
 

 

 

 

 

 

  Це святе травневе свято 

 Треба серцем відчувати! 

 Придивись: в старих солдат 

 Сльози радощів блищать! 

 Хай завжди в усьому світі 

Буде мир і щастя дітям, 

Бо народжені вони 

Для життя, а не війни! 

  9 Травня в селі Новоіванівка  був 

проведений мітинг з нагоди 74-річниці 

Великої Перемоги у війні з фашистськими 

загарбниками. Зі словами привітання до 

присутніх звернувся  т.в.о. старости 

Молодецький П.І.,з сердечними 

побажаннями до ветеранів  та всіх присутніх  

звернулися голова ветеранської організації 

Фатєєва В.А., фахівець з соціальної роботи 

Гончарова С.М., директор школи Хобзей 

М.С.,  Хвилиною мовчання вшанували 

пам’ять нашим дідам та батькам, котрі 

забезпечили нам мирне життя, зберегли 

пам’ять про героїчні події для сучасників та 

прийдешніх поколінь.  Пам’ять про минулу 

війну свято бережуть у Новоіванівці,  

пам’ятаємо про тих, хто не шкодуючи 

власного життя, захищав рідну землю, наше 

сьогодення. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Інформаційний вісник 

НОВОІВАНІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

 сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатське 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, Київське, Старосолдатське 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437397560360610&set=pcb.437403370360029&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDUK0R53nFiOdyDruXK1yjd_SqjVLIJp-PyRzCoM8i5fxjuL5PihbiPeHLV9uCNSNPWRLDJcL0Jm3pA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437397560360610&set=pcb.437403370360029&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDUK0R53nFiOdyDruXK1yjd_SqjVLIJp-PyRzCoM8i5fxjuL5PihbiPeHLV9uCNSNPWRLDJcL0Jm3pA


 

 

Хвилюючий мітинг змінила святкова 

концертна  програма «Пам»ять серця», яка 

пройшла в Новоіванівському БК.  Музичні 

номери, присвячені воєнній тематиці 

показали дорослі учасники художньої 

самодіяльності та наше підростаюче 

покоління. На сцені лунали пісні,  та вірші 

присвячені  воєнним рокам. Танцювальні 

композиції  у виконанні дитячого колективу 

заворожували весь зал. Бурхливими 

оплесками присутні в залі зустрічали 

наймолодше покоління новоіванівців- 

вихованців дитячого садка «Малятко». Біль і 

пам’ять, втрати та надія, віра в перемогу та 

незламність, любов та сльози – так багато 

емоцій викликав концерт.   

 

 

 

Після концерту жителі та гості села мали 

змогу подивитися виставку малюнків 

місцевих художниць Косюк Тетяни. та 

Щипіциної Людмили  «Про 

мужність,героїзм , перемогу!» 

 

 

 

 



13 ТРАВНЯ – ДЕНЬ МАТЕРІ! 

 

Вітаємо з одним із самих ніжних свят — 

днем матері! Бажаємо кожній жінці, яка 

гідна називатися гордим словом — мама, 

величезного щастя. Щоб ласкаві очі 

світилися добротою і гордістю за своїх 

дітей. Щоб радість і легкість 

супроводжували і надихали. Будьте 

найулюбленішими, найнеобхіднішими та 

найціннішими! 

Саме перше слово, що пестить слух до кінця 

життя. Найбільш ніжні і дбайливі руки. 

Саме добре і чуйне серце. В День матері 

хочемо побаджати матусям справжнього 

щастя, довгих років життя, відмінного, 

міцного здоров’я, розуміння і відданості в 

сім’ї. Нехай по ваших щоках  ніколи не 

біжать сльози, а в грудях горить гордість за 

ваших дітей. 

15 ТРАВНЯ – ДЕНЬ СІМ'Ї! 

 

Дорогі наші родини! У світі багато чудес і 

дивовижних місць, але як би не було цікаво 

за сімома морями, людина завжди буде 

прагнути повернутися до свого домашнього 

вогнища, до своєї сім'ї. Всі скарби світу 

нізащо не зрівняти з ласкавими маминими 

обіймами, ніжним цілунком дружини і 

щасливою дитячою усмішкою. Вітаю вас з 

Міжнародним днем сім'ї, будьте завжди 

здорові й щасливі, любіть і підтримуйте 

одне одного — цим ви обов'язково зробите 

світ трішечки кращим!  

       

         Повідомлення для одноосібників 

     02 травня 2019 року завершилася  

кампанія по декларуванню доходів  

фізичних осіб.  

 

     Нагадуємо, що сплатити податок на 

доходи з фізичних осіб необхідно до 

01.08.2019 року. 

СИГНАЛІЗАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

  На території Миколаївської області 

спостерігається масовий літ метеликів 

чортополохівки (Vanessacardui). Гусениці 

цього виду метеликів зазвичай живляться 

надикорослих рослинах, бур’янах,  

кормових культурах. В поточному році 

прогнозується шкодочинність фітофага і 

на сільськогосподарських культурах – 

зокрема на посівах соняшнику та сої.                                                                                        

Морфологічні ознаки 

Метелик з розмахом крил 50-60 мм, 

світло-червоного або яскраво-коричневого 

кольору.На передніх крилах малюнок із 

чорних смуг, білих плям біля вершин і 

звивистою чорною поперечною смужкою за 

зовнішнім краєм. Знизу передні крила 



рожеві з чорно-білим малюнком. Задні 

крила зверху з чорними поперечними 

смужками та окоподібними плямами по 

зовнішньому краю, знизу — ясно-бурі з 

мармуровим малюнком і синьо-жовтими 

окоподібними плямами по зовнішньому 

краю. 

Яйце зеленого забарвлення, видовжене, 

заввишки до 1,5 мм, з характерними 16 

поздовжніми реберцями.  

Гусениця до 40 мм, темно-сіра або 

майже чорна, з жовтими смугами вздовж 

спини та боків, жовтими великими шипами, 

голова чорна.  

Лялечка 25-30 мм, сіро-коричневого 

забарвлення, на спині низка зубчастих 

горбочків і блискучі золотисті, а з боків — 

матові плями. 

Біологічний розвиток 

Після тривалого періоду додаткового 

живлення на квітучих бур'янах та інших 

нектароносах метелики відкладають яйця, 

розміщуючи їх поодинці на листя, віддаючи 

перевагу бур'янистій рослинності. 

Відклавши яйця, метелики гинуть. Через 7-

12 днів з яєць відроджуються гусениці. 

Зазвичай вони харчуються на бур'янах - 

кропиві, осоті, чортополоху. Через 20-30 

днів гусениця закінчує живлення і, 

прикріплюючись до рослини або іншого 

предмета, перетворюється на висячу 

лялечку. Через 12-18 днів із лялечки 

вилітають метелики нового покоління. 

Друге і третє покоління розвиваються в 

липні-вересні. Залежно від агрокліматичних 

умов другої половини літа одночасно можна 

виявити всі стадії розвитку чортополохівки 

(зазвичай у степовій зоні України). У цих 

районах можлива зимівля виду на стадії 

імаго або (рідше) лялечки. 

 

Шкідливість 

Гусениці скелетують листя, 

скріплюючи його павутинками. У роки 

масової появи, знищивши бур'яни, гусінь 

відчутної шкоди може завдати рослинам сої, 

соняшника, овочевих і баштанних культур, 

іншим, передусім, засміченим посівам. На 

присадибних ділянках можуть шкодити 

квітам.  

Заходи захисту 

За появи осередків гусениць посіви 

захищають рекомендованими для культур 

інсектицидами за відповідними 

технологіями. На присадибній ділянці 

рекомендовано механічне збирання 

гусениць та подальша локалізація їх. Слід 

старанно доглядати за посівами, передусім, 

не допускати їхньої забур'яненості і 

межуючих угідь, зокрема улюбленими 

чортополохівкою будяками. 

Для захисту посівів 

сільськогосподарських культур 

рекомендовано проводити постійний 

моніторинг та вразі необхідності провести 

захисні заходи.   

При проведенні захисних обробок 

використовуютьсяпестициди згідно 

«Переліку пестицидів та агрохімікатів 

дозволених до використання в Україні», з 

дотриманням регламентів їх застосування. 

Під час проведення захисних заходів 

потрібно дотримуватися правил техніки 

безпеки та керуватися Державними 

санітарними правилами                         ДСП 

8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання 

та застосування пестицидів у народному 

господарстві».  

  

 

 



 

 

 

 


