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    … І ніжне джерельце,що плекав Аркас 

    Від щирого серця з думкою про нас…                                            
 
                                            Будні  влади             
                                Добрі справи за червень 

01.06.2019 рік  Світ відзначає 
Міжнародний день 
захисту дітей 
1 червня низка країн світу відзначає Міжнародний день захисту дітей. 
Свято вперше було засноване у 1925 році на Світовій конференції за 
добробут дітей у Женеві, Швейцарія, учасники якої проголосили 
необхідність соціального захисту прав дітей. У нас , у селі Христофорівці , 
теж  відзначили  це свято. 

Заходи  розпочалися  о 10.00 годині  біля  сільського  будинку  культури.  
Ведучі Тиць С.С , завідуюча  сільською  бібліотекою  та  Цимбалюк Т.В, 
завідуюча  Музеєм  історії  та  образотворчого  мистецтва , розпочали  
святкову  програму  з  повідомлення про  права  дитини, проводили  
вікторини, конкурси, змагання.  Допомагала  в  проведенні  заходів  
О.Ницик. Переможцям  вручали  призи  ,  від  Христофорівської  громади  
дітей  пригостили  солодощами, печивом  і солодкою  водою. А  по  
закінченню  свята  від  нашого  підприємця  Дениса  Ваценка  пригостили  
всіх  присутніх  - і дітей, і  дорослих  морозивом.  Свято  пройшло  цікаво  
та  весело. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

02.06 2019  року  вся  Україна  відзначала  свято Працівників  водного  
господарства  День працівників водного господарства України – це професійне 
свято, що відзначається в першу неділю червня. Воно було засноване згідно указу 
Президента України Леоніда Кучми «Про День працівників водного господарства» № 
226/2003 від 18 березня 2003 року. 
Вода – це основа без якої неможливо уявити життя людини. Без меліорації земель було б 
неможливим ведення сільського господарства в засушливих регіонах, без 
централізованого водопостачання в міста мільйони українців не знали би що таке комфорт 
та гігієна, практично всі промислові підприємства в тій чи іншій мірі використовують 
воду для потреб виробництва. Саме для забезпечення всіх цих потреб існує ціла галузь 
економіки – водне господарство.Головним регулятором водного сектору господарства 
України є Державне агентство водних ресурсів. Агентство займається питаннями 
використання, збереження та відновлення водних ресурсів нашої держави. Саме 
працівників обласних та центральних управлінь водних ресурсів можна в цей день 
привітати зі святом та подякувати їм за життєдайну вологу. 

У народній  студії  «Веселі  акварелі» теж  відбулося  свято. Наші  студійці  зайняли  
призові  місця  у  конкурсі  «Вода -  джерело  життя», і в цей  день  вони  отримали  



призи  від  працівників водного  господарства : Денис  Поляк, Катерина  Єськова, 
Володимир  Поляк. 

                          Міжнародний  день  дружби 

9 червня, неділя  

Міжнародний день друзів 

 

Наші людські взаємини, які ми характеризуємо цим прекрасним словом, настільки 
унікальні, що ніяке інше слово просто не підійшло би. Дружба - це взаєморозуміння і 
безкорисливість, щирість і довіра, спільні інтереси і точки дотику. Друг ніколи не 
залишить у біді і завжди прийде на допомогу. Не буде байдужим, може тільки до 
дрібниць, які і так всім заважають. Він або вона сповнені відвертості, але немає більш 
надійної людини, щоб зберегти якусь важливу таємницю. Позитивність дружніх відносин 
важко заперечити. Вона цінувалася завжди і в усі часи. 

Не дивно, що на своїй 65-й сесії Генеральна Асамблея ООН в резолюції № 65/275 від 
27-го квітня 2011-го року, за даними проекту DilovaMova.com, оголосила день 30-те 
липня офіційним Міжнародним днем дружби. На сторінках національних та міжнародних 
календарів є безліч доказів уваги до цінності понять «дружба» і «довіра». На дружбі й 
довірі, які йдуть рука об руку, побудовано практично все в нашому світі і хоч такого 
роду взаємини можуть здатися в деяких випадках досить незначними, вони все ж є 
нічим не замінними і бажаними більшістю з нас. 

Справжня дружба чомусь вважається вкрай рідкісним явищем. На наш погляд це 
зовсім не так. Деякі, може, поки що не помічають її або ж виставляють занадто високі 
мірила для визначення її справжності, але в цьому і полягає відповідь - якою мірою 
будете міряти, такою відміряють вам - і це без компромісів. Дружбу можна легко 

втратити, але хто шукає - знаходить, адже дружба ні до чого не зобов’язує і зобов’язує 
до всього. Вона є природньою для нас і більш природньою, ніж ворожнеча. Її природа 
відома всім - вміння віддавати або ж дарувати те, що є у нас в абсолютному достатку - 
нашу увагу. Ми всі володіємо нею. Ми часто приділяємо увагу абсолютно незначним 
речам, не помічаючи тих, хто оточує нас, а саме вони є справжньою цінністю. Дружба 
між людьми буває самою різною і зовсім не обов’язково підтримувати щоденний 
контакт, це і не потрібно. Потрібна звичайна увага, якою ми, навіть без шкоди для себе, 
можемо з легкістю поділитися. Уже  стало  традицією, що    вихованці  ЗДО  «Веселка»   
свята  проводять  не  лише  у  своєму  садочку  , а й у  Музеї  історії  та  образотворчого  
мистецтва  села  Христофорівки. Вихованці  із  задоволенням  беруть  участь  у 
розважальних   рухливих  іграх та  гумористичних  інсценівках . Вам всіх благ і нехай 
Ваша дружба ніколи не зникне! Зі святом Вас, друзі! 
       

 

 



16.06.2019р.       
       

 

                      День  Святої  Трійці 
День Святої  Трійці – одне  із  найвеличніших свят православної  церкви.            Шановні  
мешканці  села  Христофорівки! 

Вітаємо  Вас  зі  світлим, красивим  святом  Пресвятої  Трійці! 

Святу  Трійцю  в  народі   називають  зеленим  святом.  Кажуть,  якщо  на  зелень  впаде  Божа  
сльоза  з  неба, значить  рік  буде  врожайним. Тож  нехай   благословенний   дощ  окропить  
нашу  рідну  землю  та  кожну  людину,  даруючи   неймовірний   врожай   любові,  терпіння  та  

добра  у  її  серці.Бажаємо  кожному  міцного  здоров»я,  добра,  затишку  й  тепла в родини,  
особистого  щастя,   благополуччя  та  великого  взаємного  кохання. Нехай  на  життєвій  дорозі  
зустрічаються  тільки  надійні  та  вірні  друзі, а  віра  в  себе  і  Всевишнього  дає  щоденну  
енергію  для  життя  та  роботи. 

                  З повагою   Христофорівський  старостат. 

                                   День  медичного  працівника 

                               Шановні  медичні  працівники! 

Вітаємо  Вас  із  професійним  святом! Бажаємо  Вам  та  вашим  родинам  міцного  здоров»я, 
благополуччя, миру, достатку, поваги  і  довгих  та  плідних  років  життя. 

Нехай  Ваша  професія  та  досвід  завжди  викликають  довіру  та  шану у людей,  які  вас  
оточують, яким  ви  даруєте  радість  життя. 

                                      З повагою  Христофорівський  старостат. 

      День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні 



 

Не дивлячись на те, що багатьом визнаним і компетентним військовим історикам 
вдалося майже в найдрібніших подробицях, відтворити хід подій тих далеких років і 
знайти відповідь на безліч питань, перед нами напевно ще на тривалий час залишиться 
незрозумілим одне - чому за права, благополуччя і прогрес однієї частини людей, 
об’єднаних якоюсь загальною ідеєю, обов’язково повинні розплачуватися своїм життям, 
здоров’ям і перспективами інші? 

22-е червня 1941-го року, 4:00 ранку, мить ..., і шквал крові, болю і смерті. Він 
тривав кілька довгих років, одних із самих довгих років в житті тих, кому вдалося 
пережити весь цей жах на нашій землі. А багатьом не вдалося. Не судилось пережити 
цю мить, адже це тільки мить у тисячолітній історії всього нашого людства. Невже ми 
забули про це? 

Кожен раз в цей День ми згадуємо. Згадуємо про тих, хто так і не повернувся з цієї 
війни. Про тих, хто кров’ю і потом відстоював нашу перемогу. Про тих, хто першим 
прийняв на себе цей страшний удар і про тих, чиї життя були покалічені і зруйновані 
іншими людьми. Людьми, схожими на нас. З тими ж бажаннями, з тією ж жагою до 
життя. Людьми з сім’ями, у багатьох з яких теж були діти, і може даже онуки. І, 
напевно, вони теж хотіли жити в мирі та злагоді ... 

Пам’ять - хитра штука. Вона частенько зраджує нам. А потім знову 22-е червня 1941-

го року, 4:00 ранку, мить ... і ... 
Ніхто не забутий! Ніщо не забуте! Так ми говоримо своїм дітям. Ми стали передавати 

це з покоління в покоління. Ми закріпили цю пам’ятну дату в наших серцях. Вона є в 
наших національних календарях, за даними проекту DilovaMova: Україна встановила цю 
дату Указом Президента України від 17-го листопада 2000-го року № 1245/2000, вона 
має назву «День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні»; Росія - Указом 
Президента Російської Федерації від 8-го червня 1996 року № 857 "Про День пам’яті і 
скорботи"; Білорусія 22-е червня відзначає як «День всенародної пам’яті жертв Великої 
Вітчизняної війни». Ми пам’ятаємо. Ми сумуємо. Але чи є надія уникнути повторення 
подібного віроломства і насильства по відношенню до нас і наших дітей? 

Вона є. Залишивши образи, ми навчилися прощати. Ми вміли прощати завжди. 
Прощати і не ображатися на людство за те, що воно допустило подібний хід розвитку 
подій. Ми навчилися любити. Любити тих, хто дорогий нам, хто поруч з нами. Любити 
життя, а не смерть, ненависть і агресію. Тому ми виграли тоді. Тому перемагаємо зараз. 
І не дай нам Бог забути про це! 
 У  нашому  селі  День  скорботи  та  надання  почестей  пам»яті  жертв  війни  в  Україні  в  Музеї  
історії  були  проведені  екскурсії  по  залах  бойової  слави та  вшанували  хвилиною  мовчання  
загиблих, до  Братської  могили  були  покладені  квіти. 

 



 

 

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. Для  того щоб  наша  молодь  знала та  дотримувалась  
Законів  для  молоді   села    проводиться  круглий  стіл    , вікторина про  права  та  



обов»язки  громадян  держави, які  доцільно  було б  виконувати  і  дотримуватися  всім  
громадянам  нашої  України, перегляд  фільмів, а  ввечері  проводимо  святкову  
дискотеку. Молодь  повинна  навчитися  дотримуватись  правил  культурного  
породження, 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. В Росії офіційно відзначається День молоді 27 червня, хоча його традиційно святкують в останню неділю 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. Велика увага приділяється зниженню молодіжного безробіття. В 2019 році 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. 



 

                                                       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! 
75  річний  свій  ювілей  у червні 2019  року    відзначила  Білик В.Г.(24.06.1944р) 
   60 річний  свій  ювілей відзначили:  Росочинський А.В. Тарасюк В.Г.(30.01.1959.) 
Власенко С.В.30.06.2019р. 
 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 

 


