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Річний звіт  т.в.о.старости  села  Христофорівки  про   проведену  роботу  
у  2019 році 

       На   території   села  Христофорівка  розташовано: Христофорівська  ЗОШ 1-111 

ступенів,  ДНЗ « Веселка»,  лікарська  амбулаторія,  музей  історії  та  образотворчого  
мистецтва,  бібліотека,  студія  образотворчого  мистецтва «Веселі  акварелі», відділення  
зв»язку,  лісництво,  вісім  торгових  точок. 
  Загальна  площа  території  населеного  пункту с.Христофорівка  складає 200,2 га. 
    Населення    жителів  села  станом  на 2019 рік  – 879 чоловік, з них:  працездатних – 496 

чол.,  з них  працює – 121 чол., пенсіонерів – 227 чол.,   одиноких  похилого  віку – 24 чол., 
дітей  шкільного  віку – 80 чол.,  дітей  дошкільного  віку – 76 чол.,  дітей  з  багатодітних  
сімей – 20чол.,  афганців – 3 чол.. 
           За  період  роботи  2019 року  проведено  нотаріальних  дій   - 105;  видано  довідок   та  
характеристик –  650;  зареєстровано  вхідних  документів – 78;  зареєстровано   вихідних  
документів – 186; проведено реєстрацію та зняття  з реєстрації місця проживання 52. 
          Т.в.о. старостою   ведеться  особистий  прийом  громадян.  У  2019  році  у  
Христофорівському  старостаті   зареєстровано  65 звернень  громадян .  За  категоріями  
авторів:    20 – одиноких  матерів;   19 – діти  війни;  ветерани  парці – 2;  5 – інваліди;  
багатодітних  сімей – 5; учасників  ліквідації  наслідків  аварії на ЧАЕС – 1;  учасників 
АТО – 7; 21  - інші категорії.  Найбільше  звернень  надійшло    щодо  роботи  
комунального  господарства -  28; соціального  захисту – 12;  9 -  транспорту  і  зв»язку; 8 – 

аграрної  політики,  земельних  відносин;   2- щодо  сім»ї ,  дітей  молоді,  фізичної  
культури  і  спорту;  3 – охорони  здоров»я  , житлової  політики;  4 – забезпечення  
законності  та  правопорядку;  1 - праці і заробітної плати ; 3- охорони  здоров»я; 1 - 

культури та культурної спадщини, туризму; 1 -освіти, науки, науково-технічної, 
інноваційної діяльності та інтелектуальної   власності. 

        Серед  основних  досягнень  громади  у  Христофорівському  старостаті  у  2019 році: 
Благоустрій  села Христофорівки: 
 

    За  преіод  2019 року  для  наведення  санітарного  стану  на  території  нашого  села  до  
роботи  було залучено    працівників  по  благоустрою в КП «Добробут»  та  працівників  з  
центру  зайнятості.  Вони  упорядковували  та  наводили  належний  санітарний  стан   на  
території  села, кладовищ, косили бр»яни. В 2019 році придбали ще одну бензокосу.    
    Було  проведено  три  суботники,  на  яких  жителі  села   разом  з  працівниками  по  
благоустрою   упорядкували  кладавища:  «Центральне», «Поселянське» та кладовище  на  
«Балацкове», впорядковували території біля своїх осель. Також учні школи разом з 
жителями села упорядкули спортивну зону Центрального стадіону. 
          В 2019 на території сільського будинку культури, адмін.приміщення, музею історії та 
образотворчого мистецтва  було розбито клумби для висадки квітів,  закуплено  та 
висаджено саджанці  троянд, петуній, висаджено 10 дерев кленів,  дві деревини катальпи  
вузьколистої та два кущі ялівця китайського. Дуже  шкода,  що  більша  частина  
саджанців  пропала  із –за  несприятливих  погодних  умов, але придбано  шланги, мотор 



для поливу квітів та дерев. В наступному році будемо поливати і  сподіваємось, що вдастся 
зберегти більше зелених насаджень.  
   Нашими  працівниками  по благоустрою  та  працівниками  з  центру  зайнятості  було    
реконструйовано, відремонтовано   мур між сільським будинком культури та адмін. 
приміщенням. 
      Зробили поточний ремонт фасаду адмін. приміщення на першому поверсі  та ремонт 
огорожі адмінприміщення.  Частково замінили шифер даху адмінприміщення. 
      В 2019 році  придбали вивіску з назвою населеного пункту та працівниками по 
благоустрою  її  було встановлено при в»їзді в село. 
              Проводились роботи по ремонту вуличного  освітлення в селі  Христофорівка. 
Проводився поточний ремонт електричної мережі, встановили 8 додаткових ліхтарів. На  
протязі року  проводили заміну електричних лампочок.   

        У 2017році   розпочато  роботу  по  капітальному  ремонту  сільського  будинку 
культури .  Роботу  розпочато  з  демонтажу  та  заміни  даху. В  2018 році, продовжили  
роботи  за рахунок державної субвенції, замінили   вікна, двері, систему опалення, 
електропроводку. В 2019 році також за рахунок державної субвенції  проводились роботи  по 
реконструкції  та  ремонту  фасаду, відмостки, ганку сільського будинку культури. Було 
утеплено фасад, обшито вагонкою, покладено  тротуарну плитку  на порозі та пандусі. 
Наприкінці 2019 року  заплановані роботи  було закінчено.  

      В 2019 році    було прийнято участь у написанні інвестиційного проекту бюджету участі 
«Облаштування  дитячого майданчика в Христофорівському ЗДО № 14 « «Веселка», де 
приймали участь у голосуванні  жителі села. Даний проект було виграно та реалізовано.       
Придбано комп»ютерну техніку в ЗДО» Веселка». 
        Однією  з  основних  проблем  у  нашому  селі є якісне  водопостачання для  населення. 
Наша водопровідна   мережа  та  башти Рожновського перебували в  аварійому  стані.  В 
2018 році було замінено 2 башти Рожновського по вулиці Першого Травня та Ювілейній. В 
2019 році було виділено кошти з місцевого бюджету  на  фінансову підтримку КП 
«Міськводоканал» на придбання труби ПЕ – 100 діаметром 63х3,8мм- 740 метрів. Та було 
частково замінено водопровідну мережу по вулиці Ювілейній. Також завдяки програмі  
ДОБРЕ було встановлено запірну арматуру та нове насосне обладнання. 
     В музеї історії та образотворчого мистецтва було зроблено капітальний ремонт кімнати 
для пункту поліції. 

                                                           Заходи: 
- 15 лютого  було  проведено  захід   до  річниці  виводу  військ  з  Афганістану. 

Вручено  матеріальну  допомогу  воїнам – Афганцям. 
- 8 березня було  проведено святковий концерт до жіночого дня, вітали жінок зі святом 

в колективах. 
- 01 ківтня проводили юморину. Конкурси, вікторини, святкову дискотеку. 
- 07 квітня проводили спортивні змагання до Всесвітнього  Дня Здоров»я. 
- 26 квітня проведено круглий стіл в сільській бібліотеці  до Дня Чорнобильської 

трагедії. Перегляд відеоматеріалу. 
-   9 травня  проводили  захід  Дні пам'яті тa примирення, присвячені пам'ятi жертв 

Другої Світової війни. 
- 25 травня проводили День останнього дзвоника, випускний. Привітання школярів та 

випускників. 
- 01 червня проводили захід до Міжнародного Дня  захисту дітей.Атракціони, 

конкурси, розваги для дітей. 
- 28 червня захід до Дня Конституції України. Круглий стіл. Проводили святкову 

дискотеку, ігри, розваги. 
- 06 липня 2019 року   було  проведено свято Івана  Купала.  Проведено  святковий  

концерт  із  збереженням  традицій  та  звичаїв  нашого  народу біля СБК. 



- 23 липня 2019 року  відбулося   урочисте відкриття  нового насосного обладнання на 
якому був присутній  директор Програми ДОБРЕ Бері Рід. 

- 11 серпня було облаштовано зони для відпочинку байкерського фестивалю 
Чупакабра. 

- 24 серпня   проведено  Свято  з  нагоди 28 річниці Дня Незалежності України, Дня 
Прапора України та  242 – 0ї  -  річниці  Дня  заснування  села.(Коваль Т.О.,Гусєв 
Д.А.,Сєліна О.М., Мінасян А.Р. – велика  подяка  спонсорам  за  допомогу). 

- 01вересня  відзначили  День  знань. 
 

 

- 30 вересня  проводили захід до Всеукраїнського Дня бібліотек. 
- 01 жовтня  було  проведено  захід  до  дня  людей  похилого  віку (співпраця  з  

сільською  бібліотекою Тиць  С.С.) святковий  концерт,  надано  матеріальну  
допомогу  старожилам  села). 

- 05 жовтня захід до Дня вчителя. Привітання, концерт на базі Христофорівської ЗОШ. 
- 14 жовтня  захід  до  Дня  Захисника  України. (матеріальна  допомога учасникам  

бойових  дій). 
- 24 листопада проведено День пам»яті жертв голодомору. Покладання квітів до 

пам»ятника.( Співпраця  з  сільською  бібліотекою Тиць  С.С.) 
- 3 грудня  2018 року  було  надано  матеріальну  допомогу  до  Дня  людей з 

обмеженими можливостями. 
- До Новорічних свят було роздано 17 подарунків  малозабезпечиним сім»ям. 

    Попереду  ще  дуже  багато  роботи, хочеться,  щоб в  наступному  2020 році  мешканці   
нашого  села  Христофорівки    не  були  байдужими  до  подій,  що  відбуваються  в    
громаді,   а  брали  активну  участь у  житті  та  розвитку  нашої громади. 
             Пешочергові  заходи,  які  заплановано  у  2020 році:  

1.Упорядкування  та  ремонт  доріг  комунальної  власності  села Христофорівка. Поточний  
ремонт  дороги  по  вул. Приінгульська. 
 2. Частковий  ремонт  та  заміна  водопровідної  мережі - 1,5 км. 
3.Встановленя дитячого ігрового майданчика в парку відпочинку. 
4.Озеленення села та паркової зони.  
5.Встановлення огорожі СБК, паркової зони та адмінприміщення. 
 6.Придбання     будівельних  матеріалів  для  поточного  ремонту  огорожі Центрального  
кладовища. Ремонт  огорожі  Центрального  кладовища . 
7.Придбання     будівельних  матеріалів  для  поточного  ремонту  огорожі   кладовища  на  
«Поселянці». Ремонт  огорожі. 
 

8. Упорядкування  санкціонованого сміттєзвалища та  ліквідація  стихійних  сміттєзвалищ.  
9.Придбання  урн  для  сміття. 
10.Придбання та встановлення  лавочок в парк відпочинку. 
11.Капітальний ремонт сходів ,  порогу та тротуару  біля адмін. приміщення . 
12. Капітальний  ремонт  сходів  музею  історії    та  образотворчого  мистецтва. 
13. Ремонт    громадських  криниць. 
14.Капітальний  ремонт   лікарської  амбулаторії( перший поверх). 

                                         Христофорівський ДНЗ 

1.Реконструкція дошкільного навчального закладу № 14 « Веселка» 

 ( утеплення фасаду, заміна даху) 
2.Двері металопластикові міжкімнатні . 
3.Меблі в кабінет директора . 
4.Лінолеум в ігрову кімнату. 
5.Паласне покриття в ігрову кімнату. 
6. Газовий котел. 
                           Музей історії та образотворчого мистецтва 

1.Ремонт порогу (засипати пустоти, поштукатурити, ремонт сходів). 



2.Поетапна заміна вікон музеї  
           а) замінити 8 (вісім) вікон у виставковій залі. 
           б) замінити 3(троє) дверей на арку у виставковій залі . 
3. Встановити грати на 4(чотири) вікна спортивної зали (Фітнес центр) .  
4. Демонтувати старі котельні ( аварійний стан). 
5.Придбання  та улаштування водостічних труб. 
                                 Христофорівська ЗОШ 

1. Придбання  матеріалів ( цемент,пісок)  та ремонт  фасаду школи на ІІ поверсі. 
2. Придбання  матеріалів ( цемент,пісок)  та ремонт  цоколя спортивного залу. 
3. Придбання  матеріалів ( цемент,пісок)  та ремонт   відмостки будівлі школи . 
4. Придбання  та улаштування водостічних труб . 
5. Придбання  та ремонт східців у нову школу та їдальню . 
6. Придбання та установка металопластикових вікон . 

Христофорівський будинок культури 

  1.Придбання  екрану  і  проектору . 

           2.Капітальний  ремонт  сільського  будинку культури ( внутрішні    роботи). 
Т.в.о. старости:                                                      О.В.Золотухіна 

      Пивітання  з Новим роком 2020 

 

Вітаєм колеги з Новим роком, 
Зі всіма Різдвяними Святами! 
Нехай життя із кожним кроком 
Ваш дім наповнює скарбами! 
Нехай тепло людських сердець 
Вам душу щиро зігріває, 
І переможних справ вінець 
Хай Вашу голову вінчає! 
Хай ширшим стане друзів коло: 
Протягне руку всякий стрічний, 
І буде кожен день казковим 
Як ніч Різдвяна й Новорічна! 

                                       Новий   рік  у сільському  будинку  культури 

                                                 села  Христофорівки 
                                              

Новий  рік 2020  !  Рік  надій  сподівань  і  віри   
в краще  майбутнє.  Який  він  очікуваний  та  

бажаний.  З  нетерпінням  чекають  його  діти, 
дорослі  та  , мабуть  , немає  жодної  істоти, 



яка  б  не  чекала  цього  свята. Всі  з надією  
на  покращення  не  лише  умов  проживання, 
але  й   змін  у  роботі, соціальній  сфері, змін  
у  кожній  сім»ї.  Зрозуміло  , що  всім  
хочеться  кращого.  Цей  рік – рік 2020 рік за 
східним календарем пройде під заступництвом 
білого металевого Щура.  Щур вважається 
першою твариною у списку східних знаків. 
Відповідно, рік Щура відкриває 12-річний 
місячний цикл китайського календаря. 
Вважається, що його поява була не дуже 
чесною - він заліз на спину Бика й тим самим 
потіснив всі інші знаки у черзі. Коли настане рік 
Щура: дата На відміну від традиційного Нового 
року 1 січня, рік 
білого металевого Щура настане трохи пізніше 
- 25 січня 2020 року о 00:03. 2020 рік Щура: 

характеристика знаку Щури кмітливі, 
винахідливі, різнобічні. Але є й негативні якості, 
наприклад, надмірна імпульсивність. Народжені 
під знаком Щура люди володіють сильно 
розвиненою інтуїцією, вони легко звикають до 
нових людей та зміни обстановки. Зважаючи на 
те, що вони надто допитливі, наважуються на 
сміливі авантюри. Але Щури недостатньо 
хоробрі, тому вони рідко стають хорошими 
лідерами. А ще вони не вміють керувати іншими. 
Крім того, вони надто прискіпливі й можуть бути 
нечемними з іншими. Люди, що народилися під 
знаком Щура, зазвичай сплять допізна, адже 
гризуни ведуть нічний спосіб життя. Читайте 
також Астрологи назвали головних щасливчиків 
2020 року Яким буде 2020 рік: прогноз 
астрологів За прогнозами астрологів, у 2020 
році доведеться багато діяти й приймати рішення 
дуже швидко. Тобто своїх цілей у наступному 
році зможуть досягти тільки цілеспрямовані  

            Новий  2020  рік  прийшов… 

Новий  рік, нові  надії, нові  плани. Наші  жителі  
села  Христофорівки   мають  надію , що  в  
цьому  році    капітальний  ремонт  сільського  
будинку  культури  закінчиться  і  наші  свята  
будуть  проходити  у  гарній,  урочистій 
обстановці, репетиції  будуть  проводитися  
вчасно, дискотеки  для  молоді  будуть  у  
теплому  приміщенні, пограти  у  теніс  чи  то  у  
більярд  можна  буде  під  час  вихідних ,і,  
нарешті,  молодь  зможе  культурно  
відпочити.  А всі  зібрання, які  
проводитимуться  з  мешканцями  громади  

проходитимуть в більш затишних  умовах.  
Якщо  в  населених  пунктах  «живуть»   

Бажаю від серця, що можу бажати. 
Щоб лихо минуло, пішло в забуття, 
Щоб горя Вам  не зазнати. 
Щоб завжди в обличчі світилась краса. 
Хороших друзів, веселих днів. 
Взаємних, щирих почуттів, 
Успіхів на кожному кроці - 
Вам бажаю у Новому Році! 

рішучі особистості. Також гороскоп обіцяє всім 
без винятку знакам різкі зміни: 
комусь доведеться змінити роботу, хтось переїде, 
а дехто змінить сімейний статус. Так, 2020 - 
вдалий час для укладення шлюбу та поповнення 
у родині. Багатьох лякає, що 2020 рік буде 
високосним, але астрологи заспокоюють: 
наступний рік буде ще й роком білого 
металевого Щура, а метал - своєрідна броня, яка 
відведе небезпеку. Не забувайте, що колір 
господині наступного року - білий, тому будьте 
максимально чесними перед собою та 
оточуючими, прагніть бути справедливими. Тих 
же, хто спробує досягти цілей нечесним шляхом, 
спіткають невдачі. Більш того, астрологи 
прогнозують, що рік Пацюка принесе 
благополуччя у фінансовому плані. 
Тож  наші  діти  і в  ЗДО  «Веселка»  і  школярі  
Христофорівської  ЗОШ  із  захопленням  та  
радістю  зустрічали  та  святкували  Новий  
2020 рік -   рік білого металевого Щура .      



                                                                                                                                  

 
 

сільські  будинки  культури, школи, бібліотеки, 
музеї, лікарські  амбулаторії, ЗДО, магазини, 
адмін..приміщення – то  село  живе, живуть  і 
мешканці  населених  пунктів  з  надією  на 
краще. Багато  планів  на  відбудову  нашого  
прекрасного  села,на  створення  комфортного  
проживання  для  наших  громадян, на  
створення  місць  для  відпочинку  не  лише  
наших  мешканців села, а й  всієї  об»єднаної  
громади у  нас. 

Новорічні  свята  в  нашому  селі  
Христофорівка  пройшли, як  завжди  весело  
та святково з  концертною  програмою, іграми, 
танцями, салютами, феєрверками.  Свят-вечір  
привітав  жителів  колядками  та  щедрівками. 
Наші  малючки  з  ЗДО  №14 «Веселка»  та  
школярі  Христофорівської  ЗОШ колядками  
звеселили  і принесли  радість  всім  
мешканцям  

нашого  села. 

 

 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
                                                                         

Христофорівські  колядники 

 Наші  найменші  жителі  колядують, бажають  всім  здоров»я, добра, миру, благополуччя, 
терпіння  і  щедрих  врожаїв.  І  кожен  господар  своєї  садиби з  нетерпінням  чекає  



малих  колядників, бо  це  наше  майбутнє  і  СЛАВА  БОГУ, що  воно  у  нас  є.  (фото  
додаються) 
    18  січня  -  Голодна  кутя, голодний  Святвечір. 
Це є  останній  день  колядок. Готують  третю  і  останню  кутю  різдвяно – новорічних  
свят. Називається  вона   
«голодною»  від  того, що  з  цієї  пори  й  до  наступного  дня, доки  не  освятять  воду  в  
річці, люди  говіли, себто  не  їли.  Батько  кропив  усіх  присутніх  у  хаті  промовляючи :  
« Дай  Бог  і  на  той  рік  діждатися».  Діти  пишуть  крейдою  хрести. У  хаті  хрести  
пишуть  на  дверях, вікнах, на  столі, на  скрині, на  посуді – скрізь.  Не  кроплять  лише  
свиней  та  курей. 
   Сідають  вечеряти, коли  вже  засяє  вечірня  зоря. На  вечерю  подають  пісні  страви – 

смажена  риба, вареники з  капустою, гречані   млинці  на  олії,  кутя  та узвар. 
 Після  вечері  діти  « проганяють  кутю» : вибігають  із  хати, паліччям  б»ють  знадвору  
в  причілковий  кут, примовляючи: 
               Тікай, кутя, із  покуття, 
               А  узвар, іди  на  базар, 
               Паляниці,  лишайтесь  на  полиці, 
                Щоб  покинути  кожух. 
  Кутю, що  лишилася  після  вечері, виносять  курям – «щоб  добре  плодилися». 
  Вода, освячена  в  надвечір»ї  Богоявлення, -«вечірня  вода» -  уважається  святішою, ніж  
із  Водохрещі. 
 Якщо  на  голодний  вечір  темно, уродить  гречка. 
 Якщо  в  хрещенську  ніч  зорі дуже  блищать, хліби  будуть  добрими. 

 
 

                                   Водохреща, Йордан 



19 січня – це  третє  найбільше  й  
завершальне  свято  різдвяно – 

новорічного  циклу.  З  ним  пов’язують  

хрещення  на  Йордані  Христа.  У  
церквах  святять  воду, в  прорубах  - лід. 
Опівночі  перед  Водохрещами  вода  в  
річках, як  вірили  люди,  хвилюється. 
Заздалегідь  випилювали  з  льоду  
великий  хрест, обливали  його  
буряковим  квасом, щоб  був  червоний. 
Будували  з  льоду  престол, оздоблювали  
аркою з  ялинкових  або  соснових  гілок 
– «царські  врата». Після  богослужіння  
всі  йдуть  на  річку  до  хреста. Кожен  
несе  з  собою  посуд  на  воду. 
Після  недовгої  відправи  священик  
занурює  в  ополонку  хрест, а в цей  час  
люди  голосно  співають: 
                   « Во  Йордані  крещаюся, тобі, 
Господи!» 

Мисливці  стріляють  із  рушниць, а  
хлопці  випускають  із  рук  голубів, які  
хмарою  літають  над Йорданню. Після  
Водохреща  всі  люди  повертаються  до  
своїх  хат… Окроплюють  свяченою  
водою  хат

у, весь  господарський  двір 

. Перед  їжею  всі  п’ють  свячену  воду. 
Після  обіду  дівчата  бігають  до  річки  
вмиватися  в  йорданській воді – «щоб  
були  рожеві  лиця». 
За  прикметами  вважали: 
На  Водохреща  день  теплий – буде  хліб  
темний. 
Іде  лапатий  сніг - на  врожай. 
Якщо  день  ясний, сонячний, то  хліба  
цього  року   будуть  чистими, а якщо  
хмарний  -  у  хлібі  буде  багато  «сажки» 
золи. 
Після  Водохреща, уважалося, мають  
слабнути  морози. Якщо  в цей  день 
зоряна  ніч  -  вродять  горіхи  та  ягоди. 
Якщо  похмуро – хліба  буде  вдосталь. 
 На  Йордані  зазвичай  чоловіки  та  
жінки  займаються  «моржуванням», адже  
цього  дня  вода  цілюща. Ось  і у  нас,  у 
Христофорівці, є  свої  герої.  Кожного  
року , 19  січня , вони  приймають  
цілющі  купелі – це  Цимбалюк  Тетяна,  
Цимбалюк  Валерій, Сметанкін  Вадим,  
Позіхайло   Володимир,  Смирнов  
Сергій, Бобришева  Наталія.  



 

 
Хрещення  Господнє – велике  завершальне  свято різдвяно – 

новорічного  циклу 

 

 

22 січня до Дня рідної мови  в сільській бібліотеці відбувся огляд книжкової виставки 

«Мова – душа народу» та  книжкової виставки «Велич української книги» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В історії становлення незалежної і соборної України особливе місце займає день 22 
січня 1919 року, коли Директорія Української Народної Республіки проголосила Злуку всіх 
українських земель в єдину Українську державу. Саме цей день з’єднання Західноукраїнської 
Народної Республіки з Українською Народною Республікою прийнято відзначати як свято – 

День Соборності України. До цієї значної події біля Христофорівського старостату була 
проведена акція «Ланцюг єдності», а у Христофорівській  ЗОШ 1 -111 ст. пройшов 
Патріотичний урок «Соборність України  –  запорука єдності держави» . Вчитель  
історії   Божко  Юлія  Миколаївна   розповіла присутнім про історичні події тих років, 
зазначила, що ΙV- ий Універсал Центральної Ради – це одна з вершин державотворчої  її 
діяльності, яка протягом короткого часу привела Україну до повної самостійності. . Під 
час  заходу були використані відео-ролики: «Моя країна – Україна», «День Соборності – 

новини», пісні «Це твоя земля, це твоя країна», «Дай 
нам, Боже». Учні  підготували  цікавий  матеріал  про  
історію  нашої  держави, її  багатства  та  
здобутки, корисні  копалини  та чудеса  природніх  

ландшафтів.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

щиро вітає всіх іменинників, що святкують свій день народження 

в січні  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! 
 

   65 річний  свій  ювілей 

відзначили:Поліщук Р.П.(10.01.1955р.)  
75річний ювілей  у  січні  місяці 2020 року  
відзначила: Приходько Л.А.(13.01.1945р.)                   
55річний ювілей відзначила:  Новіцька 
С.Ю (28.01.1965р.) 
 

Привітання іменинників: 
Єськов В.В (09.01.1959);  Темнікова А.І.,  
Гайчев А.П.,  Броніцька М.В, 
Наливаний В.Ф. 
Кінаш Д.М.(01.01.1959) 
 

                                                                   



 

 

 


