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Христофорівка, започаткована 30 червня 2011 року                              грудень 2019   
… І ніжне джерельце,що плекав Аркас 

                       Від щирого серця з думкою про нас…                                    Проект   
Будні  влади 

20 грудня 2019 року  працівники  Христофорівського  територіального  
органу  виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради  т.в.о.старости  
Олена  Золотухіна  , помічник  т.в.о.старости Лариса  Хруставка   та  
представники  громади  села  Христофорівки  Ірина  Руснак  та  Ігор  Руснак  
зустрілися  на  особистому  прийомі  громадян  з головою  Миколаївської  
обласної  державної  адміністрації  Стадніком  Олександром  Васильовичем  

по  питанню  ремонту  дороги  загального  значення  О150210 від  села  
Христофорівки  до  села  Мар»янівки, яка  прилягає  до  автодороги  
Миколаїв -  Дніпро (Н – 11). Вислухавши  інформацію т.в.о.старости Олени  
Золотухіної  про  жахливий стан цієї  автомобільної  дороги і  наслідки  її  
для  мешканців  трьох  населених  пунктів с.Христофорівки, с.Пісок, 
с.Костянтинівки.  Пояснила, що  вже  35  років її  ніхто  не  ремонтував,а  так, 
як вона  стоїть  на  балансі  області, то ремонтні  роботи  проводити з  
місцевого  бюджету  ми  не  можемо, тому і  звернулися  за  допомогою. 
Олександр  Васильович  дав  доручення  голові  Баштанської  районної  
адміністрації Олександру  Славінському  зробити  дану  дорогу  проїзною  до  
кінця  2019 року,щоб  люди змогли  нормально  дістатися  до  місця  
призначення. Сікорський Сергій Васильович, заступник  начальника  
управління – начальник відділу  транспорту  та  зв»язку, який  запевнив, що 
ремонт цієї  ділянки  дороги  заплановано  зробити  в  2020  році ,а  якщо 
потрібна  буде допомога  під  час    надзвичайних  ситуацій ( розчистка  
снігу), то  допомога буде  обов»язково. Ми  надіємось  на  розуміння   та  
підтримку  голови  Миколаївської  обл..держ.адміністрації  Стадніка 
Олександра  Васильовича .  

        



 

2 грудня  2019  року  учні  Христофорівської  ЗОШ 1 – 111ст.  їздили  на  
змагання  з  волейболу у  Явкинську  ЗОШ 1 -111ст.  Змагання  проходило  в  
спортивному  залі  школи  і  присвячені  були  Дню  Збройних  сил  України. 
Серед  дівчат 1 місце  вибороли  саме  учні  Христофорівської  ЗОШ , а  2 
місце команда  Явкинської  ЗОШ. Серед  хлопців 1  місце  виборола  команда  

Явкино, а  наші  учасники  посіли  2  місце. Приємно, що  спорт  і  дружба  
ідуть  поруч. Ми  вітаємо  учасників  з  перемогою  і  святом, яке  незабаром  
буде – 6 грудня  День  Збройних  сил  України. Зичимо  всім чоловікам, 
юнакам, хлопчакам, Волонтерам  міцного  здоров»я, успіхів, миру, добра. 

                                   Хай  буде  життя  позитивним, 
                                   Веселим, чудовим, активним, 
                                   Багатим, щасливим  і  плідним, 
                                   Цікавим  блискучим  і  гідним! 

Зі  святом  Вас  шановні  наші  чоловіки! 
 

Зі  святом  Вас  шановні  наші  чоловіки! 
 

 

 



 

Шановні  чоловіки  вітаємо  Вас  зі  святом – 

          Днем  Збройних  Сил  України! 

 

Бажаємо  міцного  здоров»я, мирного  неба, 
Запашного  хліба, джерельної  води 

І ніякої  біди. 
Хай  квітне  доля  у  руках  прекрасних, 
Життя  приносить радість і любов. 
Мир  і  здоров»я, злагоду і щастя, 



Многая  літа  знов і знов! 
 

З повагою  Христофорівський      старостат 

 

 

                                    Дні  пам»яті  … 

5  грудня  учні  Христофорівської  ЗОШ 1 -111ст. разом  з  вчителем  історії  Божко Ю.М. 

провели  виховний  захід « Я  той, хто  ріс  Роставиці…», приурочений  дню  народження  
нашого  земляка, поета, композитора, майстра  народної  художньої  творчості, у 
минулому  голова  колгоспу   Москаленка  Віктора  Євменовича. 

Багатогранний  талант  цієї  людини, і  це  сьогодні, ми довели. Учні   познайомились з  
біографією  та  творчістю Віктора  Євменовича, відвідали  музей  історії  села  та  
образотворчого  мистецтва, в  якому  знаходиться  світлиця  картин  нашого  земляка.  
Також  завітали  до  бібліотеки, де  учні  мали  змогу  зачитати  вірші В.Є.Москаленка. За  
своє  життя  він  сповна  виконав   поставлене  перед  собою  завдання: творити  добро  , 
бути  корисним  людям   і  країні. 

Віктор  Євменович  Москаленко  навіки  залишиться  у  пам»яті  своїх  односельчан  , як  
творча  ,мудра  і  талановита  людина.  

 

 



 

 

 



 

 



7  грудня  2019  року  відзначила  Україна  Всесвітній  день  Української  Хустки. 

Споконвіку  українки  закривали  своє  волосся  на  голові  після  одруження, але  у  них  завжди  
було  відкрите  обличчя. Це  свідчить  про  волелюбність  українок. Хустка,  як  невід»ємний  
елемент  одягу  підкреслює  його  буденність  чи  святковість, інформує  про  родинний, 
матеріальний  статус. Відроджуємо, поважаємо, пропонуємо  , наші  українські  традиції – це 
генетичні  скарби  нашого  народу. « Традиції  -  це  наше  минуле  і  майбутнє… Бережімо  їх  і  
поважаймо!». Дівчатка  Христофорівської  школи  приєдналися  до  флеш-мобу  «Зроби  фото  з  
хусткою» 

(Фото на  Фейсбуці). 
 

 

День  Святого  Миколая  в  ЗДО 

«Веселка» села  Христофорівки 

    19.12.2019р. 
Нехай  Святий  Миколай  покладе  під  подушку  три  подарунки: 
               Щастя  в  дім, 
            Любов  в  сім»ю, 
         Здоров»я  близьким 

У  нашому  садочку  свято  вже  відсвяткували. Святий  Миколайчик  
окрім  подарунків  приніс  діткам  театралізоване  дійство, гарні  розваги  
та  ігри. Батьки  із  задоволенням  відвідують  наш  садочок, бо  
працюють  там  дуже  приємні  працівники, які  вчать  дітей  не  лише  
бути  чемними, вихованими, здібними  а  й  талановитими. Тож  хай  
щастить  усім !  Зі  святом   Святого  Миколая.!   



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Вітання  з  Днем  народження!!! 



 

 

Ми  вітаємо всіх  іменинників з  Днем  Ангела  і  бажаємо,             
 Ангел оберігав  і  охороняв.                            
 Вітання й зичення Вам щирі,                  Федорчук Л.А. (23.12.1954 рік – 65  років)               
Хай доля Ваша розквіта,                            Роставецька М.В.(01.12.1944 рік4 -75 років) 
Рясні   красуються літа.                              Савула А.І.  (05.12.1939 рік)    
Хай сонце Вам незгасно світить 

І серце радісно співа, 
Для Вас – усі найкращі квіти 

І найласкавіші слова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


