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    … І ніжне джерельце,що плекав Аркас 
    Від щирого серця з думкою про нас…                                            

 
                                            Будні  влади             
 
Акція  «За  чисте  довкілля»  в  Баштанській  громаді  триває.  
 

 
 
Міська  рада запрошує 19  квітня  долучитися  до  акції  із  
благоустрою, поліпшення  санітарного  стану  довкілля  та  
озеленення. 
1 квітня, понеділок 

Оголошення 

Шановні   жителі  села  Христофорівки! 

Просимо  Вас  прийняти  участь  у  Акції  «Чисте  довкілля».  

Прибирання  центрального  стадіону  та  паркової  зони. Акція  

відбудеться 24.04.2019р. 

з  10.00год  до  18.00 год. з  собою  мати : поліетиленові  пакети, перчатки, 

палки  для  бумаги  та  поліетиленових  пакетів, граблі, сапи.    

 Христофорівський  ТОВК  



 
 

Оголошення 

Шановні   жителі  села  Христофорівки! 

Просимо  Вас  прийняти  участь  у  прибиранні  кладовищ:  Центральне  

кладовище, кладовище  на  Балацкове  та  на  Поселянці. Прибирання  

відбудеться 25.04.2019р. з  10.00год.з  собою  мати  технічний  інвентар.    

 Христофорівський  ТОВК  

 
 

Міжнародний день птахів ( День 

орнітолога) 

Учні  Христофорівської  школи    виготовили  годівнички  для  

птахів, які  повернулися  до  рідних  місць. 

 

На січень 2017 року, за даними IOC World Bird List, науці відомо 10 672 видів нині живих 
птахів (всього 20 344 підвидів), а також 156 видів в даний час знаходяться під загрозою 
вимирання. 

А Ви знали, що єдиний в світі птах, у якої взагалі немає крил, це Ківі. Він живе в Новій 
Зеландії. 

Температура тіла птахів на 7-8 градусів вище, ніж у людини, а серце птаха б’ється близько 
400 разів на хвилину. Це під час відпочинку. І близько 1000 ударів в хвилину під час польоту! 



У польоті птахи здатні розвивати швидкість понад 320 км / год, наприклад це робить сокіл 
сапсан під час полювання. А ще вони дуже швидко бігають. Знаменитий страус розгоняється 
до 60 км / год. Деякі види птахів - прекрасні плавці, а самим «розумним» птахом можна 
назвати звичайного горобця. На 100 грам маси його тіла приходиться 4,37 грамів мозку. Для 
порівняння: у коня - 0,1 грама мозку на кілограм маси, а у крокодила - не більш 0,007 г / кг. 

Міжнародний день птахів відзначається з 1906 року 1 квітня, після підписання та набуття 
чинності «Міжнародною конвенцією з охорони птахів, корисних в сільському господарстві», 
до якої, наприклад, Радянський Союз приєднався в 1927 році. 

«Міжнародна конвенція з охорони птахів, корисних в сільському господарстві» була 
підписана 19 березня 1902 року. Її підписали уряди Німеччини, Австро-Угорщини, Бельгії, 
Іспанії, Франції, Греції, Люксембургу, Монако, Португалії, Швеції та Швейцарії. Вона набула 
чинності 12 грудня 1905 року і стала першою міжнародною конвенцією в області захисту 
навколишнього середовища. 

У 1918 році новий революційний уряд колишньої Російської Імперії поспішив 
приєднатися до цього поважного документу, підписавши «Міжнародний договір про 
перелітних птахів». Це було важливо і для того, щоб продемонструвати і зміцнити свою 
хитку легітимність в очах світової спільноти і було сприйнято позитивно.8 жовтня 1950 
року на зміну документу 1902 року в Парижі було підписано «Міжнародну конвенцію про 
охорону птахів». На відміну від попереднього документа, конвенція розглядала вже всі види 
птахів, а не тільки корисні для сільського господарства. За традицією минулих років, в цей 
час в очікуванні пернатих розвішуються шпаківні, синичники, гоголятники та інші «пташині 
будиночки». 

В якійсь мірі це є і неофіційним святом орнітологів. Адже кому, як не їм знати особливості 
птахів і їх потребу в нашій про них турботі. Також цей День є хорошим приводом, щоб 
привернути увагу громадськості до вивчення і збереження птахів, а також поширенню 
наукових знань про них. Хто краще знає птахів, ніж орнітолог? Деякі видання та 
громадськість виступили з ініціативою відзначати професійне свято орнітологів в цей день. 
Проект DilovaMova.com приєднується до цієї ініціативи. 

Тому, хай поки що і не офіційно, але ми вітаємо всіх любителів птахів і професійних 
орнітологів з Міжнародним днем птахів!Успіхів вам і всім нашим пернатим! З Днем птахів! 
 квітня, понеділок  

1 квітня – День Сміху! 

 

Чому, коли сам себе лоскочешь - не лоскотно? Лоскіт викликає подразнення дотикових 
рецепторів на шкірі. Їх чутливість контролюється спинним і головним мозком. Якщо 
роздратування викликано дотиком інший частини власного тіла, про який мозку 
повідомляють рецептори доторкнувшийся частини, мозок притупляє чутливість рецепторів, 



не допускаючи виникнення лоскоту. Цей механізм дозволяє уникати «помилкової тривоги» 
при виконанні головної функції лоскоту - оповіщення про присутність на шкірі сторонніх 
істот, які можуть виявитися паразитами. 

Правда в тому, що сміх буває різний і є люди, які зовсім воліють уникати  подібного 
вираження почуттів і емоцій. Причина проста - обтяжливе інформаційне поле постійно 
намагається підвести нас до одного і того ж питання: «А чому радіти?». І тим не менше, 
навіть у самій наймудрішій Книзі всіх часів і народів, у Святому Письмі, в першому посланні 
до Солунян, є такі слова: «Завжди радійте.». 

У міжнародному календарі здавна, ще з XVI-го - XVII-го століття прописався один 
специфічний і популярний у всьому світі святковий день, який відзначається 1-го квітня - 
День сміху або ж День жартів і розіграшів. Не будемо заглиблюватися в історичні корені 
цього особливого дня, але скажемо: хороший жарт – справжній і потужний інструмент 
радості. Відомо, що радість не завжди викликає посмішку, хоча є і не згодні з таким 
твердженням. Справедливіше можна було б вказати на те, що радість не завжди викликає 
сміх, а частіше все-таки саме це і переслідує. Який жарт хороший? Який поганий? Чому? 
Навіщо все це взагалі треба? 

2 квітня, вівторок  

Міжнародний день дитячої книги

 
 
У  приміщенні  Христофорівської  бібліотеки відбулася  зустріч  книги  з  її читачами – 
дітьми  та дорослими. Мабуть, наші  предки  недарма  були  впевнені  в  тому, що «Хто  
багато  читає, той  багато  знає».  Під час діалогу  між  старшим  поколінням  і  молодшим.  
Діти  поділились  з  дорослими  своїми  думками  про  улюблені  твори, а  ті  в  свою  чергу  
розказали  їм  про  книги  їх  дитинства. Єдине з чим  погодились  всі  присутні, так це  з  
тим, що «…книга  дійсно  вчить, як  на  світі  жить».   



 

Багіра, чорна пантера з казки про Мауглі, в англійському оригінальному варіанті - 
чоловічої статі, це «він», а американські діти впевнені, що історія Еллі, Опудала, Залізного 
Дроворуба і Сміливого Лева закінчується з відльотом Гудвіна додому і поверненням Еллі в 
Канзас. 

Цікаво, що свою першу книгу «Гаррі Поттер і філософський камінь» Джоан Роулінг 
закінчила в 1995 році. Літературний агент, який погодився її представляти, посилав рукопис 
у 12 видавництв, але всюди її відхилили. Тільки через рік рукопис був прийнятий 
маленьким лондонським видавництвом Bloomsbury, хоча його головний редактор навіть 
після схвалення книги був упевнений, що Роулінг не заробить багато на дитячих книгах, і 
радив ій знайти постійну роботу. 

Дитячі книги - це не тільки література, коли всім смішно, кумедно або забавно, і не коли 
все просто і наочно, яскраво і привертає увагу, а коли за допомогою художніх образів, 
зрозумілих дітям, розповідається про життя, тобто в правильній дитячій літературі перед 
нами, перш за все, постає яскрава картина світу в різних життєвих ситуаціях. 

Починаючи з 1967 року з ініціативи і за рішенням Міжнародної ради з дитячої книги 
(IBBУ) 2 квітня, в день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена, весь світ 
відзначає Міжнародний день дитячої книги, підкреслюючи тим самим важливу роль дитячої 
книги у формуванні духовного і інтелектуального обличчя нових поколінь Землі. 

Кожного року одна з національних секцій IBBУ виступає спонсором цього чудового свята. 
Традиційно ця секція запрошує популярного письменника написати Посланння дітям 

всього світу і відомого художника для створення до Міжнародного дня дитячої книги свого 
оригінального плакату. 

Для довідки: Ганс Християн Андерсен народився 2 квітня 1805 року в маленькому 
містечку Оденсе, розташованому на одному з датських острівців - Фіонсе. Він був 
неперевершеним казкарем, проте Андерсен не писав тільки для дітей. Він хотів, щоб його 
казки читали і дорослі. Ганс Християн Андерсен злився, коли його називали дитячим 
казкарем і говорив, що пише казки як для дітей, так і для дорослих. З цієї ж причини він 
наказав, щоб на його пам’ятнику, де спочатку казкаря повинні були оточувати діти, не було 
жодної дитини. 

Нещодавно в Данії була виявлена невідома досі казка Андерсена під назвою «Сальна 
свічка». Рукопис був знайдений серед паперів в архіві датського міста Оденсе місцевим 
істориком. Фахівці підтвердили справжність роботи, яка, можливо, була написана відомим 
казкарем ще в шкільні роки. 

Всім відомо, що за радянських часів було дуже складно отримати доступ до релігійної 
літератури в СРСР. Корній Чуковський в 1960-х роках запросив дозвіл на випуск біблійних 
переказів, адаптованих для дітей відомими письменниками та літераторами під своєю 
редакцією. Проект дозволили із застереженням: у книзі не повинні згадуватися Бог та євреї, 



тому для Бога придумали псевдонім «Чарівник Яхве». Незважаючи на це, весь тираж книги 
«Вавилонська вежа та інші стародавні легенди», випущеної видавництвом «Дитяча 
література» в 1968 році, було знищено, а заново надрукували книгу тільки в 1990 році. 
 

                Шановні  жителі  нашої  громади! 

Христофорівський  старостат  вітає  Вас  зі  святом  Благовіщення  Пресвятої  

Богородиці. Бажаємо  Вам  міцного  здоров»я, сімейного  затишку, 

благополуччя, миру  та  стабільності.                               

Благовіщення православні християни святкують кожного року 7 квітня. Це день, коли 
Архангел Гавриїл явився Пресвятій Діві Марії та повідомив їй благу вість, що вона 
непорочно зачне дитину від Святого Духа і народить Сина Божого – Ісуса Христа. 
Благовіщення 2019 в Україні: дата свята 
Благовіщення Пресвятої Богородиці – це одне з 12 найголовніших свят православної церкви, 
дата якого не змінюється. За юліанським стилем свято відзначається щорічно 7 квітня.  

 Свято Благовіщення:  

Традиції Благовіщення 2019 в Україні 
Свято Благовіщення одне із найбільших весняних свят. У церкві в цей день святять 
проскури, а господарі в Україні випускають із хлівів тварин, щоб чули весну. Також 
незаміжні дівчата біля храмів танцюють перший весняний хоровод – "кривий танець". 
Згідно з віруванням, на Благовіщення не можна важко працювати, вбивати тварин, 
веселитися і проводити гучні забави, проте, якщо свято випадає в період Великоднього 
посту, то він у цей день частково послаблюється. 
Народні прикмети на Благовіщення 2019 в Україні 
1. Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень. 
2. Якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде холодно. 
3. Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна рання, якщо в полудень – 
середня, якщо ясно ввечері – пізня. 
4. Якщо на небі не вдалося порахувати жодної ластівки, значить, весна буде холодна і ще не 
скоро почне теплішати. 
5. Якщо на Благовіщення буде гарна погода – буде гарний врожай. 
6. Якщо на Благовіщення летить сніг – літо неврожайне. 
7. Гроза в день і вечір Благовіщення свідчить, що в цьому році буде дуже багато горіхів. 
8. А ось якщо буде падатиме невеликий дощ, то восени буде дуже багатий урожай грибів. 
 

                                      ЗУСТРІЧІ 

 

12  квітня 2019 року  в  нашому  селі  Христофорівка  відбувся   зліт   краєзнавців   під  назвою 

https://24tv.ua/lifestyle/kartinki_z_blagovishhennyam_presvyatoyi_bogoroditsi_privitannya_listivki_n1135640


«З думою  про  рідний  край», який   був  організований Миколаївським  обласним  центром  

туризму  екскурсій  учнівської  молоді. Діти  познайомились  з  історичним  спадком  М.Аркаса, 

побували  у  світлиці Музею  історії  та  образотворчого  мистецтва, у  виставочних  залах  музею, 

Народній  студії  образотворчого  мистецтва , Христофорівській  ЗОШ. Дітей  зустріли  

доброзичливо   наші  аматори –   учні, художній  керівник  та  колектив  самодіяльного  ансамблю 

привітали  їх  концертною  програмою . 

 

 

 

18  квітня  2019  року   у  ЗДО  №14 «Веселка»  вихованці  разом  з  вихователями  долучилися  до  

Акції  «Чисте  довкілля»  і  гарно  упорядкували  свої  газони, висадили  на  них  квіти, розсадили  

нарциси  та  тюльпани. Добре, що  вже  з  раннього  віку  діток  привчають  до  краси, а  ще  краще, 

коли  цю  красу  дітки  роблять  своїми  руками. 

19  квітня  2019  року  відбулася  зустріч   працівників  Христофорівського  ТОВК  Баштанської  

міської  ради  з  туристами  з  Швейцарії .  Побувавши  у  нашому  селі, відвідали: Музей  історії та  

образотворчого  мистецтва,  Христофорівську  ЗОШ ,  ЗДО  №14  « Веселка», адмін..приміщення 

Христофорівського  ТОВК, Аркасове  джерело, річку, плавні, із  захопленням  спостерігали за  

лелеками, які  поселилися  в  центрі  села. Дуже  сподобалось  наше  село  і  екскурсія .  

 

24.04 2019  року  у Христофорівській  школі  відбудеться  свято  

« ВЕЛИКДЕНЬ  усіх  на  гостину  просить».Учні  7 класу  разом  з  

класним  керівником запрошують  всіх поринути  в  царину  історії  і  

доторкнутися до таїни  ВЕЛИКОДНЯ. 

 

ЧОРНОБИЛЬ і  серце щемить  від  болю… 

 
У  ніч  з  25  на  26  квітня  1986 року о  першій  годині  23 хвилині  до  міста Чорнобиль  

увірвалась  біда. Над  четвертим  реактором  Чорнобильської  атомної  електростанції  

нічну  пітьму   розірвало  полум»я- то  вибухнув  четвертий  енергоблок ЧАЕС. Ця  

страшна  біда  відгукнулась  атомною  луною  і  над  сусудніми  землями країни, Росії, 

Білорусії. Аварія  на  ЧАЄС  обпалила  смертоносним  полум»ям  зловісної  пожежі, 

опалила  долю  кожної  людини, хто  жив  і  працював  у  Чорнобилі. Вшануймо  пам»ять  



тих,  хто  зміг захистити  і убезпечити наш  народ  від  подальшої  загрози  для  нащадків.  

У  ліквідації  цієї  аварії  приймав  участь  і  житель  нашого  села  Нікуленко  Володимир  

Миколайович.  

                                                 Бажаєм  Вам   щиро  міцного здоров»я 

                                                 Надії  на  краще  й  підтримки  від Бога. 

                                                  Хай  сонечко  світить із  ясного  неба  

                                                 Бажаєм  усього, чого  тільки  треба:  
                                                      Щастя, здоров»я, пошани  від  світу,     

Багатства  і  долі  на  многая  літа. 

 

 

Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  

ради щиро вітає всіх іменинників, що святкують свій день народження  

в квітні  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!  

 

 

02 квітня 2018 року  наша  жителька  села, Курдиба  Є.А    відзначатиме  свій 85 річний 

ювілей. 

   Громада  приєднується  до  поздоровлень та щирих  побажань  здоров»я , домашнього 

затишку , довгих  років  життя.  

Ваш ювілей – то мудрості пора, 

Хай буде вдосталь і в житті, і в домі, 

Здоровя, щастя, злагоди, добра 

І хай  Вас  Бог  оберіга ! 

З  70 річчям  вітаємо Ницик М.М. (20.04.1949р.) 

З 65 річчям  вітаємо  Ковальову В.Й. (03.04.1954р.): Лященко Г.В.(14.04.1954р.) 

З 60 річчям  вітаємо Лимаренка М.О. (27.04.1959р.) 
 


