
 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                     

            З Днем захисту дітей!   

 

 Нехай наші діти якомога довше 
залишаються дітьми. Безтурботними, 
веселими, радісними. Хочеться побажати, 
щоб кожна дитина була здоровою і 
оточеною турботою батьків. Нехай небо 
над головою завжди буде мирним, а 
кожен новий день — добрим і цікавим. А 
батькам бажаємо терпіння, доброти і 
ніжності. Не забувайте, що саме ви 
відповідаєте за щасливе і безпечне 
дитинство дітлахів! 

                       З повагою Павло Молодецький 

01 червня до Дня захисту дітей 
Баштанська міська рада надала набір 
солодощів дітям Мішину Денису, 
прийомній дитині та Зеленковій 
Анастасії, дитини, яка знаходиться під 
опікою. 

 

 

 

 

 

 

 

       З Днем батька! 

 

Хай Вас зігріває людська теплота За все, 
що зробили за свої літа. Хай сонце сяє і 
серце співає, Хай смуток дороги до хати 
не знає. Хай благодатним буде Ваш вік. 
Ми від щирого серця бажаєм – Щастя, 
здоров’я і многая літ! 

 

21 червня в онлан режимі  працівники 
Новоіванівського БК провели святкові 
заходи, присвячені Дню батька.  

Всі бажаючі можуть переглянути 
відеозапис заходу в Faсebook. 

День Молоді! 
День молоді це одне з найдинамічніших 
свят - ну, а як же інакше - адже їм, 
молодим - скрізь дорога! Відкритий весь 
світ як на долоні, і будь-яка справа по 
плечу! Все таке яскраве і сама любов 
править балом! Вітаємо з Днем молоді вас 
всіх! Бажаємо залишатися молодими 
протягом усього свого шляху, адже 
молодість не залежить від віку - вона  
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живе в душі, тієї, що не перестає літати і 
будувати плани і виконувати задумане, 
всупереч усім труднощам! Будьте 
щасливі! 

               З повагою Павло Молодецький 

  

З Днем Конституції! 

 

Відзначаючи День Конституції, ми 
усвідомлюємо головний закон країни як 
основу сильної держави і гарантію 
національної злагоди. Конституція 
 визначила  найціннішими  життя 
 людини,  її  здоров’я, честь і гідність, 
надала кожному громадянину свободу 
слова та віросповідання. І обов’язок 
кожного українця – поважати 
Конституцію й неухильно дотримуватися 
її принципів. Тільки так ми зможемо 
забезпечити подальший розвиток України 
як демократичної держави, рівноправної 
зі світовою спільнотою. 

Пам’ятаймо, держава – це не 
лише чиновники і депутати, держава – це 
весь народ, кожен з нас. Тому будьмо 
мудрими, сильними й гідними 
громадянами своєї держави. І нехай 
непорушними будуть головні принципи 
Конституції – народовладдя, гуманізм та 
законність. 

Миру, злагоди та добра усій 
Україні й кожному громадянину! 

 

 

 

Щороку 22 червня український народ 
вшановує світлу пам'ять  мільйонів 
земляків, життя яких обірвала Друга 
світова війна. Горем і болем вона 
увірвалась в кожну українську домівку, 
кривавою лінією пройшла через кожне 
серце, кожну долю. 
 

Цей день для нас наповнений трагічними 
спогадами і болем. Найкривавіша в історії 
світу війна принесла українцям незліченні 
жертви і страждання, масовий терор, 
смерть та руйнування. Гірка доля не 
оминула жодну українську родину, війна 
забрала життя кожного п’ятого українця. 
 

Наш священний обов’язок – навіки 
зберегти пам'ять про тих, хто відстояв 
перемогу в цій жахливій війні, тих, хто 
став жертвою смертельних жорен 
нацизму. Життєписи цих людей – уроки 
істинної мужності та патріотизму для 
сучасників. 

З нагоди дня скорботи в 
Новоіванівському ТОВк було 
приспущено державний прапор України з 
чорною стрічкою біля адмінприміщення,в 
сільській  бібліотеці підготовлено 
тематичну виставку, а також в БК 
представлені картини місцевої художниці 
Косюк Тетяни.До пам’ятника Скорботної 
матері було покладено квіти. О 10.00 
призупинивши роботу, хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять за 
загиблими у німецько-радянській війні. 


