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Всесвітній день архітектури  1  липня 

 

Архітектор (1893) 

Всесві́тній день архітекту́ри установлений в 1985 році у перший понеділок 
жовтня Міжнародним союзом архітекторів, що виник в 1946 році, після Другої світової війни, 

коли потрібно було піднімати з руїн міста, відновлювати підприємства, 

відтворювати пам'ятники архітектури. 

В Україні в 1995 році встановлено День архітектури України, який відмічається щорічно 1 
жовтня у тогорічний Всесвітній день архітектури. Цього дня проводиться присудження і 
вручається Державна премія України в галузі архітектури. 

З 1996 року Всесвітній День архітектора приурочений до Міжнародного дня житла, який 
святкується в перший понеділок жовтня. Це рішення ухвалила Міжнародна спілка 
архітекторів на XX Генеральній асамблеї ООН у Барселоні. 

У  Христофорівці   в  сільській  бібліотеці  пройшли  цікаві  хвилинки  про  архітектурні 
досягнення  наших  архітекторів. Діти  з  цікавістю  слухали  один – одного, ділилися  своїми  
знахідками  про  історичні  місця  архітектурних  досягнень, про  гарні  архітектурні  споруди  
старовини  і  нові  архітектурні  споруди  в  стилі  ХАЙ –ТЕКу.  Приємно, що діти знайомляться  
не  лише  з  історичним  минулим  а й  дізнаються  про  різні  професії. 

 

          2 липня  Міжнародний  день  спортивного      
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Сьогодні - Міжнародний день спортивного журналіста 

02.07.2019 09:03 

Міжнародний день спортивного журналіста відзначається з ініціативи Міжнародної асоціації 
спортивної преси з 1995 року. 
Про це повідомляє Укрінформ  2 липня 1924 року на міжнародному конгресі в Парижі була утворена Міжнародна 

асоціація спортивної преси (AIPS). На сьогодні членами асоціації є національні об’єднання спортивних журналістів 

160 країн світу, зокрема й України. AIPS виступає в якості посередника між міжнародною пресою, спортсменами і 

спонсорами, організовує зібрання й семінари для журналістів-початківців. Спорт є не тільки предметом загальної 

уваги та інтересу, але й важливим фактором виховання молоді, зміцнення здоров’я людей. Він сприяє 

взаєморозумінню між народами, налагодженню дружніх міждержавних відносин. Знаходячись в епіцентрі подій, 

розповідаючи про проблеми фізичної культури і спорту, спортивні журналісти активно сприяють їхньому вирішенню. 

Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) була створена на з’їзді спортивних журналістів країни 26 червня 

1999 року. До неї увійшли представники газет і журналів, інформаційних агентств, телебачення й радіо, інтернет-

видань, фотожурналісти, співробітники прес-служб спортивних клубів. 

        4 липня День  національної  поліції  України 

День Національної поліції України — свято України. Відзначається щорічно 4 липня згідно з 
Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97. 

 

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 
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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 прийняттятого 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]. 

 

Про  цікаву  професію  і  її значення  дізнаються  наші  учні  в  інтернеті  у  сільській  
бібліотеці. Сільський  бібліотекар  Тиць  С.С допомагає  дітям  більше  дізнатися  про  
різні  професії.  Саме  тут  знаходять  вони  інформацію  про  наших  юнаків, які  зараз  
працюють  в  Національній  поліції – це  Божко  Павло, Озеров  Ігор, та  інші.  Саме  вони  
є  прикладом  для  подальшого  вибору  своєї  професії. 
  

                        4  липня  день  судового  експерта 

4 ЛИПНЯ – ДЕНЬ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА УКРАЇНИ 

В Україні 4 липня відзначають професійне свято - День судового експерта, пов’язане із 
започаткуванням судово-експертної діяльності на теренах сучасної України. 
З історії: На початку XX століття почали створюватися установи і служби, призначені 
виключно для проведення експертиз. У Києві та Одесі 4 липня 1913 року було створено 
перші кабінети науково-судової експертизи, що активізувало процес формування галузі 
судово-експертних знань як спеціалізованої наукової бази експертних досліджень. 
Зараз в Українці створено вісім науково-дослідних установ судових експертиз та 15 їх 
відділень у різних регіонах, підпорядкованих Міністерству юстиції України. 
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Поряд із установами Мін’юсту також діють експертні служби Міністерства внутрішніх 
справ, Служби безпеки України, Міністерства оборони та Державної прикордонної 
служби, а також експертні установи Міністерства охорони здоров’я, що проводять судово-

медичні та судово-психіатричні експертизи. 
Судові експерти працюють не лише в державних установах, а й самостійно на професійній 
основі займаються судово-експертною діяльністю, проводять судові експертизи у 
цивільних і господарських справах та роблять значний внесок у захист прав і свобод 
людей. 
Нині чисельність професійних судових експертів у нашій країні налічує близько десяти 
тисяч висококваліфікованих фахівців. Вони щорічно проводять понад мільйон судових 
експертиз за 80 напрямами з різних галузей знань. 
Приватними експертами України 21 червня 1997 року створено Всеукраїнську громадську 
організацію "Союз експертів України", яка об’єднує експертів вищої кваліфікації, та 
протягом 17 років надає методичну допомогу молодим експертним кадрам, вживає заходів 
щодо поширення серед експертної спільноти порядності і об’єктивності під час надання 
експертних висновків. 
Судова експертиза є одним із засобів боротьби із злочинністю, а також захисту прав і 
свобод громадян. Професія судового експерта є унікальною за своїм змістом. З одного 
боку, його професійний статус полягає у проведенні із застосуванням своїх спеціальних 
знань (з практично необмеженого кола питань – науки, техніки, ремесла тощо) науково 
обґрунтованого дослідження для встановлення фактів, що мають доказове значення під 
час розслідування та розгляду справ у судах. З іншого – він набуває статусу процесуальної 
особи під час надання висновку експерта і таким чином у своїй професійній діяльності 
поєднує статус фахівця з відповідної галузі знань, науковця та процесуальної особи. 

                            6  липня - Всесвітній  день  поцілунку 



Чому ми цілуємося? На це запитання існує безліч відповідей. Часто ми бачимо акторів, що 
цілуються на екранах телевізорів, у кіно й у рекламі. Нам розповідають про те, як і з ким 
цілуються наші друзі… А ще помічаємо незнайомих людей, що цілуються на вулиці. Тому 
й не дивно, що поцілунок сприймається як обов`язкова складова нашого життя. Для чого і 
кому потрібні поцілунки? Що вони означають? Чи потрібні вони лише закоханим? 

Для здоров'я людини необхідні регулярні дотики близьких та щонайменше 15 поцілунків 
щодня! Обійми та поцілунки з коханими зміцнюють імунітет та рятують від депресії без 
жодної пігулки. До речі, у тих, хто часто цілується, рідше виникають проблеми з 
травленням, жовчним міхуром та нервовою системою. На думку англійських і німецьких 
психологів, цілуватися корисно для здоров`я. 
Поцілунки схиляють до позитивного рішення проблем і труднощів. Ті, хто щоранку 
цілують свого чоловіка або дружину, живуть у середньому на п`ять років довше тих, хто 
цього не робить. 

 

У поцілунку задіяні понад 30 м'язів, тож це гарний засіб проти зморшок, чудове 
тренування для м'язів та шкіри обличчя. Достатньо одного поцілунку, щоб зняти стрес і 
спалити 12 зайвих калорій. Ніжне торкання губ пришвидшує пульс до 150 ударів на 
хвилину, завдяки чому активно працюють судини, і клітини отримують більшу кількість 
кисню. Одне поважне дослідження показало, що чоловіки, які отримують поцілунок в 
щоку від своїх дружин, перш ніж відправитися на роботу, живуть на п’ять років довше, 
ніж ті, хто не отримує такого стимулу.При поцілунку організми обмінюються слиною, в 
якій міститися необхідні антибіотики. Таким чином, взаємно зміцнюється імунітет і 
загальний стан. 
 

А ще поцілунок здатний зменшувати біль: під час поцілунку виробляється ендорфін - 
гормон, що володіє болезаспокійливими властивостями. 



 

Соціологічні дослідження в царині чуттєвих стосунків призвели до цікавих висновків. У більшості пар, де 
відносини переходять на рутину або наближаються до завершення, поцілунки зникають раніше, ніж секс. 
Виходить, що поцілунки – та невидима нитка, той місток, які пов’язують духовний світ людей. 
Невипадково «жриці кохання» у всіх культур не цілують своїх партнерів в губи. Значення поцілунку 
оспівано в мистецтві: в музиці, літературі, кінематографі. 

За даними Світових рекордів Гіннеса, рекорд з найтривалішого поцілунку належить парочці закоханих з 
Тайланду. Вони цілувалися протягом 58 годин 35 хвилин і 58 секунд. У 1930-х роках, за стандартами 
Голлівуду, пари не могли поцілувати більше трьох секунд..Всесвітній День поцілунків вперше з’явився у 
Великобританії в кінці XIX століття – «World Kissing Day». Офіційним міжнародним святом цей День став 
значно пізніше.І звичайно ж у поцілунків є не тільки прихильники, а й противники. Серед противників цієї 
прекрасної можливості вираження своєї любові і ніжності знаходяться люди, які свого часу, з тих чи 
інших причин були позбавлені нормальної можливості для подібних відносин. Тут приходить на 
допомогу Всесвітній День поцілунків – для когось це час подивитися на себе з боку, щоб стати м’якшим і 
дозволити собі нарешті відкритися для любові і ніжності. Для когось це час для прекрасного свята 
теплих почуттів, адже їх на рік не так вже й багато! 

Цілуйтеся на здоров’я і не соромтеся виявляти свої щирі почуття! Тож нехай вони будуть взаємними! 
6 липня, субота  

Міжнародний день кооперативів 



 

Кооперативи успішно долають історичні бар’єри на шляху розвитку і є унікальними в тому, як 
вони об’єднують людей, ресурси і капітал. Корисно розрізняти п’ять типів кооперації: 
автоматичний, традиційний, договірної, спрямований і спонтанний. Кожен з них може бути 
знайдений у всіх сферах людського суспільства - політичній, релігійній, економічній, культурній. 

Наприклад, економічна активність більше 30 тис. кооперативів в США приносить приблизно 
154 млрд. доларів до загального доходу країни. Тільки в 2009 році вони допомогли створити 
більше 2,1 мільйонів робочих місць. Це вплинуло і на щомісячну заробітну платню, яка 
збільшилася сумарно майже на 75 мільярдів доларів і в середньому коливається від 24 до 40 тис. 
USD. 

В одному дослідженні, проведеному у1998 році, з 162 несільськогосподарських кооперативів 
44% респондентів заявили, що вони не могли б відкрити свій бізнес, якби не були організовані у 
кооператив.Статистично, кооперативні підприємства мають більш низькі показники невдач в 
бізнесі, ніж традиційні корпорації або малі підприємства. Після першого року їх роботи невдачі 
спідкає лише 10% проти 60-80% у інших форм підприємств. За 5 років роботи 90% кооперативів 
як і раніше працюють. Цей показник у інших традиційних форм підприємств знаходиться на рівні 
3-5% (Всесвітня рада кредитних спілок, 2007 рік). Ці кооперативи успішно справляються з 
наслідками криз і краще виживають в кризових ситуаціях. Оскільки більшість кооперативів 
знаходяться у власності і під контролем місцевих жителів, вони більш сприяють зростанню 
громад, ніж компанії, які орієнтуються на інвесторів.У 1992 році Генеральна Асамблея 
проголосила першу суботу липня Міжнародним днем кооперативів (резолюція 47/90 від 16 
грудня). 

Цього дня відзначалося сторіччя Міжнародного кооперативного альянсу - об’єднання 
організацій, що нараховують 760 мільйонів членів кооперативів у 100 країнах.У 1994 році 
Асамблея, визнаючи, що кооперативи стають одним з необхідних факторів соціально-

економічного розвитку, запропонувала урядам, міжнародним організаціям, спеціалізованим 
закладам і національним та міжнародним кооперативним організаціям щорічно відзначати цей 
день у першу суботу липня. 

В 2019 році Міжнародний день кооперативів припадає на 6 липня. 

 

8 липня, понеділок  



День родини

 

Вперше використання фрази «сімейна упаковка» в роздрібній торгівлі було зафіксовано у 
Великобританії в 1882 році. 

Сучасне визначення «сім’я» являє собою подружню, громадянську, партнерську пару з дітьми 
або без дітей, або це одинока людина, що має принаймні одну дитину. Цікаво, що до кінця 17 
століття «сім’я» включала в себе не тільки родичів, але і слуг домогосподарства. 

Український День родини відносно молоде свято і відзначаєтся з 2012 року. Відповідний Указ 
Президента України № 1209/2011 "Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних 
свят" був підписаний 30 грудня 2011 року. Святкування цього дня має щорічний характер і 
встановлено на 8 липня. 

Родина являє собою організовану соціальну групу, а її представники пов’язані між собою не 
тільки спільністю побуту, але і взаємною моральною відповідальністю, а також соціальною 
необхідністю, яка зумовлює потребу суспільства в духовному і фізичному самовідтворенні, звідси, 
мабуть і пійшов вираз: сім’я - осередок суспільства. Звичайно ж, сім’я належить до 
найважливіших суспільних та державних цінностей. Деякі наукові теорії стверджують, що саме 
форма сім’ї могла протягом багатьох століть визначати загальний напрям еволюції 
основоположних макросоціальних систем. 

Для дітей родина - це своєрідне середовище, в якому у дитини складаються умови його 
психічного, фізичного, інтелектуального та емоційного розвитку. Для дорослої людини вона є 
джерелом реалізації  цілого  ряду  його  потреб. 

Необхідно відзначити, що в міжнародному співтоваристві День сім’ї засновано Генеральною 
Асамблеєю ООН ще в 1993 році і відзначається 15 травня, в Росії існує «День сім’ї, любові та 
вірності», який також відзначається 8 липня. 

У  нашій  сільській  бібліотеці  відбувся  перегляд  фільмів  про  святкування  Дня родини  
в  різних  куточках  світу.  Дітям  цікаво  було  переглянути  своєрідне середовище, в якому у 
дитини складаються умови його психічного, фізичного, інтелектуального та емоційного розвитку. 

Задоволені  та  веселі  поверталися  вони  додому  і  у  кожного  було  
запитання  : чому  у  нас  не  так  як  у  інших  країнах?... 
                  Подяка  нашим  громадянам.                

                  А  ми  живемо  у  Європі… 

З  кожним  роком  все  більше  і  більше  людей  виїжджають  на  роботу  за  кордон.  
Хтось  їде  до  Італії, хтось  до  Польщі,  Чехії, Словакії, країни  Прибалтики,Америку, 
Канаду  і  деінде  аби  заробити  гроші  на  гарне  проживання  тут – у  рідному  краї. 



Боляче  і  прикро  стає  від  того , що  наш  народ  так  себе  знецінив.  Великі  слова  
подяки   висловлюємо  нашим  жителям  села  Христофорівки:  Тітарчуку  М.В, Ваценку  
І.В,  Смирнову С.І, Хруставці М.В,  Шаповаловій  К.М, та І.В., Хруставці В.М, Іваненку  
Ю.П, Броніцькому О.С.,Ступаку В.Я, Золотухіну В.П.,Горте В.В., Шаповалову  
А.В.,Середі С.М , Демку С.О, Головченку В.В. - усім  тим  громадянам, які  допомагають  
облаштовувати та   впорядковувати  місця  і  зони  на  яких  ростуть  природні  трави та  
бур»яни.  І  кожен  з  нас  розуміє, що  ніяка  Європа  не  зможе  забезпечити  нам  гарне  і  
комфортне  життя, якщо  ми  самі  не  захочемо  щось  для  себе  зробити. Буде  дуже  
добре, якщо  кожен  почне  змінюватися  в кращу  сторону і  вболіватиме  за  болі  
кожного, і  допомагати будуть  один – одному. Давайте  всі  разом   приєднаємося  до  
наших  активістів  і  надалі  будемо  їм  допомагати…  Бо  умови , в  яких  ми  
проживаємо,  залежать  тільки  від  нас. 



 

 



 



 

 



 



 



 

 

23.07.2019 року  в  селі  Христофорівка  відбулася  зустріч  мешканців  села  з  представниками  
Програми  DOBRE . Урочисте  Відкриття  водопостачання  в  нашому  селі   в  рамках  реалізації  
«Плану  удосконалення  послуг  водо забезпечення  населення  Баштанської  ОТГ  за  підтримки  
програми  DOBRE»  відбулося  біля  свердловини №1 .Девіз  урочистого  відкриття : 

        У радості  й  горі, щасті й біді 
        Слава  цілющій  і  чистій  воді.  
Ведучі  заходу  привітали  всіх  присутніх  жителів   та  гостей  свята  і  наголосили  на  тому, що  
пріоритетом  для  покращення  якісної  питної  води є:  оновлення  та  удосконалення  систем  
водопостачання, упорядкування  зон  санітарної  охорони  джерел  питного  водопостачання  на  
водозаборах, будівництво  і  реконструкція  водоочиснихх  систем  з  використанням  нових  
технологій. В результаті   доручення  баштанщини  до  процесу  децентралізації  та  ставши  
партнером  програми  «Децентралізація  приносить  кращі  результати  та  ефективність» 

 ( DOBRE), що  виконується  міжнародною  організацією  Глобал Комьюнітіз  (Global Communities) та  
фінансується  Агенством  США з  міжнародного  розвитку (USAID), робочою  групою  баштанської  
міської  ради  розроблено  План удосконалення  послуги з  водопостачання  на  2018 – 2022р.р., що 
дає  змогу комплексно  підійти  до  розв»язання  проблем  щодо  забезпечення  населення  
якісною питною  водою, опрацювати   конкретні  механізми  із поліпшення  якості  обслуговування  
населення  та  розробити заходи  щодо  оптимізації та  розвитку  системи  водопостачання. Почесні  
гості:  Баррі  Рід , Іван Рубський,  Наталія Сафронова, Віктор Кот , розповіли  про  другий  план  , 
який  включає  в  себе 14  проектів (заходів)  направлених  на  удосконалення  послуги  
забезпечення  якісною  питною  водою  всіх  жителів  Бааштанської ОТГ. 



  

Привітання!!! 

 

Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  
ради щиро вітає всіх іменинників, що святкують свій день народження 

в липні  місяці. 

 
                                                       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! 
   65 річний  свій  ювілей відзначили:  Настич О.С.(30.07.1954р.)  
70річний ювілей  у  липні  місяці 2019 року  відзначила: Голуб М.Ф.( 27.07.1949р.) Голуб 
В.М (06..07.1949р.)      
60річний ювілей відзначили:  Кінаш Д.М. (01.01.1959р.), Єськов В.В. (09.01.1959р) 
 


