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… І ніжне джерельце,що плекав 

Аркас 

                                                       Від щирого серця з думкою про нас…                                    Проект          
Будні  влади 

21  жовня  2019 року  в  приміщенні  Баштанської  міської  ради  відбулося  засідання 
Робочої  групи з  обговорення  та  затвердження  перспективного  плану  розвитку  на  
2020 – 2022 роки. 

 21 жовтня відбулося чергове засідання робочої групи щодо орієнтовного переліку діючих та перспективних проектів розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020‒2022 роки під керівництвом міського голови Івана Рубського. 
      У роботі засідання взяли участь керівництво міської ради, депутати, члени виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств, начальники відділів і т. в. о. старост та староста с. Новоєгорівка. 
      «Сьогодні ми повинні ще раз переглянути окреслені пріоритетні цілі, основні завдання та заходи економічного, соціального та культурного розвитку нашої громади на наступні три роки, не забуваючи, що це лише плани, під які необхідні кошти», ‒ підкреслив очільник громади. 
       Під час засідання начальник відділу економіки Олена Комощук презентувала орієнтовний перелік діючих та перспективних проектів розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020‒2022 роки. Під час обговорення було внесено ще ряд поправок і доповнень. 
       Представники робочої групи ще раз обговорили запропоновані проекти та внесли ряд поправок і доповнень, що сприятимуть розвитку громади. 
Було  наголошено, що важливими  питаннями  для  жителів  громад  було  б  придбання  
транспортних  засобів  для  підвезення  людей  до  районного  центру  в  лікарню, в  



соцзахист, поліцію і т.д. Звернули  увагу  й  на  наші  дороги, зокрема, Олена  Золотухіна  
наголосила  на  тому, щоб  дорогу  між  населеними  пунктами  Христофорівка -  

Мар»янівка поставили  на  баланс Бащтанської  об»єднаної  громади. 

Коли  ця  дорога  буде  на  нашому  балансі, її  швидше  можна  буде  відремонтувати  і  
з»явиться  виїзд  до  обласного  та  районного  центрів  не  лише  жителів  села  
Христофорівки  а й мешканців  сіл Пісок, Плющівка, Костянтинівка. 

Добрі  справи  за  жовтень 

Допомога  людям  похилого  віку 

Похилий  вік, як  швидко  він  приходить, 
Ще  ніби  і  не  жив, а  вже  літа  пройшли 

І  щемить  серце, що  так  швидкоплинно 

Все  пролетіло  у  житті  … 

Люди  похилого  віку… Як  мало  їм  у цьому  житті  залишилось і  як  багато  вони  
пережили. Скільки  мудрості  і  досвіду  вони  здобули  за  період  свого  життя, 
скількох  дітей  виховали  і  поставили  на  ноги, багатьом  з  них  дали  гарну  освіту. 
Здається,  можна  вже  і  відпочити, але  так  складаються умови, що  досягнувши  
пенсійного  віку,  вони  змушені  працювати  і  далі.    
У  програмі  «Турбота»  були  виділені  кошти в  сумі  3100 грн. на  які  були  придбані 
продовольчі  набори  для  одиноких   та  малозабезпечених  громадян  похилого  віку . . 
З  великою  подякою  зустрічали  одинокі  жителі  ці  дарунки.    Працівники  
Христофорівського  старостату т.в.о.старости О.В.Золотухіна, помічник 
т.в.о.старости Л.В.Хруставка, соц..працівник Бугай Н.А.  привітали  наших    людей  
похилого  віку  зі  святом, багато  теплих  слів  почули  мешканці  в  свою  адресу. , 
зичили  їм  міцного  здоров»я, довгих  років  життя, благополуччя.… 

 

 

 

 

 

Міжнародний  день  соціального  педагога  
2 жовтня    в   усьому   світі     відзначається   День  соціального   педагога. 



Соціальні  педагоги  працюють  у школах, інтернатах, дитячих будинках, притулках, 
центрах реабілітації і соціальних службах.Шановні соціальні педагоги! Ми вітаємо 
вас зі святом! Щиро бажаємо вам нових професійних успіхів, добробуту та злагоди у 
родинах, щастя, міцного здоров’я та теплих, сонячних днів! 

 

 

Всесвітній  день  вчителя 

Український День вчителя (День працівників освіти чи День 
освітянина) Професійне Міжнародне свято працівників освіти було засновано 
ЮНЕСКО в 1994 році. Нагадаємо, що Всесвітній день вчителя святкують 5 жовтня. В 
Україні День працівників освіти згідно з Указом Президента від 11 вересня 1994 року 
відзначається в першу неділю жовтня »- інформує єдиний веб-портал органів виконавчої 
влади України. 

Свято «День вчителя» в жовтні відзначають: в Узбекистані - 1 жовтня; в Пакистані 
спільно зі Світовим святом; на Шрі-Ланці - 6 жовтня; в Лаосі, Білорусі, Киргизстані, 
Латвії, Україні відзначається в першу неділю жовтня; Національний день освіти - свято 
Польщі відзначається 14 жовтня; День вчителя в Бразилії відзначається 15 жовтня; в Чилі 
відзначається 16 жовтня; в Австралії відзначають в останню п’ятницю в жовтні. Це далеко 
не повний список. Професійне свято вчителів поважають в усьому світі і кожній культурі. 
Наприклад, це свято вересня в Індії, Сінгапурі, Гонконзі і КНР, в Аргентині, в Гондурасі, в 
Брунеї, на Тайвані. 
Тож, милі  наші  вчителі,  вітаємо  Вас  з  професійним  
святом, бажаємо  міцного  здоров»я, вдячних  учнів  та  
батьків, підтримки  від  уряду, творчих  Вам  успіхів. 

                                          Христофорівський  старостат 



 

 
5 жовтня - Всесвітній день посмішки: історія свята 

Всесвітній День усмішки - це незвичайне світле свято, яке відзначають в першу 
п'ятницю жовтня     

 

 

Історія появи свята 

Подивимося в недалеке минуле - в середину 20 століття, 
інформує Ukr.Media.Одного разу представники відділу маркетингу однієї з 
численних страхових компаній Америки поставили собі за мету обзавестися 
власним логотипом, який буде розміщений на візитних картках, листівках, в 
прайс-листах і інших паперах. Маркетологи володіли скромним бюджетом, тому 
звернутися до іменитих художників вони не могли.Так доля звела страховиків зі 
скромним художником Харві Беллом, про чиїх картинах  мало кому доводилося 
чути. Белл підійшов креативно до виконання поставленого завдання - і потрапив 
точно в ціль. Він вибрав простий, що запам'ятовується малюнок - милу усміхнену 
пику, яку сьогодні знають всі від малого до великого. Не особливо розраховуючи 
на грандіозний успіх, замовники взяли роботу і розпрощалися з художником. А 
клієнти страхової компанії прийшли в захват! Ще б пак - уявіть: на бейдж у 
співробітника контори, куди ви тільки що увійшли, намальована симпатична пика 
з добродушною усмішкою. Що ще може викликати миттєве розташування? 

https://ukr.media/


Незабаром спритні підприємці, які не мали ніякого відношення до цього 
замовлення, запатентували знак. Неприємно, що й казати, але Белл не став 
оскаржувати порушення - замість цього художник запропонував вибрати день, в 
який будуть відзначати свято посмішки. Він порахував, що Всесвітній День 
усмішки буде правильніше влаштувати в похмуру погоду, коли за вікном, 
можливо, давно ллє дощ, а сонце і не думає визирати.  

 

 

                 Міжнародний  день  дівчаток    

                                                        

 

 



 

Сьогодні - Міжнародний день дівчаток 
Сьогодні за ініціативи ООН у світі відзначається Міжнародний день дівчаток. 
День був проголошений на 66-й Генасамблеї ООН 19 грудня 2011 року, а відзначати його 
почали вже наступного, 2012. Ініціатором прийняття відповідної резолюції ООН була 
Канада.Мета цього Дня досить серйозна – привернути увагу світової громадськості до 
соціальних проблем і нерівності, з якими зіштовхуються дівчатка в усьому світі, 
пов’язаних безпосередньо з їхньою приналежністю до жіночої статі. 
За даними ООН, сьогодні у світі проживає понад мільярд дівчаток. І щодня в будь-якому 
куточку світу вони зіштовхуються з дискримінацією і утисками. Так, за оцінками 
ЮНЕСКО, 130 мільйонів дівчаток віком від 6 до 17 років не навчаються в школі, а 15 
мільйонів дівчаток - половина з них в країнах Африки - ніколи не увійдуть в клас.Для 
обліку факторів, що впливають на положення дівчаток в усьому світі, необхідним є збір 
інформації. Це дозволить визначити шляхи вирішення проблем, з якими зіштовхуються 
дівчатка, а також допоможе під час розробки відповідних стратегій і програм. Тема Дня-

2018 - "Розвиток навиків: розширення можливостей дівчаток".Разом з тим в ООН 
розпочали кампанію з об'єднання зусиль партнерів та зацікавлених сторін для залучення 
необхідних інвестицій і вирішення найбільш нагальних проблем дівчаток, а також 
розширенню їх можливостей в плані працевлаштування. 
Шановні  дівчатка, вітаємо  Вас  зі  святом! Бажаємо  Вам  міцного  
здоров»я, успіхів  у навчанні  та  вашому  житті, здійснення  бажань. 
Мрійте!  Мрії  здійснюються!  
 

                                      Свято  осені 
  Осінь -  найбагатіша  пора  року  на  свої  здобутки :  городину  вже  всю  зібрано  і  
занесено  до  льохів  та  підвалів  на  зимове  збереження, садочки  звільнилися  від  
врожаїв  фрукти.  Осінь  своїми  припасами  рятує  людей  від  голоду  та  холоду, тому  й  
зимонька  не  дуже  й  лютує, бо  знає, що  в  теплій  хатині  та  гарячим  чаєм  буде  і  
затишно,  і  привітно.  Звичаєм  уже  стало  святкувати  свято  врожаю, чи  то  свято  осені. 

Веселі  ярмарки  показують  все  багатство  не  лише  осінніх  барв, але  й  багатство  

врожаїв, різноманітну  фантазію  наших  дітей  та  їх  батьків. Так  у  нашій  
Христофорівській ЗОШ  1 -111ступенів   відбулася  ярмарка – продаж, учні    школи  
виробили  своїми  руками  з  овочів  та  фруктів  різноманітних  тваринок, чого  там  
тільки  не  було:  і  черепашки  з  яблук, їжачки  з  гарбузів  та  зубочисток, гусениці  з  
помідорів, кроликів  з  кабачків,а  випечені  торти  та  пироги, булочки  жителі  села  
розібрали  враз.  І  дітям  приємно  , і  дорослим, які  із  захопленням  не  лише  
спостерігали  за  цим  дійством, а й  самі  були  учасниками  цього  свята.  Саме  свято  ще  

https://www.ukrinform.ua/tag-oon


більше  згуртувало  та  об»єднало  дорослих  та  дітей.  
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             День  Українського  козацтва 

  14  листопада  День  захисника  України  вітаємо  всіх  юнаків,  чоловіків  зі  святом.     
 Бажаємо  їм  міцного  здоров»я, мужності, сили  волі, терпіння,  чоловічих  вчинків, 
батьківського  тепла, мирного  неба, теплого  хліба, джерельної  води  і  ніякої  біди.     



Шановні  чоловіки, сини, дідусі,   пам»ятайте , на  вас  завжди  чекають  дома  : дружини,  
матері, доньки  та  синочки.                

 
1 

      Шановні  всі  жителі  села  Христофорівки!   
Христофорівський  старостат  вітає  зі  святом   Покрови  Пресвятої  Богородиці. Бажаємо  
Вам  міцного  здоров»я,    сімейного  щастя,  затишку  та  благополуччя  у  Ваші  родини. 
Хай  Пресвята  Богородиця  захистить  від   зла, воєн, хвороб  та  небезпек. 

               

                        28  жовтня – День  автомобіліста 



                Зеленої  Вам  дороги  шановні  професіонали  та  любителі. Гарних  нових  
машин, якісних  доріг, більш  дешевшого  пального, вихованих  пішоходів  та  уважних  
водіїв.  Будьте  взаємно  ввічливими  і  все  буде  добре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні  бабусі  та  
дідусі!  Вітаємо  
Вас  зі  святом  , бажаємо  добра, поваги, шани, міцного  здоров»я, вдячних  
дітей, люблячих  онуків  і  довгих, щасливих  років  життя. 

      

 

 

 

    

 

 

                                                 

28  жовтня  всі  
жителі   
України  
згадують  
День           
         

визволення  
від     
фашистських  



загарбників. 
 Вшановуючи  визволителів  у  містах, селах  громадяни  з       
  вдячністю  згадують  своїх  дідів, батьків, синів  та  доньок  - тих, хто  своїм  життям    
захистив   нашу  країну.  У  нашому  селі, вчителі  та  учні  провели  уроки – реквієми,      

 працівники  Христофорівського  старостату,  ЗДО  № 14 «Веселка» разом з  дітками, 
працівники  музею, сільського  будинку  культури, сільської  бібліотеки  та  художньої   
 студії  вшанували  наших  захисників  покладанням  квітів  до  пам»ятника  загиблих   
воїнів – визволителів.  
  Низький  уклін  і  шана  Вам  дорогі  наші  воїни : дідусі, батьки,  брати,  діти. 
 

                        Ще  не  довго  залишилось… 

Наше  село… Хто  народився  і  виріс  у  селі, той  пам»ятає  його  росяні  
світанки, голосний  спів  півнів, мукання  корів і  таємничий  туман, який  
нависає, як  старий  дідуган  над  нашою  річкою  Інгул. Як  не  любити  місце 

в  якому  ти  народився  і  виріс… І, здається, що  ще  потрібно  нашим  
людям? А  їм  потрібно  дуже  багато. Одним  з  таких  багатств  є  наш  
Христофорівський  сільський  будинок  культури, який дуже  потрібний  
нашим  жителям. Нам  потрібні  свята, які  завжди  проводились  у  
Христофорівському  сільському  клубі, потрібне  кіно  і  останній  ряд  
стільців  на  якому  любила  сидіти  молодь, потрібні  інсценівки  про  наше  
життя, гуморески  і  пісні  наших  артистів.  Вже  третій  рік   ведеться  
капітальний  ремонт  нашого  Христофорівського  будинку  культури  і  як же  
хочеться, щоб  скоріше  закінчився  ремонт  і  всі  жителі  села  зустріли  
Новорічні  свята  у  відремонтованій, теплій  і  красивій  будівлі. 

 

 

 

 

 

 

Вітання  з  Днем  народження!!! 



 

 

Ми  вітаємо всіх  іменинників з  Днем  Ангела  і  бажаємо,             
 Ангел оберігав  і  охороняв.                            
 Вітання й зичення Вам щирі,                                 
Хай доля Ваша розквіта, 
Рясні   красуються літа. 
Хай сонце Вам незгасно світить 

І серце радісно співа, 
Для Вас – усі найкращі квіти 

І найласкавіші слова. 



. 

Зичимо  їй здоров»я, добра, щастя, поваги 

І  шани  від  дітей  та  онуків. 
Хай обминають  Вас  тривоги, 
Хай  Бог  дасть щастя на  путі, 
Хай світла ,радісна дорога 

Щасливо стелиться в житті!!! 
 

Ми  вітаємо Вас зі  святом 

Вашого  Ангела,бажаємо  Вам 

Здоров»я  міцного,неба  мирного. 
Живіть  до  100  щасливих літ! 
Бажаємо  світлої радості  й  сили, 
Ласкавої долі, добра і тепла, 
Щоб ласку вам слало небесне світило, 
Здоров»ям наповнила рідна земля! 
 

. 

Ми  вітаємо її з  Днем  Ангела  і  бажаємо, 
Щоб  Ангел оберігав  і  охороняв. 
 Вітання й зичення Вам щирі, 
Хай доля Ваша розквіта, 
Рясні   красуються літа. 
Хай сонце Вам незгасно світить 

І серце радісно співа, 
Для Вас – усі найкращі квіти 

І найласкавіші слова. 
 

 

                                       Шановні  всі  жителі  села  
Христофорівки!   

Христофорівський  старостат  вітає  зі  святом   Покрови  
Пресвятої  Богородиці.Бажаємо  Вам  міцного  здоров»я  ,    
сімейного  щастя,  затишку  та  благополуччя  у  Ваші  
родини.Хай  Пресвята  Богородиця  захистить  від   зла, 
воєн, хвороб  та  небезпек. 



              

 

 

 



   28  жовтня - 



                 Свято  Автомобіліста. 

Зеленої  Вам  дороги  шановні  професіонали  та  любителі. 
Гарних  нових  машин, якісних  доріг, більш  дешевшого  
пального, вихованих  пішоходів  та  уважних  водіїв.  Будьте  
взаємно  ввічливими  і  все  буде  добре. 
 

 

 

 

 

 



Шановні  бабусі  та  дідусі!  Вітаємо  Вас  зі  святом  , 
бажаємо  добра, поваги, шани, міцного  здоров»я, вдячних  
дітей, люблячих  онуків  і  довгих, щасливих  років  життя. 
                               

          28  жовтня  всі  жителі   України  згадують  День           



         визволення  від          фашистських  загарбників. 
Вшановуючи  визволителів  у  містах, селах  громадяни  з       

  вдячністю  згадують  своїх  дідів, батьків, синів  та  доньок  
- тих, хто  своїм  життям    захистив   нашу  країну.  У  
нашому  селі, вчителі  та  учні  провели  уроки – реквієми,      

 працівники  Христофорівського  старостату,  ЗДО  № 14 
«Веселка» разом з  дітками, працівники  музею, сільського  
будинку  культури, сільської  бібліотеки  та  художньої   

 студії  вшанували  наших  захисників  покладанням  квітів  
до  пам»ятника  загиблих   воїнів – визволителів.  

  Низький  уклін  і  шана  Вам  дорогі  наші  воїни. 
Вітання  з  Днем  народження!!! 

 

 

Ми  вітаємо її з  Днем  Ангела  і  бажаємо,             Хруставка В.М.  (09.10.1953); 
Щоб  Ангел оберігав  і  охороняв.                            Довженко К.Ф. (13.10.1943) 
 Вітання й зичення Вам щирі,                                Кушніренко Н.В. (29.10.1968) 
Хай доля Ваша розквіта, 
Рясні   красуються літа. 
Хай сонце Вам незгасно світить 

І серце радісно співа, 
Для Вас – усі найкращі квіти 

І найласкавіші слова. 



. 

Зичимо  їй здоров»я, добра, щастя, поваги 

І  шани  від  дітей  та  онуків. 
Хай обминають  Вас  тривоги, 
Хай  Бог  дасть щастя на  путі, 
Хай світла ,радісна дорога 

Щасливо стелиться в житті!!! 
 

Ми  вітаємо Вас зі  святом 

Вашого  Ангела,бажаємо  Вам 

Здоров»я  міцного,неба  мирного. 
Живіть  до  100  щасливих літ! 
Бажаємо  світлої радості  й  сили, 
Ласкавої долі, добра і тепла, 
Щоб ласку вам слало небесне світило, 
Здоров»ям наповнила рідна земля! 
 

. 

Ми  вітаємо її з  Днем  Ангела  і  бажаємо, 
Щоб  Ангел оберігав  і  охороняв. 
 Вітання й зичення Вам щирі, 
Хай доля Ваша розквіта, 
Рясні   красуються літа. 
Хай сонце Вам незгасно світить 

І серце радісно співа, 
Для Вас – усі найкращі квіти 

І найласкавіші слова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товариства захисту тварин організовують різні заходи та акції по всьому світу до цього 
дня, щоб звернути увагу людей на актуальні проблеми тваринного світу і навколишнього 
середовища. Важливо, що такі дії спрямовані не тільки стосовно диких тварин, а й 



домашніх вихованців, адже навіть в наші дні випадки жорстокого поводження з 
улюбленцями досить поширені. 

Пам’ятайте, що всім братам нашим меншим потрібна турбота, ласка і ваша любов. Вони 
обов’язково відповідатимуть вам тим же! 

У багатьох ведучих телеканалу СТБ також є свої домашні улюбленці, фотографіями яких 
вони часто діляться в соціальних мережах. Наприклад, Михайло Присяжнюк дуже любить 
свого лабрадора на ім’я Річмонд: 

5 жовтня - Всесвітній день посмішки: історія свята 

Всесвітній День усмішки - це незвичайне світле свято, яке відзначають в першу 
п'ятницю жовтня     

 

 
 

Історія появи свята 

Подивимося в недалеке минуле - в середину 20 століття, 

інформує Ukr.Media.Одного разу представники відділу маркетингу однієї з 

численних страхових компаній Америки поставили собі за мету обзавестися 

власним логотипом, який буде розміщений на візитних картках, листівках, в 

прайс-листах і інших паперах. Маркетологи володіли скромним бюджетом, тому 

звернутися до іменитих художників вони не могли.Так доля звела страховиків зі 

скромним художником Харві Беллом, про чиїх картинах мало кому доводилося 

чути. Белл підійшов креативно до виконання поставленого завдання - і потрапив 

точно в ціль. Він вибрав простий, що запам'ятовується малюнок - милу усміхнену 

пику, яку сьогодні знають всі від малого до великого. Не особливо розраховуючи 

на грандіозний успіх, замовники взяли роботу і розпрощалися з художником. А 

клієнти страхової компанії прийшли в захват! Ще б пак - уявіть: на бейдж у 

співробітника контори, куди ви тільки що увійшли, намальована симпатична пика 

з добродушною усмішкою. Що ще може викликати миттєве розташування? 

Незабаром спритні підприємці, які не мали ніякого відношення до цього 

замовлення, запатентували знак. Неприємно, що й казати, але Белл не став 

оскаржувати порушення - замість цього художник запропонував вибрати день, в 

який будуть відзначати свято посмішки. Він порахував, що Всесвітній День 

усмішки буде правильніше влаштувати в похмуру погоду, коли за вікном, 

можливо, давно ллє дощ, а сонце і не думає визирати.  

https://ukr.media/


                                     День працівників карного 
розшуку 

Карний розшук ще за царя мав свою значимість і силу. У 1918 році Наркомат 
внутрішніх справ УРСР затвердив Положення про організацію відділів 
карного розшуку.   Центральне управління карного розшуку – Центророзшук, 
було організовано в жовтні 1918 року. З того часу при місцевих органах 
міліції почали діяти спеціальні підрозділи «для охорони порядку шляхом 
негласного розслідування злочинів кримінального характеру та боротьби з 
бандитизмом». Довгі роки ця служба розвивалася і вдосконалювалася.    
Карний розшук – одне з найбільших і найважливіших підрозділів МВС. 
Служба оперативників постійно пов’язана з ризиком і самовідданістю. 
Погоні, перестрілки, засідки, зустрічі зі злочинцем один на один – до всього 
цього співробітник карного розшуку повинен бути готовий щодня, 
щогодини. 

 День  працівників  карного  розшуку 

                                      

 



 

                                               Міжнародний  день  
дівчаток 

 

Сьогодні - Міжнародний день дівчаток 

11.10.2018 09:35 

2476 

Сьогодні за ініціативи ООН у світі відзначається Міжнародний день дівчаток. 

День був проголошений на 66-й Генасамблеї ООН 19 грудня 2011 року, а відзначати його 

почали вже наступного, 2012. Ініціатором прийняття відповідної резолюції ООН була 

Канада.Мета цього Дня досить серйозна – привернути увагу світової громадськості до 

соціальних проблем і нерівності, з якими зіштовхуються дівчатка в усьому світі, 

пов’язаних безпосередньо з їхньою приналежністю до жіночої статі. 

За даними ООН, сьогодні у світі проживає понад мільярд дівчаток. І щодня в будь-якому 

куточку світу вони зіштовхуються з дискримінацією і утисками. Так, за оцінками 

https://www.ukrinform.ua/tag-oon


ЮНЕСКО, 130 мільйонів дівчаток віком від 6 до 17 років не навчаються в школі, а 15 

мільйонів дівчаток - половина з них в країнах Африки - ніколи не увійдуть в клас.Для 

обліку факторів, що впливають на положення дівчаток в усьому світі, необхідним є збір 

інформації. Це дозволить визначити шляхи вирішення проблем, з якими зіштовхуються 

дівчатка, а також допоможе під час розробки відповідних стратегій і програм. Тема Дня-

2018 - "Розвиток навиків: розширення можливостей дівчаток".Разом з тим в ООН 

розпочали кампанію з об'єднання зусиль партнерів та зацікавлених сторін для залучення 

необхідних інвестицій і вирішення найбільш нагальних проблем дівчаток, а також 

розширенню їх можливостей в плані працевлаштування. 

Шановні  дівчатка, вітаємо  Вас  зі  святом! Бажаємо  Вам  міцного  здоров»я, успіхів  у 

навчанні  та  вашому  житті, здійснення  бажань. Мрійте!  Мрії  здійснюються.!  

                                                       Свято  осені 
  Осінь -  найбагатіша  пора  року  на  свої  здобутки :  городину  вже  всю  зібрано  і  
занесено  до  льохів  та  підвалів  на  зимове  збереження, садочки  звільнилися  від  
врожаїв  фрукти. Щось  гарні  господині  заквасили  за  рецепрами  своїх  бабусь, щось  
сховали  на  зиму, з  чогось  приготували  смачнюще  варення.  Осінь  своїми  припасами  
рятує  людей  від  голоду  та  холоду, тому  й  зимонька  не  дуже  й  лютує, бо  знає, що  в  
теплій  хатині  та  гарячим  чаєм  буде  і  затишно,  і  привітно.  Звичаєм  уже  стало  
святкувати  свято  врожаю, чи  то  свято  осені. 

Веселі  ярмарки  показують  все  багатство  не  лише  осінніх  барв, але  й  багатство  
врожаїв, різноманітну  фантазію  наших  дітей  та  їх  батьків. Так  у  нашій  
Христофорівській ЗОШ  1 -111ступенів   відбулася  ярмарка – продаж, учні    школи  
виробили  своїми  руками  з  овочів  та  фруктів  різноманітних  тваринок, чого  там  
тільки  не  було:  і  черепашки  з  яблук, їжачки  з  гарбузів  та  зубочисток, гусениці  з  
помідорів, кроликів  з  кабачків,а  випечені  торти  та  пироги, булочки  жителі  села  
розібрали  враз.  І  дітям  приємно  , і  дорослим, які  із  захопленням  не  лише  
спостерігали  за  цим  дійством, а й  самі  були  учасниками  цього  свята.  Саме  свято  ще  
більше  згуртувало  та  об»єднало  дорослих  та  дітей.  
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                                           День  Українського  козацтва 

               14  листопада  День  захисника  України  вітаємо  всіх  
юнаків,  чоловіків  зі  святом.     

        Бажаємо  їм  міцного  здоров»я, мужності, сили  волі, 
терпіння,  чоловічих  вчинків,        



       батьківського  тепла, мирного  неба, теплого  хліба, 
джерельної  води  і  ніякої  біди.     

Шановні  чоловіки, сини, дідусі,   пам

»ятайте , на  
вас  завжди  чекають  дома  : дружини,  матері, доньки  та  
синочки.  

                                       Шановні  всі  жителі  села  
Христофорівки!   

Христофорівський  старостат  вітає  зі  святом   Покрови  
Пресвятої  Богородиці.Бажаємо  Вам  міцного  здоров»я  ,    
сімейного  щастя,  затишку  та  благополуччя  у  Ваші  
родини.Хай  Пресвята  Богородиця  захистить  від   зла, 
воєн, хвороб  та  небезпек. 



              

 

 

 



   28  жовтня - 



                 Свято  Автомобіліста. 

Зеленої  Вам  дороги  шановні  професіонали  та  любителі. 
Гарних  нових  машин, якісних  доріг, більш  дешевшого  
пального, вихованих  пішоходів  та  уважних  водіїв.  Будьте  
взаємно  ввічливими  і  все  буде  добре. 
 

 

 

 

 

 



Шановні  бабусі  та  дідусі!  Вітаємо  Вас  зі  святом  , 
бажаємо  добра, поваги, шани, міцного  здоров»я, вдячних  
дітей, люблячих  онуків  і  довгих, щасливих  років  життя. 
                               

          28  жовтня  всі  жителі   України  згадують  День           



         визволення  від          фашистських  загарбників. 
Вшановуючи  визволителів  у  містах, селах  громадяни  з       

  вдячністю  згадують  своїх  дідів, батьків, синів  та  доньок  
- тих, хто  своїм  життям    захистив   нашу  країну.  У  
нашому  селі, вчителі  та  учні  провели  уроки – реквієми,      

 працівники  Христофорівського  старостату,  ЗДО  № 14 
«Веселка» разом з  дітками, працівники  музею, сільського  
будинку  культури, сільської  бібліотеки  та  художньої   

 студії  вшанували  наших  захисників  покладанням  квітів  
до  пам»ятника  загиблих   воїнів – визволителів.  

  Низький  уклін  і  шана  Вам  дорогі  наші  воїни. 
Вітання  з  Днем  народження!!! 

 

 

Ми  вітаємо її з  Днем  Ангела  і  бажаємо,             Хруставка В.М.  (09.10.1953); 
Щоб  Ангел оберігав  і  охороняв.                            Довженко К.Ф. (13.10.1943) 
 Вітання й зичення Вам щирі,                                Кушніренко Н.В. (29.10.1968) 

Хай доля Ваша розквіта, 
Рясні   красуються літа. 
Хай сонце Вам незгасно світить 

І серце радісно співа, 
Для Вас – усі найкращі квіти 

І найласкавіші слова. 



. 

Зичимо  їй здоров»я, добра, щастя, поваги 

І  шани  від  дітей  та  онуків. 
Хай обминають  Вас  тривоги, 
Хай  Бог  дасть щастя на  путі, 
Хай світла ,радісна дорога 

Щасливо стелиться в житті!!! 
 

Ми  вітаємо Вас зі  святом 

Вашого  Ангела,бажаємо  Вам 

Здоров»я  міцного,неба  мирного. 
Живіть  до  100  щасливих літ! 
Бажаємо  світлої радості  й  сили, 
Ласкавої долі, добра і тепла, 
Щоб ласку вам слало небесне світило, 
Здоров»ям наповнила рідна земля! 
 

. 

Ми  вітаємо її з  Днем  Ангела  і  бажаємо, 
Щоб  Ангел оберігав  і  охороняв. 
 Вітання й зичення Вам щирі, 
Хай доля Ваша розквіта, 
Рясні   красуються літа. 
Хай сонце Вам незгасно світить 

І серце радісно співа, 
Для Вас – усі найкращі квіти 

І найласкавіші слова. 
 


