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Важливою подією для
Петропавлівської Борща-
гівки став минулого
тижня початок зведення
житлово-розважального
комплексу, який постане
поруч з сільською радою.
Ця робота здійснюється в
повній відповідності з
соціальними ініціатива-
ми Президента України
Віктора Януковича і міс-
тить в собі неабиякі соці-
альні перспективи для
мешканців села.

Проект забудови здійс-
нює компанія  «Житлоін-
дбуд-1» - українська буді-
вельна  компанія, оператор
ринку  нерухомості, яка
працює в сфері будівництва
житла вже понад десять

років.
Компанія  «Житлоіндбуд-1»

виконує повний цикл буді-
вельних робіт будь-якої
складності і здійснює
узгодження всієї необхідної
документації в експертних
організаціях. При будівниц-
тві і обробці будинків
«ЖІБ-1» застосовує тільки
високоякісні матеріали,
перевірені та ефективні
тепло- і енергозберігаючі
технології та найкращі інже-
нерні рішення, які успішно
зарекомендували себе у
світовій будівельній практи-
ці. «Житлоіндбуд-1» бере на
себе виконання всіх зав-
дань: здійснює будівництво
та ремонт «під ключ» , почи-
наючи від отримання
дозвільних документів і
закінчуючи здачею в екс-
плуатацію готового об'єкта.
Також виконує підведення

всіх необхідних комунікацій,
будь то світло чи газ, про-
понує послуги з вивезення
будівельного сміття і,
головне, робить свою
роботу швидко і якісно.

Такий підхід дозволяє вті-
лювати в життя навіть най-
сміливіші проекти, і, при
незмінно високій якості
роботи, пропонувати адек-
ватну ціну. 

В 2008 році компания
«Житлоіндбуд-1» розпоча-
ла свою діяльність в селі
Петропавлівська Борщагів-
ка і на сьогоднішній день у
своєму активі має кілька
успішно завершених про-
ектів. Наприклад: виступа-
ла партнером при будів-
ництві житлового комплек-
су «Львівський».

Нині ми відзначаємо одне з найваж-
ливіших наших свят – День будівельни-
ка. Це свято людей наймирнішої і, вод-
ночас, однієї з найбільш творчих і неза-
мінних у сучасному світі професій. І, як
сільський голова, я щиро вітаю усіх, хто
до неї причетний!

Щодня ви вкладаєте сили, час і душу в
планування, проектування, архітектуру і
безпосередньо в зведення прекрасних
будівель, які радують мільйони людей
упродовж багатьох років. Без сумніву,
робота будівельників має величезне зна-
чення: вона робить наше життя кращим,
зручнішим і безпечнішим.

Ви обрали дуже складну і водночас над-
звичайно важливу професію, адже буді-
вельна галузь є одним із головних індика-
торів розвитку і стабільності економіки
країни. І попри те, що будівельна галузь за
складних фінансових умов не отримує
достатнього фінансування, ви шукаєте
шляхи поліпшення своєї діяльності, конку-
рентоздатності будівельної продукції, зро-
стання авторитету професії будівельника.
Переконаний, що ви і надалі будете вдос-
коналювати професійну майстерність,
радувати людей і відродженими пам'ятка-
ми архітектури, і сучасними непересічними

проектами.
Хочу підкреслити: на теренах сіл Петро-

павлівської Борщагівки і Чайки працює
чимало видатних будівничих, чим по праву
пишається наша громада: заслужений
будівельник України Олексій Кулагін, кот-
рий очолює постійну комісію сільради.
Здійснюваний ним проект ЖК “Чайка” тричі
поспіль визнано найкращим в Україні. Крім
того високий авторитет у громаді мають
члени виконкому Валерій Чорноусько, Ана-
толій Хлюстов, Олександр Нігруца, які є
керівниками будівельних організацій,  а
також директор інституту “Цивільсільбуд”
Олексій Сичов , представник ТОВ “Жит-
лоінбуд” В’ячеслав Лайшев та багато
інших. 

Бажаю Вам невичерпного здоров'я, бла-
гополуччя. Нехай професійне свято прине-
се Вам примноження добра і щастя, від-
криє можливість для розкриття перспектив
та втілення усіх задумів, а цілеспрямова-
ність допоможе підкорити гідні вершини та
буде запорукою досягнення обраної мети. 

Олексій КОДЕБСЬКИЙ, 
Петропавлівсько-Борщагівський

сільський голова
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Продовження на 4-5 стор.

Щиро вітаю будівельників
з професійним святом! Засідання виконкому Петропав-

лівсько-Борщагівської сільської ради
завжди є мірилом чіткості відпрацю-
вання актуальних питань життя і діяль-
ності громади обох наших населених
пунктів, стосується цеважливих соці-
ально-економічних питань, громадсь-
кого порядку чи благоустрою. Вже не
кажучи й про інші аспекти: функціону-
вання житлово-комунального госпо-
дарства, ремонту доріг, зовнішнього
освітлення вулиць, а чи екологічного
стану наших сіл.   

Власне, це і підтердив порядок денний
засідання виконавчого комітету сільради,
який пройшов під головуванням сільсько-
го голови Олексія Кодебського наприкін-
ці липня. І головним питанням, яке
детально і принципово обговорили члени
виконкому, була підготовка об'єктів жит-
лово-комунального господарства та соц-
культпобуту до роботи в осінньо-зимовий
період 2012-2013 роки. З інших важливих
напрямів діяльності своє відображення
знайшли стан збору земельного податку
та орендної плати за землю на території
Петропавлівсько-Борщагівської сільської
ради, розгляд звернень ради опіки і піклу-
вання, визнання права власності та
оформлення свідоцтв на право власності
на квартири в селі Чайки на вулицях
Лобановського, Печерська, погодження
місця розташування об'єктів підприєм-
ницької діяльності, на території населе-
них пунктів, що належать до Петропав-

лівсько-Борщагівської сільської ради
тощо.

Отже, незважаючи на аномальну спеку,
за якої температура повітря навіть в тіні
піднімалась до 35 градусів, розгляд
питання про підготовку до роботи житло-
во-комунального господарства обох
наших сіл в осінньо-зимовий період своєї
значущості анітрохи не втратив. Бо, як
кажуть, зиму ніхто не відміняв.

Тому  доповідь Івана Орлова про робо-
ту Комунального підприємства “Борща-
гівка”, яке він багато років очолює, була
спрямована не тільки на висвітлення
стану справ у  житлово-комунальній
сфері, а й виконання конкретних заходів,
розроблених і затверджених виконкомом
ще навесні. При їх обговоренні було
визнано, що обсяг виконаних робіт, в
основному, відповідає затвердженому
графіку. У прийнятій постанові з зазначе-
ного питання враховано не тільки заува-
ження і пропозиції учасників дискусії, а й
визначено необхідність чіткого контролю
над подальшим виконанням намічених
заходів, що доручено заступнику сіль-
ського голови з виконавчої роботи Олек-
сандрові Оболонському.

Утім, обговорене питання не стало
винятком із правил щодо принципового
обговорення й інших. Бо відповідальність
і наполегливість усіх членів виконкому в
досягненні кінцевого результату роботи
завжди засвідчує: байдужих тут не буває.

Інф. “Трибуни”.
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БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВО-РОЗВАЖАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ РОЗПОЧАЛОСЯ

Олексій Кодебський

Микола Шкаврон

В’ячеслав  Лайшев 
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За оперативною інформацією Головного територіального управління Міністерст-
ва надзвичайних ситуацій України у Київській області з початку року на водних
об'єктах Київщини загинуло 29 осіб, з них 3 дітей. Один з таких трагічних випадків
стався на річці Десні 19 червня 2012 року. Група дітей міста Києва, не маючи відпо-
відних дозвільних документів від органів місцевого самоврядування, санітарних
служб на розміщення, таборування та купання дітей, подорожувала по Вишго-
родському району. Під час купання в річці біля села Пірново через недогляд інструк-
торів трагічно загинув 9-річний хлопчик.

Зважаючи на жаркий літній період просимо:
- взяти під особистий контроль та вжиття невідкладних заходів для організації

безпеки купання громадян та дітей у місцях масового відпочинку біля водних об'єк-
тів та забезпечити функціонування сезонних рятувальних постів і медичних пунктів;

- постійно проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу через місцеві засоби
масової інформації, серед дітей у місцях їх оздоровлення та відпочинку стосовно
заходів безпеки на воді, прийомів саморятування та надання першої медичної
допомоги потерпілим;

- не допускати відпочинок і купання дітей у місцях, де не проведено обстеження
водолазами-рятувальниками підводної частини дна, а територія пляжу не очищена
від сторонніх предметів;

- здійснювати постійний контроль за дотриманням керівниками туристичних
груп, які подорожують з дітьми по ваших територіях, правил купання дітей, поведін-
ки та попередження нещасних випадків на воді під час їх відпочинку. 

Соціальна сфераСоціальна сфера

Ми вже писали про те, що нині на
місці приміщення колишнього
дитячого садка “Малятко” три-
вають будівельні роботи з рекон-
струкції будівлі, де вже до кінця
року має постати Центр дитячої
творчості. Тому темпи робіт високі
і це радує.

Хто ж здійснює реконструкцію при-
міщення майбутнього центру? Це
знана в Петропавлівській Борщагівці
будівельна фірма “Арх-Буд”, відома
реалізацією проекту з будівництва
нашого сільського стадіону “Козак
Арена”, інших об’єктів. Керівництво
будівельно-монтажними роботами
здійснюють Сергій Мартюк і Олек-

сандр Нігруца.
Варто відзначити, що в Петро-

павлівській Борщагівці навчаються
багато талановитих дітей. Вони
займаються фотосправою, танця-
ми, во кальним мистецтвом, поезі-
єю, вивчають мови тощо. Беручи
участь у численних гуртках, студіях
діти постійно є учасниками різно-
манітних конкурсів. Багато з них
стали лауреатами не тільки район-
них, обласних, а й всеукраїнських
творчих змагань. Тож тепер, маючи
спеціалізований центр, здобутки
школярів зростатимуть.

Інф. “Трибуни”.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеці-
альні установи для дітей» та на виконання листа служби у справах дітей Київської
обласної державної адміністрації від 22.06.2012 року № 628/01-20, служба у спра-
вах дітей Києво-Святошинської райдержадміністрації повідомляє, що протягом
червня поточного року зареєстровані непоодинокі випадки отруєння громадян
дикорослими грибами, в тому числі і смерті дитини в Броварському районі Київсь-
кої області.

У зв'язку з вищевикладеним просимо вас вжити невідкладних заходів щодо орга-
нізації та проведення відповідної роз'яснювальної роботи серед сімей, які вихо-
вують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей, які опини-
лись в складних життєвих обставинах.

В тому числі звернути увагу на інші питання, пов'язані з відповідальністю осіб, які
заміняють батьків, за життя і здоров'я дітей.

Інформацію про вжиті заходи надати службі у справах дітей Києво-Святошинсь-
кої райдержадміністрації. 

Керівник служби М.М. Кубарська

Останнім часом надзвичайно
сильно зросла загроза заносу на
територію області африканської
чуми свиней.

АЧС - гостра вірусна хвороба свиней,
яка перебігає блискавично, гостро, під-
гостро або навіть безсимптомно і
характеризується гарячкою, важким
диханням, кашлем, втратою апетиту,
рвотою, синюшністю шкіри на вухах та
п'ятачку, паралічами, проносами з
кров'ю, різкою слабкістю та високою
летальністю серед захворілих тварин.

Захворіти можуть дикі та домашні свині
всіх порід та будь-якого віку в будь-яку
пору року. Зараження відбувається при
контакті хворих свиней або свиней віру-
соносіїв зі здоровими. Хвороба також
розповсюджується через мишовидних
гризунів, кровососних комах, корм,
пасовища, одяг, взуття, боєнські відхо-
ди, транспортні засоби та предмети
догляду за свиньми, забруднені виді-
леннями хворих тварин або вірусоносі-
їв. 

Людина цим захворюванням не
хворіє!!!

Щоб максимально запобігти зара-

женню своїх тварин Вам необхідно
притримуватися наступних правил:

1.Тримайте тварин у закритих сви-
нарниках і не випускайте їх на пасови-
ще.

2.Обов'язково повідомте про
наявність у вас свиней свого дільнично-
го ветеринарного лікаря, який зробить
щеплення тварині проти бешихи і кла-
сичної чуми свиней (безкоштовно).

3.Закуповуйте доброякісні комбікор-
ми лише на офіційних ринках та вима-
гайте від продавців супровідні докумен-

ти, що гарантують якість безпеч-
ність та місце походження корму. 

4.Не згодовуйте тваринам корми
без попередньої термічної оброб-
ки.

5.Регулярно здійснюйте обробку
ваших тварини проти комах та клі-
щів.

6.Ретельно та комплексно
боріться з мишовидними гризуна-
ми.

7.Зберігайте високу санітарну
культуру господарювання, не

намагайтеся несанкціоновано перевез-
ти живих та забитих тварин без ветдо-
кументів.

8.Здійснюйте подвірний забій тільки
при наявності ветеринарного лікаря.

9.Ні в якому разі не купуйте м'ясо або
сало на стихійних ринках чи в місцях
несанкціонованої торгівлі – воно може
бути небезпечним !!!

ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ! При наймен-
ших ознаках захворювання свиней у
ваших господарствах, а також про
всі випадки загибелі просимо термі-
ново повідомляти за номерами: 5-
23-79, 5-20-72

УВАГА !!! АФРИКАНСЬКА
ЧУМА СВИНЕЙ !!!

Про охорону життя та здоров'я
дітей під час їх оздоровлення та

відпочинку

Про отруєння дикорослими грибами

Юридична консультаціяЮридична консультація

Одним із головних обов'язків батьків є
обов'язок утримання своїх неповнолітніх дітей
(Глава 15. Сімейний кодекс України). Відпо-
відно до ст. 180 Сімейного кодексу батьки
зобов'язані утримувати дитину до досягнення
нею повноліття, а у випадку передбаченими
статтями 198,199 цього кодексу (навчання
дітей на денному відділенні ВНЗ до досягнен-
ня 23 років, можливість батьків надавати
матеріальну допомогу) і своїх повнолітніх
дочку, сина. Закон покладає такий обов'язок
на обох батьків.

Коли діти проживають з матір'ю, позов про
стягнення аліментів пред'являється до бать-
ка. На дітей, які виховуються батьком, алімен-
ти стягуються з їх матері. З моменту досяг-
нення дитиною повноліття (якщо вона є пра-
цездатною, не навчається), обов'язок батьків
з її утримання припиняється.

У більшості випадків батьки здійснюють
обов'язок утримання своїх неповнолітніх дітей
добровільно, забезпечуючи їх всім
необхідним для життя, навчання,
повноцінного розвитку. Якщо ж батьки
ухиляються від цього обов'язку та не
надають коштів на утримання дітей
добровільно, такі кошти стягуються з
них у судовому порядку у вигляді
аліментів.

Обов'язок батьків виникає неза-
лежно від їх працездатності, дієз-
датності, наявності у них мате-
ріальних засобів для утримання
дітей. Недосягнення батьками повноліття (у
випадках зниження шлюбного віку) не звіль-
няє їх від обов'язку сплати аліментів.

УВАГА!!! 
Не звільняється від обов'язку щодо

утримання дитини і особа, яка позбавлена
батьківських прав. 

Одночасно з вирішенням питання про
позбавлення батьківських прав суд може на
вимогу позивача або з власної ініціативи вирі-
шити питання про стягнення аліментів на
дитину.

Батьки можуть бути звільнені від обов'язку
утримувати дитину, якщо дохід дитини наба-
гато перевищує дохід кожного з них і забезпе-
чує повністю її потреби.

Способи виконання батьками обов'язку
утримувати дитину визначаються за домов-
леністю між ними. У більшості випадків алі-
менти виплачуються у добровільному порядку
особисто особою, яка зобов'язана їх сплачу-

вати, або через власника чи уповноважений
ним орган за місцем роботи особи, місцем
одержання нею пенсії, стипендії. Однак це не
позбавляє права одного з батьків, з ким про-
живає дитина, у разі необхідності звернутися
до суду з позовом про стягнення аліментів.

Грошові виплати, які здійснює батько/мати,
з метою утримання своєї дитини, не єдина
форма участі в її утриманні. Закон надає
більш широкі можливості в урегулюванні цих
відносин. Так, за домовленістю між батьками
дитини той із них, хто проживає окремо від
дитини, може брати участь у її утриманні в
грошовій і(або) натуральній формі. Тому,
наприклад, батько, виконуючи свій обов'язок
утримання дитини, може сплачувати лише
аліменти або сплачувати аліменти і, не обме-
жуючись цим, надавати допомогу в придбанні
різноманітних речей для дитини, чи надавати
утримання лише в натуральній формі.

УВАГА!!! За відсутності згоди між бать-
ками щодо утримання їх дитини
(дітей) один із батьків, з яким прожи-
ває дитина, має право на звернення
до суду. За рішенням суду кошти на

утримання дитини (аліменти)
присуджуються у частці від
доходу її матері, батька і

(або) у твердій грошовій сумі.
У будь-якому випадку суд,

визначаючи розмір аліментів,
враховує:

стан здоров'я та матеріальне
становище дитини;

стан здоров'я та матеріальне становище
платника аліментів;

наявність у платника аліментів інших дітей,
непрацездатних чоловіка, дружини, батьків,
дочки, сина;

інші обставини, що мають істотне значення.
Отже, розмір аліментів у кожному випадку

визначає суд, беручи до уваги різні обстави-
ни, у тому числі й матеріальне становище
дитини. Закон не встановлює верхньої межі
розміру аліментів на дитину, а називає лише
мінімальний їх розмір (нижню межу). Міні-
мальний розмір аліментів на одну дитину не
може бути меншим ніж 30 відсотків прожитко-
вого мінімуму для дитини відповідного віку.
Що ж до максимального розміру аліментів, які
стягуються з боржника, то відповідно до ч. 3
ст. 70 Закону України „Про виконавче провад-
ження” він не повинен перевищувати 50 від-
сотків заробітної плати цієї особи.

АЛІМЕНТИ НА ДИТИНУ 

ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР ТВОРЧОСТІДИТЯЧИЙ ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ
ЗРОСТАє НА ОЧАхЗРОСТАє НА ОЧАх
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КонкурсиКонкурси ДоДо ДДня працівниківня працівників
ветеринарної медветеринарної медиициницини

На початку липня, у далекому
містечку Нарва, що розташова-
ний  на межі Естонії та Росії,
відбулося незвичайне дійство –
свято любові, сім’ї, вірності. 

Не випадково це святкування
припало саме на православне
свято святих Петра і Февронії
Муромських, тому що саме
вони здавна вважаються
покровителями шлюбу та
шлюбних відносин.

Після святкового молебню
для жителів естонського
містечка, на території Нар-
вського собору був проведе-
ний святковий концерт за уча-
сті Київського ансамблю
«Забава», керівником якого є
Дар’я Кириченко.

І як приємно, що таку велику
кількість глядачів вітали укра-
їнською піснею і жителі нашого
села, які входять до складу
ансамблю.  Це неодноразові
призери і лауреати як держав-
них, так і міжнародних конкур-
сів  – власники надзвичайних
голосочків, без яких не обхо-
дяться наші сільські та районні
свята. Це юні артисти, які
виросли на очах жителів Пет-
ропавліської Борщагівки, а
тепер  несуть щирість укра-
їнської пісні у різні куточки
світу. 

Ви напевно здогадалися,
що учасниками цього ансамб-
лю є учні нашої школи: Віталій
Мирвода, Іванка Орлюк, Анге-
ліна Пархонюк, Аліна Галаган та
Іринка Мамикіна.  

Концерт, на естонській землі,
вдався на славу. Сучасні пісні,
яскраві костюми, артистич-
ність та неймовірні голоси
наших юних зірок, залишили
місцевих жителів задоволеними. А
пісня « Я люблю тільки тебе» у вико-
нанні Віталія Мирводи, була дуже

тепло прийнята і зібрала велику кіль-
кість оплесків, не зважаючи на те,
що, можливо, не до кінця було зро-
зуміло все з причини мовного

бар’єру. Та істинна пісня
летить від душі до душі,
долаючи всі бар’єри своєю
щирістю.

Організаторами свята
були влаштовані десяти-
денні канікули для наших
артистів, під час яких вони
уміло поєднували години
тренувань із активним від-
починком. 

Діти мали можливість
познайомитись із неймо-
вірними пам’ятками  архі-
тектури Естонії, доторкну-
тися до величі таємничого
Талліна,  прониклися  історі-
єю Петербурга, відвідавши
відомі пам’ятки цього міста.
Подихати солоним балтій-
ським повітрям та покупа-

тися у хвилях,  як прохолод-
ного моря, так і річки Нарви,
що має історичне значення,
розділяючи Росію та Есто-
нію. 

Наші земляки привезли з
собою неймовірну кількість
вражень, прониклися цінно-
стями, піднесеними святку-
ванням, що надає глибоку
чистоту шлюбним відноси-
нам. Незвичним, але при-
ємним було те, що організа-
тором цього масового свят-
кування, була церква, в
особі отця Платона, настоя-
теля Нарвського собору,
який і благословив сімейні
пари на міцність союзу.

Повернувшись з Естонії,
наші юні артисти відразу ж
поїхали на Всеукраїнський

благодійний фестиваль « Чорно-
морські Ігри» , що відбувається на
Херсонщині– у місті Скадовськ.

Можливість виступати на такій
великій і професійній сцені
наші артисти отримують
вже третій рік поспіль. Саме
на таких концертах вони
здобувають свої перемоги,
шліфуються поразками,
розвиваються, перетво-
рюючись на професіоналів
своєї справи.

Напевно кожному жителю
нашого села до глибини
душі приємно, що саме
наша Петропавлівська
земля надає сили та насна-
гу нашим юним талантам.

Успіхів вам, наші любі!
Нових перемог та нових
концертів! Ми пишаємося
вами!   

Ольга ЗАЇКА

Заслужений відпочинок гурту  «Забава»

Іринка Мамикіна – на великій сцені

Віталій Мирвода  на «Чорноморських іграх»                 

Ще з давніх часів існує певний розподіл роботи
між людьми. Кожен мав займатися яко юсь окре-
мою спра         вою, як пра вило тією, що виходила у
нього найкраще чи подо балася найбільше. Пізніше
роботу, на якій вони спеціалізувалися, почали
називати професією. А тих, власне, хто її викону-
вав, – похідними від назви цієї професії. Тобто
людину, яка працювала на куванні називали кова-
лем, того, хто займався  рибною ловлею, - рибал-
кою і т.д.

З того часу нічого не змінилося: професії існують як і
раніше. Хіба що їх стало набагато більше, адже і галузей
праці значно побільшало.  І хоч найнекорисніші на пер-
ший погляд професії, насправді також дуже потрібні.
Тож непотрібних професій не існує. Просто є такі, що
просто потрібні, а є ті, що потрібні дуже. 

Як лікарі, наприклад. Адже, щоб ми робили без меди-
цини?! Звичайно,  народна медицина та різні обряди це
дуже добре. Але, якщо ви захворіли на справжню хворо-
бу, то і лікувати її мусять справжні лікарі, а не псевдо-
знахарі, які за допомогою реклами переконують всіх
про високу дієвість власних послуг.   

Та допомоги потребують не лише люди.  Нажаль,
нашим «меншим братам» вона потрібна не менше.
Адже ті ж самі домашні улюбленці, як би ви їх не догля-
дали, іноді також хворіють. І саме тоді нам, а правильні-
ше кажучи їм на допомогу приходять ветеринари. 

У зв’язку з їх професійним святом – «Днем працівни-
ків ветеринарної медицини», що святкується другої
неділі серпня,  ми вирішили написати про одного із
мешканців нашого села, котрий працює саме у цій галу-
зі – галузі ветеринарії. 

Миколай Петрович Чайковський родом з Вінницької
області.  У 1984 році закінчив державний факультет – за
напрямом ветеринарія.  

Миколай Петрович виріс у селі. Тому добре знає свій-
ських – домашніх тварин, їх хвороби та лікування. Йому
подобалося допомагати тваринам у разі хвороби.
Особливо приємним був кінцевий результат – одужан-
ня. Тож він вирішив пов’язати своє майбутнє саме з
цією справою.

Наразі він працює у ветеринарній медицині. Займа-
ється лікуванням, наданням допомоги, іншими справа-
ми, що напряму пов’язані з цією діяльністю. Адже бага-
то тварин,  потребують допомоги як у профілактичному
плані, так і у плані лікувальному.  

Миколі  Петровичу дійсно подобається його робота.
Він любить тварин, а це у ветеринарії чи не найголовні-
ше. До речі окрім двох собак (німецької вівчарки та ала-
бая) та кота, у нього є  також кролі, кури та бджоли. Тож
його також можна поздоровити і з днем пасічника
(щорічно святкується 19 серпня). 

Якщо брати більш глобально, то усі ветеринари оби-
рають цю професію, через свою любов до тварин і наш
односельчанин не є тому виключенням. Завжди думаю-
чи про їх здоров’я, він вказав нам на кілька головних
аспектів у догляді за тваринами:

– Перш за все, – розпові-
дає Микола Петрович, –
має значення правильне
утримання тварин – ваш

улюбленець має жити у
належних умовах.
Адже не випадко-
во ми називаємо
їх братами наши-
ми меншими.
Тобто, хоч вони і
живуть інстинкта-
ми чи рефлекса-
ми, та, очевидно,

потребують і нашої уваги, і підтримки, і допомоги. Вже
не кажучи про розуміння.  І навіть... ласки. Про це певне
знає кожен. Але чи розуміють це усі? Це – питання.

Окремо – про годівлю. Годівля – це, передусім, пра-
вильний раціон харчування – один з найголовніших
пунктів у правильному догляді за тваринами. По суті,
тварини в чомусь схожі на дітей. Тому це потрібно вра-
ховувати. І їх любити. 

А тому необхідно проводити профілактичну обробку
тварин. Бо хворобу, як ми всі знаємо, краще попереди-
ти, ніж лікувати. Отже,  забувати про це ніколи не слід.
Адже саме від цього залежить здоров’я ваших улюблен-
ців. Тож дотримуйтесь цих нескладних правил та ваші
маленькі друзі виростуть здоровими та сильними. 

Ігор ЧЕРНИШ

Друзі...

НЕ ТІЛЬКИ ЛЮДИ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

Ансамбль  « Забава»  з керівником Дар’єю Кириченко та святим отцем Платоном

ЛІТНІ ГАСТРОЛІ ЮНИХ АРТИСТІВ
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Новий проект компанії  «Житлоіндбуд-1» -
це багатоповерхова житлова забудова з
медичним закладом, офісними приміщення-
ми та об’єктами соцкультпобуту, яка буде
розташована у самому центрі села Петропав-
лівська Борщагівка, по вулиці Садова, 1-а.

Фінансову підтримку забудови здійсню-
ють такі банки, як Фінростбанк, Банк Ради-
кал  та ПРАТ “Страхова Компанія “АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ”.

У зв’язку з початком будівництва біля буді-
вельного майданчика зібрались посадові
особи району та Петропавлівсько-Борщагів-
ської сільської ради: перший заступник
голови Києво-Святошинської райдержадмі-
ністрації Микола Шкаврон, сільський голова
Олексій Кодебський, його заступник Олек-
сандр Оболонський, секретар сільради
Любов Коваленко, голови постійних комісій
Олексій Кулагін, Олександр Коваленко,
депутати сільської ради і члени виконкому та
члени громади.

Відкриваючи офіційну частину заходу,
перед присутніми виступив представник
будівельної компанії-забудовника В’ячеслав
Лайшев:

– Сьогодні ми починаємо забудову
житлово-розважального комплексу з
медичним закладом та офісними приміщен-
нями по вул. Садова, 1-а на території, яка
знаходиться поруч з вами. Що тут буде збу-
довано?  По-перше,  тут буде зведено
доступне житло,яке у відповідності до
постанови Кабміну про надання житла пра-
цівникам соціальної сфери, можна буде при-
дбати під 3 відсотки річних на термін до 30
років.Це питання перебуває під пильним
контролем прем’єр-міністра України Мико-
ли Азарова, котрий дуже вимогливо до
цього ставиться. Він прагне, щоб до кінця
року було видано не менш мільйона
квадратних метрів такого житла.  

По-друге: на об’єкті, який вже сьогодні ми
почнемо зводити, буде медичний заклад зі
швидкою медичною допомогою, сучасні
стоматологічні кабінети, два басейни,  спа-
центри і багато чого іншого. 

Також  буде збудовано зону відпочинку та
розваг, а саме – розважальні заклади: кіно-
театр на 2-3 зали, заклади для зміцнення
здоров’я – тренажерний зал, 2 басейни для

дітей і дорослих, солярій, спа-центр, салон
краси та ін. Також для мешканців передбаче-
но торговельні зали, бутіки, ресторани та
кафе.

Відповідно до постанови Кабінету
міністрів від 13 квітня 2011 року № 466 у
зв’язку з оформленням декларації  про
виконання будівельних робіт, зареє стро -
ваного інспекцією державного архбудкон -
тролю в Київській області від 28.12.2012
року за № КС 0811116773 та повідомленням
від 08.06.12 ТОВ «Житлоіндбуд-1»
повідомляє про початок будівництва
житлової забудови з медичним закладом та
офісними  приміще ннями по вул. Садова, 1-а
с. Петропавлівська Борщагівка Києво-
Святошинського району Київської області.
Це офіційна частина, яку ми хочемо обнаро-
дувати для членів громади та повідомити
органи місцевого самовря дування про

початок будівництва. Але ми вирішили
зробити це в приймальний день, коли є
люди на прийомі, щоб було відомо
працівникам сільської ради і громаді. В
зв’язку з тим, що на офіційній частині
присутній  перший заступник голови рай-
держадміністрації  Микола Іванович Шкав-
рон, то хотілося б вас попросити дати якісь
настанови щодо будівництва цього житла та
медичного закладу. Можливо висловити і
якісь побажання.

Перед присутніми виступив заступник
голови Києво-Святошинської райдержадмі-
ністрації М.І.Шкаврон.

– Я думаю, підкреслив Микола Іванович, –
що ця подія, яка сьогодні відбувається у
Петропавлівській Борщагівці – це подія не
тільки села, не тільки громади чи району, це
подія, мабуть, державного рівня. Ви одні з
перших, які сьогодні-завтра розпочнете цю
добру справу – будівництва соціального

житла для наших земляків – громадян
нашого району.  Мабуть, ця програма охо-
пить багатьох мешканців Київської області,
які побажають це зробити. Хочу побажати
будівельній компанії, щоб з вас брала
приклад вся Україна. І так і буде.  Щоб
будувалося таке житло не тільки в нас, а по
всій Україні. Можливо тоді і життя буде
краще, і люди нас краще будуть розуміти.
Всього доброго і всього найкращого в цих
починаннях вам і всім нам!

Слово надається cільському голові
О.І.Кодебському.

– На нашому зібранні є представники, які
бажають отримати квартири тут. Я хотів би
сказати про те, що наша сільська рада буде
тримати на контролі це будівництво.  Бізнес
є бізнес, але соціальні питання повинні
вирішуватися в першу чергу. 

При сільській раді ведеться квартоблік, на
якому перебувають наші мешканці.
Соціальні працівники: медицина, вчителі. Це

питання покликане для того, щоб
задовольнити питання людей, які стоять на
квартобліку.  Петропавлівська Борщагівка є
піонером в таких питаннях започаткувань. З
кожним роком це стає краще і краще, хоча
займає багато часу та нервів, але ми нікуди
не вклоняємося від цього. Я щиро вдячний
інвесторам, які будуть будувати  такі об’єкти
соціальної сфери, насамперед по медицині.
Тому що здоров’я нації з кожним роком
погіршується, все більше людей починає
хворіти і тому ми покликані для того, щоб
розвивати цю медицину.  Яка вона буде, далі
покаже розвиток державної програми в
цьому питанні, але якщо об’єкти будуть вже
побудовані, то буде набагато легше
вирішувати це питання. Я думаю, що всі на
сьогодні присутні з розумінням ставляться
до цього питання, бо будується не якась
комерційна структура, хоча без комерції

село не розвивалось би.  Якщо будуть
побудовані  і комерційні підприємства, і
торговельні, то податки підуть до сільради. І
ми зможемо ще будувати. 

В центрі села вже будується центр твор-
чості дітей.  Також проведена експертиза і
отримано всі дозволи для будівництва ново-
го дитячого садка, а нині починаємо зведен-
ня і медичного закладу. 

Також тепер ми здійснюємо будівництво
дороги, яка з’єднає села Чайки і
Петропавлівку, що дасть змогу скоріше і
дітей підвозити до дитсадків, і аварійність
знизиться серед населення. Тому такі
об’єкти є і будуть. Центр творчості дітей за
домовленістю ми повинні здати вже у січні в
експлуатацію, якщо не буде перепон.  На
сьогодні гроші повинні працювати, а не
стояти на місці. Не даром ми вже понад два
роки займаємо перші місця по благоустрою
в Україні. В цьому році теж подали заявку, що
нам присудять не знаю. Але наша задача
всіх направляти на те, щоб ми любили своє
село.  Якщо ми будемо любити, то буде мир,
злагода і підтримка у вищестоячих  органах. 

Слово надається голові постійної комісії
сільської ради з питань будівництва, гене-
ральному директору ТОВ “Омокс” Олексію
Кулагіну.

– Початок будівництва, – зазначив Олексій
Володимирович, – гарний і я гадаю ми
привнесемо багато  чого доброго в цю спра-
ву. У всякому разі те, що тут будується, спа-
центр з басейнами, з водними процеду -
рами – це дуже добре. Адже це дасть
можливість вести чітку політику щодо
знижок і проводити медичні процедури, не
їздячи до Трускавця. 

Окрім цього, соціальне житло – річ дуже
важлива. Бо тих, хто перебуває на черзі,
багато, і добре, що ця програма вже
стартувала. Тому будівництво вестиметься
швидко. Тож ставайте на чергу, хто ще не
встиг цього зробити, реєструйтесь,
підходьте під цю програму і ви своїм
кредитом будете проштовхувати це
будівництво і брати в ньому участь вже як

інвестори. Поздоровляю вас з тим, що у
вашому селі почалось таке будівництво. 

– Я дуже вдячна всім, хто прийшов сьогод-
ні на урочисте відкриття будівницттва, – вис-
тупаючи перед присутніми наголосила сек-
ретар сільради Любов Коваленко. – Нам
усім пощастило, що ми працюємо з
Олексієм Івановичем.  Він не боїться взяти
на себе відповідальність, не боїться ризику -
вати.  Я бажаю, щоб і надалі ми працювали,
процвітали, а наша Петропав лівська Бор -
щагівка і надала займала призові місця в
Україні...

Після офіційної частини за справу взялись
будівельники. І вже одразу перший ківш
грунту екскаватора з котлована будови слух-
няно ліг на дно кузова самоскида. Процес
пішов! 

Михайло ГРИЩЕНКО

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВО-РОЗВАЖАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РОЗПОЧАЛОСЯ
ПодіяПодія

Олексій Кулагін

Любов Коваленко

Лікар Олександр Коваленко знайомиться з планом забудови
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Новий проект компанії  «Житлоіндбуд-1» -
це багатоповерхова житлова забудова з
медичним закладом, офісними приміщення-
ми та об’єктами соцкультпобуту, яка буде
розташована у самому центрі села Петропав-
лівська Борщагівка, по вулиці Садова, 1-а.

Фінансову підтримку забудови здійсню-
ють такі банки, як Фінростбанк, Банк Ради-
кал  та ПРАТ “Страхова Компанія “АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ”.

У зв’язку з початком будівництва біля буді-
вельного майданчика зібрались посадові
особи району та Петропавлівсько-Борщагів-
ської сільської ради: перший заступник
голови Києво-Святошинської райдержадмі-
ністрації Микола Шкаврон, сільський голова
Олексій Кодебський, його заступник Олек-
сандр Оболонський, секретар сільради
Любов Коваленко, голови постійних комісій
Олексій Кулагін, Олександр Коваленко,
депутати сільської ради і члени виконкому та
члени громади.

Відкриваючи офіційну частину заходу,
перед присутніми виступив представник
будівельної компанії-забудовника В’ячеслав
Лайшев:

– Сьогодні ми починаємо забудову
житлово-розважального комплексу з
медичним закладом та офісними приміщен-
нями по вул. Садова, 1-а на території, яка
знаходиться поруч з вами. Що тут буде збу-
довано?  По-перше,  тут буде зведено
доступне житло,яке у відповідності до
постанови Кабміну про надання житла пра-
цівникам соціальної сфери, можна буде при-
дбати під 3 відсотки річних на термін до 30
років.Це питання перебуває під пильним
контролем прем’єр-міністра України Мико-
ли Азарова, котрий дуже вимогливо до
цього ставиться. Він прагне, щоб до кінця
року було видано не менш мільйона
квадратних метрів такого житла.  

По-друге: на об’єкті, який вже сьогодні ми
почнемо зводити, буде медичний заклад зі
швидкою медичною допомогою, сучасні
стоматологічні кабінети, два басейни,  спа-
центри і багато чого іншого. 

Також  буде збудовано зону відпочинку та
розваг, а саме – розважальні заклади: кіно-
театр на 2-3 зали, заклади для зміцнення
здоров’я – тренажерний зал, 2 басейни для

дітей і дорослих, солярій, спа-центр, салон
краси та ін. Також для мешканців передбаче-
но торговельні зали, бутіки, ресторани та
кафе.

Відповідно до постанови Кабінету
міністрів від 13 квітня 2011 року № 466 у
зв’язку з оформленням декларації  про
виконання будівельних робіт, зареє стро -
ваного інспекцією державного архбудкон -
тролю в Київській області від 28.12.2012
року за № КС 0811116773 та повідомленням
від 08.06.12 ТОВ «Житлоіндбуд-1»
повідомляє про початок будівництва
житлової забудови з медичним закладом та
офісними  приміще ннями по вул. Садова, 1-а
с. Петропавлівська Борщагівка Києво-
Святошинського району Київської області.
Це офіційна частина, яку ми хочемо обнаро-
дувати для членів громади та повідомити
органи місцевого самовря дування про

початок будівництва. Але ми вирішили
зробити це в приймальний день, коли є
люди на прийомі, щоб було відомо
працівникам сільської ради і громаді. В
зв’язку з тим, що на офіційній частині
присутній  перший заступник голови рай-
держадміністрації  Микола Іванович Шкав-
рон, то хотілося б вас попросити дати якісь
настанови щодо будівництва цього житла та
медичного закладу. Можливо висловити і
якісь побажання.

Перед присутніми виступив заступник
голови Києво-Святошинської райдержадмі-
ністрації М.І.Шкаврон.

– Я думаю, підкреслив Микола Іванович, –
що ця подія, яка сьогодні відбувається у
Петропавлівській Борщагівці – це подія не
тільки села, не тільки громади чи району, це
подія, мабуть, державного рівня. Ви одні з
перших, які сьогодні-завтра розпочнете цю
добру справу – будівництва соціального

житла для наших земляків – громадян
нашого району.  Мабуть, ця програма охо-
пить багатьох мешканців Київської області,
які побажають це зробити. Хочу побажати
будівельній компанії, щоб з вас брала
приклад вся Україна. І так і буде.  Щоб
будувалося таке житло не тільки в нас, а по
всій Україні. Можливо тоді і життя буде
краще, і люди нас краще будуть розуміти.
Всього доброго і всього найкращого в цих
починаннях вам і всім нам!

Слово надається cільському голові
О.І.Кодебському.

– На нашому зібранні є представники, які
бажають отримати квартири тут. Я хотів би
сказати про те, що наша сільська рада буде
тримати на контролі це будівництво.  Бізнес
є бізнес, але соціальні питання повинні
вирішуватися в першу чергу. 

При сільській раді ведеться квартоблік, на
якому перебувають наші мешканці.
Соціальні працівники: медицина, вчителі. Це

питання покликане для того, щоб
задовольнити питання людей, які стоять на
квартобліку.  Петропавлівська Борщагівка є
піонером в таких питаннях започаткувань. З
кожним роком це стає краще і краще, хоча
займає багато часу та нервів, але ми нікуди
не вклоняємося від цього. Я щиро вдячний
інвесторам, які будуть будувати  такі об’єкти
соціальної сфери, насамперед по медицині.
Тому що здоров’я нації з кожним роком
погіршується, все більше людей починає
хворіти і тому ми покликані для того, щоб
розвивати цю медицину.  Яка вона буде, далі
покаже розвиток державної програми в
цьому питанні, але якщо об’єкти будуть вже
побудовані, то буде набагато легше
вирішувати це питання. Я думаю, що всі на
сьогодні присутні з розумінням ставляться
до цього питання, бо будується не якась
комерційна структура, хоча без комерції

село не розвивалось би.  Якщо будуть
побудовані  і комерційні підприємства, і
торговельні, то податки підуть до сільради. І
ми зможемо ще будувати. 

В центрі села вже будується центр твор-
чості дітей.  Також проведена експертиза і
отримано всі дозволи для будівництва ново-
го дитячого садка, а нині починаємо зведен-
ня і медичного закладу. 

Також тепер ми здійснюємо будівництво
дороги, яка з’єднає села Чайки і
Петропавлівку, що дасть змогу скоріше і
дітей підвозити до дитсадків, і аварійність
знизиться серед населення. Тому такі
об’єкти є і будуть. Центр творчості дітей за
домовленістю ми повинні здати вже у січні в
експлуатацію, якщо не буде перепон.  На
сьогодні гроші повинні працювати, а не
стояти на місці. Не даром ми вже понад два
роки займаємо перші місця по благоустрою
в Україні. В цьому році теж подали заявку, що
нам присудять не знаю. Але наша задача
всіх направляти на те, щоб ми любили своє
село.  Якщо ми будемо любити, то буде мир,
злагода і підтримка у вищестоячих  органах. 

Слово надається голові постійної комісії
сільської ради з питань будівництва, гене-
ральному директору ТОВ “Омокс” Олексію
Кулагіну.

– Початок будівництва, – зазначив Олексій
Володимирович, – гарний і я гадаю ми
привнесемо багато  чого доброго в цю спра-
ву. У всякому разі те, що тут будується, спа-
центр з басейнами, з водними процеду -
рами – це дуже добре. Адже це дасть
можливість вести чітку політику щодо
знижок і проводити медичні процедури, не
їздячи до Трускавця. 

Окрім цього, соціальне житло – річ дуже
важлива. Бо тих, хто перебуває на черзі,
багато, і добре, що ця програма вже
стартувала. Тому будівництво вестиметься
швидко. Тож ставайте на чергу, хто ще не
встиг цього зробити, реєструйтесь,
підходьте під цю програму і ви своїм
кредитом будете проштовхувати це
будівництво і брати в ньому участь вже як

інвестори. Поздоровляю вас з тим, що у
вашому селі почалось таке будівництво. 

– Я дуже вдячна всім, хто прийшов сьогод-
ні на урочисте відкриття будівницттва, – вис-
тупаючи перед присутніми наголосила сек-
ретар сільради Любов Коваленко. – Нам
усім пощастило, що ми працюємо з
Олексієм Івановичем.  Він не боїться взяти
на себе відповідальність, не боїться ризику -
вати.  Я бажаю, щоб і надалі ми працювали,
процвітали, а наша Петропав лівська Бор -
щагівка і надала займала призові місця в
Україні...

Після офіційної частини за справу взялись
будівельники. І вже одразу перший ківш
грунту екскаватора з котлована будови слух-
няно ліг на дно кузова самоскида. Процес
пішов! 

Михайло ГРИЩЕНКО

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВО-РОЗВАЖАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РОЗПОЧАЛОСЯ
ПодіяПодія

«АРСЕНАЛ СТРАхУВАННЯ» – СТРАхОВИЙ
ПАРТНЕР  ТОВ «ЖИТЛОІНДБУД -1»

В наш час майнове страхування виступає
запорукою спокійного життя будь- якого
громадянина України. Застрахувавши
майно, власники житла будуть фінансово
захищеними від таких ризиків, як: пожежа,
пошкодження майна водою з водопровід-
них, каналізаційних, опалювальних та про-
типожежних систем, стихійних явищ,
тощо.

У разі настання будь-якого страхового
випадку, при наданні всіх необхідних доку-
ментів, співробітники страхової компанії
миттєво реагують і максимально швидко
та професійно регулюють всі страхові
випадки, здійснюють виплату страхового
відшкодування найефективнішим та най-
швидшим для клієнта способом.

«Майно, доки воно не застраховано, не є
капіталом», – казав К. Маркс. І це чиста
правда. Я переконаний в тому, що можна
запобігти більшості проблем, якщо подба-
ти про них завчасно. Довголітня співпраця
з ТОВ «Житлоінбуд-1» є вагомим доказом
надійності та якості послуг, які надає «Арсе-
нал Страхування», бо ми відповідаємо за кожен підписаний
страховий поліс» – зазначив Олександр Солоп, голова наглядо-
вої ради ПРАТ «СК «Арсенал Страхування».

Усі умови страхування майна в СК «Арсенал Страхування»
створені з метою  задовольнити усі побажання клієнта: перед-
бачений повний перелік ризиків, розроблені найшвидші та найя-
кісніші шляхи здійснення страхових відшкодувань. Страхова
сума  у таких випадках встановлюється за згодою сторін індиві-
дуально в кожному конкретному випадку, але при цьому вона не
повинна перевищувати дійсної (страхової) вартості об'єкта
страхування.

Про компанію «Арсенал Страхування»:
ПРАТ «Страхова Компанія «АРСЕНАЛ

СТРАХУВАННЯ» – це сучасна компанія, яка
динамічно розвивається і відома серед про-
відних українських страхових компаній як
надійний партнер, здатний надати весь
спектр послуг в галузі страхування. Компа-
нія створена командою професіоналів, яка
працює на ринку з 1992 року і має успішний
досвід у страховій сфері.

У 2011 році клієнтська база компанії істот-
но збільшилася — 1,37 млн. договорів стра-
хування має вона. Кількість зібраних страхо-
вих платежів склало 333,979 мільйона гри-
вень. Середня виплата за страховими від-
шкодуваннями – 100 000 грн в день, в сукуп-
ності - 35,977 млн. грн за 2011 рік.

На даний момент Компанія займає гідне
місце серед страхових компаній, що підт-
верджується підсумками рейтингових
досліджень.

ПРАТ «СК «Арсенал Страхування» перемо-
жець у номінації "Лідер страхового ринку з

нарощування страхового портфеля" за під-
сумками III Всеукраїнського конкурсу «Лідер страхового ринку
2011» (за версією журналу «Банкір»), а також лідер в класах
«Прорив року. Найбільший темп росту» і «Нещасний випадок», за
версією національної премії «Insurance TOP» в сфері страхування
за 2011 рік. Входить в ТОП-15 страхових компаній-лідерів по
страхуванню майна.

Отже, претендентам на отримання квартир в житлово-
розважальному центрі Петропавлівської Борщагівки
(вул.Садова, 1-а) жодних підстав для побоювання немає.
Тому, не зволікайте: на вас чекає цікаве, затишне життя і
справді світле, радісне й безхмарне майбутнє! 

Нині життя мешканців будь-якого населеного пункту визначається ступенем комфор-
тності, екологічності та естетичного оформлення житлових будинків, вулиць, площ, скве-
рів, зелених насаджєень, завдяки яким кожен житель почувається впевнено і задоволений
зручністю проживання. Не в останню чергу це залежить і від спектру  житлово-комуналь-
них, побутових і медичних послуг, самого житлового проекту, від якого залежить не тільки
рівень обслуговування, а й навіть настрій жителів того чи іншого будинку, кварталу, а й жит-
лового комплексу. Тому дуже важливо, щоб все, вищезазначене, проектанти врахували
повною мірою.

Власне, саме таким і є проект  Дизайн-студії “ВА” житлово-розважального центру, розта-
шованого на вулиці Садова 1-а в Петропавлівській Борщагівці. В ньому передбачено все:
від комфортного, доступного  житла, до сучасного  комплексу комунальних, побутових і
медичних послуг, а також все для проведення  оздоровлення, відпочинку і розваг – медич-
ний центр з поліклінікою, невідкладною медичною допомогою і “швидкою допомогою”,
стоматологічними кабінетами, лабораторією, салоном краси. До бажаючих гарно провес-
ти дозвілля, розважитися – кінотеатр, ігрові зали для дорослих і дітей,тренажерний зал,
солярій, СПА-центр, 2 басейни, боулінг, ресторан, кафе. Передбачено також торговельні
зали, бутіки, офісні приміщення.Тому все це дасть змогу жити без проблем – цікаво, зміс-
товно і комфортно. Тому усім бажаючим  ці умови для життя сподобаються, а тому зволіка-
ти з прийняттям рішення не слід.    

СУЧАСНИЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРУ 
ВДОВОЛЬНИТЬ ВСІ ВАШІ СМАКИ

Александр Солоп, голова наглядової
ради СК «Арсенал Страхування»

Один із учасників проекту 
Антон Бобришев
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Наша Петропавлівка виховала і випу-
стила в світ багато талановитих спорт-
сменів з різноманітних видів спорту.
Наприклад, Наталія Бірюк – чемпіонка
світу з тайського боксу, Вікторія Яким-
чук – майстер спорту міжнародного
класу з лижних гонок, Аня Ліхаманова –
чемпіонка України з тхеквондо, Олек-
сандр Попов – чемпіон світу з кікбоксин-
гу. Можна і надалі перераховувати
наших відомих земляків, але зупинімо-
ся саме на Олександрові. 

Всім відомо, що в наш час молодь захоп-
люється спортом, але вже не так завзято,
як у радянські часи. Що є саме цьому
виною, інтернет, розвиток технологій чи
щось інше – невідомо, але факт залишаєть-
ся фактом. Тому Олександр вирішив піти
стопами своїх батьків і став  тренером з кік-
боксингу. Ми вирішили поцікавитись у
Олександра про його здобутки та досяг-
нення на цьому терені  і про справи взагалі,
на що він люб’язно погодився.

– Почнемо з того, що в 2007 році ви
стали чемпіоном світу з кікбоксингу. Як
після цього склалася ваша доля?

– На мою думку, потрібно не тільки мені у
цьому житті досягти якихось успіхів. В
нашій країні так склалося, що до молоді
немає нікому діла. Хоча багато хлопців
намагаються займатися, але найчастіше
вони належать самі собі. Багато є таких
батьків, які не займаються всерйоз своїми
дітьми. Дають основу, але дорогу до здоро-
вого способу життя не вважають за потріб-
не показувати.  Дитину потрібно не тільки
виховати, дати освіту, але ще й показати
базову дорогу до оздоровлення фізичного.
Хай він не буде відомим спортсменом, але
вести здоровий активний  спосіб життя
потрібно. Тому мене це питання  дуже заці-

кавило. Я вирішив, що було б непогано від-
крити у нас в селі секцію кікбоксингу. Щоб
молодь забрати з вулиць, чимось зацікави-
ти, щоб їм було чимось  зайняти своє доз-
вілля. Це б згуртувало молодь і не з’являло-
ся бажання проводити вільний час з сумнів-
ними друзями. 

– Ви завжди берете участь або пер-
шими виявляєте активність  в різних
заходах, суботниках. Що найбільше
запам’яталось?   

– На мою думку найголовніша подія була
в лісі. Там є така галявина, навколо якої є
кілометрове коло, на якому всі спортсмени
займаються фізкультурою.  Ми з товари-
шем колись прийшли туди позайматися і
побачили, що там повний безпорядок і
жодних умов для занять.  До того ж там

молоді матусі гуляють з дітьми. Тому  ми
зібрали хлопців і прибрали галявину, уста-
новили турніки. Нині займаємося там міні-
мум двічі на тиждень і помічаємо, що не
тільки ми підтримуємо там чистоту.
Виявляється не тільки нам це потрібно.
Тішить те, що люди, які приїздять туди від-
почити, вже звикли до того, що після себе
потрібно прибирати. 

– Ви майстер спорту міжнародного
класу. Які у вас ще були нагороди та
заслуги?

– В 2003 році я брав участь у чемпіонаті
світу і посів почесне третє місце. Це відбу-
валося в США, штаті Флорида, м. Орландо.
Це був мій перший чемпіонат світу. Мені
тоді ще не було і 19 років, тому це був мій
перший успіх на міжнародній арені. 

– хто вас привів до кікбоксингу?
– В спорт мене привели батьки, оскільки

вони – тренери.  А в кікбоксингу моїм пер-
шим тренером був Юрій Володимирович
Калиновський.  На стадіон ЦСКА мене від-
вів тато, коли я виявив бажання займатися
таким видом спорту.  Там була головна
школа боксу і потім звідти я розпочав свій
шлях у кікбоксинг. Юрій Володимирович на
той час був піонером у цій справі, молодим
спеціалістом.  Йому виповнилося лише 18
років, але він вже був майстром  спорту з
боксу і майстром спорту з кікбоксингу. Мені
на той час не було й одинадцяти років. 

– А тепер розкажіть, будь ласка, про
успіхи своїх вихованців. 

– Багато перераховувати не буду. За
минулий навчальний 2011-2012 рік хлопці,
які в мене займаються, вибороли вже три
золоті медалі на чемпіонатах України.
Тобто три чемпіони України в нас уже є.
Один хлопчина – мешканець Петропавлів-
ки, у другого тут мешкає дядько, а третій до

нас приїздить з Немішаєва.  Сам навчаєть-
ся на повара, а до нас приїздить займати-
ся. Але найголовніше, що у хлопців з’яви-
лося бажання до спорту. Діти беруть з мене
приклад і тим самим показують приклад
своїм друзям і оточуючим.  Дуже важливо,
що хлопцям є де себе реалізувати як чоло-
вікам, є де показати свою фізичну силу. Тим
самим на вулиці в них зникає бажання хулі-
ганити, а на змаганнях вже можуть показа-
ти свій характер і все на що вони здатні.
Беручи участь в таких змаганнях, діти
самодисциплінуються, тому що щільно
займаємося їхнім вихованням. Бо спорт-
смен, це не просто людина, яка може вико-
нати якісь нормативи і показати якісь
результати. Спортсмен – це  перш за все
вихована дисциплінована людина, грома-
дянин, котрий завжди повинен підтримува-
ти свою країну.

– Дякуємо вам за розповідь. Бажаємо
успіхів вам і вашим вихованцям у
подальших справах. Гадаю, що з-під
Вашого крила вилетить ще не один чем-
піон світу.

Під кінець нашої розмови висловлю і
свою думку. Виходячи з розповіді Олек-
сандра, я зрозуміла, що виховати порядних
хлопців  начебто не так вже й складно, коли
є з кого брати приклад. І те, що авторитет
Саші Попова в цій справі неабиякий, якраз і
засвідчив результат його роботи.

Звісно, що віддавши дитину до якоїсь
спортивної секції не означає, що їй не
потрібно вже приділяти увагу та давати
батьківську любов.  Але навіть якщо ваша
дитина не стане відомим спортсменом,
принаймні вона буде фізично здоровою  та
вихованою людиною. 

Анна РЯБКОВА

СПОРТСМЕН – ЦЕ ПЕРШ ЗА ВСЕ ВИхОВАНА ЛЮДИНА

«На мою думку, фотографії не
місце в таких галузях, як промисло-
вість або торгівля: фотографія — це
мистецтво. Це єдине належне їй
місце…». Гюстав ле Гре — один з
найвідоміших і талановитіших
французьких фотографів XIX століт-
тя. 

В сучасному світі фотограф це не
тільки творча особистість, але і свого
роду бізнесмен. Без якісної фотозйом-
ки не обходиться жоден урочистий
захід. Фотографія затребувана і прино-
сить непоганий дохід. Але ті, хто
любить фотографію, милується шеде-
врами професіоналів, сам створює
якісні, неповторні роботи і при
цьому не ставить перед
собою мети продати своє
творіння - для того відповідь
очевидна: фотографія - це
мистецтво!

В цій статті хочу розповісти
про дівчину, захоплення якої
переросло в основу діяльно-
сті. Фотосалон «Профіль»
знає в нашому селі кожний.
Фото на документи, рестав-

рація,фотозйомка святкових заходів,
портфоліо, дизайн, випускні альбоми і
ще багато яких послуг можна замовити
в цьому салоні. І завжди вас зустріне
усміхнена дівчина, одна з власниць
салону – Катерина Пономаренко. 

Катя з дитинства мешкала в Петро-
павлівській Борщагівці. Закінчила еко-
номічний факультет Національного уні-
верситету біоресурсів та природоко-
ристування. Але її діяльність аж ніяк не
пов’язана зі здобутою освітою. Вона -
фотограф. Чому саме фотограф? Про
це розповім далі.

Захоплення фотографією Катрусі з
сестрою Іванкою передалося ще з
дитинства від батьків. (Нагадаю, що
мама дівчат, Тетяна Пономаренко,
веде всім відомий у нашому селі фото-
гурток у школі).  Але за словами самої
Каті, професійно фотографією вона
займається шість років. Фотографія
дозволяє стати художником, не вміючи
малювати. Але не кожна людина вміє
фотографувати правильно. Сучасна
техніка дозволяє будь-кому стати
фотографом, не потрібно турбуватися
про настроювання апарата, спалах уві-
мкнеться сам, якщо потрібно, від чер-
воних очей врятують спеціальні кно-
почки. Але якою б розумною техніка не
була, вона не зможе зробити гарний
знімок без участі фотографа. А уміння
фотографувати – це не тільки процес,
який приносить задоволення фотогра-
фу.   Фотографування – це в першу
чергу творчість, а вже після цього кло-
пітка повсякденна робота, без якої ви

ніколи не зможете створити справжні
шедеври. Для Каті фотографія - це не
просто картинка, це ціла історія, вияв
емоцій, в якому вона любить шукати
цікаві кадри. А коли фотографує, нена-
че поринає у свій цікавий світ. Більш за
все любить фотографувати емоції
людей.  Але особливе задоволення
приносять фото, де  відкривається
характер і настрій людини. Тому обо-
жнює фотографувати дітей, бо вони
завжди щирі і справжні.  Та й сама теж
обожнює фотографуватись і робить це
з великим задоволенням. 

Але в нашої Катерини є своя слабин-
ка. Це - чорно-біла фотографія. «В ній є
щось таке, що неможливо передати в
кольорі. На мою думку чорно-біле фото
буде популярним завжди», – каже
Катя.

Тож можна з упевненістю сказати,
що фотографія – це справжнє
мистецтво, яке має свої тонкощі та
секрети. Її сміливо можна поставити
поряд з такими видами мистецтва, як
музика та живопис. Відчуття компози-
ції у фотографа – це як у музиканта
слух, він або є, або його доведеться
розвинути шляхом невтомної повсяк-
денної праці. Як у малярному мистецт-
ві, де для створення картини обов’яз-
ково потрібен талант, на сьогоднішній
день кожна людина може відчути себе
творцем, натискаючи на своєму фото-
апараті одну єдину кнопку. 

На мою думку, яку мабуть розділять і
інші мешканці села, Катерина Понома-
ренко вже давно професіонал у своїй

справі. І створювати шедеври,
які будуть приносити радість –
це саме те, до чого вона праг-
не.  Адже для цього в неї є все
– талант, бажання, естетичне
сприйняття і звісно ж профе-
сійна фотокамера. Тож поба-
жаємо їй процвітання у влас-
ній справі та досягнення най-
вищих нагород у такому
мистецтві, як фотографія.

Анна РЯБКОВА

ЗАГАДКОВИЙ СВІТ ФОТОГРАФІЇ

Деякі з робіт Катерини Пономаренко

РЕЙТИНГ
НАЙПОПУЛЯРНІШИХ
МОЛОДІЖНИХ ХОБІ
У XXI столітті кожна людина може вибрати хобі

собі до смаку. Це й не дивно - стільки всього
цікавого навкруги! Різні дрібниці, які зроблять
ваше життя барвистим і незвичним.

Яке ж заняття є улюбленим серед сучасної моло-
ді?

На першому місці в рейтингу захоплень є кіно.
Зараз знімають багато історичних, романтичних,
фантастичних фільмів. Це дає змогу насолоджува-
тися красою та пластикою улюблених  акторів.

Друге місце посідає не надто оригінальна, але
дуже поширена пристрасть – музика! Вважають,
що молодим людям подобається реп. Але далеко не
всім. Зараз все більш популярними стають забуті
хіти 80-90-х років. На дискотеках все частіше можна
почути ремікси на пісні Queen, Scorpions, C.C. Catch і
багатьох інших .

Третє місце розділили між собою захоплення
фотографією, малюванням, туризмом і спор-
том. Серед спортивних захоплень впевнено лідирує
футбол.

Четверте місце - комп'ютерні ігри. Погодьтеся,
ніхто не проти пару годин відпочити за комп'ютером
та пограти у щось . 

П’яте місце займає досить серйозне захоплення -
іноземні мови. Це дійсно корисне хобі. Вивчати
англійську, німецьку, французьку або італійську -
заняття дуже захоплююче. І не доведеться більше
користуватися електронним перекладачем!

Шосте місце ділять читання, квітникарство і
домашні тваринки.

Сьоме - колекціонування. Як би дивно не звуча-
ло, але і в наш час зустрічаються окремі молоді
люди, які колекціонують календарики та автобусні
квитки. Трохи дивне хобі для 21 століття, не знаходи-
те? 

Восьме місце впевнено займає приємне і корисне
хобі - заняття танцями. Шотландськими, народни-
ми або східними, не має значення. Головне - те
задоволення і радість, що вони приносять. 

Дев’яте місце - вишивка картин. Це захоплення з
17-18-го століть, але картини виходять сучасні та
дуже стильні.  

Досить популярним хобі серед молодих людей
можна назвати байк-спорт, скейтбординг, сноубор-
динг, а також повальне захоплення паркуром –
десяте місце. 

Як бачите, не вибрати собі хобі з такого достатку
просто непристойно! При тому, що в рейтингу пере-
раховані лише найпопулярніші!
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— Ну, може, хоч коли човен майстрував? —
вів своє бригадир.

— Ні, я у великих бабусиних ночвах пла-
вав,— пожвавішав хлопець.— Бувало, вкраду в
неї...

Бригадир засміявся:
— Воно й видно... Що ж, Григорію, пер-

шої пори приглядайся до інших, допомагай їм,
запитуй, коли чогось не розумієш. По тисячі
разів на день запитуй, не соромся. Може, з
тебе ще й люди будуть.

— До Першого травня
необхідно виконати всі роботи.
А з ким? — почув він у себе за
спиною.

Тоді йому так хотілось допо-
могти цим трьом ентузіастам.
Помітив, як два з них ворожили
біля довгої блискучої струни,
яку протягли через жовтий стіл.
Вони обережно підводили до
неї косинці, наносили точки.
Потім знімали її, виставляли по
них важку триметрову лінійку і
врізали швайкою лінію.

...І знову заняття в школі, тех-
нікумі, інституті. Але вже увече-
рі, коли і про заробіток треба
самому подумати, і про чисту
сорочку, і про тарілку борщу.

Все ж пройшов усі розряди
розмітника, категорії конструктора,
начальником конструкторського бюро працю-
вав. Був то парторгом, то головою цехкому. А
це ось зовсім недавно його висунули началь-
ником цеху.

Досі керівниками плазово-шаблонного були
люди зайшлі. А цього разу зміркували інакше:
захотілося свого вихованця, який би взув при
потребі капці та з кресленнями на плаз. Бо що
й казати, були й такі серед керівників, що по
всякій дрібниці шукали собі компаньйона.
Потім той розбирається, а начальник стоїть
збоку та тільки лупає очима. Ще й запитує: «Ну,
як там?..»

Дехто застерігав:
— У бюро він добре справляється, а коли в

ширшому масштабі? Чи потягне?
— Він хитрий, ото тільки на вигляд такий

мовчкуватий. Глядіть, він вам ше покаже. Коли
надішлють йому нового співпрацівника, то він
так його перепровірить і вже потім або відішле
назад, або прийме.

— А ти як думав? Бюро — не прохідна. Вози-
ся потім з ним, виховуй, губи час. Лають за
нього тебе, тягають по парткомах та завкомах,
а з нього, як з гуски вода.

І ось уже вкотре Григорій Миколайович зга-
дує вчорашню розмову з Марією Петрівною
Марченко. «А в мої роки,— запитує він себе,—
хто мене посилав учитися? А працювати? Адже
без батьків виріс... Чому ж її Іванко уникає
школи, яка в цьому причина? Чому одні народ-

жуються з потребою працювати, навчатися, а
інші навпаки? Один у вісімнадцять, а то й рані-
ше може мати сім'ю, роботу, відвідує заняття і
справляється, усьому раду дає, а інший і в
сорок як мала дитина. Доглядай його, води за
ручку... Тут треба щось робити, якось допомог-
ти, але як? Коли той белбас здоровий не хоче
ні вчитись, ні працювати... Аби ж вони раніше,
принаймні хоч десь у кінці серпня сказали.
Можна було б в якесь училище його влаштува-

ти. А тепер куди? На завод? Якби ж
то знаття, що той Іван хоче, чим
цікавиться... Треба з ним пого-
ворити, може, й не раз... Каже
Марія Петрівна, що дружків собі
непевних завів. А куди вони його
заведуть? Якщо просто гулі у
під'їздах, то це ще півбіди. Але ж
Марченко говорить, що він
буває напідпитку, а це вже
пов'язано з грішми. Звідки вони
в нього? Надурняк ніхто напува-
ти не буде. Так недовго й до
тюрми».

Григорій Миколайович  зітх-
нув.

«Не хотіла раніше повідомля-
ти про хлопця, боялася, що
образиться на неї. Думала,
потихеньку та помаленьку все

обійдеться, минеться, а воно он
як обертається... Ну, звичайно,

нерідна мати. Їй не хотілось загострювать сто-
сунки».

По лівий бік шосе, понад тротуаром, вишику-
вались у довгий ряд великі портрети кращих
людей заводу. За ними розложисті плодові
дерева, яблуні, груші. З іншого боку — гасла,
заклики.

Стільки разів проходив, а тільки зараз звер-
нув увагу, що деякі портрети стоять уже по
кілька літ. «Невже в кожному цеху чи відділі
нема людини, яка б у той чи той період працю-
вала краще? Та й не завадило б під кожним
портретом, крім прізвища, дати ще й ко-
ротеньку інформацію: чим ця людина заслужи-
ла такої пошани в своєму колективі».

Ось і плазово-шаблонний сто дванадцятий.
Грає на сонці довгими скляними боками,
виблискує сріблом білого металу. Своєрідна
лабораторія точності, центральна нервова
система всього заводу. Із слюсарною, столяр-
ною, піскозліпочною майстернями, фотолабо-
раторією та самим конструкторським відді-
лом. Звідціль іде оснащення в усі допоміжні
цехи підготовки виробництва та складальні.
Туди, де виробляють деталі з десятків видів
профілів і листового матеріалу різних марок.
Прості і найскладнішої конструкції. Де мон-
тують вузли і стапелі на них та на цілі агрегати.

Тут виготовляють єдине оснащення на все
життя літака, забезпечують повну взаємоза-
мінність.

ПрозаПроза

***ПЛАЗОВИКИ***
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Люди селаЛюди села

ОголошенняОголошення

У житті  кожної людини   прихо-

дить час, коли  хочеться багато зро-

бити, залишаючи в житті яскравий

слід від багатьох добрих справ.

Щоб  можна було сказати людям:

роки прожито недаремно. Ця сен-

тенція цілковито стосується

жительки Петропавлівської Борща-

гівки Наталії Олексіївни Ломоносо-

вої.

Вона родом – з Черкащини, краю,
який всі ми звемо Шевченківським.
Тому з юних літ увібрала в себе все,
чим жили її земляки з Моринців, Кири-
лівки, рідної Чижівки. І цей час
запам’ятався на зав  жди.

Особливо ж – роки шкільні. Наталія
Олексіївна закінчила 10-річну школу в
1959 році. Працювала в колгоспі. Тут-

зустріла молодого хлопця, з яким пішли по життю разом. Згодом в них народи-
лися діти – донька Таня і син Борис.

Та вже молодих кликав Київ. Наталья
пішла працювати в будівельну органі-
зацію – УМІА. Цій організації вона від-
дала 32 роки життя.

Проте, активна життєва позиція
Наталії Олексіївни привела її спочатку
до Києво-Святошинського райкому
партії. Тут вона працювала завідуючою
сектором.

Активність виявила Н.О.Ломоносова
й у громадському житті Петропавлівсь-
кої Борщагівки: понад 20 років була
депутатом сільської ради, майже півто-
ра десятиліття обиралась головою
товариського суду, була й народним
засідателем – близько 20 років. Все це
неодноразово відзначалось подяками
й грамотами сільської ради і керівницт-
вом району.

Окремо слід відзначити любов Наталії Олексіївни до пісні. Понад 10 літ вона є
учасником сільського хору “Барви”. І хоч здоров’я не завжди радує, жителька

села продовжує співати. І в тому числі для любимих
онуків Наташі, Лєни, Володі, правнука Микитки.

У ці дні Наталія Олексіївна відзначає свій
радісний, світлий ювілей. Зі славною датою її

привітали рідні, близькі, друзі. У побажан-
нях – найкращі слова здоров’я, довголіття,
радості, гарного самопочуття.

Лагідна, рідненька, добра і проста, 

Наша дорогенька, наша золота! 

Натружені руки, мудрії слова, 

Вам ніколи, бабусю, спокою нема. 

Тож дозвольте в день такий святковий 

Побажати щастя, радості в житті, 

Щоб не знали горя ви ніколи, 

І до 100 років ви для нас жили!

До цих приємних слів долучаються:
Виконком сільської ради, 

хор “Барви”

Зошити, ручки, щоденники, олівці,Зошити, ручки, щоденники, олівці,
кольоровий папір!!!!кольоровий папір!!!!

Набір канцтоварів для першокласникаНабір канцтоварів для першокласника
коштує усього 256 грн.коштує усього 256 грн.

Швидко, доступно, якісно!Швидко, доступно, якісно!

ЗАПРОШУєМО УСІх НА ШКІЛЬНИЙ ЯРМАРОК У ЕПІЦЕНТРІ!

Широкий вибірШирокий вибір
товарів на будь-якийтоварів на будь-який
смак за найкращимисмак за найкращими

цінами!цінами!

Наталія Ломоносова після випуску

СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ 
НАТАЛІЇ ЛОМОНОСОВОЇ
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ВітанняВітання Народні святаНародні свята

На початку серпня відзначила свій День народ-
ження лікар-акушер Петропавлівсько-Борща-
гівської амбулаторії  – НІНА ПЕТРІВНА ЛУЗАНЧУК.

Щиро вітаємо Вас з днем народження!
Бажаємо  Вам міцного здоров’я, щастя, благопо-

луччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях,
щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.

Хай Вас підтримують та надихають рідні люди,
розуміють та допомагають колеги, минають негараз-
ди та непорозуміння.

Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергі-
єю, натхненням та радістю сьогодення.

ВИКОНКОМ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, КОЛЕКТИВ МЕДАМБУЛАТОРІЇ

В народі його ще називають Першим
Спасом або Спасом на воді. Цього дня
необхідно чистити та впорядковувати кри-
ниці, джерела. В давнину хворі купалися в
річці, бо вода на Маковія вважалася цілю-
щою. Цього дня слід їсти мед, мак та
фрукти. В церквах свя-
тять воду, квіти і мак.

На Маковія робили
букет з квітів і достиг-
лих голівок маку. Він
називався «маковій-
чик» або «маковейка». 

На житомирському
Поліссі до маковійчика
додавали морквинку,
невеликі качани куку-
рудзи, горох, квасолю,
кріп. На Черкащині вва-
жали, що на Маковія
треба обов’язково
посвятити квіти, бо «від
цього квітне господарство». Святити
несли також вінок із квітів і колосків. 

На Поділлі святили цілий сніп городини
та зілля, обв’язаний червоною китайкою.
З ним урочисто обходили всю господу,
хату, городи, сподіваючись і на наступний
рік отримати гарний врожай і примножен-
ня в господарстві. 

Після освячення маковійчика клали за
образами і він зберігався там аж до весни.
Деякими травами і маком користувалися
за необхідності, адже «освячене зело до

всякої слабості здібне». Весною мак розсі-
вали по городу, а сухі квіти на Благовіщен-
ня дівчата вплітали до своїх кіс – «щоб не
випало з голови волосся». 

Сакральний статус маку в українців був
доволі високим. Ним обсипали корів і гос-

поду «від усього лихо-
го». На Черкащині
маком обсипали
«всяку новопримно-
жену тварину», при-
казуючи: «Щоб було
в господарстві стіль-
ки тварин, як у маків-
ці зернин». 

Таким маком
треба було обсипати
навкруги себе або
обсипати дім – зро-
бити магічне коло з
маку – тоді всі вроки і

хитрощі відьми пропа-
дуть безслідно. За народними уявлення-
ми, відьма або упир не могли заподіяти
людині шкоди, аж поки не визбирають
весь мак до зернини. Вважалося, що відь-
ми дуже боялися такого маку, особливо з
першої маківки, яку вони намагалися вир-
вати на чужому городі. 

На Маковія святили також свіжовикача-
ний мед у стільниках, щедро пригощаю-
чись ним. 

З цього дня розпочинається «спасівка»
— піст, який триває два тижні.

В цю спекотну серпневу пору день народження
завітав до сучасної, ділової, розумної, життєрадіс-
ної жінки – ТАМАРИ ОЛЕКСАНДРІВНИ ВЕРНИГОРИ.

Бажаємо нашій дорогій іменинниці міцного здоров’я,
весняного настрою, невичерпної життєвої наснаги,
тепла і затишку в родині, щоб майбутні роки у Вашому
житті залишили тільки світлі спогади, дарували радість,
добро, надію і благополуччя.

Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.

ВИКОНКОМ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, КОЛЕКТИВ МЕДАМБУЛАТОРІЇ

ВИКОНКОМ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, КОЛЕКТИВ хОРУ БАРВИ”

В останніх числах липня відзначила свій юві-
лей чудова людина, жінка та медсестра -
АНТОНІНА СТЕПАНІВНА ЛЕТУЧА!  

Прийміть найкращі вітання з нагоди ювілею!
Бажаємо вам міцного здоров'я, особистого щастя,
яскравих успіхів та здійснення найзаповітніших
мрій. Нехай кожен день буде осяяний високим зле-
том душі, а добре самопочуття і гарний настрій ста-
нуть запорукою вашого процвітання. Миру, злагоди,
шани, любові та достатку у вашому домі!

ВИКОНКОМ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, КОЛЕКТИВ МЕДАМБУЛАТОРІЇ

СЕРДЕЧНО ВІТАєМО
ВАС З ЮВІЛЕєМ!

ЗДНЕМНАРОДЖЕННЯ!

Не оминув День народження і медсестру стомато-
логічного кабінету – ОЛЕНУ ВАЛЕНТИНІВНУ
ЗАГОРОДНЮ!

Нехай на Вашому життєвому полі сіється і родиться
тільки добро. Множиться лише щастя, здоров’я, доста-
ток і благополуччя. Хай роки залишають по собі лише
світлі спогади, а майбутнє готує багато-багато щасливих
літ, сповнених радістю, добром і надією.

День Народження прийшов,
А це таке важливе свято,
Хай несе радість і любов,
І щирих привітань багато,

Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест й пісню ночі,
У своє щастя Ви повірте –
Й буде у Вас всього багато!

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Нещодавно відзначила свій 30-річний ювілей
лікар-педіатр ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ОВДІєНКО!
Гарна жінка, турботлива мати,  чудова дружина та
лікар за покликанням.

Вже тридцять позаду – третина життя.
В дитинство, звичайно, нема вороття,
До пенсії стільки ж потрібно прожити,
А зараз бажаємо Вам не тужити!
Щоб впевнено йшли  до своєї мети,
Щоб все, що задумали, змогли досягти,
Щоб дім Ваш минали тривога й біда,
Щоб сила була, як весняна вода. 
Бажаємо Вам тільки радісних сліз,
Копицю здоров’я і доларів віз.

ВИКОНКОМ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, КОЛЕКТИВ МЕДАМБУЛАТОРІЇ

ВІТАєМО З ЮВІЛЕєМ!

Хай радість сяє у душі,
А в серці, коли горить кохання, 
не знай ні горя, ні біди,
не знай ні сліз, а ні печалі.
Зумійте щастя зберегти,

і бути вірними в коханні.
Хай сонце дарує усмішки,
а небо - вечірню зорю,
хай милий тобі подарує кохання,
а ти йому - вірність свою.

Шановна Лариса Анатоліївна Розпутна! Доз-
вольте в день Вашого ювілею побажати Вам міц-
ного здоров'я й життєвих сил, радісних подій і
звершень, бадьорості духу й краси! Нехай на
Вашому життєвому шляху будуть тільки приємні
зустрічі, а оточуючі приділятимуть належну увагу
Вашій прекрасній душі, красі й жіночності.

ПОЗДОРОВЛЯєМО З ЮВІЛЕєМ!
ВИКОНКОМ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, КОЛЕКТИВ МЕДАМБУЛАТОРІЇ

ФутболФутбол

Ось літо і підходить до кінця. І хоча за
вікном все ще по-літньому спекотно і мож-
ливо комусь навіть здається, що все
завмерло та не рухається. Насправді все
зовсім не так. Час йде, дні минають. І
закінчення перерви у чемпіонаті Київської
області з футболу є тому підтвердженням.

Всі вже зачекалися коли ж розпочнеться
друга половина цього зовсім непростого
(як показала перша його частина) чемпіо-
нату. І ось, нарешті, він знову продовжив-
ся. Та спочатку слід сказати декілька слів
про досить складний матч, що відбувся у
рамках розіграшу кубка Київської області,
в якому на стадії чвертьфіналу «Чайка» на
виїзді грала з господарями поля Пісківсь-
ким «Рубіном».

Ні, звичайно ж «Чайка» завдяки голам
Богданова та Олешко (з пенальті) таки
пройшла до півфінальної частини, пере-
гравши господарів з рахунком 2:1. Та ніхто
не скаже, що ця перемога далася їм про-
сто. Це одна із тих ігор, на які витрачаєть-
ся по-справжньому чимало сил. 

Мабуть, саме через це  багато хто сумні-
вався у легкій перемозі і над «Лідером»,
командою, що складається переважно із
випускників нашої школи, у рамках чем-
піонату Київської області, що пройшов
четвертого серпня на місцевій «Козак
Арені». 

Сумнівалися у легкій перемозі перш за
все тому, що «Чайка» нібито витратила
чимало сил на кубковий матч. Та справа у
тому, що «Лідер» теж проводив не першу
гру після перерви. Тому команди підійшли
до матчу на приблизно одному фізичному
рівні. 

Що ж до самої гри – матч виявився
напрочуд цікавим. Хоч рахунок 5:1 на
користь «Чайки» наводить на думку, що гра
була у одні ворота. Насправді ж, все було
не зовсім так. Адже іноді «Лідеру» вдавало-
ся перехопити ініціативу та контролювати
м’яч. Єдина проблема – реалізація. З гола-
ми у них дійсно не складалося, хоч момен-
ти були майже стовідсоткові. 

Швидкий м’яч завжди приносить чима-
ло проблем тим, хто його пропустив. Саме
так сталося і цього разу, щоправда пропу-
стили гості не один, а два м’ячі. Вже в пер-
шій десятихвилинці дублем відзначився
Володимир Богданов, зробивши рахунок
2:0. 

Та два пропущених м’ячі хоч і принесли
«Лідеру» чимало проблем, та одночасно
позитивно вплинули на їх бойовий дух.
Адже саме після другого пропущеного
голу їм, нарешті, вдалося хоч якось нала-
годити гру. 

Молоді футболісти показали майстер-
ність у  володінні м’ячем, що комбінувало-
ся з постійними загостреннями біля воріт
суперника. Та, нажаль, чимало моментів
було змарновано. Зокрема, Андрій
Цирульнєв після виходу один на один, так і
не зміг переграти голкіпера «Чайки», кот-
рий, до речі, провів матч на дуже високому
рівні. Та, зрештою, все ж аутсайдеру вда-
лося розмочити рахунок. Після сольного
проходу півзахисник «Лідера» дальнім
пострілом з кута штрафного майданчика
скоротив рахунок до мінімуму – 2:1 та все-
лив надію у своїх одноклубників. Щоправ-
да, їх віра у себе тривала не довго, адже
вже зовсім скоро відставання знову збіль-
шилося під завісу першого тайму до 3:1.

Цікавий матч з окремими нечастими
спалахами емоцій, попри все не був важ-
ким для арбітра. Команди грали з гідністю
і лише інколи загоралися дещо нефут-
больні баталії, які арбітр швидко заспо-
коював, показуючи “гірчичника”. Та на
щастя – це поодинокі випадки і загалом
матч був насичений суто спортивними
баталіями. До речі, у другому таймі також
були голи. Але – лише два… І забивали їх
господарі (5:1). Та, погодьтеся, п’ять голів
у першому ж матчі після перерви – гарний
результат для “Чайки”. Тож тримаймо
кулаки за улюблену команду та вболівай-
мо.

Ігор ЧЕРНИШ

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОЄДИНКИ ЧАЙКИ

14 СЕРПНЯ � СВЯТО МАКОВІЯ
АБО МЕДОВО�МАКОВИЙ СПАС


