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    … І ніжне джерельце,що плекав Аркас 

    Від щирого серця з думкою про нас…                                            
                                                 Будні  влади 

Привітання міського голови з Днем ветерана та Міжнародним 
днем людей похилого віку

         Дорогі наші ветерани, представники старшого покоління! Прийміть 
найщиріші привітання з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня 
ветерана. Ця дата – не нагадування про вік, а чудова можливість сказати теплі 
слова вдячності батькам, ветеранам війни, праці, пенсіонерам за внесок у 
розвиток Баштанщини, за багаторічну добросовісну працю, доброту та 
мудрість. Піклування про людей похилого віку – справа всього суспільства, адже саме старші люди зберегли для нас найкращі національні традиції, навчили долати труднощі та бути достойними свого краю і держави. Прийміть слова глибокої вдячності за все, що зроблено вами заради нашого майбутнього. Ваша праця, подвиг, ставлення до людей – це приклад для наслідування сучасній молоді.Нехай осіння пора, в яку ви вступили, буде світлою й ласкавою, сповненою душевним теплом, увагою і турботою близьких! Довгих і 



щасливих вам років життя! Будьте здорові, радійте успіхам дітей та онуків! Миру вам, оптимізму і благополуччя!   
                                  З повагою – голова об’єднаної громади Іван РУБСЬКИЙ 

Шановні , дорогі  наші  люди  похилого  віку  та  ветерани!   

Христофорівський  старостат  вітає  Вас з  святом Міжнародного дня людей похилого віку та  Днем  ветерана. Бажаємо  Вам    сімейного затишку , достатку, добра  і  радості  бажаєм , здоров’я  Вам  на  всі  літа!  Хай  сонце  весело  Вам  сяє, Хай  квітне  в  серці  доброта. Хай  світять  Вам  життєві  долі, Хай  обминає  Вас  журба. Бажаєм  Вам  від  всього  серця  любові,  щастя  і  добра.  Многая  і   благая  літа. Наші  працівники  Христофорівського  старостату  т.в.о.старости  Олена Золотухіна  , фахівець  соціальної  роботи  Наталія  Бугай  вручили  продовольчі  пайки  нашим  ветеранам  та людям  похилого  віку.  Низький  уклін  вам  ветерани  та  люди  похилого  віку  за  вашу  турботу,   наполегливість ,доброту,  тяжку  та  кропітку  роботу,  за  той  час що  Ви  працювали  і будували  для  нащадків. 
 

Привітання   міського  голови з  Днем  працівників   освіти 

Шановні вчителі, працівники освіти, ветерани освітянської ниви! 

 Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем працівників освіти. У цей день бажаю вам міцного здоров'я, мужності, стриманості та великого терпіння, адже виховання та навчання ніколи не було легкою справою. Вам вірять, вас люблять і шанують. Ми схиляємо голови перед мудрістю учителя, вихователя, зусиллями якого твориться майбутнє нашого краю, всієї нашої держави. Ви сумлінно виконуєте свій професійний обов’язок, вчите нашу учнівську молодь пізнавати нове і пам’ятати про те, якого ми роду. А також вдосконалюєте себе як професіоналів педагогічної справи. І щороку показуєте високі результати своєї роботи. 
 Місцева влада з турботою ставиться до дітей з особливими освітніми потребами і з цією метою виділено кошти для продовження реконструкції Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру. Тож, шановні педагоги, бажаю вам незгасимої енергії, квітучого здоров'я, нових здобутків та перемог. Нехай кожен новий день буде наповнений щасливими моментами і вдячними посмішками ваших учнів та вихованців! 



 

                                                          З повагою – голова об’єднаної громади Іван РУБСЬКИЙ 

Багато  різних потрібних  професій  існує  у  світі,  однією  з  таких  професій  є  
професія  ріелтора.  Професія, яка  в  Україні  відзначається  9  жовтня 

 
 

 

 
  Успіхів  Вам, шановні  ріелтори!  Здоров»я, щастя,  терпіння, гарних  клієнті,  уміння  знаходити  спільну  мову  і  з  клієнтом  і  з  господарем,  бути  чесними  і  надійними, впевненими  і відвертими,  вміти  завжди  знаходити  варіанти  для  покупця  або  квартиранта. 



 
 Шановні  художники  об»єднаної  територіальної  громади  Баштанської  міської  ради! Христофорівський  старостат  вітає  Вас  з  Днем   художника! Шановна  наша  Майстрине , Людмила  Василівно!  Ми  вітаємо  Вас  з  професійним  святом. Бажаємо  Вам  натхнення,  здоров»я,  творчих  злетів,  вдячних  і  талановитих  студійців, поваги  та  шани  за  Ваш  нелегкий,  але  такий  потрібний  труд. Низький  уклін  і  Господнє  благословення. Хай  процвітає  наша  народна  студія  « Веселі  акварелі» 

                                                                                        Христофорівський  старостат 

 

Дорогі  наші  дівчатка: донечки,мами, бабусі, кохані,жінки! 

Христофорівський  старостат  вітає  Вас  з Міжнародним  днем  
дівчаток.  Бажаємо  Вам  здоров»я  міцного,  кохання  щирого,  
настрою  гарного, здійснення  мрій,  підтримки  від  рідних  та  
близьких. 



                                                        

                
Христофорівський  старостат 

            14  жовтня відзначається  свято 

 
                      Шановна  Громадо! 

 Шановні  захисники  нашої  Вітчизни  і  народу!  
Христофорівський  старостат  вітає  Вас  із  святами Покрови  
Пресвятої  Богородиці, Днем  українського  козацтва,  Днем  
захисника  України.  14 жовтня на Святу Покрову, у День Українського козацтва, 
українці відзначають державне свято – День Захисника України. День, який по праву 
належить героям – захисникам, усім, хто любить і захищає Батьківщину. День, який 
уособлює величезний патріотизм, мужність, відданість, силу, честь і обов’язок, доблесть і 
героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі. Щирі 
вітання з нагоди Дня Захисника України!!! Щирі слова Подяки, Шани і Поваги ветеранам, 
учасникам бойових дій на Сході України, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та 
матерям воїнів – героїв за мирне небо над нами.Від усієї душі бажаю всім миру і здоров’я, 
щасливих прийдешніх днів, успішного вирішення справ, реалізації планів та задумів, сили 
і твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та комфорту в родинах, світла і тепла, 
добра і любові. Нехай з нами завжди буде правда і перемога задля щасливого майбутнього 
наших нащадків, задля процвітання нашої громади і рідної України! 



  

                          Шановні  наші  сільські  жінки! 

Христофорівський  старостат  вітає  Вас  і  Ваші  родини  зі  
святом . Бажаємо  Вам  міцного  здоров’я,  сімейного  благополуччя,  
достатку,  затишку, підтримки  від  рідних  та  близьких, гарного  
настрою,  здійснення  мрій, поваги  та шани.  Сільські жінки становлять понад чверть населення планети. Вони відіграють значну роль у розвитку економік сільських районів і в промислово розвинених, і в країнах, що розвиваються. Окрім того, саме їм належить неоціненна роль берегинь родинного затишку, вони народжують і виховують дітей, доглядають за хворими, старими та немічними. Понад 8 мільйонів українок мешкає в сільській місцевості, але увага держави  до  села та її мешканців  залишається вкрай слабкою. Українські сільські жінки потерпають найбільше від безробіття, домашнього насильства, швидко спрацьовуються та старіють. Серед   основних проблем, які потребують державного регулювання, є  скорочення чисельності молодих жінок у сільській місцевості.  Найбільше  на сільських територіях проживає жінок  у віці 55 років і 
старше. Не шанобливе  ставлення до сільських жінок у соціумі, 
незадовільні   умови праці та життя спричинили міграцію молодих жінок, яка 
майже вдвічі перевищила міграцію молодих чоловіків із сільської місцевості. 
Якщо на початку 1990-х середній вік мігрантів складав 36-37 років, то надалі він 
поступово знижувався. Дані опитування „Життєві шляхи населення України” 
дозволили визначити середній вік мігрантів в сільській місцевості - 33,4 роки. 
Переважна більшість трудових мігрантів із села  - це  жінки, які  не 



планують  повертатися в Україну. 

 

                                          16  жовтня  Всесвітній  день  хліба 

За легендою це сталося, через недогляд раба, який готував тісто - воно підкиснуло й, 
аби уникнути покарання, він усе ж таки ризикнув спекти коржі. 
З'ясувалося, що вони вийшли пишнішими, рум'янішими та й смачнішими, ніж з прісного 

тіста.  

3. Існувала пряма залежність між ступенем свіжості хліба та соціальним статусом його 
споживачів. Так, королівська родина їла хліб свіжоспечений, білий. 

Вчорашній хліб призначався для знаті. Хліб дводенної випічки - для дрібної шляхти. 
Хліб триденний отримували ченці та студенти, а хлібом, випеченим чотири дні тому, 
харчувалися ремісники. 

 

4. В Україні завжди віддавали перевагу житньому хлібу, а пшеничний випікали на великі 
свята – Різдво, Паску, весілля.  
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5. В десятому столітті у Візантійській імперії пекарі, які постачали населення хлібом, 
звільнялися від усіх податків і повинностей. Це потрібно було для того, щоб кожен житель 
міг в будь-який момент отримати хліб.  

 

6. Перший в світі Музей хліба з'явився в 1955 році в місті Ульм (Німеччина). В одному з 
колишніх комор фабриканта  Віллі  Ейслі  була відкрита  для  відвідувачів  постійна 
експозиція, котра відтоді постійно поповнювалася і оновлювалася. 

У колекції музею хліба зібрано більше 18 тисяч експонатів, що розповідають 
про історію вирощування зерна, про вдосконалення знарядь праці хліборобів, 
мельників і пекарів, про значення хліба в історії людства. 

 

7. В 1266-му році в Англії був прийнятий закон, який регулював масу хлібобулочних 
виробів, а також їх вартість і оплату роботи пекарів. 
Дивно те, що він проіснував цілих 600 років! Так, тільки в 2008-му році  уряд 
дозволив випікати хліб, який важить менше 600 грамів! 

 

8. З одного зернятка отримуємо приблизно 20 міліграмів борошна, для випікання одного 
буханця потрібно борошна з приблизно 10 тисяч зернят. 
9. Сумарний об'єм води, яка використовується для вирощення пшениці та виготовлення 
однієї буханки хліба понад 1600 літрів. 
10. Кожен день у світі люди з’їдають близько 9 мільйонів буханок хліба! 
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                             24жовтня День  ООН 

                   День Організації Об'єднаних Націй 

 

Офіційна назва англ. United Nations Day 

День Організації Об'єднаних Націй, також День ООН — це день народження Організації 
Об'єднаних Націй. 24 жовтня 1945 року, після того, як більшість держав-засновників ратифікували договір про створення всесвітнього органа, була офіційно створена Організація Об'єднаних Націй. У 1971 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію, в якій вона рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято.[2] Традиційно в цей день у всьому світі проводяться зустрічі, дискусії та виставки, присвячені цілям Організації та її досягненням. Традиційно в День Організації Об'єднаних Націй в залі Генеральної Асамблеї проводиться міжнародний концерт.[1] Іноді влаштовуються спеціальні заходи, на яких Організація Об'єднаних Націй за допомогою електронних засобів комунікації зв'язується з різними містами світу. 

                                 25  жовтня День  автомобіліста 
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                                                                    Христофорівський  старостат 

             26  жовтня   Міжнародний  день  шкільних  бібліотек 

                                          16  жовтня  Всесвітній  день  хліба 

За легендою це сталося, через недогляд раба, який готував тісто - воно 
підкиснуло й, аби уникнути покарання, він усе ж таки ризикнув спекти 
коржі. 
З'ясувалося, що вони вийшли пишнішими, рум'янішими та й смачнішими, ніж 

з прісного тіста.  

3. Існувала пряма залежність між ступенем свіжості хліба та соціальним 
статусом його споживачів. Так, королівська родина їла хліб свіжоспечений, 
білий. 
Вчорашній хліб призначався для знаті. Хліб дводенної випічки - для 
дрібної шляхти. 
Хліб триденний отримували ченці та студенти, а хлібом, випеченим чотири 
дні тому, харчувалися ремісники. 
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4. В Україні завжди віддавали перевагу житньому хлібу, а пшеничний випікали 
на великі свята – Різдво, Паску, весілля.  
5. В десятому столітті у Візантійській імперії пекарі, які постачали населення 
хлібом, звільнялися від усіх податків і повинностей. Це потрібно було для 
того, щоб кожен житель міг в будь-який момент отримати хліб.  

 

6. Перший в світі Музей хліба з'явився в 1955 році в місті Ульм (Німеччина). В 
одному з колишніх комор фабриканта  Віллі  Ейслі  була відкрита  для  
відвідувачів  постійна експозиція, котра відтоді постійно поповнювалася і 
оновлювалася. У колекції музею хліба зібрано більше 18 тисяч експонатів, що 
розповідають про історію вирощування зерна, про вдосконалення знарядь праці 
хліборобів, мельників і пекарів, про значення хліба в історії людства. 

 

7. В 1266-му році в Англії був прийнятий закон, який регулював масу 
хлібобулочних виробів, а також їх вартість і оплату роботи пекарів. 
Дивно те, що він проіснував цілих 600 років! Так, тільки в 2008-му році  
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уряд дозволив випікати хліб, який важить менше 600 грамів! 

 

8. З одного зернятка отримуємо приблизно 20 міліграмів борошна, для 
випікання одного буханця потрібно борошна з приблизно 10 тисяч зернят. 
9. Сумарний об'єм води, яка використовується для вирощення пшениці та 
виготовлення однієї буханки хліба понад 1600 літрів. 
10. Кожен день у світі люди з’їдають близько 9 мільйонів буханок хліба! 

 

                             24жовтня День  ООН 

                   День Організації Об'єднаних Націй 

День Організації Об'єднаних Націй 

 

День Організації Об'єднаних Націй, також День ООН — це день 
народження Організації Об'єднаних Націй. 24 жовтня 1945 року, після того, як більшість держав-засновників ратифікували договір про створення всесвітнього органа, була офіційно створена Організація Об'єднаних Націй. У 1971 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла 
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резолюцію, в якій вона рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято.[2] Традиційно в цей день у всьому світі проводяться зустрічі, дискусії та виставки, присвячені цілям Організації та її досягненням. Традиційно в День Організації Об'єднаних Націй в залі Генеральної Асамблеї проводиться міжнародний концерт.[1] Іноді влаштовуються спеціальні заходи, на яких Організація Об'єднаних Націй за допомогою електронних засобів комунікації зв'язується з різними містами світу. 
                                                 26  жовтня                                                  

                     Міжнародний день шкільних бібліотек 

 

  

    Засновником цієї календарної події виступає всесвітня організація ЮНЕСКО, за ініціативою Міжнародної асоціації шкільних бібліотек і вперше свято було проведено в 1999-му році. Дата святкування Міжнародного дня шкільних бібліотек в багатьох країнах, зокрема і в Україні - щорічно в четвертий понеділок жовтня. В Англії, наприклад, цей День відзначається в перший понеділок жовтня і приурочений до початку шкільних канікул, коли настає перший день їхнього Національного Тижня дитячої книги, що включає в себе і національний День поезії, який проводиться в четвер. Важливість забезпечення та поширення грамотності, всіляке сприяння належному навчанню - один з основних пріоритетів сучасного суспільства й атмосфера, яка створюється професійними бібліотекарями, найбільш сприятлива у цьому процесі. Нагадаємо, за даними проекту DilovaMova.com, національний День бібліотек в Україні відзначається щорічно 30-го вересня. В 2020 році Міжнародний день шкільних бібліотек припадає на 26 жовтня. 
                                            Шановні  шкільні  бібліотекарі! 

Вітаємо  Вас  з святом - Міжнародним  днем  шкільних  бібліотек.  Бажаємо  Вам  творчого  запалу,  міцного  здоров’я, сімейного  благополуччя,  гарних,  допитливих  читачів та  поповнення  шкільних  бібліотек. 
                                                                                Христофорівський  старостат 

28  жовтня   День  визволення  України  від  фашистських         
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                                             Загарбників 

 
   28 жовтня Україна вшановує 75-ту річницю вигнання нацистських окупантів із України. 
В цей день вшановують українців, які віддали життя, виганяючи нацистських окупантів, 
будучи в лавах Червоної армії або Української повстанської армії. 
   Вигнання нацистів з українських територій стало можливим завдяки масовій участі 
українців у лавах як Червоної армії, так і українського визвольного руху (ОУН та УПА). 
Український вимір Другої світової війни – це боротьба на всіх фронтах і театрах воєнних 
дій: не тільки на Східному фронті, а й в лавах руху опору інших країн, арміях союзників, 
що воювали в Італії і Франції, на Далекому Сході та на Тихоокеанському театрі воєнних 
дій. Ми маємо пам’ятати усіх. 
   Вигнання нацистів з України стало можливим завдяки об’єднанню зусиль всієї 
антигітлерівської коаліції та визвольних антинацистських рухів. Спільна перемога не була 
б можливою без спільних зусиль. 
   На боці антигітлерівської коаліції на фронтах Другої світової війни боролося українців 
більше, ніж, наприклад, британців. Сукупні людські втрати України склали значно більше, 
ніж втратили у цій війні Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Польща, Канада та 
Франція. 
   Вигнання нацистських поневолювачів не принесло Україні спокою і свободи, а 
обернулося поверненням комуністичного терору, масовими депортаціями, 
переслідуванням інакодумців. 
   Вигнання нацистів стало вагомим кроком до здобуття Україною Незалежності. 
   Досвід боротьби із нацизмом вчить, що війна завжди закінчується у столиці агресора. 
Історичнадовідка 

   Друга Світова війна розпочалася для України 1 вересня 1939 року із бомбардувань 
Львова силами Люфтваффе. 11 вересня частини вермахту увійшли до Галичини, але за 
таємними домовленостями між Гітлером та Сталіним німецькі війська за 2 тижні 
відступили на захід. 
   17 вересня 1939 року у війну на боці нацистського агресора вступив СРСР. 
   22 червня 1941 р. розпочалася війна між вчорашніми союзниками – ІІІ Рейхом та СРСР, 
в результаті чого до кінця року більша частина України була окупована німецькими 
військами. 
   У грудні 1941 – січні 1942 рр. радянські війська організували перший великий 
контрнаступ на території України, але були зайняті лише незначні ділянки в Криму та під 
Барвінковим. Спроба в навесні 1942 року розвинути попередній успіх призвела в Криму та 
під Харковом до двох катастрофічних поразок радянських сил та їхнього відступу аж до 
Волги. У результаті вся українська територія була зайнята німецькими військами. 
   У лютому 1943 року, розвиваючи наступ після перемоги під Сталінградом, радянські 
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війська зайняли Харків та деякі інші українські міста, але вже в березні 1943 року 
залишили їх внаслідок німецького контрнаступу. 
   Лише восени 1943 року розпочалося остаточне вигнання нацистських окупантів з 
України. 
   28 жовтня 1944 року радянські війська вийшли на околиці міста Чоп на Закарпатті, але 
боротьба на цій ділянці розтягнулася аж до 25 листопада – лише тоді нацистські окупанти 
були вигнані з України остаточно. 
   У вигнанні окупантів брала участь вся Україна: регулярні радянські війська та 
червоні партизани (разом понад 3 млн. солдат-українців), національне підпілля на чолі з 
Українською повстанською армією (близько 100 тис. вояків) та бійці на усіх інших 
фронтах світу, що наближали спільну перемогу над Гітлером. 
   Але подіями жовтня-листопада 1944 року війна не скінчилася – українці воювали в 
Європі до 8 травня 1945 року та в Азії – до 2 вересня. На Батьківщині збройний спротив 
радянській владі тривав ще понад десятиліття. 
   Вигнання нацистських окупантів супроводжувалося вчиненням масових злочинів, які 
організував сталінський режим і радянські війська з вини його командування: 
   1. На найнебезпечніших ділянках фронту масово використовувалися «чорносвитники» – 

поспіхом мобілізоване радянським командуванням (польовими військкоматами) місцеве 
населення – яке кидали у бій непідготовленим, необмундированим та неозброєним, що 
можна розглядати як свідому спробу знищення українського населення. 
   2. Українські армійські частини Радянської армії у 1943-44 рр. використовувалися в боях 
проти національного підпілля, що означало братовбивчу війну між українцями, які 
служили у РСЧА та УПА. 
   3. В очищеному від німців Криму у 1944 році радянською владою будо здійснено низку 
депортацій, зокрема повністю виселено до Середньої Азії кримських татар (180 тис.). 
   4. Українці продовжували зазнавати втрат і після закінчення війни, масові репресії 
продовжувалися до самої смерті Сталіна. На Західній Україні під час придушення 
національного руху за різними даними було вбито 150 тис., заарештовано 130 тис. та 
депортовано  понад 200 тис. осіб. 
   5. Внаслідок організованого голоду у 1946-47 рр. в Україні загинуло до 1 млн. осіб. 
   Кількість військових і цивільних жертв війни оцінюється істориками у 8 – 10 млн. 
українців. 700 міст, 28 тис. сіл, 16 тис. підприємств були пошкоджені або знищені 
внаслідок боїв і каральних дій окупантів. 
 

 

                      Привітання  з  днем  народження 

Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  

ради щиро вітає всіх іменинників, хто святкує  свій день народження 

вжовтніІ  місяці. 
Свій65  річний  ювілей  
відзначає Настич І.Ю   

(20.10.1960р.н.) 

Наливаний В.М. 
(10.10.1960р.н) 



Федорчук С.О.(06.10.1960) 

75  річчя   відзначвє  Вареник Н.А. (15.10.1945);  

80  річчя  відзначвє  УсаченкоА.П. (31.10.1940) 

  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! 

Привітання  з  днем  народжння  Жителів  села Христофорівки , хто  
народився  у  жовтні  місяці 

 

 

 

 

 


