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Споконвічні традиції в
сучасному житті села

14 вересня – це завжди велике
свято для жителів нашого села. Це
свято, на яке з нетерпінням чекають
діти і до якого старанно готуються
дорослі. І як добре, що ми відзначає-
ємо цю подію саме в середині верес-
ня.  Адже рання осінь ще радує тепли-
ми  сонячним промінчиками та барви-
стими осінніми квітами.

Та не це було вирішальним у виборі
дати дня народження села і не просто
так ми святкуємо це торжество  саме
14 вересня. Воно має давню і глибоку
історію, яка іде у глибину віків і бере
свій початок в далекому  1497 році.
Саме тоді на кошти громади було
побудовано в нашому селі дерев’яну
церкву, яка була споруджена  на
честь преподобного Симеона
Стовпника. Саме з тих пір цей день
вважається храмовим для села і від-
значається саме в день святого, в
пам'ять якого був освячений пре-
стол місцевої церкви.  Саме з тих пір
прихожанами традиційно відзнача-
лося це свято.  

Багато жителів  села напередодні
приходили в церкву сповідатися,
щоб під час літургії престольного дня
прийняти причастя. Старі розповіда-
ли дітям житіє святого. Молодь
переписувала молитву святому,
взявши її з книги священика або у
тих, хто її вже мав. У самий день
свята парафіяни намагалися
неодмінно бути на службі, в тому
числі на попередньому зазвичай
літургії молебні з водосвяттям; запа-
салися святою водою. Після літургії
всі, хто міг (включаючи старих і
дітей), брали участь у Хресній ході
навколо храму, а в деяких випадках в
цей день бував і дальній хресний хід з
іконою свята. Головним в народному
сприйнятті храмового (престольного)
свята була його особлива святість. 

Минали роки, канули в літа століт-
тя , рушилися церкви, знову відбудо-
вувалися і знов винищувалися. Наше
село пережило важкі часи та тяжкі
лихоліття, але  традиція храмового
свята, передаючись  із вуст у вуста,
від батька до сина , від матері до
дочки, дійшла до наших днів. І на
сьогодні ми маємо чудове свято, що
об’єднує всю громаду. Ми маємо,не
зважаючи на все, прекрасний храм
преподобного Симеона Стовпника,
що возвеличується на тому ж само-
му місці як і колись, дивуючи своєю
красою перехожих.  І цього року
святкування нашого храмового
свята традиційно розпочалося свят-
ковим богослужінням  та Хресною
ходою навколо нашого  храму.

Хрåñнà  хîäà нàâкîлî хрàму
Світлий храм Божий  вщент запов-

нили миряни, священнослужителі, які
приїхали не лише з Києво-Свято-
шинського району, а й зі столиці, щоб
не тільки долучитися до загальної
молитви, а й привітати з днем ангела
отця  Семеона, який  відслужив на
території нашого села 25 років , несу-
чи слово Боже, лікуючи душі і серця,
годуючи духовною їжею наших  жите-
лів, тим самим продовжуючи славну
династію священнослужителів.

На святкову службу зібралася вели-
ка родина отця Семеона, діти, внуки,
які також присвятили своє життя слу-
жінню Всевишньому. Серед великої
кількості мирян було багато людей
похилого віку, молоді, а також дітей.
Завітав на святкове богослужіння і

сільський голова Олексій Кодебський
та також  взяв участь у спільній молитві
та хресній ході навколо храму. 

ЩаСлИВа, ДРужна РОДИна
ПЕТРОПаВліВСЬКОї бОРЩагіВКИ 

ВіДЗнаЧИла 515 РіЧнИЦю

Петропавлiвської БорщагiвкиПетропавлiвської Борщагiвки
Відлуння подіїВідлуння події

ДЕРжаВні аКТИ на ЗЕмлюДЕРжаВні аКТИ на ЗЕмлю
ЗамінЯТЬ на ПОСВіДЧЕннЯ ЗамінЯТЬ на ПОСВіДЧЕннЯ 

Прîäîâæåннÿ нà 4-5 ñòîр.

Сьîгîäні, â рîзпàл пåрåäâибîрчîї кàм-
пàнії âàрòî знàòи â îбличчÿ òих, хòî прå-
òåнäує нà зäîбуòòÿ äåпуòàòñькîгî мàн-
äàòу âіä нàшîгî îкругу. Пîчàòи âирішили
з нàйбільш âіäîмîгî òà рåйòингîâîгî. Зà
äàними ñîціîлîгічнîї групи «Рåйòинг»
Пåòрî мåльник мàє нàйâищий рåзульòàò
– мàйæå 19%. Тîæ знàйîмòåñь. гіñòь
рåäàкції – нàрîäний äåпуòàò укрàїни,
рåкòîр нàціîнàльнîгî уніâåрñиòåòу
пîäàòкîâîї ñлуæби укрàїни Пåòрî мåль-
ник.

- Пåòрå Вîлîäимирîâичу, âи - нàрîä-
ний äåпуòàò òрьîх ñкликàнь. Щî ñпîнукà-
лî âàñ знîâу бàлîòуâàòиñь äî пàрлàмåн-
òу?

- Хочу довести до кінця свої плани – те, що
я розпочав робити для добробуту регіону. 

- Прî ÿкі ñàмå прîåкòи мîâà йäå?
- Це – соціальні та інфраструктурні про-

екти. Побудова дороги Ірпінь-Київ, облашту-
вання медичних закладів Києво-Свято-
шинського району та Ірпінського регіону та
багато інших проектів. За моєю ініціативою
створено громадський рух «Екологічна варта

XXI століття», метою якого є вирішення
нагальних екологічних питань. І це тільки
початок реалізації планів, які покращать
рівень життя кожного мешканця Ірпінського
регіону та Києво-Святошинського району. 

- Ви â цьîму âпåâнåні? Вàші îпîнåнòи
гîâîрÿòь, нàâіщî пîбуäîâàнà нîâà äîрî-
гà…

- Я хочу побачити хоч одну людину, яка
проживає в Ірпені та яка виступає проти
створення нового сполучення до Києва. Ска-
жіть мені, хто  може виступати проти підви-
щення соціальних стандартів життя, чи проти
покращення медичних послуг у лікарнях?

- Чîму îбрàли ñàмå ірпінñький рåгіîн
òà Києâî-Сâÿòîшинñький рàйîн, чîму нå
пішли зà пàрòійним ñпиñкîм? 

- Річ у тім, що це не я обрав Ірпінь, а він
мене (ñмієòьñÿ-рåä). Сорок років тому я
приїхав сюди вступати до Ірпінського інду-
стріального технікуму, тоді його ще називали
торф’яним. З того часу не розлучаюся ані з
Ірпенем та Києво-Святошинським районом,
ані зі своїм навчальним закладом. Щоправда
тепер він має статус Національного універ-
ситету. А вибір: йти мажоритарником чи ні –
для мене навіть не стояв. Я маю що сказати
своїм землякам, не боюсь їм дивитись в очі.
Тож вирішувати, чи бути мені їхнім депутатом
мають саме вони.

- а прî щî âàñ нà цих зуñòрічàх зàпи-
òуюòь нàйчàñòішå?

- Люди хочуть знати, коли житимуть
краще. Люди чекають позитивних звісток і
поки є ці сподівання на краще, в нас є май-
бутнє. Хтось просить допомоги, хтось – підт-
римки у відстоюванні своїх прав. Всіх нас
турбують одні й і ж питання – як пережити
кризу, як дати дітям освіту, як вижити мало-

ОголошенняОголошення

РеплікаРепліка

Олåкñій Кîäåбñький і îòåць Вîлîäимир
піä чàñ îфіційнîгî âшàнуâàннÿ  ñâÿòà

Симåîнà Сòîâпникà

Прîâåäåннÿ мîлиòâи ñâÿщåникàми 

З січня наступного року відбудуться зміни в оформленні права власності на земельні ділян-
ки, які передаються громадянам чи підприємствам у приватну власність. Це пов’язано з три-
валістю документального оформлення зазначених справ і, як наслідок, постійних скарг і нарі-
кань з боку громадян.

Враховуючи вищезазначене, Верховна Рада України прийняла відповідний закон, який
передбачає спрощення системи приватизації земельних ділянок. Замість державних актів на
землю громадянам будуть вручатися відповідні посвідчення. Нині створюється центр, який
предметно займатиметься приватизацією землі. Про новації в цій не простій справі редакція
газети розповість в одному з наступних номерів газети. 

інф.”Трибуни“.

урîчиñòî, рàäіñнî і âåличнî âіäзнàчилà ñâій 515 Дåнь ñåлà грîмàäà Пåò-
рîпàâліâñькîї бîрщàгіâки. Цå ñâÿòî пîєäнàлî â ñîбі âиñîку äухîâніñòь її
мåшкàнціâ, âåликі äîñÿгнåннÿ â æиòòєäіÿльнîñòі, нåàбиÿкий пàòріîòичний
злåò у нàñåлåнîму пункòі, ÿкий пî прàâу є îäним з нàйкрàщих â укрàїні.Тîму
ñільñькà рàäà зрîбилà уñå, âіä нåї зàлåæнå, àби âіäзнàчåннÿ пîäії прîйшлî
òàк, ÿк ñпіâàєòьñÿ у âіäîмій піñні: щîб “нåбà булî мàлî і зåмлі”. 

Прîäîâæåннÿ нà 3  ñòîр.

ПЕТРО мЕлЬнИК: “нам
ПОТРібна ВлаСна СТРаТЕгіЯ

РОЗВИТКу”

Останнім часом у Петропавлівській Борщагів-
ці мають місце випадки незаконного установ-
лення перешкод для проїзду транспортних
засобів на вулицях села. Мова йде не тільки про
складування будівельних матеріалів, а й уста-
новлення труб чи металевих конструкцій з
метою перешкоджання проїзду біля того чи
іншого приватного будинку. Цьому явищу буде
покладено край. Петропавлівсько-Борщагівська
сільська рада попереджує: самовільне установ-
лення обмежувальних засобів – це пряме пору-
шення Правил благоустрою, затверджених
сесією сільської ради. І з цим явищем буде вес-
тися  боротьба.

інф. “Трибуни”.

шлагбаумам – ні!
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Комунальна сфераКомунальна сфера

аналіЗ ВПлИВу Та ВіДСТЕжЕннЯ РЕЗулЬТаТИВнОСТі
РЕгулЯТОРнОгО аКТа

1. Прîблåмà, ÿку пåрåäбàчàєòьñÿ
рîзâ’ÿзàòи шлÿхîм äåрæàâнîгî рåгу-
люâàннÿ.

Віповідно до Закону України «Про житло-
во – комунальні послуги», мешканці, влас-
ники житлових приміщень, власники
нежитлових приміщень зобов‘язані опла-
чувати надані комунальні послуги за діючи-
ми тарифами. 

Тарифи для житлово – експлуатаційних
підприємств, відповідно до закону України
«Про житлово – комунальні витрати» вста-
новлюються місцевими радами. Підпри-
ємство, що надає житлово–комунальні
послуги зобов‘язано працювати за цими
тарифами. Відсутність затверджених від-
повідним чином тарифів не дає права жит-
лово–комунальній організації отримувати
кошти за надані послуги від споживачів.
Надання житлово -комунальних послуг без
оплати за них може призвести до банкрут-
ства житлово–комунальної організації або
припинення надання послуг. 

Встановлення тарифів на комунальні
послуги по комунальному підприємству
«Благоустрій» дасть можливість надавати
мешканцям села Петропавлівська Борща-
гівка всі необхідні комунальні послуги у від-
повідності до вимог діючого законодав-
ства. 

Керуючись вимогами Закону України
«Про засади державної регуляторної полі-
тики у сфері господарської діяльності»,
Законом України «Про Загальнодержавну
програму реформування і розвитку житло-
во–комунального господарства на 2009 –
2014 роки», Законом України «Про житло-
во–комунальні послуги», Методичними
рекомендаціями  з планування, обліку і
калькулювання собівартості робіт (послуг)
на підприємствах і організаціях ЖКГ,
затверджених наказом Держбуду України
№ 47 06. 03. 2002р., нормами витрат пали-
ва і мастильних матеріалів на автомобіль-
ному транспорті, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від
10.02.1998р. зі змінами та доповненнями
№43, відповідно до яких розроблені норми
витрат палива для даного підприємства,
розрахунки по оплаті праці здійснені згідно
штатного розпису на 01.07.2012 року, який
відповідає Галузевій угоді ЖКГ на 2010 –
2012 роки, зареєстрованій в головному
управлінні Київської облдержадміністрації
зі змінами та доповненнями №19 від 26.10.
2010р. Комунальним підприємством «Бла-
гоустрій» здійснено відповідні розрахунки,
згідно з якими економічно обґрунтований
розмір тарифів на послуги складає:     

- Вартість 1 год. роботи автобуса  А071:
для бюджетних установ, фізичних осіб

- 88,14 грн.; для підприємств, юридичних
осіб  - 104, 16грн.   

- Вартість роботи 1км. автобуса А071:
для бюджетних установ, фізичних осіб

- 3,67 грн.; для підприємств, юридичних
осіб - 4,33грн.

- Вартість роботи 1 год. трактора ЮМЗ –
82 для бюджетних установ, фізичних осіб
- 148,2грн.; для підприємств, юридичних
осіб - 175,22грн. 

- Вартість роботи 1год. самоскида ММЗ
– 4505 для бюджетних установ, фізичних
осіб -104,4грн.; для підприємств, юридич-
них осіб - 123,37грн.   

- Вартість роботи 1 км. /А-76/ самоскида
ММЗ- 4505 для бюджетних установ, фізич-
них осіб - 5,78грн.; для підприємств, юри-
дичних осіб - 6,83грн.

- Вартість робіт 1 км. /газ/ самоскида
ММЗ – 4505 для бюджетних установ,
фізичних осіб - 4,22грн.; для підприємств,
юридичних осіб  - 4,99грн.

- Вартість робіт по благоустрою та підмі-
танні 1м2 для бюджетних установ, фізич-
них осіб - 0,16грн.; для підприємств, юри-
дичних осіб  - 0,19грн.

- Вартість робіт по видаленню та поділу
1м3 аварійного  дерева діаметром 40см.

для бюджетних установ, фізичних осіб
- 654,8грн., для підприємств, юридичних
осіб - 773,86грн.

- Вартість косіння м2 трави для бюджет-
них установ, фізичних осіб - 0,92грн.; для
підприємств, юридичних осіб - 1,09грн.

- Вартість 1 год. роботи вантажного
автомобіля HFC 1020KR для бюджетних
установ, фізичних осіб – 42.14грн.; для під-

приємств, юридичних осіб - 54.79грн.
- Вартість роботи вантажного автомобі-

ля  HFC 1020KR 1 км. для бюджетних уста-
нов, фізичних осіб  - 1,76грн;  для підпри-
ємств, юридичних осіб - 2,08грн.

- Вартість роботи по підмітанню 100м.
спец. автомобілем ЗІЛ – 433371- для бюд-
жетних установ, фізичних осіб - 46,21грн.,
для підприємств, юридичних осіб - 54,61
грн.

- Вартість роботи по чищенню доріг від
снігу (100м.) спец. автомобілем ЗІЛ –
433371 для бюджетних установ, фізичних
осіб- 46,28грн.; для підприємств, юридич-
них осіб  - 54,7грн.

- Вартість тарифу по вивезенню 1м3
твердих  побутових відходів (ТПВ) ЗІЛ–130
(433362) КО 431 для бюджетних установ,
фізичних осіб - 60,50грн.; для підприємств,
юридичних осіб  - 65,50 грн.

- Вартість тарифу по вивезенню 1м3 ТПВ
MAN F 2000 №АІ 99 – 42СТ для бюджетних
установ, фізичних осіб  - 50,00грн.; для під-
приємств, юридичних осіб  - 60,00грн.                                                    

- Вартість тарифу по вивезенню пакету
для сміття (35л.) ТПВ з урахуванням виго-
товлення для бюджетних установ, фізич-
них осіб - 4,75грн.                                                                                        

– Вартість тарифу по вивезенню пакету
для сміття (60л.)ТПВ з урахуванням виго-
товлення для бюджетних установ, фізич-
них осіб - 9,75 грн

2. Цілі äåрæàâнîгî рåгулюâàннÿ. 
Проект рішення розроблений з метою

забезпечення надання якісних комуналь-
них послуг, встановлення вартості послуг
населенню по благоустрою та підмітанню
території, видаленню та поділу аварійного
дерева, косіння трави,  збирання, вивіз та
утилізацію твердих побутових відходів, а
також погодинна робота  транспортного
складу підприємства, в кількості 7–ми
автомобільних засобів, а саме: автобус
А071, трактор ЮМЗ – 82, самоскид ММЗ –
4505, вантажного автомобіля HFC 1020KR,
ЗІЛ – 433371, ЗІЛ – 130 (433362) КО 431,
MAN F 2000 №АІ 99 – 42СТ відповідно до
економічно обґрунтованого розміру вит-
рат на надання зазначених послуг та робіт
прописаних транспортних засобів. 

3. Визнàчåннÿ àльòåрнàòиâних ñпî-
ñîбіâ äîñÿгнåннÿ âñòàнîâлåних цілåй
òà àргумåнòи щîäî пåрåâàги îбрàнîгî
ñпîñîбу.

Альтернативні способи досягнення вста-
новлених цілей, у тому числі ті, які не
передбачають регуляторного впливу  - від-
сутні. 

4. мåхàнізм, ÿкий зàñòîñîâуєòьñÿ
äлÿ рîзâ‘ÿзàннÿ прîблåми і âіäпîâіäні
зàхîäи.

Проектом рішення встановлюється
перелік послуг, які надає комунальне під-
приємство «Благоустрій» та їх вартість. З
метою отримання зауважень, пропозицій
цей проект регуляторного акту оприлюд-
нюється в селищних засобах масової
інформації. Всі зауваження, які надійдуть в
місячний термін після оприлюднення,
будуть розглянуті профільною депутатсь-
кою комісією для врахування в остаточно-
му варіанті регуляторного акту. 

5. Обгрунòуâàннÿ мîæлиâîñòåй
äîñÿгнåннÿ âизнàчåних цілåй у рàзі
прийнÿòòÿ рåгулÿòîрнîгî àкòу.

Затвердження сесією Петропавлівсько –
Борщагівської сільської ради Києво–Свя-
тошинського району Київської області про-
екту рішення дозволить комунальному під-
приємству «Благоустрій» отримувати
кошти для забезпечення безперебійного
надання послуг з благоустрою та підмітан-
ню території, видаленню та поділу аварій-
них дерев, косіння трави,  збирання, вивіз
та утилізацію твердих побутових відходів. 

6. Очікуâàні рåзульòàòи прийнÿòòÿ
àкòу.

Прийняття цього проекту рішення дозво-
лить:

- забезпечити надходження коштів для
безперебійного надання послуг з благо-
устрою та підмітання території, видаленню
та поділу аварійних дерев, косіння трави,
збирання, вивіз та утилізацію твердих
побутових відходів.

- забезпечить прозорість розрахунків
для споживачів та використання коштів.

7. Тåрмін äії àкòу.

Постійно. Термін дії регуляторного акту
може бути змінений після втрати чинності
Законів України «Про житлово–комунальні
послуги», Методичних рекомендацій  з
планування, обліку і калькулювання собі-
вартості робіт (послуг) на підприємствах і
організаціях ЖКГ, норм витрат палива і
мастильних матеріалів на автомобільному
транспорті, затверджених наказом Міні-
стерства транспорту України від
10.02.1998р., після зазначених змін витрат
на оплату праці працівників, послуг органі-
зацій, що обслуговують комунальне під-
приємство «Благоустрій», вартості палив-
но–мастильних матеріалів, електроенергії
і т. п.

8. Пîкàзники рåзульòàòиâнîñòі àкòу.
Показниками результативності регуля-

торного акту будуть:
- безперебійне надання послуг з благо-

устрою та підмітанню території, видален-
ню та поділу аварійних дерев, косіння
трави,  збирання, вивіз та утилізацію твер-
дих побутових відходів;

- своєчасно розпочаті роботи в осінньо –
зимовий період;

- відсутність заборгованості перед орга-
нізаціями, що надають послуги комуналь-

ному підприємству «Благоустрій», своє-
часна сплата заробітної  плати  робітникам
підприємства, сплата податків;

- своєчасна ліквідація аварійних ситуа-
цій;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
- незначна кількість скарг споживачів.
9. Зàхîäи, зà äîпîмîгîю ÿких зäій-

ñнюâàòимåòьñÿ бàзîâå âіäñòåæåннÿ
рåзульòàòиâнîñòі àкòу. 

Базове відстеження результативності
проекту рішення буде здійснюватись шля-
хом обліку витрат на надання послуг з бла-
гоустрою та підмітанню території, вида-
ленню та поділу аварійного дерева, косін-
ня трави,  збирання, вивіз та утилізацію
твердих побутових відходів та надходжень
від оплати споживачами за отримані
послуги. В разі виявлення неврегульова-
них або проблемних питань, які передба-
чаються встановленням даного акту, буде
розглянута можливість їх виправлення
шляхом внесення відповідних змін до
рішення.

Дирåкòîр КП «блàгîуñòрій»   
В.С. Зåлåний 

Викîнàâчий кîміòåò Пåòрîпàâліâñькî–бîрщàгіâñькîї ñільñькîї рàäи 
Києâî–Сâÿòîшинñькîгî рàйîну Киїâñькîї îблàñòі

Рішення №______________ Проект       «_____» _______________ 2012р
«Про затвердження тарифів на послуги Комунального підприємства «Благоустрій»
На розгляд виконавчого комітету надійшло подання від Комунального підприємства

«Благоустрій» з проханням розгляду та затвердження відкоригованих тарифів на основні
види послуг, що надаються Комунальним підприємством «Благоустрій», а також на робо-
ту транспортного складу підприємства  в кількості 7–ми автомобільних засобів, а саме:
автобус  А071, трактор ЮМЗ – 82, самоскид ММЗ – 4505, вантажного автомобіля HFC
1020KR, ЗІЛ – 433371, ЗІЛ – 130 (433362) КО 431, MAN F 2000 №АІ 99 – 42СТ. Розглянувши
«Аналіз впливу регуляторного акту», підготовлений КП «Благоустрій», та експертний вис-
новок постійної депутатської комісії з регуляторної політики, враховуючи підвищення цін
на паливно–мастильні матеріали та керуючись вимогами  Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Петропавлівсько–Борща-
гівської сільської ради 

ВИРішИВ
1. Затвердити та ввести в дію з _____  ___________________ 2012року відкориговані тари-

фи КП «Благоустрій», а саме: 
- Вартість 1 год. роботи автобуса  А071:
для бюджетних установ, фізичних осіб                                             - 88,14грн.
для підприємств, юридичних осіб                                                       - 104, 16грн.   
- Вартість роботи 1км. автобуса А071:
для бюджетних установ, фізичних осіб                                             - 3,67 грн.                                            
для підприємств, юридичних осіб                                                       - 4,33грн.
- Вартість роботи 1 год. трактора ЮМЗ – 82 для бюджетних установ, фізичних осіб

- 148,2грн. для підприємств, юридичних осіб                                    - 175,22грн. 
- Вартість роботи 1год. самоскида ММЗ – 4505  для бюджетних установ, фізичних осіб  -

104,4грн. для підприємств, юридичних осіб                                    - 123,37грн.   
- Вартість роботи 1 км. /А-76/ самоскида ММЗ- 4505 для бюджетних установ, фізичних

осіб - 5,78грн. для підприємств, юридичних осіб                             - 6,83грн.
- Вартість робіт 1 км. /газ/ самоскида ММЗ – 4505  для бюджетних установ, фізичних

осіб  4,22грн. для підприємств, юридичних осіб                               - 4,99грн.
- Вартість робіт по благоустрою та підмітанні 1м2  для бюджетних установ, фізичних осіб

- 0,16грн. для підприємств, юридичних осіб                                       - 0,19грн.
- Вартість робіт по видаленню та поділу 1м3 аварійних  дерев діаметром 40см.
для бюджетних установ, фізичних осіб                                              - 654,8грн.                                                                                        
для підприємств, юридичних осіб                                                        - 773,86грн.
- Вартість косіння м2 трави для бюджетних установ, фізичних осіб

- 0,92грн. для підприємств, юридичних осіб                                       - 1,09грн.
- Вартість 1 год. роботи вантажного автомобіля HFC 1020KR для бюджетних установ,

фізичних осіб                                                      - 42.14грн.                                                                                        
для підприємств, юридичних осіб                                                       - 54.79грн.
- Вартість роботи вантажного автомобіля   HFC 1020KR 1 км.
для бюджетних установ, фізичних осіб                                             - 1,76грн.                                                                                        
для підприємств, юридичних осіб                                                       - 2,08грн.
- Вартість роботи по підмітанню 100м. спец. автомобілем ЗІЛ – 433371
для бюджетних установ, фізичних осіб                                             - 46,21грн.                                                                                        

для підприємств, юридичних осіб                                                       - 54,61 грн.
- Вартість роботи по чищенню доріг від снігу (100м.)

спец. автомобілем ЗІЛ – 433371
для бюджетних установ, фізичних осіб                                             - 46,28грн.                                                                                        

для підприємств, юридичних осіб                                                  - 54,7грн.
- Вартість тарифу по вивезенню 1м3 ТПВ ЗІЛ – 130 (433362) КО 431
для бюджетних установ, фізичних осіб                                             - 60,50грн.                                                                                        

для підприємств, юридичних осіб                                                 - 65,50 грн.
- Вартість тарифу по вивезенню 1м3 ТПВ MAN F 2000 №АІ 99 – 42СТ
для бюджетних установ, фізичних осіб                                            - 50,00грн.                                                                                        

для підприємств, юридичних осіб                                              - 60,00грн.                                                    
- Вартість тарифу по вивезенню пакету для сміття (35л.) ТПВ з урахуванням виготовлен-

ня для бюджетних установ, фізичних осіб                                           - 4,75грн.                                                                                        
- Вартість тарифу по вивезенню пакету для сміття (60л.) ТПВ з урахуванням виготовлен-

ня для бюджетних установ, фізичних осіб                                           - 9,75 грн
2. Редакції газети «Трибуна Петропавлівської Борщагівки» дане рішення опублікувати в

найближчому номері газети.
3. КП «Благоустрій» при зміні вартості паливно–мастильних матеріалів, мінімальної

заробітної плати та матеріалів подати на затвердження відкориговані тарифи на послуги
підприємства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з
виконавчої роботи О.І. Оболонського 

Сільñький гîлîâà                                                       О.і. Кîäåбñький

Щîрîку змінююòьñÿ ціни нà æиòлîâî-кîмунàльні пîñлуги. Цå пîâ’ÿзàнî з òим,
щî зрîñòàє âàрòіñòь пàлиâнî-мàñòильних мàòåріàліâ, åлåкòрîåнåргії, інших
âиòрàò у æиòлîâî-кîмунàльній ñфåрі. Тîму âинîñимî нà îбгîâîрåннÿ зміни, ÿкі
пîâ’ÿзàні чåрåз зàзнàчåні причини.
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забезпеченим. Використовую всі
можливості депутатського статусу –
оформлюю звернення людей як депу-
татські запити, залучаю до розмови
місцеву владу, ще нікому не відмовив в
безкоштовній юридичній допомозі.
Навпаки, при кожній моїй громадській
приймальні працює юридична клініка,
яка надає допомогу всім. Ось  для
цього я вважаю і потрібен депутатсь-
кий мандат і повноваження – щоб
вирішувати і конкретні проблеми кон-
кретних людей.

- а щî прîпîнує рåгіîну кàнäиäàò
мåльник?

- Нам потрібна власна стратегія роз-
витку. По-перше, добитися спочатку
для нашого регіону, а потім і для всіх
права розпоряджатися тими податка-
ми, які ми тут збираємо, мати змогу
направити їх на соціальний розвиток,
в першу чергу, податок з доходів
фізичних осіб. Це солідні кошти, за які
можна буде оновлювати ЖКГ, транс-
портну сферу, будувати дитсадки. 

По-друге, об‘єднати нас усіх в гро-
маду, змусити разом думати про своє
майбутнє, вимагати від влади вико-
нання її функцій. 

По-третє,  залучити до регіону інве-
стиції, створити нові робочі місця із
високими зарплатами, розбудувати
інфраструктурні проекти. Повернути
до регіону молодь, дати їй змогу вчи-
тися у своєму регіоні, а потім знаходи-
ти робочі місця тут. 

По-четверте, захистити людей.
Дати надію, що вони не кинуті тут
напризволяще. Знову ж таки, для
цього треба сісти всім разом – і грома-
ді, і владі, і бізнесу і подумати, як це
зробити. Бізнес готовий  бути соціаль-
но відповідальним, треба лише цей
діалог почати. Ось це – короткий вик-
лад моєї передвиборчої програми. 

- а ÿк щîäî зâинуâàчåнь â кîруп-
ції, зîкрåмà приâлàñнåнні зåмåль,
âирубці ліñіâ...

- Сьогодні названі вами проблеми –
це справжній біль нашого регіону.
Якщо послухати моїх заклятих «дру-
зів», почуємо знову про злочинний
режим та його хрещеного батька
Мельника. Це дуже зручно, погодьте-
ся: нічого робити не треба, можна зви-
нуватити Мельника і чекати, поки я
почну виправдовуватись. Повірте, до
мене, як до ректора вузу, як до заступ-
ника голови бюджетного комітету пар-
ламенту – підвищена увага з боку різ-
них контролюючих і правоохоронних
органів. Чи не щодня аудити, перевір-
ки, звіти. Якби я дав за ці роки хоча б
один привід, одну зачіпку, – повірте,
що не стояв би перед вами. 

Сьогодні  Президент України особи-
сто стежить за тими, хто працює в
його команді, висуває до всіх нас над-
звичайно жорсткі вимоги, єдині для
всіх:  вся політична команда має пра-
цювати виключно в рамках закону.
Крапка. Ті, хто не хоче цього розуміти
– позбавляються посад та кар‘єри.
Адже на Україну сьогодні дивиться
світ, та й опоненти не дають нам  нудь-
гувати, ви знаєте... Тому до будь-яких
брудних  провокацій на свою адресу я
готовий. Тим більше, що набір ком-
проматів стандартний – спочатку
корупціонер, потім – збоченець або
педофіл, далі - здирник, крадій, злочи-
нець. Це як у відомому анекдоті –
напишемо, що  у  Іваненка син нарко-
ман, нічого, що в нього донька, хай
потім виправдовується. 

- буäåòå âіäпîâіäàòи нà òàкі і
пîäàльші âипàäи прîòи âàñ?

-Відповідати треба перед Богом,
своєю совістю та людьми, які тобі
довірились. Все.

- Дî рåчі,   прîкîмåнòуйòå ñиòуà-
цію із нібиòî òиñкîм нà ñòуäåнòіâ і
âиклàäàчіâ щîäî їхньîгî гîлîñу-
âàннÿ зà âàñ нà âибîрàх…

- Це дуже принциповий для мене

момент. Днями відбулись збори тру-
дового колективу університету, де
була ухвалена резолюція щодо відсут-
ності тиску на викладачів та студентів.
Університет має залишитись поза
політикою, поза виборами, і я не буду
ризикувати ім’ям України, ім’ям уні-
верситету, своїм ім’ям заради сотні
голосів виборців. Можливо, для
заїжджого кандидата, якому нема чого
тут втрачати, це й важливо... 

На зустрічі в нашому університеті
були присутні міжнародні спостерігачі,
які будуть працювати на дільницях під
час виборів. Наш регіон – найближчий
до столиці, тому  в день голосування в
нас буде величезна кількість спостері-
гачів та журналістів. 

- а кîгî âи ââàæàєòå кîнкурåнòîм
нà âибîрàх?

- В мене конкурент той, хто виступає
проти будівництва дороги, дитсадка,
поліклініки. Я готовий взяти в свою
команду членів усіх партій, усіх, хто
здатен щось робити для регіону, крім
пустих публікацій в газетах. Давайте
засукаємо рукави і будемо працюва-
ти.  Моє гасло – нам треба жити для
добра, от всі, хто за добро – мої друзі,
хто проти – конкуренти. І це стосу-
ється не лише виборів, а всього життя.

- Ви гîâîриòå, щî рåгіîнàльний
пàòріîòизм – ключîâà зàпîрукà
рîзâиòку, à îпîзиціÿ гîâîриòь
люäÿм, щî пàòріîòàми є ñàмå âîни
і ніхòî інший. Як âибîрцю рîзібрà-
òиñь, хòî гîâîриòь прàâäу? 

- Та досить вже слухати, хто що
говорить. На початку осені, як кажуть в
народі, варто вже й курчат порахувати.
Давайте подивимось, хто що зробив.
Я можу прозвітувати про побудовані
дороги, поліклініки, стадіони, нове
медичне обладнання для лікарень та
ремонти дитсадочків. З іншого боку
ми замість звітів чуємо «Ми їх зупини-
мо». Давайте уточнимо: що саме зупи-
нимо – дороги будувати, школи
ремонтувати? І що далі? Я пропоную
жити для добра, розбудовувати інфра-
структуру регіону, зробити його ком-
фортним середовищем для життя,
роботи та відпочинку. Впевнений,
люди в нас мудрі і самі зроблять свій
вибір: кого зупинити, а кому поставити
нові задачі для роботи в новому пар-
ламенті.

- Сьîгîäні ñîціîлîгіÿ ñâіäчиòь,
щî âи – ліäåр âибîрчих  пåрåгîніâ.
Зà âàñ гîòîâі гîлîñуâàòи мàйæå
20% нàших зåмлÿкіâ. Ви âпåâнåні â
пåрåмîзі?

- Досить спокійно ставлюся до
цього. Для мене перемога – це те, що
я зміг зробити, що встиг. Я ж більше
господарник, а потім вже політик. Мені
цікавіше працювати і отримувати
результати. Сам депутатський мандат
не може бути метою життя. Людина
або має бажання працювати для інших
і має результат цієї праці, або – ні. Моя
громадська робота в регіоні триває і
триватиме завжди. Університет є бюд-
жетоутворюючою установою При-
ірпіння.  Як його керівник я завжди
стояв на тому, що маємо бути соціаль-
но-відповідальними, тому завжди
допомагаємо своєму регіону. Мій
депутатський мандат належить всім
моїм землякам, а що з ним робити і
для чого нам перемога – вирішать
люди. 

- Щî âи âклàäàєòå â ñлîâà «æиòи
äлÿ äîбрà»?

- Скажу, як педагог, словами акаде-
міка Дмитра Ліхачова. Для того, аби в
нас було майбутнє, молоде покоління
треба виховувати так, щоб вони в
першу чергу могли відрізнити добро
від зла, зробити вибір на користь тво-
рення, а не руйнування, діалогу, а не
суперечки, пошуку рішень, а не при-
чин. Ось тому жити треба для добра, а
де добро – там і добробут.

інòåрâ‘ю âзÿâ Вікòîр Сиäîрåнкî

Пîчàòîк нà 1 ñòîр.

ПЕТРО мЕлЬнИК: “нам
ПОТРібна ВлаСна

СТРаТЕгіЯ РОЗВИТКу”

У минулому номері “Трибуни” ми писали про
те, що поруч з сільською радою відбулося
закладення першого каменя на будівництві
житлово-розважального комплексу, який
здійснює ТОВ “Житлоіндбуд”. Цей проект є
одним з наймасштабніших у Петропавлівській
Борщагівці за всі часи і в сукупності містить в
собі найбільше об’єктів соціального призна-
чення. Тому сільська рада, її виконавчий комі-
тет надає новобудові великого значення.

Після закладки першого каменю відбулося
освячення  забудови. В цьому заході взяли
участь Петропавлівсько-Борщагівський сіль-
ський голова Олексій Кодебський, один з
засновників ТОВ “Житлоіндбуд” В’ячеслав
Лайшев, директор цієї ж організації Валерій
Абаєв, настоятель храму Різдва Богородиці
отець Володимир, інші офіційні особи, буді-
вельники, жителі села.

– Цей об’єкт, – виступаючи перед присутні-
ми, підкреслив Олексій Іванович, – має велике
значення для усіх нас. Адже з його зведенням
молодь села, діти зможуть тут зміцнювати

своє здоров’я, проводити дозвілля, відпочива-
ти. До послуг усіх бажаючих тут постане кіно-
театр, тренажерний зал, басейни, що повною
мірою забезпечить усіх бажаючих оздоровчо-
культурними закладами. А якщо до цього
додати ще й появу запланованих тут медично-
го центру невідкладної допомоги, власну
швидку медичну допомогу, стоматологічні
кабінети, а також солярій, зал для боулінгу,
послуги перукарні, ресторану і кафе, то стає
зрозумілим: практично тут передбачено все.
Тому я буду всіляко сприяти тому, щоб цей
проект реалізувати якомога швидше.

Треба у зв’язку з цим відзначити й ще одне:
зі спорудженням житлово-розважального
комплексу відпаде потреба у будівництві клуб-
ного закладу для мешканців села. Адже нині
ми розуміємо, що тепер молодим людям
потрібно самореалізуватися і, як кажуть, і на
людей подивитися, і себе показати. Для цього
в нашому селі є кафе, ресторани, де можна
піти на дискотеку, відпочити. Тож відтепер ці
можливості розширюються.

Отже, без перебільшення хочу сказати:
зміни, які вже незабаром стануть очевидними,
ще вище піднесуть розвиток нашого населе-

ного пункту, принесуть позитивні емоції жите-
лям села.

Тож – в добрий час! Хай ця добра справа
принесе радість усім!

Після виступу сільського голови слово взяв
настоятель храму Різдва Богородиці отець
Володимир. Він прочитав молитву, освятив
місце будівництва комплексу.

А потім за справу взялись будівельники.
Спочатку було завезено гравій, після чого
будівельна техніка розпочала свій наступ на
дні вже виритого котловану. Трохи згодом на
розплановане і вирівняне дно прибули габа-
ритні машини з бетоном – “Від Ковальської”. І
робота закипіла з новою силою. Темп робіт був
надзвичайно високий і вже згодом будівель-
ний майданчик набув вигляду освоєної площи-
ни, де незабаром буде зводитися фундамент...        

Отже, початок зроблено. Ми будемо й нада-
лі тримати в полі уваги всі етапи будівництва
цього комплексу. Бо ця “будова століття”
цього варта.

михàйлî гРИЩЕнКО

БУДІВНИЦТВО
ЖИТЛОВО�РОЗВАЖАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСУ ОСВЯЧЕНО

Оñâÿчåннÿ буäіâницòâà îòцåм Вîлîäимирîм

Оñòàнні уòîчнåннÿ гåîäåзиñòіâ

уклàäкà бåòîну буäіâåльникàми

нà äîпîмîгу прийшлà òåхнікà
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ПодіяПодія

Олексій Іванович також долучився до
загальних привітань, підкресливши:

– Шановна громадо! Мені дуже при-
ємно бути сьогодні в цьому храмі, що
носить ім’я преподобного Семеона
Стовпника! Так співпало, що вже на протя-
зі довгих 25 років на території нашого села

віддано служить своїй  справі  отець
Симеон.  Я  з великою радістю  прийшов
сьогодні привітати вас , шановний отець
Симеон, бо знаю, що ви  все життя відда-
ли служінню Богу,чим продовжили роботу
своїх батьків. І як би всі так щиро вболіва-
ли за духовне життя країни, то наша
земля ніколи не відійшла б від право-
слав’я і все більше і більш людей зверта-
лося до Бога. Довгих, довгих років життя
вам! Щоб ви й  надалі так віддано служили
нашій громаді, передавали свої знання і
навики  новим священнослужителям. Від-
будова храму була не легка  і можлива
лише в співпраці священнослужителів і
сільської громади...

Сільський голова пообіцяв,що й надалі
продовжиться ця  співпраця і  наш храм
стане ще красивішим. В подарунок свя-
щеннослужителю Олексій Іванович вручив
великий запашний український коровай ,
як символ благополуччя, багатства та віри
в Бога.

У відповідь отець Володимир, син отця
Симеона, який є також священнослужите-
лем нашого храму, привітав Олексія Івано-
вича с храмовим святом, подякував за
допомогу і подарував ікону преподобного
Симеона Стовпника, щоб оберігала і
допомагала в прийнятті важливих рішень.

Піднесли і свій великий букет квітів  та
подякували отцю Симеону і миряни за те,
що він є не лише їх духовним наставни-
ком, а й живим прикладом у повсякденно-
му житті. Після служби на мирян чекали
довжелезні святкові столи, прибрані біли-
ми скатертинами та заставлені всілякими
смачними стравами. Відвідати трапезу
мали можливість всі учасники Хресної
ходи.

Отож, вічне не переводиться, не забува-
ється, не стирається з пам’яті віків, а про-
довжує жити в серцях тих, хто палко
горить любов’ю до рідної землі, до рідних
традицій. І саме такі люди стоять за
визначними подіями, які відбуваються в
нашому селі.

Ювілей слави,
радості й успіхів

Після хресної ходи головні події розгор-
нулися біля сільської ради. Тут, біля уста-
новленої напередодні сцени, зібралися
члени громади, офіційні особи, гості.
Перед початком урочистостей усі бажаючі
мали можливості скуштувати гаряченько-
го борщу (на те й Борщагівка ж!), інших
українських страв, старанно приготовани-
ми місцевими кулінарами.

Варто також відзначити й інші важливі
для Дня села моменти: сільська рада под-
бала про те, щоб розважатися могли як
діти, так і молодь. Вже не кажучи про
дорослих. Тож  цікаво було усім. 

Урочистий концерт розпочався з теат-
ралізованого дійства, в якому взяли
участь міфічні персонажі Бог Нептун та
Доманя – дружина Домового, яка, до речі,
була розлючена відсутністю чоловіка. З
сольними піснями виступили також  наші
таланти – Юлія Шинкаренко, Ірина Мами-
кіна, хор «Мальви», гурт «Авіа». Ведучою
свята була популярна Світлана Юрченко.
Щоб дорогим гостям підбавити адреналі-
ну в кров – був запрошений Театр вогню
«КОТ». 

Не сумували і малюки: під час відкриття
концерту кожен розважався по-своєму та
й вибрати було з чого. У повітрі кружляли
парашутисти, над селом баражував літак
з написом «515-років Петропавлівській
Борщагівці». 

Виставку своїх доробок та картин пре-
зентували школярі але особливо кидалось
в очі карта старої Петропавлівки.

Декілька різнокольорових дитячих гірок
притягували до себе, як магніт. А поруч –
намети з різноманітною продукцією. Чого
там тільки не було! Попкорн, солодка вата,
морозиво, дитячи перуки, іграшки, повіт-
ряні кульки, українські віночки, прикраси з
бісеру  та багато чого іншого. Та й дорос-
лим не сумувалось, бо одразу в декількох
місцях була змога випити за рідне село
чарку-другу та закусити. 

І ось на сцену запро-
шується сільський
голова Олексій Кодеб -
ський.

– Сьогодні найбіль-
ше свято Петропав-
лівської Борщагівки,–
підкреслив у своєму
виступі Олексій Івано-
вич, – День села, що
уособлюється з храмо-
вим святом Симеона
Стовпника – святого,
який для всіх нас є
прикладом віри і
духовності. 

Минуло тринадцять
років, відтоді,  як у
нашому селі ми впер-
ше в нашому районі
започаткували День
села. Це свято єднає
громаду, згуртовує
людей, підносить до
найбільших висот
духовності. Тому кожна
людина відчуває себе
причетною до тих
великих справ, які мно-
жаться в нашому насе-
леному пункті.  

Справді, подивіться
навколо, ще зовсім
недавно ми на цьому
місці відкривали ДНЗ
«Малятко». А нині, спо-
руджуємо новий дош-
кільний навчальний
заклад, який в наступ-
ному році плануємо
вести в експлуатацію. Його будують по

вул. Парковій. Ще одна
новобудова розпоча-

лася ось тут, поруч
із нами. Також в

наступному році стане
до ладу житлово-розважальний

комплекс, де молодь та й усі мешканці
села зможуть відпочивати. Цікаво і змі-
стовно проводити свій вільний час, займа-
тися спортом, зміцнювати здоров’я. Цей
проект містить медичний центр невідк-
ладної допомоги, який матиме власну
швидку допомогу, стоматологічні кабіне-
ти, ігрові зали для дорослих і дітей, кіноте-
атр, боулінг, тренажерний зал, солярій,
два басейни і багато інших соціальних
об’єктів. Реалізація названого
комплексу повною мірою замі-
нить відсутність в селі  клубного
приміщення. Саме тут юнаки і
дівчата зможуть самореалізува-
тися фізично, інтелектуально і
духовно. 

Хочу звернути вашу увагу ще
на один
об’єкт – зве-
дення центру
т в о р ч о с т і
дітей, який ми
будуємо в
селі. Тут зай-
м а т и м у т ь с я
т а л а н о в и т і ,
о б д а р о в а н і
діти, яких так
багато в Пет-
ропавлівській
Б о р щ а г і в ц і .
Плануємо зро-
бити подару-
нок школярам вже до новорічних свят.
Таким чином діяльність сільської ради,
депутатського корпусу, виконкому  і мене,
як сільського голови спрямована в май-
бутнє. Ми не шкодуємо сил, коштів для
розвитку підростаючого покоління. Адже
майбутнє села, майбутнє громади – це
молодь. Ми це добре розуміємо і будемо
всіляко підтримувати їх і розвивати.

Однак наша спрямованість у майбутнє
ніскільки не зменшує високої поваги,
уваги і допомоги старшому поколінню
петропавлівців. Адже саме люди похилого
віку винесли на собі нелегкий тягар війни,
відбудували народне господарство, від-

стояли нашу незалежність. Велике
синівське «спасибі» вам за це. Тому сіль-
ська рада щороку збільшує матеріальну

допомогу ветеранам, інвалідам війни і
праці, а також іншим категоріям грома-
дян – чорнобильцям, афганцям, багато-
дітним родинам та іншим жителям села. 

Про спрямованість роботи сільської
ради на вирішення соціальних питань
свідчать і такі факти. Напередодні нашого
сьогоднішнього свята завершено будів-
ництво дороги між нашими селами – від
села Чайки до Петропавлівської Борща-

гівки. Хочу вибачитися перед
вами за незручності, які пев-
ний час ви відчували в зв’яз-
ку з будівництвом. Тепер по
збудованій дорозі курсує
маршрутка, а учнів до нашої
школи возить шкільний авто-
бус. Користуючись нагодою,
хочу подякувати голові

К и ї в с ь к о ї
облдержадмі-
ністрації  в
особі Присяж-
нюка Анатолія
Йосиповича,
голові Києво-
Святошинсь-
кої райдер-
жадміністрації
Олександру
Віталійовичу
Зайцю, голові
р а й о н н о ї

ради Володимиру
Володимировичу Луцюку за подарунок
нашим дітям – шкільний автобус. А також
за підтримку нашої діяльності в соціально-
економічному розвитку в обох наших
населених пунктах, депутату Верховної
Ради  Петрові Володимировичу Мельнику,
депутату обласної ради –  Юрію Володи-
мировичу Цікаленку, котрі сьогодні при-
сутні на нашому святі. Дякую щиро від
усієї нашої громади. 

Нині хочу звернути увагу ще на такий
факт. Нещодавно нашому селу втретє
поспіль присуджено перше місце в кон-
курсі  «Кращий населений пункт в Україні з

питань благоустрою та організації право-
порядку». Це свідчення неабиякої роботи
багатьох членів нашої громади, хто безза-
вітно любить своє село і прагне, щоб воно
було найкращим. А нашим одно- с е л ь -
цям тут жилося ком-
фортно. До речі, успіх
у питанні благо-
устрою і правопоряд-
ку не єдиний для нашого
села. 

Нині Петропавлівська
Борщагівка відома не тільки в
області завдяки успіхам фут-
больного клубу «Чайка», а і коман-
ди учнів школи, що зайняла третє
місце в Україні серед школярів.
Переможці на світових, європей-
ських першостях – наших чемпіо-
нів світу, Європи Олександра
Попова, Віти Якимчук,
Наталії Бірюк, Ані
ЛІхаманової, Олек-
сандри Бернадської
та багатьох інших. Вони
прославили наше село,
вони є прикладом для
наслідування молоді. Тому я
вітаю наших спортсменів з
великими досягненнями і бажаю їм надалі
високо тримати прапор наших перемог. 

Тож любімо своє село, плекаймо його,
бо це – наша Батьківщина, це наша земля,
яка ніколи не зрадить. Це земля, яка при-
горне, нагодує, захистить. Це земля
наших батьків, наших пращурів. І де б ти
не був, якби тобі гарно не жилося, завжди
тебе буде кликати до себе твоє село, твоє
коріння. 

Тож знову всі ми вийшли на стежину –
Вона неначе змійка пролягла.
В своє село, на рідну Батьківщину,
Сьогодні ця стежина привела.
Шановні друзі! Дозвольте ще раз приві-

тати вас зі святом. Зичу вам міцного здо-
ровя, благополуччя, щастя, радості і гар-
ного настрою! 

До мікрофону запрошується заступник
голови Київської облдержадміністрації
Тåòÿнà лåîніäіâнà Пîäàшåâñькà. 

– Я пишаюся тим, що сьогодні запроше-

на на ваше свято. І я прийшла, звичайно, з
подарунками. Є і грамоти, є і подяки. Ана-
толій Йосипович сказав, що якби можна
було, то кожній людині, яка присутня на
цьому святі і не присутня, то обов’язково
ми б написали почесну грамоту. Але
думаю, що в особі оцих ось людей ми
вшановуємо усю громаду вашої славної,
чудової родини... 

Тетяна Леонідівна нагородила Почес-
ною грамотою  Горошко Раїсу Леонідівну –
завідуючу ДНЗ «Малятко». Дитячому
навчальному закладові також вручено
книги для розвитку дітей. Хай дітки
навчаються і будуть успішними.

Почесною грамотою нагороджується
Тітов Володимир Іванович, заступник
голови Петропавлівсько-Борщагівської
сільської ради. Любові, добра, благопо-
луччя.

Почесною грамотою нагороджені Кула-
гін Олексій Володимирович, директор
ТОВ «Омокс», Ситник Олександр Серафи-
мович, директор спеціалізованого меди-
ко-діагностичного центру, подякою наго-
роджується Костенко Любов Андріївна,
спеціаліст першої категорії з квартирного

обліку громадян Петропавлівсько-Борща-
гівської сільської ради. Також від облдер-
жадміністрації центру дитячої творчості
вручено комп’ютер.

Цього вечора подяки й подарунки від
Київської обласної ради, від імені голови

Олександра Качного вручені
Лосицькому Станіславу

Феліціановичу – ди рек -
тору ТОВ «Агава»,

Оболонському Оле к     -
 сандру Івановичу,
заступнику голови
Петропавлівсько-
Б о р щ а г і в с ь к о ї

сільської ради з
п и т а н ь виконавчої роботи,

Резванюк Тетяні Іванівні, архітектору
виконавчого комітету Петропавлівсь-
ко-Борщагівської сільської ради,
Дудар Галині Іванівні, завідуючій клу-
бом с. Чайки.

– Мені подарували сьогодні ось таку
книгу, – продовжила свій виступ
Т.Л.Подашевська. – Це книга про
ваше рідне село. Перш за все, я хочу
сказати, що почала гортати сторінки

цієї книги. І думала говорити одне, але
скажу інше.  Ось почитала тут  таке:
Осіння днина хмурить все чоло,
Далекий обрій голубе з червоним,
І павутиння журавлиним дзвоном
Вколискує під Києвом село.
Щось жебонить журлива річка Нивка,
І поспішає до свого Дніпра.
На честь Павла, Петра назвали Борща-

гівку
Живе тут вся великая рідня.
Моє село, для мене ти єдине,
А кращого ніде і не знайти,
Моє село, маленька Борщагівка,
Я є тому, що є на світі ти.
Поєднуйте в собі любов до життя, любов

до рідної України, любов до одне одного і
повірте мені, ми будемо найуспішнішими,
найкращими у великому такому чудовому
світі. Нехай Бог вас усіх благословляє,
нехай дарують вам веселий сміх ваші діти
та онуки. Знаєте, як жінка, як мама трьох
дітей, як бабуся чотирьох онуків хочу вам
сказати одне. Запам’ятайте, це я вам кажу

з власного досвіду. Якщо у вас в душі, на
серці десь там затаїлося зло чи можливо
щось вас там гнітить, вас дуже прошу від-
кидайте його і впускайте в своє серце
тільки любов і добро. Це те, що справді
врятує світ, він буде набагато кращим.
Добра вам, благополуччя, любові, злету,
всього найкращого, що тільки можна
побажати таким людям, як ви.

За дорученням голови Києво-Свято-
шинської районної адміністрації Олек-
сандра Зайця, перед присутніми виступив
перший заступник голови микîлà іâàнî-
âич шкàâрîн:

– Маю велику честь привітати вас з
Днем села. Сьогодні чудове свято – День
народження села Петропавлівська Бор-
щагівка. Ваше село славиться людьми
талановитими, щирими, добрими і праць-
овитими, які створюють його матеріальне
і духовне сьогодення та майбутнє. Запо-
рукою вагомих та суспільних здобутків
села є ваша самовіддана праця та велика
любов до вашого села. Я розумію, що є
ще багато невирішених проблем, але нам
у першу чергу потрібно підвищувати стан-
дарти життя.  Жоден куточок нашого рай-

ону не залишається без уваги. 
За поточний рік ми довели, що наша

політика зробити щасливим кожного
мешканця району, підняти рівень
життя в кожному населеному пункті.

Бажаю всім міцного здоров’я,
натхнення і творчого підходу до вико-
нання  будь-якої справи. Низький
уклін, велика шана вам за самовідда-
ну працю. Висловлюю слова великої
вдячності усім за любов та вірність
рідному селу. 

На сцені – голова Києво-Свято-
шинської районної ради Вîлîäимир
Вîлîäимирîâич луцюк.

– Шановний Олексій Іванович!
Шановна громада! 515 років – це
дуже солідний вік. Це село з традиція-
ми, це село зі славними людьми. А сьо-
годні ми бачимо, що роби ться навкруги.
Сьогодні ми бачимо село нове, село
молоде. Воно обновлюється, розбудову-
ється і все більше і більше мешканців
селиться з кожним роком в Петропав-
лівській Борщагівці. Село наше живе,

жило і буде жити. Хочу сказати, що мені
було дуже приємно побувати на першому
дзвонику у вашій школі, яка прийняла
близько ста “першачків”. Це говорить про
те, що молодь підростає,село  розвива-
ється. І сьогодні плани, які озвучив Олек-
сій Іванович про розбудову села, які сто-
ять перед сільською радою будуть
обов’язково виконані. Тобто село процві-
тає. 

Приємно те, що Петропавлівська Бор-
щагівка займає вже третій раз поспіль
перше місце серед сіл нашої України. І
його знає вся Україна.  Ми сьогодні
пишаємося дітьми, які завоювали перше
місце на першість області серед учнів по
футболу, третє місце в республіці. Це
говорить про те, що влада, сільська рада,
Олексій Іванович особисто дбає про
молодь. Хоче і все робить для того, щоб
молодь розвивалася. А якщо молодь роз-
вивається, то в неї є перспектива. Все, що
робиться в селі, це робиться владою,
вашими руками. Я хочу поздоровити вас зі
святом. Побажати вашим сім’ям щастя,
здоров’я, наснаги у всьому. І поздоровити
кращих з кращих мешканців села...

Голова районної ради нагородив грамо-
тами Войтенка Сергія Володимировича,
генерального директора ТОВ «Агромат»,
Павліну Дмитрівну Круглій – головного
бухгалтера Петропавлівсько-Борщагівсь-
кої сільської ради, Петра Васильовича
Медведенка, депутата Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради.

З великою увагою вислухали присутні
на святі промову народного депутата
України  Пåòрà Вîлîäимирîâичà мåль-
никà. Він, до речі, сказав:

– Дорога шановна громадо села!
Завжди в житті треба мати мрію. Мені зда-
ється, що треба мати мрію, не мені зда-
ється, а я впевнений в цьому. Бо мрія
Олексія Івановича Кодебського збуваєть-
ся. Подивіться, яке прекрасне село,яке є
зразком в Україні, як треба розвивати
нашу Україну. Скільки прекрасних прикла-
дів і в інвестиційній діяльності, і зміни в
інфраструктурі, створені нові робочі
місця, і в організації дозвілля. І ми раділи
душею, як наші діти вітали нас, співали
пісні, вітали танком. Село живе, село роз-
вивається. Я сьогодні радий, що є такий
приклад, коли село веде, коли наш Олек-

сій Іванович є старостою всіх голів сіль-
ських рад нашої столичної Київщини, яка
задає тон, яка на першому місці в рейтінгу
по соціальному розвитку. Тому, звичайно,
в України є майбутнє. 

Необхідно зазначити, що за ініціативи
народного депутата України Петра Воло-

димировича Мельника з
метою виявлення талано-
витих і видатних особи-
стостей, відзначення
інтелектуальної та профе-
сійної еліти нашого села,
нагородження громади
за найбільше вагомі та
професійні досягнення в
управлінській, економіч-
ній, культурній, науковій
та громадсько-публіци-
стичній діяльності у селі
Петропавлівська Борща-
гівка з нинішнього року
проводиться конкурс
«Людина року». Першими

лауреатами стали в номінації «Гордість
села!» оператор котельні,  електрик, опе-
ратор насосної станції ТОВ «Захід-сервіс»
Євгеній Іларіонович Силко, директор ТОВ
«Арх Буд»  Олекскандр Петрович Нігруца,
відмінник народної освіти, завідувач
музею «спортивної слави», член президії
вчителів  Олексій Олексійович Пішко, сіль-
ський голова  Олексій Іванович Кодебсь-
кий.

Вечірній концерт був не гірший за поча-
ток свята. Наші організатори старанно під-
готувались і тому сумувати не було коли.
Бо ведучими були Валерія Сєрова та
Дмитро Оськін – заслужені артисти Украї-
ни. Вони по черзі запросили на сцену
народний хор села “Чайки” – “Берегиню”,
хор Петропавлівської Борщагівки –
“Барви”.  Також свої таланти продемон-
стрували дует «Скриня», тріо тенорів

«Солов’ї України», наша односельчанка –
Любов Іванова, фольклорний гурт «Воло-
дар», а також Василь Радченко, Ірина ПІд-
липна, Міла НІтіч, Олександр Безпаленко,
дует «Дабл Лайф», Едуард Романюта,
Наталія Бучинська та інші. Справжнім сюр-
призом стала поява на сцені Гаріка Кри-
чевського, бо про його приїзд  не знав
ніхто.

В цей вечірній час зібралося як ніколи
раніше багато людей. Вони танцювали під
ритмічну музику, співали. А потім був
яскравий салют і дискотека – до ранку. 

Ось так петропавлівці  відзначили 515
річницю з дня заснування Петропавлівсь-
кої Борщагівки. 

михàйлî гРИЩЕнКО

Виñòупàє м.і.шкàâрîн

Слîâî-пîзäîрîâлåннÿ з м.Кîмñîмîль-
ñькà âигîлîшує а.г.лîпàòинñький

гîñпîäàр ñâÿòà Олåкñій Кîäåбñький 
з урîчиñòим кàрàâàєм

Віòàннÿ нàчàльник шбу-50 
В.Ф.гàâрилåнкà

ЩаСлИВа, ДРужна РОДИна ПЕТРОПаВліВСЬКОї бОРЩагіВКИ ВіДЗнаЧИла 515 РіЧнИЦю

нàрîäний äåпуòàò укрàїни Пåòрî мåльник і ñрібний призåр
îлімпіàäи â лîнäîні Вàлåрій анäрійцåâ

Зàñòупник гîлîâи îблäåрæàäмініñòрàції 
Тåòÿнà Пîäàшåâñькà (прàâîруч) і àрòиñòкà “Дîмàнÿ”

Пîчàòîк нà 1 ñòîр.

юні пåòрî-
пàâліâці нà
ñâÿòкуâàні

річниці
ñâîгî ñåлà



25 вересня 2012 року 5ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

ПодіяПодія

Олексій Іванович також долучився до
загальних привітань, підкресливши:

– Шановна громадо! Мені дуже при-
ємно бути сьогодні в цьому храмі, що
носить ім’я преподобного Семеона
Стовпника! Так співпало, що вже на протя-
зі довгих 25 років на території нашого села

віддано служить своїй  справі  отець
Симеон.  Я  з великою радістю  прийшов
сьогодні привітати вас , шановний отець
Симеон, бо знаю, що ви  все життя відда-
ли служінню Богу,чим продовжили роботу
своїх батьків. І як би всі так щиро вболіва-
ли за духовне життя країни, то наша
земля ніколи не відійшла б від право-
слав’я і все більше і більш людей зверта-
лося до Бога. Довгих, довгих років життя
вам! Щоб ви й  надалі так віддано служили
нашій громаді, передавали свої знання і
навики  новим священнослужителям. Від-
будова храму була не легка  і можлива
лише в співпраці священнослужителів і
сільської громади...

Сільський голова пообіцяв,що й надалі
продовжиться ця  співпраця і  наш храм
стане ще красивішим. В подарунок свя-
щеннослужителю Олексій Іванович вручив
великий запашний український коровай ,
як символ благополуччя, багатства та віри
в Бога.

У відповідь отець Володимир, син отця
Симеона, який є також священнослужите-
лем нашого храму, привітав Олексія Івано-
вича с храмовим святом, подякував за
допомогу і подарував ікону преподобного
Симеона Стовпника, щоб оберігала і
допомагала в прийнятті важливих рішень.

Піднесли і свій великий букет квітів  та
подякували отцю Симеону і миряни за те,
що він є не лише їх духовним наставни-
ком, а й живим прикладом у повсякденно-
му житті. Після служби на мирян чекали
довжелезні святкові столи, прибрані біли-
ми скатертинами та заставлені всілякими
смачними стравами. Відвідати трапезу
мали можливість всі учасники Хресної
ходи.

Отож, вічне не переводиться, не забува-
ється, не стирається з пам’яті віків, а про-
довжує жити в серцях тих, хто палко
горить любов’ю до рідної землі, до рідних
традицій. І саме такі люди стоять за
визначними подіями, які відбуваються в
нашому селі.

Ювілей слави,
радості й успіхів

Після хресної ходи головні події розгор-
нулися біля сільської ради. Тут, біля уста-
новленої напередодні сцени, зібралися
члени громади, офіційні особи, гості.
Перед початком урочистостей усі бажаючі
мали можливості скуштувати гаряченько-
го борщу (на те й Борщагівка ж!), інших
українських страв, старанно приготовани-
ми місцевими кулінарами.

Варто також відзначити й інші важливі
для Дня села моменти: сільська рада под-
бала про те, щоб розважатися могли як
діти, так і молодь. Вже не кажучи про
дорослих. Тож  цікаво було усім. 

Урочистий концерт розпочався з теат-
ралізованого дійства, в якому взяли
участь міфічні персонажі Бог Нептун та
Доманя – дружина Домового, яка, до речі,
була розлючена відсутністю чоловіка. З
сольними піснями виступили також  наші
таланти – Юлія Шинкаренко, Ірина Мами-
кіна, хор «Мальви», гурт «Авіа». Ведучою
свята була популярна Світлана Юрченко.
Щоб дорогим гостям підбавити адреналі-
ну в кров – був запрошений Театр вогню
«КОТ». 

Не сумували і малюки: під час відкриття
концерту кожен розважався по-своєму та
й вибрати було з чого. У повітрі кружляли
парашутисти, над селом баражував літак
з написом «515-років Петропавлівській
Борщагівці». 

Виставку своїх доробок та картин пре-
зентували школярі але особливо кидалось
в очі карта старої Петропавлівки.

Декілька різнокольорових дитячих гірок
притягували до себе, як магніт. А поруч –
намети з різноманітною продукцією. Чого
там тільки не було! Попкорн, солодка вата,
морозиво, дитячи перуки, іграшки, повіт-
ряні кульки, українські віночки, прикраси з
бісеру  та багато чого іншого. Та й дорос-
лим не сумувалось, бо одразу в декількох
місцях була змога випити за рідне село
чарку-другу та закусити. 

І ось на сцену запро-
шується сільський
голова Олексій Кодеб -
ський.

– Сьогодні найбіль-
ше свято Петропав-
лівської Борщагівки,–
підкреслив у своєму
виступі Олексій Івано-
вич, – День села, що
уособлюється з храмо-
вим святом Симеона
Стовпника – святого,
який для всіх нас є
прикладом віри і
духовності. 

Минуло тринадцять
років, відтоді,  як у
нашому селі ми впер-
ше в нашому районі
започаткували День
села. Це свято єднає
громаду, згуртовує
людей, підносить до
найбільших висот
духовності. Тому кожна
людина відчуває себе
причетною до тих
великих справ, які мно-
жаться в нашому насе-
леному пункті.  

Справді, подивіться
навколо, ще зовсім
недавно ми на цьому
місці відкривали ДНЗ
«Малятко». А нині, спо-
руджуємо новий дош-
кільний навчальний
заклад, який в наступ-
ному році плануємо
вести в експлуатацію. Його будують по

вул. Парковій. Ще одна
новобудова розпоча-

лася ось тут, поруч
із нами. Також в

наступному році стане
до ладу житлово-розважальний

комплекс, де молодь та й усі мешканці
села зможуть відпочивати. Цікаво і змі-
стовно проводити свій вільний час, займа-
тися спортом, зміцнювати здоров’я. Цей
проект містить медичний центр невідк-
ладної допомоги, який матиме власну
швидку допомогу, стоматологічні кабіне-
ти, ігрові зали для дорослих і дітей, кіноте-
атр, боулінг, тренажерний зал, солярій,
два басейни і багато інших соціальних
об’єктів. Реалізація названого
комплексу повною мірою замі-
нить відсутність в селі  клубного
приміщення. Саме тут юнаки і
дівчата зможуть самореалізува-
тися фізично, інтелектуально і
духовно. 

Хочу звернути вашу увагу ще
на один
об’єкт – зве-
дення центру
т в о р ч о с т і
дітей, який ми
будуємо в
селі. Тут зай-
м а т и м у т ь с я
т а л а н о в и т і ,
о б д а р о в а н і
діти, яких так
багато в Пет-
ропавлівській
Б о р щ а г і в ц і .
Плануємо зро-
бити подару-
нок школярам вже до новорічних свят.
Таким чином діяльність сільської ради,
депутатського корпусу, виконкому  і мене,
як сільського голови спрямована в май-
бутнє. Ми не шкодуємо сил, коштів для
розвитку підростаючого покоління. Адже
майбутнє села, майбутнє громади – це
молодь. Ми це добре розуміємо і будемо
всіляко підтримувати їх і розвивати.

Однак наша спрямованість у майбутнє
ніскільки не зменшує високої поваги,
уваги і допомоги старшому поколінню
петропавлівців. Адже саме люди похилого
віку винесли на собі нелегкий тягар війни,
відбудували народне господарство, від-

стояли нашу незалежність. Велике
синівське «спасибі» вам за це. Тому сіль-
ська рада щороку збільшує матеріальну

допомогу ветеранам, інвалідам війни і
праці, а також іншим категоріям грома-
дян – чорнобильцям, афганцям, багато-
дітним родинам та іншим жителям села. 

Про спрямованість роботи сільської
ради на вирішення соціальних питань
свідчать і такі факти. Напередодні нашого
сьогоднішнього свята завершено будів-
ництво дороги між нашими селами – від
села Чайки до Петропавлівської Борща-

гівки. Хочу вибачитися перед
вами за незручності, які пев-
ний час ви відчували в зв’яз-
ку з будівництвом. Тепер по
збудованій дорозі курсує
маршрутка, а учнів до нашої
школи возить шкільний авто-
бус. Користуючись нагодою,
хочу подякувати голові

К и ї в с ь к о ї
облдержадмі-
ністрації  в
особі Присяж-
нюка Анатолія
Йосиповича,
голові Києво-
Святошинсь-
кої райдер-
жадміністрації
Олександру
Віталійовичу
Зайцю, голові
р а й о н н о ї

ради Володимиру
Володимировичу Луцюку за подарунок
нашим дітям – шкільний автобус. А також
за підтримку нашої діяльності в соціально-
економічному розвитку в обох наших
населених пунктах, депутату Верховної
Ради  Петрові Володимировичу Мельнику,
депутату обласної ради –  Юрію Володи-
мировичу Цікаленку, котрі сьогодні при-
сутні на нашому святі. Дякую щиро від
усієї нашої громади. 

Нині хочу звернути увагу ще на такий
факт. Нещодавно нашому селу втретє
поспіль присуджено перше місце в кон-
курсі  «Кращий населений пункт в Україні з

питань благоустрою та організації право-
порядку». Це свідчення неабиякої роботи
багатьох членів нашої громади, хто безза-
вітно любить своє село і прагне, щоб воно
було найкращим. А нашим одно- с е л ь -
цям тут жилося ком-
фортно. До речі, успіх
у питанні благо-
устрою і правопоряд-
ку не єдиний для нашого
села. 

Нині Петропавлівська
Борщагівка відома не тільки в
області завдяки успіхам фут-
больного клубу «Чайка», а і коман-
ди учнів школи, що зайняла третє
місце в Україні серед школярів.
Переможці на світових, європей-
ських першостях – наших чемпіо-
нів світу, Європи Олександра
Попова, Віти Якимчук,
Наталії Бірюк, Ані
ЛІхаманової, Олек-
сандри Бернадської
та багатьох інших. Вони
прославили наше село,
вони є прикладом для
наслідування молоді. Тому я
вітаю наших спортсменів з
великими досягненнями і бажаю їм надалі
високо тримати прапор наших перемог. 

Тож любімо своє село, плекаймо його,
бо це – наша Батьківщина, це наша земля,
яка ніколи не зрадить. Це земля, яка при-
горне, нагодує, захистить. Це земля
наших батьків, наших пращурів. І де б ти
не був, якби тобі гарно не жилося, завжди
тебе буде кликати до себе твоє село, твоє
коріння. 

Тож знову всі ми вийшли на стежину –
Вона неначе змійка пролягла.
В своє село, на рідну Батьківщину,
Сьогодні ця стежина привела.
Шановні друзі! Дозвольте ще раз приві-

тати вас зі святом. Зичу вам міцного здо-
ровя, благополуччя, щастя, радості і гар-
ного настрою! 

До мікрофону запрошується заступник
голови Київської облдержадміністрації
Тåòÿнà лåîніäіâнà Пîäàшåâñькà. 

– Я пишаюся тим, що сьогодні запроше-

на на ваше свято. І я прийшла, звичайно, з
подарунками. Є і грамоти, є і подяки. Ана-
толій Йосипович сказав, що якби можна
було, то кожній людині, яка присутня на
цьому святі і не присутня, то обов’язково
ми б написали почесну грамоту. Але
думаю, що в особі оцих ось людей ми
вшановуємо усю громаду вашої славної,
чудової родини... 

Тетяна Леонідівна нагородила Почес-
ною грамотою  Горошко Раїсу Леонідівну –
завідуючу ДНЗ «Малятко». Дитячому
навчальному закладові також вручено
книги для розвитку дітей. Хай дітки
навчаються і будуть успішними.

Почесною грамотою нагороджується
Тітов Володимир Іванович, заступник
голови Петропавлівсько-Борщагівської
сільської ради. Любові, добра, благопо-
луччя.

Почесною грамотою нагороджені Кула-
гін Олексій Володимирович, директор
ТОВ «Омокс», Ситник Олександр Серафи-
мович, директор спеціалізованого меди-
ко-діагностичного центру, подякою наго-
роджується Костенко Любов Андріївна,
спеціаліст першої категорії з квартирного

обліку громадян Петропавлівсько-Борща-
гівської сільської ради. Також від облдер-
жадміністрації центру дитячої творчості
вручено комп’ютер.

Цього вечора подяки й подарунки від
Київської обласної ради, від імені голови

Олександра Качного вручені
Лосицькому Станіславу

Феліціановичу – ди рек -
тору ТОВ «Агава»,

Оболонському Оле к     -
 сандру Івановичу,
заступнику голови
Петропавлівсько-
Б о р щ а г і в с ь к о ї

сільської ради з
п и т а н ь виконавчої роботи,

Резванюк Тетяні Іванівні, архітектору
виконавчого комітету Петропавлівсь-
ко-Борщагівської сільської ради,
Дудар Галині Іванівні, завідуючій клу-
бом с. Чайки.

– Мені подарували сьогодні ось таку
книгу, – продовжила свій виступ
Т.Л.Подашевська. – Це книга про
ваше рідне село. Перш за все, я хочу
сказати, що почала гортати сторінки

цієї книги. І думала говорити одне, але
скажу інше.  Ось почитала тут  таке:
Осіння днина хмурить все чоло,
Далекий обрій голубе з червоним,
І павутиння журавлиним дзвоном
Вколискує під Києвом село.
Щось жебонить журлива річка Нивка,
І поспішає до свого Дніпра.
На честь Павла, Петра назвали Борща-

гівку
Живе тут вся великая рідня.
Моє село, для мене ти єдине,
А кращого ніде і не знайти,
Моє село, маленька Борщагівка,
Я є тому, що є на світі ти.
Поєднуйте в собі любов до життя, любов

до рідної України, любов до одне одного і
повірте мені, ми будемо найуспішнішими,
найкращими у великому такому чудовому
світі. Нехай Бог вас усіх благословляє,
нехай дарують вам веселий сміх ваші діти
та онуки. Знаєте, як жінка, як мама трьох
дітей, як бабуся чотирьох онуків хочу вам
сказати одне. Запам’ятайте, це я вам кажу

з власного досвіду. Якщо у вас в душі, на
серці десь там затаїлося зло чи можливо
щось вас там гнітить, вас дуже прошу від-
кидайте його і впускайте в своє серце
тільки любов і добро. Це те, що справді
врятує світ, він буде набагато кращим.
Добра вам, благополуччя, любові, злету,
всього найкращого, що тільки можна
побажати таким людям, як ви.

За дорученням голови Києво-Свято-
шинської районної адміністрації Олек-
сандра Зайця, перед присутніми виступив
перший заступник голови микîлà іâàнî-
âич шкàâрîн:

– Маю велику честь привітати вас з
Днем села. Сьогодні чудове свято – День
народження села Петропавлівська Бор-
щагівка. Ваше село славиться людьми
талановитими, щирими, добрими і праць-
овитими, які створюють його матеріальне
і духовне сьогодення та майбутнє. Запо-
рукою вагомих та суспільних здобутків
села є ваша самовіддана праця та велика
любов до вашого села. Я розумію, що є
ще багато невирішених проблем, але нам
у першу чергу потрібно підвищувати стан-
дарти життя.  Жоден куточок нашого рай-

ону не залишається без уваги. 
За поточний рік ми довели, що наша

політика зробити щасливим кожного
мешканця району, підняти рівень
життя в кожному населеному пункті.

Бажаю всім міцного здоров’я,
натхнення і творчого підходу до вико-
нання  будь-якої справи. Низький
уклін, велика шана вам за самовідда-
ну працю. Висловлюю слова великої
вдячності усім за любов та вірність
рідному селу. 

На сцені – голова Києво-Свято-
шинської районної ради Вîлîäимир
Вîлîäимирîâич луцюк.

– Шановний Олексій Іванович!
Шановна громада! 515 років – це
дуже солідний вік. Це село з традиція-
ми, це село зі славними людьми. А сьо-
годні ми бачимо, що роби ться навкруги.
Сьогодні ми бачимо село нове, село
молоде. Воно обновлюється, розбудову-
ється і все більше і більше мешканців
селиться з кожним роком в Петропав-
лівській Борщагівці. Село наше живе,

жило і буде жити. Хочу сказати, що мені
було дуже приємно побувати на першому
дзвонику у вашій школі, яка прийняла
близько ста “першачків”. Це говорить про
те, що молодь підростає,село  розвива-
ється. І сьогодні плани, які озвучив Олек-
сій Іванович про розбудову села, які сто-
ять перед сільською радою будуть
обов’язково виконані. Тобто село процві-
тає. 

Приємно те, що Петропавлівська Бор-
щагівка займає вже третій раз поспіль
перше місце серед сіл нашої України. І
його знає вся Україна.  Ми сьогодні
пишаємося дітьми, які завоювали перше
місце на першість області серед учнів по
футболу, третє місце в республіці. Це
говорить про те, що влада, сільська рада,
Олексій Іванович особисто дбає про
молодь. Хоче і все робить для того, щоб
молодь розвивалася. А якщо молодь роз-
вивається, то в неї є перспектива. Все, що
робиться в селі, це робиться владою,
вашими руками. Я хочу поздоровити вас зі
святом. Побажати вашим сім’ям щастя,
здоров’я, наснаги у всьому. І поздоровити
кращих з кращих мешканців села...

Голова районної ради нагородив грамо-
тами Войтенка Сергія Володимировича,
генерального директора ТОВ «Агромат»,
Павліну Дмитрівну Круглій – головного
бухгалтера Петропавлівсько-Борщагівсь-
кої сільської ради, Петра Васильовича
Медведенка, депутата Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради.

З великою увагою вислухали присутні
на святі промову народного депутата
України  Пåòрà Вîлîäимирîâичà мåль-
никà. Він, до речі, сказав:

– Дорога шановна громадо села!
Завжди в житті треба мати мрію. Мені зда-
ється, що треба мати мрію, не мені зда-
ється, а я впевнений в цьому. Бо мрія
Олексія Івановича Кодебського збуваєть-
ся. Подивіться, яке прекрасне село,яке є
зразком в Україні, як треба розвивати
нашу Україну. Скільки прекрасних прикла-
дів і в інвестиційній діяльності, і зміни в
інфраструктурі, створені нові робочі
місця, і в організації дозвілля. І ми раділи
душею, як наші діти вітали нас, співали
пісні, вітали танком. Село живе, село роз-
вивається. Я сьогодні радий, що є такий
приклад, коли село веде, коли наш Олек-

сій Іванович є старостою всіх голів сіль-
ських рад нашої столичної Київщини, яка
задає тон, яка на першому місці в рейтінгу
по соціальному розвитку. Тому, звичайно,
в України є майбутнє. 

Необхідно зазначити, що за ініціативи
народного депутата України Петра Воло-

димировича Мельника з
метою виявлення талано-
витих і видатних особи-
стостей, відзначення
інтелектуальної та профе-
сійної еліти нашого села,
нагородження громади
за найбільше вагомі та
професійні досягнення в
управлінській, економіч-
ній, культурній, науковій
та громадсько-публіци-
стичній діяльності у селі
Петропавлівська Борща-
гівка з нинішнього року
проводиться конкурс
«Людина року». Першими

лауреатами стали в номінації «Гордість
села!» оператор котельні,  електрик, опе-
ратор насосної станції ТОВ «Захід-сервіс»
Євгеній Іларіонович Силко, директор ТОВ
«Арх Буд»  Олекскандр Петрович Нігруца,
відмінник народної освіти, завідувач
музею «спортивної слави», член президії
вчителів  Олексій Олексійович Пішко, сіль-
ський голова  Олексій Іванович Кодебсь-
кий.

Вечірній концерт був не гірший за поча-
ток свята. Наші організатори старанно під-
готувались і тому сумувати не було коли.
Бо ведучими були Валерія Сєрова та
Дмитро Оськін – заслужені артисти Украї-
ни. Вони по черзі запросили на сцену
народний хор села “Чайки” – “Берегиню”,
хор Петропавлівської Борщагівки –
“Барви”.  Також свої таланти продемон-
стрували дует «Скриня», тріо тенорів

«Солов’ї України», наша односельчанка –
Любов Іванова, фольклорний гурт «Воло-
дар», а також Василь Радченко, Ірина ПІд-
липна, Міла НІтіч, Олександр Безпаленко,
дует «Дабл Лайф», Едуард Романюта,
Наталія Бучинська та інші. Справжнім сюр-
призом стала поява на сцені Гаріка Кри-
чевського, бо про його приїзд  не знав
ніхто.

В цей вечірній час зібралося як ніколи
раніше багато людей. Вони танцювали під
ритмічну музику, співали. А потім був
яскравий салют і дискотека – до ранку. 

Ось так петропавлівці  відзначили 515
річницю з дня заснування Петропавлівсь-
кої Борщагівки. 

михàйлî гРИЩЕнКО

анñàмбль “Кîзàцькі мàльâи” піä кåріâницòâîм анàòîліÿ  грåбåнÿ

ЩаСлИВа, ДРужна РОДИна ПЕТРОПаВліВСЬКОї бОРЩагіВКИ ВіДЗнаЧИла 515 РіЧнИЦю

гурò “аâіà” âіòàє гîñòåй òà мåшкàнціâ ñåлà піñнåю

гîñòрîòи äîбàâиâ Тåàòр âîгню “КОТ”

Чàñòуâàннÿ гîñòåй ñâÿòà 
ñмàчним пåòрîпàâліâñьким  бîрщåм
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Люди селаЛюди села

ми нå îäин рàз пиñàли прî òå,
ñкільки цікàâих òà хîрîших люäåй
æиâå у Пåòрîпàâліâñькій бîрщàгіâці. і
рîбили ми цå нå прîñòî òàк, àäæå
мåшкàнці нàшîгî ñåлà мàюòь знàòи
ñâîїх îäнîñåльчàн. а îñîблиâî òих, хòî
рîбиòь ñâій âклàä у йîгî рîзâиòîк. у

кîæнîму нîмåрі ми знàйîмимî âàñ
бîäàй із îäним із æиòåліâ Пåòрîпàâ -
ліâñькîї  бîрщàгіâки. Сьîгî äні ми
пишåмî прî  гàлину михàйліâну
анäрійчук, кîòрà кîриñòуєòьñÿ шàнîю і
пîâàгîю ñåрåä îäнîñåльціâ. 

Ця приємна, добра та лагідна жінка –
завжди привітна.  Вона народилася у селі
Велика Вільшанка, що у Васильківському
районі. Її батьками були Жеребко Михайло
Прокопович – працівник колгоспу, ветеран
фінської і Великої Вітчизняної війн  та
Жеребко Віра Григорівна, що майже все
життя віддала вчителюванню.

Галина Михайлівна навчалася у середній
школі, а після неї вступила до інституту
художніх виробів. По закінченню пропра-
цювала три роки за спеціальністю в місті
Києві, на фабриці імені Тараса Шевченка. 

У 1968 році Галина Михайлівна одружи-
лася, а вже через три роки у неї народився
син, якого назвали Андрієм. Завдяки
хорошому вихованню Андрій виріс
справжнім чоловіком. Наразі має сім`ю та
невеликий власний бізнес, за що дякує
перш за все саме своїй матері. 

Одразу після виходу з декрету Галина
Михайлівна пішла працювати на ВО «Елек-

тронмаш», де і пропрацювала аж до само-
го виходу на пенсію. Після заводських буд-
нів одразу ж влаштувалася на роботу до
Петропавлівської школи – черговою. Саме
тут вона виявила відповідальність, вико-
нуючи свої обов’язки. І це не лишилося
непоміченим. 

Стосовно роботи, то наша одно -
сельчанка завжди ставилася до неї гідно. І
взагалі вона дійсно любить працювати.
Взяти хоча б її попередню роботу у школі.
У неї завжди можна було дізнатися все, що
потрібно, почути у відповідь чимало при-
ємних і добрих слів. І саме через таке
ставлення до роботи її завжди поважають. 

Після кількох років старанної праці у
місцевій школі їй запропонували роботу на
стадіоні “Козак Арена”. Одразу після
відкриття спортивної споруди вона
зайняла місце адміністратора стадіону і з
цим завданням справляється прекрасно.
Хоч це потребує неабиякої відпо -
відальності. 

Галина Михайлівна завжди приходить на
роботу заздалегідь не лише тому, що
робота цього потребує, а саме тому, що
відповідальність одна із якостей, які
виділяються у її характері найчіткіше.  Вона

не змусить нікого чекати, все робить
оперативно, але в межах встановлених
правил, порушити які вона не дозволяє
нікому, починаючи від звичайних людей,
котрі не мають жодного відношення до
футболу і закінчуючи тренерами команд:
місцевих чи команд гостей – не важливо.
Адже саме організованість та порядок є
запорукою успіху.

Якось, проходячи поруч зі стадіоном, де
вона завжди “на посту”, я поцікавився, як
їй працюється на новому місці. Подякував-
ши за увагу, вона розповіла і про пробле-
му, яка її турбувала. Справа в тім, що поруч
з’явилась агресивна собака, яку хтось
випустив чи загубив.

– Уявляєте, – бідкалася жінка, – чим це
може закінчитися для будь-якого учня?
Треба негайно вживати заходів, щоб не
трапилося лиха...

Питання вдалося “утрясти”, про що вже
писала наша газета. А от я ще більше
почав поважати Галину Михайлівну за
небайдужість і чуйність.

ігîр ЧЕРнИш

буТИ КОРИСнИмИ люДЯм – гОлОВнИй
ПРИнЦИП РОДИнИ ПОліЩуКіВ

шана За ЧуйніСТЬ і нЕбайДужіСТЬ

Історія нашого села зіткана різнобарвними
ниточками яскравих визначних подій,  пере-
плетена долями людей, що тут проживають.
Тисячі людських життів, людських доріжок,
щоденно  пересікаються на  вуличках нашого
села. І як приємно, що є серед наших сільських
людей такі, що повсякденно творять світлі
справи, що торкаються, мов  добрим крилом,
життя інших мешканців. Саме до таких людей
належить педагогічна  родина Ірини Володи-
мирівни та Валерія Федоровича  Поліщуків.

Вони живуть у нашому селі вже довгих 28
років, сіючи зерно знань, доброти і мудрості в
серця декількох поколінь односесьців. Їх
знають і поважають у Петропавлівській Борща-
гівці. 

Історія їхнього спільного життя розпочалася
майже 35 років тому і може стати зразком пра-
целюбства і  любові до людей та до тієї справи
яку обрали. У них обох було схоже дитинство –
дитинство дітей військових,  вони обоє форму-
вали свій світогляд і глибокий внутрішній світ  в
постійних подорожах великою країною під
назвою СРСР .  

Майже всі дитячі роки  Ірина Володимирівна
провела в  далеких прибалтійських  країнах, де
ще змалечку навчилася бережливо ставитись
до традицій, цінувати мову країни, в якій
живеш,  та  культуру іншого народу.  Саме звід-
ти винесла принцип, який  старається донести
своїм  учням впродовж  всієї педагогічної прак-
тики, – поважливе ставлення до будь-якої
народності.  

А Валерій Федорович провів роки дитинства
на Сахаліні. Їх розділяли тисячі кілометрів, але
вони все таки  зустрілися. Лінії долі двох моло-
дих людей пересіклися в столичному універси-
теті ім.Т.Г.Шевченка. Саме туди змушена була
перевестися з Вільнюського університету
Ірина Володимирівна, оскільки термін служби
батька закінчився і його демобілізували до
України. З тієї ж причини туди вступив і  Валерій
Федорович. Вони одружилися ще  під час
навчання. Тоді ж у них народилася  донечка –
Юля.  Саме в студентські роки вони отримали
перший досвід сімейного життя.

А потім було розподілення на роботу.  Моло-
дій родині випало працювати в найвіддалені-
шому районі Київської області. Далеке село,
ґрунтові дороги, пічне опалення, малесенька
крамничка, єдина в радіусі дванадцяти кіло-
метрів, – це було зовсім не те, до чого звикли
молоді люди. Це було не те, про що мріяли.  Та
діватися було нікуди. Тому з усім своїм запалом
кинулися в роботу.  До їх приходу в маленькій
сільській школі не викладалося більшість пред-
метів. Тому шість днів у тиждень в дві зміни
вони навчали дітей. Сільський садочок працю-
вав лише тоді, коли велись польові роботи.

Тому після того, як зібрали останній урожай з
поля і до того часу поки  починалась посівна,
маленька Юля весь час  мусила  проводити у
школі разом з батьками,  пізнаючи всі тонкощі
закулісного життя педагога. 

Поряд з усіма труднощами родина Поліщуків
пригадує щирість і любов місцевих жителів. Їх
не хотіли відпускати, спокушаючи посадами та
новим будинком.  Та звиклі до місцевого життя,

вони прагнули знову поближче до столиці.
Саме тому, в далекому 1984 році,  сім’ю Полі-

щуків було направлено до Петропавлівсько-
Борщагівської школи. Саме з тих пір вони
стали мешкати в нашому селі, стали людьми,
які зробили так багато для нашої школи, вихо-
вуючи не одне покоління наших мешканців.
Якщо можна було б порахувати кількість  учнів,
яких вони ознайомили з світовою літературою,
кількість уроків, які провели, чисельність зоши-
тів, які вони перевірили,  то певно ця сума буде
лише малою частиною тієї вдячності, що відчу-
вають до них наші односельці. 

Віддаючи себе роботі, подружжя Поліщуків
паралельно будувало свою дружню родину.
Давши життя трьом донечкам, вони прагнули їх
виховати справжніми особистостями, всебічно
розвиваючи їх. Щолітні подорожі на байдарках,
спорт,  музика – це те, чим жили дівчата, при-
вчені шукати відповіді на життєві питання у сві-

тових класиків. 
Попрацювавши в нашій школі 15 років, Вале-

рій Федорович вирішив спробувати себе у жур-
налістиці. На сьогоднішній день це успішний
журналіст, завідуючий відділом культури
щоденного  видання « Рабочая газета». Ірина
Володимирівна і досі віддає свої знання і
частинку своєї душі учням нашої школи.

– Для мене мої батьки завжди були і є взір-

цем ставлення до дітей, взаємин один до одно-
го, взірцем ставлення  до людей, – говорить
Юля, старша дочка в родині.  – Мама – приклад
невичерпної мудрості . Ніжна та тендітна мами-
на  зовнішність приховує сильний та вольовий
характер.  За порадами до неї звертаюсь і нині.
Тато – це поєднання глобального розуму і без-
межної доброти та багатогранності.

На сьогоднішній день старша дочка Юля – це
Юля Валеріївна Майданович, вчитель росій-
ської мови та світової літератури з десятиріч-
ним стажем роботи, призер районного конкур-
су «Вчитель року» 2011року, гравець шкільної
волейбольної  команди. Закінчуючи філологіч-
ний факультет Київського держуніверситету
імені Тараса Шевченка, вже на четвертому
курсі Юля Валеріївна прийшла працювати до
стін нашої школи. На початку професійної
діяльності, звичайно, були сумніви: а чи дійсно
це її покликання? А, може краще журналістика?

А, може режисура?  Але певно прищеплена  з
дитинства любов до цієї роботи, взяла верх.  На
сьогодні, Юлія Валеріївна  напевно знає, що
саме тут її місце, серед  дзвінкого  сміху і
дитячого галасу,  серед  мрій діток, викладених
нечітким почерком в шкільних зошитах,  серед
чарівного світу поезії та прози світових класи-
ків.   За десять років роботи вона вивела свою
власну, педагогічну формулу, основану на
сучасній психології та на незмінних  вічних
людських цінностях. Основний принцип її вик-
ладання – це партнерство, співпраця з дітьми,
закріплена взаємоповагою. Юлія Валеріївна
фокусується не лише на тому, щоб дати своїм
учням знання, передбачені програмою, а й
допомогти  їм знайти себе, пристосувати їх до
життя в соціальному світі.

Середня дочка в родині – Оля отримала про-
фесію практикуючого психолога, закінчивши
педагогічний університет ім. М.П. Драгомано-
ва.  Зараз проживає в столиці сусідньої Росії – в
м. Москва, хоча й вийшла заміж за жителя
нашого села, в минулому  маминого учня.
Нещодавно щасливе подружжя  подарувало
Ірині  Володимирівні та Валерію Федоровичу
ще одну онучку – Полінку.

Найменша дочка Євгенія ще донедавна –
успішний перекладач з  сербської мови. Закін-
чивши слов’янське відділення також універси-
тету імені Тараса Шевченка, і пройшовши прак-
тику в Сербії, вона без проблем знайшла місце
роботи. На сьогодні ж головна справа Жені – це
виховання дворічної дочки Марійки.

Цього року до стін нашої школи прийшла
представниця третього покоління родини Полі-
щуків з красивими білосніжними бантами і ней-
мовірно чарівною посмішкою – це маленька
Улянка, донечка Юлії Валеріївни. Саме в цьому
році вона стала першокласницею. З великою
цікавістю дівчинка приходить на заняття, а
потім терпляче чекає, як і колись чекала її
мама, коли закінчаться уроки у великих стар-
шокласників, і потім вони разом з матусею
можуть піти додому. І хто знає, можливо вона
також з дитинства закохається у професію
педагога і продовжить династію славної роди-
ни Поліщуків.

Можна відпочити поглядом, оглянувшись на
прожиті роки. Багато добрих справ зроблено.
Є  дружня родина, в якій кожен знайшов себе,
не загубився в суєті життєвих буднів. Є улюбле-
на робота. Та найголовніше, що є ще так багато
цілей,мрій, завдань,є бажання працювати та
нести користь людям. Певно саме це і  є  голов-
не в цій родині – бути корисним людям. Напев-
но це життєве  кредо і є відповідь на тему
шкільного твору і одвічне питання життя : як
стати Людиною? 

Ольгà  ЗаїКа

Пîäруææÿ Пîліщукіâ зі ñòàршîю 
äîнåчкîю юлåю з  îнучкîю улÿнкîю 
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Будьте здорові!Будьте здорові!

КультураКультура

у äâàäцÿòîму ñòîліòòі рîк-музикà
булà нàбàгàòî пîпулÿрнішîю, ніæ
òåпåр: гурòи збирàли äåñÿòки òиñÿч
люäåй нà ñâîїх кîнцåрòàх. інîäі нàâіòь
ñòàäіîну нå âиñòàчàлî, àби âміñòиòи
уñіх бàæàючих.  Тà нà äâîрі ñòîліòòÿ
äâàäцÿòь пåршå і ñмàки äåщî змінили-
ñÿ. нàрàзі æ âñå мåншå люäåй цікà-
âиòьñÿ ñпрàâæнім рîкîм, âіääàючи
пåрåâàгу ñучàñній пîп-музиці òà різним
ñòилÿм музики åлåкòрîннîї.  а ñпрàâæ-
ній, ñòàрий рîк âæå, ñкàæåмî прÿмî,
«нå кîòуєòьñÿ» нà ñучàñній åñòрàäі. і
ñàмå òîму мîлîäі òà пåрñпåкòиâні
групи ріäкî âихîäÿòь зà мåæі òåмàòич-
них клубіâ òà грàюòь зäåбільшîгî ñàмå
òàм. і нàâіòь зàрàз, чиòàючи цå, хòîñь
ñкàæå: «òàк і мàє буòи». і цå прàâильнî,
àäæå кîæåн мàє âлàñні ñмàки òà прàâî
нà ñâîю âлàñну äумку. 

Рок-музика, на щастя, все ж таки про-
довжує своє існування та має шанувальни-
ків. Тож і розвиток її, чи скажімо точніше
виживання, продовжується. З’являються
нові гурти, деякі з них навіть стають
популярними.  Саме про це мріє один із
гуртів Петропавлівської Борщагівки, що
носить назву Invasion (вторгнення – у пере-
кладі з англійської). 

Ця петропавлівська рок-група, що скла-
дається з чотирьох однокласників, які тіль-
ки-но закінчили нашу школу, починають
будувати своє майбутнє.  До складу гурту
входять вісімнадцятирічні: Максим Шев-
ченко – соло-гітара, вокал, Андрій Сидорук
– ритм-гітара, Андрій Фастівець – бараба-
ни та Артем Горборуков – бас-гітара. 

Ідея створити власну групу спала на
думку хлопцям ще під час навчання в
школі. За підтримки музичного керівника

Віталія Литвиненка, під час навчання в
останньому, одинадцятому класі, їхня
нехай маленька мрія хоч частково здійсни-
лася. Вони створили власний гурт, тоді ще
без назви та власних пісень, але все ж таки
це був маленький крок до великої мрії.
Саме цей гурт вражав своєю професійні-
стю глядачів на шкільних святах. Хлопці
неодноразово брали участь у концертах у
будинку культури при Міністерстві внутрі-

шніх справ України.
Тому, здавалось, все сприяє зростанню.

У школі їм навіть виділили місце для репе-
тицій. Та як стало відомо пізніше – це лише
на час навчання у школі. Адже як тільки
вони її закінчили, «шкільним» репетиціям

настав кінець. Та і це не стало перепоною у
здійсненні мрії – хлопці знаходять місця
для репетицій, то граючи один у одного
вдома, то вигадуючи ще якісь місця, що
насправді не зовсім для цього підходять. 

Як і будь-який інший гурт, вони починали
з каверів, тобто з виконання вже відомих у
всьому світі пісень. Хоча і зараз продов-
жують їх виконувати. Щоправда, тепер
комбінують їх зі своїми власними піснями.

Наразі наші земляки-виконавці мають вже
вісім власних пісень, три з яких мали змогу
оцінити прихильники музики. Адже 31
липня вони виступали у одному з київських
клубів. Це був клуб «Prime», де петропав-
лівська група «Invasion» виконала три влас-

ні пісні: «We are the same», «Ride» та «Rock
around the world» та кавер на одну з пісень
гурту «Murderdolls» . 

Тож хоч і невеличкий досвід виступів на
сцені наших музикантів, вони вже мають
певний рейтинг. У тому ж таки  клубі
«Prime» вони братимуть участь у конкурсі,
головним призом якого буде зйомка відео-
кліпу. Тож наші земляки як ніколи потре-
бують підтримки, адже переможець буде
визначатися методом голосування. Отже,
кожен із вас може посприяти їх перемозі та
зробити ще ближчими до здійснення мрії. 

Основною і чи не єдиною суттєвою про-
блемою для наших виконавців наразі зали-
шається відсутність місця для репетицій,
адже робити це у школі – дозволу немає. І
зараз вони якраз шукають відповідне
місце для занять. Тож будь-яка допомога
стосовно цього не буде зайвою і хлопці з
радістю та вдячністю її приймуть. Та навіть
без цього не припинять займатися тим,
чим  займаються, адже вони вірять в успіх,
а це – найголовніше у будь-якій справі. 

І наостанок: запрошення для усіх бажаю-
чих – нагадування про те, що 17 жовтня о
19-00 у київському клубі «Прайм», що роз-
ташований за адресою: Кудрявський
спуск, 5-Б, відбудеться  творче змагання
між рок-гуртами, головним призом якого
буде зйомка власного кліпу. Одним із учас-
ників, як ви вже мабуть зрозуміли, буде
наш петропавлівський гурт «Invasion». Тож
усі бажаючі можуть прийти та повболівати,
або ж просто послухати музику та розсла-
битись після трудового дня. Адже відпочи-
нок має займати не останні місця у житті
кожної людини.

ігîр ЧЕРнИш
Ольгà ЗаїКа

ПЕТРОПАВЛІВСЬКЕ “ВТОРГНЕННЯ”

нåщîäàâнî ми пиñàли прî îäну з
нàйбільших зàгрîз нàшîму зäîрîâ’ю з
бîку òубåркульîзу. нині цю àкòуàльну
òåму прîäîâæує гîлîâний лікàр Пåòрî-
пàâліâñькî-бîрщàгіâñькîї мåäàмбулà-
òîрії Зінàїäà гРИгОРЕнКО.

Туберкульоз – одне з найпоширеніших і
найзагрозливіших захворювань людини,
тварин, птахів. Веде себе агресивно, вра-
жає всі вікові і соціальні групи населення в
їх найбільш працездатний і репродуктив-
ний вік, негативно діє і на дітей та підлітків.

Джерела інфекції – хворі на «відкриту»
форму туберкульозу люди, які виділяють
туберкульозні бактерії, більше 50 видів
тварин, у т.ч. – сільськогосподарських, 25
видів птахів, риб, а також заражені продук-
ти тваринного і рослинного походження,
грунт, органічні й неорганічні речовини, в
яких живуть, розмножуються та збері-
гаються збудники туберкульозу.

Збудник туберкульозу – туберкульозна
бактерія людського, бичачого та пташино-
го видів – паличка Коха (тонка паличка
шириною 0,2-0,6 мкКі, довжиною 1,3-6
мкм).

Майже третина населення земної кулі
інфікована туберкульозними бактеріями.
Коли вони потрапляють в організм людини
– не завжди розвивається активний тубер-
кульоз, бо імунна система контролює
інфекційний процес і не дозволяє збудни-
кові розмножуватися в організмі. Людина
інфікована, але здорова. Нормальне функ-
ціонування імунної системи відбувається в
умовах повноцінного, раціонального хар-
чування та здорового способу життя. Алко-
голь, вживання наркотиків, надмірне курін-
ня тютюну, харчування з недостатньою
кількістю білків та вітамінів, важкі фізичні та
психічні навантаження, хронічний стрес –
призводять до ослаблення імунної систе-
ми. Якщо імунна система слабка (або в
організм потрапляє велика кількість збуд-
ника) – розвивається захворювання, яке
може мати клінічні прояви туберкульозу
або протікати безсимптомно. Туберкуль-
озна бактерія вражає всі органи і системи
організму людини – очі, кістки, шкіру, сечо-
статеву систему, кишечник тощо. Найча-
стіше зустрічається туберкульоз легень.

Збудники туберкульозу є одними з най-
більш стійких у навколишньому середови-
щі мікроорганізмів. Вони на диво життєз-
датні, стійкі до висихання, холоду та біль-
шості дезінфікуючих засобів. У річковій
воді можуть жити до 5 місяців, у ґрунті – від
3 міс. до 1-2 років, у вуличному пилу – 10-
15 днів, на одязі, предметах – протягом
багатьох місяців. В умовах кімнатної тем-
ператури (в темному місці) туберкульозні
палички залишаються життєздатними
протягом 4 міс., при розсіяному світлі – до
1,5 міс. Бактерії туберкульозу тривалий
час можуть виживати в молочних продук-
тах. Так, у маслі в умовах холодильника
вони зберігають життєздат-
ність до 30 діб, молоці – 14-18
діб, сирі – 26 діб, у замороже-
ному м’ясі – до 1 року. Солін-
ня і копчення практично не
знешкоджують бактерії
туберкульозу. Кип’ятіння
знищує їх протягом
декількох хвилин. Сухе
гаряче повітря (100° С)
вбиває збудника тільки
через 1 год. Літні сонячні
промені знешкоджують
бактерії через ЗО хв., вес-
няні й осінні – через 1 год., зимові – через 2
год., ультрафіолетові промені – через 2-3
хв.

Основні симптоми захворювання:
кашель понад 2 тижні; підвищена темпера-
тура тіла; утруднене дихання; біль у грудях;
поганий апетит; постійна слабкість; без-
причинна втрата ваги; підвищена пітли-
вість, особливо вночі; кровохаркання
(наявність крові у мокротинні, що виді-
ляється при кашлі).

На ранніх стадіях хвороби кашлю може й
не бути.

Локальні симптоми позалегеневого
туберкульозу: припухлість лімфатичних
вузлів (іноді свищі з гнійним виділенням);
біль та припухлість суглобів; головний біль
(при туберкульозному менінгіті – особливо
у дітей); ригідність задніх шийних м’язів;
кров у сечі; сонливість.

Усі ці симптоми можуть бути проявами
інших захворювань, але завжди треба

думати про туберкульоз. Щоб діагностува-
ти туберкульоз – треба обов’язково дослі-
дити триразово мокротиння на наявність
бактерій туберкульозу та провести рентге-
нографію органів грудної клітки.

Шляхи передачі інфекції:
– повітряно-краплинний через крапель-

ки мокротиння із слини при кашлі, чханні,
розмові (хворий з мокротинням виділяє
15-20 млн. мікобактерій в день); вважаєть-

ся, що один хворий протягом року може
інфікувати 10-15 здорових осіб;

– повітряно-пиловий (на відкритому
повітрі зараження через пил практично
неможливе, оскільки бактерії туберкуль-

озу швидко гинуть під дією соняч-
ного світла, зараження найча-

стіше відбувається у житлі
туберкульозного хворого)
харчовий (якщо при вдихан-
ні достатньо 1-2 бактерій,

то для зараження через
рот потрібно сотні мікро-
бів);

– контактно-побуто-
вий (особливо при знач-
ній неохайності хворого,

коли його руки, одяг,
білизна, рушники і т.п.

забруднені мокротинням; прямий контакт-
ний спосіб можливий і при поцілунках).

Що треба робити? Якомога швидше
зверніться до лікаря. Не затягуйте час і не
займайтеся самолікуванням. Своєчасне
виявлення захворювання має велике епі-
деміологічне значення, бо після встанов-
лення діагнозу хворому негайно призна-
чають лікування, поширення інфекції зво-
диться до мінімуму через 6-8 тижнів після
початку лікування, заразливість хворого
знижується в десятки разів.

Якщо своєчасно звернутися і провести
ефективне лікування, то туберкульоз
можна вилікувати.

Туберкульоз може бути невиліковним,
якщо перервати лікування, вживати проти-
туберкульозні препарати хаотично чи
зловживати алкогольними напоями, нар-
котиками. За таких умов бактерії тубер-
кульозу інтенсивно розмножуються в орга-
нізмі й виробляють спеціальні речовини,

які протидіють протитуберкульозним пре-
паратам, результатом чого є розвиток
хіміорезистентного туберкульозу з мно-
жинною медикаментозною стійкістю до
протитуберкульозних препаратів. При
цьому протитуберкульозні препарати
перестають згубно діяти на збудника, і
туберкульоз стає невиліковним.

Профілактика. Найдієвішим методом
профілактики туберкульозу у дітей є вак-
цинація та ревакцинація вакциною БЦЖ.
Первинна вакцинація здійснюється в поло-
говому будинку здоровим доношеним
новонародженим дітям на 3-5 день життя.

Ревакцинації підлягають здорові діти з
від’ємною реакцією Манту. Перша ревак-
цинація виконується в 7-річному віці, друга
– в 14 років.

Щороку в Україні хворіє до 35 % дітей, які
не були прищеплені. При аналізі випадків
туберкульозного менінгіту встановлено,
що 82 % захворілих на цю недугу дітей
були або не вакциновані, або вакцинація у
них була не ефективною.

Пам’ятайте! Щоб не захворіти на тубер-
кульоз – необхідно повноцінно харчувати-
ся, не мати шкідливих звичок, займатись
спортом і загартовуватись, а з метою
раннього виявлення туберкульозу один
раз в 2 роки проходити профілактичне
флюорографічне обстеження, а у вогни-
щах туберкульозу, де є бактеріовиділювачі
–дотримуватись режиму потічної дезін-
фекції, а саме: посуд, яким користується
хворий, кип’ятити в 2 % розчині питної
соди, або використовувати дезінфікуючі
засоби (дезактін, жавель-хлорні таблетки)
та інші, дозволені для використання в
Україні за рекомендацією медпрацівників.
Для хворого виділити індивідуальний руш-
ник, постільні приналежності. Забезпечити
регулярне прання білизни з кип’ятінням
протягом 15-30 хвилин. Приміщення регу-
лярно провітрювати і прибирати вологим
методом із застосуванням названих вище
дезінфікуючих засобів. Санвузли прибира-
ти із застосуванням дезінфікуючих засобів
(дезактін, жавель-хлорні таблетки, доме-
стос та ін.), а надвірні туалети дозволяєть-
ся прибирати з 10 % розчином хлорного
вапна.

ЗнОВу ПРО ТубЕРКулЬОЗ
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16 вересня на місцевому стадіоні
«Чайка-2» приймала гостей з Вишневого,
команду – «Динамо», що займала першу
сходинку чемпіонату. Слід нагадати, що у
першому колі команда з Вишневого на
власному полі переграла петропавлівців з
рахунком 2:0. 

...Одразу по свистку команди почали
досить активно. Гравці «Чайки-2» вигляда-
ли впевненіше від гостей і в їх грі помітно
відчувалося бажання перемогти.  Особли-
во активним був лівий фланг, на якому
грали Дмитро Шевченко та Безобчук Олег,
до котрих постійно приєднувався Рости-
слав Басараба, кому вдалося відкрити
рахунок – 1:0.

Після забитого голу чайківці продовжу-
вали контролювати гру, проводячи її
майже без помилок. Слід відзначити, що
контроль м’яча в команди значно покра-
щився порівняно з минулими матчами, що
свідчить про те, що команда почала грати
спокійніше та впевненіше. Та навіть попри
чималу кількість моментів з яких слід від-
мітити момент Євгенія Солонини, який
«прибравши» захисника вийшов один-на-
один та пробив недостатньо сильно аби
переграти голкіпера. Тож рахунок до кінця
першого тайму так і лишився незмінним
(1:0). 

Пройшло близько десяти хвилин друго-
го тайму і гостям таки вдалося забити –
після помилки в захисті– 1:1. Після того як
гостям вдалося зрівняти рахунок, вони
відчули, що можуть перемогти і всіма
силами ринулись у напад. Господарі поля
навпаки здавалися дещо зломленими
духом і мабуть саме тому другий гол не
змусив на себе чекати. Вже через п’ять
хвилин після першого голу, гості забили
вдруге. Один із захисників залишив свою
позицію і гості сповна цим скористалися
та повели у рахунку  2:1.

Незабаром після цього свою чергову
червону картку отримав Євгеній Солонина
і це свідчило про те, що господарі догра-
ватимуть в меншості. А це ще більше
зменшило їхні шанси на бодай якісь очки у
цьому матчі. Тож хоча Вадимом Купрієн-
ком і було зроблено ряд спрямованих на
атаку замін, не зважаючи на декілька
непоганих атак, «Чайка-2» так і не змогла
забити. Тож «Динамо-Вишневе» закріпив-
ши своє лідерство, поїхали додому взяв-
ши чергових 3 очки.

Нажаль, і наступний матч завершився
невдачею: на виїзді ми програли госто-
мельському “Міражу”.

ігîр ЧЕРнИш

ВЕРЕСнЕВі СаДИ
ПОТРЕбуюТЬ ДОглЯДу

Ось і підходить до кінця літо, дні стають
все коротшими, ночі прохолодніші.
Недарма серпень в народі називають
«заходом літа». Сади та городи радують
урожаєм, тільки встигай збирати і пере-
робляти. Але рослини як і раніше потре-
бують нашої турботи і догляду, якщо ми
хочемо отримати від них відповідну відда-
чу і в майбутнь-
ому році. 

Сад.  Плодові дерева в
серпні закінчують свій
ріст і всі сили
перемикають на
визрівання пло-
дів. Щоб вони
добре перенесли
н а б л и ж е н н я
зими, їх слід під-
годувати фос-
форно-калійними
добривами. При-
к о р е н е в у
поросль і бур'яни під
кронами як і раніше
потрібно ретельно
видаляти. У посушливу
погоду необхідний полив, але не занадто
рясний для літніх сортів, інакше це може
викликати опадання плодів. 

Під рясно плодоносні гілки обов'язково
встановлюють підпори. Між опорою і гіл-
кою бажано покласти товсту ганчірку або
картон, щоб зменшити тертя й травмуван-
ня кори. Обпадаючі плоди потрібно збира-
ти і в залежності від їх стану переробляти
або видаляти з ділянки. 

Через два тижні після збору плодів у
ранніх сортів яблунь і груш починається
активний ріст коренів. У цей період вони
потребують підгодівлі органікою: на квад-
ратний метр в пристовбурних колах вно-
сять 4-5 кг перегною і 30-40 г аммофоскі. 

Кущі смородини та агрусу потрібно
оглянути і вирізати хворі або старі гілки.
Внести підгодівлю, як і під дерева, і
замульчувати грунт. 

Протягом серпня збирають плоди облі-
пихи, тому що пізніше вони стануть занад-
то м'якими і будуть травмуватися і м'ятися
під час збору. 

На початку місяця потрібно вирізати
дощенту  слабкі пагони малини, якщо

ви не зробили це відразу після пло-
доношення. Це запобіжить

поширенню хвороб і
посприяє кращому росту
молодих пагонів. Ближче
до кінця місяця можна при-
щипнуть верхівки одноріч-
них пагонів, щоб призупи-

нити їх ріст і прискорити
визрівання. Корисно буде
внесення перепрілої
органіки у вигляді мульчі
шаром у 5-7 см. 

У винограднику рихлять
верхній шар грунту і підго-

довують рослини розчином
органіки. На плодоносних бато-

гах видаляють верхівки, залишаючи 4-5
листків над останнім гроном. 

Якщо хтось практикує викошування
суниці після плодоношення і не встиг ско-
сити її в липні, то зробити це потрібно в
самому початку вересня, щоб до зими
встигла відрости досить сильно листя.
Бур'яни в міжряддях видаляють, розпу-
шують грунт і вносять підгодівлю, викори-
стовуючи суперфосфат або деревну золу.
Друга половина серпня - оптимальний час
для розмноження садової суниці. Посад-
жені в ці терміни молоді розетки всти-
гають відмінно вкоренитися і в наступному
році дадуть непоганий урожай.

ВітанняВітання

Бути добросердечнимиБути добросердечними

ВИ маєТЕ ЗмОгу ДОПОмОгТИ 
люДИні ПРОжИТИ ЦЕ жИТТЯ!

Життя жительки Петропавлівської Борщагівки Віки тільки
починається – їй 24 роки! Лейкоз. Багатьом відомо, що
життя і цей діагноз – несумісні поняття, але на сьогоднішній
день ще можливо допомогти! Зараз Віка  потребує  довготри-
валого курсу  хіміотерапії, інакше….

Ми звертаємось до Вас: допоможіть Віці прожити її Життя,
стати дружиною, мамою, а в похилому віці допомагати дітям
виховувати внуків та правнуків. Якщо зараз ми від неї не від-
вернемося, то у Віки є шанс! Не будьмо байдужими! Тільки
разом ми зможемо врятувати дівчині життя! 

Рåкâізиòи äлÿ пåрåкàзу кîшòіâ: Р/р: 26203601818305,
МФО 305299 в банку «Приват Банк», ІПН 2131518796, Орлов

Іван Федорович.
Призначення платежу: благочинна допомога на лікування Копійки Вікторії Леонідівни
Тел.: (067) 403-57-68 Іван Федорович

З а в ч а с н о  д я к у є м о  з а  р о з у м і н н я  т а  д о п о м о г у.

УточненняУточнення
В пîпåрåäньîму нîмåрі “Трибуни” у ñòàòòі “нàш прîмåниñòий бàòюшкà”

âкрàлàñÿ нåòîчніñòь. нà фîòî ñліä чиòàòи:миòрîпîлиò Киїâñький і âñієї
укрàїни-Руñи Вîлîäимир.  

нàñòупнîгî äнÿ піñлÿ ñâÿòà â
Пåòрîпàâліâñькій бîрщàгіâці нàшà
“Чàйкà” приймàлà нà ñâîєму ñòàäіîні
ліäåріâ чåмпіîнàòу – кîмàнäу «Кîлîñ»
з Кîâàліâки. Оäрàзу âіäзнàчу:
кîâàліâці âіäірâàлиñь âіä ñâîїх
пåрåñліäуâàчіâ нà äåñÿòь  îчîк. Тîæ
пåрåä мàòчåм прîòи пåòрîпàâліâціâ
гîñòі приїхàли âпåâнåні â ñîбі. 

«Чайка» ж у свою чергу втратила очки у
двох останніх матчах і тому
налаштувалась лише на перемогу. Це
було помітно ще до початку гри.

Матч проходив при відносно
заповнених трибунах. Тож гравці нашої
команди мали непогану підтримку і це
мало додати їм більше впевненості, що
власне і сталося з перших хвилин матчу. 

Гра набрала темпу вже з перших хвилин
матчу, адже грали по-справжньому сильні
команди. Господарі, незважаючи на доволі
щільний графік змагань, виглядала
свіжішою від суперника, тому й атакувала
небезпечніше. І вже на перших хвилинах
«Чайка»  створила кілька небезпечних
моментів для того, аби вразити ворота
суперника. Та чудова гра голкіпера гостей
стала цьому на заваді. 

«Чайка» зробила ставку на гру від
оборони, час від часу проводячи досить
небезпечні для суперника контратаки та
захист гостей грав майже безпомилково.
Тож команди так і пішли на перерву, не
відкривши рахунок.

Другий тайм розпочався значно
спокійніше, ніж тайм перший і комусь
могло спати на думку, що обидві команди
влаштує нічийний результат. Та спокійною
гра лишалася лише першу половину
тайму, потім же Ковалівка помітно додала і
провела кілька атак, що ледь-ледь не
завершилися взяттям воріт. Та голкіпер
«Чайки» грав безпомилково. 

Під кінець матчу тренером господарів
було проведено ряд замін, які
безпосередньо вплинули на кінцевий
результат матчу. Спочатку перегравши
захисників на другому поверсі,
небезпечно головою пробив ветеран
команди – Микола Обіюх, а під кінець

матчу після флангового
проходу навісну передачу
замкнув один з новачків
команди Алі Фарід,
зробивши рахунок (1:0)
всього за кілька хвилин до
закінчення матчу. 

Отже,перемога, яка має
повернути впевне ність
“Чайці” у боротьбі за
нагороди обласної
першості.                                                 

ігîр ЧЕРнИш

P.S. Наші футболісти
перемогли й ще одного з
лідерів чемпіонату –
вишгородський “Діназ” 1-0.

Подробиці – в
наступному році.

З Днåм нàрîäæåннÿ, äîнåчкî любà!
нàйріäнåñåнькà зіркà ÿñнà!
Хàй â æиòòі òåбå ñîнцå гîлубиòь,
і цілує у щічки âåñнà!
Хàй глàäåнькими буäуòь ñòåæинки,
і збуâàюòьñÿ мрії щîрàз, 
нå зàòьмàрююòь пîглÿä ñльîзинки,
Тà нікîли нå буäå îбрàз!
а ñьîгîäні â âåчірньîму  нåбі,
лиш òîбі буäå ñÿÿòь зîрÿ!
Пîпрîñи â нåї äîлі äлÿ ñåбå,
мîÿ кâіòкà, нàäіє мîÿ!

З любов’ю матуся, 

братик Саша, бабуся Наталя

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ,
ДОНЕЧКО ЛЮБА!

ЧайКа-2 ПОСТуПаєТЬСЯ,
алЕ ПОКаЗує ХаРаКТЕР

ДВі СуПЕРПЕРЕмОгИ “ЧайКИ”


