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    … І ніжне джерельце,що плекав Аркас 

    Від щирого серця з думкою про нас…                                            
                                                 Будні  влади 

1 липня - День архітектури України.  День архітектора 1 липня в Україні своє професійне свято 
відзначають архітектори, а в народному календарі сьогодні день Ярила. 1 липня - День 
архітектури України, який був встановлений в 1995 році. В указі Президента України № 456/95 від 
17.06.1995 сказано: «Встановити День архітектури України, який відзначати щорічно 1 липня, - у 
Всесвітній день архітектури». Тільки за офіційними даними, в Україні налічується близько 14 
тисяч пам’яток архітектури, 46 великих історичних культурних заповідників і більше 1000 
об’єктів паркового мистецтва. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Національний музей Катару був побудований за проектом французького архітектора Жана 
Нувеля. Відвідати музей в Досі гості й жителі країни змогли вже в кінці березня. 
Будівля розташована на досить великій площі, має грандіозний і дуже ефектний вигляд, а 
незвичність її в тому, що зовні  утворена з безлічі дисків, більшість з яких перетинаються. 
Перше, про що можна подумати, дивлячись на цей комплекс, – це піщані дюни, а, 
можливо, інопланетні кораблі. Як стверджує сам Жан Нувель, на створення музею його 
надихнув навколишній пейзаж. Деякі поціновувачі архітектури називають цю споруду 
"трояндою пустелі". 
Будівництво Національного музею країни було здійснено у зв'язку з Чемпіонатом світу з 
футболу, який відбудеться в Катарі у 2022 році. 

Хмарочос Leeza Soho в Пекіні від Zaha Hadid Architects 

https://imgclf.112.ua/original/2019/12/21/411092.jpg?timestamp=1576909688


З відкритих джерел 

Ще один красивий і унікальний 45-поверховий хмарочос Leeza Soho, який "виріс" в Пекіні. 
Над його проектом працювала відома архітектурна студія Zaha Hadid Architects. Його 
особливістю є найвищий у світі атріум по центру конструкції. 
Це красива будівля розташовується в діловому районі Фентай, який вважається частиною 
мультимодального міського плану Пекіна. 
Міська влада хотіла зробити діловий район ще привабливішим, але з умовою не 
руйнувати наявні інфраструктурні мережі у центрі міста. І архітектори впоралися із цим 
завданням. 
Ця незвичайна вежа має площу 172 800 квадратних метрів. Багато красивих зручних 
офісних приміщень класу А, які необхідні для малого і середнього бізнесу. Ще одна з 
особливостей вежі в тому, що у неї є чотири поверхи під землею. 
До того ж ця унікальна споруда побудована в зручному місці на ділянці, яка розташований 
недалеко від залізничної станції і між тунелями метро. 
Це дало можливість для створення величезного атріуму, який розміщується в центрі 
хмарочоса, маючи висоту 194,15 метра. Наразі це рекордна висота атріуму, тепер готель 
Burj Al Arab в Дубаї відсунувся на друге місце. 
Архітектурне бюро Zaha Hadid Architects завжди було прихильником екології, тому вони 
розробили 2680 місць для паркування велосипедів, де є шафки і навіть душові кабінки. Не 
забули й про транспорт майбутнього: місця для зарядки автомобілів і гібридних машин. 
Заха Хадід разом зі своєю командою стала до роботи над проектом ще у 2012 році, але 
закінчений він був вже без неї. Вежа Leeza SOHO планує отримати сертифікат LEED Gold 

завдяки вдосконаленій системі керування енергоспоживанням. 

 Головний офіс Lego від CF Møller Architects в Біллунді 

З відкритих джерел Одна з найстаріших архітектурних компаній CF Møller Architects спроектувала і побудувала в данському місті Біллунд дві офісні будівлі для всесвітньо відомої компанії Lego.Особливістю цього проекту є величезні "будівельні блоки" конструктора, які прикріплені на фасаді 
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будівель і є наче візитною карткою компанії Lego.   Ці офісні будівлі розташовані недалеко від центру для відвідувачів Lego і є лише першим етапом у будівництві штаб-квартири Lego, яка буде мати площу 52 тисячі квадратних метрів.Про свою роботу архітектори кажуть так: "Ми хотіли створити офісну будівлю, яка була б раціональною і гнучкою, яка підкреслювала б корпоративні цінності і культуру Lego". Підводний ресторан від Snøhetta в Ліндеснес 

 
З відкритих джерел 

Норвезька студія Snøhetta реалізувала незвичайний проект у своїй країні. Їм вдалося створити 
перший підводний ресторан – частина конструкції заглиблена під воду на 5 метрів, а частина - 

розміщена зовні. 
За задумом архітекторів на шорсткій поверхні будови поступово будуть наростати водорості й 
молюски, що дозволить йому повністю злитися з морським середовищем подібно штучному рифу. 
Цікаво, що сам ресторан розташований в районі Ліндеснес, де поєднуються морські течії з півдня 
та півночі, що призводить до різноманіття флори й фауни, яка однаково комфортно почуває себе 
як у солоній, так і в напівпрісній воді. 

Токійський олімпійський стадіон від Кенго Куми 

З відкритих джерел 
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Новий проект стадіону в Японії спочатку проектувала відома архітектурна студія Zaha Hadid Architects, але влада вирішила замінити його проектом японського архітектора Кенго Куми.Це довелося зробити, тому що бюджет першого проекту становив 2,1 мільярда доларів, що було занадто дорого для міської казни, а проект японського архітектора обійшовся місту в 1,5 мільярда доларів. Стадіон у Токіо зведений на місці старого і має офіційну назву "Новий національний стадіон". Арена може вміщати від 68 тисяч глядачів до 80 тисяч залежно від виду спорту і заходу. Найбільший у світі аеропорт за проектом Zaha Hadid Architects у Пекіні 

 

З відкритих джерел Чинний старий аеропорт у Пекіні Шоуду став дуже перевантаженим, тому було ухвалено рішення про будівництво нового аеропорту. Проект нового аеропорту створила архітектурна студія Zaha Hadid Architects.Цей проект був затверджений ще у 2014 році, а саме будівництво пекінського термінала почалося у 2016 році.Новий пекінський аеропорт має незвичайну форму у вигляді морської зірки зі шістьма променями. Він має чотири злітно-посадкові смуги.Пасажири можуть швидко діставатися до потрібної їм зони, а спеціальна конструкції 
День Національної поліції 

України 
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Ким святкується  Україна 

Засновано 9 грудня 2015 

Дата 4 липня 

День Національної поліції України — свято України. Відзначається щорічно 4 

липня згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97. До 2018 року зазначене свято відзначалося 4 серпня — у день підписання Президентом України Закону України «Про Національну поліцію».[1] 

 

1. Свято було встановлено в Україні «Ураховуючи значення та роль Національної 
поліції України у виконанні завдань із охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтриманні публічної безпеки і порядку…» згідно з Указом Президента України «Про День Національної поліції України» від 9 грудня 2015 р. № 693/2015, та відзначалося спочатку 4 серпня — у день підписання Президентом Закону України «Про Національну поліцію». Раніше, як правило, професійні свята встановлювалися виходячи з дня прийняття того чи іншого закону. 

2. Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97 внесено зміну до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 693, яким встановлено, що День Національної поліції України відзначається щорічно 4 липня — на честь події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві[2]. 

06.07.2019.                                              Чари  купальської  ночі 

Здавна  у  суботу, 06  липня,в  селі  Христофорівці, на  території   сільського  будинку  культури  чи  
то  біля  річки  Інгул  гучно  і  весело проводили      народне  свято  Івана  Купайла. Цей  звичай  вже  
давно  став   традицією  в  нашому  селі.  Гостей  та  жителів   села   радували  виступи   
фольклорного  гурту  «Інгулянка», інсценівки  про  Водяного  та  лісову  Мавку  з  «Лісової  пісні»  
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Лесі  Українки, веселий  танок  дівчаток – русалочок. Під  кінець  свята  відбувалося  спалення  
Купайла  та  Марени. Звертаємо  Вашу  увагу   на  те, що  свято  Івана  Купайла  має  дуже  давню  
історію  і  мешканці    чекають  його  з  нетерпінням, тому  і  народні  гуляння  відбуваються  до  
самого  ранку. Так  склалися  всесвітні  умови, що  карантин  став  пересторогою  людству  до  їх  
діянь,  бо наслідки  можуть  бути  жахливими, тому  свято  в  цьому  році  не  проводилося.  Прикро  
і  сумно  стає  від  того  ,  що  люди  не  завжди  серйозно  сприймають  наслідки   своїх  дій    і  
думають , що  ці  події  будуть  недовгими….Але  вже  прийшов  час  відповідати  за  свої  вчинки  
тоді  і  свята  будуть  приносии  задоволення  і  радість, і  чари  купальської  ночі  приємні  згадки.

 



 

Керівництвом ОТГ здійснено об’їзд населених пунктів громади 

Події 

10.07.2020 

 8 та 10 липня міський голова Іван Рубський, перший заступник міського голови Володимир Драгуновський здійснили об’їзд територіальних округів громади з метою огляду 



доріг, стану прибудинкових територій та благоустрою. Під час обстеження Іван Васильович разом з Володимиром Вікторовичем та т.в.о старост та старостою с.Новоєгорівка визначилися з переліком необхідних робіт, аби підтримувати громаду в належному стані. В ході огляду територій громади були надані доручення т.в.о старост та старості с.Новоєгорівка щодо дотримання благоустрою та підтримання 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, проведена певна робота щодо благоустрою населених пунктів. У ході поїздки ставилися 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. 
 Після  об»їзду  було  виділено  кошти  на  оплату  роботи  працівникам  по  благоустрою. Укладено  угоду  з  працівником  по  благоустрою  Юрієм  Хруставкою, який з  першого  дня  розпочав  свою  роботу  з  в»їзду  в  село  Христофорівку -  підправив  обкоси, обкосив  2 – х  метрову  зону  по  ліву  та  праву  сторони  дороги, викошено  місце  біля  пам»ятного  знака  Хреста. Багато  ще  роботи  по  благоустрою, щоб  місце  нашого  проживання  було  упорядкованим, гарно  облаштованим  з  зонами  відпочинку  для  дорослих  та  дітей, з  парковою  зоною, з  пляжними  майданчиками, де б  могли  відпочивати  не  лише  наші  мешканці  а й  гості. 
Звернення міського голови щодо забезпечення пожежної безпеки 
під час жнив 

Звернення 

 

Шановні жителі територіальної громади та агровиробники! Щороку з початком жнив настає пожежонебезпечний період, в лісосмугах і на полях громади збільшується ризик виникнення пожеж. Цей рік не є виключенням. Уже є випадки виникнення пожеж на полях. Пожежі в агропромисловому комплексі трапляються з різних причин. Це і необережність під час куріння, і недбале поводження з вогнем, і несправність сільськогосподарської техніки або відсутність на ній спеціального обладнання (іскрогасників на автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння, металевих ланцюгів на комбайнах як заземлювачів), підпали й самозаймання. Лихо може статися через невиконання господарями елементарних правил пожежної безпеки. 



Перебуваючи на відпочинку за містом, господарюючи на присадибних ділянках та на відкритих територіях, прибираючи на прилеглих територіях установ, підприємств та організацій, завжди дотримуйтесь правил пожежної безпеки: не спалюйте суху рослинність, не розкладайте багаття, утримайтеся від куріння чи користування відкритим вогнем. Пам’ятайте, що несанкціоноване випалювання сухої рослинності – злочин, за який законодавством України передбачена відповідальність! Згідно зі ст. 77 та 77(1) Кодексу України про адміністративні правопорушення за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим небезпечним способом передбачено стягнення штрафів. Обирайте безпечні способи господарювання на присадибних ділянках, пам’ятайте, що випалювання сухої рослинності завжди пов’язане з ризиками перекидання вогню на розташовані поруч будівлі, лінії електропередач, лісові насадження, а продукти горіння небезпечні для людського здоров’я та довкілля. Вирушаючи на відпочинок, обирайте спеціально визначені місця – рекреаційні зони. Подбайте про те, щоб обкопати багаття по периметру, а непогашений вогонь не залишайте без нагляду. Водіям варто пам’ятати, що за сухої погоди спричинити пожежі в екосистемах здатен навіть непогашений сірник або недопалок, викинутий на узбіччя. Закликаю громадян об’єднати зусилля у боротьбі з несанкціонованим випалюванням сухої рослинності. Якщо ви стали свідком такого правопорушення, викликайте на місце події працівників правоохоронних органів за телефоном 102. Пожежу, що розгоряється, спробуйте затоптати, засипати піском чи залити водою. Якщо ж не вдається впоратися самотужки або помічена вами пожежа уже набула значних розмірів, телефонуйте за номером 101! Пам’ятайте, що дотримання виконання вимог правил пожежної безпеки – це гарантія збереження врожаю від пожежі. 
З повагою – голова об’єднаної громади Іван РУБСЬКИЙ 

 

 

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОБЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ 
НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

Новини 

 Згідно з вимогами нового Закону України «Про  оренду державного та комунального майна» Баштанська міська рада публікує Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади Баштанської міської ради, що пропонуються для надання в оренду. 

 



День працівника податкової та митної справи України 

 

Ураховуючи значну роль органів доходів і зборів у забезпеченні єдності і цілісності податкової та митної політики держави Указом Президента України від 11-го жовтня 2013-го № 554/2013 встановлено професійне свято «День працівника податкової та митної справи України», яке тепер відзначається щорічно 18-го березня. Цим же Указом визнається такими, що втратили чинність: Укази Президента України від 22-го червня 1992 року № 353 «Про День митної служби України» та від 24-го жовтня 2005 го № 1506 «Про День працівника державної податкової служби України». Нагадаємо, що раніше, враховуючи значну роль державної податкової служби України у забезпеченні реалізації податкової політики держави, Президент України 24 жовтня 2005 року підписав Указ № 1506/2005 «Про День працівника державної податкової служби України», згідно з яким професійне свято податківців в Україні відзначалося щорічно 2 липня. За радянських часів податкова адміністрація як окрема служба не існувала. Роль податків у формуванні бюджету була досить незначною. При цьому, адміністрування податків було зосереджено не в Києві, як столиці України, а в Москві. Останній чинник мав істотний вплив на відсутність в Україні податкових традицій і кваліфікованих податкових кадрів. Податкова служба фактично була створена згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 12 квітня 1990 р. «Про створення державної податкової служби в Українській РСР», відповідно до якого створення державної податкової служби слід було завершити до 1 липня 1990 р. Податкова служба України була створена як підрозділ Міністерства фінансів. Указом від 22 серпня 1996 року № 760/96 на базі Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах, які ліквідували, утворена Державна податкова адміністрація України та відповідні державні податкові адміністрації, які діють і в даний час. У складі органів державної податкової служби є спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція. Створення ДПА України в 1996 р. було продовженням побудови дієвої системи контролю за дотриманням податкового законодавства. 



Стратегічною метою податкової політики є створення в Україні стабільної податкової системи, яка б забезпечила достатній обсяг надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки держави, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків, а також створення умов для подальшої інтеграції України у світове співтовариство. 
                                    Робота  ФАПу  в с.Христофорівці 

 

Люди, їх  здоров»я, настрій, умови  проживання , робота  залежать  саме  від  них  самих… 

Але  для  того  , щоб  скрізь  був  лад – людина   повинна  бути  здоровою, сильною, 
урівноваженою  і  цього  привчають  з  дитинства  батьки  своїх  дітей. Для  того  , щоб  дитя  
зростало  здоровим  з  народження  роблять  щеплення.  Ось  і  у  нас  Зіна  Петрівна  
робить  щеплення  малюкам  та  школярам  для  того, щоб  їх  імунна  система  була  
міцною  і  могла  протистояти  різним  хворобам, а  особливо  короно вірусу. 



 

                                              Зі  святом  Родини 

 

  

Христофорівський  старостат  вітає  родини  нашої  громади  зі  святом  
Родини.  Бажаємо  сім»ям  міцного  здоров»я,  сімейного  затишку,  достатку,  
миру, щастя  і  добра, стабільності  у  заробітках, радості  і  Господнього  
благословення. Будьте  щасливими! 



 

Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  

ради щиро вітає всіх іменинників, хто святкує  свій день народження у  липні ння 

Свій день  народження  
відзначає  Юрчик  Марія  
Михайлівна 12.07.1932року 
народження. Приходько  
Олександра  Федорівна 
28.07.39 року народження, 
Голуб  Микола  Михайлович 
10.07.1946 року  народження, 
Степаненко  Галина  
Павлівна 27.07.1948 року  
народження,  

Голуб  Марія  Федорівна 
28.07.1949 року  народження, 

Настич  Олена  Степанівна 30.07.1954 року  народження, Талдикіна  Євгенія  
Іванівна21.07.1956 року  народження, Ямпольський  Сергій  Митрофанович 
28.07.1957року  народження. 

    
                                                  Нехай вам радісно живеться, 

Рікою тільки щастя ллється. 

https://bashtanskaotg.gov.ua/news/privitannya-miskogo-golovi-z-dnem-materiosch
https://bashtanskaotg.gov.ua/news/privitannya-miskogo-golovi-z-dnem-materiosch
https://bashtanskaotg.gov.ua/news/privitannya-miskogo-golovi-z-dnem-materiosch
https://bashtanskaotg.gov.ua/news/privitannya-miskogo-golovi-z-dnem-materiosch


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! 
 

 

 


