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До уваги користувачів природного газу

З метою уникнення виникнення та зростання заборгованості за спожитий 

природний газ. Всім  абонентам необхідно провести звірку в Баштанській 

філії ПАТ “Миколаївгаз”. 

Шановні жителі!

Просимо вас найближчим часом  навести належний біля своїх 

садиб та додаткових городів.  Давайте  підтримувати наше рідне 

село ошатним та доглянутим.  Тим паче, що  настав час цвітіння 

карантинних бур'янів. 

За невиконання  вимог, до порушників застосовуватимуться  

штрафні санкції.

Привітання з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана

Щиро вітаємо Вас з теплим і сердечним святом – Днем людей похилого віку та

Днем ветерана! Цей день – символ єдності і спадкоємності поколінь, прекрасна

можливість сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам війни і праці,

пенсіонерам і всім літнім людям за вклад у розвиток країни, за багаторічну

самовіддану працю, доброту і мудрість.

У цей святковий день прийміть щирі вітання і глибоку вдячність за все, що

зроблено Вами заради нашого майбутнього. Ваша праця, подвиг, шанобливе

ставлення до людей – це незрівнянний приклад для наслідування сучасній молоді.

Низький уклін Вам до землі, дорогі ветерани, дідусі, бабусі та велика подяка за

все, що Ви зробили для своїх нащадків.



В Новопавлівському садочку завершено ремонтні роботи із зовнішнього утеплення стін та

ремонту внутрішнього туалету згідно проекту та за рахунок державної інфраструктурної

субвенції (виконавець «Граніт плюс»). Із середини вересня радісна дітвора почала новий

навчальний рік в оновленому примсіщенн6і освітнього закладу. Завдяки спонсорам: Щербині

Д., дирекції СТОВ «Світоч», Кучеренку В., Сметанкіну А, Ференцю П., Своріну О., батькам та

Новопавлівському ТОВК, які завжди опікуються проблемами Новопавлівського садочку. В

цьому році зроблено поточний ремонт внутрішніх приміщень: роздягальні, коридору, групової

кімнати (силами працівників), пральні (замовник – відділ ОМС, виконавець робіт ФОП Петлюк

М.І.). Тепер наші вихованці забезпечені усіма належними умовами перебування в закладі, що

відповідають санітарним вимогам.

Адміністрація та працівники садочку, батьківський комітет, батьки та діти щиро

вдячні нашим меценатам за активну участь у відбудові дитячого садочку, тепло сердець,

радісні дитячі посмішки та надію на краще майбутнє для сільських діток.
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