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    … І ніжне джерельце,що плекав Аркас 

    Від щирого серця з думкою про нас…                                            
                                                 Будні  влади 

1 червня – Міжнародний День захисту дітей 

У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, відзначають добре і радісне свято – 

День захисту дітей. Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Дуже 
хочеться, щоб діти в усьому світі, щохвилини, щодня були радісними та щасливими. 
Адже дитинство – це пора сподівань та здійснення мрій. 
 Немає більшого щастя у світі, аніж посмішки дитини. Піклування про підростаюче 
покоління, його майбутнє – головний обов’язок батьків, суспільства та держави. Врешті-
решт, саме для цього всі ми живемо та працюємо. 
 

 

 

Зігріваючи теплом і любов’ю кожне дитяче серце, об’єднуючи зусилля заради 
майбутнього – ми виховуємо достойних українців, які неодмінно стануть гордістю 
держави. Діти – наше майбутнє, а значить – майбутнє України. І саме від нас, дорослих, 
залежить, яким буде становлення маленької людини та як складеться її доля.  



 Діти… Вони  щодня  потребують  уваги  до  себе  від  батьків, бабусь  та  дідусів, братів  
та  сестер. Добре, якщо  є місця, куди  діти  із  задоволенням  можуть  прийти  і  
відпочити. У  нас, в селі  Христофорівці   є такі  місця  і ми  цим  дуже  задоволені, бо  
саме  в цих  місцях  діти  можуть  отримати  консультацію  від фахівців, розвинути  свої  
навики, отримати  задоволення  від  проробленої  роботи, розвинути  свої  здібності. 
Сільський  будинок  культури зустрічає  дітей  музичним  супроводом  та  танцювальним  
майданчиком, Музей  образотворчого  мистецтва  та  історії  своїми  виставочними  
залами  та  кімнатами  історії, Народна  студія  мистецтв  «Веселі  акварелі»  своїми  
тематичними  виставками  та  вихованням  у  дітей  любові  до  прекрасного, фітнес  
центр  «Олімп» своїми  тренажерами  та заняттями, сільська  бібліотека - знаннями. 

Наша  найкраща  історична  споруда – це  Христофорівська  ЗОШ, яка  виховала  і  
випустила  у  світ  не  одне  покоління  гарних  людей, видатних  діячів, медичних  
працівників, інженерів, будівельників, військових, поліцейських, вчителів, пілотів і т.д. І  
чим  більше  діти  отримають  уваги  і виховання, тим  багатшою  буде  Україна.  
Шановні  діти!  Вітаємо  Вас  зі  святом  Міжнародним  Днем захисту дітей!  

  Бажаємо  Вам: 
 Хай буде життя позитивним, 
Веселим, чудовим, активним, 
Багатим, щасливим і плідним, 
Цікавим, блискучим і гідним! 
  

 

 



 

                 2 червня   -   День  працівників  водного  господарства 

                        Шановні  працівники  водного  господарства! 
           Христофорівський   територіальний  орган  виконавчого  комітету      
                  Баштанської  міської  ради  щиро  вітає  Вас  зі  святом! 

 
Бажаємо міцного  здоров»я, мирного  неба, джерельної  води  і  ніякої  біди. Будьте  
щасливі  на  добро  багаті, хай  достаток  завжди  буде  у  вашій  хаті. Бо  ваша  
робота   життєво  важлива  як  для  кожної  людини, так  і  для  держави  в  цілому, 
адже  вода  є  дорогоцінним  ресурсом, який  маємо  використовувати  дбайливо  та  
розумно.  
Народна  студія « Веселі  акварелі» завжди  бере  участь  у  конкурсі  щодо  
збереження  водних  ресурсі, який  щорічно  проводить  Регіональне  управління. Цього  



разу  студійці  здобули  2  та  3  місця (  Єськова Катерина, Новицький  Єгор, Поляк  
Денис, Поляк  Володимир, Кравченко  Софія, Сметанкіна  Олександра).Подарунки  від  
представників  Регіонального  управління  водних  ресурсів  студійцям  вручила  
Людмила  Позняк.   

 

 

                         



 

 

                            5 червня  Всесвітній  день  довкілля 

Довкілля , навколишнє  середовище, світ  навколо  нас – це  все  світ  в  якому  ми  живемо. 
Середовище  штучне – створене  людьми, навколишнє, яке  оточує  нас  і  соціум.  Від  
самих  людей  залежить в  якому  середовищі  ми  живемо і будемо  в  майбутньому  жити. 
Кожна  культурна  людина  мріє  про комфортне  проживання, про  гарно   
облаштовані  зони  відпочинку, де  можна  було б  відпочити  сім’єю, про  впорядковані  
населені  пункти  з  тротуарними  доріжками, гарними  клумбами , фонтанами, лавками, 
впорядкованими  сміттєзвалищами.  І  все  це  залежить  від  нас, Людей.  У  цей  день  
особливо хочеться, щоб Матінка – Природа  була  вдячна  людям  за  їх  турботу  про  неї. 
Сумно стає  від  того  , що  не всі люди цінують тієї  роботи  і  турботи, яку  намагаються  
створити  представники  влади  та  виконавчих  органів. До  тих  пір  поки  всі  разом  ми  
не  почнемо  чемно  і  культурно  ставитися  до  того  місця, де  живемо, не  будемо  
нищити  і  видирати  по  живому  посаджені  дерева, кущі  роз, молоді  ялинки  і т.п.  не  
буде  місце , на  якому  ти  живеш , називатися  домом. Тож, давайте  станемо  гарними  
господарями  і  почнемо впорядковувати  місця  свого  проживання. Карантин  
продовжується  у  зв’язку  з  більшою  кількістю  захворілих  на  СОVID 19 , але  нам  
потрібно  організуватися  і  дотримуватися  вимог, щоб  убезпечити  себе  і  своїх  рідних  
від  захворювання. Там, де  порядок  і жити  веселіше …  



 

                    Міжнародний день пожежників 
                                                    Шановні  пожежники! 

Христофорівський  старостат  вітає  пожежників  з святом. Бажаємо  Вам  міцного  
здоров’я, сімейного  затишку,  благополуччя  в  сім’ї, успіхів ,  терпіння. Усі  найкращі  
побажання  сьогодні – в  вашу честь; Натхнення, успіхів, кохання, чудових  перехресть, 
Сміливих  планів, мрій  здійснення, Щодня  родинного  тепла. Щоби  здоров’я  й  довголіття в 
долонях  доля  піднесла! 

 

Святкування Міжнародного дня пожежника відбувається в першій   декаді травня. Вперше 
відзначено в 1999 р. День присвячений вшануванню пожежних і їх небезпечної служби, є професійним 
святом пожежників. В цей День організовується і ряд пам’ятних заходів. 



Працівники пожежних служб - це люди, які безперечно заслуговують на визнання. Кожен день вони реагують на тисячі інцидентів швидко і ефективно. Результати їхніх зусиль - порятунок незліченної кількості людських життів і збереження матеріальних цінностей, які потенційно могли б бути знищені розбурханим вогнем. 2 грудня 1998 року сталася одна з трагічних подій, яка потрясла жителів австралійського містечка Лінтон, а також і весь світ. Пожежні в Лінтоні - густонаселеному районі в Вікторії - билися з великим вогнем, що швидко поширювався від сухого чагарнику, який покривав значну територію і погрожував мешканцям містечка. Це був черговий екстрений виклик і пожежники Geelong West Fire Brigade не знали про трагедію, яка чекала на них попереду. Гаррі Вредевелдт, Кріс Еванс, Стюарт Девідсон, Джейсон Томас і Метью Армстронг завантажилися в свою пожежну машину і вирушили назустріч небезпеці. Вони були частиною ударної команди і були відправлені на погашення вогню в допомогу іншим групам. Коли ці п’ятеро потрапили в гарячу зону, вітер раптово змінив напрямок. Їх машина в лічені секунди опинилася у страшному полум’ї. Вогонь стрімко вбив всіх п’ятьох членів екіпажу. 4 травня 1999 року вперше було організовано Міжнародний день пожежниів (IFFD). Він був заснований після того, як 4 січня 1999 року по електронній пошті по всьому світу було розіслано послання у зв’язку з загибеллю цих п’ятьох пожежників в Австралії. Дата - 4 травня - і раніше була традиційним днем пожежних в багатьох європейських країнах. До того ж це день святого Флоріана Лорхского, в католицькій традиції - покровителя пожежників. 
 

ДЕНЬ  журналіста 

 

 

 

Датою професійного свята було обрано 6 червня – день прийняття Спілки журналістів України до 
Міжнародної федерації журналістів. В Україні відзначають Лінь журналіста / фото ua.depositphotos.com 
Українські журналісти сьогодні відзначають професійне свято. Співробітники ЗМІ в цей день 
традиційно приймають привітання від друзів, керівництва та колег по цеху. Багато хто відзначає свято 
у неформальній атмосфері. Читайте також Вихідні та свята в Україні: календар на 2020 рік День 
журналіста в Україні В Україні день журналіста був встановлений в 1994 році – незабаром після 
народження незалежної України. Відповідний указ у травні 1994 року був підписаний президентом 
Леонідом Кравчуком. Датою професійного свята було обрано 6 червня – день прийняття Спілки 
журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. Привітання з днем журналіста у прозі 
Привітати працівників ЗМІ з професійним святом своїми словами зовсім не складно. Але можна також 
знайти різноманітні варіанти привітань у мережі. "Вітаю тебе з Днем журналіста України! Такі люди як 
ти допомагають нам завжди тримати руку на пульсі подій і не потонути у вирі новин. Спасибі тобі за 
чесність і професіоналізм!" "Журналіст - це людина, яка є скрізь і усюди, вміє бути непомітною і 
настирливою; може опинитися на передовій, а може знімати репортаж про смішне кошеня. Журналіст 
дуже допитливий і наполегливий, він може дратувати і бути незамінним. Але тільки завдяки його 
сміливості ми отримуємо можливість дізнатися про світ більше. Цього дня бажаю тобі цікавої роботи, 



сміливих ідей та міцних нервів! "Зі святом, друже – з Днем журналіста! Як тільки вас не називають: 
четверта влада, акули пера і навіть продажні писаки! Але всі ці прізвиська нічого не значать для 
людини на кшталт тебе – ти завжди стояв за правду. Бажаю тобі гострих тем, невичерпного натхнення 
та задоволення від творчості!" 

 

Міжнародний  День  друзів 

9 червня – міжнародний день друзів: історія свята і найкращі 
привітання 

Сьогодні прекрасний день, щоб сказати своїм друзям про їх важливість у вашому житті. 
9 червня, в Україні та у всьому світі відзначають Міжнародний день друзів. Свято з’явилося ще в 
першій половині 20 століття, щоб нагадати людям про важливість дружби і друзів. Українські Новини 
розкажуть про історію свята та про найкращі привітання для друзів.Міжнародний день дружби був 
проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 27 квітня 2011 року. які сприятимуть зусиллям 
міжнародного співтовариства та будуть спрямовані на заохочення діалогу між цивілізаціями, 
солідарності, взаєморозуміння та примирення. В першу чергу, таким чином в ООН намагаються 
нагадати про важливість дружби між народами і країнами для збереження миру. В 2014 році, коли 
почалася війна на Донбасі, генсек ООН Пан Гі Мун закликав не допустити виникнення конфліктів і 
закласти міцний фундамент міцного миру. Читайте також День Володимира: історія та традиції свята 
"У цьому році Міжнародний день дружби припав на той час, коли в багатьох частинах світу тривають 
широкомасштабні війни, ширяться насильство і недовіра між людьми. Люди, які раніше жили в 
злагоді, опиняються в умовах конфлікту зі своїми сусідами; люди, у яких немає іншого вибору, крім як 
жити разом, виявляються все далі один від одного. Яка б не була причина ворожнечі та збройного 
насильства, які б могутні сили не стояли за ними, людський дух може бути набагато сильнішим. Наш 
священний обов'язок полягає в тому, щоб забезпечити його урочистість. З нагоди Міжнародного дня 
дружби давайте згадаємо про те, що нас пов'язує незалежно від раси, релігії, статі, сексуальної 
орієнтації чи кордонів. Давайте розвивати солідарність, адже ми — єдина людська родина на нашій 
єдиній планеті. Давайте прагнути до справжньої, міцної дружби", - говорилось у привітанні Гі Муна. . 
Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі і не губилася в кілометрах. 
Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг, нехай 
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друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху. 
Якщо друг у тебе є, Життя радісним стає. Разом можна все зробити, Тож без 
друга не прожити. Мої дорогоцінні друзі, спасибі за те, що ви у мене є! Я дуже 
ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, 
цікавіше і щасливіше!  

                                                           Шановна  громадо!   
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету  Баштанської  
міської  ради  вітає  всіх  жителів  села  Христофорівки  з  святом  Трійці. Хай все  
хороше  прийде  до  ваших  домівок: здоров»я, щастя, благополуччя, достаток, 
мир, добро, вірність, любов  та  злагода. 
            

 

                                              Краща  народна  студія  року 

Першого  червня  в  Миколаївському  обласному  художньому  музеї 
ім..В.Верещагіна  відкрилася  обласна  виставка «Майстри  барвистої  палітри». 
З  відкриттям   обласної  виставки   учасників  привітали виконувач  обов»язків  
начальника   управління  культури, національностей та релігій Миколаївської  
облдержадміністрації  Віталій  Бойченко  та  директорка  Миколаївського 
обласного   центру  народної  творчості, заслужена  артистка  України  Наталія  
Баштова. 
 Ми  пишаємось, що  серед  найкращих  визначили  дві  студії  з  Баштанської  
ОТГ: «Веселі  акварелі»  Христофорівського СБК (керівниця   Людмила  
Бєлосвєт)  та студія  образотворчого  мистецтва «Кольори  веселки»  
Баштанського МБК (керівниця Олена  Козявко).  Ми  вітаємо  наших  
переможців  з  високою  оцінкою  роботи  народних  студій  та    їх керівників. 
 

   22  червня  День  скорботи  і  вшанування  пам’яті  жертв  війни в                
                                                        Україні 
Війна -  страшна, жорстока  і  жахлива. Вона  звучить набатом  у  віках, як  відголосок  
жертв  загиблих. Багато  людей  загинуло,  обороняючи  свою  землю.  22 червня 2020 
року  під час  проведення   церемонії  покладання  квітів до пам’ятника  Невідомого  
солдата о 10.00 год .проведено  Хвилину мовчання.  У День скорботи і вшанування 



пам’яті жертв війни в Україні  кожен  громадянин  віддав  шану  і  низько  поклонився  
усім  загиблим  за  те  життя, яке  вони  дали  своїм  нащадкам. У Христофорівській  
сільській  бібліотеці  оформлена та проведена тематична виставка, присвячена  Дню 
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.  
 

28 червня     День Конституції України 

 

28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу 
Конституцію незалежної української держави. 

Депутати працювали над проектом, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 
червня. Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали 
всі спірні статті проекту - про державні символи в України, про державну українську 
мову, про право приватної власності в Україні. 

Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і 
територіальну цілісність. 

Прийняття конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і 
громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на 
світовій арені. 

Дана конституція діє і сьогодні. 
Відповідно до Конституції, день прийняття Основного Закону є державним святом - 

Днем Конституції України. У  зв»язку  з карантином масові заходи не    проводяться. 

Молодь  повинна  навчитися  дотримуватись  правил  культурного  породження,правил  
дотримування  карантину, бо  за позитивом – здоров»я  наших  жителів. 

    

30 червня     ДЕНЬ  МОЛОДІ   

День молоді 

 



Щорічно, підтримавши ініціативу молодіжних об’єднань і організацій, в останню 
неділю червня Україна і Білорусь відзначають День молоді. В Україні День молоді 
встановлений Указом Президента України № 323/94 від 22 червня 1994 року, Указом 
Президента від 27 червня 2008 року № 599 «Про День молодіжних та дитячих 
громадських організацій» та Указом № 600/2011 "Про внесення зміни до Указу 
Президента України від 27 червня 2008 року № 599" і відзначається щорічно в останню 
неділю червня, також відомий під назвою «День молоді». Це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і романтики. День молоді  святкують 27 червня. Юність і молодість - це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але ще й особливий стан душі. Цей час дерзань, пошуків, відкриттів і реалізації найсміливіших сподівань. Саме вони, сьогоднішні школярі, студенти, молоді робітники, підприємці, науковці, скоро будуть визначати шляхи розвитку країни. Турбота про молоде  покоління є важливою  частиною  соціальної  роботи. Розроблена і здійснюється молодіжна політика. Держава підтримує молоді сім’ї. Розширюються можливості для отримання середньої, вищої, спеціальної освіти. Розвиваються юнацькі та молодіжні клуби та центри.  День молоді припадає на 30 червня. Молодь  нашого  села  Христофорівки допомагають  облаштовувати  зони  відпочинку  на  березі  річки  Інгул, насаджують  дерева  біля  водоймищ, в  парковій  зоні, на  пляжних  площадках, із  задоволенням  займаються  впорядкуванням  стадіонів, беруть  участь  у  впорядкуванні  територій. Приємно  бачити  дбайливе  ставлення  молоді  до  місця  в  якому  живеш. 

 Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  

ради щиро вітає всіх іменинників, що святкують свій день народження 

в червні  місяці. 
 

Свій    ювілей  відзначили  
Зікратова Ганна 12.06.1935 
року  народження. 

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! 

З  60  річчям  вітаємо  Влентина  Єськова   06.06.1960 року народження. 
А  також  вітаємо   Галину  Клим, Валентина Таранова, Валентину  Тарасюк, Юрія  
Хруставку,Сергія  Скидана, Сергія  Шевченка, Наталію  Сметанкіну, Ольгу  Кінаш, 
Вікторію  Петриченко, Світлану  Лимаренко, Світлану  Голуб,Степана  Андрєшкова, 
Наталію  Андрєшкову, Ігора  Степаненка, Юрія  Зікратова, Ларису  Майор,Федора  
Майора, Олега  Голуба, Олександра  Федорчука, Галину  Голуб, Галину  Поляк, Тетяну  



Куцмиду.

 
. 

 
                                                       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! 
 Всіх  іменинників, хто  святкував  своє  свято  в  червні    вітаємо  з  днем  народження, 
бажаємо  міцного  здоров»я, сімейного  затишку, миру, добра, благополуччя  і  
довголіття. Всі  разом  ми  зможемо  створити  комфортне  життя  в  своїй  
громаді. 

                                                                          Христофорівський  старостат 

 

 


