
 

 

 

 

 

 

 

    «Афганістан: печаль і пам’ять» 

Афганістан... У нашій свідомості це слово 
стало синонімом справжнього людського 
лиха, справжнього пекла. Афганська війна 
безжально перекреслила тисячі молодих 
життів, понівечила долі. Уже 31 рік в ці 
пам’ятні лютневі дні в новоіванівській 
бібліотеці  вшановують  пам’ять кожного зі 
своїх земляків, воїнів, які не повернулися 
додому. 

15 лютого   працівниками новоіванівського 
Будинку культури проведено 
традиційну героїко - патріотичну годину 
«Болить і досі всім Афганістан…».  На 
захід, сповнений почуття патріотизму та 
гордості за земляків – героїв, 
були запрошені воїни – афганці Георгій 
Олійник та Володимир Слісаренко та 
староста села Павло Молодецький. 
Присутні згадали події страшної війни в 
Афганістані, в якій полягли і наші земляки 
та вшанували  їх  

пам'ять хвилиною мовчання. 
Переглянули відео - кліпи та 
прослухали пісні про роки 
афганської війни. 

 Учасники заходу 
уважно прослухали розповідь бібліотекаря 

Сніжани Якименко про події тих років, та 
ознайомилися з  літературою з 
книжкової викладки «Обов’язок 
пам’яті». Захід супроводжували вірші про 
афганську війну, які декламували Марина 
Назарова та Тетяна Кучінська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний вісник 

    НОВОІВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатськ 
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Небесна Сотня – Герої не вмирають… 

       

День пам’яті Героїв Небесної Сотні 
відзначається щорічно 20 лютого згідно з 
Указом Президента України від 11 лютого 
2015 року № 69/2015 «Про вшанування 
подвигу учасників Революції Гідності та 
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні». 

21 лютого 2014 року офіційна влада 
України юридично визнала жертвами 
загиблих мітингувальників Майдану. Того 
дня на Майдані відбулося прощання із 
загиблими повстанцями, яких у жалобних 
промовах назвали «Небесною Сотнею», а 
під час прощання із загиблими лунала 
пісня «Плине кача…», яка стала 
українським народним реквіємом. 

Сумний список Небесної Сотні 
відкрився 22 січня 2014 року, коли від 
вогнепальних поранень під час сутичок у 
центрі столиці загинули активісти 
Майдану Сергій Нігоян та Михайло 
Жизневський. Того ж дня в лісі під 
Києвом було знайдено тіло зі слідами 
тортур активіста Юрія Вербицького. До 
18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 
загиблих. З 18 по 21 лютого на Майдані 
загинуло найбільше людей – 84 герої, 
після 21 лютого – ще 18. 

Окрім українців, жертвами режиму 
Януковича стали білоруси, вірмени та 
грузини. Усі вони увійшли до меморіалу 
борців за українську Незалежність – до 
Небесної Сотні. 104-м Героя Небесної 
Сотні Президент України Петро 
Порошенко посмертно присвоїв звання 
Героїв України, а троє іноземців 
(громадянин Білорусі Михайло 
Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і 
Давид Кіпіані) посмертно нагороджені 
орденами Героїв Небесної Сотні. 

  

 

День Святого Валентина! 
День закоханих й щасливих. 

Люди люблять і чекають, 
А чого? Самі не знають. 

У цей день все може статись: 
Кожен може закохатись. 

Будуть серденька співати, 
Будуть квіти дарувати, 
Будуть усмішки сіяти, 

Хлопці на гітарах грати. 
Свято ласощів й кохання, 
Свято радощів й бажання. 

Все червоне і чудове, 
Все мрійливе і казкове. 

Навкруги сердець багато. 
Кожен хоче відчувати 

Звідусіль слова кохання, 
Поцілунків відчування. 

Люди люблять і цілують, 
Всім серця свої дарують. 
Закохайся у цей вечір – 

Зараз буде це доречно! 

 

https://nebesnasotnya.com/sergij-nigoyan.html
https://nebesnasotnya.com/myhajlo-zhyznevskyj.html
https://nebesnasotnya.com/myhajlo-zhyznevskyj.html
https://nebesnasotnya.com/yurij-verbytskyj.html


 

13 лютого 2020 року, під головуванням 
міського голови Івана Рубського члени 
виконавчого комітету на черговому 
засіданні розглянули понад 30 питань 
порядку денного. 

На початку члени виконавчого комітету 
хвилиною мовчання вшанували память 
колишнього директора комунальної 
організації «Правопорядок»  Ігоря 
Болтрушко. 

Члени виконкому прийняли низку рішень 
щодо звітів комунальних підприємств та 
організацій про роботу та результати 
діяльності за 2019 рік: комунальної 
організації «Правопорядок»;  КП 
«Добробут»; КП «Міськводоканал» . 

У звязку зі змінами в законодавстві Вікор 
Кот відкликав проєк рішення №8 «Про 
коригування тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення».  

Наприкінці  засідання члени виконкому 
одноголосно підтримали проєкти рішень, 
які були винесені на розгляд виконкому 
комісією з питань захисту прав дитини. Ці 
рішення стосуються захисту прав та 
інтересів дітей, дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
дітей, що опинилися у складних життєвих 
обставинах.  
 

12 лютого2020р. робоча група продовжила 
роботу по розробці "Плану удосконалення 
послуги з утримання та ремонту доріг на 
території Баштанської ОТГ" у рамках 
реалізації компоненту програми DOBRE по 
покращенню послуг, засідання провела 
начальник інвестиційного відділу Наталія 
Шафорост. 
 

Учасники зібрання визначили 
пріоритизацію проєкту за п'ятьма 
критеріями оцінки, а також визначили 
якісні й кількісні показники для 
моніторингу плану.  

 

Робоча група погодила винести проєкт 
"Плану удосконалення послуги з 
утримання та ремонту доріг на території 
Баштанської ОТГ" на розгляд сесії міської 
ради. 

 

 

10 лютого 2020р. відбулося засідання 
робочої групи щодо об’єктивного вивчення 
питання коригування тарифів на послуги, 
що надають населенню комунальні 
підприємства «Міськводоканал» та 
«Добробут», під головуванням голови 
робочої групи, першого заступника 
міського голови Володимира 
Драгуновського та за участі міського 
голови Івана Рубського.  

Як повідомила головний економіст КП 
«Міськводоканал» Лариса Домарацька, з 1 
січня 2020 року збільшився на 4,7% розмір 
прожиткового мінімуму (був 2007 грн, став 
2102 грн), тому й збільшилась і заробітна 
плата працівників міськводоканалу, 
оскільки відповідно до галузевої угоди 
зарплата нараховується від прожиткового 
мінімуму. Попри те, що зменшилися 
витрати на гіпохлорид натрію, виникла 
необхідність у коригуванні тарифів, 
затверджених у березні 2019 року. 

Заслухавши аргументи директора КП 
«Міськводоканал» Віктора Кота, робоча 
група вирішила винести на розгляд 
виконкому затвердження нових тарифів, 
зокрема, за централізоване водопостачання 
‒ 30,54 грн, за централізоване 
водовідведення ‒ 10,50 грн. 



 

 

 

 

 

                                       

 


