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До уваги одноосібників! 

 

Вам необхідно до 30 квітня 2019 року заповнити декларації за 2018 рік в Баштанську 

ОДПІ. Необхідну допомогу та консультації можна отримати в землевпорядника  

Новопавлівського ТОВК 

 

 

 

Шановні жителі! 

 

Баштанська міська рада спільно з програмою USAID\DOBRE проводить опитування 

громадської думки стосовно якості надання деяких послуг. Кожні десять днів тема опитування 

змінюється. Знайти анкети опитування можна на офіційному сайті Баштанської міської ради за 

посиланням  bashtanka.org.ua. Маємо надію, що разом ми зможемо зробити якість нашого 

життя кращим.  

Бібліотечні посиденьки 

 

Вже другий місяць поспіль в Новопавлівській сільській бібліотеці проводяться тематичні зустрічі. 

В січні – Тетянин день, в лютому до дня святого Валентина. Бібліотекар І.Г.Горничар готувала 

книжкові викладки, присвячені відповідним святам, зачаровувала присутніх захоплюючими 

історіями виникнення та традиціями відзначення свят.  За чашкою запашного чаю із смаколиками в 

затишних стінах сільської бібліотеки тихо та неспішно ведеться щира та неспішна  розмова. 

                                                                                                  Маємо надію та висловлюємо щире 

                                                                                                 сподівання, що ці зустрічі стануть тради- 

                                                                                                 ційними. А бібліотека стане осередком 

                                                                                                 проведення цікавого та змістовного доз- 

                                                                                                 вілля наших жителів. Щиро запрошуємо 

                                                                                                 на наші «посиденьки» всіх бажаючих. 

                                                                                                  Оголошення про час проведення розві- 

                                                                                                 шуються завчасно. Приходьте до нас –  

                                                                                                 у нас тепло, затишно та цікаво. 



      Урочистості з нагоди 30-річчя виведення військ з Афганістану 

15 лютого минає  30 років із того часу, коли останній воїн покинув землю Афганістану. Участь у тій війні, 

що тривала понад 9 років, взяли 160 тисяч українських військовослужбовців, із яких більше 3 тисяч 

загинули, 80 – зникли безвісти, близько 4 тисяч отримали інвалідність. Лишились без синів матері, стали 

вдовами дружини, сиротами – діти. А після війни від ран і поранень померли вп’ятеро більше… 

На щастя, всі новопавлівці повернулися з тієї жахливої війни живими. Троє з них померло в мирний час – 

І.М. Дегтярьов, В.М. Колісниченко, Л.І. Рура. 

Щороку цього дня збираються воїни афганці, щоб згадати ті часи, важкі дороги, загиблих однополчан. 

Зараз в Новопавлівці проживає 5 учасників бойових дій в Афганістані: М.В. Волков,  М.Г. Больбот, В.В. 

Кравченко,  В.М. Міненко, А.М. Руденко. Вони взяли участь в районних урочистих заходах, пом’янули 

померлих. 

Бібліотекар І.Г. Горничар разом з хлопцями в черговий раз переглянули книгу  «Афганістан, прописаний 

у серці» та згадали ті буремні часи. Всі присутні висловили щире сподівання на те, що на нашій 

згорьованій землі нарешті запанує мир та спокій. 

Т.в.о.старости Л.М.Рошиор 

Новопавлівський ТОВК 

Шановні жінки! 


