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    … І ніжне джерельце,що плекав Аркас 

    Від щирого серця з думкою про нас…  
                                                                Будні  влади 

 Баштанська міська рада звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусної хвороби. У зв’язку із заходами з протидії розповсюдження коронавірусу COVID-19, та за дорученням генерального директора філії Олега Сивака АТ «Миколаївобленерго» Баштанського району Східного округу повідомляє що вхід без медичної маски та гумових рукавичок заборонено також вхід обмежено до однієї особи. 
НАГАДУЄМО: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе і оточуючих від інфікування. Бережіть своє здоров’я та здоров’я рідних і близьких вам людей. Ставтеся з розумінням до усіх заходів, що проводяться задля вашої безпеки. 
 



 Всього зареєстровано 1372 підтверджених випадків COVID-19, з них працівників закладів охорони здоров’я – 132. З усіх 1372 підтверджених випадків за місцем проживання: 
-     м. Миколаїв – 699 осіб (+38); 
-  м.Первомайськ – 42 особи (+1); 
-  мЮжноукраїнськ – 163 особи (+5); 
-  м.Вознесенськ – 64 особи; 
-  м.Очаків – 5 осіб; 
-  Арбузинський район – 14 осіб; 
-  Баштанський район – 27 осіб; 
-  Березанський район – 20 осіб; 
-  Братський район – 4 особи; 
-  Березнегуватський район – 1 особа; 
-  Веселинівський район – 5 осіб; 
-  Вітовський район – 24 особи; 
-  Вознесенський район - 39 осіб; 
-  Врадіївський район – 63 особи; 
-  Єланецький район – 9 осіб (+1); 
-  Доманівський район – 78 осіб; 
-  Казанківський район – 2 особи; 
-  Кривоозерський район – 23 особи (+3); 
-  Миколаївський район – 9 осіб; 
-  Новобузький район – 4 особи; 
-  Новоодеський район – 47 осіб; 
-  Очаківський район – 13 осіб (+3); 
-  Первомайський район – 13 осіб; 
-  Снігурівський район – 4 особи. 
                                        1 ВЕРЕСНЯ  -  ДЕНЬ  ЗНАНЬ 

Дитинство…трепетне, хилююче,  галасливе,  всепізнаюче, радісне  і  безтурботне.  Як би  
хотілось  багатьом  із нас  повернутися  туди, де  тебе  зустріне  ненька, якої  вже  давно  
немає,  чи  то  батько  запитає  суворо,  чи  гарні  оцінки  отримала?..І  як  би  ти  



ненамагалася  швиденько  чкурнути  куди  -  небудь,  все рівно  потрібно  відповісти,  бо  то 
ж -  твій  батько. 

Набільше  і  найхвилююче  чомусь  згадується  школа,  її  коридори,  її  світлі  великі  
кабінети, спортивний  майданчик,  однокласники,  директор  школи, уроки  трудового  
навчання, літератури  і  фізичного  виховання  і т.п. 

1 ВЕРЕСНЯ  Христофорівська  ЗОШ 1 – 111 ст.  прийняла  у  свої  затишні, облаштовані  
кабінети  учнів  1  - 11 класів. Дивлюсь  на  дітей, батьків, вчителів  і  думаю  про  те,  що  
сьогоднішнє  дитинство  не  таке  вже  й  безтурботне.   До нашої  школи  в  цьому  році  
прийшло  шестеро  першокласників,  з  Мар’янівки  на  навчання   приїздять  19  учнів, 
загалом  у    Христофорівській  ЗОШ  навчається  100  учнів. Лінійка  проходила  урочисто, 
але  з  дотриманням  санітарних  норм. 

Привітали  учнів  представники    Миколаївської  обласної  ради- Фроленко 
В.,Христофорівського  старостату   Баштанської  міської  ради - Бронцька Т,( вручили  
подарунки  та  смаколики  для  першокласників). 

 

 

 

 



 



    09.2019  року  Всенародний  День  Батька. 

 
Дорогі ТАТУСІ , батьки  !  Христофорівський  територіальний  орган  
виконавчого  комітету  вітає  всіх  батьків  з  Всенародним  днем  
БАТЬКА! Бажаємо  Вам  міцного  здоров’я, успіхів  у  Вашій  роботі, 
достатку, благополуччя, любові, сімейного  затишку і тепла. Пам’ятайте! Ви  
захисники, опора  і  надійний  захисток  своїх  родин. Бережіть  те  багатство, 
яке  послано  Вам  Господом! Бережіть  свої  родини! 

       Обговорили  питання  заборгованості  за  транспортування  газу 

               Обсудили вопросы задолженности за транспортировку газа Новости 

10.09.2020 10 августа городской голова  Иван  Рубский  встретился с начальником  Баштанского отделение АО «Николаев Газ» Владимиром Пушкаревым, которого представил  главный инженер АО «Николаев газ» Алексей Рубский. Баштанское отделение АО «Николаев газ» обслуживает шесть бывших районов: Баштанский,  Новобугский,  Казанковский,  Березнеговатский,  Снигиревский  и Новоодесский. «Основной  задачей  Баштанского  отделения, как Оператора  ГРМ, является  надежное  и  бесперебойное  транспортировки  природного  газа. Но,  к сожалению, не все потребители понимают, что транспортировка природного газа представляет собой услугу, за которую необходимо платить средства, - отметил Алексей Иванович. - По состоянию на 1 сентября 2020 задолженность населения за доставку природного газа в  Баштанском  районе составляет  2030955 грн,  что составляет  81% от начисленного за 8 месяцев 2020року. Кроме населения, 



задолженность за транспортировку природного газа имеют также и потребители, которые не являются бытовыми, то есть предприятия, сумма задолженности которых в целом составляет 7497 грн ». В ходе встречи присутствующие обсудили пути преодоления задолженности и согласовали этапы вхождения в отопительный сезон 2020-2021 годов. Глава общины поднял вопрос установления модемов газового учета в  бюджетных учреждениях, установление которых невозможно из-за недовыполнения бюджета. Это вызвано карантинными мероприятиями, связанными с распространением  корона вирусной  инфекции, в результате которых городской бюджет недополучил  более 7 млн.  грн. В  этот  день   начальник  Баштанского  отделение  АО «Николаев газ» Владимир Пушкарев и  главный  инженер  АО  «Николаев газ»  Алексей  Рубский также встретились с руководителями  района  Александром  Славинским  и  Анатолием  Петровым,  приняв участие в заседании сессии районного совета, где ответили на вопросы депутатов районного совета по цели распределения платы за потребленный газ и транспортировки, роста цены  на газ и тому подобное. 

 



 

 

15.09.2019 року                    День  працівників  лісу 

Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету  вітає  всіх  працівників  
лісу  з  святом . Бажаємо  їм  міцного  здоров»я, мирного  неба, теплого  хліба, 
ДЖЕРЕЛЬНОЇ  ВОДИ  І  НІЯКОЇ  БІДИ,сімейного  затишку, достатку і  благополуччя у  
їх  родини, бо  ліс  - то  найбільше  наше  багатство, яке  продовжує  життя  всього  живого  
і  прикро  стає  від  того, що  його  деякі  люди  використовують, як  засіб  наживи.  Так  і  
хочеться  кричати  на  весь  світ  :  Схаменіться ! Не  трощіть  того , що  ви  не  садили, БО  
ЦЕ  НАШЕ  ЖИТТЯ! 



 

 

Шановні  жителі  села  Христофорівки! 

ПРОПОНУЄМО  ВАМ  УПОРЯДКУВАТИ  МІСЦЯ  
ПОХОВАННЯ  СВОЇХ  БЛИЗЬКИХ,  ЩОБ  КЛАДОВИЩА  
БУЛИ  ПРИБРАНІ  НАЛЕЖНИМ  ЧИНОМ.  ПРАЦІВНИК  ПО  
БЛАГОУСТРОЮ  ОБКОСИВ  МІСЦЯ  ПРОХОДІВ   І  
НАВКОЛО  ЦВИНТАРІВ.  СМІТТЯ  ПРОСИМО  ВИНОСИТИ  
В  ПРИЗНАЧЕНІ  МІСЦЯ.  ДЯКУЄМО  ЗА  РОЗУМІННЯ. 

                             Христофорівський  старостат 

Поздравления городского головы с Днем 
физической культуры и спорта 



поздравления 

12.09.2020 

 

Уважаемые спортсмены, тренеры, все специалисты отрасли физической 
культуры и спорта, а также сторонники физкультурно-спортивного 

движения! 

Примите сердечные поздравления по случаю Дня физической культуры и спорта, 
который в обществе воспринимается как праздник здоровья, молодости, мужества 
и величия духа.Мы искренне гордимся нашими земляками, чьи имена вписаны в 
историю украинского спорта, ведь благодаря вашему примеру и пропаганде 
здорового образа жизни растет популярность массового физкультурного 
движения среди горожан.В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
неисчерпаемой удачи, благополучия, настойчивости и вдохновения, побед во всех 
начинаниях, покорение жизненных и спортивных высот! 

С - председатель объединенной общины Иван Рубский Шановні  громадяни  села  Христофорівки! Христофорівський  старостат  вітає  всіх  любителів  спорту  з  Днем  фізкультурника.  Бажаємо  Вам 



здоров»я, нових  успіхів,  радісних  перемог, гарного  настрою, бажання  вчитися  і  нових  звершень. 

 

Благоустрій  - це  діяльність  людей  направлена  на  впорядкування  і  облаштування   територій  
населених  пунктів. Ми  дуже  часто  чуємо  як  мешканці  нашої  громади  говорять  про  Європу, 
про  чистоту  і  красу  її, про  гарно  облаштовані  місця  у  різних містах  Європи.  З  цих  розмов  і  
захоплюючої  інтонації  про  красу  чужих  країн  виникає  питання:  А  що ж  Вам  не  подобається  
тут, у  ріднім  краї?  Чому  тут, у  своєму  краї,  на  своїй  батьківщині  у  Вас  немає  бажання  щось  
робити  гарне  і приємне. Ви,  їдете  відпочивати  і  після  відпочинку  залишаєте  гори  сміття,  
безладу,  поламаних  гілок,  зрубаних  дерев . Як  же  ви  можете  ще  десь  відпочивати  не  
принісши  хаос  безладу  і  нищення  природи?  Останнім  часом  у  нашому  селі сама  молодь  
виявила  бажання  самостійно  облаштовувати  зони  відпочинку.  Зібрали  кошти  і  закупили  
дерева,  домовились  про  азбестові труби,  щоб  можна  було  укріпити  дамбу,  яка  розмивала  
берег  річки  Інгул. Робота  зроблена.  Зроблені  сходинки  до  площадки,  виділені  місця  для 
сміття.  Але  чомусь  нікого  не  цікавить  чистота  і  місце  відпочинку,  бо  знову ж  таки  всі  місця  
відпочинку  закидані   поліетиленовими  пакетами,  пластиковими  пляшками.  На  наше  село  
Христофорівку  був  виділений  один  працівник  по  благоустрою,  хоча  територія  у  нас  велика  і  
фактично  , що  він  один  упорядкувати  всю  місцевість  не  зможе. За  період  його  роботи  
зроблено  багато – це  і  впорядкування  кладовищ,  І  ВИКОШУВАННЯ придорожньої  зони  ,  і  
викошування  вигонів, і  стадіонів, і  обрізка  сухих  дерев  , і  облаштування  місць  для  
відпочинку….кожного  дня  роботи  додається,  бо  як  тільки  сонячне  проміння  сповістить  про  
наступний  день,  так  і  починається  нове  збирання  сміття,  приведення  в  порядок    місць,  де  



можна  буде  відпочити  і  подихати  чистим  повітрям.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

.   11 вересня в  селі  Христофорівка  спільно  з  кандидатом  в  депутати  Юрієм  Грибєнніковим  
РЕАЛІЗУВАЛИ  ПРОЕК  «Чисте  довкілля»» в рамках  якого  встановлено  10  сміттєвих  урн.  Село  у  
нас  велике  і  гарне,  то ж , як  доречно  були  поставлені  урни. 



 

 

 



                         Привітання  з  днем  народження 

Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  

ради щиро вітає всіх іменинників, хто святкує  свій день народження 

в ВЕРЕСНІ  місяці. 
Свій65  річний  ювілей  
відзначає Тимошенко  
М.В.(11.09.1955) 

75  річчя   відзначвє  
Голуб Т.К. (06.09.1945);  

80  річчя  відзначвє  
Вдовченко  Г.А. 
(15.09.1940) 

  Нехай вам радісно 
живеться,Рікою тільки 

щастя ллється.В родині          

                                                                                                      квітнуть хай добро, 

Достаток, злагода, тепло. 
Хай  на  Вашу  долю щедро родить, 

Ще  багато   років   щастя  поруч  ходить, 
Будьте  на  здоров»я  і  на  мир  багаті, 

Хай  тепло  і  радість  не   
                                                                                                  минають  хати! 

Привітання  з  днем  народжння  Жителів  села Христофорівки , хто  
народився  у  вересні  місяці 

 



 

 

 

 

 


