
  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЯВКИНСЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ 
виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради 

за  жовтень  місяць 2019 року  
 

П О Д І Ї   ГРОМАДИ 

1  жовтня   

Щиро вітаю вас з Днем людей похилого віку!     

 

          Дорогі наші ветерани та мешканці старшого покоління! У цей святковий день прийміть щирі вітання і 
глибоку вдячність за все, що зроблено Вами заради нашого майбутнього. Бажаю вам міцного здоров’я, довгих 
років життя, наповнених яскравими і щасливими подіями. Нехай близькі люди завжди оточують вас турботою 
і теплом! 

З повагою, т.в.о. старости Олег ВОЛОВИЧ 
 

             Баштанська  міська рада виділила кошти на продовольчі пайки 29 жителям Явкинської 
громади, кому за 80 років на суму 4000 грн. 

ДЕНЬ  ВЧИТЕЛЯ 

Шановні працівники освіти! 

Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем вчителя!  

Вітаємо Кучера Анатолія Григоровича і Ковригу Олександра Юрійовича з нагородами! 

Сьогодні в першу чергу від вас залежить виховання нової, національно свідомої, 
патріотично налаштованої молоді, з новим рівнем знань. Ви — творці майбутнього нашої 

держави, її інтелекту. 

   Висловлюю вам велику вдячність за вашу нелегку, але таку важливу і благородну 
працю. Глибоко переконаний у тому, що ваш професіоналізм, відданість обраній справі 



та підтримка районної влади стануть запорукою подальшого розвитку освіти нашого 
району. 

 

З днем учителя вітання я сьогодні шлю всім вам, 
Кожен день в дитячих душах ви будуєте їм храм. 

Хай здоров’я не підводить, нерви тільки не здають, 
А прекрасні учні ваші позитив лиш вам несуть. 

 

З повагою, т.в.о. старости Олег ВОЛОВИЧ  

 

14  жовтня  

ДЕНЬ  ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 

  

         Вітаю вас із Днем захисника України! Від усієї душі бажаю творчих успіхів, 
звершення всіх намічених планів, стабільності і процвітання. Головне, щоб не 
гриміли вибухи, не плакали наші матері, а наші діти жили в багатій і 
процвітаючій країні й відчували гордість за свою Вітчизну!  
Мирного неба і благополуччя!  
                  Напередодні Дня українського козацтва та Дня захисника України в Явкинській ЗОШ було 
проведено квест «Пропала булава». Ми зібралися, щоб переконатися, що ми є нащадками славного козацького 
роду, що в наших жилах тече кров сміливих, відважних, розумних людей – вільних козаків. 
Учасників чекали десять випробовувань. Такі випробування пройшли і наші учасники у складі куренів: 5 клас 
«Веселі козачата», 6 клас «Козацька сила», 7 клас «Соколята», 8 клас «Хортиця», 9 клас «Козаки-розбійники», 10 
клас «Я козацького роду», 11 клас «Запорожці». Найспритнішими виявився курінь 11 класу «Запорожці».  
              Наша пам'ять про славне минуле українського війська повинна завжди підкріплюватися добрими та 
корисними справами. Ми, як і козаки, маємо залишити в житті по собі добрий слід. 
Слава Україні! 
Українському козацтву слава!   



Смачної козацької каші поїли 

   

              В День захисника України та святої Покрови Пресвятої Богородиці учні 2 класу 

Явкинської ЗОШ привітали родини учасників АТО с. Красний Став: Чертова О., Ратушного Є., 
Карпова Д., Теселька Г. Низький уклін і щирі побажання здоров'я, радості і добра, родинного 
затишку. 

Шановані жителі громади  

          Традиційно восени люди згрібають опале листя та спалюють його, не 
задумуючись над тим, якої шкоди це завдає здоров'ю та довкіллю. 

Законодавство України забороняє це робити.  

Штраф за спалення листя від 340 до 1700 грн. 
 

      

Як позбутися опалого листя? 

     Мінекологія рекомендує компостувати листя - для цього не треба особливих знань або 
зусиль. Потрібен спеціальний резервуар або просто яма, куди можна помістити листя і 
помірно його зволожувати. Потім цим добривом можна удобрити ґрунт. 
 

 

 

 


