
 

 

 

 

 

 

 

Вітання освітянам з 

професійним святом! 

 

                  Дорогі вчителі! 

Прийміть щирі вітання з професійним 

святом з Днем вчителя! 

Немає завдання більш благородного , 

ніж давати людям знання, готувати їх до 

життя в суспільстві. Адже найкраща 

професія на землі, найвідповідальніша і 

сама необхідна для суспільства - 

Вчитель.   Всім, що становить самі 

основи цивілізації, людство зобов'язане 

людям, які непросто володіють 

знаннями, але можуть донести ці знання 

до своїх учнів. У цей святковий день від 

усього серця бажаю Вам доброго 

здоров'я, сімейного благополуччя, щастя 

та успіхів у всіх справах і починаннях! 

                                    П. Молодецький 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святкування Дня вчителя у 

Новоіванівці 

 Щороку в першу неділю жовтня вдячні 

учні вітають учителів України  з їх 

професійним святом. Напередодні цього 

дня у Новоіванівській філїї І-ІІ ступенів 

відбулася зустріч учителів цієї школи в 

кафе « Number one», де їх радо 

зустрічали: адміністратор Діана 

Корнієнко  (учениця 9 класу), офіціанти 

Ангеліна Бариліна  (учениця 7 класу) та 

Тимур Кучинський  (учень 9 класу). 

Для підняття настрою відвідувачам 

запропонували « Джайв-тонік» - танок  у 

виконанні дівчаток школи: Катерини 

Кривенко, Анастасії Тітенко, Катерини 

Малій, Ангеліни Бариліної, Діани 

Літвінової. Далі в «меню» були і салат 

«Шкільний мікс», і страва від шефа і 

рецепт від директора і «Печення по-

учнівські». 

Справжній фурор викликала гостя з 

Італії Дона Карліона ( учня 9 класу 

Володимира Черіна ), який 

скориставшись допомогою перекладача 

(учня 9 класу Леоніда Заворотнюка ) 

привітав педагогів зі святом. А  

переможець «Битви екстрасенсів» 

Олександр Шепс (учень 9 класу 

Олександр Лященко) наворожив 

класному керівнику 9 класу (Л.І.Хобзей ) 

та завідуючому філії (М.С.Хобзей) кучу 

неприємностей, якщо вони не випишуть 
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атестатів з двоцифровими цифрами 

випускникам. 

Приємним сюрпризом в меню було 

морозиво зі збитими вершками «Солодка 

мить» (перегляд відеоролика з думками 

вчителів), що викликало кучу оплесків. 

Одним словом свято, вийшло «на славу». 

Його творцем та ідейним натхненником 

була педагог-організатор І.А.Нем’ята та 

її вірні помічники учні. 

 

 

 

Другий місяць осені традиційно 

починається  з особливої дати. 5 жовтня 

в сільському БК  зібралося чимало 

наших пенсіонерів. Цей день  

можливість нагадати всім про людський 

обов’язок бути турботливим і 

милосердним до долі людства, його 

культури, взаємозв’язку поколінь 

З привітаннями та найкращими 

побажаннями до присутніх звернулися 

т.в.о. старости Молодецький П.І., 

фахівець соціальної роботи Гончарова 

С.М., голова ветеранської організації 

Фатєєва В.А. 

У цей святковий, щедро напоєний 

теплом осінній день зібралися в 

чудовому товаристві на свято праці, 

свято долі, свято життя, щоб віддати 

свою шану і повагу людям, за спиною у 

яких великий віковий і життєвий шлях. І 

саме сьогодні, всі ми  віддаємо шану 

тому поколінню, яке вистраждало під 

чорним крилом голодоморів, яке 

вистояло криваве пекло Великої 

Вітчизняної війни, яке відбудувало 

зруйноване і допомагає нам творити 

майбутнє. Долі всіх присутніх багато в 

чому схожі одна на одну. Про кожного 

можна писати романи і повісті. 

    В ході нетрадиційної форми 

спілкування за святковим столом, 

лунали спогади прожитих років, які 

символізують самовіддану працю, 

патріотизм і відданість рідному краю. 

Прийміть слова глибокої вдячності 

за все, що зроблено вами заради нашого 

майбутнього. Ваша праця, подвиг, 

ставлення до людей – це приклад для 

наслідування сучасній молоді. 

Нехай осіння пора, в яку ви 

вступили, буде світлою й ласкавою, 

сповненою душевним теплом, увагою і 

турботою близьких! 

Довгих і щасливих вам років життя! 

Будьте здорові, радійте успіхам дітей та 

онуків! Миру вам, оптимізму і 

благополуччя! 

 



Урочисте відкриття 

дошкільного навчального 

закладу в Новоіванівці! 

 12 жовтня в Новоівановці відбулось 

урочисте відкриття оновленого закладу 

дошкільної освіти «Малятко». На 

запрошення громади у заході взяли 

участь голова громади Іван Рубський, 

начальник відділу освіти Ганна 

Зеркаліна, начальник відділу культури 

Світлана Березовська, депутати міської 

ради, головний спеціаліст відділу освіти 

Таїса Приходько, т.в.о. старости з 

сусідніх територіальних округів, жителі 

села. 

   Оновлений садочок в Новоіванівці – це 

сучасний дитячий виховний комплекс в 

якому утеплена будівля, замінено дах, 

встановлено енергозберігаючі вікна, 

відновлено фасад будівлі, 

відремонтовано ганок, вхід в дошкільний 

заклад. Сама будівля пофарбована в 

яскраві кольори. Ошатні кімнати для 

відпочинку та навчання дітей, подвір’я 

садочку, зони для розваг все в закладі 

зроблено з думкою саме про дітей ‒ 

наше майбутнє. 

   Зі словами привітання до присутніх 

звернулась господиня закладу Альона 

Молодецька, а також вручила подяки за 

допомогу Олександру Маломужу, 

Анатолію Гусеву, Павлу Молодецькому. 

   Як зазначив під час вітального слова 

голова громади Іван Рубський, кожен з 

батьків мріє про найкраще майбутнє для 

своїх дітей, і від підготовки, яку 

дошкільнята отримають зараз, значною 

мірою залежатиме їх майбутнє навчання 

у школі. Іван Васильович побажав 

щасливого дитинства маленьким 

жителям громади в оновленому домі. 

   Чимало приємних слів подяки звучало 

в цей день і від батьківського комітету, і 

від голови ветеранської організації Віри 

Фатєєвої, яка висловила подяку від 

старшого покоління Івану Васильовичу 

за підтримку, а також колективу 

дитячого садочка за клопітку працю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Після урочистого відкриття оновленого 

закладу дошкільної освіти «Малятко». 

продовженням свята  став святковий 

концерт до Дня села в сільському 

Будинку культури, у фойє якого 

розмістили виставки народних умільців, 

та різноманітні фотозони. Село яке 

завжди славилося щирими та 

працьовитими людьми святкувало 

сьогодні свою 135-ту річницю з дня 

заснування. Тож сьогодні зібрались 

місцеві жителі та гості від старого до 

малого. 

   У цей день зі святом новоіванівців 

привітав міський голова Іван Рубський: 

«Саме вашими спільними зусиллями 

створюється неповторний образ 

Новоіванівки. Адже успіхи села ‒ це 

перш за все успіхи його жителів ‒ 

працелюбних, добрих і чесних людей. 

Тож від щирого серця вітаю всіх вас з 

Днем села. Бажаю усім вам добра, 

здоров'я, родинного затишку.» Іван 

Васильович нагородив грамотами від 

Баштанської міської ради Світлану 

Гончарову, Валентину Куликовську, а 

також вручив подяку колективу 

«Калинонька». 

   У своєму вітальному слові т.в.о. 

старости села Павло Молодецький бажав 

усім перш за все миру, міцного здоров’я, 

родинного щастя і здійснення 

найзаповітніших мрій, а ще рясних 

врожаїв на хлібних нивах та у садах, 

гарного приросту у господарствах. Хай 

кожен наступний день буде зігрітий 

добром і теплом, повагою та розумінням 

від рідних і близьких. 

   Ведучі свята Людмила Хобзей та 

Валентин Куліковський від усього серця 

вітали теплими словами громаду. 

Згадали старожилів, наймолодших 

жителів, іменинників та інших жителів 

громади. 

   Сільські аматори сцени організували 

святковий концерт. Подарунком для 

присутніх стала танцювальна композиція 

від Добренської громади. 

    Тому від щирого серця й від усієї душі 

зичимо усім жителям Новоіванівки 

здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, 

щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших 

справах і нехай мрія про краще майбутнє 

окриляє вас на нові звершення, на нові 

добрі починання! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

   

 

 

 

            

 Державна прикордонна служба України 

проводить набір на військову службу за 

контрактом осіб віком від 18 років у підрозділи 

охорони кордону на території Миколаївської та 

Херсонської областей. Безкоштовне навчання, 

висока заробітна плата, соціальний захист, 

перспективне кар’єрне зростання. 

      Запрошуємо абітурієнтів для вступу до вуз ‒ 

Національної академії Державної прикордонної 

служби на бюджетну форму навчання за 

напрямками ‒ філологія, правознавство, 

правоохоронна діяльність, автомобільний 

транспорт, охорона та захист державного 

кордону, психологія, телекомунікації. 

За детальною інформацією звертайтеся 

за тел. 096 239 80 05. 

В Миколаївській області діє Цільова 

регіональна програма підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі 

та поліпшення житлово-побутових умов 

сільського населення «Власний дім», які 

спрямовані на створення відповідних житлових 

та соціально-побутових умов саме для 

сільського населення області, в першу чергу 

для молодих спеціалістів, молодих 

сімей, працівників соціальної сфери 

села, сільськогосподарських формувань, 

обслуговуючих галузей. 

    Усіх бажаючих просимо звертатися до 

Баштанської міської ради в відділ з питань 

розвитку  економіки, торгівлі та 

оподаткування.  

        Довідки за телефоном 2-71-70 

  

Вітаємо всіх іменинників 

Новоіванівської територіальної 

громади, які народилися в жовтні 

місяці. Зичимо здоров’я, благополуччя, 

миру та добра! 

 


