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ниíі ми âіäзíàчàємî âизíàчíå
ñâÿòî íàшîї кðàїíи – Дåíь нåзàлåæ-
íîñòі!  сâÿòî кðàїíи, íà ÿкій æили
òиñÿчі пîкîліíь і кîæíå з íих бîðîíи-
лî ñâîю зåмлю âіä íàпàäíикіâ.
Бîðîíилî, âіäчàйäушíî, зàхищàючи
кîæåí клàпòик ñâîєї Бàòькіâщиíи
äлÿ ñåбå, äлÿ ñâîїх äіòåй, äлÿ ñâîїх
íàщàäкіâ.

Що значить це свято для кожного із
нас, що значить воно особисто для
тебе? Чи торкається воно тебе, глибоко
пронизуючи, до самого серця?

67 років живемо ми під мирним
небом, лагідним сонцем.  Живемо,
доказуючи свою відданість рідній землі,
щонайбільше розмовляючи її мовою.

67 років минуло з тих пір, коли потріб-
но було показати вірність своїй державі,
не словом, а ділом. Коли потрібно було
йти назустріч болю, тортурам, йти назу-
стріч смерті. 

Так, минуло 67 років….. А біль, ще й
досі лишився. Лишився в серцях тих, по
чиїх долях пройшла війна, глибоко засі-
явши все їхнє життя, мов  весняну
ріллю, болем втрати близьких людей.

Отак і живе в нашому селі, по вулиці
Калініна, Катерина Тимофіївна Мала-
щук.  Вирощує городину, торгує пахучи-
ми квітами, допомагає дітям,онукам.
Завжди охайна, привітна, усміхнена.
Начебто життя вдалося – має затишний
будинок, виростила двох синів, гор-
диться онуками. Лише іноді, дивлячись
на онучку Іванку, коли та обіймає
тоненькими ручками шию батька, якого
любить понад усе, впаде непрохана

сльоза у Катерини Тимофіївни. Чи то від
щастя, що щасливі діти, чи то від болю,
який пронесла на протязі довгого
життя…

А ще – іноді витягне старе, престаре
фото, яке зберігається в їхній родині
вже більше сімдесяти  років. Фото, яке
залишилось із того життя, коли ще всі
були живі, коли ще всі були щасливі.

Так, колись давно, вона була малень-
ка і жили  вони дружньою родиною,
один одного поважали і трудитися
любили. 

Вже третій деся-
ток літ йде відлік
відтоді, як уро-
чисто прого-
лошено День
нашої  незалеж-
ності. З того часу виросло нове
покоління громадян України –
незалежне, з власним світогля-
дом, баченням розбудови сус-
пільства майбутнього, підхода-

ми й поглядами на життя.
У селах Петропавлівська Борщагівка і

Чайки є чимало молодих людей, як ровес-
ників нашої незалежності, так і тих, хто
вже в нинішній час заявив про себе на
весь голос.

Однак, нині, в день свята, хочеться
багато добрих слів сказати на адресу
старших поколінь. Багато з них виборю-
вали нашу незалежність, захищали її в
тяжкі часи воєнних лихоліть, віддаючи
заради щасливого майбуття грядущих
поколінь не тільки здоров’я, а й саме
життя. Маю на увазі гвардійців нашої гро-
мади – ветеранів Великої Вітчизняної
війни, трудівників тилу, офіцерів Зброй-
них Сил України, воїнів запасу, чий внесок

у здобуття незалежності, її збере-
ження і захист – найвагоміший.

Шановні земляки! Щиро вітаю
Вас з Днем Незалежно-

сті! Бажаю міцного
здоров’я, щастя,
благополуччя в
кожній родині.

олåкñій 
коДеБськиЙ, 

Ïåòðîпàâліâñькî-
Бîðщàгіâñький 

ñільñький гîлîâà  

Дума про незалежністьДума про незалежність

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñòîð.

з днем незалежності,
Шановні земляки!

23 серпня – День Державного Прапора
України. Державний Прапор – один з трьох
офіційних державних символів, що символі-
зують суверенітет держави. Державний Пра-
пор України – стяг із двох рівно-
великих горизонтальних
смуг синього і жовтого коль-
ору із співвідношенням
ширини прапора до його
довжини 2:3.

Значення синього та жов-
того кольорів на прапорі тра-
диційно трактують як
поєднання чистого, мирного, безхмарного
неба, що простягнулося над жовтим коль-
ором хлібного лану – символу мирної праці і
достатку.

24 липня 1990 року, на флагшток перед
будівлею Київської мерії був піднятий синьо-
жовтий прапор, освячений у Софіївському
соборі владикою Володимиром і настоятелем

храму Бориса і Гліба Української
автокефальної церкви отцем
Юрієм.

Державний Прапор України
затверджено Постановою Вер-
ховної Ради України від 28 січня
1992 р. 

У серпні 2004 року президент
Леонід Кучма підписав указ про

встановлення Дня державного прапора Украї-
ни, який святкуватиметься щорічно 23 серп-
ня. Раніше День Державного Прапора святку-
вався тільки в Києві на муніципальному рівні.

День ДержавноГо ÏраÏора України  

ВОНИ БОРОЛИСЯ 
ЗА НАШУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Я пîðіâíюю Укðàїíу з äіâкîю-ñиðî-
òîю, ÿку ðіäíÿ ÿкîñь зàміæ âіääàлà, à
пðиäàíîгî íіÿкîгî íå äàлà. Мîâлÿâ,
пîчиíàй æиòòÿ ñімåйíå з íулÿ – âñå з
пîчàòку.  Укðàїíà, òи ÿк äіâчиíà (укðà-
їíкà) äîбðà, íіæíà, кðàñиâà, àлå зà
òåбå у Гîñпîäà íіхòî íå пîпðîñиâ блà-
гîñлîâåííÿ, òî у òåбå й íåмàє щàñòÿ.

Лишилась ти, як калина при дорозі – хто
не йде, той смикне.  І то смикали тебе по
листочку, по квіточці, по ягідці. Спочатку
так, а потім «їм» цього видаалось мало і
«вони» вирішили тебе, Україно-калино,
вирвати з коренем. Щоправда, знаходи-
лися у тебе заступники, які за тебе засту-
палися тільки на свою користь, а ти,
Україно, все бачиш, все відчуваєш і нічого
не можеш подіяти.  Бо ти – сирота.  

Пробула ти “у заміжжі” 21 рік, маєш
майже 46 мільйонів дітей, які дісталися
тобі у спадщину теж сиротами. Як гово-
рять із поконвіку, гроші ідуть до грошей,
бо у заможних батьків і діти заможні,
щасливі, багаті. Ми, українці, не мали з
чого багатіти, бо «свекровий»  рід все хва-

тав, крав, викупляв за копійки – фабрики,
заводи, і вивозив за рубіж.  Хватали
землю прямо із людьми і люди навіть самі
не знали, що стали кріпаками. Але ми –
українська нація, люди мудрі і хто ско-
ренько отямився – виїхав за рубіж, а
отямилося дуже багато людей. Поїхали
прості, роботящі люди заробляти гроші.
Ми – працьовиті – лишилися тут, бо не
було з чим поїхати. У кого були дипломи,
медалі, ВУЗи – у тих була совість. 

Була ще у нас і наша рідна мова, яку ми
зберегли і бережемо й нині.  Ми не шмор-
гаємо її на зашморг, не мітингуємо на
Майдані Незалежності. Я навіть і зараз  не
можу второпати, що вони від тебе хочуть,
Україно. Чому вони отямилися через
понад 2 десятиліття і почали визначати
мові статус. Кожна українська дитина
знає мову і українську, і російську. І це їй
не заважає жити і вчитись. Ми – люди
старшого покоління, ніколи не залишали
свою мову ні на одному кінці світу. 

Україно незалежна, за тебе бога
я молю, всю красУ твою

безмежнУ я цінУю і люблю

Історія святаІсторія свята

В 1990 році – 16 липня  – Верховна Рада Української
РСР прийняла ухвалу Декларації про державний суверені-
тет України. Також, в той же день 16 липня 1990 року Вер-

ховна Рада Української РСР ухвалила ще один документ –
постанову «Про День проголошення незалежності України».

У цьому документі зазначено: «Зважаючи на волю українсько-
го народу та його одвічне прагнення до незалежності, підт-
верджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про дер-
жавний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада

Української Радянської Соціалістичної Республіки ПОСТАНОВЛЯЄ:
вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно від-
значати його як державне загальнонародне свято України».

Через деякий час в 1991 році – 18 червня, були внесені відповідні зміни до статті 73
Кодексу законів про працю Української РСР, після чого, в переліку святкових днів з'явився
запис: «16 липня - День Незалежності України».

Оскільки, 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт про прого-
лошення незалежності України, виникла потреба змінити дату святкування зазначеної
дати. З цього приводу 20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову
„Про День Незалежності України ”. У ній зазначено: «Зважаючи на волю українського наро-
ду та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість при-
йняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, на Всеукраїнському
референдумі ще в 1991 році, 1 грудня було підтверджено святкування Дня Незалежності
України”.

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñòîð.

День незалежності
України

Петропавлiвської БорщагiвкиПетропавлiвської Борщагiвки

ВікопомнеВікопомне

Символ державностіСимвол державності
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ВікопомнеВікопомне

Мама, Олена, працювала на колгоспному полі,
тато, Тимофій, або, як звала мама його лагідно
Тиміш, був найкращим столярем. 

Жили, трьох діток нажили. Старшому, Михай-
лику, пощастило найбільше, він найдовше знав
тата, 8 років йому було, як прогриміли перші спа-
лахи війни. (І як  же потім маленька Катруся буде
просити його, щоб розповів ще трішки про тата.
Як любив їх, як ніколи не лаяв, як найчастіше,
саме вона сиділа на татових колінах… А він, буде
розповідати, бо тато назавжди залишиться в
його житті саме таким: молодим, люблячим, кра-
сивим) Меншими в родині  були дві дівчинки –
двійнята : Катруся і Галинка.  

Отак і далі б жити, трудитися, дітей ростити,
радіти сонцю і новому дню. Але, війна  впала на
країну, чорною пеленою. 

Війна… 
З перших  днів забрали Тимофія Васильовича

до військкомату. Забрали  молодь воєнній справі
навчати. А потім, були проводи на війну. Провод-
жали до сільради всією сім’єю.   Тримав батько на
руках своїх донечок, а Михалко обвив батькову

ногу, гірко плачучи дитячими слізьми. Гірко пла-
кала й мати, а батько все заспокоював: «Не плач,
Оленко, я повернусь, хату побудую, велику–пре-
велику, всім по кімнаті буде. І нам, і діткам!» 

Пішов… Та більш не повернувся…
У 1942 році прийшла звістка від нього та не три-

кутником, а в конверті, саме так похоронки при-
ходили. Загинув в польському полоні – слова, які
назавжди змінили життя, заливши  чорною фар-
бою душу. 

Та якби ж на цьому все скінчилося… Бо війна
розривала життя на частини не лише на фронті.
Два роки в Києві сиділи окупанти, два довгих
роки, господарями ходили і по  нашій землі. Без
церемонно в двір заходили, виносили з собою
все, що мати настаралася.   Картоплю, яйця,
молоко… А чим же діток  годувати?  Та  мати,
дякувала Богу, що саму живою лишили, бо не раз
прикладалася німецька гвинтівка до грудей її. Та
розтоплювали жалем вороже серце дві маленькі
дівчинки, що трималися за материн поділ.

Весною 1943 року підкосило родину Богдано-
вичів нове горе. Захворіла скарлатиною малень-

ка Галинка. Три дні горіла дитина,
три дні не відходила від неї мати,
та не врятувала… Затухла  свічечка
життя, і знов у серці пустота…             

Та як кажуть у народі, біда сама
не ходить, біда біду приводить. Не
встигли ще з Галинкою попроща-
тися, як у Каті щічки почервоніли,
вже й на Катю хвороба перейшла.

О, як же мати маялася, як Бога
просила, лишити їй хоч одну
донечку. Вдалося, вимолила, бо
лікарі надії не давали… Вижила
Катруся, переживши важку хворо-
бу, хоч довгою була реанімація.
Сліди того недугу відлунюються на
протязі довгого життя.

Осінню 1943 року, німці відступа-
ли. Підкошена подвійним горем,
мати взялася підіймати свою
родину. Все лягло на плечі молодої
жінки. Щодня важко працювала в

полі, заробляючи трудодні, в дома
гляділа худобу, город. На вихідні

продавала молоко та городину.
Назавжди запам’ятала маленька Катя той день,

коли на поле, де працювала мати, привіз  посиль-
ний  довгоочікувану новину: кидайте, баби, пра-
цювати. Перемога! Наші перемогли !

Розносив вітер по всьому полю, по всій землі
українській слова, заради яких довелося пережи-
ти всі жахіття війни, заради яких гинули чоловіки і
діти. А вони ж могли жити! 

Прийшла мати з поля, щаслива, усміхнена. 
– Діти , перемога!
– А що то, перемога? – запитала маленька Кат-

руся
– Не буде вже більше війни, і німці більше до

нас не прийдуть…– пояснила мати.
А далі– почали повертатися чоловіки з фронту.

Велика  радість за інших була обкутана власним
горем, бо її вже не повернеться, до неї не приту-
литься, дітей не обійме. Залишилась сама вдова
у 34 роки, осиротіли діти. 

Лишилось від люблячого чоловіка та доброго
батька лиш висічені літери на кам’яній могилі,
куди щороку носить Катерина Тимофіївна багряні
тюльпани.  Ось така ціна за незалежність Олени

Богданович, ось така ціна за незалежність Кате-
рини  Тимофіївни Малащук.

Сваталось чимало чоловіків до Олени , але
вона не погоджувалась.

– Кращого чоловіка, як Тиміш, в мене більше не
буде, а батька дітям не замінить ніхто, – відпові-
дала завжди. 

Так і прожила сама вірною своєму Тимофію.
Побудувала Олена хату, про яку так Тиміш мріяв, на
яку дерева настарався. І діток виростила гордими
за свого батька. Михайло підріс, також пішов до
армії, служив в морському флоті. Син Михайла
Тимофійовича , також військовий, обслуговував вій-
ськові літаки.   Катерина Тимофіївна вийшла заміж,
виростила двох синів. Старший, Василь , присвятив
себе військовій справі – відслужив в ракетних вій-
ськах. Менший, Коля, служив на флоті в Тихому
океані.  Так певно передається з покоління в поко-
ління військова  доля  лейтенанта Радянського
Союзу  Богдановича Тимофія  Васильовича, що від-
дав життя за нашу незалежність.               

ольгà заїка

Дума про незалежністьДума про незалежність

нà фîòî зліâà íàпðàâî:  мàòи олåíà Бîгäàíîâич, 
íà ðукàх ñåñòðà Гàлÿ, бðàò Мишà, бàòькîâà   ñåñòðà, íà  ðукàх

кàòÿ , зâåðху  бàòькî тимîфій Бîгäàíîâич.

рîзпàл купàльíîгî ñåзîíу
âæå миíуâ, àлå шàíуâàльíи-
кіâ âіäпîчиíку білÿ âîäи íå
пîмåíшàлî. люäи, íå зâà-
æàючи íà пîпåðåäæåííÿ,
пðîäîâæуюòь піä чàñ âіäпî-
чиíку  âæиâàòи ñпиðòíå білÿ
âîäи. і, ÿк íàñліäîк цьîгî,
з’ÿâлÿюòьñÿ ñмілиâці, â ÿких
âиíикàє íåпîбîðíå бàæàííÿ
пîплàâàòи íàпіäпиòку.

Розповілає старший дільнич-
ний інспектор Петропавлівської
Борщагівки Леонід Чумаченко:

– За останніми даними по
Києво-Святошинському району
було зафіксовано вже 19(!) тра-
гічних випадків, коли люди
нехтували правилами обереж-
режної поведінки на воді і це коштувало їм життя. 

Зокрема, на вулиці Матросова,  за три метри від берега, було
виявлено труп чоловіка без наслідків насильницької смерті.
Скоріш за все тіло знаходилося доволі довго у воді, бо кінцівки
та обличчя чоловіка були обгризені  підводними мешканцями
ставка до невпізнання.

До сих пір не припинилися крадіжки майна в будинках. Особ-
ливо дивує те, що вони відбуваються під час перебування гос-
подарів вдома. Наші односельчани мають такий спокійний сон,
що навіть не чують, коли з їхньої оселі виносять все нажите чес-
ною працею. 

В селі Чайки,  в одному з садових товариств, було скоєно
вбивство заробітчанина. Нині ведеться слідство. 

Наші односельчанки теж повинні бути досить обережними під
час вечірніх прогулянок. Особливо це стосується молодих дів-
чат, які люблять ввечері подихати свіжим повітрям, себе показа-
ти і на інших подивитися.  Невідомі злочинці, найчастіше підбі-
гаючи ззаду, зривають жіночі сумочки і зникають в невідомому
напрямку. 

Проводиться профілактична робота в неблагополучних роди-
нах.  Кримінальна поліція в справах неповнолітніх, яку представ-
ляє Ірина Максименко, проводить профілактичні бесіди в про-
блемних сім’ях. 

За останній місяць на наших односельців було складено 27
протоколів за ст. 178 – за розпиття спиртних напоїв в громадсь-
ких місцях. На чотирьох громадян було складено протокол за
появу в нетверезому стані в громадському місці. Також було два
випадки порушення громадського порядку та чотири випадки
порушення тиші.   Не обійшлося без сімейних конфліктів. Таких
за останній місяць нараховується п’ять. Зате  поменшало бійок
та дрібних хуліганств.  Їх зареєстровано  по одному.  Також
зафіксовано три пограбування.  

Ось така в нас статистика правопорушень мовою цифр . 
Отже, шановні односельці! Мені залишається вам побажати

не потрапляти в нашу кримінальну рубрику. Миру вам та злаго-
ди!

аííà рЯБкова

ВОНИ БОРОЛИСЯ ЗА НАШУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ Україно незалежна, за тебе
бога я молю, всю красУ твою
безмежнУ я цінУю і люблю

Ïîчàòîк íà 1  ñòîð.

Бðàò кàòåðиíи тимîфіїâíи
Михàйлî тимîфійîâич 

Бîгäàíîâич

сòàðший ñиí  кàòåðиíи 
тимîфіїâíи  вàñиль іâàíîâич

Мàлàщук – âійñькîâий у âіäñòàâці

Мîлîäший ñиí кàòåðиíи 
тимîфіїâíи Микîлà іâàíîâич

Мàлàщук

Молодь, спасибі їй, теж полюбила українську мову. Перестали паплю-
жити її, витирати об неї ноги, зневажати. Все це вони перенесли безбо-
лісно і я їм вклоняюся. І здавалось би – що інше потрібно для щастя
Україні? Одягаємося модно, красиво, молодь навчається в ВУЗах, всі
ситі, сироти і не тільки мають стипендію, а заможним – батьки допома-
гають.

І ось до чого ми прийшли: тепер у тебе, Україно,  процвітають не сади,
поля і луки, не шумлять мирною мелодією ліси – а вигорають, кругом –
сміття. Всюди – безкультурність, хамство, бюрократія. Даю відповідь:
сади, поля і луки викуплені за копійки і ними не користуються, а чекають
часів, коли землю продадуть за високу ціну.

Що стосується культури, то всі наші шановні  депутати не дозволяйте
собі, як та риба, псуватись з голови.  Хамство ми бачимо і чуємо у
транспорті, у черзі за якою-небудь довідкою. Бюрократія у нас процві-
тає з часів революції, коли Ленін віддав «власть советам». 

Маємо й хамство, яке в нас доморощене. Мама або бабуся посадить
свого внука 7-8-річного у транспорті, ще й вікно зачинить. Щоб не дуло.
А поруч стоїть  бабуся, яка у 50-80 роках закінчила ВУЗ і її культура не
дозволяє підняти цю дитину. 

Стоїть і дідусь із паличкою у метро, поруч зі мною сидить молодий
хлопець. Йому й на думку не спадає, що цей дідусь, доношуючи речі
своїх старших братів, закінчив школу із золотою медаллю, а вступити в
інститут і вчитися не було можливості, бо доводилося йти працювати,
щоб допомогти мамі, яка виховує 5-6 дітей, бо батько не повернувся з
війни. 

Хамство ми виховуємо самі у своїх дітях і внуках. І ще нам заважає
невіра у Бога. У Господа перша заповідь – люби ближнього свого. Але
цього можна навчитись тільки в церкві. Прийдіть, хто не вірить сам, все
почуєте і побачите. Бог любить всяку людину, а влада – багатих.  У церк-
ві ми повернуті обличчям  до Бога, а у миру людина сама не знає, куди
повернути своє обличчя. Тож люди добрі, любіть один одного. Молодий
не зневажай старого, бо сам таким будеш. Багатий – подай старцю…

І все ж я вірю, що ми, українці, зможемо навести лад в нашій країні. Бо
ми стражденна нація, яка заслуговує на краще життя. І ми доб’ємось
його в ім’я пам’яті всіх тих поколінь, які вибороли нашу незалежність. 

Ïðîшу у вàñ пðîщåííÿ –
æиòåлькà ñåлà Ïåòðîпàâліâñькà Бîðщàгіâкà 

нàäіÿ серьоГіна

Ïîчàòîк íà 1  ñòîð.

Кримінальні новиниКримінальні новини

оБережно: злочинці
не сÏлЯть
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Поезія Поезія ДемографіяДемографія

Серед молодих людей, хто стояв

на сторожі спокою громадян в роки

незалежності, є чимало серйоз-

них, патріотично налаштованих

юнаків, чий приклад є орієнтиром у

житті для інших. Серед них мешка-

нець Петропавлівської Борщагівки

Діонісій Савченко .

Його біогафія , можливо, звичайна
для сучасних українських молодих
людей. Проте погляди на життя, неза-
лежні й переконливі.

Він закінчив Петропавлівсько-Бор-
щагівські школу, навчався в Неміша-
євському аграрному коледжі, де отри-
мав диплом інженера з охорони праці.

У 2009 році він закінчив військову
кафедру і став офіцером запасу.
Службу проходив у м. Гончарівськ – в
танковій дивізії.  За освітою  – коман-
дир механізованого взводу. За час
служби добре відчув, що таке армія,

армійські харчі. 
За словами Діонісія, проходити

службу в армії йому сподобалось, бо
там все не так як у цивільному житті.
Дисципліна, розклад  дня, відпові-
дальність. Бачив хлопців, котрим в
армії було набагато краще, аніж
вдома. 

Живий приклад  – це капітан Федо-
ровський, котрий був командиром
Діонісія.  В його житті до армії не було
нічого змістовного. І він пов’язав своє
життя з армією. Тепер в нього військо-
ва кар’єра, сім’я, власна квартира.
Після цього він не разу не пошкодував
про те, що долучився до служби, як це
робив дехто. 

«Я вважаю, що те, чого навчають в
армії, потрібно кожному чоловікові.
Бувають часом незрозумілі, нелогічні-
накази командирів. Оскільки їх вико-
нувати потрібно беззаперечно, люди-
на глибоко замислюється над своїм
буттям. Тому, в результаті,  все-таки в
людині багато міняється після армії»,
– каже Діонісій.  

«На мою думку боятися військового
життя не слід і ухилятися теж. Служба
в Збройних Силах України може змі-
нити людину в кращий бік, якщо сам
того схочеш. Тобто все залежить від
самого себе. Той, хто був в армії і до
цього нічого не вмів, навіть заробити
якісь кошти – в армії цього навчать.
Особисто я тепер можу йти працюва-
ти у внутрішніх  органах, але поки що
над цим не замислювався.  

Хочу знову ж таки пригадати нашого
командира капітана Федоровського.
Він пояснював мені все  настільки

чітко, навчав і показував власним при-
кладом так, що це було мені і моїм
друзям цілком зрозуміло і легко
сприймалось. Те, чому нас навчали на
кафедрі 2 роки, по-справжньому ми
зрозуміли тільки  в армії. З ним було
цікаво працювати і проходити службу.
Він розумів, що нам потрібно, і давав
це. Тобто нам з наставником поща-
стило. 

Тож армійська школа, яка лишилася
позаду, багато чому навчила. Навчила
мислити, діяти відповідально й прин-
ципово.

Поки ти все виконуєш, не порушуєш
розклад, дисципліну – все буде
добре. Ровесники ставляться один до
одного нормально. Показувати ж свій
характер, своє “я”, мабуть, не має
сенсу. Бо на кожного сильного знай-
деться ще хтось сильніший. Тому вва-
жаю: якщо вже ти народився чолові-
ком, то виконай свій обов’язок з
честю” – , підкреслив на завершення
розмови Діонісій. 

Тож зробімо висновки. По-перше,
армія навчає дисципліни, яка частень-
ко відсутня в нашої молоді в цивільно-
му житті. По-друге, користь прино-
сить фізична підготовка, яка робить з
наших молодих людей справжніх
чоловіків. І по-третє, саме там хлопці
вчаться бути справжнім чоловіком,
про якого мріє не одна дівчина в
нашому селі. Якщо вас не переконали
перший та другий варіанти, то може
саме третій  наведе вас на роздуми. 

аííà рЯБкова

арМіЙська школа ГартУє
Ровесник незалежностіРовесник незалежності

В МАЛИХ СЕРЦЯХ
ЖИВЕ ЛЮБОВ ВЕЛИКА

Я щасливий , що живу на Україні.
Я щасливий , що у неба очі сині.
Що росте калина під віконцем,
Гріють серце ягідки, налиті сонцем.

Я щасливий тим, що маю брата,
Що моїми успіхами гордий тато.
Ласкою й теплом окутує матуся,
А в селі чека мене дідусь й бабуся.

Люблю я, як котик,  лапкою чіпає,
Коли песик радо зі школи зустрічає.
Я щасливий , що зростаю у любові.
Й Бога дякую, на рідній , серцю  мові.

Євгеній Заїка учень 5-Бкласу

Україна
Українка я маленька,
Україна моя ненька.
Стелиться важке колосся,
Що під сонцем налилося.
Котить Дніпро сині хвилі,
Й височить золотоглавий Київ.

Повітря чисте і прозоре.
Чарує сонце. Чорне море.
Від щастя хочеться співати,
Полину співом у Карпати.
Хай пісня радісно лунає,
І Україну обіймає.

Іванна Орлюк   учениця 8-А класу

Моя країна, Україна. 
Моя коханная земля. 
На цілім світі, певно, знаю,
Землі гарнішої нема. 

Поля  безкраї, духмяні луки,
Кришталі ранньої роси…
Дніпро могучий, Чорне море -
Простір безмежної краси.

Ну, як  цю землю не любити?
Мій різнобарвний диво-край!
Дивлюсь на тебе і пишаюсь,
Бо  ти, для мене справжній рай!

Алісочка Луценко, 5-Б клас

НАРОДЖУВАНІСТЬ ЗРОСТАЄ
кîæíîгî ðàзу, кîли â ñім’ї íàðîä-

æуєòьñÿ äиòиíà, âñі ми ðàäіємî
ðàзîм з бàòькàми. аäæå íàшîгî
укðàїíñькîгî ðîäу ñòàє більшå. тî
чîму æ íàм òà й íå пîðàäіòи?!

У Петропавлівській Борщагівці і Чай-
ках останнім часом народжуваність
зростає. Цьому сприяє поліпшення
соціальних питань в громаді, покра-
щання добробуту в кожній  родині. 

Варто зазначити: тривалий час
реєстрацією подружніх пар, як і ново-
народжених дітей здійснювала секре-
тар сільської ради Любов Коваленко.
Тепер  цю роботу виконує секретар
виконкому  Юлія  Родіна.  

Щоб вияснити, яка демографічна
ситуація нині в наших населених пунк-
тах, я звернулася до неї. За словами
Юлії Дмитрівни тепер молодь не так
часто звертається до сільради, щоб
зареєструвати шлюб. Але за 2011 рік
все ж таки 22 пари розписалися. І з
кожним роком ця кількість збільшу-
ється за рахунок того, що побудувалася
нова сільрада, є  новий акто-
вий зал, в якому проводяться
урочисті заходи. Тож, якщо
нареченому та нарече-
ній все подобається –
вони залишають свою
заяву на реєстрацію
цивільного шлюбу. 

Щодо приросту
населення, то народ-
жуваність значно
збільшується  з кож-
ним роком. Якщо на
2007 рік в нас народ-
жувалось 70 дітей, то на 2011
ми вже маємо 120 дітей. За 2012 рік з
01.01.2012 до 10.08.2012 народилось
63 дитини. З них 28 хлопчиків та 35 дів-
чаток . Окрім цього кожного року в
нашому селі обов’язково народжується
одна двійня. 

Найпопулярнішими іменами серед
хлопчиків  є такі, як Кирило, Давид,
Назарій, Тимур, Ілля, Матвій, Тимофій

та інші. Серед дівчат лідирують
Стефанія, Серафима, Злата,
Марія, Софія, Вероніка, Ана-
стасія, Арина, Ясуня та Лідія. 

За останніми даними в нас
налічується 39 багатодітних
родин. З них найбільша роди-
на Мельниченків, котра налічує
11 дітей, далі йдуть родини
Балюків і Бородавко. В них
мається по п’ятеро дітей в
сім’ї. Всі інші мають по троє
дітей. 

Взагалі за соціально-демо-
графічною характеристикою
села ми налічуємо 5617 госпо-
дарських дворів, в яких прожи-
вають 6924 сімей. Загальна
кількість населення  Петропав-
лівки  складає 8715 людей, в
тому числі жінок 4731 та чоло-
віків 3984.  За віковими група-
ми населення поділяється на
такі: дітей до 6 років – 617,

школярів (6-16) –
785, молоді ( до
18 років) –
134, від 18 до 40 років –
3234, від 40 до 60 років
– 2417, від  60 років і

старші – 1528. 
Працюючого населення

в нас налічується 3797.
Серед них осіб, задія-

них у сільському
господарстві, – 12,
промисловість –

137, торгівля – 615,
охорона здоров’я,

освіта, культура – 315 та інші
галузі– 2718.

Серед пенсіонерів мова цифр така.
Всього ми маємо 1308 осіб, серед яких
чоловіків 564, жінок – 744, одиноких
людей пенсійного віку – 31, людей з
інвалідністю – 267, учасників Великої
Вітчизняної війни – 132, учасників виз-
вольних дій – 31.

Тож за цими показниками будемо

робити висновки. Ми маємо досить
немаленьке село загальною площею
1600 гектарів, на території якого про-
живають здебільшого люди не похило-
го віку. З кожним роком йде приріст
населення і збільшується народжува-
ність. За показниками виїхало з села в
нас 39 чоловік, натомість приїхало  на
проживання 379.

Отже, якщо і надалі в нас так підуть
справи, то в майбутньому  ми будемо
називатись не села Петропавлівська
Борщагівка чи Чайки, а, як мінімум,
селища міського типу. Бо для цього в
нас вже є все: своя лікарня, своя
школа, футбольний стадіон, мініфут-
больне поле, дитсадок. А центр творчо-
сті дітей та юнацтва, який нині зводить-
ся, прийме усіх талановитих, хто прагне
досягти в житті успіхів у найрізноманіт-
нійших  напрямах діяльності. І сільська
рада підтримує це повною мірою.  

аííà рЯБкова

ТАКУ Я МАЮ УКРАЇНУ
Диâî-кâіòкà, мîÿ Укðàїíà
У пðиðîäі гàðíіш íå буâà.
ти ñòðічкàми з глибиí мàйîðілà,
кðàñуâàлàñь âіíкîм гîлîâà.
Диâî-лàñкà, мîÿ Укðàїíà,
нàâіòь гîїлà ðàíи бåз злà.
кàзàхà, âіðмåíà, гðузиíà,
Щå íікîгî íå збилà з ñіäлà.
Диâî-ñåðцå, мîÿ Укðàїíà,
Бî щåäðішîї â ñâіòі íåмà.
сâій äîñòàòîк íàðîäàм кðîїлà,
нåäîñòàòíьî íàїâшиñь ñàмà.
Диâî-піñíÿ, мîÿ Укðàїíà,
в íій луíàє чàðіâíіñòь îäíà ,
тî äзâåíиòь гîлîñиñòà й пðиâільíà, 
тî äî бîлю æуðлиâà й ñумíà.
Як люблю ÿ òåбå, Укðàїíà,
зà любиñòîк, пîлиíь і чåбðåць,
зà òîй æàð, щî пàлàє â кàлиíі,
зà биòòÿ íàйпàлкіших ñåðäåць.

ВИЗНАННЯ
Ïðийшлî äåâ’ÿíîñòî.  а куäи їх пîäіòи?
Які âæå пðикðàñи íà íих пîчіплÿòь? 
туò мîлîäіñòь пåðшà кîхàлàñь â äиòиíі,
а äðугà пішлà äî òåплà îíучàò.
Хîч ðîки ці муäðі, бàгàòі і щåäðі
тà їх ми íå â ñилі íікîму âіääàòь.
зäàєòьñÿ âæå âіòåð âñåñильíий і âпåðòий
і òîй íåñпðîмîæíий цåй îпіð зäîлàòь.
нåпðàâäà, щî ðîки плиâуòь зà âîäîю,
Й íіхòî íå пîâіðиòь у âічíу кðàñу,
вîíи îбðîñòàюòь âñå більшå æуðбîю,
із âäÿчíіñòю люäи їх äàлі íåñуòь.
тåпåð íàшà пàм'ÿòь миíулå збиðàє
і шиðшàє кîлî âіäâåäåíих äíіâ...
тà âñå æ пåðåäчàñíî íå пðàгíуòь äî ðàю
Дîпîки âîгîíь у äуші íå згîðіâ.
Ïðи зуñòðічàх люäи гîліâку ñхилÿюòь,
Бî ñîâіñòь âåлілà – òи їй пîмîæи.
Ïàíі ольгу âіòàюòь ñуñіäи й ñільðàäà
Ïðи äîбðім зäîðîâ’ї ñòî ðîкіâ пðîæиòь.

Сусідці Ользі Савічній Петренко 
на дев’яносторіччя 28 серпня 2012 рік 

від Надії Серьогіної
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ФутболФутбол

Футбол - найпопулярніший вид спорту
сьогодення. Його люблять незалежно від
віку. І це – не дивно, адже гра продовжує
розвиватись та вдосконалюватись, не
зупиняючись ні на хвилину.  

Та у футболі, як у будь-якому іншому виді
спорту, є правила, без яких футболістам,
певне, довелось би зайнятись вдоскона-
ленням своїх навиків самооборони. Та, на
щастя, правила існують, як і люди, які слід-
кують за тим аби футболісти їх дотримува-
лись. Саме тому ми і розкажемо далі про
одного із наших односельчан –  футболь-
ного суддю Олега Олександровича Прити-
ку. 

Він народився 29 листопада 1979 року.
Корінний житель Петропавлівської Борща-
гівки. Ще з дитинства цікавився футболом.
У юному віці йому подобалось спостеріга-
ти за грою та критикувати неуважність чи

н е о б ’ є к т и в н і с т ь
судей. 

– Дотримуватись
правил і бути об’єк-
тивним – от що найго-
ловніше у футболі, –
стверджує Олег. 

Мабуть, саме тоді
йому спало на думку
спробувати себе у цій
справі. І ще далекого
1999 року у двадцяти-
річному віці він відсу-
див свій перший матч.
Це був чемпіонат
Києво-Святошинсь-
кого району і попри
чималу напругу, яка
завжди присутня
новачкам, – Олег від-

судив на “п’ятірку”. 
Та на цьому п’ятірки не

закінчилися. Зараз він
отримує їх регулярно,
адже він суддя з 13-ти
річним стажем. І тепер він
має досвід суддівства не
тільки«на бровці», а і
головного судді також. За
його плечима вже не
одна сотня матчів, як
районного, так і обласно-
го рівня. Адже з 2002 по
2004 роки він судив пер-
шість області. 

Наразі ж він обслуговує
лише матчі у рамках чем-
піонату Києво-Свято-
шинського району, різних
його ліг, включаючи і

вищу також. Цього року він відсудив вже 2
матчі вищої ліги головним суддею і є
одним із небагатьох суддів, що лишаються
принциповими за будь-яких обставин.
Якби на нього не тисли вболівальники чи
самі ж гравці, він завжди вирішує все по
справедливості і той, хто має отримати
покарання - безперечно його отримує. І,
погодьтеся, саме таким і має бути справж-
ній арбітр – чесним та непоступливим. Тож
наш односельчанин має всі відповідні яко-
сті, а головне, йому дійсно подобається
справа, якою він з задоволенням займа-
ється.

Отже, ми можемо з впевненістю сказати,
що поки суддівством займаються такі
люди як Олег Притика –  чесно і добросо-
вісно – за відповідні результати матчів
можна не турбуватись.

ігîð черниш

У середу, 15 серпня, на місцевій Козак
Арені відбувся півфінал кубка Київської
області, у якому взяли участь місцева
«Чайка» та гості з Бучі. Ці ж суперники
минулорічного розіграшу кубка також
зустрічалися на стадії півфіналу. Тоді
«Чайка»  поступилася у серії післяматче-
вих пенальті, а основний час закінчився за
рахунку 1:1. Тож матчі проти «Бучі» ніколи
не були легкими, тому напруга відчувала-
ся ще до свистка рефері, який мав засвід-
чити про початок гри. 

Матч зібрав чимало вболівальників ,
навіть не зважаючи на не зовсім підходящі
погодні умови. Адже щойно пролунав сви-
сток початку матчу – почався сильний
дощ. Та ніхто з вболівальників так і не
покинув своїх місць. 

Вже на початку
матчу«Чайці» вдалося
провести небезпечну
атаку, яка закінчилася
взяттям воріт Володи-
миром Богдановим.
Саме він майстерним
ударом відкрив рахунок
та вивів господарів упе-
ред (1:0). 

Пропущений гол ніби
пробудив гостей і гра
значно пожвавішала.
Домінуючої сторони не
було і гра проходила на
зустрічних курсах. Весь
перший тайм проходив
за напруженої, дійсно
важкої боротьби. І в дру-
гій половині першого
тайму гості таки забили. Після подачі м’яч
у сітку головою спрямував один із напад-
ників гостей, вирівнявши рахунок гри. Тож
перший тайм так і закінчився за нічийного
рахунку (1:1).

Стосовно другого тайму, то тут гостям
не допомогла навіть шалена підтримка
фанатів, що приїхали повболівати за свою
команду. Адже, не зважаючи на досить
непогану гру у захисті, вже на початку дру-
гого тайму «Чайці» такі вдалося знову
вийти вперед. Після серії рикошетів м’яч
потрапив до 21-го номера «Чайки» і той
дальнім пострілом поклав м’яч у лівий від
голкіпера кут, зробивши рахунок 2:1. 

Після другого пропущеного голу гості
зробили деякі спроби якось змінити свою
гру і навіть провели декілька небезпечних
атак. Та чудова гра голкіпера «Чайки»
перекреслила усі їхні намагання. Нато-
мість гості пропустили втретє. Після флан-
гового навісу Володимир Богданов запи-
сав на свій рахунок другий гол. 

Після цього гра повністю перейшла на
половину поля гостей. І, здавалося, пере-
мога уже в руках «Чайки». Лишилося тіль-
ки дочекатися фінального свистка (до

якого, до речі, лишалося хвилин двад-
цять). Та після непорозуміння у захисті
Буча отримала право виконати одинадця-
тиметровий удар. Думалось, що може
бути переломний момент матчу, коли все
може змінитися. Та голкіпер «Чайки» знову
перекреслив усі надії гостей, взявши оди-
надцятиметровий. Тож гості не тільки
втратили ідеальну можливість скоротити
відставання, а ще і були повністю перемо-
жені морально ще до закінчення матчу. І
четвертий мяч, який забив все той же
Володимир Богданов, повністю підтвер-
див це – 4:1.

Після четвертого пропущеного м’яча,
гості повністю занепали духом та вже не
робили навіть суттєвих спроб щось зміни-

ти. Просто змирившися з поразкою, в
думках, мабуть, налаштовувались вже на
матчі чемпіонату, де вони, до речі, також
один із суперників нашої «Чайки». Тож ми
не ще не прощаємось з ними, хоча
«Чайка» і відправила їх у так званий нокда-
ун. 

Головне те, що «Чайка» – у фіналі кубка
області. І зустрінуться вони не аби з ким, а
з «Діназом», з минулорічними чемпіонами
області. З важким, але все ж таки не непе-
реможним суперником, і «Чайка» не одно-
разово це доводила. Тож чекаємо на
кубок, та вболіваємо за нашу команду. 

І стосовно чемпіонату Києво-Свято-
шинського району,  де виступає інша наша
команда «Чайка-2». У суботу 18 серпня
вони поступилися у виїзному матчі одному
із лідерів – команді з Гатного з рахунком
2:1, показавши при цьому досить непога-
ну гру. Тож маємо надію, що друга частина
чемпіонату стане більш вдалою, ніж була
перша, і їм таки вдасться піднятися вище
по турнірній таблиці. 

Ми ж лише можемо побажати їм удачі. 
ігîð черниш

чаЙка – У фіналі

Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада щиро вітає працівника військово-
облікового сектора тåòÿíу олåкñàíäðіâíу аíòîíюк з днем народження!

Зичимо міцного здоров’я, життєвих удач, щастя і родинного благопо-
луччя.

У СПОРТІ ГОЛОВНЕ – ЧЕСНА ГРА

Втрачений військовий квиток серія МО №555351 від 12.11.2002 на ім’я Андрія Юрійо-
вича Новодворського, 1984 року народження, що проживає в Києво-Святошинському
районі, в селі Петропавлівська Борщагівка,вул.Шкільна, 15 кв.8 вважати недійсним.

Втрачений оригінал договору дарування земельної ділянки площею 0,1051 га, кадас-
тровий номер 3222485901:01:050:0037, що знаходиться в Києво-Святошинському
районі, с.Петропавлівська Борщагівка, вул Горького, 22-а, зареєстрований виконкомом
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради під №1509 24.11.2009 року, нотаріально
завірений приватним нотаріусом М.М.Михальченко під №3073на ім’я Братини Віктора
Григоровича вважати недійсним.

Втрачений оригінал державного акту серія ЯЛ №70868 на право власності на земель-
ну ділянку, виданий Братині Віктору Григоровичу за адресою:  с.Петропавлівська Борща-
гівка, вул.Горького, 22-а, зареєстрований 9 вересня 2009 року управлінням Держкомзе-
му в Києво-Святошинському районі Київської області, вважати недійсним.   

МирославУ тритиниченко щиро вітають з третім днем
народження батьки – мама Алла і батько Руслан, сестричка Оля,
дідусь Петро, бабусі Оля і Валя. Щастя тобі, наша квіточко, здо-
ров’я і успіхів у житті!

Великою радістю і високим щастям наповнилось життя працівника Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради сàâчåíкî олåíи вîлîäимиðіâíи у зв’язку з народжен-
ням донечки.Виконком сільської ради вітає молоду маму з народжен-
ням доні і зичить обом їм міцного здоров’я, родинного щастя, радіс-
них миттєвостей зростання, удачі й благополуччя!

В цей дорогий для серця день,

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,

Від зірок здійснення бажань!

Від сонця, світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

Привітання мамі й татку 

Із народженням дівчатка ! 

Хай красунею зростає 

І здоров’я, й мудрість має ! 

Краща буде хай дитина

І продовжить рід родини, 

Радістю всіх звеселяє, 

Щастя хай її чекає!

Твій день народження прийшов,
А це таке важливе свято,
Хай несе радість і любов
І щирих привітань багато !

В ці дні відзначає день народження депутат Петропавлівсько-Борщагівської сільської
ради, командир сільської протипожежної команди вîлîäимиð Гðигîðîâич Ïàðхîíюк.
З радісною датою його привітали рідні, близькі, друзі й колеги.

Зичимо Вам, Володимире Григоровичу богатирського здоров’я, чудового настрою,
щастя в родині і благополуччя. 

В день народження Твій ми з тобою радієм

І сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії.

Щоб пливло тобі щастя з роси і води,

Щоб жить – не тужить і не знати біди !

Рідні, близькі, друзі, колеги по роботі радісно вітають з днем народження юриста Пет-
ропавлівсько-Борщагівської сільської ради аíæåліку лåîíіäіâíу Діäåñкуль і бажають
їй міцного здоров’я, удачі, благополуччя і гарного настрою.

З Днем Народження Тебе ми вітаєм,

І бажаєм на всі літа:

Будь такою, як ми Тебе знаєм,

Проста, ніжна і всім дорога.

Загублений диплом спеціаліста КВ №11319195, виданий на ім’я Ковальчука Віктора
Сергійовича 29червня 1999 року Київським державним університетом іноземних мов,
вважати недійсним.


