
 

 

 

 

 

 

 

 

            Милі жінки, вітаємо вас з 8 Березня! 

Бажаю вам вічної краси, ніжності і 

величезної любові. Нехай у вас збуваються 

мрії, а кожен новий день приносить лише 

радість та посмішки! 

           Прийміть побажання добра, любові, 

удачі, успіху, завжди гарного настрою, 

відмінного здоров’я, успішної кар’єри, 

приємних компліментів, дорогих подарунків 

і справжнього жіночого щастя! 

            Низький уклін вам і щира вдячність 

за ваш життєвий та материнський подвиг, за 

самовідданість і виваженість, підтримку та 

розуміння, любов і ніжність. Бажаємо 

міцного здоров’я і благополуччя. Великого 

особистого щастя, уваги й любові рідних та 

близьких. Будьте коханими і щасливими! 

 

 
          

        З повагою в.о. старости   П.І. Молодецький 

 

 

 

 

 

 

  

 

7 березня в Новоіванівському сільському 

Будинку культури відбувся святковий 

концерт «Жінко, ти завжди Жінко, ти 

завжди величнавелична!», який підготували 

його працівники: С.В. Якименко, М.В. 

Назарова, Т.Л. Кучінська. На свято завітала 

начальник відділу культури та туризму С.В. 

Березовська. 

Свято розпочалося з вітання в. о. старости 

села П.І. Молодецького, котрий привітав 

всіх жінок, дівчат, бабусь і побажав всім 

здоров’я, миру та любові. 

Свої музичні вітання для прекрасної статі 

села презентували учасники святкового 

концерту, котрі намагалися відволікти 

односельчан від буденного життя, щоб 

кожен бажаючий міг поринути в святкову 

атмосферу. 

Жіночий вокальний ансамбль «Зозуленька» 

(керівник М.В. Назарова) дарували душевні 

пісні, а дитячий колектив «Перлинка» 

веселив глядачів своїми запальними 

танцями. 

Під час концерту в фойє працювала 

виставка малюнків Т.Г. Косюк та виробів 

«Для Вас жінки!». Всі бажаючі мали змогу 

не тільки переглянути, а й придбати сувенір 

«Весняні квіти в кошику» виготовленні 

власноруч Л.С. Якименко. 

У цей день вітали дружин, мам, сестер, 

донечок. За побутовими клопотами та 

проблемами забуваємо, що ми – жінки. Весь 
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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. 

Завершилося свято привітанням жінок, 

учасниць свята, невеличкими подарунками 

та квітами. 

 

 

 

 

 

І став для нас Шевченко 
заповітом, безсмертним, 
як саме людське життя 

 

 

Є  у нашій українській літературі 

імена, що увібрали в себе живу душу 

народу, стали часткою його життя. Таким 

ім’я для нас, українців, стало ім’я Тараса 

Григоровича Шевченка, чия поезія от уже 

понад  двісті  років  викликає  в людях 

почуття гордості і захоплення красою, 

своєю силою і народною мудрістю. 

До 205 роковин від дня народження 

Т.Г.Шевченка у стінах Новоіванівської філії 

І-ІІ ступенів з    11 по 15 березня  

проходили  Шевченківські дні, присвячені 

пам’яті великого Кобзаря. Учні та педагоги 

школи не просто вшанували пам’ять поета, 

але й відчули, як через його твори 

проходить любов до України, народу, рідної 

мови . Розпочався цей тиждень виставкою 

літератури «Український феномен» , 

переглядаючи яку, учні мали змогу не лише 

переосмислити творчу спадщину 

геніального українського пророка, а й 

збагнути його місце в українській та 

світовій історії. 

Разом з вчителем зарубіжної літератури 

вихованці закладу підготували та провели   

свято «Палахкотить як свічка праведна душа 

Кобзаря, переглянули відеофільм «Мій 

Шевченко».  Під час літературної вікторини 

« У вінок Кобзареві» діти змагалися на 

кращого знавця життя і творчості поета. 

Особливо хочеться відзначити ученицю 8 

класу Діану Корнієнко, яка з великим 

натхненням читала баладу «Тополя». Також 

активними були Анастасія Зеленкова ( 9 



клас), Олександр Лященко (8 клас), Майя 

Шевцова (5 клас). 

Заключним акордом  цих днів став конкурс 

на  кращу ілюстрацію до творів Шевченка, 

переможницею якого одноголосно було 

визнано  Катерину Кривенко ( 8 клас). 

Минуло багато років від дня народження 

Шевченка, але й сьогодні його слово живе з 

нами. 

 

 

 

Ніхто не забутий, ніщо не 
забуте 

12 березня  в с.Новоіванівка учні, 

педагоги, бібліотекар та працівники 

Будинку культури  взяли участь в 

покладанні квітів до пам’ятника 

визволителів села, хвилиною мовчання 

вшанували память Генерала Пушкіна, який 

загинув, визволяючи Баштанську землю, і 

всіх тих, хто не повернувся з фронтів Другої 

світової війни. 

У рамках відзначення 75-ї річниці 

визволення Баштанщини від фашистських 

загарбників, виховання в учнівської молоді 

шанобливого ставлення до історії та пам’яті 

минулого нашого краю в 

Новоіванівській школі протягом тижня, на 

прикладі історичних фактів, для учнів  було 

проведено ряд бесід, хвилинок спілкування 

та виховних годин, щоб показати, якою 

ціною далась перемога нашому народу в 

роки Другої світової війни. 

У сільській бібліотеці охочі мали 

можливість переглянути тематичну 

виставку до 75-ї річниці визволення України 

від фашистських загарбників, на якій 

розміщені документи з історії села, художня 

література. 

Нинішні і прийдешні покоління завжди 

пам’ятатимуть героїзм визволителів, беручи 

з них приклад невичерпної любові до 

Батьківщини. 

 



Вітаємо всіх жителів сіл Новоіванівка, 

Київське, Старосолдатське, які народилися в 

березні місяці! 

Прийміть найщиріші побажання міцного 

здоров'я, особистого щастя, невичерпної 

енергії і наснаги у всіх ваших добрих 

справах. Хай у вашому домі завжди панують 

мир і злагода, у серці – доброта, а у справах 

– мудрість та виваженість. Нехай доля і 

надалі буде прихильною до вас, даруючи 

радість життя! 

           З повагою т.в.о. старости    

П.Молодецький 

                 

До уваги Землекористувачів ! 

 Нагадуємо, що продовжується кампанія 

декларування доходів фізичних осіб за 2018 

рік. За всіма питаннями та роз»ясненями 

звертатися до землевпорядкика  

Новоіванівського територіального органу, 

або за 

                     тел.9-37-75 

                                               І. Завицька 

До уваги жителів Новоіванівського т/о! 

 Ставимо всіх до відома, що вирубка 

 лісозахисних смуг, дерев на території сіл 

Новоіванівка, Київське, Старосолдатське, 

що знаходяться поза межами 

домогосподарств суворо заборонено! 

                                             П.Молодецький 

Інформація щодо отримання дотації за 

молодняк ВРХ у 2019 році 

Шановний господарю! 

Доводимо до Вашого відома, що Ви маєте 

право  отримати державну дотацію, якщо 

утримуєте теля віком до 13-ти місяців, 

ідентифіковане  та зареєстроване у 

встановленому  законодавством порядку. 

   Обсяг дотації за молодняк великої рогатої 

худоби, який може отримати фізична особа, 

становить  2500 гривень із розрахунку на 

одну голову. Дотація за молодняк  надається 

за кожні чотири  місяці його утримання. 

Всіх бажаючих отримати державну 

дотацію просимо звертатись  до 

Новоіванівського територіального органу 

Примітка. Для отримання додаткової 

інформації з питань виплати дотацій Ви можете 

звернутись  на безкоштовну гарячу лінію 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України за телефоном 0800215010, а з питань 

проведення ідентифікації та реєстрації тварини 

Ви можете  звернутися до Державного 

підприємства «Агенство з ідентифікації і 

реєстрації тварин» в області за телефоном (0512) 

47-94-98. 

                                            О.Кривенко 

 


