
 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   
 

 

Свято жінки, весни і кохання 

  Перші дні весни дарують нам радісне свя-

то жіночності та краси, яке уособлює в со-

бі такі одвічні поняття, як Жінка, Матір, 

Любов, Краса, Добро.  Саме прекрасна по-

ловина людства пробуджує у чоловіків 

найкращі почуття, надихає їх на нові сили, 

допомагає стати кращими та сильнішими. 

  Дорогі жінки, нехай лагідна посмішка 

весняного сонця дарує Вам міцне здоров’я, 

красу та чарівність, родинне тепло та зати-

шок. Нехай Ваша доброта, ніжність, жіноч-

ність завжди сповнюють серця радістю і 

любов’ю, будуть запорукою миру та зла-

годи, здійснення кращих мрій і сподівань, 

а Ваша праця йде на користь справі, дає 

наснагу, для здійснення всіх Ваших заду-

мів. Щасливої Вам жіночої долі, надійного 

чоловічого крила, квітів – ніжних і духмя-

них, щастя. Нехай там, де ви з’являєтеся, 

розцвітають усмішки і лунають комплімен-

ти. Нехай весна живе у вашому серці 

щодня.  
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Де вона, там світло й сонячно 

 

   З кожним днем ми все більше відчуваємо 

подих весни. І хоча ще дме холодний, про-

низливий вітер, все сміливіше пригріває 

ясне  проміння сонечка. Все оживає, весна 

пробуджує життя. Його ж дає її Величність 

Жінка. У дні весняного пробудження й 

оновлення землі вшановуємо Жінку. 

   Кожне село має своє обличчя.  

А створюють його люди, які живуть у ньо-

му, і  є його найбільшим багатством. 

   Ця розповідь про одну з жінок, яку добре 

знають у Плющівці. Вона бере активну 

участь у громадському житті села, без неї 

не проходить жоден концерт художньої 

самодіяльності. Вона - яскрава особистість 

- Бондаренко (Обримба) Наталія Микола-

ївна. Вродлива, середнього зросту, по-

дівочому струнка, чорноброва, кароока, з  

усміхненими очима та чарівною білозубою 

посмішкою, темним волоссям - типова 

україночка. Вона вміє завоювати увагу 

співрозмовника уже з першого слова. Тому 

її люблять і поважають у Плющівці, зна-

ють у районі. 

   Родом Наталія Миколаївна із села 

Свобода, що поблизу Кашперо – Микола-

ївки. У її родині виховувалося  троє дітей, 

вона - найстарша. Добре вчилася у школі, 

була відмінницею і дуже відповідальною 

ученицею: виконувала все, про що проси-

ли,  участь брала у всьому, що пропонува-

ли. У школі гарно декламувала вірші. На-

вчаючись у Київському технікумі залізнич-

ного транспорту, почала займатися актор- 

 



 

ською діяльністю, танцювати ж любила 

завжди. 

   Саме в технікумі потрапила в середови-

ще, де вповні виявила свої таланти. Була 

душею компанії, почуття гумору допома-

гало. 

   Закінчила навчання з червоним дипло-

мом і відразу ж вступила  в Миколаївський 

аграрний університет. 

   Зі своїм чоловіком, Бондаренком Олек-

сандром Миколайовичем , познайомилася, 

коли приїхала в Плющівку до друзів. Через 

чотири місяці вже зіграли весілля. Народи-

лася донечка - Ніна. А через три роки 

з'явилися на світ - Саша, Юля і Катя. З їх 

народженням життя Наталії Миколаївни 

повністю змінилося: стала домогосподар-

кою, Берегинею родинного вогнища. Не- 

легко їй доводиться в житті, бо турбота 

про сім'ю, про дітей, про тих людей, що 

знаходяться поряд, лягла на її тендітні пле-

чі. Чоловік майже весь час на заробітках, 

бо потрібно забезпечити свою велику 

родину всім необхідним для життя.    

Наталія Миколаївна займається великим 

домашнім господарством, дітьми, городом, 

садом... Але знаходить час для улюблених 

занять: виступає в художній самодіяльно-

сті Плющівського та Баштанського будин-

ків культури, вона чудовий декламатор, гу-

морист, актор, танцівниця. 

 

 

Любить працювати з бісером, шити, готує 

смачні страви, випікає. 

   Від неї струмує доброзичливість і опти-

мізм, бажання допомогти, творити добро; 

вона радіє успіхам інших, уміє бачити кра-

сиве в кожній людині й довкіллі. 

   Де вона, там світло й сонячно. Так і має 

бути, бо Жінка покликана нести світові 

добро й любов.  

 

                          ПЕРЕЛІК  

першочергових потреб на 2019 рік по 

населених пунктах Плющівського 

ТОВК 

с.Плющівка: 

-завершення робіт по відновленню 

вуличного освітлення на вулицях 

Центральна, Набережна (кошти в сумі 90 

тис. грн. перенаправлено з коштів, 

виділених на поточний ремонт доріг); 

- завершення поточного ремонту Плющів-

ського  будинку культури; ремонт примі-

щення зовні, благоустрій території з 

укладанням тротуарної плитки; 

- благоустрій прилеглої території до авто-

бусної зупинки; 

-виготовлення проектно-кошторисної до-

кументації на розширення кладовища; 

- благоустрій території ДНЗ «Пролісок»; 

- капітальний ремонт ганку школи. 

 

 с.Новогеоргіївка: 

- поточний ремонт огорожі кладовища; 

- поточний ремонт частини дороги  на 

вулицях Українська-Квітнева; 

- встановлення автобусної зупинки для 

школярів в центрі села; 

- встановлення ліхтарів вуличного освіт-

лення (5 штук); 

 

с.Шляхове: 

-завершення благоустрою дитячого 

ігрового майданчика; 

- поточний ремонт громадської криниці. 

 

с.Одрадне: 

- відновлення вуличного освітлення- вста-

новлення 10-ти ліхтарів  ( індивідуально); 

- профілювання дороги по вулиці 

Інгульська. 
 


