
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   
 
Керівництвом ОТГ здійснено об’їзд 
населених пунктів громади 

 

   

 

  8 та 10 липня міський голова Іван 
Рубський, перший заступник міського 
голови Володимир Драгуновський здійс-

нили об’їзд територіальних округів 
громади з метою огляду доріг, стану 
прибудинкових територій та благоуст-рою. 
 Під час обстеження Іван Васильович 
разом з Володимиром Вікторовичем та 
тимчасово виконуючими обов»язки 

старост та старостою с.Новоєгорівка 
визначилися з переліком необхідних робіт, 
аби підтримувати територію громад в 
належному стані. 
 В ході огляду територій громади міським 
головою надані доручення т.в.о старост та 
старості с.Новоєгорівка щодо 
дотримання правил благоустрою та під-

тримання чистоти і порядку. Очільник 
громади зауважив, що в період карантину 
спільними зусиллями органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності, а також 
громадян, що проживають на території сіл 
 

 
 

 
 

 

 

Плющівський   територіальний орган                                                          
виконавчого комітету  
Баштанської міської ради* № 7(40) 

липень  2020 року 

 

Життя територіальної громади 
Започатковано із квітня 2017 року 

 

проведена певна робота щодо благо-

устрою населених пунктів. У ході 
поїздки поставлено конкретні завдання: 
здійснити косіння трави, прибрати узбіччя, 
ліквідувати стихійні звалища, доручено 
поставитись до роботи з максимальною 
відповідальністю та виконати усі 
поставлені завдання у стислий термін. 

   

 

 

Нарада по результатам об'їзду територій 
громади 

  15 липня, у залі засідань Баштанської 
міської ради міський голова Іван Рубський 
провів нараду з начальниками відділів, 
керівниками комунальних підприємств. У 
першій частині наради він поінформував 
про результати проведеного об’їзду 
територіальних округів об’єднаної 
громади. Було визначено як позитивні  

 



 

зрушення, так і наявні недоліки в 
організації роботи по сільській місцевості. 

 В другій частині наради були надані 
доручення щодо поліпшення стану 
благоустрою території громади, зокрема: 
утримання територій приватного сектору в 
частині санітарної очистки, своєчасності 
прибирання та вивозу відходів і сміття, 
догляду за зеленими насадженнями, 
налагодження водопостачання тощо. 

 

Спогади про Другу світову війну очима 
очевидців 

 

  22 червня минає 79-а річниця з дня почат-

ку війни з фашистською Німеччиною. Дру-

га світова війна залишила слід у кожній 
українській родині. На жаль, учасників тих 
подій, особливо ветеранів, майже не зали-

шилося в живих. Та й правду про війну 
вони іноді довіряли лише найближчим 
родичам. Не хотілося згадувати пережите. 
  Напередодні Дня пам»яті і скорботи  
своєю розповіддю поділилася 90 - річна 
жителька села Плющівка Бабич Ганна 
Іванівна, чиє дитинство припало на  роки 
лихоліття. ЇЇ маленька правда про те,  як 
батьки, діти, бабусі  і  діди пережили ту 
війну, сумною стрічкою вплітається в 
нашу спільну історичну пам»ять і утворює 
різнобарвну картину буття народу.  
  «Народилася  я, - згадує Ганна Іванівна,-  
1 квітня 1930 року в селі  Плющівка в сім»ї 
колгоспників. Батько мій, Семешко Іван 
Лаврентійович, працював шофером, мати, 

Семешко Лукерія Іванівна, трудилася в 
польовій бригаді. Мали вони четверо 
дітей: 2 сина і дві дочки. 
  Я була найстаршою в родині. Коли при-

йшла війна мені виповнилося 11 років. Ба-

тька мобілізували на фронт, а ми залиши-

лися з матір»ю. Мама щодня працювала в 
полі.  
 10 серпня  нацисти  ввійшли в Плющівку. 
Відібрали все, що було з продуктів. Ми, 
діти, дуже їх боялися, тому ховалися, щоб 
не потрапити їм на очі. Мати зранку і до- 

 

 

пізна працювала, а я доглядала за менши-

ми дітьми. У нас в господарстві була лише 
одна корова.  Мені, як найстаршій, потріб-

но було наносити води з криниці. Літо бу-

ло дуже спекотне. Криниця обміліла. Дово-

дилося цілий день носити  воду по піввіде-

рця. А ще треба  і нагодувати дітей. Тому 
наривала трави, щоб спекти маторжеників.        
А мама приносила півлітрову баночку 
пшениці. Змелемо на жорнах та й заваримо 
з молоком. Інколи мама приносила кусін-

чик макухи. Ось так і вижили. 
  16 березня 1944 року визволили наше се-

ло від ворога. Жодної звістки від батька 
так і не дочекалися. Пропав безвісти. Після 
війни я працювала в колгоспі біля 
тракториста прицепщиком. Дуже важко 
було. Пізніше куховарила в колгоспі, в 
дитячому садку,  школі. 
  На жаль, мир дуже крихкий, і сьогодні 
матері втрачають своїх синів, знову дово-

диться захищати кордони Батьківщини, - із 
сльозами на очах закінчує свою розповідь 
Ганна Іванівна. » 

  Так, час минає. Але не минають спогади. 
Пам»ять нетлінна… 

*** 

  Там де амброзія, не місце байдужості 

      

 Щоб «подолати» амброзію необхідно кілька разів 
за літо її скошувати, щоб вона не встигала 
зацвісти. А найкращим варіантом у боротьбі з 
цією рослиною – виривати її з корінням і 
обов’язково спалити, щоб не висипалося насіння. 
  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 Микола Луценко 

 


