
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

             

 

 

 
                                                                          

 
 
                   

 
 

   
 

 
 

Дорогі діти та батьки! 

  Щороку, 1 червня, ми відзначаємо свято 
маленьких громадян нашої країни – Між-

народний день захисту дітей. 

  Діти – наш найдорожчий скарб, наша 
радість і наше майбутнє. Саме тому наш 
святий обов’язок подбати про всебічний 
розвиток інтересів та здібностей україн-

ської юні, забезпечити їй належний рівень 
виховання і дотримання прав дитинства. 
Адже саме від нас, дорослих, залежить те, 
як складеться доля кожної маленької лю-

дини, а відтак і нового покоління україн-

ців.Немає більшого щастя, ніж пізнати 
щастя батьківства. Триматись за маленькі 
долоньки, радіти першим крокам дитини,  
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словам, бачити в  її  оченятах себе, відчу-

вати своє продовження, свій найміцніший 
зв'язок зі світом. І не лише у особливі  дні, 
свята, а повсякчас ми завдячуємо Господу 
за те, що подарував нам наших  діток. 

  Шановні батьки, я безмежно вдячний вам 
за виховання дітей. За те, що вкладаєте у 
них усю душу, усе серце, за турботу і пере-

живання, за безсонні ночі, за те, що рости-

те їх достойними людьми. 

  Я завжди стверджував і продовжую 
стверджувати, що в нашій громаді живуть 
найкращі маленькі діти. І це дійсно так! 
Дивлячись на наше підростаюче поколі-
ння, я упевнений, що майбутнє громади, 
майбутнє країни – в надійних руках! 

  Любі діти! Ви у нас найкращі, найтала-

новитіші, найрозумніші  і  ще багато у 
чому перші. Будьте слухняними, ввічли-

вими, добрими і тоді обов'язково усі ваші 
мрії здійсняться. А ми, дорослі, зробимо 
усе для того, щоби так і було! 

  Нехай доля наших діток складається 
легко, нехай зростають вони здоровими, 
щасливими. Нехай Баштанщина квітне в 
посмішках дітей! 

З повагою ‒ ваш міський голова  

Іван РУБСЬКИЙ 

 



 

 

                       Шановні земляки! 

  Щиро вітаю вас із визначним державним 
святом − Днем Конституції України. 
Основний Закон − один для всіх. Шануймо 
його, пам'ятаючи, що Україна починається 
з кожного з нас. І тільки нам під силу збу-

дувати суспільство, у якому будуть створе-

ні умови для всебічного розвитку людини, 
де пануватимуть гуманізм, демократія, 
верховенство права і справедливість. 
 Конституція увійшла в суспільне життя як 
головний оберіг державності і демократії, 
гарант незалежності і соборності України. 
Її найвища юридична сила, верховенство 
права, політична, економічна та ідеоло-

гічна багатоманітність − фундаментальні 
засади, на яких ґрунтується сьогодення і 
вибудовується майбутнє українського 
народу. 
 У день свята бажаю всім міцного здоров’я 
та творчого натхнення, добробуту і затиш-

ку у ваших родинах, мудрості, високих 
досягнень, успіхів у праці та нових звер-

шень. 

З повагою ‒ голова об’єднаної громади Іван 
Рубський 

          Скоро село залишиться без корів 
 

Поголів»я великої рогатої худоби у при-

ватних сільських господарствах невпинно 
зменшується. Головна причина – висока 
вартість утримання. Нинішнього року до-

далася ще одна проблема не на користь го-

сподарникам – скудні пасовища. Все через 
недостатню вологість грунту. Де ж їй взя-

тися, якщо зима була без снігу? Та й весна 
особливо не радувала дощами. 
  Журналісти районної газети побували в 
Плющівці, поспілкувалися з мешканцями 
щоб на прикладах  з  життя з»ясувати  
 

 

наскільки  критичною є ситуація з розведе-

ння ВРХ та які головні причини її виникне-

ння. 
 Про все, як є, без ніяких прикрас, розказу-

ють самі сільські жителі. «Треба щоб наші 
слова дійшли до керівництва країни»: 

- У нас опустилися руки, - говорить 
жінка,- якщо останні два роки тих, хто 
тримав телят, держава підтримувала, 
то сьогодні про них забули. Все-таки 
кошти, які платили за молодняк, допо-

магали й стимулювали людей їх виро-

щувати. Корми завжди були дорогі, а в 
цьому році будуть ще дорожчі, бо ко-

сити на плавнях нема чого. Рік - два і 
люди взагалі не будуть тримати скот. 
Вже багато плющівців позбулися вели-

кого господарства.  Треба щоб наші 
слова дійшли до керівництва країни й 
вони подумали про розвиток тварин-

ництва і за майбутнє українського 
села. 

«Заробили собі «здоров»я» на старість, а 
тепер лікуємось», - говорить Володимир 
Шило. Ми з дружиною все життя тримали 
велике господарство: багато корів, телят, 
вирощували бичків, різну птицю. Труди-

лися зрання й до ночі, аж згадувати страш-

но. А тепер пожинаємо плоди нашої важ-

кої праці: два роки тому ми позбулися 
всього, але запізно – маємо великі проб-

леми із здоров»ям. 
«Тримаємо корову тільки для потреб сім»ї, 
бо заради прибутку велику рогату худобу 
держати сьогодні не вигідно»  
Валентина Чумаченко: У нашій сім»ї всі 
люблять молоко,тому тримаємо одну корі-
вку тільки для себе, адже за молоко сього-

дні мало платять, а собівартість його вели-

ка, тому для прибутку корову тримати  не-

вигідно. Минулого року сіно продавали по 
40 грн. за тюк, а в цьому році його взагалі 
немає. Тому, більш за все, буде ще дорож-

че. На нашій вулиці, у порівнянні з мину-

лим роком, поголів»я зменшилося втричі. 
Більшість, хоч і не вигідно, тримають лише 
для себе, бо молочна продукція, що пропо-

нують переробними, бажає бути кращою.  
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