
С І Л Ь С Ь К И Й    В І С Н И К 

Н О В О Є Г О Р І В С Ь К О Г О 

Т Е Р И Т О Р І А Л Ь Н О Г О  ОРГАН У 

            № 2  за лютий 2020 року 

****************************************************************************************************** 

Проблеми вирішує співпраця 

    Проблеми з дорогами є по всіх селах, що увійшли до складу  Баштанської ОТГ  і  
керівництво громади докладає великих зусиль щоб їх усунути. Через брак фінансування за 

рік зробити всі дороги по всіх селах нереально, на це потрібен час та кошти  , тому 

починаємо своїми силами робити те, що потребує негайного ремонту. 
      Мережа автомобільних та вуличних доріг в с.Новоєгорівка  вже давно застаріла, деякі 
дороги села Новоєгорівка розбиті та розмиті потоками води, але вони є невід’ємною 

частиною єдиної транспортної системи в населеному пункті.      
       Незадовільний стан вулиці створює певні незручності для перевезення дітей загрожуючи 

їх безпеці, жителям даної вулиці, та суміжних вулиць. 
      В минулому році робився ямковий ремонт по вулиці Поперечна  , залишки від 

демонтування дороги залишили на зберігання для подальшого засипання доріг. 
    Зима в цьому році нас радує своїми погодними умовами , тому ми не чекаємо літніх 
місяців , розпочали роботу по засипанню дороги  в січні місяці , ініціатором даної роботи  є 
староста Світлана Чухаренко , яка запропонувала небайдужим жителям села попрацювати на 
благо громади. 
    Спільними зусиллями  охочих та небайдужих громадян нашого села почалися роботи з 

ущільнення та засипання окремих ділянок дороги  

по  вулиці Стадіонна . 

        Небайдужі жителі  впродовж    2-х днів докладали зусиль, щоб дороги  були приведені 
до відповідного стану. Звісно за один раз неможливо засипати щебенем всі   пошкодженні 
дороги в селі, але зроблена робота – це вже величезний крок до покращення благоустрою 
села.  
      «Сьогодні ми зробили велику роботу. І, насамперед, найбільша наша перемога полягає в 
тому, що ми змогли об’єднатися і спільно прийняти рішення, зібрати небайдужих громадян 
таких як :Кривошея Артем ,Дорошенко Олександр,Значок Сергій,Соломон Ольга,Шаповалов 
Іван,Слабік Микола ,Чухаренко Андрій. 
   Висловлюю  подяку всім  за активну участь  та за надану допомогу, ми спільно зуміли 
об’єднатись  , згуртуватись   для вирішення важливого питання.  Це гарний початок великим 
справам, які в майбутньому чекають наш територіальний орган. 

 

 



    П’ятнадцяте  лютого в житті колишніх військових , які пройшли дорогами  Афганістану 
,навіки залишиться як день пам’яті   про чужу і жорстоку війну .      Афганістан – це не 
тільки мужність воїнів  , вірність солдатській дружбі  , взаємовиручка і взаємодопомога , але 
це і каліцтво , смерть , це материнські  сльози , серця в жалобі , це пісня наших молодих 
хлопців. 
   З давніх – давен український народ  підтримує  священну традицію  - вкарбовувати в 
свідомість прийдешніх поколінь  пам'ять про бойові подвиги кращих синів та дочок , які 
сповна виконали військовий обов’язок.                                                
15 лютого 1989 року закінчилася страшна за своїми втратами і довга війна, в ході якої, 
виконання військового обов’язку стало подвигом. Літопис афганської війни містить безліч 
прикладів героїзму, не применшує честь та гідність воїнів, які самовіддано виконували свій 
обов’язок в горах та пустелях, в повітрі, в наступі та обороні, при врятуванні бойових 
товаришів та мирних жителів країни.      
      З вдячністю звертаюсь до тих,  хто живе поряд з нами в с.Новоєгорівка  це такі як: 
1.Куцак Борис Феодосійович  
 2.Манеєв Сергій Миколайович  
 3.Ліпінський Володимир Вікторович 

 4.Когут Михайло Михайлович 

 5.Бєлянінов Олександр Володимирович. 
   Від усього серця бажаю вам і вашим родинам здоров’я, родинного затишку та 
благополуччя, впевненості в завтрашньому дні, щастя, миру і добра, а також щоб наші діти 
ніколи не брали участі в бойових діях. 
                                                                                          З повагою староста С.ЧУХАРЕНКО 

****************************************************************************** 

      15 лютого незабутній так як для живих та померлих воїнів Афганців , серед них в Новоєгорівці 
були і назавжди залишуться в наших серцях : 
Нікітенко Іван Леонідович  
Полінчук Сергій Володимирович 
Слуцький Сергій Іванович 
   Староста села Світлана Чухаренко разом з відповідальною по військовому обліку Іриною Шах , 
працівником сільської бібліотеки Ольгою Чубатенко , класоводом Ганою Петровою та учнями 10 
класу Новоєгорівської ЗОШ Вікторією Домчук , Лізою Лідінчук , Яною Нижник , Богданом 
Смирновим та Ілля Скачков вшанували пам'ять хвилиною мовчанням та покладанням квітів на  
Їхні обеліски. 
 
 

    
 
 
 



 

 

 

Чистота – запорука здоров’я                      

та гарного настрою 

 

Шановні жителі села! 

    Будь ласка, підтримуйте в чистоті територію, на якій ми з вами 
проживаємо, вчасно прибирайте її, не смітіть самі і не дозволяйте це 
робити іншим. 
    Ми заслуговуємо на те, аби жити в чистоті. Порядки за нас ніхто не 
наведе. 
   

Новоєгорівський територіальний орган 
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Шановні громадяни!  

Звертаюся до Вас з проханням бути небайдужим до 
своїх близьких померлих та упорядкувати їхні могили, 

які  засміченні та зарослі .  
Не засорювати прилеглу територію біля кладовища . 

 Порядок та чистота залежить  тільки від нас. 
 

                    

Староста С.ЧУХАРЕНКО 
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