
 

 

 

 

 

                                                                                                                

             

 

 
                                                                          

 

 

 
                   
 

 

Привітання 

міського голови з Днем Державного 
прапора і Днем незалежності України 
 

  Ці свята мають велике загально- 

державне значення як свята суспільної 

злагоди і миру, доброго єднання людей в 

ім’я процвітання рідної країни. 

   Наш прапор – це символ свободи і 

незалежності, слави і відродження 

України. Під цим знаменням український 

народ утвердив віковічну ідею про 

державність і самостійність. Його ми 

маємо берегти і шанувати як найвищу 

національну святиню. 

  Державна незалежність відкрила 

унікальні можливості для економічного 

зростання, духовного розвитку та куль-

турної розбудови нашої країни. За роки 

незалежності виросло покоління, для якого 

слова «свобода», «право вибору», 

«демократичні цінності» – не просто 

правові терміни, а спосіб життя. Наша 

держава зростає, відкриває для себе нові  
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можливості та перспективи. Запорука 

державотворчого успіху ‒ суспільна 

злагода, творче єднання зусиль всіх 

громадян вільної та незалежної України. 

  Дорогі земляки, бажаю вам і вашим 

рідним миру, спокою та злагоди, міцного 

здоров’я, щедрої долі, успіхів у справах та 

починаннях заради процвітання незалеж-

ної України та її народу. Нехай ваші серця 

будуть сповнені гордістю за нашу державу, 

прагненням до єднання та порозуміння, а 

джерело віри, надії та любові до України 

буде невичерпним. 

З повагою ‒ голова об’єднаної громади Іван 

Рубський 

 

Пам»яті «короля батерфляю» провели 

змагання 

 

  27 липня,  в чудовий літній день, щиро 

вітали всіх  на ХІІІ-му турнірі першості 

Баштанського району з плавання. Щорічно 

ветерани спорту, любителі плавання, 

молодь   Баштанщини,  військові   моряки  

 



 

запасу, зустрічаються і збираються на 

цьому місті в память про нашого славет-

ного земляка – Семена Петровича Бойчен-

ка, справжньої людини, неперевершеного 

спортсмена, «короля батерфляю» – як 

колись його назвали французи. 

 

  Вшанувати  пам’ять про Семена Бойченка 

приїхали команди у складі учнів шкіл, 

жителі міста та ОТГ, сіл району, ветерани 

спорту та прості шанувальники цього виду 

спорту. Почесними гостями заходу були: 

голова об’єднаної громади Іван Рубський, 

перший заступник голови райдержадміні-

страції, виконувач функцій і повноважень 

голови райдержадміністрації Олександр 

Славінський, заступник голови районної 

ради Микола Єрешко, Мар’ївський сільсь-

кий голова Руслана Кузненко. 

 

 «Семен Бойченко – людина унікальної 

долі. Уродженець Мар’ївки, він сам оволо-

дів практично усіма видами плавання ще 

під час служби на флоті. Завдяки наполег-

ливій праці та завзяттю він став абсолют-

ним рекордсменом у багатьох видах плава-

ння. Постать видатного спортсмена є саме 

тим прикладом, на діяльності якого треба 

виховувати молоде покоління. Особливо 

приємно, що він наш земляк», – зазначив 

Іван Рубський. 

 

  Переможців спортивних змагань 

нагородили почесними грамотами та 

медалями міський голова Іван Рубський 

разом з першим заступником голови 

райдержадміністрації Олександром Сла-

вінським та сільським головою Русланою 

Кузненко. 

 Захід був проведений колективом Баштан-

ського районного Будинку культури.  Піс-

ля змагань присутніх, як завжди, частували 

шурпою та макаронами по-флотськи. Вар-

то зазначити, що були забезпечені всі не-

обхідні умови для безпечного проведення 

заходу присутністю команди ГУ ДСНС 

України у Миколаївській області, автомо-

білем швидкої допомоги та працівниками 

КО «Правопорядок». 

 

  У змаганнях з естафетного плавання 4х50 

метрів вільним стилем серед 7 колективів 

фізкультури (28 учасників) перше місце 

другий рік поспіль виборола команда 

Старогороженської сільської ради (2.34.8), 

друге місце – команда Плющівського 

ТОВК (2.35.6): Бабійчук Ігор, Бондаренко 

Олександр, ЧумаченкоІван, Чумаченко 

Павло. Третє  місце команда – Явкин-

ського ТОВК. 

 Результати естафетного плавання серед 

школярів (64 учасники) наступні: почесне 

перше місце зайняла команда учнів Плю-

щівської ЗОШ (2.44.8): Ваврійчук Іван, 

Вишневський Сергій, Бондаренко Олек-

сандр, Бабійчук Ігор. Друге місце - учні 

Старогороженської ЗОШ (2.47.9), третє – 

Явкинської ЗОШ (3.03.4) 

 
                      О Г О Л О Ш Е Н Н Я  

   Плющівський територіальний орган про-

довжує прийом документів від  фізичних осіб, 

які мають право  на отримання дотації за 

молодняк великої рогатої худоби.    Дотація 

надається за вирощування молодняка ВРХ, 

який народився в господарствах фізичних осіб 

і був ідентифікований та зареєстрований у 

встановленому законодавством порядку та  

надається за кожні 4 місяці його утримання з 

наростаючим підсумком з урахуванням віку 

молодняка.  

  Просимо надавати  оригінали та копії 

документів до 01 вересня 2019 року 

(щопонеділка та щосереди): 

1) паспорт, код власника худоби; 

2) номер поточного рахунку, оновленого у 

Ощадбанку; 

3) паспорт молодняку ВРХ.   

 

                             *** 
  В серпні місяці проводиться місячник 

боротьби з карантинними організмами 

(амброзією полинолистою). 

 В разі  ігнорування правил благоустрою на 

порушників очікують штрафи: від 340 до 

1360 гривень – для фізичних осіб та від 850 

до 1700 гривень – для юридичних осіб. 

Звертаюсь до всіх мешканців громади 

взяти участь у ліквідації амброзії 

полинолистої. 

                        Т.в.остарости М..Луценко 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 


