
  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЯВКИНСЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ 

виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради 

за  серпень  місяць 2019 року  
 

П О Д І Ї   ГРОМАДИ 

10  серпня  

РОЗВАЖАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ ЗА УЧАСТЮ АНІМАТОРІВ  

  В с. Явкине біля дитячого майданчика проводилася розважальна програма для діточок 

громади за участю аніматорів ( батут, гірки, солодка вата, призи та сувеніри )  

19  серпня  

Вітання до ДНЯ  ПАСІЧНИКА  УКРАЇНИ 

Шановні бджоляри територіальної громади 

            Нехай ваше життя буде багатим на щастя, добро, а доля стелиться барвистим рушничком 

достатку, родинного тепла і благодаті. Плідної Вам співпраці, щедрого медозбору, хай 

здійснюються Ваші мрії і надії, а на столі, щоб завжди був мед, як символ благополуччя і здоров'я!  

 



23  серпня  

ДЕНЬ  ДЕРЖАВНОГО  ПРАПОРА  УКРАЇНИ  

  

Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного прапора України. 

Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і 

звершень, які сталися протягом усіх років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким 

гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров’я і віри в краще 

майбутнє нашої держави  

      24  серпня  

ДЕНЬ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ  

Шановні односельці, громадяни України! 

            Явкинський  територіальний  орган  виконавчого  комітету  Баштанської  

міської  ради  щиро вітають Вас  з національним святом – Днем незалежності 
України.  

 



        Наша країна – це широкі простори, золоті поля, калина, вишні в саду, тополі, берези в степу, 

родючий чорнозем, гори в хмарах, красиві швидкі ріки.  

        З нагоди такого важливого свята хочеться побажати сил у боротьбі та досягнень поставленої 
мети. Любові до рідної землі! Нехай не згасає оптимізм у душах українського народу! Сьогодні важливо 
одне: наша перемога, наше майбутнє! Давайте змінимо нашу Батьківщину! Нехай вона стане кращою, 
чистішою! І в наших душах горить невичерпний шевченківський вогонь любові до рідної землі! Слава 
Україні!   

       24  серпня  у парку відпочинку проведено розважальна програма для жителів громади до 

державного свята. Грала жива музика, готувалися шашлики та юшка. Для малечі проведено сеанс 

перегляду мультиплікаційного фільму та для дорослих комедійного кінофільму під відкритим 

небом   

30  серпня  

      Біля дитячого майданчика  в центрі села проведено сеанс перегляду комедійного кінофільму 

під відкритим небом о 20.00 годин  

31  серпня  

     В  парку відпочинку в  центрі села Явкине о 20.00 годин проведена дискотека для жителів 

територіальної громади «Прощавай літо» Грала жива музика, готувалися шашлики та юшка 


