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    … І ніжне джерельце,що плекав Аркас 

    Від щирого серця з думкою про нас…                                            
                                                 Будні  влади 

 

Привітання міського голови зі святом праці – Днем Першого Травня 

 Зі словами вдячності звертаюся до кожного робітника, інженера, лікаря, вчителя, службовця, підприємця, кожного, хто забезпечує життєдіяльність суспільства, створює матеріальні і духовні блага. 
                                   Шановні  жителі  села  Христофорівки! 

Христофорівський  старостат  вітає  Вас    з  Днем  Першого  Травня – святом  весни, праці  й  миру. 
Першотравень  об»єднав  людей  по  всій  Землі. Людей, які  мріють  жити  в  мирному  суспільстві  
і  працювати  задля  свого  добробуту  та  своєї  країни. Бо  саме  чесна, сумлінна  праця – це  
основа  нашого  життя, джерело  благополуччя  кожної  родини  та   суспільства, його  морального  
і  фізичного  здоров»я. 1  Травня  називають  святом  солідарності, а  це  велика  зброя  в  боротьбі  
за  справедливість,  соціальні  гарантії  для  робітників  та  селян, вчителів  та  лікарів, інженерів  та  
вчених, студентів  та  пенсіонерів. Бажаємо  Вам  міцного  здоров»я, сімейного  затишку, миру, 
добра, благополуччя, добробуту, сили  та  наснаги,  упевненості у  завтрашньому дні.  

 

                                      Благоустрій  під  час  КАРАНТИНУ 

Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету  Баштанської  міської  
ради  до  75  річниці  Перемоги  над  фашизмом  провели  суботник  по  впорядкуванню  
території  біля  адмін.приміщення  та поштового  відділення.  Було  висаджено  квіти  , 
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побілено  дерева, мури, полито  деревця,  висадженні  у  кінці  квітня  у  парковій  зоні,  
просапано  та  вирубано  бур»яни  на  ділянках  та  навколо  будівлі.. 

 

 



 

 



 

 

 

Перемога  свята  Перемога… 

Історична  подія – 75  річниця  Перемоги  над  фашистськими  загарбниками. 
Представники  Христофорівського  територіального  органу  виконавчого комітету  
Баштанської  міської  ради  та  актив  села Христофорівки  вшанували  пам»ять  
загиблих.  До  пам’ятника  Воїну – визволителю  було  покладено  квіти. Люди  пам’ятають  
ті страшні  часи  окупації  і  знущань, болю  і  страждань. У  кожній  сім’ї  були  втрати: 
батьки, діди, сини , доньки, матері.. І як  би  не  складалися  обставини  всі  жителі  
планети  Земля  борються  за  мир, «…а  значить  за  життя…» 
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З нагоди Міжнародного дня музеїв оголошується конкурс творчих робіт. 
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18  травня  2020   року з  нагоди  Міжнародного  дня  музеїв  та  30  річчя  Музею історії  та  
образотворчого  мистецтва  у  селі  Христофорівці    у музеї  відбувся  захід  присвячений  цьому  
святу. Учасники  заходу  привітали  працівників  музею  з  Днем  народження , начальник  відділу  
культури  та  розвитку  туризму  Березовська  Світлана  вручила грамоту  завідуючій   Музеєм  
історії  та  образотворчого  мистецтва, Директор  Баштанського  краєзнавчого  музею  Требух  Олег 

передав  подарунки  від  працівників  музею, т.в.о.старости   Золотухіна Олена   привітала  
працівників  зі  святом . Всі учасники заходу  висадили 5саджанців  молодих  дубків  біля Музею  та  
25  саджанців дуба  біля  сільського  Будинку  культури . Історія  живе, бо  без  минулого  не  може  
бути  майбутнього…. 
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Привітання міського голови з нагоди Міжнародного дня музеїв 

 

 

В Україні дозволили роботу непродовольчих ринків 

 На території Миколаївщини стане можливою робота непродовольчих ринків, які працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів 
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З Днем Європи 

 Сьогодні українська спільнота відзначає День Європи. це свято символізує співпрацю між державами, які мають спільні цінності та інтереси, і зображає прагнення до мирного співіснування та утвердження демократичних принципів. 
 

Навчання через службу зайнятості – це вигідно роботодавцям та шукачам 
роботи! 

 

В Україні постійно зберігається попит на робітничі професії – тракторист, слюсар, кухар, водій, 
зварювальник, муляр та інші. Таку професію можна здобути в Центрах професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості 

 Дорогі   донечки!   

Христофорівський  старостат  вітає  всіх  доньок  зі  святом - Днем  
доньки . Бажаємо здоров»я,  успіхів, достатку, щастя,  миру  і  добра , 
кохайте  і  будьте  коханими. 
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Шановні  жителі  села  Христофорівки! 

Христофорівський  старостат  вітає  Вас  зі  святом  - 

Міжнародним днем сім'ї. Бажаємо  всім  міцного  здоров»я, сімейного  
благополуччя, достатку, здійснення  бажань , наснаги, кохання, 
взаємного  порозуміння  і  підтримки.  

Будьте  щасливі  на  добро  багаті,  
хай  любов  і  щастя  процвітають  в  хаті,   
Хай  лелека  діточок  в  сім»ю  принесе ,  
Радість і терпіння  Боженько  пошле . 

 

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


Шановних  медичних сестер   Шаповалову  Олену, Руснак  Яну, Приходько 
Любов  Опанасівну,  Погорєлову  Анастасію  Антонівну! 

Христофорівський  старостат  вітає  Вас  з  Всесвітнім Днем медичної  
сестри. Бажаємо  Вам міцного  здоров»я, мирного  неба, сімейного  
затишку, щасливої  долі, достатку, поваги  від  рідних  і  близьких, любові  
та  підтримки  від  дітей. 

З Всесвітнім Днем медичної сестри 

 

Дорогоцінні  наші  матері! 

Низький  уклін  і  щирі  привітання  від  всіх мешканців  нашої  громади. 

Материнство – безцінний дар Божий, вічне джерело буття людського, 
основа сім'ї, роду і народу. Саме уроки матері є головним дороговказом 
на життєвому шляху, а її любов – найнадійнішим оберегом. 

Прийміть  теплі  слова  подяки  за  Ваш  тяжкий  труд  і  любов, за  Ваше  терпіння і 
розуміння, за  недоспані  ночі, за вміння  зрозуміти  і  підтримати, допомогти і пояснити, 
привітати і нагадати, за  Вашу любов. Бажаємо  Вам міцного  здоров»я, кавказького  
довголіття. Сьогодні  - тільки  найгарніші  привітання! Натхнення  й  радості, удачі  й  
процвітання! Нехай  щасливо  здійснюються  мрії!  Краси  життя!  Любові  та  надії! 
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ивіта      

                                  Вишиванка                                                                                              
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Майстер  клас  по техніці вишивки  передає  Андреєва  Т.В.  в  Христофорівській  сільській  

бібліотеці.  

Шановні сімейні лікарі! Щиро вітаємо  Вас з нагоди  Всесвітнього дня 
сімейного лікаря! 

Бажаємо  Вам  міцного  здоров»я, терпіння,  добра, миру, благополуччя, успіхів, щастя  в  
особистому  житті, Господнього  благословення  у  Вашій  нелегкій , але  такій  потрібній 

роботі.              Привітання  з  днем  народження 
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Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  

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

Свій 80  річний  ювілей  
відзначає  Наливаний  Йосип  
Дмитрович 27.05.1940року 
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  65  річчям  вітаємо  Таран  Ніну Володимирівну  
14.05.1955 року  народження 

А  також  вітаємо  Горте Л.П.(23.05.1949), Парфірову Г.О. (05.05.1954), Кінаш М.І. 
(26.05.1933), Золотухіну В.С. (27.05.1949), Коваля М.М (02.05.1953) Крученюка Є.С. 
(13..05.1954), Федорчук Л.Т.(19.05.1933) , Кулик О.М. (26.05.1961), Сметанкіну Ф.С 
(24.05.1961), Кулініча  О.П. (05.05.1983). 
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