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

Добрі  справи  за  вересень  2019  року 
1 вересня 

Ось  і  закінчилось  літо,  пролетіли   швидким   легким  вітерцем  літні  канікули. Ще  на  рік  
учні  стали  доросліші , першачки  поповнили  класи  веселим  галасом – вони  стали  учнями  
1 класу. Школа… Скільки  учнів  ти  вивела  у  світ, скільком  дала  путівку  в  життя, і  
кожного  разу  приводить  стежина  до  твого  порогу, бо  ти  і  є  життя. Кращі  роки  
дитинства  , юнацтва  проходять  саме  тут , у  школі. В  цей  день  школа  знову  відкриває  
двері  для  своїх  учнів  і  стає  центром  уваги  Діти  і батьки  табунцями  сходилися  до  
шкільного  порогу, весела  гамірлива  юрба  дівчаток  щось  обговорювала, хлопчаки  
спостерігали  за  ними.  Напевне  саме  тут  щось  зароджується…  Таїна  стосунків,  
відносин, поваги, взаємної  підтримки  і  допомоги  один  -  одного. Школа  життя . Якою  
вона  стане  для  наших  дітей, для  їх  батьків, можна  лише  уявити… Перші  виступи  учнів  
показали  гостям  і  глядачам  як  вони  підросли, а  нагороди  запевнили  нас  в  тому  , що  
майбутнє  наших  дітей  і  дорослих  на  сьогоднішній  день  у  надійних  руках . Дітей  і  
вчителів  привітали :  директор  Христофорівської  ЗОШ 1 -111ступенів  О.Г.МАЗУРЕНКО, 
гості  т.в.о.старости  О.ЗОЛОТУХІНА   та  виконуючий  обов»язки  начальника  ЖКХ  
Баштанської  міської  ради   Р.В. СЛАВІНСЬКИЙ,  побажали  міцного  здоров»я,  успіхів  у  
навчанні,  твердості  у  здобутті  знань, правильного вибору  та терпіння  і  наполегливості,  а  
подарунки, які  їм  подарували   надали  наснаги  для  здобуття  знань. Зараз  розпочинається  
навчальний  рік, рік  нових  знань, нових  рішень, нових  випробувань. Тож  бажаємо  нашим  
дітям, батькам, вчителям   міцного  здоров»я, мирного  неба, успіхів, теплого  хліба, 
джерельної  води  і  ніякої  біди.  

 

 
 



 

 

 



 

 

04.09.2019  року  над  будинком  Верховної  ради  України  у  1991  році  
було  піднято  жовто – блакитний  прапор. 4 вересня 1991 року 
над будинком парламенту України замайорів 

синьо-жовтий прапор 

4 Вересня 2019 

 

Для кожної країни її прапор – офіційна емблема держави, символ її суверенітету. В 
багатьох країнах світу на законодавчому рівні визначений порядок поводження з 
прапором, його захист та кримінальна відповідальність за наругу над державним 
символом. 

Сьогодні в світі існує 197 держав, 193 із них – члени ООН. Кожна країна має свій прапор, на 
якому кольори та символи відображають їхню особливість. 
Державний Прапор України це також символ нашої свободи. Вперше український синьо-

жовтий прапор було піднято у Львові над ратушею вранці 25 червня 1848 року. Хоча прапор 
висів недовго – лише декілька днів, але цей день увійшов в нашу історію як свідчення того, 



як важко було бути українцем на своїй рідній землі під  чужоземним управлінням. 
4 вересня 1991 року в Верховній Раді України після триразового голосування та заяви 
президента Леоніда Кравчука, що він подасть у відставку, над будинком парламенту 
урочисто підняли синьо-жовтий національний прапор України. 18 вересня 1991 року 
Президія Верховної Ради України своєю Постановою «Про прапор України» надала статус 
офіційного синьо-жовтому прапору. 
Український державний прапор на морі вперше було піднято 12 лютого 1992 року в 
іспанському порту Валенсія. За наказом капітана теплохода «Кременчук», боцман із двох 
сигнальних прапорів зшив жовто-блакитний, який і було урочисто піднято над судном. 
Відразу після підняття прапора, капітан В’ячеслав Кисловський повідомив про це своєму 
керівництву, а також відправив телеграму до Верховної Ради та Президентові. На судні 
зафарбували червону смугу на димовій трубі й зірвали радянський герб. Перший порт, у 
який зайшло судно, був Сінгапур. Там стояло багато суден під радянським прапором. Екіпаж 
«Кременчука» переповнювала гордість, бо над їхнім судном майорів жовто-блакитний стяг. 
Прапор України побував і в космосі. 19 листопада 1997 року на борту шатла «Колумбія» 
український космонавт Леонід Каденюк розгорнув прапор на висоті 279 км над Землею. 
Після подій 2013-2014 років синьо-жовтий прапор став символом боротьби українського 
народу з агресивним Кремлем за свою свободу та незалежність. 

08.09.2019 року День  Богородиці   Мерітшельської 

Однією з найбільш глибоко укорінених традицій в Андоррі є святкування дня Діви Марії 
Мерітшельської, яку місцеве населення називає покровителькою Андорри. 

09.09.2019 рік  Міжнародний  день  краси.   

К  

 

К   врятує  світ 



 

14.09.2019 року День  фізичної  культури і спорту  України 

День фізичної культури і спорту України 

 Україна 

 

Свято День фізичної культури і спорту в Україні відзначається в другу суботу вересня. 
Офіційно засновано в 1994 році. Це свято здорового способу життя і радості, що виникає 
при використанні корисної фізичної діяльності. 

Традиційне святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні припадає на другу 
суботу вересня (Указ президента від 29 червня 1994 року № 340/94). 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=ukraine-holidays


Європейські види спорту, такі як футбол і боротьба почали поширюватися в Україні з 
кінця XIX ст. Всій Європі було відоме ім’я українського борця греко-римського стилю Івана 
Піддубного. 

Багато перемог здобули українські спортсмени, виступаючи в різних видах спорту у складі 
збірних команд СРСР. Легендами українського спорту є стрибун Сергій Бубка (35 світових 
рекордів), футболісти Олег Блохін та Ігор Бєланов, відзначені «золотим м’ячем" як найкращі 
футболісти Європи. 

Визнана в світі і українська школа художньої гімнастики. Зірками цього виду спорту свого 
часу були Ірина Дерюгіна і Лариса Латиніна, яка завоювала 18 олімпійських медалей (9 
золотих, 5 срібних та 4 бронзові) - це найбільше досягнення в історії олімпіад. Всього 
українськими спортсменами було завойовано більше чотирьохсот олімпійських медалей. 
Свято фізичної культури і спорту відзначається в Україні повсюду. Це і День тренера, і День 
спорту, і урочиста дата для всіх, хто цінує і шанує заняття спортом, одночасно. 

Сьогодні на спортивному небосхилі України сяють нові зірки. Боксерів Володимира і 
Віталія Кличків, плавчиху Яну Клочкову, гімнастику Ганну Безсонову, легкоатлетку Жанну 
Пінтусевич, тенісиста Андрія Медведєва, футболіста Андрія Шевченка та багатьох інших 
знають далеко за межами України. 

В 2019 році День фізичної культури і спорту України припадає на 14 вересня. 
Учні  Христофорівської  ЗОШ  теж  відсвяткували  це  свято  своїми  здобутками.  На  

Центральному  стадіоні  були  проведені  змагання  між  командами.  Як  завжди  перемогла  
дружба.  Діти  щасливі  та  задоволені  розповідали  свої  історії  батькам. 

09.2019  року  Всенародний  День  Батька.

 

Дорогі  батьки  !  Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  
комітету  вітає  всіх  батьків  з  Всенародним  днем  БАТЬКА!Бажаємо  Вам  
міцного  здоров»я, успіхів  у  Вашій  роботі, достатку, благополуччя, любові, 
сімейного  затишку і тепла. Пам»ятайте! Ви  захисники, опора  і  надійний  
захисток  своїх  родин. Бережіть  те  багатство, яке  послано  Вам  Господом! 

 

 

15.09.2019 року                           День  працівників  лісу 



Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету  вітає  всіх  
працівників  лісу  з  святом . Бажаємо  їм  міцного  здоров»я, мирного  неба, 
теплого  хліба, сімейного  затишку, достатку і  благополуччя у  їх  родини, бо  
ліс  - то  найбільше  наше  багатство, яке  продовжує  життя  всього  живого  і  
прикро  стає  від  того, що  його  деякі  люди  використовують, як  засіб  
наживи.  Так  і  хочеться  кричати  на  весь  світ  :  Схаменіться  не  трощіть  
того , що  ви  не  садили. 

 

 

                                    А  надія  живе… 

Молодь…Як  не  захоплюватись  нашою  молоддю, такою  енергійною, розумною, 
кмітливою; молоддю, якій  все  потрібно – читати, писати, будувати, підкорювати  вершини, 
літати  до  зірок, цікавитись  новинами , навчатись  і  навчати,  бути  у  вирі  подій.  Так ,-  це  
такою  молоддю  ми  пишаємось  і  допомагаємо, створюємо  і навчаємо,  але  є  ще  такий  
контингент , якому  нічого  не  потрібно…  

Це  саме  вони  трощать  і  ламають  , б»ють  і  нищать, сваряться  і не  можуть  знайти  
спільної  мови  зі  своїми  ближніми  та  ріднею і  це  не  тому що  вони  такими  народилися.  



НІ!..  Це  виховало  їх   суспільство, соціум , коли  більшість  із  них  так  само  бажали  
займатись  спортом, а  коштів  на  оплату  у  батьків  не  вистачало, будинки  культури  за  
той  період  перебудови, майже  всі  у  аварійному  стані. Куди  було  йти  цим  молодим  
юнакам  і  дівчатам?... 

І  йшли  вони  на  дискотеки  до  БАРів, які  починали  включати  музику   лише  тоді,  коли  
молодь  була  вже  в  алкогольному  стані, в  диму  від  паління… Ось  і  маємо  наслідки  
такого  виховання.  

Дуже  приємно  стає  вже  від  того, що при  нашій  Децентралізації  звертається  увага  саме  
на  майбутнє  наших  поколінь.  З  того  часу, як  ми  ввійшли  в  склад  Баштанської    
територіальної  об»єднаної  громади  в  нашому  селі  відбулися  зміни  і  ці  зміни  на  краще.  
Вигравши  проект  по  фітнес – центру – зробили  ремонт  приміщення  і  поставили  
тренажери. Тепер  наші  мешканці  займаються  крос-фітом  та  фітнесом, а  це  здоров»я  
наших  громадян.  Вже  третій  рік  за  рахунок  Державної  субвенції  ремонтується  наш  
сільський  будинок  культури. Всі  жителі  нашого  села  з  нетерпінням  чекають  закінчення. 
Будинок  культури – це  місце ,де  завжди  збирається  молодь, де  відбувається  зустріч  
поколінь: батьків, дітей, онуків;  місце  яке  розкриває  традиції  та  знайомить  зі  звичаями  
наступні  покоління; місце, яке  вчить  культури  і  правил  поводження. Тож, зараз  всі  з  
нетерпінням  чекають  відкриття  нашого  культурного  центру -  наш  сільський  будинок  
культури ! 

 



 

 

 



 

 

 

Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  

виконавчого  комітету Баштанської  
міської  ради щиро вітає всіх іменинників, 

що святкують свій день народження  



в вересні  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!  
 
Ми  вытаємо  всіх  іменинників  з  Днем  
народження. 
 
   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 ! 

 
 
 

                                                                       



 


