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       АРКАСОВІ ДЖЕРЕЛА 
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Христофорівка, започаткована 30 червня 2011 року                              лютий 2019 

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

                                                  

                                                               Будні  влади 

Не будьте байдужими! Візьміть участь в 

опитуванні! 

 Шановні жителі об’єднаної територіальної громади! 

З метою вивчення думки мешканців об’єднаної територіальної громади міська рада у 

партнерстві з програмою USAID/DOBRE розпочала онлайн-опитування мешканців громади з 

різних питань. Зокрема з 31 січня по 8 лютого 2019 року проводилося опитування щодо 

якості послуги водопостачання в ОТГ, у якому взяло участь 243 респонденти. З 9 лютого по 

18 лютого тривало онлайн-опитування стосовно послуги утримування доріг у населених 

пунктах ОТГ, у якому взяли участь 192 мешканці об’єднаної громади. З 19 лютого розпочато 

опитування стосовно якості послуги поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), 

що триватиме до 28 лютого 2019 року. 

Звертаємо увагу, що через кожні 10 днів змінюється Анкета опитування. 
Про проведення опитувань всі охочі можуть дізнатися як із офіційного сайту міської ради, 

так і у Фейсбуці в групі «Баштанська міська рада» чи сторінці «Баштанська міська об’єднана 

територіальна громада». 

З Анкетами та звітами про їх проведення можна ознайомитися на сайті міської ради в розділі 

«Опитування» за посиланням http://bashtanka.org.ua/opituvannya 

На жаль, більшість жителів громади не звернули уваги та не взяли участь в опитуванні. 

Тому до 28 лютого всі охочі, відвідавши офіційний веб-сайт Баштанської міської ради, 

зможуть відповісти на три Анкети: 

‒ щодо якості послуги водопостачання в ОТГ; 

‒ стосовно послуги утримування доріг у населених пунктах ОТГ; 

‒ стосовно якості послуги поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ). 

Баштанська міська рада зацікавлена, щоб в опитуванні взяли участь якомога більше жителів 

громади. Тому звертаємося до жителів об’єднаної територіальної громади з проханням зайти 

на сайт «Баштанська міська рада» за посиланням http://bashtanka.org.ua/ або у Фейсбуці 

приєднатися до групи «Баштанська міська 

рада» https://www.facebook.com/groups/335291320282488/ чи сторінки «Баштанська міська 

об’єднана громада» https://www.facebook.com/bashtanskaotg/, де Ви зможете відповісти на 

запитання Анкети, не виходячи з будинку. 

Ваша думка цікава для нас. Адже лише разом ми зможемо змінити нашу громаду і життя 

людей. 

  

http://bashtanka.org.ua/opituvannya
http://bashtanka.org.ua/
https://www.facebook.com/groups/335291320282488/
https://www.facebook.com/bashtanskaotg/


 

Вечір  зустрічі  випускників 

 Ось і  прийшов  останній  місяць  зими – лютий. І , хоча  назва  його  говорить  сама  за  

себе, все ж  з  його  приходом  відбуваються  і  різні  приємні  миті. 

У  нас у  Христофорівській  ЗОШ  вже  давно  стало  традицією  у  першу  п»ятницю  

лютого  місяця  запрошувати  всіх  випускників  до  рідної  школи.  Зустрічі, які  вони  

важливі  та  бажані  для  кожного  з  нас, і чим  дорослішими  і  старшими  стають  

випускники, тим  більше  хочеться  зустрітися  з  однокласниками, друзями, такими  

рідними  вчителями. 

В цьому  2019 році до  школи  завітали  випускники – ювіляри (5,10,15,20,25,30,35,40,45 

років після  школи), щоб  поділитись  спогадами  про  шкільні  роки, а  також  розповісти  

про  свої  досягнення. Урочиста  зустріч  відбулася  в  актовому  залі. Всіх  присутніх  

привітав  директор  школи  Мазуренко О.Г. 

Учні  та  вчителі  школи  підготували  святковий  концерт, під  час  якого  випускники 

поринули  у  ті  шкільні  будні, де  згадалися  всі  однокласники, перерви, уроки, 

щоденники.  Не  всі  змогли  порадіти  цій  зустрічі, когось  уже  давно  немає. 

Згадки  перенесли  у  те  безтурботне  дитинство, потім  юність. Згадались  миті,  коли  

вперше  прийшли  до  школи, як  хвилююче  переживали  перші  успіхи  і  невдачі, перші  

світанки  і  перше  кохання, згадались  миті, коли  прощалися  зі  школою, ділилися  

своїми  досягненнями. 

Хвилиною  мовчання  вшанували  всіх  кого вже  з  нами  немає і вчителів, і  учнів. 

Після  урочистих  заходів  зустріч  продовжилася  у  кабінетах  зі  своїми  вчителями.                 

Приємно, що  традиції  живі, 

                                 Що  учні  пам»ятають  все  про  школу, 

 Що  вчителі, наставники  мої - 

 Живі  у  пам»яті  своїх  випускників. 

І  скільки  б  років  не  промайнуло, наша  Христофорівська  школа  разом  з  її  колективом  

завжди  радо  зустрічає  і  випускників, і  гостей. 

Приємно  що  традиції  живі…
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       Родинне  свято :  Працьовита  в  нас  сім”я – мама, тато, Я! 

Дитинство! Яке  воно  прекрасне, безтурботне, галасливе, радісне  і  веселе. 

Де  ще  можна  побувати  в  дитинстві, як  не  в  своєму  садочку ЗДО № 14 

«Веселка» в селі  Христофорівці. У  нашому  закладі  дошкільної  освіти  

працює  прекрасний, згуртований   колектив – це  директор  ЗДО Новицька 

С.Ю., вихователь - Хруставка С.А., помічник  вихователя - Озерова І.Г., 

кухар –Степаненко Т.Й., праля  і  двірник -Лопатник О.М.,Новіцький В.Ф.  та  

Новіцький С.Я.- сторожа. 

 Всі  разом  вони  створюють  комфорт і затишок,   родинне  тепло та   радість  

для  своїх  вихованців. Так, 06.02.2019 року  провели  чудове  родинне  свято: 

«Працьовита  в  нас  сім»я – мама, тато, Я!» 

Розпочалося  свято  гарними  словами  про  родину і  сім»ю, яке  їх  значення  

для  кожної  людини. Опісля  дітки  вручили  КОРОВАЙ  батькам. Після  

подяки  розпочався  концерт, дітки  одягнені в  святковий  одяг  разом  зі  

своїми  старшими  наставниками  співали, танцювали, розповідали  про  свої  

родини, ставили  інсценівки.  Після  концертної  програми  розпочалися  

змагання  між  сім»ями.  Три  родини:  Ницика  Олександра, Оксани  та  їх  

доньки Анни;  Халабуди  Наталії,  Єськова  Валерія  та  їх  сина  Данила; 

Ковша  Ігора,  Паламарчук Ірини і їх  сина  Артема почали  змагатися  між  

собою  у  вправності  з  різних  видів  конкурсів. У першому  конкурсі  було  

представлення  команд. Як  гарно  і  вміло  виконали  це  завдання  мами, які  

в  оригінальних  жанрах  представили  свої  команди  і  отримали  всі  

однаковий  найвищий  бал. Послідовно  продовжувались  конкурси.  Сім»ї  з  

азартом  та  захопленням  змагались, присутні  вболівали  за  команди . 

Вихованці  розважали  гостей м і  батьків  танцями  , піснями, жартами. 

Свято  закінчилось  і  журі  підрахували  бали. Як  завжди  перемогла  

дружба. Дітей  після  свята  пригостили   солодощами. Веселі  і  задоволені  

спілкувалися  діти  з  батьками  та  гостями.  Це  свято  ще  раз  показало  

нам, як  потрібно  працювати  і  відпочивати, ще  більше  дізналися  один  про  

одного. Ми  вдячні  працівникам  закладу, батькам, сім»ям  за  їх  

кмітливість, згуртованість, рішучість. Всім  було  дуже  приємно  

відпочивати  у  цьому  дружньому  родинному  колі.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



                              День  Святого  Валентина 

Ще  цей  день  називають  Днем  Закоханих.  Назва  походить  від  Святого  Валентина, 

якого   згадує  цього  дня  під  час  літургії  Католицька  церква.  За  легендою, 

християнський  священик 

Валентин  жив  за  часів  імператора   Клавдія 11 Готського (111ст. від  Р.Х.)  й  поруч  з  

основним  покликанням займався  природничими  науками  та  медициною. 

Войовничий  імператор  Клавдій  нібито  вважав, що  сім»я  заважає  солдатам  воювати за  

імперію  і  видав  едикт, яким  забороняв  воїнам одружуватися. Валентин, попри  цей  

указ,  продовжував  таємно  вінчати  всіх  охочих.  За  це  його  заарештували  й  ув»яз 

нили  під  охороною  офіцера, приймачка  якого  була  сліпою.  Священик  оздоровив  її, а  

опісля  повернув  на  християнство  батька й  цілу  родину.  Довідавшись  про  це, 

імператор  наказав  відтяти  йому  голову,  що  й  сталося  14  лютого. 

14  лютого – це  не  просто  день  усіх  закоханих. Крім Валентинова  дня  святкують  День  

комп»стерника, в  цей  день  був  заснований  сервіс YouTube , народилася  Анна  Герман  

і  помер  Джеймс  Кук.  По  різному  відмічають  це  свято  у  різних  країнах, атрибутами  

цього  свята  є  форма  сердечка. 

 В  Японії  на  День  Святого  Валентина  жінки  і  дівчата  дарують  чоловікам  і  хлопцям  

солодощі, переважно  шоколад . Японці  вважають, що  тільки  шоколад  здатний  

передати  силу  кохання. 

Ще  донині  Валентинів  день  в  Шотландії  та  Англії  дає  молоді  привід  для  

різноманітних  жартів  та  розваг. У  середньовіччі  цей  день  називали  «пташиним  

весіллям», тому  що  вважали, що  птахи  створюють  пари  в цей  день. Перша  

валентинка  у  світі  зберігається  в  Британському  музеї.  1415  році  герцог  Чарльз  

Орлеанський  надіслав  її  дружині  з  Тауера. 

  За  прикметою, якщо  поцілуєш  на  День  Святого  Валентина – притягнеш  удачу. 

Заходи, які  ми  провели  у  себе, у  бібліотеці, у  зв»язку  з  ремонтом   будинку  культури,  

на  території  Христофорівського  старостату: 

- Книжкова  інсталяція  «Про  кохання  в  книжках»; 

- Виставка – експозиція «Мелодія  серця»; 

- Музично – поетичні  читання  «Про  кохання  сьогодні  всі  слова», прочитали  

твори  про  кохання  відомих  класиків І.Франка, Лесі  Українки, Л.Костенко, 

В.Симоненка та  інших , а  також  поезії  наших  поетів – аматорів. 

   

  

 



 

                          Вшанування  загиблих  воїнів  -  афганців  та  Дня  вшанування         

                  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав 

Сьогодні, 15  лютого ,  в  Україні  вшановують  пам»ять  учасників  бойових  дій на  

територіях  інших  держав . До  вшанування  військових – інтернаціоналістів  долучились  

інші  міста  України.У  пам»ятних  заходах, які  хвилею  прокотились  по  нашій  території  

небайдужі  українці, військові, представники  влади , духовенство. 

У нас, у селі Христофорівка, була  проведена святкова  зустріч «Солдатам – 

інтернаціоналістам …» присвячена  Дню  вшанування  пам»яті  учасників  бойових дій  на  

територіях  інших  держав». 

Перед початком  заходу  учасники  пройшли  скорботною  ходою і  поклали  квіти  до  

могили воїна – афганця   Зікратова Анатолія, командира вертольоту, який  помер  від  ран, 

отриманих на  Афганській  війні. 

Ведучі  заходу  зробили  екскурс  в  історію  тих  подій, які  тривали  більше  дев»яти  років. 

Жахливі  картини   історії  постали  перед  учасниками  заходу  у  хронікально – 

документальних  фільмах.Звернули  увагу  на  те, що  день  виведення  військ  з  Афганістану  

став  днем, коли  скінчився  рахунок  втрат  наших  солдатів у  боях. Наші  артисти  - аматори  

присвятили  їм  пісні  і  поезії. Всіх  учасників  було  запрошено  на  наступний  захід  на  20  

лютого «  А  сотню  вже  зустріли  небеса…» 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

                                                           День  скорботи 

20 лютого  2019  року проголошено  Днем  скорботи  « А  сотню  вже  зустріли  

небеса».  У  нас  в  селі  Христофорівка  були  проведені  такі  заходи: 

1.Проведена  книжкова  виставка  «Від  героїв    Крут  до  героїв  майдану  і  

АТО». 

2.Запалили  свічку  пам»яті - передали  по  колу  під  мелодію  гімну  майдану  

«Плине  кача». Проведена  хвилина  мовчання. 

3.Прочитали  реквієм  загиблим  героям. 

4.Перегляд  в  Онлайн  фото  загиблих  героїв. 



 

 

Всі  ці  заходи  були  проведені  для  наших  громадян ( школярів, жителів  села, воїнів  АТО, 

Воїнів  - афганців), щоб  вшанувати  пам»ять  загиблої  Сотні  молодих  людей, які  повстали  

проти  несправедливості  і жорстокості; людей, які  не  змогли  більше  терпіти  

«пресування»  наших  українців (молоді, пенсіонерів, безробітних, заробітчан,людей, які  хоч  

і  працюють, але  не  можуть  звести  кінці  з  кінцями). Діти  і  дорослі, переглядаючи  фільм  

не  могли  стримати  сльози  горя  і  болю  від  того  що  сталося. Мабуть, ось  такі  заходи  і  

виховують  у  наших  нащадків  любов  до  своєї  Землі, до  свого  народу, до  своїх  батьків, 

виховують  повагу  до  історичного  минулого  нашої  країни. 

Пам»ять, вона  жива  і  житиме  вічно, поки  живий  народ  і  в  нього є  історія. Історія, яку  

робили  люди. 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  ради 

щиро вітає всіх іменинників, що святкують свій день народження 

в лютому  місяці. 

 
                                                       Нехай вам радісно живеться, 

Рікою тільки щастя ллється. 

В родині квітнуть хай добро, 

Достаток, злагода, тепло. 

 
80  річний  свій  ювілей  у лютому 2019  

року    відзначила Наливана С.Ф 

(03.02.1939р).                                                                    

70річний ювілей  у  лютомуі  місяці 2019 



року  відзначили: Біленька Г.М 

(23.02.1949р); Остапчук В.В (03.02.1949р.)      

60річний ювілей відзначив: Римбу В.О 

(10.02.1959р.) і  всіх  мешканців  села  

Христофорівка  , хто  в  лютому  місяці  

святкує  свій  День  народження  вітаємо  

з  святом. 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! 



 


