в кожній жінці є своя 
чарівність, привабливість, неповторність. 
Немає некрасивих жінок, треба тільки 
вміти розпізнати цю красу. І саме для вас, 
найчарівніша половино людства свою 
любов і повагу дарували аматори сцени 
майже в усіх в селах району... 
У Новоіванівці 1 Березня відбувся 
святковий концерт на який завітали 
сусіди із села Новопавлівка народний 
жіночий колектив «Берегиня» та 
Добренський танцювальний колектив 
«Гармонія», щоб привітати 
Новоіванівських жінок . 
Весна – це час надії і сподівання, це – 

радість і впевненість в своїх силах. Отож 
давайте всі разом розтопимо лід холодної 
зими весняними піснями, гарним 
настроєм і добрим здоров’ям. 

  

     



 

4 березня в селі Зелений Яр, Шевченко 
та Зелений клин відбулися концерти, а 
подарував Новоіванівський колектив 
"Калинонька" та дитячий танцювальний 
колектив "Перлинка", керівник Марина 
Назарова. Перед святковим концертом 
була представлена виставка-продаж 
виробів Новоіванівських умільців Аліни 
Гульчак та Людмили Якименко. 
Новоіванівський бібліотекар Сніжана 
Якименко подарувала кошик сучасних 
книжок присутнім жінкам, всі присутні 
були задоволенні подарунками і 
запрошували щоб завітали ще..... 
 В цей день вітали дружин, мам, сестер, 
донечок. За побутовими клопотами та 
проблемами забуваємо, що ми – жінки. 
Весь час намагаємось бути сильними, а 
так хочеться бути ніжними та тендітними. 
Тож нехай кожна жінка почуває себе 
королевою кожен день, а чоловіки нехай 
дарують квіти не тільки на свято. Нехай 
люблять та оберігають нас, бо ми цього 
варті. 
                Свято відбулося! 
                           Сніжана Якименко 

 

 

9-10 БЕРЕЗНЯ В СЕЛІ 
НОВОІВАНІВКА ПРОВЕДЕНО АКЦІЮ 

"Єднаймо душі словом Кобзаря" 

Провела акцію завідуюча бібліотекою 
Якименко Сніжана 

 

 

 

              



Долучайтесь до акції «Відновлюємо 
ліси разом» 

Шановні жителі територіальної 
громади! 

Баштанська міська рада 
приєднується до Всеукраїнської 
акції «Відновлюємо ліси разом», яку 
започаткували Міністерство 
енергетики та захисту довкілля 
України спільно з Державним 
агентство лісових ресурсів України. 

У рамках Акції, 21 березня, у 
Міжнародний день лісів, 
проголошений Генеральною 
Асамблеєю ООН, в Україні буде 
висаджено 5 мільйонів дерев. 

Марафон садіння лісу триватиме 
протягом тижня, з 21 до 29 березня, 
у рамках Акції буде висаджено 
щонайменше 10 мільйонів дерев. 

Баштанська міська рада ініціює 
відновлення та створення нових 
парків, зон відпочинку в усіх 
населених пунктах громади. 

Тож, шановні жителі територіальної 
громади, запрошуємо всіх охочих 
долучатися до Акції «Відновлюємо 
ліси разом». Протягом тижня, з 15 
по 20 березня, обговоріть 
запропоноване рішення в громадах, 
мікрорайонах, визначіть: де? коли? 
які дерева чи кущі ви хочете 
посадити?  

За посадковим матеріалом Ви 
можете звертатися до міської ради, 
старостинських округів. Ми також 
схвалюємо ініціативу придбання і 
висадки дерев Вами.  

До речі, з 17 березня на Ярмарковій 
площі в Баштанці садовий центр 
«Хвойний дворік» вперше 
організовує ярмарок «Все для саду 
та городу», де можна придбати різні 
саджанці плодових, декоративних, 
екзотичних рослини, які Ви можете 
висади і на своїх обійстях. 

Ми хочемо почути Ваші пропозиції 
та ідеї. Телефонуйте нам на номер 2-

76-59 або звертайтесь до своїх 
старостатів. 
 

 

COVID-19 передається краплинним та 
контактним шляхами. Вірус не циркулює 
у повітрі, а передається від людини до 
людини й не здатний до переміщення на 
великі відстані. Він є тільки в крапельках, 
які людина видихає під час кашлю чи 
чхання. Тому заразитись неможливо 
навіть від інфікованої людини, якщо ви 
перебуваєте на відстані понад 1,5 м. 

Як уберегтись від зараження 

Насамперед лікарі рекомендують часто 
мити руки впродовж 20 секунд та 
користуватися антисептиком. Крім цього, 
необхідно зміцнювати імунітет – 

правильно харчуватися та вживати 
вітаміни, уникати контактів із хворими на 
ГРВІ та термічно обробляти продукти. 
 

 


