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КРАщІ в уКРАїНІ
втРетє ПОсПІль
Днями опубліковано офіційне пові-

домлення Кабінету Міністрів україни
про  результати конкурсу населених
пунктів щодо благоустрою і гро-
мадського порядку. Нижче публікує-
мо цю інформацію.

Підбито підсумки щорічного Всеукра-
їнського конкурсу «Населений пункт
найкращого благоустрою і підтримки
громадського порядку» за 2011 рік. Від-
повідне розпорядження №653-р було
прийнято на засіданні Кабінету Міністрів
10 вересня 2012 року.

Результати конкурсу – це визнання
громад як відповідальних господарів
своєї території. Це спільні дії мешканців,
зацікавлених досягти більш комфортно-
го проживання в оточуючому просто-
рі», – прокоментував вищезгаданий уря-
довий документ Міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України Анато-
лій Близнюк.

Нагадаємо, що у конкурсі взяв участь
71 населений пункт у шістьох категоріях
залежно від кількості мешканців.

Головним критерієм відбору був кому-

нальний благоустрій населеного пункту,
а саме: відремонтованість житлового
фонду, утримання доріг, шляхопроводів,
належне водопостачання та водовідве-
дення. Найбільш активну участь у кон-
курсі взяли представники Вінницької,
Донецької, Івано-Франківської, Микола-
ївської, Полтавської, Харківської,
Київської, Хмельницької та Черкаської
областей. Переможцями конкурсу стали
населені пункти й нашої Київської обла-
сті: у номінації «Місто найкращого бла-
гоустрою з населенням до 50 тис. меш-
канців» 1 місце присуджено місту Славу-
тич, у номінації «Село найкращого бла-
гоустрою» – Петропавлівській Борщагів-
ці (Києво-Святошинський район).

Урочисте нагородження переможців
перехідними кубками та відповідними
дипломами Кабінету Міністрів України
відбудеться традиційно у листопаді під
час Міжнародної виставки «КомунТех  –
2012».

Щиро вітаємо переможців і зичимо
подальшого розвитку і процвітання!

Інф.”трибуни”
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у БлАГОустРОї 
ДРІБНиць  Не БувАє

В ці дні всі ми готуємося до вікопомного свята – 68 річниці з дня визволення України від
німецьких загарбників. Велика подія, яка ще довго нагадуватиме нам про Велику Вітчизняну
війну і в якій полягло понад 10 мільйонів українців, глибоко вражає кожного з нас. Адже бага-
то хто з наших земляків не дочекався з фронтів своїх батьків, дідусів і бабусь,братів і сестер.
Чимало учасників бойових дій стало інвалідами, померли від ран вже у мирний час.

У селах Петропавлівська Борщагівка і Чайки є живі учасники тих подій. Щороку сільська
рада глибоко вшановує ветеранів війни – учасників бойових дій Марію Іванівну Костенко,
Сергія Васильовича Лопаткіна, Павла Андрійовича Олімбієвського , Івана Капітоновича Пет-
ришина, Володимира Прокоповича Риженка, Івана Іларіоновича Ткача, Івана Дмитровича
Тритиниченка, Григорія Федоровича Шинкаренка, Івана Тихоновича Юзіка, хто в грізні часи
воєнного лихоліття не шкодуючи ні сил, ні здоров’я, проливаючи кров на полях битв здобули
перемогу. Слава вам і честь, наші шановні ветерани!       

15 сесія Петропавлівсько-Борща-
гівської сільської ради, яка відбулась
в актовій залі минулого тижня, одним
з найважливіших питань порядку
денного  вже вкотре розглянула
питання благоустрою сіл Петропав-
лівська Борщагівка й Чайки. 

Окрім зазначеного, до порядку денно-
го включено питання змін до місцевого
бюджету, широке коло земельних
питань, план роботи виконкому сільської
ради в 4 кварталі нинішнього року тощо.
Вів сесію сільський голова Олексій
Кодебський.

Спочатку депутати обговорили зміни
до тарифів комунального підприємства
“Благоустрій”. З інформацією з цього
приводу виступила економіст підприєм-
ства Олена Зелена. Вона розповіла, що
підприємством на підставі витрат на
здійснення комунального обслуговуван-

ня мешканців Петропавлівської Борща-
гівки розроблено нові тарифи, які вклю-
чають вартість роботи автотранспорту,
паливно-мастильних матеріалів, запча-
стин. 

Тарифи передбачають не тільки вивіз
сміття, твердих побутових відходів, а й
видалення сухих і аварійних дерев, під-
мітання територій, чищення снігу, косін-
ня трави тощо. Тому обсяг робіт тут
значний і вимагає неабияких витрат.     

– Праця підприємства побудована на
самоокупності робіт, – підкреслила
О.Зелена. – Тут або потрібно доплачува-
ти дотації, або виходити на рентабель-
ність, щоб воно себе окупило. Тому
тарифи й потрібно коригувати...

В обговоренні даного питання взяли
участь чимало депутатів. І їх цікавило
все: яким чином вираховується скільки
коштує вивіз сміття однією або другою
машиною? Як враховуються ті чи інші
витрати на конкретні види виконаних
робіт.

Продовження на 2 стор.

ВІКОВІЧНИЙ
ПОДВИГ НЕ ЗАБУТИ!

28 жовтня  28 жовтня  –– День визволення УкраїниДень визволення України

За ініціативи голови Київської облдержад-
міністрації Анатолія Присяжнюка на Київщи-
ні започатковано обласний конкурс учнівсь-
кої та студентської творчості «Я – Київщини
гордість і надія!», який проводиться з метою
виявлення, підтримки і створення умов для
розвитку здібностей обдарованої учнівської
молоді, виявлення історико-культурних і
сучасних надбань рідного краю, формуван-
ня прагнення до успіху, звершень, потреби
бути корисним сім’ї, громаді.   Учнівська
молодь мала можливість спробувати свої
сили у наступних номінаціях  конкурсу: «літе-
ратурна творчість», «живопис», «фотохудож-
ник» . По задуму організаторів започатку-
вання цього конкурсу дало  змогу зацікавити
дітей у вивченні історії рідного краю, тради-
цій та культурних надбань. А також  знайти та
підтримати талановитих дітей Київщини.  

17 жовтня 2012 року в Боярській загально-
освітній школі № 5 були підбиті  підсумки
районного етапу цього конкурсу, де були
нагороджені лауреати та переможці у всіх
трьох категоріях.    

Приємно відзначити, що зі сцени про-
звучали імена  і учнів нашої школи, які сміли-
во  заявили про свої таланти в цьому конкур-

сі.  Зокрема, в номінації  „літературна твор-
чість” завоювали звання лауреатів  та
пам’ятні призи вихованці  літературної студії
«Ярінь», під керівництвом Н. М. Підлісняк :
Марія Хоменко (8-Б клас), Анастасія Тра-
вінська (6-Б клас), Євгеній Заїка (5-Б клас).
Лауреатом в номінації «живопис» стала уче-
ниця  2-А класу - Анастасія Желізняк. Звання
переможця конкурсу «фотохудожник» привіз
до дому вихованець фотогуртка під керів-
ництвом Т.П.Пономаренко - Вадим Калми-
ков, учень 9-А.  

Привітав талановитих діток Микола Мико-
лайович Івашко, завідуючий відділу освіти
Києво - Святошинської  райдержадміністра-
ції. У вітальному слові він подякував всім
учасникам, які взяли участь у цьому цікавому
конкурсі та виявили себе як  справжні митці.
Слова подяки прозвучали також на адресу
тих педагогів-наставників, які змогли роз-
гледіти талант цих діток та допомогли його
зростити.   

Тож, ми також вітаємо учасників цього кон-
курсу та бажаємо й надалі гідно нести   зван-
ня: « Я -  Київщини гордість і надія!». Нових
вам творчих злетів! 

“Я – КиївщиНи ГОРДІсть І НАДІЯ!”

Олексій Кодебський вітає іменинників

Микола Івашко (завідуючий відділом освіти РДА) та керівник літературної студії
“Ярінь” Наталія Підлісняк з лауреатами і переможцями конкурсу  

Запитання задає депутат 
Артем Головенко
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Зокрема йшлося й про те, що окремі
власники приватних будинків чи кому-
нальних квартир заселили житлові примі-
щення квартирантами, а кількість осіб, які
користуються водою, опаленням чи
іншими комунальнами послугами не
сплачують за них повною мірою. Тому й
виникла потреба всі зазначені питання
вивчити. Цю роботу проводять і депутати
сільської ради.

– Я  хотів би поставити у приклад
округ, – відзначив ведучий на сесії Олек-
сій Кодебський, – де працює депутат
Петро Медведенко. Він займається
предметно: приходить у кожен двір,
розповідає. Пропонуйте альтернативу,
бо розкритикувати завжди легше... 

І депутати під час обговорення внесли
чимало слушних пропозицій. Приміром,
можна пройти по будинках, де живуть
квартиранти і сказати, щоб вони користу-
валися послугами вивозу сміття. Людина
приходить, купує пакет для сміття і тут-
таки сплачує за послугу, а потім до них
приїде автомобіль і забере сміття. 

Ще одне запитання стосувалося
чистки доріг від снігу і підмітання вулиць.
Це різні роботи і вони містять різні затра-
ти. А чому стоїть ціна однакова? А якщо в
нас буде кожен день сніг?

На радість на деяких вулицях живуть
забезпечені люди, які приходять і пропо-
нують заплатити, тільки б виділили
машину. От тому потрібно було затвер-
дити розцінки. 

– Наш кооператив «Сонячний», – поді-
лився з присутніми досвідом роботи член
виконкому І.І.Болоніхін, – сам себе утри-
мує за рахунок внесків на дороги, для
підтримки трансформаторів і тому подіб-
не. Ми самі їх обслуговуємо, – поділився
з учасниками засідання .  

Ми ще й нашому комунальному під-
приємству доплачуємо дотацію, тому що
за мінімальними розрахунками неможли-
во його утримати. От зараз намагаємося
зменшувати  дотації, щоб вони самі себе
окупали.  Хоч таке господарство і в місті
збиткове... 

Думку члена виконкому підтримав і
сільський голова Олексій Кодебський:
хіба люди не можуть  вийти і прибрати

дорогу напроти свого подвір’я  або траву
скосити? А де ж депутатська роль? Адже
в її основі – це роз’ясненювальна робота
з населенням. Ця тема дуже життєва і
навіть на заході цьому питанню приді-
ляють багато уваги. Окремим нашим
односельцям, навіть якщо поставити
спеціальні контейнери для скла та інших
відходів, все одно будуть кидати  все в
один контейнер. 

А от в інших – біля подвір’я розбито
клумби, висаджено квіти, установлені
лавочки. Тому з кращих треба брати при-
клад. А з людьми потрібно проводити
роз’яснювальну роботу, щоб свідомість
зростала в усіх...

На сесії мова велась й про утримання
тварин. Адже не секрет, що дехто, не тур-
буючись про домашніх тварин, випускає
їх на вулицю, а потім вони стають бро-
дячими. Деякі з них є агресивними і
навіть нападають на перехожих, серед
яких – і діти. Тому, щоб уберегтися від
неприємностей, тварин (в основному
собак) потрібно відловлювати. Але ціна
однієї такої операції недешева – понад
півтори тисячі гривень за одну. В минуло-
му році сільська рада виділила на цю
мету понад 14 тисяч гривень. Тому
необхідні конкретні заходи.   

Перед присутніми виступив голова
постійної комісії сільської ради Олексій
Кулагін. Проінформувавши присутніх про
закордонну практику роботи з бродячи-
ми собаками, або з неналежним ставлен-
ням до домашніх тварин, він запропону-
вав створити відповідну комісію, яка буде
контролювати це питання в обох населе-
них пунктах. 

Було також запропоновано зібрати
певні кошти на вирішення цього питання.
Адже ми повинні виявляти гуманність до
братів наших менших. Можливо можна
віднайти кошти за програмою «Турбота»,
чому сприятиме сільська рада.

При обговоренні  зазначених вище
питань активну  участь взяли як пред-
ставники депутатського корпусу, так і
члени виконкому. Причому глибоке розу-
міння проблем, одностайність у прийнят-
ті рішень ще раз продемонструвала згур-
тованість активістів громади, як зарядже-
ність на результат.  

Продовження в наступному номері.

Інформує Олена Зелена

Початок на 1  стор.

З засідання виконкомуЗ засідання виконкому

На теми мораліНа теми моралі

ПРиНциПОвО, І ПО-ДІлОвОМу
у минулому номері нашої газети ми

повідомляли про засідання виконкому
сільської ради, на якому розглянуто ряд
значущих питань життєдіяльності нашої
громади. саме таким  були питання
роботи  медамбулаторії загальної прак -
тики сімейної медицини, які освітила
головний лікар Зінаїда Павлівна Григо-
ренко. 

Як стало відомо з інформації головного
лікаря, лікувальний заклад обслуговує
понад 10 тис. проживаючого населення, а
приписано 8350 чоловік. В медамбулаторії
працює сім лікарів. Щоб покращити обслуго-
вування пацієнтів медамбулаторія планує
працювати в дві зміни. Перша зміна працю-
ватиме з 8 до 13 години, а друга  – з 13 до 17
години.  У нинішньому році терапевтами
прийнято 10800 чоловік, педіатрами – 9571,
стоматологами 2000, в тому числі 420 дітей.
Виїжджали на виклики тера певти 1148 разів,
педіатри 1602 рази.  Проліковано на денно-
му стаціонарі 1430 осіб, на прийомі в аку-
шерки побувало 1527 жінок.  На сьогодні
працює три стоматологи, які надають  допо-
могу, як дорослим так і дітям.  

Зінаїда Павлівна торкнулася і проблемної
теми – епідемії туберкульозу. За 9 місяців
цього року в  нашому селі  з’явилось 4 нових
хворих на туберкульоз, що не може не хви-
лювати. Також головний лікар наголосила,
що в листопаді можлива  епідемія грипу,

тому члени виконкому прийняли необхідні
рішення, спрямовані на те, щоб тримати
ситуацію під контролем.

Як відомо, 20 серпня 2012 року було вве-
дено розпорядження від Києво-Свято-
шинської адміністрації про початок призову
в жовтні-листопаді 2012 року юнаків 1987-
1994 років народження. Про стан виконання
цього документа учасників засідання про-
інформувала начальник військово-обліково-
го сектора сільської ради Тетяна Антонюк. 

З   її доповіді стало відомо, що на території
проживає 163 юнаки допризовного віку, які
отримали повістки. Утім, проблема призову
на дійсну військову службу нині дуже важли-
ва.  Адже років  з 10 тому в наших селах на
службу йшли 150 молодих людей восени і
стільки ж весною. А нині ми не можемо
набрати 80. Тому сільська рада разом з діль-
ничними міліціонерами цю роботу  активізує. 

Ще одним важливим питанням роботи
виконкому сільської ради є здійснення конт-
ролю над неблагополучними родинами, в
яких, зокрема, виховуються неповнолітні
діти. На останньому засіданні перед члена-
ми виконкому виступила секретар ради
опіки і піклування  сільської ради Оксана
Лихота, котра  висвітила всі  проблематичні
кути своєї роботи. Члени виконкому прийня-
ли необхідні рішення для вирішення цих
питань.

Інф. “трибуни”.

Говорить голова депутатської комісії
Олексій Кулагін

у БлАГОустРОї
ДРІБНиць Не БувАє

Ми живемо з вами в найкра-
щому селі в Україні і це не про-
сто слова, а офіційно підтверд-
жені дані. Щойно ми знову
вибороли звання кращого.
Наше село  часто показують по
телевізору, як передове. А ще
нас називають:  «Маленька
Європа», або «Куочок Швейца-
рії», на нас рівняється вся краї-
на. А чи ведемо ми себе відпо-
відно як жителі європейських
країн, чи відповідаємо ми зван-
ню – кращі?

Потрібно відзначити, що за
останні роки наше село дійсно
стало набагато привабливіше, в чому
основна заслуга нашого сільського керів-
ництва. В нас красивий центр села,  чисті
вулиці. Появляються
елементи ландшафтного
дизайну. Багато де біля
будинків все більше квіт-
ників, старанно догляну-
тих хорошими господа-
рями, що  є додатковою
окрасою села. 

Та, нажаль, є ще інша
сторона медалі і вона
менш приємна.   Варто
лише зайти в не дуже людні місця, як одразу
потрапляють на очі, наче гриби після дощу,
купи сміття. Вони,  знищують всю естетичну
красу, як села, так і природи в цілому. 

Прогулюючись над озером  в бік лісу, не
можна не помітити серед золота осіннього
листя  купи сміття.   

– В нашому
селі дуже багато
людей, які не
виявляють пова-
ги  до праці інших
і перетворюють
зелені зони на
звалища сміт-
тя, – говорить
корінний житель
Ми кола Мефоді-
йович Ткаченко -
Щоранку  біля
озера та лісу

можна побачити пакети, напхані відходами.
Це просто обурює. Перила місточка, щойно
були змінені, так, попередні  погнули, пола-
мали. 

Ми підтримуємо бажання місцевого
жителя в тому, що люди  мають бути більш
свідомими.  

Наступний факт ванда-
лізму наших односельців
просто вражає.  Навесні
цього року на місцевому
кладовищі  було проведено
генеральне прибирання.
Але на сьогодні  на місці
захоронення наших батьків
та  дідів, на місці, яке  має
бути святинею для  людей ,
виникло вже не вперше

стихійне звалище побутових  відходів.
Виникає питання: хто це робить і чи є щось
святе в цих людей? Біля пам’ятника загиб-
лому льотчику, який віддав життя за наше
мирне життя, видніються порожні пляшки
нещодавно розпитого спиртного. Тож
хочеться закричати на весь голос: люди, хто
вас виховував, хто привив таку зневагу, хто
дав право  паплюжити, те, що у світі нор-
мальних людей вважається святинею?!!  

Тож, шановні мешканці найелітнішого
населеного пункту країни! Чисто не там, де
прибирають, а там де не смітять. То може
досить шукати закинуті пустирі, заховані
місцини, щоб одразу перетворити їх на зва-
лище сміттєвих кульків, банок, пляшок,
побутових  відходів. До речі,  у нас КП “Бла-
гоустрій” здійснює централізований вивіз
сміття, вартість якого на місяць  з одної
особи рівна вартості коробки цигарок.
Може варто  почати  з повагою та бережли-
вістю ставитись до того, що вже створили
інші, та до самої матінки землі. Принаймні
сумління буде чистим.

Ольга ЗАїКА

ЧистО Не тАМ Де ПРиБиРАють,
А тАМ Де Не сМІтЯть

Звалище на території цвинтаря

Обурення місцевих жителів
спонукає на погрози
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ПравопорядокПравопорядок

ОфіційноОфіційно

Новини короткоНовини коротко БлагоустрійБлагоустрій

КутОЧОК КРАси
Петропавлівська Борщагівка –

село, що славиться не лише хороши-
ми людьми, про яких ми часто пише-
мо на сторінках «трибуни». люди,
звичайно, найцінніша його складова,
адже саме вони роблять село таким,
яким воно є. А тут говоримо про інше,
а саме: про цікаві та по-справжньому
гарні куточки Петропавлівки.

Окрім того, що  на території Петропав-
лівської Борщагівки є безліч гарних
місць природнього походження, самі
люди то тут, то там облаштовують хто
подвір’я, а хто прилеглу до садиби тери-
торію. А сільська рада постійно стиму-
лює таку діяльність мешканців, які влас-
норуч, роблять Петро-
павлівську Борщагівку
ще красивішою.

Нещодавно ця істина
підтвердилась в черго-
вий раз. З ініціативи
Комунального підпри-
ємства «Благоустрій»,
директором якого є
Володимир Зелений,
було вирішено розбити
нову клумбу, яка зро-
бить цей куточок села
ще красивішим. Клум-
ба розташувалася на
межі шкільного саду –
поблизу “Агромату”.

Створена у японському стилі, вона
буде не один рік радувати око жителів та
гостей нашого села. У встановленні її
брали участь чимало людей та найбіль-
ше сил доклали: працівники підприєм-
ства Микола Бондаренко, Микола Сте-
панчук, Юрій Третениченко та Сергій
Найденко. Останній займався найваж-
чою роботою – привозив каміння. Одра-
зу після установки та оформлення було
вирішено, що новий предмет антуражу
потребує догляду. І за це взявся Юрій
Третениченко. Саме він кожного дня
приходив та поливав посаджені на ній
об’єкти. І саме завдяки його турботі
вона набула презентабельного вигляду
та перетворилася на спражній об’єкт

декору.
Тож, як бачите, Петропавлівська Бор-

щагівка з кожним днем стає не лише
більш розвиненою та зручною для
життя, а ще приємнішою для ока. Все
робиться для людей. Та і вони повинні в
свою чергу робити, щось назустріч. Чи
хоча б не псувати те, що вже зроблено, і
створено не ними. Адже зовсім скоро
після встановлення клумби з неї поцупи-
ли один із її складових. І як ви, мабуть,
здогадалися – це був не камінь. Не кажу-
чи вже про вигулювання собак у місцях
для того не відведених чи місцях, де це
категорично заборонено. Звичайно,
зараз «круто» йти проти системи, пору-

шуючи усі можливі правила, але все ж
таки ми люди, а у людей має лишатися
хоча б трішки цієї самої людяності. 

Тож ми звертаємося до жителів нашо-
го села з проханням. І це навіть не про-
хання робити щось хороше, це пропози-
ція не робити поганого. По відношенню
до інших жителів Петропавлівської Бор-
щагівки, до села та у першу чергу до
себе самого. Адже рано чи пізно до того,
хто зробив нехорошу справу, «дійде», та
буде вже пізно. І все, що йому лишить-
ся, – це прислухатися до власної совісті
та до кінця життя згадувати про скоєне.
Тож лишайтеся людьми і рано чи пізно
ви будете за це винагороджені.

Ігор ЧеРНиШ

Ні для кого не є секретом, що на тери-
торії Петропавлівської Борщагівки по -
стійно з’являються нові будівлі, гарні
куточки та інші об’єкти благоустрою. все
це встановлюється задля покращення та
розвитку навколишнього середовища
нашого села. Кожне нововведення чи
нова будівля з’являється із урахуванням
багатьох факторів: потреб, зручності,
приємному зовнішньому вигляду та ін.

Зовсім скоро у
нашому селі відкри-
ється два нових мага-
зини, що значною
мірою покращать чи
правильніше сказати
полегшать життя
мешканців Петропав-
лівської Борщагівки. 

Один із магазинів
відкриється на місці,
де раніше розташову-
вався магазин госпо-
дарчих матеріалів, що
серед людей також
називався «залізним».
Незабаром, в центрі
села, відкриється
магазин з продуктами та м’ясними вироба-
ми, що значно скоротить час, який люди
витрачають на покупки. Адже тепер їм не
доведеться їхати за м’ясом або  ж іншими
мясними виробами на ринок чи до супер-
маркету. Достатньо буде просто дістатися
центру Петропавлівської Борщагівки (адже
магазин знаходиться саме там) і купити все,
чого душа забажає, не витрачаючи на це
багато часу.

Тож, враховуючи зручне розташування, а
також потрібність продуктів, які у магазині
продаватимуться, можна зробити висновок,
що не справить належного враження він хіба

що на тих людей, які вирішили більше не
їсти.

Інший магазин розміститься в нещодавно
встановленому приміщенні. Тобто  він є
повністю новим. Розташований – на вулиці
Леніна, поруч  з сільською радою. І загалом
оновлена зупинка не може нікого залишити
байдужим: зручне місце для сидіння, захист
від дощу, мапа, герб Петропавлівської Бор-
щагівки, а тепер ще і мінімаркет, який ось-

ось вступить в експлуатацію. Погодьмося,
все це не може не радувати. 

Магазин на зупинці – це і зручність. Краще
не придумаєш. Адже, поспішаючи на робо-
ту, ви не маєте часу шукати торговельну
точку аби придбати потрібний товар у мага-
зині. Тож у цьому випадку ви можете без
проблем зробити покупку, очікуючи на
потрібну вам маршрутку чи автобус. 

Отже, зробивши певні підсумки, можна
сказати, що нові магазини, які ось-ось від-
криються – дійсно покращать та спростять
життя багатьом із нас. 

Ігор ЧеРНиШ

Ми продовжуємо інформувати наших
читачів з  надзвичайними ситуаціями, які
мали місце останнім часом. Розповідає
старший дільничний інспектор леонід
Чумаченко:

– В період за 01.08.12 по 01.09.12 було
зафіксовано 12 випадків порушення тиші.
Більшість викликів надходили з вулиці
Шкільної. Що мається на увазі щодо пору-

шення тиші? Це голосні розмови у під’їзді на
сходинках, надто голосно увімкнена музика
після дозволеного часу та інші. Такі випадки
попереджаються та складаються протоко-
ли.  

З боку вулиці Берегова, 20 було знайдено
в озері труп чоловіка. На вигляд – до 40
років. Ще один труп чоловіка було знайдено
теж в озері, але вже збоку вул. Матросова.
Був одягнений в шорти та футболку. Особи-
стість та причина смерті громадян встанов-
люється експертами.

Також за початок осіннього періоду не
обійшовся без бійок. Таких випадків зафік-
совано 2. Один з них скоєний заробітчана-
ми. Група людей, що рухались у напрямку
Львівського кварталу у нетверезому стані,
конфліктували з усіма перехожими  і навіть
лізли на рожен. Дільничним було складено
протокол і винні були доправлені до відділку.

Декілька днів тому також були затримані  у
нетверезому стані  біля кафе «Зодіак» двоє
заробітчан, один з яких знаходився за кер-
мом сірої «девятки». Було викликано ДАЇ і
складено протокол. 

Отже, шановні мешканці, пам’ятайте: пра-
вопорядок перебуває під постійним контро-
лем відповідних служб. Бажаємо вам надалі
в такі хроніки не потрапляти. 

Анна РЯБКОвА

НОвІ МАГАЗиНи Ось-Ось
встуПлЯть в еКсПлуАтАцІю

До відома керівників суб’єктів
малого ти середнього бізнесу

у ДІльНиЧих НеМАє вихІДНих
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Ваше здоров’яВаше здоров’я

важливість питання про епідемічну
ситуацію з туберкульозу  щодня стає
все  актуальнішою. щороку в світі
виявляють від 7 до 10 млн. хворих , від
чого помирає 2,5 – 3 млн. осіб. в усь-
ому світі смертність від туберкульозу
посідає перше місце за рейтингом
серед інших інфекційних та парази-
тарних хвороб і становить 80 %.

У нашій газеті ми вже інформували
населення про  шляхи  захворювання,
ознаки та методи лікування.  В цьому
номері хочеться висвітлити профілактич-
ні дії, націлені на збереження майбутнь-
ого нашої нації –  дітей. З цією метою ми
вирішили поспілкуватися в найважливі-
шому з точки зору кількості людей центрі
спілкування людей – Петропавлівсько-
Борщагівській школі. А надала нам в
цьому кваліфіковану допомогу шкільна
медсестра Марія Іванівна Однокопила.
Ось що вона розповіла: 

– Щороку в Україні хворіють на тубер-
кульоз до 35 % дітей, які не були щеплені
від даного захворювання. При аналізі
випадків туберкульозного менінгіту вста-
новлено, що 82 % захворілих на цю неду-
гу дітей не були вакциновані, або вакци-
нація у них не була ефективною.

Звичайно, найдієвішим методом про-
філактики туберкульозу у дітей є вакци-
нація та ревакцинація вакциною БЦЖ.
Щеплення проти туберкульозу (щеплен-
ня БЦЖ) в Україні є обов’язковим (вимоги
наказу МОЗ України від 16.09.2011 р. №
595 «Про порядок проведення профілак-
тичних щеплень в Україні та контроль яко-
сті й обігу медичних імунобіологічних
препаратів»). Первинна вакцинація здій-
снюється в пологовому будинку здоро-
вим доношеним новонародженим дітям
на 3-5 день життя.

Діти, які не були щеплені в пологовому
стаціонарі, підлягають обов’язковій вак-
цинації в закладах охорони здоров’я. За

цим строго слідкують наші педіатри.
Якщо дитина не щеплена в пологовому

стаціонарі через медичні протипокази,
щеплення проводиться вакциною БЦЖ, в
інших випадках щеплення проводиться
вакциною для профілактики туберкуль-
озу (далі – БЦЖ).

Дітям, яким не виповнилося два місяці,
щеплення проти туберкульозу прово-
диться без попередньої проби Манту.
Після двомісячного віку перед виконан-
ням щеплення БЦЖ дитині слід провести
пробу Манту. Щеплення проводиться при
негативному результаті проби.

Наш навчальний заклад , Петропав-
лівсько – Борщагівська  загально освітня
школа, в якій навчається  більше  600
дітей,  постійно тримає на контролі  епі-
демічну ситуацію з туберкульозу. З
метою раннього виявлення захворюван-
ня на туберкульоз, я, як медсестра, здій-
снюю серед  учнів масову туберкуліноді-
агностику, так звану пробу Манту. Дана
маніпуляція застосовується у всіх вакци-
нованих дітей з 12-місячного віку та під-
літків систематично раз на рік незалежно
від попереднього результату. 

– В стінах нашої школи є малий відсо-
ток діток з позитивним результатом реак-
ції, – відзначає Марія Іванівна, – такі учні
відразу направляються на обстеження до
педіатра та районного фтізіатра. Звичай-
но, позитивна реакція не свідчить про те,
що дитина хвора.  Можливо в дитячому
організмі  просто знижена імунна систе-
ма. Тому, школярі,  які стояли на обліку в
районного фтізіатра, після повного
обстеження, через деякий час, знімали-
ся. За всю мою роботу в цьому закладі ні
одної дитини з цим страшним діагнозом
не було виявлено. 

Ревакцинації  ж підлягають здорові діти
з  від’ємною реакцією Манту на протязі
трьох років.  Вона  виконується в 7-річно-
му віці. Ревакцинація проводиться вакци-
ною БЦЖ, при згоді батьків.  Хочеться від-
значити, що завдяки більшій,  інформова-
ності батьків, останнім часом відмов від
цього щеплення все менше та менше. І
це  – радує, тому, що  ревакцинація допо-
може знизити ризик захворювання цією
недугою, – закінчила свою розповідь
медична  сестра нашої школи.  

Будьмо уважні до здоров’я своїх дітей.
Адже захворювання на таке особливо
небезпечне захворювання, як туберкуль-
оз, можна попередити або зменшити
його важкість. Рання та своєчасна діагно-
стика захворювання дає гарантію повно-
го вилікування хвороби. 

Ольга ЗАїКА

ЗНижеННЯ РиЗиКу
ЗАхвОРювАННЯ

туБеРКульОЗОМ у ДІтей
Всім відомо: якщо не берегти здоров’я

з молодого віку, то на старість нам

відгукнуться всі наші лінощі усілякими

хворобами. А тим більше в наш час, коли

всі лікарі б’ють на сполох про стан

навколишнього середовища і його

негативного впливу на наш організм.

Тому з наближенням осені, а конкретно

20 жовтня – Всеукраїнського дня

боротьби з захворюванням на рак

молочної залози – хотілося б

розвернути цю тему трохи ширше. 

Що таке рак молочної залози і які пере-
двісники цього захворювання? З цим питан-
ням я звернулася до акушера нашої медам-
булаторії Ніни Петрівни Лузанчук.

– Дане захворювання займає перше
місце серед всіх злоякісних новоутворень у
жінок (близько 23% серед усіх онкологічних
захворювань) і має виражену тенденцію до
зростання. Рак грудей (рак молочної зало-
зи) – це злоякісна пухлина залозистої тка-
нини молочної залози. Причинами її раку  є
розвиток так званих передпухлинних захво-
рювань, до яких відносяться мастопатії і
фіброаденоми. Найбільш часто мастопатія
спостерігається у жінок віком 30-40 років.
Якщо в нормі  хворобливість в молочних
залозах відзначається перед місячними, то
при мастопатії вона турбує постійно, також
можуть бути виділення із сосків. Хворобли-
вими бувають навіть м'які дотики до молоч-
них залоз. При мастопатії в молочних зало-
зах з'являються пухлиноподібні вузлики, які
трохи щільніші за тканини молочної залози.
Особливо помітні вони (поряд з посилен-
ням больових відчуттів) в передменструаль-
ному періоді, а після місячних знову змен-
шуються аж до повного зникнення. У дівчат,
молодих жінок можуть виникати вузлові
утворення доброякіс-
ного характеру – фіб-
роаденоми. Це чітко
відмежовані щільні
округлі вузлики з
гладкою поверхнею.
Вони вільно змі-
щуються в тканині
молочної залози,
іноді бувають мно-
жинними. Молочні
залози є складовою
частиною репродук-
тивної (дітородної)
системи і чутливо
реагують на всі її
зміни, разом з нею розвиваються, функціо-
нують і в'януть. Ймовірно, багато жінок
помічали, що ці зміни відбуваються не тіль-
ки в залежності від віку, наявності вагітності,
періоду годування дитини, але й протягом
кожного менструального циклу, протягом
якого вміст жіночих статевих гормонів в
крові нерівномірний. Незадовго до мен-
струації залози набрякають, стають більш
чутливі, а після закінчення менструації всі ці
відчуття зникають. 

Всі ці явища нормальні, фізіологічні. При
наявності запального процесу придатків
матки, кістозного переродження яєчників
кількість жіночих статевих гормонів збіль-
шується, порушується циклічність в їх виді-
ленні. Це негативно впливає на молочні
залози. У їх тканині з'являються дрібні пенз-
лики, які зливаються між собою. Навколо
пензликів розростається сполучна тканина.
Так виникає мастопатія в молочних залозах.
Тому кращою профілактикою передпухлин-
них захворювань і раку є нормальна функція
молочних залоз. 

Жінка повинна обов'язково зберегти
першу вагітність і мати пологи. Перериван-
ня першої вагітності часто веде до запален-
ня придатків матки, безпліддя, які в свою
чергу порушують гормональний обмін.
Сприятливо впливають на функцію молоч-
них залоз повторні вагітності, тривале году-
вання дитини (до року) грудьми, відмова від
абортів. Аборт не лише припиняє вагітність,
але і викликає зворотний розвиток залізи-
стих клітин в молочних залозах. У результаті

цього в них утворюються ущільнені ділянки,
в яких може розвинутися рак молочної
залози. На рівновагу статевих гормонів в
організмі жінки, а, отже, і на стан молочних
залоз певний вплив робить режим статево-
го життя. Ця рівновага підтримується при
періодичному надходженні в організм жінки
чоловічих статевих гормонів при статевому
акті. Серед, здавалося б, повного здоров'я
жінка зазвичай сама знаходить ущільнення
в молочній залозі. Пухлина повільно збіль-
шується в розмірах. Якщо вона розташова-
на поблизу соска, то сосок втягується,
можуть бути кров'янисті виділення з нього.
Незабаром в пахвовій області з'являються
щільні вузлики – пухлина метастазує по лім-
фатичних шляхах в пахвові лімфовузли. 

У даній ситуації особливо небезпечна
вичікувальна позиція: «По дивлюся, що далі

буде», «Якщо само
не пройде, піду до
лікаря». Всі ці
зміни, як правило,
мало турбують хво -
ру, не заважають їй
жити, працювати, і
багато жінок навіть
можуть не зверта-
ти на них уваги, а
якщо й звертають,
то не надають їм
особливого зна-
чення, відкладаючи
візит до лікаря.
Тому жінки повинні

два рази на рік проходити онко– огляд. Обо-
вязково потрібно проводити самим огляд
своїх молочних залоз ме тодом пальпації. 

Після сорока років потрібно обов’язково
проводити мамографію. Кожна жінка
обов’язково відчуває, якщо в неї щось не
так. Якісь вузлики, затвердіння, виділення з
сосків  або просто  біль у грудях – потрібно
негайно йти до лікаря і не чекати, поки воно
пройде саме. Після огляду лікар направляє
жінку до онколога чи мамолога, щоб
визначити характер пухлини. 

Саме захворювання на рак має дуже
багато етиологій.  Це захворювання може
бути і спадковим. Що зпричиняє захворю-
вання в якихось конкретних випадках
визначає спеціаліст. Головна група ризику –
це жінки дітородного віку. Але звісно є і
двадцятип’ятирічні, і жінки після менопаузи.
В нашій медамбулаторії стоять під наглядом
близько десяти жінок після видалення пух-
лин. Дуже багато жінок з мастопатіями,
майже кожна друга.

І наостанок – головне. Якщо лікування
почате в першій стадії раку молочної зало-
зи, стійке лікування досягається більш ніж в
90% випадків, в другому – у 60%, в третьо-
му – тільки в 40%, а в четвертій стадії – ще
нижче.

Тож додам  трішки від себе. Шановні
жінки! Любіть і бережіть себе. Вчасно звер-
тайтесь до лікарів, бо краще зробити профі-
лактику, ніж потім лікуватись.

Анна РЯБКОвА

РАК... життЯ тРивАє!РАК... життЯ тРивАє!

Додайте руху
Спробуйте вставати із дзвінком

будильника замість того, щоб дрімати ще
якийсь час – однаково це дасть вам тіль-
ки пару хвилин уже порушеного сну.
Краще зашнуруйте кросівки та запустіть
процес метаболізму з 10-хвилинної ран-
кової прогулянки у швидкому темпі. Після
обіду знову прогуляйтеся. А ввечері, не
вмикаючи телевізор, візьміть із собою
плеєр, надягніть навушники - і на остан-
ню 10-хвилинну прогулянку. Ви будете
здивовані, що витратили 30 хвилин на
щоденні вправи саме так, як радять
робити фахівці.

Менше занепокоєння, більше сну
Немає нічого кориснішого для віднов-

лення, ніж здоровий нічний сон. Поки не
задрімали, складіть список речей, які вас
дратують, і відкладіть його до наступного
дня. Поставте будильник туди, звідки вам
не видно циферблата. І поки поринаєте в
сон, згадуйте кращі моменти минулого
дня, своїх друзів і близьких. Психологічно
неможливо відчувати одночасно стрес і
почуття подяки. Для більш спокійного
сну, лягаєте спати та просинайтеся при-
близно у той самий час. Після гарного
відпочинку думки ясніші, а робота ефек-
тивніша.

Одягайтеся, щоб зробити враження
Створіть позитивні зміни у своєму житті

за допомогою стильного зовнішнього
вигляду. Ідете ви на важливу зустріч, чи
просто везете дітей у машині містом,

комфортний та стильний одяг додасть
вашій ході більше впевненості та енергії.
Пам’ятайте: те, як ви одягаєтеся, відби-
вається на тому, як ви себе почуваєте, і як
на вас дивляться люди. Тому змахніть
пилюку із цього гарного костюма, діс-
таньте улюблені джинси або ж ті самі, що
„зупиняють на собі погляди”, туфлі, і ви
будете повністю готові активно прожити
день. 

їжте те, що додає енергії
Блюда, багаті на білок і волокна, допо-

можуть вам весь день залишатися бадь-
орими. З'їжте на сніданок пару зварених
яєць із фруктами або арахісовим маслом,
банан із хлібом із цільного зерна. Куряти-
на і вінегрет найкраще підійдуть на обід.
На вечерю додайте часточки авокадо та
помідора до смаженого лосося. Знизьте
споживання кофеїну. Він негативно впли-
ває на нервову систему й сприяє вироб-
ництву більшої кількості гормонів стресу. 

Не перенапружуйтеся
Знаходьте час для відпочинку. Ранком у

душі використайте ароматизовані мийні
засоби, щоб зарядитися енергією. Нане-
сіть небагато зволожуючого крему на
долоні й руки, щоб пом'якшити їх. Або
зробіть собі експрес-масаж, потерши
мочки й кінчики вух. Усе ще почуваєте
себе в'яло? Тоді прогуляйтеся. Свіже
повітря додасть сили та прояснить
думки.

Павло ГРищеНКО 

5 порад  для активного життя
Вам важко прокинутися? П’єте каву лише для того, щоб підтримати

бадьорість? Ми підкажемо вам, як використати природні джерела енергії
та багато чого досягти протягом дня.
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Майстри кулінарної професіїМайстри кулінарної професії

сьогодні без проблем можна
навчитися готувати пройшовши
необхідні курси, майстер-класи  у
самих відомих шеф-поварів, отри-
мати спеціальну освіту, дорости до
вищого розряду, але так і не стати
професіоналом кулінарного мис -
тец тва.  Для цього потрібен талант
та натхнення, бо хороший кухар це
насамперед митець, для якого
обрана ним професія - це призван-
ня, і який отримує велике задово-
лення від своєї роботи.

Саме такими кухарями є наші одно-
сельці: Інна Бовкун та Надія Хворостен-
ко, які готують смачні страви для най-
молодших жителів нашого села, що
відвідують дитячий заклад « Малятко». 

Інна Бовкун вже  близько десяти
років працює в цьому закладі,  і  вва-
жає, що знайшла себе  в цій професії.
Це саме та справа, яка приносить їй
задоволення. На початку своєї кар’єри
Інна готувала смачні  обіди на кухні сто-
личного офісу, та згодом перейшла до
дитячого садочка, де на неї чекала ста-
більна робота та щира вдячність дітво-
ри. 

Смачні страви Інни подобаються не
лише малим гурманам. У  цьому році на
масових  районних гуляннях, при-
урочених святкуванню масляної, саме
палатці, яка  пригощала учасників
гулянь від нашого села, де готувала
Інна Бовкун, було присвоєно перше
місце. А головними  дегустаторами
смачних млинців було районне керів-
ництво на чолі з народним депутатом
Петром Мельником та звичайні меш-
канці  нашого району. Для себе вона
давно визначилась, що для неї справа,
які вона присвятила усе життя, це щось
більше ніж робота.  До речі,  у молод-
шого сина Інни також визріває бажання
стати у майбутньому кухарем.  І можли-
во в нашому селі  буде нова династія
кухарів, для яких готувати, це є великий
процес творіння, а не звична справа.
В цьому році до кухні дитячого садочка
прийшла,ще один кухар – Надія Хворо-
стенко. Маючи розряд професійного
повара, а також невичерпну любов до
маленького населення цього закладу,
вона вже зарекомендувала себе з най-
кращої сторони,не дивлячись на те що

працює зовсім трішки.
Всі знають що дітки перебірливі до

їжі, але це не про вихованців цього
дошкільного закладу, вони з задово-
ленням, з’їдають ті страви які готують-
ся для них з любов’ю. Меню дитячого
садочка знаходиться під постійним
контролем не лише санітарно - епіде-
мічних служб,а й керівництва  цього
закладу, в особі Раїси Леонідівни
Горошко, головним принципом якої є
те,щоб діти були завжди ситі. Саме
тому, меню постійно оновлюється і
доповнюється новими стравами.  По
тій же причині  в дитячих тарілочках
дітки  не побачать напівфабрикатів,
сосисок і т.д.  Тут діє повний цикл при-
готування від свіжого продукту до гото-
вої запашної страви. Звичайно, робота
повара не з легких і потребує незви-
чайного терпіння та старання, бо вже
на  дев’яту ранку на малят повинний
чекати смачний сніданок, а на протязі

дня вони ще чотири рази сідають до
столу з задоволенням  смакуючи апе-
титні супчики, борщі, шніцелі, пудинги,
суфле, сирники,  запіканки, рагу, плов ,
та свою найулюбленішу страву - ліниві
вареники. Саме тому робота кухаря
дитячого садочка це цікавий творчий
процес в результаті якого на маленьких
гурманів чекають справжні шедеври
кулінарного мистецтва. Готуючи  для
діток Інна  та Надія  чітко та принципово
дотримуються правил, не допускаючи
на свою кухню  сторонніх  без відповід-
ного одягу,  головного убору та взуття
та підтримуючи тут  ідеальну чистоту та
порядок. У колективі про  них можна
почути лише приємне: добрі, відпові-
дальні, веселі, ну а  саме головне це те,
що їжа в них завжди смачна.  А смачна
їжа виходить у людей доброї натури, які
готові ділитися з нами частинкою своєї
доброти та  теплоти  вкладаючи її у
кожну страву, яку готують дійсно з
любов’ю.  

Ольга ЗАїКА

ЯКЩО ПРИГОТОВАНО
З ЛЮБОВ’Ю

хто з нас не полюбляє смачні страви?
І коли їх вміло приготувати, то кожному
це і корисно, і приємно. А тим більше
якщо мова йде про дітей. тому хочемо
розповісти про людей, які не тільки
вміють це зробити професіонально, а й
вкладають в свою роботу душу. це –
кухарі шкільної їдальні  Ольга Федосіїв-
на Родіна та Ніна Федорівна тритини-
ченко.   

Ольга Федосіївна працює в шкільній
їдальні з 1997 року, а Ніна Федорівна при-
йшла в навчальний заклад на два роки пізні-
ше. За 13 років спільної праці вони завжди
трудились злагоджено та все встигали і
отримували тільки похвалу. 

«Робочий день у шкільній їдальні роз-
починається о пів-на сьому ранку і закінчу-
ється в три години. Але іноді і пізніше. Коли
потрібно приготуватися до наступного дня,
то залишаємося і на довше. 

Раніше було більше учнів старших класів.
А нині – учнів з початкової школи. Та загаль-
на кількість школярів зросла, тому працю-
вати доводиться більше», – каже Ольга
Федосіївна.  

«Кожна з нас працювала  на посаді стар-
шого кухаря  і  тому знаємо, як організувати
усі процеси, –  продовжує Ніна Федорів-
на. – Хочу відзначити: діти нам допома-
гають і накривати столи, і посуд мити. Різні
є помічники, але якщо брати взагалом, то
чергують всі добре. 

Звісно є деякі діти, яким не дуже це подо-
бається робити, але більшість все ж таки
допомагають добросовісно. Взагалі учні –
виховані. Після себе обов’язково приби-
рають та і вчителі контролюють ситуацію. 

Нас радує те, що в цьому році прийшли
нові вчителі і вони  дуже гарно ставляться
до дітей. Дивляться, щоб поїли добре, щоб
тарілку за собою прибрали і наголошують
на тому, що це смачно і корисно. 

– Продукти нам привозять на замовлен-
ня свіжі: м'ясо, печінку, курятину, – розпові-
дає Ольга Федосіївна. – Обов’язково слід-
куємо за термінами реалізації, бо здоров’я
школярів – понад усе. А взагалі ми намагає-
мося, щоб у нас був широкий асортимент.

Це і молочні продукти, кава, чай, кисіль,
соки, компоти. Обов’язково присутні перші
страви, гарніри, – доповнює Ніна Федорів-
на.  

З самого дитинства Ольга Федосіївна
разом з сестрою вчилася готувати вдома,
бо мама була на роботі. Іноді  страви вихо-
дили, а іноді і не дуже. Так і вчилися. Потім
розподілили з сестрою дні і готували по
черзі. Закінчивши кулінарне училище, з
самого початку Ольга Федосіївна працюва-
ла у шкільних їдальнях. Але хотілося, щоб
місце роботи було ближче до дому. Тому

почала працювати у шкільній їдальні своєї
рідної Петропавлівки. 

А от Ніна Федорівна, котра, до речі, меш-
кає в Петропавлівці з 1969 року, розпочина-
ла свою кухарську працю в технікумах.  Нині
дуже задоволена з того, що працює в
шкільній їдальні. І дуже радіє, що дітки
завжди з великим апетитом смакують її
випічку: пампушки та різноманітні кренде-
лики і ватрушки. 

Найбільше їй запам’ятався 2009 навчаль-
ний рік. Дітки були такі дружні і мали добрий
апетит. Тільки продзвенить дзвоник, вони
вже тут як тут і завжди були задоволені.

«Найбільше приємно те, коли дітлахи
з’їдають все. І це радує серце. А от вже коли
хтось, навіть не пробуючи, відносить обід на
кухню, то це викликає негативні емоції. 

Звичайно, всім догодити неможливо, тим
більше, що зараз дітки балувані. Я коли
готую вдома, то знаю, хто що любить і то не
завжди всім до душі. Що ж тоді вже казати
про шкільну їдальню!  

Нині в нас, як ми говорили вище, стало
більше учнів початкової школи. Проте вони
їдять менше. Дехто вибірково ставиться до
їжі. А, можливо, ще до обіду перебивають
апетит різнимижувальними гумками чи
цукерками.

Улюбленою стравою у дітей є випічка. Різ-
номанітні рогалики, кренделики, пиріжки та
пампушки. Ще, звичайно, люблять сосиски.
Колись був такий рік, що дітки дуже полюб-
ляли з повидлом випічку, а зараз чогось не
дуже, більше подобаються крендель з цук-
ром та ватрушка, – розповідає Ольга Федо-
сіївна.

Хочу розповісти й про родини працівниць
їдальні.  У них – дружні сім’ї, приємні взає-
мини, а улюбленці  – онуки.    

Як і годиться старшим жінкам у родині
обов’язково намагаються підказати дочкам
та невісткам у готуванні. Бо самі пам’ятають
ті роки, коли були молодшими, експери-
ментували з новими рецептами. Вважають,
що обов’язково потрібно щось порадити
молодим, передати зміст кухарських сек-
ретів. 

Тож, поспілкувавшись зі шкільними куха-

рями, я зрозуміла, що батькам нічого хви-
люватися за своїх дітей. Бо з таким став-
ленням до справи, з таким умінням, побою-
вання – зайві. А головне – все приготоване
з любов’ю та за усіма санітарними норма-
ми. 

Хочу висловити свої щирі почуття шани,
поваги й жіночого захоплення за невтомні
руки, за ту любов, з якою ці поважні жінки
ставляться до наших діточок, наче до рід-
них. Маємо надію, що вони ще довго будуть
нас радувати своїми шедеврами. 

Анна РЯБКОвА

ЯКІСНЕ ХАРЧУВАННЯ –
Ї Х ПОКЛИКАННЯ

Приготування: розмочити
дріжі у кипяченій охолодженій
воді, додати борошна, добре
вимішати, додати вершове
масло та вбити яйця, знову
добре вимішати. Сформувати
з тіста пампушки помазавши
взбитим білком і в піч.

ФІРМОвІ  РецеПти вІД НАШих КухАРІв 
Ліниві вареники Пампушки

Тісто:
7кг творогу;
1кг муки;
15 яєць;
0,5 кг цукру
1 ст. ложка солі;

1 пачечка ваніліну.
(замішуємо, нарі-
заємо шматочка-
ми, відварюємо в
кип’ячі воді)

Тісто:
8 кг борошна;
10 яєць;
150 г вершкового масла;
дріжджі сухі; 
цукор, сіль за смаком 

Ніна Федорівна та Ольга Федосіївна під час робочого процесу

Інна Бовкун 

Надія хворостенко

Соус:
0,5 сметани;
400гр масла;
200гр цукру;
Ванілін.
(проварюємо 5 хв, поли-
ваємо готову страву)
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АНАлІЗАНАлІЗ
впливу регуляторного актувпливу регуляторного акту

проекту рішення виконавчого комітету Петропавлівської 
Борщагівки сільської ради 

Києво-святошинського району  Київської області 
«Про затвердження тарифів на оплату послуг з утриманя будинку споруд та

прибудинкової території ТОВ “Управдом “Петропавлівський”
Назва регуляторного органу - виконавчий комітет сільської ради 
Назва документу - «Про встановлення тарифів на оплату постуг з утримання

будинку, споруд та прибудинкової території тОв «управдом «Петропавлівсь-
кий» 

Розробник аналізу регуляторного впливу - товариство з обмеженою «управ-
дом «Петропавлівськнй»

Опис проблеми.
ТОВ "Управдом "Петропавлівський" є управитель та балансоутримувач житлового

будинку №1 по вулиці Львівська села Петропавлівська Боршагівка і відповілно до
положень ст.19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» має право
визначати Виконавця (-їв) і житлово-комунальних послуг або самостійно власними
силами надавати житлово-комунальні послуги відповідно до норм чинного законо-
давства України.

Виконавцем відповідно до Закону є суб'єкт господарювання, предметом діяльності
якого надання  житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов догово-
ру.

Виконавець зобов'язаний підготувати та укласти з власниками (наймачами) квар-
тир.орендарями нежитлових приміщень у житловому будинку договір на надання
житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов
його виконання згідно з типовим договором, в якому вказується тариф на житлово-
комунальні послуги.

А відповідно Споживач зобов'язаний укласти договір на надання житлово-кому-
нальних послуг підготовлений Виконавцем на основі типового договору (ч. З ст. 20
Закону України «Про житловокомунальні послуги»)

В свою чергу, відповідно до п. 2 Порядку формування тарифів на послуги з утри-
мання будинків споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від червня 2011 р. за N 869, тариф на послуги з утриман-
ня будинків і споруд та прибудинкових територій - це вартість надання таких
послуг, розрахована на основі економічно обгрунтованих планованих (нормативних)
витрат з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість.

Тариф на послуги розраховується окремо за кожним будинком залежно від запла-
нованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для забезпе-
чення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і
споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг згідно з додатком
до цього Порядку.

Згідно зі ст. ст. 7, 14, 21 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та п. 2
Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин-
кових територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня
2011 р. за N 869, Виконавець послуг подає їх розрахунки на затвердження органам
місцевого самоврядування в порядку встановленому законодавством. З чого слідує,
що послуги надаються з урахуванням встановленого рішенням органу місцевого
самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг.
Копія такого рішення є невід'ємною частиною договору про надання послуг.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
органи місцевого самоврядування встановлюють ціни/тарифи на житлово-комуналь-
ні послуги відповідно до закону.

На підставі вищевказаного ТОВ "Управдом "Петропавлівський" розробив тарифи
на послуги з рішенням органу місцевого самоврядування відповідно до їх повнова-
жень, визначених законом. 

Цілі регулювання.
Запропонованим проектом рішення виконавчого комітету сільської ради «Про

затвердження тарифів на оплату послуг з утримання будинку, споруд та прибудинко-
вої території ТОВ «Управдом «Петропавлівський» пропонується встановити тарифи
на послуги з утримання будинку, споруд та прибудинкової території будинку № 1 по
вул. Львівська с. Петропавлівська Борщагівка.

Окрім тарифу на послугу з управління житловим комплексом, що відповідно до
положень частини 4 Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом
або комплексом будинків і споруд, затверджених Наказом № 13 від 02.02.2009р.
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, належить до
третьої групи житлово-комунальних послуг затвердження тарифів, що згідно зі стат-
тею 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлює, що третя
група - це ціни/тарифи, які визначаються виключно за домовленістю сторін, тобто не
потребують  затвердження органом місцевого самоврядування.

Прийняття даного рішення дає змогу надавати Споживачам (власникам квартир,
нежитлових приміщень, іншим мешканцям будинку та орендарям) якісні послуги з
обслуговування будинку та прибудинкової території та утримання будинку та прибу-
динкової території в належному стані, що забезпечить:

– технічне обслуговування будинку, спрямоване на підтримку справності елементів
будівель чи заданих параметрів та режимів роботи технічного обладнання;

– безпечне та безперебійне функціонування будинку, інженерних мереж та облад-
нання протягом установленого терміну служби будинку;

– контроль за станом будинку та прибудинкової території, забезпечення справно-
сті, працездатності, наладки і регулювання інженерних систем тощо; своєчасний тех-
нічний огляд жилих будинків; прозорість розрахунків споживачів.

Механізми регулювання. Альтернативи.
Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення про

встановлення тарифів на оплату послуг з утримання будинку, споруд та прибудинко-
вої території ТОВ «Управдом «Петропавлівський».

Рішення виконавчого комітету сільської ради «Про затвердження тарифів на оплату
послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території ТОВ «Управдом «Пет-
ропавлівський» у разі його прийняття, буде єдиним процедурним документом відпо-
відно до якого Споживачам (власникам квартир, нежитлових приміщень, іншим меш-
канцям будинку та орендарям) буде проводитись нарахування плати за послуги з
утримання будинку та прибудинкової території, окрім послуги з управління житловим

комплексом.
Альтернативи не вбачається, оскільки у разі неприйняття рішення з цього питання

порушується режим надання послуг, що може призвести до негативного впливу з
належного утримання будинку та прибудинкової території. Крім того, надання послуг
з утримання будинку та прибудинкової території має бути у відповідності до вимог
діючого законодавства України, тобто тарифи на ці послуги має перевірити та
затвердити орган місцевого самоврядування.

Термін дії акту.
Постійно. Термін дії регуляторного акту може бути змінений після втрати чинності

Законів України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. за  N869 або у разі зміни
економічно обґрунтованих планованих витрат, що враховуються під час визначення
повної собівартості послуг, планованого прибутку та податку на додану вартість та
відповідному зверненні ТОВ «Управдом «Петропавлівський» про затвердження нових
тарифів.

Вигоди.
– якісні послуги з утримання будинку та пибудинкової територій підвищеної якості;
–забезпечення контролю за станом будинку та прибудинкової території, забезпе-

чення справності, працездатності, наладки і регулювання іеженерних систем тощо;
– своєчасна ліквідація товарів;
– мінімізація скарг споживачів
Показники результативності та заходи їх відстеження:
У результаті проведення як базового, так і повторного досліджень будуть досліджу-

ватись та вивчатись такі показники якості надання послуг, такі як:
– кількість скарг та проблеми у забезпеченні безперебійними послугами;
– кількість скарг стосовно неналежного обслуговування споживачів: тривалий тер-

мін розгляду заяв, запитів, скарг, звернень за телефоном тощо.
У разі виявлення неврегульованих або проблемних питань, які передбачаються

встановлювати шляхом якісних і кількісних показників дії цього акту, буде розглянута
можливість ї виправлення шляхом внесення відповідних змін до рішення.

Директор тОв 
«управдом «Петропавлівський»

в. в. Михайленко 

виКОНАвЧий КОМІтет
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради 

Києво-святошинського району Київської області
Рішення №____________  від"____"___________2012р.

«Про затвердження тарифів на оплату послуг з утримання будинку, споруд

та прибудинкової території ТОВ «Управдом «Петропавлівський»
На розгляд сесії Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Свято-

шинського району Київської області надійшло подання Товариства з обмеженою
відповідальністю “Управдом “Петропавлівський” з проханням розгляду та затверд-
ження тарифів на послуги з утриманя будинку та прибудинкової території. Розгля-
нувши «Аналіз впливу регуляторного акту», підготовлений ТОВ”Управдом “Петро-
павлівський” та експертний висновок постійної депутатської комісії з регуляторної
політики, керуючись вимогами Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” від 21.05.2004р. № 280/97-ВР, Закону України “По житлово-комунальні
послуги” від 24.06.2004р. № 1875-IV та Постанови Кабінету Міністрів України “Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні
послуги” від 01.06.2011 р. N 869, Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада
Києво-Святошинського району Київської області,-

виРІШилА:
1. Затвердити та ввести в дію з “__”___________2012р. тарифи на послуги з утри-

мання будинку та прибудинкової території (без урахування тарифу на послугу з
утримання житлового комплексу) Будинку № 1, що знаходиться за адресою: Київсь-
кої обл., Києво-Святошинського р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівсь-
ка, із розрахунку за 1 кв.м загальної площі квартири або нежитлового приміщення
на місяць:

1.1. Прибирання сходових кліток, в т.ч. підвалу – 0,87 грн. 
1.2. Прибирання прибудинкової території – 0,86 грн.
1.3. Вивезення твердих побутових відходів (збирання,    зберігання, перевезення,

перероблення,    утилізація, знешкодження та захоронення) – 0,26 грн.
1.4. Служба аварійного виклику – 0,07 грн.
1.5. Технічне  обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного

водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливної каналізації та з ліквіда-
ції аварій у внутрішньобудинкових мережах  - 0,60 грн.

1.6. Дизенсекція - 0,04 грн.
1.7. Миття контейнерів для сміття – 0,05 грн.
1.8. Дератизація – 0,03 грн.
1.9. Обслуговування димовентиляційних каналів – 0,13 грн.
1.10. Проведення поточного ремонту конструктивних елементів, внутрішньобу-

динкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопо-
стачання та зливної каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зов-
нішнього упорядження, розташованих на закріпленій, в установленому порядку,
прибудинковій території відповідно до затвердженого кошторису – 0,00 грн.

1.11. Поливання дворів, клумб, газонів -0,06 грн.
1.12. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території,

призначеної для проходу  та  проїзду,  протипожеледними  сумішами – 0,72 грн.
1.13. Експлуатація номерних знаків – 0,01 грн.
1.14. Освітлення місць загального користування і підвальних приміщень, підкачу-

вання води, усунення аварій -  0,96 грн.
1.15. Накладні витрати -  1,07 грн. ( 2101,00 грн. на місяць).
1.16. Прибуток з надання послуг управління житловим комплексом:

для І групи споживачів (населення) – 1,00 грн.
для ІІ групи споживачів (бюджетні організації та установи) – 1,50 грн.
для ІІІ групи споживачів (всі інші споживачі, крім споживачів першої та другої

груп)– 2,00 грн.
2. ТОВ “Управдом “Петропавлівський” при зміні вартості матеріалів, обладнання,

вартості послуг підрядних організацій, мінімальної заробітної плати і т.п. подавати
на затвердження відкориговані тарифи на послуги з утримання будинку та прибу-
динкової території.

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника сільського
годови з виконавчої роботи - Оболонського О.І.

сільський голова                                             О.І. Кодебський

Важливим моментом життя громади є гласність і прозорість рішень виконко-

му сільської ради, сесій, які погоджують тарифну політику в наших населених

пунктах. Щоразу перед затвердженням тарифів наша газета друкує матеріа-

ли, які виносяться на вселюдне обговорення мешканців села з тим, щоб усі

побажання і пропозиції максимально були враховані. Цього разу читачі мають

ознайомитися з документами організації управдому “Петропавлівський”.

ПРО
еКт
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Як виховати в дитині дбайливість, бережливе
ставлення до речей?

Навчаючи малят діяти з предметами, поясніть, що
іграшки, посібники, речі тоді лише слугують довго,
якщо з ними поводяться акуратно: «Кубики після гри
складають в коробку, інакше картинки на них затруть-
ся, відклеяться і ними не можна буде гратися». Пока-
жіть: «Ось так їх вкладають – рівненькими рядочками,
щільно прикладають один до одного. Бачиш, тепер
кришка коробки вільно закривається, і кубики не роз-
губляться».

Допомагаючи дитині роздягатися поясніть: «Речі
складають акуратно, ось так: спочатку капці – їх
постав біля ліжка, потім сорочку, колготи. Усе це аку-
ратно повісь на стільчик. Тобі зручно буде одягатися
вранці, бо все вже напоготові, ніщо не зімнеться,
бери та одягай!».  Якщо дитина розуміє мету своїх дій,
у неї легше формуються навички охайності.

Як запобігти формуванню заниженої 
самооцінки малюка?

Діти зі зниженою самооцінкою ростуть невпевне-
ними в собі, стривоженими, замкненими, приховани-
ми. Такі малюки погано почуваються в колективі,
завжди задовольняються другорядними ролями. На
заняттях такі діти зазвичай тихі і пасивні.

Знижена самооцінка формується, як правило, у тих
родинах, де до дитини пред’являють непомірні вимо-
ги, де її ініціатива постійно обмежується, її осаджують
на кожному кроці, суворо караючи за найменшу про-
вину: замикають у порожній кімнаті, всаджують на дві
години на стілець і не дозволяють рухатися, а частіше
безперервно лають, фіксуючи увагу виключно на її
недоліках та вадах.

Батьки, уважно придивляючись до своєї дитини,
знаючи її індивідуальні особливості, повинні потурбу-
ватися про те, щоб не допустити таких небажаних від-
хилень в особистісному розвитку малюка. Для цього
батькам можна порадити ставитися більш уважно до
особистості дитини, не перебільшуючи та не змен-
шуючи її можливостей,а ще – допомогти синові чи
доньці правильно та об’єктивно оцінювати себе.

Чи обов’язково для дитини дотримуватися
певного режиму дня?

Режим – точно встановлений порядок життя – не
вигадка фахівців. У його основі – багатовікове спосте-
реження за розвитком природи та фізіологічними
процесами людини. На цій основі фізіологи, гігієністи,
педагоги розробили науково обґрунтовані рекомен-
дації з організації життя людини, з розумної зміни
видів її діяльності.

Дитині встановлюють постійний режим дня, якого
необхідно чітко дотримуватися. Це сприяє її правиль-
ному розвиткові, привчає до дисципліни, формує
уявлення про обов’язки.

На науковій основі доведено, що прийом їжі, вкла-
дання спати, прогулянки, ігри – усе це сприяє зро-
станню, зміцненню здоров’я та врівноваженому пси-
хологічному стану дитини.

що потрібно знати батькам про 
істеричні реакції дитини?

У деяких сім’ях, де є лише одна дитина, їй приді-
ляють багато уваги, за першою вимогою виконують
усі її примхи та забаганки. Така дитина прагне мати
тільки задоволення,уникає труднощів, бо долати їх
вона не вміє. Будь-які складнощі, перепони у такого
малюка викликають крик та сльози. У таких дітей роз-
вивається прагнення бути завжди в центрі уваги, віді-
гравати першу роль, викликати захоплення оточую-
чих. Якщо ж це не вдається, то з’являються серйозні-
ші нервовості. Вони виражаються в різних розладах.
Іноді істеричні припадки можуть мати перебіг у вигля-
ді знепритомнення з підвищеною пітливістю, почер-
вонінням або зблідненням шкіри, підвищенням тем-
ператури тощо.

У дошкільників такий приступ виражається зазви-
чай у тому, що вони падають на підлогу або землю,
починають розмахувати руками і совати ногами,
кричати.

Якщо батьки виконують висловлені в такий спосіб
вимоги дитини, то сприяють тому, що такий метод
добиватися бажаного закріплюється, стаючи звич-
кою.

АКтуАльНІ ПОРАДи ДлЯ БАтьКІв ДІтей
МОлОДШОГО ДОШКІльНОГО вІКу

допоможи
котику знайти

потрібну доріжку
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В суботу, тринадцятого жовтня на
місцевій «Козак-арені» відбувся черго-
вий матч «Чайки». Петропавлівці при-
ймали гостей із Музич, що міцно закрі-
пилися у самій середині турнірної таб-
лиці та займали на той момент одинад-
цяте місце.

Холодна погода не налякала вболі-
вальників і подивитися на матч їх при-
йшло більш ніж вдосталь. Причому
присутніми були не лише фани
«Чайки». Хоча їх традиційно була пере-
важна більшість.

Матч розпочався рівно о 15.00.
Перші хвилини поєдинку обидві коман-
ди грали надобережно, намагаючись не
допускатися жодних помилок. Адже, зва-
жаючи на досить непогані атакуючі показ-
ники обох команд, можна було зробити
висновок, що за кожну допущену помилку
вони можуть бути покараними. Ця, так
звана обережність, тягнулася протягом
усього першого тайму. І лише наприкінці
гостям вдалося провести атаку, яка завер-
шилася голом. Після провалу у захисті,
нападник гостей зі штрафного майданчи-
ка розстріляв ворота господарів,  відкрив-
ши рахунок (0:1). Одразу після пропуще-
ного м’яча господарі провели швидку та
відносно небезпечну атаку, яка, нажаль,
закінчилася ударом вище воріт. Тож на
перерву команди пішли за мінімальної
переваги гостей.

Другий тайм розпочався значно жваві-
ше. Видно було, що  господарі поля хочуть
забити, якомога швидше. Адже, якщо
вони дійсно мають наміри зайняти другу
сходинку таблиці,  нічия їх аж ніяк не влаш-
товувала. Отже, «Чайка» захопила ініціати-
ву вже з перших хвилин другого тайму.
Постійно контролюючи м’яч, вони час від
часу проводили доволі небезпечні атаки
на ворота суперника. Особливою активні-
стю знову виділявся Фарід Алі, що перей-
шов до «Чайки» зовсім
недавно та вже встиг стати
одним із найважливіших
гравців команди. Саме він,
зробивши швидкісний
фланговий прохід, виконав
точний навіс на сьомого
номера господарів Мануй-
ленка. Той не схибив. Раху-
нок було зрівняно вже на
початку другого тайму, тож
«Чайка» мала усі шанси
здобути потрібні три очки. 

Їх атаки продовжува-
лись. Одна за одною. І зда-
валось ось-ось і рахунок
стане 2:1 і всі, нарешті,
зітхнуть з полегшенням.  Та
на наступний гол довелось

трішки зачекати. Близько двадцяти хви-
лин чайківцям не вдавалося створити
нічого путнього зі своїх атак. На якийсь час
вони навіть віддали гостям ініціативу і ті
мали кілька шансів аби вийти вперед. Та,
врешті-решт, все стало на свої місця.
Після майстерного штрафного удару гол-
кіпер гостей відбив м’яч перед  собою.
Першим на добиванні був Василь Бля-
харський, який чітким ударом вивів
«Чайку» вперед (2:1).

Після цього господарі замість того аби
сісти в оборону та намагатися втримати
рахунок, навпаки кинули ще більше сил в
атаку. І вже зовсім скоро це дало свої
плоди. Тепер вже забив той, хто по праву
заслуговував на це. Фарід Алі втік від
захисників та, вийшовши один-на один з
воротарем, без проблем його перекинув ,
зробивши цим самим рахунок (3:1). Цей
рахунок і протримався до кінця матчу. Тож
«Чайка» отримала чергові три очки.

Інша петропавлівська команда «Чайка-
2» грала днем пізніше. На тій же «Козак-
арені» вони поступилися гостям з Тарасів-
ки з рахунком 3:5. М’ячами за господарів
відзначилися: Ігор Черниш, Роман Ситник
та Олександр Ситник. 

Ігор ЧеРНиШ

До цих пір у повсякденному житті нас
оточують різного роду повір'я і при-
кмети. це суттєва область народного
світогляду, цілий світ, що складався
протягом століть. всі народні прикме-
ти і забобони - ідуть своїми коренями в
глибоку старовину. Наші слов'янські
предки уявляли світ, що знаходиться в
постійній боротьбі добра зі злом.
Кожна з цих сторін поперемінно брала
верх над іншою і в природі або в долі
людини відповідно відбувалися спри-
ятливі або несприятливі події. Нама-
гаючись вловити закономірності цих
подій, у людей складалися погані і
хороші прикмети і забобони.

Так що ж насправді позначають народні
прикмети? 

Усім відома прикмета, що першою  у
новий дім повинна зайти кішка,  бо саме
вона здатна визначити в будинку позитив-
ні і негативні місця: вона лягає на енерге-
тично несприятливі зони і нейтралізує їх. А
собака, навпаки, вибирає сприятливі
місця, на яких рекомендується облашто-
вувати спальню.

Поширена прикмета, що забороняє
свистіти в хаті, теж пов'язана з надприрод-
ним розумінням ото-
чуючого. Свист нага-
дує завивання вітру,
який може завдати
шкоди домашньому
господарству, унести
добро.

Мити і підмітати під-
логу відразу після від-
ходу родича або гостя
не можна, тому що це
може нашкодити цій
людині. Знищувати ще
збережені його містич-
ні сліди – все одно, що
виганяти його з дому.

Вітатися і прощатися на порозі – до
сварки. Справа в тому, що поріг займає
особливе місце в системі символів
слов’янських прикмет. Це якась межа між
житлом і зовнішнім світом, і неналежну
поведінку може залучити нечисту силу. До
того ж, вітати людину або прощатися з
ним на порозі суперечить правилам при-
стойності.

Зберігати розбитий посуд – до нещастя.
Такий посуд уособлює нецілісність,
ущербність, і зберігання її в будинку може
накликати розбіжності в сім'ю. Сюди ж від-
носиться звичай бити посуд на весіллі, що
уособлює прощання нареченої з невинні-
стю.

Увечері сміття не викидай: можуть обі-

красти. Після заходу сонця, ще по давнім
слов'янським уявленням, починає панува-
ти нечиста сила. Також сміття вважається
притулком неприкаяних душ, тому і небез-
печно, і негоже позбавлятися від нього
ближче до ночі.

Ікона впала – до небіжчика. Причина
цього повір'я криється у ставленні до ікони
як до покровительки людської душі. На
іконах  зображені ті, кому людина молить-
ся про здоров'я і благополуччя, і падіння
святого образу сприймається як потрясін-
ня. Подібні вірування пов'язані з портре-
том людини і з розбитим дзеркалом.

По-особливому слов’яни ставилися до
хліба, що дуже помітно в прикметах. 

Не можна викидати хліб, краще згодува-
ти його птахам, тим більше що вони
уособлюють душі померлих. 

Хліб – символ єдності родини, звідси
вираз «відрізана скиба» і прикмета: якщо
хліб у печі роздвоївся, виїде хтось з домо-
чадців.

Хліб – це одухотворена істота, він все
відчуває, може образитися і позбавити
будинок свого заступництва. 

Хліб не випікається – до розлуки або
розорення. Вважалося, що душі померлих

харчуються арома-
том хліба, який випі-
кається, і якщо він не
випікається, зна-
чить, душі предків не
відвідують будинок,
не оберігають його.

Також забороня-
лося прибирати в
будинку, поки випі-
кається хліб, а то
достатку не буде.
Будь-який шум
може налякати і
образити його. Хліб
треба поважати, і

займатися тільки однією справою.
І наостанок не можна не сказати про

сіль. Розсипати сіль – до сварки. Вся спра-
ва в тому, що на Русі сіль тривалий час
була дуже дорогим продуктом. Також, солі
боїться нечиста сила (звідси звичай
зустрічати гостей хлібом-сіллю). Щоб
уникнути неприємностей після того як
розсипали сіль, народна мудрість радить
тричі плюнути через ліве плече або
посміятися. Адже за лівим плечем – біс, і
такими діями ви покажете, що не боїтеся
підступів нечистої сили і не засмучуєтеся
через дрібницю.

Нарешті, важливо зауважити, що все, у
що ми віримо, збувається, тому вірте тіль-
ки в хороше!

те, в щО вІРЯть Чи
Не вІРЯть люДи

ВітанняВітання

ВітанняВітання

в ці дні приймає вітання вчитель  Пет-
ропавлівсько-Борщагівської школи 
тАМАРА стеПАНІвНА КОМАРОвА.

щаслива та, кого шанують люди,
За чуйність, за тепло душі.
Нехай здоров’я й сил прибуде,
Нехай до серця старість не спішить.
хай квітне і не в’яне радість,
хай багато літ зозуля накує.
хай вода дасть сили, а роса – здо-
ров’я,
все, що треба більше, хай Господь
дає!

Ольга Ананіївна Гладченко
виконком сільської ради

Допоможімо врятувати!Допоможімо врятувати!

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  довготривалого
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! 

Реквізити для переказу коштів: Р/р: 26203601818305,
МФО 305299 в банку «Приват Банк», ІПН 2131518796 або на

картку “Приват банк” К/р: 4627087892874951  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.

П о з д о р о в л я є м о  зП о з д о р ов л я є м о  з ю в і л е є мю в і л е є м !!

ЧАйКА ПеРеМАГАє у
вАжКІй БОРОтьБІ

Друзі вітають сім’ю Павлюченків Ірину і Павла з народжен-
ням дочки. Бажають здоров’я дитині, сімейного тепла та
затишку в оселі щасливій сім’ї, гармонії в душі, доповнен-
ня один одного, життєвої наснаги, благополуччя  в родині і най-
головішне – нескінченної любові, щастя на все життя.

Друзі родини, виконком сільської ради  


