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    … І ніжне джерельце,що плекав Аркас 

    Від щирого серця з думкою про нас…                                            
                                                 Будні  влади 

                                                      Баштанська міська об'єднана 
територіальна громада продовжує реалізацію проєкту 
"Ярмарково-фестивальна площа". 

Новини 

13.02.2020 

 Програми DOBRE Баштанська міська об'єднана територіальна громада 
продовжує реалізацію проєкту "Ярмарково-фестивальна площа". 
Тож, спираючись на тенденції сучасності, для стимулювання розвитку 
внутрішнього споживчого та туристичного ринків, створення умов самозайнятості 
населення, в Баштанській громаді розпочалось створення проєкту ярмарково-

фестивальної площі-трансформера. Реалізація даного проекту створить умови 
для самозайнятості населення, надасть поштовх для подолання бідності шляхом 
сприяння підприємницької, туристичної та фермерської діяльності, поліпшить 
умови культурного та творчого розвитку для населення. 
До ярмарково-фестивальної площі-трансформера увійдуть такі об’єкти: ярмаркова 
площа з облаштованими торговими рядами, фестивальна площа (з розміщенням 
сцени та дерев’яних будиночків для підприємців), зони відпочинку для людей 
похилого віку, батьків з дітьми, для молоді, облаштування глядацької зони, 
туалетів, заїздів, стоянок для машин, заїзд і місце для забору води пожежниками. 
27 січня було розпочато роботи по вирівнюванню земельної ділянки під ярмарко-

фестивальну площу, а вже 12 лютого Баштанська громада отримала розбірну 
сцену. Тож реалізація проєкту продовжується. 

 

                                                                      Добрі  справи 

Дороги.. Як  часто  люди  не  звертають  уваги  на  місця  проживання , на  умови, на  оточення. 
Останнім  часом, в наслідок   того, що  наші  українці  їздять  на  заробітки  за  кордон , бачуть  і 
створюють  красу  у іншій  країні  змінюється  і  відношення  до  оточення. .Вони  повертаються  
додому  і  хочеться  також  створити  гарні  умови  проживання  не  лише  для  себе, а й  для  своїх  
батьків, дітей. 1 все з  чого  потрібно  починати – це  наші  дороги. Дороги, які  сполучають  
населені  пункти  з  районними  та обласними  центрами, лікарнями, економічно  розвиненими  



місцями. Дороги  на  сьогоднішній  день  мають  велике  значення  для  українців. Так, як  у  нас  , 
майже , відсутня  економіка : закриті  і  майже  розвалені  лікарні , які  якісно  обслуговували  
населення і  ніхто  не  боявся, що  в  лікарні  не  отримають  належне  лікування.        
Дороги…Нестабільність…Брехня…Обіцянки…Шахрайство…Останнім  часом  мешканці  нашого  села  
Христофорівки  все  частіше  і  частіше  приходять  до  адмін.приміщення  Христофорівського  
старостату  із  запитаннями: - Коли  буде  виїзд  до  дороги Н – 11 (Дніпро – Миколаїв), щоб  можна  
було  добратися  чи  то  до  районного  центру, чи  то до  обласного центру м.Миколаєва?  Вже  
самі  жителі  пропонують  збирати  кошти  для  ремонту  дороги  від  села  Христофорівки  до  села  
Мар»янівки.  Кожного  разу  пояснюємо, що  ця  дорога  стоїть  на  балансі  Інфраструктури  
обласного  дорожнього  відділу  і  ми  не  маємо  права  її  ремонтувати. Більшість  доріг, які  
сполучають  населенні  пункти  стоять  на  балансі  Інфраструктури автомобільних  доріг  в 
Миколаївській  області, тому ремонтувати і підсипати  ці  дороги  ми  не  маємо  права.  Кожна  
інфраструктура  повинна  виконувати  свою  роботу. Завдяки  наполегливості  Христофорівської  та  
Пісківської  громад    було  вирішено  звернутися  до Обласної  держадміністрації.  Ще  в  2018  році  
жителі  села  Піски  та  Христофорівки  неодноразово  із  зверненнями  та  заявами  зверталися  на 
особистих  прийомах  до  голови  облдержадміністрації  Олександра .Савченка  та  голови  
обласної  ради Вікторії  Москаленко, результату  не  було  ніякого, одні  обіцянки.  В   кінці 2019  
року також   було  направлено  лист – звернення  до  облдержадміністрації  про  допомогу  у  
вирішенні  питання  ремонту  дороги  від  села  Христофорівки  до  села  Мар»янівки.  В  черговий  
раз  було  здійснено  виїзд  жителів с.Христофорівки  та  Христофорівського  старостату  на  
особистий  прийом  до  голови  обласної  державної  адміністрації  Олександра  Стадника.  При  
зустрічі  жителі  села  наголосили  на  тому, що  дорога  непроїзна, а вона  обслуговує  три  
населених  пункти – Христофорівку, Піски, Костянтинівку.  Протяжність   цієї   дороги 12  км., а  їдеш 
від  45  хвилин  до  1 часу  10  хв.  Цією  дорогою  підвозять  продукти до  магазинів, швидка  не  
завжди  вчасно  приїздить  і  тому  страждають  люди;  невчасно  приїжджає  пожарка, до  лікарні  
доїхати   неможливо , бо  не  їздить  транспорт, через  розбиту  дорогу. Олександр  Стадник  дав  
завдання  включити  цю  дорогу  в  перелік  доріг, які  будуть  ремонтуватися  у  2020  році. На  
початку  2020  року    Христофорівський  старостат  отримав  лист  від  Олександра  Стадника, що  
ремонт  дороги  О 150210  від  села  Христофорівки  до  села  Мар»янівки  заплановано  зробити  у  
першому  кварталі  2020  року.  Довгоочікуваний  ремонт  розпочато  у  кінці січня  2020  року. 

Наша  громада  з  надією  очікуює  якісного  ремонту  дороги, бо  для  нас,жителів  села  
Христофорівки, ця  дорога – це  зв»язок  з  районним  та  обласним  центрами,  зв»язок  з  нашими  
дітьми , які  навчаються  в  інститутах  та  технікумах, працюють  у  інших  місцях.  І  куди  б  не  
звавела  їх  доля, вони  завжди  повертаються  додому  - нашими  дорогами  «життя»…  

Христофорівський ТОВК   і  надалі  інформуватиме  громадськість  про  ремонт  дороги  О150210. 



 

                                    

                    ЗУСТРІЧ  ВИПУСКНИКІВ  В  ХРИСТОФОРІВСЬКІЙ  ЗОШ 

7 лютого  в  Христофорівській  ЗОШ  відбувся  ВЕЧІР  ЗУСТРІЧІ  ВИПУСКНИКІВ. Вже  традицією  стали  
зустрічі  випускників  зі  своїми  однокласниками, вчителями, учнями  і  своєю  ШКОЛОЮ – 

ДИТИНСТВОМ. Велика  подяка  учням  та  вчителям  за  теплу  святкову зустріч , за  ті  хвилини  
радості, спогадів  і  чарівності. Хай  живуть  традиції і успіхів  колективу  і  учням!  



 

 

 



 

               14  лютого  ДЕНЬ  СВЯТОГО  ВАЛЕНТИНА! 

 

14  лютого  День  СВЯТОГО  ВАЛЕНТИНА.  Це  свято  закоханих, свято  коханих, свято  всіх  , хто  
кохає. У  нас  у  с.Христофорівці  це  свято  відсвяткували  дуже  гарно.  У  приміщенні  
Христофорівської  ЗОШ  відбувся  святковий  концерт.  Молодь  із  превеликим  задоволенням  
співали, танцювали, показували  гарні  інсценівки, із  життя  молодих  закоханих, проводили  
гумористичні  ігри  ,гурт  «ІНГУЛЯНКА»  поділилися  своїми  новими  піснями.  Після  закінчення  
концерту  вся  молодь  продовжила  свято  на  дискотеці  у  сільському  будинку  культури. 



 

 

 

 



 

 

 

 



                                                Тренінг  для  батьків 

15  лютого  в ЗДО №14  «Веселка»  відбувся  тренінг для  батьків.  Директор  ЗДО  Світлана  
Новіцька  вчила  батьків  різних  методів  роботи, для  того , щоб вони  могли  знаходити  спільну  
мову  зі  своїми  дітьми, змогли  спільно , або  самостійно ,своїми  руками  виготовити  поробки з  
кольорового  паперу  та  підручного  матеріалу  на  свята  для  тат  та  мам. 

 

 

 



Роковини  виведення    радянських  військ  з  Афганістану в 1989  році 
Війна.Чужа. Неждана .Непотрібна. 
Геройство. Біль .Дочасна  сивина. 
Прокляття  чаша  випита  до  дна. 
Жорстока  тиша. Вибухоподібна. 
Війна. Війна. Війна.  
15  лютого  відзначається  День  вшанування  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав.  
Ця  пам»ятна  дата  приурочена  до роковин  виведення  військ  з  Афганістану.  Цього  дня  у  
Христофорівській сільській  бібліотеці  відбувся  вечір - зустрічі «Вогняними  дорогами  
Афганістану».  На  заходах  були  присутні  воїни – афганці:  Ваценко  Іван, Ницик  Віктор, Новіцький  
Сергій , підтримати  їх  прийшли  учасники  АТО, гості  села, спеціаліст 1 категорії  Лариса 
Хруставка.. Т.в.о.старости  Олена  Золотухіна, привітала  всіх  присутніх  з  31  роковиною  
виведення  військ  з  Афганістану  і побажала  миру, добра, благополуччя  всім родинам.   .  Захід  
розпочався   з  покладання  квітів  до  могили  померлого  від  ран  в  мирний  час, командира  
вертольота  підполковника  Зікратова  Анатолія  Миколайовича -  воїна – афганця.  Ведучі  свята  
Тетяна  Цимбалюк  та  Світлана  Тиць  згадали  сторінки  історії і  переглянули фільми.  Гурт   
«Інгулянка» - Світлана Новіцька, Тетяна  Голуб, Микола  Наливаний, Богдана  Тиць  вшанували  
пам"ять   про  ті  часи  історичних  подій  піснями.   У  будь  якої  війни  холодні  очі  і  свій  рахунок, 
своя  безжальна  арифметика.  Тому  сьогодні  ми  вшановуємо  наших  славних  воїнів – захисників  
і  висловлюємо    свою  любов.  Війни  - найбільші  трагедії  в  історії  людства.  Понад 14  тисяч  
тривалих  та  швидкоплинних  воєн  спалахнуло  над  нашою  планетою  протягом  історії  світової  
цивілізації.В цей  день  ми  згадали  про  неоголошену  радянсько -  афганську  війну, яка  
невгамовним  болем  залишилась  у  серцях  багатьох  наших  співвітчизників, глибоко  врізалась  у  
народну  пам»ять, відгомін  якої  ми  відчуваємо  й  досі. Вона  чорним  смерчем  пронеслась  над  
просторами  України, зачепила  переважно  прості  родини  робітників  і  селян, які  віддали  своїх, 
часто  єдиних, синів  до  армії, не  знаючи, через  яке  пекло  їм  доведеться  пройти.    

Ти – вічний  біль, Афганістан,  ти  -  наш  неспокій 

І  не  злічить  глибоких  ран  в  борні  жорстокій. 
Минають  дні, ідуть  роки  життя  листки  перегортає. 
А  біль  Афгану -  навіки, в  душі  чомусь не  замовкає. 

 



 

 

 
   

 



 

                               



                           Герої  «Небесної  сотні» 

                           20  лютого  2020  року   у   Христофорівській   сільській  бібліотеці  
відбулася  зустріч. Запрошені  були  і    учасники  операції  об»єднаних  сил  на  сході  
країни  і  афганці, і  жителі  села.  Всі  присутні  вшанували   учасників  «Революції  гідності» 
- героїв  «Небесної  сотні», які  віддали  своє життя , захищаючи  ідеали  демократії, 
відстоюючи  права   і  свободи   людини. Ведучі  згадали  сторінки  історії, переглянули  
хронікально – документальні  фільми, гурт «Інгулянка»  вшанували  піснями  пам’ятні  
події, запалили  свічку  пам’яті  , вшановуючи    пам’ять  про  полеглих  «Небесної  сотні», 
відвідали  виставочні  зали  та  кімнату  «Бойової  слави».  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  

ради щиро вітає всіх іменинників, хто святкує  свій день народження 

в лютому  місяці. 
Свій 65  річний  ювілей  
відзначила  Лідія  Михайлівна  
Якименко 14.02.1955року 
народження. 

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! 
З  60  річчям  вітаємо  Віктора Григоровича  Албу 

09.02.1960 року  народження 

А  також  вітаємо  Миколу Васильовича  Галушко, Тетяну  Василівну  Цимбалюк, 
Надію  Анатоліївну  Сметанкіну, Петра  Васильовича  Бруса, Руслана  Степановича  
Бугу, Євгеній Вікторович  Чоловський, Анна  Олегівна  Гуменюк, Вадима  Сергійовича 
Сметанкіна, Максима  Валерійовича  Новицького, Таїсію  Олегівну  Броніцьку 

 

. 


