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ПРиКлАд для ГРядУЩих ПОКОлІНь

Подіÿ 5-річчÿ  – вибори до Верхов-
ної Ради України відбулисÿ минулої
неділі. Вони проходили на 4 дільни-
цÿх сіл Петропавлівська Борщагівка і
Чайки. Завдÿки чіткій організації
роботи вони дали змогу повною
мірою стати кожному нашому одно-
сельчанину учасником виборчого
процесу – зробити власний вибір на
користь того чи іншого кандидата в
депутати, а чи  певної політичної пар-
тії.

Утім , щоб забезпечити волевиявлення
громадян сільська рада здійснила цілий
ряд організаційних заходів. Вони були
спрямовані на чітку роботу кожної діль-
ниці. Причому з метою забезпечення
готовності дільничних комісій до роботи
напередодні голосування  усі нюанси
справи було обговорено на засіданні
виконкому сільської ради. Причому було
вирішено: призначити відповідальних
працівників апарату сільради на кожну
дільницю. І, таким чином, організованість
на виборах була повсюдною. 

З іншого боку, з метою забезпечення
порядку й законності під час волеви-
явлення  до цієї роботи долучилися не
тільки наші дільничні міліціонери, а й
спецпідрозділ з охорони громадського
порядку “Дельта плюс”. Все це й сприяло
тому, що вибори пройшли чітко, органі-
зовано й прозоро, що забезпечило
справжнє й осмислене голосування кож-
ного члена громади на користь претен-
дентів на мандати народних депутатів
України.

Слід відзначити, що, як і завжди, склад
дільничних комісій був вельми презента-
бельним. Тут і вчителі школи,  і працівни-
ки провідних підприємств, організацій та
установ села, видатні спортсмени.
Серед них – ще недавно завідуюча відді-
лом сім’ї, молоді і спорту Києво-Свято-
шинської райдержадміністрації  Людми-
ла Шпаченко,чемпіонка світу з тайського
боксу, чемпіонка Європи з боксу Наталія
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Гарний настрій у сільського голови  Олексіÿ Кодебського: 
голосуваннÿ проходить чітко й організовано 

Продовженнÿ на 2 стор.

Щоразу, коли виконком Петропавлів-
сько-Борщагівської сільської ради зби-
раєтьсÿ на засіданнÿ, то найважливішим
чинником оцінки тієї чи іншої ситуації є
відповідальність за прийнÿттÿ рішеннÿ
щодо питань, винесених на розглÿд.
Саме таким і було останнє зібраннÿ
виконкому, ÿке вів сільський голова
Олексій Кодебський.

Утім, порядок денний останнього засідан-
ня містив якраз ті питання, які потребували
чіткого прийняття рішень: про стан дотри-
мання містобудівного законодавства на
території населених пунктів сільської ради,
про проведення осіннього місячника благо-
устрою, про розгляд питань ради опіки і пік-
лування тощо.

З інформацією щодо стану дотримання
містобудівного законодавства перед присут-
німи виступила архітектор сільської ради
Тетяна Резванюк. Давши розгорнуту харак-
теристику стану справ з зазначеного питан-
ня, Тетяна Іванівна відповіла на ряд запитань
членів виконкому (в одному з найближчих

номерів газети ми вмістимо інтерв’ю з цього
приводу). У прийнятому рішенні діяльність
підприємств, організацій, установ, розташо-
ваних на територіях сіл Петропавлівська
Борщагівка і Чайки, а також  господарювання
громадян при забудові присадибних ділянок
у наших населених пунктах, спрямовані на
цілковите і чітке дотримання містобудівних
норм і правил, які мають узгоджуватися з
сільською радою.

Важливим питанням, яке також предметно
обговорювалось на засіданні виконкому
сільської ради, стало оголошення осіннього
місячника благоустрою територій наших сіл.
З цим питанням перед учасниками засідання
виступив директор Комунального підприєм-
ства “Благоустрій” Володимир Зелений.
Затверджені заходи сприятимуть тому, що
благоустрій, стан довкілля будуть утримува-
тися в належному стані.

Члени виконкому також розглянули депу-
татське звернення щодо створення благо-
дійного фонду  по очищенню річки Нивка. 

Інф. “Трибуни”.

Кожне рішеннÿ – відповідальне

28 жовтнÿ Україна відсвÿткувала 68
річницю  визволеннÿ від фашистських
загарбників.  Понад 10 мільйонів людсь-
ких життів, три довгих роки надзвичай-
них випробувань, втрат, неймовірних
страждань  стали страшною ціною сьо-
годнішнього миру.  Ціною, ÿку заплачено
за тишу мільйонами життів...     

Славна історіÿ визволеннÿ України, ÿк і
всієї війни, писаласÿ доблестю і самопо-
жертвою воїнів, імена ÿких назавжди
лишатьсÿ у книзі нашої пам’ÿті під
назвою: «Ми їм завдÿчуємо життÿм».
Саме про таких воїнів – наших землÿків і
піде далі мова. 

Про фронтовика, на долю ÿкого випало
відчути всі перипетії війни: страшне
життÿ під окупантським ігом та жахи
бойових дій  на передовій ми розповімо
далі. Йдетьсÿ про 84-річного  жителÿ
нашого села Павла Андрійовича  Олімбі-
євського.

Він народився 22 червня 1928 року на
Одещині в сім’ї селян. Батько був інвалідом
першої світової. На згадку про ту війну йому
залишився біль від бойових поранень та
Георгіївський хрест Російської імперії. За
бойові заслуги Андрію Олімбієвському
царем була  видана  нагорода – десять золо-
тих рублів, які щомісячно виплачувалися
герою війни. На ці кошти родина і розжила-
ся, бо за десять золотих можна було при-
дбати коня, чи корову. Тому господарювали
на рідній землі, трудом своїм добро нажива-
ли. А потім прийшла радянська влада та роз-
куркулення... 

Тяжко переживав батько ті події. Говорив:
«Зле робить радянська влада, що знищує
господарів». Павло Андрійович вважає,що
мав батько рацію,говорячи ці слова, бо
впродовж  довгих років свого життя бачив,
як непросто було селу оговтатись від зни-
щення сільської еліти, яка любила землю і
вміла на ній господарювати.

У родині Олімбієвських було двоє дітей –
Павло та старший на два роки брат, про
якого, нажаль,  лишилась тільки світла
пам'ять. А ось на  тринадцятиріччя життя
доля зробила хлопцеві неочікуваний  “пода-

рунок”: саме в день народження німці кину-
ли бомби на ранковий Київ,тим самим роз-
почавши другу світову війну.  

Юнак пережив  часи  окупації  рідного
краю  німецькими  загарбниками стійко.
Часи, коли по його  землі топталися вороги,
грабували, катували, не просто гнітили, а
викликали ненависть. І він  нічого не міг
подіяти,вірячи в те, що настане час розпла-
ти.  

Навколо села, в якому проживала родина
Олімбієвських, росли ліси, де вели своє
героїчне життя партизани.  І мати, яку німці
змушували цілий день працювати в колгоспі,
увечері пекла хліб та готувала їсти партиза-
нам. Саме цим жила родина – допомогою
захисникам Вітчизни, під страхом  розкрит-
тя робила  свій  героїчний  внесок до великої
перемоги.  

Під час окупації шістнадцятирічного Павла
було  відправлено до ешелону для вивезен-
ня до Німеччини. Та дорогою юнакові поща-
стило вирватися з пропахлого  смородом
вагону й утекти. 

Принциповість і відповідальність –
ось риси, притаманні члену виборчої

дільниці села Чайки  Наталії Бірюк

Продовженнÿ на 3 стор.

Вперше до виборчої дільниці прийшла
голосувати жителька Петропавлівської 

Борщагівки Світлана Бабієнко
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У БлАГОУСТРОї
дРІБНиЦь Не

БУВАє

Бірюк, головний лікар Петропавлівсько-Бор-
щагівської медамбулаторії Зінаїда Григорен-
ко, керівник перукарні “Наталі” Наталія Пін-
чук, працівник КП “Імпа” Світлана Пархомен-
ко, та багато інших високоповажних людей
нашої громади.

Завдяки правильному добору членів діль-

ничних комісій, їх керівного складу робота на
всіх дільницях пройшла чітко, організовано й
без зауважень. Тобто – професіонально. Тим
більше, що більшість працівників комісій –
досвідчені, відповідальні люди, хто не вперше
взяв участь у роботі на виборах.

Утім, Петропавлівсько-Борщагівська сіль-
ська рада напередодні виборів прийняла
рішення закріпити за кожною дільницею пра-
цівників апарату виконкому. Та й керівництво
сільської ради в день голосування неоднора-
зово відвідували усі дільниці, цікавлячись не

лише активністю участі односельців, а й тими
питаннями, які моли б виникнути в процесі
волевиявлення.

– Практично сільська рада, – розповів
нашому кореспондентові сільський голова
Олексій Кодебський, – зробила все, від неї
залежне, щоб вибори пройшли чітко, органі-
зовано й без порушень. Адже волевиявлення
громадян – це найважливіша справа для гро-
мади. Бо коли б хтось і захотів вчинити
непристойний вчинок, то як би він тоді дивив-
ся в очі односельця?! Тому фальсифікацій чи
якихось інших виявів порушень виборчого
законодавства в нас просто бути не може. І
така традиція в громаді склалася ще з
радянських часів...

Якщо говорити про попередні підсумки

участі наших  виборців у голосуванні, то цього
разу їх участь у цьому важливому питанні
була нижчою, ніж під час виборів , які прово-
дились під час обрання органів місцевого

самоврядування в 2010 році. Можливо на
таку реакцію наших земляків вплинула недо-
віра до Верховної Ради, яка в нинішньому
році становила лише кілька відсотків. Не
виключено, що на таке рішення мало вплив
вилучення з бюлетенів графи “Проти всіх”.
Так чи інакше, але в голосуванні взяли участь
менше 60 відсотків виборців і це насторожує.

Власне, більш розлогий аналіз ми зробимо
вже в наступному номері.

Михайло ГРиЩеНКО

ВиБОРи – 2012 : 
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Початок на 1  стор.

У минулому номері нашої газети йшлосÿ про розглÿд на сесії сільської
ради питаннÿ благоустрою. Нагадаємо, що мова також йшла про затверд-
женнÿ тарифів, на ÿкі у своїй роботі орієнтуватимутьсÿ працівники КП “Бла-
гоустрій”.

Проте,не тільки це питання стало також важливим в обговоренні депутатами
сільської ради. Було звернуто увагу й на комунікації в селах Петропавлівській Бор-
щагівці й Чайки. На зазначеній проблемі загострив  увагу голова постійної депу-
татської комісії сільської ради Олексій Кулагін. Він зокрема підкреслив, що буді-
вельні компанії “Омокс”, яку він очолює, а також “Укргаз”(генеральний директор
Оксана Кондрашевська), зробили найбільший внесок у розвиток комунальних
мереж обох населених пунктів. І це має бути враховано сільською радою у вико-
нанні договірних зобов’язань інвесторами.

Підбиваючи підсумки розмови на сесії, сільський голова Олексій Кодебський
підкреслив:

– Нині в нашому селі є кілька організацій, які здійснюють роботи щодо забезпе-
чення населеного пункту  питною водою, каналізуванням, іншими комунальними
послугами. Нині в нас є підприємство КЗС, яке розвинуло праву частину комуніка-
цій Петропавлівської Борщагівки. Вже закільцьовується подача питної води. І вза-
галі в  нас дуже багато зроблено по комунікаційному питанню: перш за все – доро-
ги. Вони в нас прекрасні, бо мені доводилося їздити по областях України й є з чим
порівняти. 

Проте, є наболівше питання – це наша центральна магістраль села – вулиця
Леніна, яка знаходиться на балансі Укравтодору. Сьогодні ми звернулися до
народних депутатів, які живуть в нас, щоб вони допомогли ініціювати це питання.
Щоб можна було розширити проїжджу частину чи тротуари зробити. На превели-
кий жаль, в нас не враховується той потік машин, який їде на Житомир, і ми на це
звернули увагу і хочемо все-таки зазначену проблему вирішити.

Депутати сільської ради, обговоривши стан надання комунальних послуг, плани
на найближчу перспективу, прийняли відповідне рішення.

Інф.”Трибуни“.

БлагоустрійБлагоустрій

ВАНДАЛІЗМ СЕРЕД
ШКОЛЯРІВ?

Іноді, зважаючи на те, як проводить
своє дозвілля певна частина нашої моло-
ді, ми багато чуємо нарікань. Тусуються в
під’їздах, палять, вживають алкоголь…  І
за прикладом  ходити далеко не треба. 

На подвір’ї будинків, що знаходяться
по вул. Шкільній, є чудовий дитячий май-
данчик з гірками, шведською стінкою й
іншими розвагами. Але, діти, приходячи
зі шкільних занять, не поспішають сюди,
а знаходять собі інші “розваги”. Це – кра-
діжки. За словами продавчині одного з
магазинів, що знаходиться по вул. Шкіль-
ній, такі випадки почастішали. І скоюють
їх діти віком від 10 років і більше.  Найча-
стіше полюбляють  всілякі напої в баноч-
ках, які рекламуються по телебаченню.
Також жуйки, солодощі тощо. І найдивні-
ше те, що діти не бояться бути впіймани-
ми. Про відсутність сорому взагалі можна
мовчати. Враховуючи те, що продавці
магазину знають всіх покупців в обличчя,
завжди ставляться з розумінням та людя-
ністю – деякі школярі за це платять... кра-
діжками. Чи то в них така психологія?  

Те ж можна сказати й про лазіння по
газовим трубам будинків. Мабуть, вони
себе уявляють комп’ютерними героями.
А ще дехто полюбляє сидіти на парапеті,
лускати насіння, їсти чіпси і всілякі суха-
рики, а потім викидати сміття прямо на
східці або ж залишати прямо на тому ж
парапеті. 

На зауваження дорослих діти не реа-
гують, та ще й  можуть завернути «гарне
слівце» у відповідь. Складається таке
враження, що ці діти не отримують ніяко-
го виховання а ні від школи, а ні від бать-
ків. 

Тож шановні батьки! Давайте стежити
за своїми дітьми, щоб з них не виросла
така молодь, на яку в майбутньому буде-
те самі ж і нарікати!  

І наостанок – про бережливість. В
нашому селі все робиться для дітей.
Спортивні майданчики, стадіони, при-
ладдя тощо. Але ж чи бережуть це діти?
Чи ставляться з повагою до майна, яке
було придбане за гроші громади? 

Візьмемо за приклад сільський стадіон
«Козак-Арена». Лише три роки тому він
був  збудований і вся громада пишалася
таким надбанням. Думалося: тепер наші
дітки зможуть проводити шкільні уроки

фізкультури на свіжому повітрі, набира-
тися сил та здоров’я.  

Та  давайте поглянемо на спортивну
споруду зараз. Купи сміття, поламані та
обгорілі сидіння… Хто це робить? Фут-
больні фани чи підлітки?  На даний
момент зіпсовано близько 70 сидінь.
Враховуючи, що на стадіоні загальна
кількість місць для сидіння складає 605
одиниць, то виходить, що зіпсованих
сидінь близько 11%. І це за три роки!  

Тепер порахуємо на яку суму було
завдано шкоди. Приблизна вартість
одного сидіння складає 200-250 гривень,

тож якщо помножити цю суму на кількість
зіпсованих сидінь, то отримаємо близько
14000 грн.  А ще  – по тріб но заплатити
гроші робітникам, які будуть установлю-
вати сидіння. Тому потрібно виділити з
бюджету значну суму на ремонт стадіону.
Тож висновок випливає невтішний: або
нашим мешканцям байдуже до гро-
мадського майна чи може це – результат
слабкого виховання !

Тож, шановні батьки! якщо в такому
дусі ми будемо продовжувати вихову-
вати наших дітей: «Не моє – не
шкода!», то длÿ ваших онуків нічого не
лишитьсÿ.  давайте спілкуватисÿ з
дітьми частіше з приводу того, ÿк
потрібно ставитисÿ до громадського
майна. Бо важливо, що воно наше.  А
це – людська працÿ, ÿку потрібно
поважати!

Анна РяБКОВА

Голосує секретар виконкому Юліÿ Родіна

Члени комісії працюють сумлінно

Волевиÿвленнÿ  депутата леоніда Юрченка

Зосереджені в роботі голова комісії 
Галина Ніколаєнко і людмила Мартинюк

Родина Бородавок взÿла участь у голосуванні в повному складі

Завжди уважна голова комісії 
Світлана Пархоменко
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ЧАРІВНиЙ СВІТ ТАНЦЮ
Танці – це чарівний світ,

що гармонійно поєднує
естетичну красу мистецтва
та живу енергію спорту.
Саме в танці поєднуютьсÿ
образи, почуттÿ, емоції та
настрій.

Приємною сторінкою життя
братів Романа та Андрія Васи-
лів є  саме цей вид мистецтва.
Хлопці є учнями 5-Б класу Пет-
ропавлівсько – Борщагівської
загальноосвітньої школи та
місцевими жителями. Хоча
танцями брати  розпочали
займатися нещодавно, але
вже  досягли певних результа-
тів.    

Андрій та Роман пізнають
тонкощі  танцювальних «па» в

клубі  танцю «Альта», а їхніми
художніми керівниками є
Олексій Анатолійович та Тетя-
на Сергіївна Бала. Саме вони
відкрили хлопцям таємниці
чуттєвої румби, пластичної
самби, енергійного танго та
романтичного вальсу. 

Майстерність юних талантів
можна оцінити на шкільних
заходах та на конкурсах, орга-
нізованих Асоціацією бально-
спортивного танцю.Саме на
цих конкурсах хлопці шліфують
свою майстерність та отри-
мують перемоги. 

Нещодавно низку своїх
досягнень хлопці поповнили
знову. В міжклубному конкурсі
по Київській області Андрій
Василів зі своєю партнершею
Лізою Горун посіли  перше
місце. 

Не відстає від брата і Роман.
Саме пара Романа Василіва та
Ярослави Ша пар ди привезла
додому пер ше місце в своїй
категорії з Міжнародного від-
критого Кубку Одеси.   

Тож, лишається порадіти за
юних танцюристів, та побажа-
ти їм й надалі вдосконалювати
своє мистецтво та досягати
нових вершин. Успіхів вам в
особистому житті та на парке-
ті!

Ольга ЗАїКА

До Дня визволення України До Дня визволення України 

ПРиКлАд для ГРядУЩих ПОКОлІНь

Петропавлівський гурт Invasion, з яким ми знайо-
мили вас в одному із номерів «Трибуни», виступив
на черговій вечірці, що проходила під назвою
“Green Day Cover Party”. 

Хоч тематику вечірки одразу можна виявити по її
назві, слід все ж таки зазначити, що на вечірці гра-
лися виключно пісні американського панк-рокгур-
ту Green Day.

Гурт Green Day, як
відомо, було ство-
рено шкільними
друзями. І взагалі
чимало відомих гур-
тів було створено
якраз друзями по
школі. Адже саме у
цей період спільні
інтереси об’єд-
нують як ніколи. Теж
саме сталося і з гур-
том Invasion: спільні
інтереси та смаки
об’єднали їх та
передували ство-
ренню гурту. Тож
бодай якась схо-
жість між всесвітньовідомими Green Day та пер-
спективними Invasion таки є.  

Отже, вечірка. Вона проходила 17 жовтня у
Київському клубі «Прайм», де хлопці виступали вже
не вперше. Тож були вже більш-менш знайомими
місцевій публіці. 

Цей захід зібрав чималу, як для «Прайму», кіль-
кість відвідувачів. Можливо трохи гіперболізуючи,
ми припустимо, що їх було близько сотні. Цього
було достатньо аби створити атмосферу, що була
близька тій, яка панує у залах повністю заповне-
них. І це помітно подобалося учасникам, що з

посмішкою готувалися до виступів.  До списку гур-
тів увійшли: Alaska Highway, The Vibes, Scott Tenor-
man, Invasion, Music Project.  

Коли прийшов час петропавлівців виходити на
сцену, їх викликав не ведучий, як це буває зазви-
чай, а гурт, що виступав перед ними. Колеги,
висловивши свій захват нашими хлопцями, сприя-
ли тому, що зустріли їх бурхливими оваціями. 

Виконавши сім пісень, з
яких лише три були
популярними на Green-
Day: «Maria», «Herotheme»,
«Heyhey», та інші, їх викли-
кали на біс і вони виріши-
ли виконати одну зі своїх
пісень – «Ride».

Публіка чудово їх при-
йняла. Люди, що знали
слова, підспівували. Під
час виконання пісні
«Maria» особливо актив-
ними серед публіки були
два хлопці, один з яких
грав на уявній гітарі, а
інший постійно стрибав
пластом зі сцени. 

Та все це в черговий раз показує, що хлопцям
таки вдалося “розігріти” натовп. Після чудового
виступу їх запросили на чергову вечірку, що відбу-
деться 7 листопада у все тому ж клубі «Прайм».
Nirvana cover party зважаючи на кількість любителів
цієї групи також обіцяє зібрати чимало людей. Тож
приходьте і ви. Приходьте та підтримайте наших
хлопців. 

До речі, зараз гурт Invasion шукає вокаліста. Тож
кого зацікавило може знайти більш детальну інфор-
мацію за адресою http://vk.com/club41240756.

Ігор ЧеРНиШ

І ЗНОВУ ПРО “ВТОРГНеННя”

Згодом, після визволення Одещини від
німецьких загарбників радянськими вій-
ськами, Павло записується до лав армії,
приписуючи собі  роки брата і видаючи
себе за вісімнадцятирічного. Для юного
героя війна здавалася чимось світлим та
героїчним, а насправді вона виявилась
зовсім не такою. Багнюка, свист куль,
вибухи  снарядів та смерть товаришів –
жахлива  машина  смерті не щадила нікого.  

В одному з перших боїв  його було пора-
нено в голову осколком міни. Від сосни,
надрізавши дерево, він відскочив, пробив-
ши солдатську каску. Той осколок  Павло
Андрійович береже понині, пронісши його
через усю війну та через  все своє життя як
пам’ять  про велику ціну мирному сього-
денню. Отримавши медичну допомогу,
мужній солдат продовжив бій та вніс свій
внесок у перемогу. Саме за цю мужність та
приклад відваги він отримав свою першу
нагороду з численних орденів та медалей,
що прикрашають груди героя, – ”За відва-
гу”. А далі було багато боїв , яких ніхто не
рахував. Лічили лише товаришів яких,
залишали на тих безкрайніх полях  неньки-
України.   

Один із найтрагічніших боїв чекав на
молодого солдата під Котовськом Одесь-
кої області. Саме там із трьох тисяч воїнів
залишилося близько двохсот. Напевно,
лише мамині молитви зберегли його життя
в тому вогняному місиві. Скільки там
полягло наших солдат, скільки обірвалося
доль, про це важко навіть подумати. 

Всього набачився юнак на війні, прой-
шовши бойову дорогу  і принісши з товари-
шами визволення Європі: і жорстокість
ворога, і відданість друзів, і біль  від втрат
товаришів.  А потім була довгоочікувана
перемога, яка застала хлопця в Празі. 

Але для нього війна не закінчилася 9
травня 1945 року, а затягнулася ще на довгі
п’ять років. Прямо з Європи частину, де
служив  Павло Андрійович, було перекину-
то  на Далекий Схід.  Саме тут йому дове-
лося захищати Батьківщину від Квантунсь-
кої армії Японії, яка готувалася завдати
удару по СРСР.  Виснажливі бої з японця-
ми,  перехід пустелі  аж до Порт-Артура,
відстоювання державних  інтересів в Китаї
та Південній Кореї,  голод, шалена спека,

спрага,– все це  пройшов молодий солдат,
єдиним бажанням якого було жити в мирі
на рідній землі, сіяти хліб та ростити дітей. 

У 1947 році  Павлу надали відпустку до
рідних.  Саме ця його  відпустка врятувала
життя родині воїна. Бо в 1947 році  на землі
українській господарював  нещадний
голод. Про це знав молодий боєць,  хоча
слово  «голод»  в голос ніхто не промовляв .
Три пошитих з парашута сумки рису та зби-
тий дерев’яний ящик, що вміщував 50 кіло-
грамів сала,  привіз Павло з  далекого
Китаю до рідного краю, де зустрів пухлих
від голоду людей та неймовірно худих
діток. 

По приїзду сина  мама зібрала всю роди-
ну і нагодувала  рисовим кулішем. Свої вій-
ськові талони на продуктові пайки він від-
дав  в дитячий будинок поблизу свого села,
де на той час діти харчувалися  млинцями  з
тирси.  Після повернення  до військової
частини, Павла ще довго допитували як
справи в Україні, а він, знаючи все про
пануючий режим та долі тих, хто говорив
правду, відповідав, що на його батьківщині
все добре, лиш на одинці з собою пережи-
вав за своїх земляків.

Мирне життя Павло Андрійович розпо-
чав з здійснення своєї мрії – вступу до тор-
гового  технікуму та навчання в ньому.
Нелегко давалося те навчання солдату,
який шість років поспіль вивчав на практиці
лише військову грамоту, та завдяки своїй
наполегливості він став одним із кращих
спеціалістів в своїй справі. Далі була робо-
та на керівних посадах в райспоживспілці в
різних куточках нашої країни. Він виростив
двох діток та дочекався внуків. Останні
дванадцять років до пенсії Павло Андрійо-
вич попрацював в радгоспі «Музичансь-
кий»  в с. Музичі  Києво-Святошинського
району. 

Вже понад сорок років він проживає в
селі Петропавлівська Борщагівка.  Завжди
усміхнений, позитивний, він і досі веде
активний спосіб життя.  На сьогодні війна,
що лишилася в далекому минулому,  нага-
дує про себе ветерану біллю бойових ран
та гіркотою спогадів про втрату бойових
товаришів, яких, нажаль, не повернути та
не забути.

Ольга ЗАїКА

Минув рік відтоді, ÿк перестало
битисÿ серце мужнього захисника
Вітчизни нашого односельчанина
Олексіÿ Федоровича Тритиниченка,
ім’ÿ котрого занесено до Меморіалу
пам’ÿті села Петропавлівська Бор-
щагівка.

Він народився в
1922 році і 18-річним
юнаком пішов на війну.
Спочатку був курсан-
том Омського піхотно-
го училища. На фронті
воював у складі зна-
менитої Панфіловської
дивізії, в якій став
учасником боїв під
Москвою. Тут  Олексію
Федоровичу присвої-
ли звання молодшого
лейтенанта. А було це
так: у першому бою зі
зв'язками гранат він
пішов  на ворожі танки.
Було дуже страшно.
Адже майже всі були
молодими людьми. І –
йшли на смерть. Але
треба було захищати
свою Батьківщину. А ще – був знамени-
тий наказ Сталіна під номером 277 – "НІ
КРОКУ НАЗАД!". 

У першому ж бою Олексій Федорович
отримав осколочне поранення в ногу.
Був госпіталь, а після госпіталю потра-
пив у Москву до формування, де наших
солдат готували для фронту. 

Потім був пекельний Сталінград.
Нашого земляка записали у 41 дивізію.
Це було справжнє пекло. У складі Пер-
шого Білоруського фронту боєць провів
два місяці в окопах під Сталінградом.

Солдатам майже не було чого їсти.
Один раз на день, і то не завжди, давали
небагато печива або трохи каші. Пухли
руки, ноги від голоду. Але треба було
вистояти у цій нелюдській "м’ясорубці".

Під час героїчної оборони Сталінграда
Олексій Федорович отримав ще одне
поранення – в голову. І знову – госпі-
таль, біла палата, операція.

Після госпіталю – знову на фронт. Був
учасником Вісло-Одерської операції, де

радянські війська 1-го Білоруського і 1-
го Українського фронтів прорвали обо-
рону німецьких військ на Віслі, звільнили
Варшаву, оточили великі групи ворога в
Бреслау та Познані, форсували р. Одер і
вступили на територію Німеччини, зай-

нявши вигідне положен-
ня для наступу на Бер-
лін.

Особливо  Олексію
Федоровичу запам'ята-
лася битва за Берлін,
яка розпочалася у другій
половині квітня 1945
року, коли наші війська
захопили плацдарми на
ріках Одер та Нейсе.
Після п'яти тяжких боїв
наші війська оточили
Берлін і 21 квітня почав-
ся штурм самого міста.
Рейхстаг впав, а це
означало, що здобуто
перемогу над ворогом.
Це були перші сльози
радості на обличчях сол-
дат. Якою тяжкою ціною
їм довелося все це
вибороти! 

Після війни Олексій Федорович брав
участь у Параді Перемоги на Красній
Площі, на якій їхав у танку Т-34. Бачив як
наші солдати кидали гітлерівські знаме-
на до підніжжя Кремля. 

Потім шлях нашого земляка проліг до
Німеччини – командувати батальйоном,
який відповідав за відправку обладнання
до Радянського Союзу. 

Після закінчення війни О.Ф.Тритини-
ченку присвоїли звання майора запасу.
Демобілізувався він у 1948 році. Отри-
мав інвалідність першої групи. Працю-
вав 20 років на Південно-Західній заліз-
ниціі, а потім – у першій київській воєн-
ній варті. Супроводжував поїзди з цінни-
ми вантажами.

Має нагороди: ордени “Вітчизняна
війна”1 і 2 ступенів . У 2010 році Олексія
Федоровича нагородженоно орденом
Богдана Хмельницького. 

Пам’ять про О.Ф.Тритиниченка назав-
жди залишиться в наших серцях.

Михайло ГРиЩеНКО

П А МП А М ’’ я Т Ія Т І
ОлеКСІя ТРиТиНиЧеНКАПочаток на 1  стор.
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ПРОФІлАКТиКА ГРиПУ
АБО яК ПОБОРОТи НедУГУ

Ваше здоров’яВаше здоров’я

Соціальна сфераСоціальна сфера

Стрімко наближаютьсÿ холоди, а разом з
ними ідуть нові хвилі простуд ОРЗ та нових
вірусів грипу. як уберегти себе та родину
від такої небажаної хвороби?  які профілак-
тичні заходи потрібно застосувати?  які
першочергові дії здійснити, ÿкщо все таки
ви відчули, що заразилисÿ інфекцією.
Саме ці питаннÿ хвилюють нас у цю пору
року, ÿка приносить нам мінливу погоду,
мрÿку та перші приморозки. 

Постільний режим, тепло і  постійне пиття
гарячих напоїв – ось головні засоби проти
грипу. Але мало хто із наших односельців,
особливо при легких і стертих формах захво-
рювання, звертається до лікаря й ізолюється
від оточуючих. Сучасній людині ніколи хворіти.
Наковтавшись таблеток, каш-
ляючи і чхаючи, наші завзяті
трудоголіки мчать на роботу,
забуваючи, що інфекція
поширюється повітряно-кра-
пельним шляхом. При дихан-
ні, розмові, кашлі, чханні вірус
з краплями слини, носового
слизу і мокротиння потрапляє
в повітря, заражаючи оточую-
чих на відстані трьох метрів.
Готовий до самопожертви
грипозний трудяга може в
день “нагородити” інфек-цією
добру сотню осіб. І таких
«героїв» часто-густо можна
зустріти, тому не соромтеся
частіше користуватися мас-
кою – марлевою пов'язкою.
Вона особливо корисна в міс-
цях масового скупчення
людей – в поліклініці, магазині, на підприєм-
стві, в інституті, транспорті. 

Певно не потрібно нагадувати, що  загарто-
вування, заняття фізкультурою і спортом слу-
жать чудовим засобом підвищення імунітету і
не дадуть грипу застати вас зненацька. Люди-
на, яка регулярно обливається холодною
водою, робить зарядку і займається фізкульту-
рою, особливо на свіжому повітрі, менш враз-
лива до вірусу.

А з запитаннями:  чи потрібні протигрипові
щеплення та чи необхідно зміцнювати імунітет
спеціальними препаратами? – нам допомогла
розібратися Зінаїда Павлівна Григоренко,
головний лікар сільської медамбулаторії.

– Звичайно, протигрипові щеплення потріб-
но здійснювати, особливо громадянам, які по
роду своєї діяльності багато спілкуються, зна-
ходяться у постійному контакті з людьми і

мають велику ймовірність захворіти. Якщо ви
вирішили здійснити таке щеплення , то мусите
знати, що  його потрібно робити  за місяць-
півтора до очікуваної хвилі захворювання, щоб
імунна система змогла відповісти на вірус,
загартуватися. В результаті, якщо людина
навіть захворіє, то хвороба буде протікати у
більш легкій формі, а головне – без усклад-
нень. 

Є, звичайно, протипоказання стосовно тих
людей, яким заборонене  втручання в імунну
систему. Тому, все таки, необхідно перед щеп-
ленням проконсультуватися з лікарем та зро-
бити щеплення лише в медичних закладах.

Що стосується укріплення імунної системи
спеціальними препаратами, то її краще зміц-

нювати народними метода-
ми, яких ще ніхто не відміняв.
Вживанням великої кількості
вітамінів, цибулі, часнику,
хріну, лимону можна підвищи-
ти  опір організму хворобі. До
речі, лимон корисно вживати
в сирому вигляді або з теплою
водою. При високих темпера-
турах вітамін С руйнується. 

Вмішуватися ж штучно в
імунну систему, особливо
дитячу, небажано, тому що
невідомо як цей препарат
подіє в майбутньому на дитя-
чий організм, який ще форму-
ється і розвивається. Лише
при різкому зниженні стану
імунної системи  організм
людини потребує корекції
імунними препаратами.

Якщо ж все-таки ви не вбереглися  й отри-
мали вірус, прислухайтесь до порад і тоді ви
швидше зможете подолати недугу.

– При перших  ознаках   недугу потрібно
лягти в постіль  і викликати лікаря.

– Провітрювати приміщення не менше п’яти
- шести разів на день.

– Вживати більше підкислених напоїв: чай з
лимоном, калиною, смородиною, обліпихою.

– Температуру, яка не перевищує 38,5 гра-
дуса (у дітей — 38),  краще не збивати, щоб
активніше вироблявся антивірусний захист.  

– Не потрібно одразу вживати антибіотики,
ними потрібно лікувати лише ускладнення,
тому що вони не діють на віруси.

Тож, прийміть до уваги наші поради та насо-
лоджуйтесь життям без  нежитю, чхання, віру-
сів та таблеток. Здоров’я вам та довголіття!                               

Ольга ЗАїКА

Ці прості правила допоможуть
Вам бути завжди у формі і зберегти
своє здоров'ÿ. 

1. Прагни рухатися якомога більше.
Рух – це життя! 

Частіше ходити пішки: ходьба акти-
візує кровообіг. 

Кілька разів за день потягуйтеся
всім тілом, напружуючи м'язи спини і
ніг. 

А якщо у вас немає часу, то здій-
снюйте піші прогулянки. 

2. Для хорошого фізичного стану
необхідне правильне, глибоке і спокій-
не дихання. Старайтеся частіше про-
вітрювати приміщення, в якому знахо-
дитеся. 

Бажано залишати кватирку відкри-
тою на всю ніч: свіже повітря потрібне
не лише Вашим легеням але і Вашій
шкірі. 

3. Приділяйте біль-
ше уваги поставі.
Втома часто буває
наслідком неправиль-
ної постави. Сутула
спина приводить до
того, що легені
виявляються затисну-
тими, скорочується
об'єм повітря під час
вдиху. Від недоліку
кисню м'язи втомлю-
ються набагато швид-
ше. 

Звичка низько нахиляти голову до
столу під час роботи створює додат-
кове навантаження на м'язи спини і
приводить до  головного болю. 

4. Боремося зі втомою! Сядьте зруч-
ніше на стілець, відкиньтеся назад,
закрийте очі і розслабте тіло. Посидь-
те так декілька хвилин. Це допоможе
відновити сили. 

Якщо Ви повернулися втомленими
додому, повернути сили допоможе
наступний засіб: ляжте на килимок на
підлозі або на жорсткий диван,
закрийте очі і розслабте м'язи. Поста-
райся ні про що не думати і зосереди-
ти увагу на м'язах тіла. Уявіть, що вони
отримали повний відпочинок. Через
п'ять-шість хвилин можете встати. 

5. Нормальний сон для людини - 7-8
годин. Якщо Ви спите менше, виникає
хронічна втома, яка призводить до
зниження настрою і працездатності. 

6. Неправильне харчування також
може призвести до перевтоми. Праг-
нучи схуднути, багато хто піддає орга-
нізм хронічному голодуванню. А він
мстить "стомленням". Така "дієта"
недопустима. Організм повинен отри-
мувати всі необхідні елементи. Тому
вибираючи дієту, порадьтеся з ліка-
рем або поставтеся до цього питання
розумно. Наприклад, обмежте кіль-
кість солодкого і мучного в Вашому
щоденному раціоні. І пийте більше
чистої води (не менше літра в день).
Вживайте більше їжі, що містить кліт-
ковину і цілісні зерна, і менше – їжу, що
містить цукор і приготовану з пшенич-
ного борошна. Не забувайте про овочі
і фрукти. Готуйте їжу на рослинній олії,
зменшіть вживання тваринного жиру. 

7. Поганий на стрій підсилює втома.
А втома буває причи-
ною поганого настрою.
Виходить замкнуте
коло. Щоб не впадати в
такий стан, старайся
частіше слухати улюб-
лену веселу музику –
це кращі ліки від пога-
ного настрою. 

6. Дотримуйтеся
режиму дня. Лягайте і
вставайте в один і той
самий час. Це найпро-
стіша порада виглядати

красивим, здоровим і
відпочившим. 

7. Будьте психологічно урівноваже-
ні. Не нервуйте, адже нервові клітини
не відновлюються. Хоча, говорять, від-
новлюються, але дуже – дуже повіль-
но. Отже, знаходьте скрізь позитивні
моменти. 

8. Загартовуйте свій організм.
Краще всього допомагає контрастний
душ – тепла і прохолодна водичка. Не
лише корисно, але і допомагає проки-
нутися. 

9. І, звичайно, не паліть, не зловжи-
вайте алкоголем та іншими шкідливи-
ми звичками. Адже це – основні чин-
ники, які погіршують здоров'я. 

8. І найголовніше... Старайтеся, щоб
у Вашому житті було більше позитив-
них емоцій. Дивіться простіше на про-
блеми і труднощі. Насолоджуйтеся
життям!  

Павло ГРиЩеНКО

ПРАВилА ЗдОРОВОГО
СПОСОБУ жиТТя

Осінь. Приємно радує золото
дерев, прозорість повітрÿ, чиста
блакить неба. дні листопада
стають холоднішими і коротшими.
Пустіють наші сільські вулички.
Все менше дітвори на дитÿчих
майданчиках, перші холоди зму-
шують її швидше бігти додому – до
сімейного затишку та тепла. Саме
в рідній домівці на них чекають
запашні бабусині пироги, мамина
тепла  посмішка та батьківська
порада. 

Але, є, нажаль, такі родини де
сімейний затишок – це просто слова,
значення яких  залишаються незро-
зумілими і далекими.  Ці родини ми
називаємо соціально незабезпечени-
ми і дехто старається не помічати:
мовляв,  їх у нашому суспільстві мало
і турбота про них повинна лягати на
державні органи.

Саме представниками таких  дер-
жавних закладів  є соціальні працівни-
ки. Їх робота – відвідувати домівки,
де не завжди панує порядок, стояти
довго під дверима, спілкуватися з
неблагополучними батьками.  На них
не чекають дорослі, але для дітей
вони  – останній захист і надія. 

В нашому селі двоє соціальних
працівників несуть на своїх жіночих
плечах місію благочинності  – Оксана
Миколаївна Лихота  та  Неля Михай-
лівна  Мельник.

Порядність, чесність, безкорисли-
вість, цілеспрямованість, сильна
воля, працьовитість, спостережли-

вість, емоційно-вольова стійкість,
соціальна інтуїція – саме такими
рисами характеру наділені наші соці-
альні працівники.  

Бо саме на їхні плечі лягає складна і
водночас глибока місія милосердя.
Для них – це не лише стан душі. Це  їх
щоденна  робота. Вони знають своїх
підопічних не за списками та звітами,
а в обличчя, пропускаю через свою
душу їх біль та проблеми.  Кожен їх
день до краю наповнений турботою
про інших. Старість, самітність, хво-
роби, стихійні лиха,  важке дитинство
без  батьківської турботи… Саме це
потребує суспільного й індивідуаль-

ного милосердя, тобто людинолюб-
ства і допомоги. Саме цим людям та
дітям  віддають частинку свого тепла
люди цієї професії.  Їх робочий день
не закінчується о 18.00, а триває іноді
до самого ранку. Готуючи вечерю рід-
ним, вони запитують себе, що буде
сьогодні їсти дитина, життя якої  при-
правлене смородом алкоголю її бать-
ків. А закриваючи очі, вони ще довго
не можуть заснути, в думках повер-
таючись в ті будинки, де немає
достатку, де немає тепла, де немає
чистоти, де немає любові… 

Оксана Миколаївна Лихота вже
близько  шести років працює на поса-
ді соціального педагога  в нашій
школі, а також секретарем ради опіки
та піклування при сільській раді.
Вона з дитинства мріяла працювати з
дітками, тому і обрала професію вчи-
тель. Її бажаням було виховувати і
навчати, а тепер вона допомагає і
захищає, дарує свою любов та надає
допомогу від держави, організовує
благочинні акції та заходи. Саме вона
возить обділених діток на оздоров-
лення в мальовничі куточки України,
відкриваючи їм сторінки іншого
життя.  

Неля Миколаївна Мельник працює
соціальним  фахівцем лише  три міся-
ці, але на протязі цього часу встигла
близько ознайомитись з проблемни-
ми сім’ями, з дітьми-сиротами та
пройнятися   їхніми справами. Сама
Неля Михайлівна виросла  в багато-
дітній родині, де батько хворів. Саме

тому з  дитинства привчилася допо-
могрти близьким, праці та співчуття.
Вона любить людей і несе їм тепло
своєї душі.

У східній мудрості мовиться: «Спів-
чуття править світом». І так  важливо,
щоб серця наші не зачерствіли, і ми
відчували біль ближніх, особливо
якщо вони від нас залежать, якщо хоч
краплинку ми можемо комусь  допо-
могти. Тож, як добре, що є такі люди,
які своїм прикладом гуманного став-
лення до людини, доброти, чесності і
справедливості є орієнтиром у світі
доброти.  Саме соціальні працівники
затверджують  у суспільстві принципи
духовності,як норми людської життє-
діяльності, тим самим  стверджуючи
в суспільстві цінності соціальної
роботи і виконуючи свій обов’язок
перед професією.

Ольга ЗАїКА

Ї Х РОБОТА � ТУРБОТА ПРО ІНШИХ
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Світ захопленьСвіт захоплень

Це цікавоЦе цікавоЮвілейЮвілей

ЗООПАРК В СЕЛІ? ТАК!

Восьмирічний житель дніпропет-
ровська  денис Гаркуша прославив
своє місто тим, що потрапив в «Книгу
рекордів України» в номінації
«мистецтво», ÿк наймолодший викла-
дач оригамі. Нещодавно на фестивалі
ÿпонського мистецтва  він демон-
стрував майстер-клас  зі складаннÿ
паперових фігурок 1500 бажаючим.
Саме цим захоплюючим занÿттÿм
хлопчик займаєтьсÿ з двох років. 

Багато прихильни-
ків цього японського
мистецтва є і в нашій
школі.  Вже близько
семи років  тут існує
гурток «Оригамі»,
керівником якого є
Лариса Миколаївна
Тосіч – вчитель почат-
кових класів вищої
категорії. Саме вона
веде діток в чарівний
світ добра, краси,
творчості,  де оживає
звичайний клаптик
паперу, перетворюю-
чись то  на журавлика,

то на  чудного самурая,
то на стрибаючу жабку,
то  на літачка. Мистецт-
во оригамі є не лише
цікавим проведенням
часу, а ще й сприяє
творчому розвитку шко-
лярів, розширенню кру-
гозору, абстрактного
мислення та естетично-
го смаку. Дітки, які зай-
маються в гуртку, ста -
ють більш посидючими,
зібраними, терплячіши-
ми. На протязі навчаль-
ного року гуртківці
беруть постійну участь в
районних, обласних та
всеукраїнських конкур-

сах, звідки привозять почесні нагороди. 
Лариса Миколаївна працює в нашій

школі  вже 22 роки, намагаючись не лише
давати дітям сильні знання, а й  творчо
розвивати їх. Бо саме творчій людині, на
думку вчителя,  буде легше пристосува-
тися в дорослому житті, оскільки вона
здатна на постійний саморозвиток,
пошук нових ідей та втілення їх в життя.

Ольга ЗАїКА

В минулому номері  ми піднімали
питаннÿ  про моральне та етичне вихо-
ваннÿ наших мешканців, а саме тих, хто
своїми діÿми перетворює світ живої
природи  на звалище сміттÿ.  Ці дії обу-
рюють не лише адміністрацію нашого
села, підприємства з благоустрою, а й
звичайних жителів Петропавлівки.

Саме такими жителями  є родина наших
односельців Галини К (котра через власну
скромність попрохала її прізвища не нази-
вати ), про яку хочеться повести
розмову, бо вона на своєму прикла-
ді показує небайдужість та  самовід-
дану любов до всього живого.

Переїхавши до  Петропавлівської
Борщагівки, вони оселилися на бла-
годатному клаптику нашого села,
по вулиці Північна, навпроти сосно-
вого лісу, який є оазисом природи
поблизу великого  мегаполісу. 

Маючи четверо діток, ця  родина
цілеспрямовано проміняла всі блага
міського життя на ближче єднання з
природою. І, в першу чергу, що вони
зробили, обжившись на новому місці, при-
брали територію лісу навколо свого будин-
ку, яка на той момент була більш схожа на
звалище сміття. Вони вивезли  більш десят-

ка самоскидів сміття і стільки ж завезли
чорнозему, аби допомогти природі ожити
від такого знівечення. 

Тут можна було б поставити крапку в цій
історії, якби не «хазяйновитість»   наших міс-
цевих  жителів, які наводячи порядки в себе
на подвір’ях,  вивозять сміття будь-куди,
живучи по принципу : «Не моє – не шкода!».

Тому, за досить короткий час,  прибраний
клаптик лісу знову почав заповнюватися
купами пластикових пляшок та сміттєвих
пакетів.  Спробувавши всі методи: від
застережливих табличок – до нічних  чергу-
вань, вони вирішили діяти по-іншому.  Так у
нашому селі з’явився  міні-зоопарк, який не
є комерційним проектом, а  являється про-
ектом  підвищення  екологічної свідомості
жителів нашого села на власному прикладі. 

Все велике розпочинається з малого.
Так і цей проект розпочався  з однієї кізочки,
яка була придбана, як джерело  цінного
молока для діток цієї родини.  На сьогодні,
тут виріс, немов грибочок, будиночок, який
є помешканням для  18 кізочок  різних порід.
Деякі породи є єдиними в Україні. Поряд є
будиночки для овечок, домашніх птахів.
Розробляється проект будинку для кроли-
ків. Особливою гордістю зоопарку є
наявність сімейства оленів та маленьких
поні, які так подобаються дітворі. 

Нещодавно тут були  перероблені воль-
єри   для можливості  більшого контакту
товарин з  бажаючими.  Маючи можливість
поконтактувати  з тваринками, діти та
дорослі  розвивають в собі почуття єдності
з навколишнім світом, більш розуміють  те,
що вони є маленькою частинкою  живої при-
роди і що відповідальність за збереження
цього світу має гармонійно  ввійти в їхнє
повсякдення.  Нині міні-зоопарк відвідують

безліч бажаючих: діти , молодь,  люди похи-
лого віку. Саме для них тут стоять лавочки ,
де можна  присісти і насолодитися пташи-
ним співом.  Сюди приїжджають екскурсії з

міста та з багатьох сіл рай-
ону. Вже тричі цей куточок
показували по телебачен-
ню. І це все при тому, що
ніякої  рекламної  інформа-
ції  вла сники зоопарку ніде
не розміщують.

Особистий  зоопарк для
цієї родини – це можливість
бути ближче до природи,
щоденно спостерігати  за
тваринами, дарувати їм
свою турботу і отримувати
від цього велике задово-
лення. Тож мета пані Гали-
ни – власниці зоологічного

куточка досягнута – шматочок землі, де
вона мешкає , та навколо неї не забрудне-
ний і приносить  радість не лише їй, а й
родині та й багатьом людям. 

А ÿк щодо інших куточків нашого села,
може й у вас, шановні читачі, є також
цікаві ідеї?

Ольга ЗАїКА

Ювілей - це славне свÿто, квіти,
приємні слова та подарунки.  А ще –
це  привід оглÿнутисÿ на прожиті
роки, прийнÿті рішеннÿ, здійснені
вчинки, пригадати хвилюючі моменти
життÿ. 

В кінці жовтня саме таке свято завітало
до оселі чудового педагога  та прекрас-
ної жінки – Антоніни Стані-
славівни Кириленко.
Славні роки кипучої діяль-
ності віддала школі ця
чудова людина, сіючи
зерна доброти  в серця
школярів, тонко розумію-
чи їх душі. 

Її стежина життя про-
стелилася із села
Борицька  Болярка Єміль -
чинського району  Жито-
мирської області, де вона
народилася і зростала.
Саме там пройшли кращі
дитячі роки та юність
Антоніни. Саме звідти
вирушила  вона у великий
світ, маючи неосяжну  мрію стати  вчите-
лем. І  впевненим  кроком до цієї  мрії був
вступ до Користишівського педагогічно-
го училища, де вона,  досконало оволоді-
ваючи тонкощами педагогіки та  дитячої
психології, пізнала особливості професії. 

Значною підтримкою дівчині була віра
в неї її батьків: Станіслава Йосиповича та
Ярослави Іванівни. Вони покладали на
неї велику надію, яку вона своєю старан-
ністю та наполегливістю виправдала. А
роки навчання залишилися приємною
згадкою на все життя.  І сприяли станов-
ленню дівчини як педагога життєва
активність, спортивна налаштованість на
результат. 

До речі,   ще в училищі Антоніна
виявляла любов до легкої атлетики та
гімнастики, що виділяло її серед інших. І
це потім дуже пригодилося в житті. 

Здобувши освіту, юний педагог повер-
нулася до свого  рідного села. Їй запро-
понували посаду вчителя української
мови та літератури, де на неї чекали дітки
її односельчан, щоб разом з молодою
вчителькою знайомитися з чарівним сві-
том знань. 

А потім до молодої дівчини прийшло
справжнє кохання, яке
закінчилося  весіллям.
Обранцем Антоніни став
Валерій – житель Петро-
павлівської Борщагівки.
Саме з коханим чоловіком
Антоніна переїхала до
нашого села, де розпоча-
ла своє сімейне життя
нова  родина, згодом
подарувавши  життя двом
діткам, виглядівши і вихо-
вавши  їх. 

Свою педагогічну діяль-
ність Антоніна Станісла-
вівна продовжила в стінах
нашої школи, в якій декіль-

ка поколінь наших одно-
сельців знають її як свою першу вчитель-
ку, що кожного дня, вкладаючи душу  у
навчання і виховання школярів, сіяла і
розумне, і добре, і вічне. 

За часи самовідданої праці в навчаль-
ному закладі А.С.Кириленко зарекомен-
дувала себе як фахівець високого рівня,
за що її поважають колеги та люблять
учні – теперішні та минулі. І коли вони
заходять до свого вчителя, то завжди
вдячні за щирість, доброту, розуміння та
прищеплені педагогом знання. 

Тож нехай і надалі стежина педагогічної
діяльності стелиться на довгі-предовгі
роки, уквітчається радістю благополуччя
та добробуту, росами доброти та любові.  

Щастя, Вам, шановна Антоніна Стані-
славівна!            

Ольга ЗАїКА

НА КРилАх РАдОСТІ І ВиЗНАННя

МАЙСТЕРНІСТЬ
ЮНИХ – ЗРОСТАЄ
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На прикінці жовтнÿ ми традиційно
свÿткуємо свÿто день автомобіліста.
Свÿто тих людей, ÿкі щоднÿ крутÿть
кермо, проїжджаючи сотні кілометрів
дорогами нашої країни. Вони
перевозÿть вантажі, доставлÿють
продукти, листи, розвозÿть пасажирів.
Саме про водіїв маршрутного тран-
спорту хотілосÿ повести розмову.  Без
них привітних та недуже, уважних та не
завжди, чемних та не з усіма, без них
таких різних ми не уÿвлÿємо свого
існуваннÿ. Вони можуть впливати на
наше життÿ, навіть не будучи з нами
знайомі. Саме від їх відповідального
ставленнÿ до роботи залежить
вчасність  нашого приходу на роботу,
від їх обслуговуваннÿ  – діапазон
нашого настрою, від уважності – стан
нашого здоров’ÿ. Вони щоднÿ
мимоволі торкаютьсÿ нашої долі, а ми
так рідко задумуємось над тим, що за
кермом маршрутного таксі є  ціла
історіÿ життÿ водіÿ з цікавими
сторінками та недуже, з веселими
подіÿми та прикрими випадками.

Саме в цій статті я хотіла б відкрити деякі
таємниці історії життя водія нашого
сільського маршруту – Олександра
Балабана. Він знає, хто  з нас де живе, на
якій вулиці  виходить, о котрій годині
повертається додому, а ми знаємо про
нього лише те, що він хороший водій,
завжди чемний, часто жартує, має
поважне ставлення до старших людей та
діток. Саме його маршрутку інколи
чекають пасажири, пропускаючи інші,
саме з ним інколи діляться своїми
секретами. 

Більше п’ятнадцяти років Олександр
сидить за кермом маршрутного таксі, яке

їздить вулицями його рідного села. Села,
де він народився, де виріс, де закінчив
школу.  Саме в стінах  рідного навчального
закладу  він отримав права водія, пройшов
автошколу. На випускному вечері при
врученні атестату завуч школи сказала
Олександру:

– Не знаю, як складеться твоя доля,  але
шофером ти точно будеш хорошим.  

Чи то втілилися в життя  пророчі слова
вчителя, а може лінія долі Олександра
надто схожа зі звилистою  дорогою та
дійсно Олександр  Балабан став гарним
водієм. 

Після школи була військова служба в
лавах Радянської Армії. Олександру
довелося служити на Північному Кавказі.

Половину  терміну служби молодий солдат
проїздив за кермом дорогами чужого
краю, а потім був зарахований до
військового оркестру, де грав на духових
інструментах. Він і досі вдячний життю за
той проміжок часу, який гармонійно
поєднував  в собі велич та красу гірської
природи з музичним акомпанементом.
Повернувшись додому, юнак влаштувався
на роботу водієм бурильної установки в
геологічну організацію. Саме з геологами
він об’їздив всю Україну: від Львова до
Миколаєва, від Харкова до Одеси. Він
добував воду, шукав метали, руди. У цих
довгих подорожах на далекій Миколаїв -
щині, Олександр знайшов ту, що стала
його долею, з якою розділив щастя та
радість на довгі роки. Саме їй, Лілі, він
подарував своє прізвіще, а вона йому двох
синів та  домашній затишок. 

Нинішній рік став для родини Балабанів
двадцять  сьомим роком їхнього спільного
життя. І живуть вони в мирі та злагоді
спільно працюючи, виховуючи дітей, разом
приймаючи важливі рішення. Одру -
жившись, Олександр повернувся в село, і
почав працювати тут. Заробив  земельну
ділянку, заклав фундамент нового будинку.
Щоб звити  родинне гніздо, сім’ї  Балабанів
знадобилося  довгих  сім  років наполег -
ливої праці, але в результаті отримали
затишний дім, в якому панує любов та
взаєморозуміння, де домашнє тепло
об’єднує всю родину.  Будинок, в якому
завжди раді  гостям та друзям.  

А друзів  в цій сім’ї дуже багато, завдяки
веселому та компанійському характеру
господаря. Вже традиційними для кола
друзів цієї родини є подорожі до осіннього
лісу в пошуках грибів, весняні пікніки, літня
рибалка.  Саме останнє заняття найбільш

подобається  Олександру Анатолійовичу.
Найбільшим виловом Олександра був 8,5-
кілограмовий короп. На гачок затятого
рибалки потрапляли і окуні, і щуки. 

Працювати на сільському маршруті
Олександр почав з самого його відкриття –
в далекому 1998 році. Саме з тих пір він
перевозить наших односельців, чемно
обслуговуючи їх.

За роки самовідданої праці Олександр
разом з дружиною виростили двох синів.
Старший Олександр,  зовсім недавно
створив свою сім’ю. Вже майже півтора
року в родині Балабанів живе велике щастя
в особі маленької онучки Евеліни. Саме
вона є безмежною радістю молодого
дідуся і,  як він вважає, у всьому на нього
схожа. 

Варто зазначити, що старший син пішов
батьківськими стопами і також став шофе -
ром маршрутного таксі, продовжуючи
славну династію. Менший син Сергій теж
знайшов себе в житті. Вивчився, працює.
Наступного року йому випов ниться 23
роки. 

Ця цифра магічна в родині. Саме в 23
роки одружився Олександр Анатолійович,
в 23  створив сім’ю старший син. Тож,
можливо, в наступному році будуть гриміти
музики на все наше село, сповіщаючи про
створення ще однієї родини Балабанів.  

У вересневу пору, а саме 26 вересня,
Олександр відсвяткував свій 50-річний
ювілей, де зібралося до півсотні друзів та
рідних привітати ювіляра. На цьому святі
лунало багато привітань та побажань, а
також вдячності за доброту душі та веселу
вдачу. Наша редакція приєднується до
вітань та бажає Олександру й надалі бути
професіоналом своє справи.    

Ольга ЗАїКА

Люди селаЛюди села

Обираючи свій шлÿх у майбутнє,
кожен з нас замислюєтьсÿ і зважує
своє рішеннÿ не один раз. А іноді нам
допомогає долÿ. Мабуть, саме так
склалосÿ у житті протоієреÿ Володими-
ра Соломахи – настоÿтелÿ храму «Різд-
ва Божої Матері» в Петропавлівській
Борщагівці.

Якось до родини Володимира прийшла у
гості його тітка. Вона була віруючою і
запросила п’ятнадцятирічного хлопця до
недільної школи, що знаходиться при
храмі, щоб послухати, про що там гово-
рять. Потім йому запропонували залиши-
тися на вечірню службу і він погодився. Під
час вечірньої служби, за словами отця
Володимира, він відчув благодать Божу. З
тих пір і почав ходити до церкви і після 2-3
місяців відвідин йому вже запропонували
пономарити у вівтарі. Це було в Черкасах. 

Через деякий час на Черкаську кафедру
призначили владику Софронія. Тоді вже
Володимиру запропонували стати іподия-
коном (помічником архієрея). Згодом, щоб
збільшити свої знання, молодий хлопець
вирішив вступити до Київської духовної
семінарії, після закінчення якої був вис-
вячений на священика. Навчаючись вже в
духовній академії, деякий час служив у
храмі на Подолі. І тільки в 2002 році став
настоятелем Храму «Різдва Божої Матері»
в нашому селі.

Зі своєю майбутньою дружиною Ольгою
познайомився на весіллі свого друга, який
теж був пономарем в церкві. Згодом –
побралися. Тепер отець Володимир та
Ольга мають п’ятеро дітей: Андрій, Ігор,
Нікита, Юля і Максим. Найстаршому   Анд-
рію – вже 9 років. 

Незважаючи на малий вік, Андрій та Ігор
вже допомагають батькові в церкві. Спо-
чатку вони просто ходили в храм на служ-
бу, а потім почали допомагати у вівтарі.

Левову частку часу отець Володимир-
присвячує храму. Адже при хіротонії (вис-
вячення в сан) кандидат в священики зні-

має обручку і кладе її на престол на знак
того, що він вінчається Церкві та пріоритет
виставляє перед служінням Богу. Тому на
родину у настоятеля залишається небага-
то часу: лише коли батько везе ранком
дітей до школи і дитячого садочка, а також
в суботу або в неділю – після служби. У цей
час отець Володимир перетворюється на
татка і з задоволенням ходить з дітлахами
в ігрові центри, дитячі кафе, на перегляд
мультфільмів, в парк, та різноманітні про-
гулянки. 

Щодо самого Храму, то про нього є бага-
то цікавих історій. 

Наприклад, як до нього потрапила ікона
Божої Матері «Ігумені Гори Афонської».
Одна віруюча людина, бажаючи пожертву-
вати цю ікону, об’їздила багато храмів на
Київщині але ніде не знайшла місця, де
могла би вона перебувати. Проїзжджаючи
храм Костас зі своєю делегацією, побачив
нетипову архітектуру та відсутність хреста
на центральному куполі. Зайшовши до
храму, вони одразу зрозуміли, що саме тут
повинна бути ця ікона.  У той час прихід
переживав не найкращі часи і отець Воло-
димир це сприйняв, як волю Божу і заступ-
ництво Божої Матері. Після того, як Костас
подарував ікону, було прийнято рішення,
зробити нижній Храм у грецькому стилі.

Згодом у Греції були зроблені  іконостас,
стасідії (стільці в яких можна як сидіти, так і
стояти) та кліросна частина. З тих пір в
храмі стоїть ікона «Ігумені Гори Афонської»,
на честь якої буде освячено нижній Храм.

Настоятель храму завжди ставив для
себе мету, щоб люди, завітавши в церкву ,
бачили витоки православної віри. Тому на
підлозі та стасідіях є герб давньої Візантії –
двоголовий орел, що символізує форму
ідеального правління – держави та церкви. 

Також в храмі немає ніяких цін на треби

(хрещення, вінчання, поховання) та є без-
коштовні свічки. Людина жертвує стільки,
скільки вважає за потрібне. Ця традиція
йде від самого заснування храму на протя-
зі 10 років. 

Також парафія займається розвитком
багатьох соціальних програм:

• Завдяки сумісним зусиллям прихожан
та церкви було збудовано дитячий май-
данчик, який радо відвідують діти. 

• В церкві другий рік  існує недільна
школа для дітей. У минулому році її відвіду-
вало 48 випускників. У цьому році набрано
на навчання 42 дитини. Вони поділені на
три групи, а у Верхньому храмі пристосо-

вано та обладнано приміщення для занять.
Навіть в холодну пору року температура в
школі не нижча 20°С.  Для кожної групи
дітей є своя програма навчання. Молодша
група виготовляє поробки, середня – вив-
чає ази православ'я і духовності, старша –
це вже предметне викладання закону
Божого. Мета недільної школи – прищеп-
лювати дітям любов до Бога та один до
одного, що кожна людина – це є творіння
Боже. Потрібно до кожного ставитися так,
як би ти хотів, щоб ставилися до тебе. Ці
якості церква  намагається дати прихожа-
нам, дітям та молодому поколінню.

• З першого листопада буде відкриття
недільної школи для дорослих. 

• Ведеться соціальна робота з допомоги
багатодітним сім'ям та малозабезпече-
ним. Кожен, хто звертається  у храм, може
отримати посильну допомогу. 

У планах розширюватися і вести більш
широку соціальну роботу. 

Також планується добудувати не тільки
храм, а й звести храмовий комплекс, в
якому буде хрестильня, недільна школа,
трапезна, пекарня, дитяче кафе, гуртки
для дітей різного віку, іконописна та швей-
на майстерня, паркова зона відпочинку
для молодих мам, дитячі майданчики, як
для малюків, так і для підлітків та багато
іншого. Щоб храм став не тільки церквою,
яку відвідують для богослужіння, а й цент-
ром розвитку та дозвілля для родин.

Під час розмови з настоятелем храму
мені стало так спокійно на душі та виникло
дивне відчуття умиротворіння, яке я не
можу пояснити словами. Я зрозуміла, що є
в світі люди, які розуміють більше від нас, і
одним з таких людей є отець Володимир,
який, незважаючи на перешкоди, вірою і
правдою служить Богу та людям. Бо він
черпає силу і наснагу  з джерел духовності 

Анна РяБКОВА

СІМ’я – Це МАлА ЦеРКВА

д О  В І д О М А  М е Ш К А Н Ц І В  С І л  П е Т Р О П А В л І В К А  Т А  Ч А Й К и !д О  В І д О М А  М е Ш К А Н Ц І В  С І л  П е Т Р О П А В л І В К А  Т А  Ч А Й К и !
З 1 листопада відкрито недільну школу для дорослих. Заняття будуть проходити у при-

міщенні храму «Різдва Божої Матері» щочетверга о 18.30. Запрошуються всі бажаючі.  

НА ДОРОГАХ БЛИЗЬКИХ І ДАЛЕКИХ
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Осінь – це сезон урожаю, міграції птахів,яскравих кольорів і
звичайно великих  кучугур хрусткого листя. Вже відчутна враніш-
ня прохолода, що красномовно натякає на близькість зими та
перших холодів. Заховані до погребу ящики з запашними яблука-
ми, зібрані з городу мальовничі гарбузи, листочки набули піку
свого яскравого окрасу. Погосподарювавши у всіх своїх госпо-
дарствах  її Величність Осінь завітала і до дитячого садочка
«Малятко», де її радо зустріли малята, підготувавши разом зі свої-
ми вихователями веселе свято. Яскравим доказом того буде наш
фоторепортаж з місця події.

СВЯТО ОСЕНІ В САДОЧКУ

Мухоморчики завзÿто пішли в танок

Осінь дітÿм на гостину ÿблук принесла корзину 

Птиці й лісові звірÿта завітали теж на свÿто

Фрукти й овочі збирали і в цікаві ігри грали

Осінь в садок завітала і діточок звеселÿла 

Капустинка і грибок яблучко і козачок  

Таночок з парасольками 

Весело не лиш малÿтам, весело ще й мамам і татам
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ФутболФутболНародний календарНародний календар

В суботу, двадцять першого жовтня на
місцевій «Козак Арені» місцева «Чайка» у
рамках 28 туру чемпіонату Київської обла-
сті приймала суперників з Путрівки. Силь-
ний суперник, що наразі займає шосту
позицію турнірної таблиці традиційно не
був легкою здобиччю ні для кого. Та
«Чайка» мусила перемагати. Не зважаючи
навіть на те, що різниця очок між ними та
Бучею, що наразі посідала третє місце,
становила чотири пункти. І хоч навіть
поразка не посунула б їх з другої позиції –
команда мала за мету здобути всі три
очки. 

До кінця чемпіонату лишається лишало-
ся три гри. Тож втрачати очки саме на
цьому відрізку – недопустимо. 

Матч розпочався рівно о 15 00. Ідеальна
для футболу погода знову зібрала чимало
фанатів. Хоча причина такої кількості
бажаючих подивитись цей матч була ще і у
рівні та стилі гри, яку показують обидві
команди. Адже і «Чайка», і ФК”Путрівка”
грають в комбінаційний та атакуючий фут-
бол. Обидві команди забили більше 50
м’ячів, а це у середньому по два у кожному
матчі. Доволі непоганий показник, якщо
враховувати, що вони грають у найсильні-
шому дивізіоні чемпіонатіу Київської обла-
сті.  Але слід враховувати і кількість пропу-
щених. І ця кількість в нашої команди вдвічі
менша. Тож, не зважаючи навіть на хорошу
результативність, враховуючи важливість
гри – на велику кількість забитих м’ячів не
слід було навіть сподіватись. 

З перших хвилин матчу у діях обох
команд простежувалася певна академіч-
ність. Команди грали обережно, явно
побоюючись припуститися помилки.
«Чайка» грала активніше і це було помітно
з самого початку матчу, хоч  більшу части-

ну поєдинку гра проходила у центрі поля.
Флангові підключення чайківців часом
були досить небезпечними. Незважаючи
навіть на майже безпомилкову гру захис-
ників «Путрівки», господарям таки вдало-
ся створити кілька небезпечних моментів
ще на самому початку першого тайму. Та
це лише налякало гостей і вони стали
грати ще обережніше, намагаючись не
підпускати петропавлівців навіть до
штрафно,  кинувши усі сили на захист. Тож
перший тайм пройшов з перевагою гос-
подарів .

Другий розпочався жвавіше. Команди
розкрилися і футбол став дещо привабли-
вішим. Хоча перша частина другого тайму
ще віддавала тією обережністю, що була
притаманна початку зустрічі. Дивитися
футбол стало куди цікавіше. «Чайка»
постійно атакувала. Особливо активними
виглядали Мануйленко та капітан команди
Василь Бляхарський. Найнебезпечніший
момент мав саме він, що вийшов один на
один та не зміг переграти голкіпера. 

Але другий тайм був багатий також і на
моменти біля воріт «Чайки». Можливо
причина у тому, що вони почали грати у
більш відкритий футбол і  провалюватись в
обороні. І якби не бездоганна гра голкіпе-
ра Юрія Клименка – «Чайка могла б посту-
питися.

Найнебезпечніший момент мав Фарід
Алі, що вийшов на заміну на останні хвили-
ни  зустрічі. Після помилок у захисті
гостей, м’яч дивним чином потрапив до
нього і вин лишився один на один з голкі-
пером. Та, намагаючись переграти його,
він спробував зіграти досить нестандарт-
но та пробив повз ворота. Тож гра так і
закінчилася безголевою нічиєю 0:0. 

4 — Ікони Казанської Божої Матері.
Якщо Казанська плаче, то швидко зима
прискаче.

5 — Якова. Якщо піде град або снігова
крупа, то на Мотрону (22 листопада)
наступить справжня зима.

8 — Дмитра. До Дмит-
ра ще дозволялося
засилати сватів. До
Дмитра дівка хитра, а
після Михайла (21
листопада) — хоч за
попихайла. Якщо на
Дмитра день без снігу,
то ще не буде зими.
Замерзла земля і дме
холодний вітер — снігу
не буде до Нового року.
Випав сніг — увесь
листопад буде холодним і
морозяним. Якщо на Дмитра дощ, то на
Введення (4 грудня) снігу буде по коліна.
Якщо відлига, то на теплу зиму й ранню
весну. Цей день зі снігом — весна пізня;
холод і сніг — на пізню і холодну весну.

10 — Параски. Жіночий день, жінки не
прядуть, не шиють, не перуть. Якщо день

сонячний, то чекай теплої зими, хмарно —
в середині грудня будуть сильні морози.

14 — Кузьми і Дем’яна. День зустрічі
зими. Якщо тепло, то й зима тепла. 

19 — Павла. Замерзають річки та озера.
Йде сніг — чекай на сніжну й добру для

озимини зиму.
21 — Михайла.

Кажуть, що він при-
їжджає на білому коні.
Після Михайла закінчу-
валися весілля. Як на
Михайла вітер з полу-
дня, то буде зима сніжна
й красна.

22 — Мотрони. Земля
може вкритися снігом.
Якщо Мотря на білім
коні приїде, то гостру

зиму нам привезе.
27 — Пилипа, Заговини, Запусти на

Пилипівку (піст). Готують смачну вечерю.
Листопад — заспів зими і сутінок року.
Зранку дощить, а увечері сніг лежить.
Листопад стелить землю листям, а гру-

день — снігом.
Грак відлетів — чекай снігу.

Останніми вихідними петропавлівська
«Чайка» провела свій передостанній матч у
цьогорічному чемпіонаті. На виїзді у Пісківці
вона зустрілася з місцевим «Рубіном», що
посідав на той час восьму позицію в турнір-
ній таблиці, розмістившись таким чином у
самій її середині. 

Зважаючи на кількість набраних очок,
можна було припустити, що «Рубін» не
стане легкою здобиччю. І, аби вивезти з
Пісківки три очки – доведеться дійсно попо-
тіти. 

Та гравців «Чайки» ніколи не лякали труд-
нощі. Адже хіба команду, котра вже другий
рік поспіль претендує на віцечемпіонство,
може злякати бодай-щось?! Тож настрій на
перемогу був помітний одразу. Чайківці, як і
в більшості своїх матчів, прагнули з перших
хвилин захопити ініціативу, переломити
матч на свою користь та забити швидкий
м’яч. Адже це завжди виводить суперника з
«колії» і далеко не кожна команда може зіб-
ратися з силами та відігратися чи бодай
вирівняти саму гру. 

Матч традиційно розпочався з атак
«Чайки». І не дивно, адже команді, що не
володіє м’ячем, рідко вдається атакувати. А
у гравців «Рубіна» м’яч майже не затриму-
вався, тож у тому, що і атакували не вони,
немає нічого дивного. «Чайка» грала в ака-
демічний, позиційний футбол, комбінуючи
його з швидкими фланговими проривами. 

Загалом гра вийшла досить цікавою, з
чималою кількістю небезпечних моментів.

Та і голів було забито вдосталь. Щоправда,
забивала переважно одна команда – та
суть це майже не змінює.  

Першому із гравців «Чайки», кому вдало-
ся відзначитися, був Баранович. Саме його
м’яч і відкрив лік забитим голам. Він по-
справжньому переломив хід матчу на
користь гостей і, починаючи саме з цього
моменту, атаки просто «посипалися» на
ворота господарів. Гра повністю перейшла
на їхню половину поля і другий гол не зму-
сив на себе чекати. Відзначився Мануйлен-
ко, котрий традиційно забиває майже в
кожному матчі. І коли, здавалося, гру було
вже зроблено – Мануйленко відзначився
вдруге, забивши тим самим третій гол
«Чайки». 

Господарі були розбиті і все, що лишало-
ся, – це довести матч до його логічного
завершення, що власне їм і вдалося. І не
просто довести. «Чайка» спромоглася
забити вчетверте: м’ячем відзначився ще й
Олєжко. Тож «Чайка» забила чотири м’ячі,
на що господарі спромоглися відповісти
лише одним. 1:4 – заслужена перемога
«Чайки». Вона ще на крок наблизилась до
того, аби вдруге поспіль завершити чемпіо-
нат на другій сходинці.

Отже, в завершальній зустрічі, яку петро-
павлівці  проводять з земляками – коман-
дою “Лідер”, швидше за все ця подія й від-
будеться.

Ігор ЧеРНиШ

Допоможімо врятувати!Допоможімо врятувати!

З «ПУТРІВКОЮ»
РОЗІЙШлиСя  МиРНО

яКА ПОГОдА В лиСТОПАдІ,яКА ПОГОдА В лиСТОПАдІ,
ТАКА І В КВІТНІТАКА І В КВІТНІ

«Чайка» не лишила «Рубіну»
жодних шансів

СпівчуттяСпівчуття
Виконком Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради  та колектив Петро-

павлівсько-Борщагівської школи висловлює глибоке співчуттÿ родині шкільного
бібліотекарÿ  людмилі Іванівні Пурик  з приводу смерті батька  – Шейка Івана
Андрійовича, котрий  помер на 77 році життÿ.

Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада, її виконком висловлює щире сві-
чуттÿ депутату Варенку Володимиру Михайловичу в зв’ÿзку з кончиною  батька  –
Михайла Радіоновича, що помер на 79 році життÿ.

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 30.01.2012р.
серія САЕ №613110 – двокімнатну квартиру №82 в будинку №2 по вулиці Печерській
в с.Чайки Києво-Святошинського району Київської області, видане відповідно до
рішення виконкому Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради №945 від
23.12.2011 року на ім’я Калиновської Валентини Олександрівни, вважати недійсним. 

Втрачений витяг про державну реєстрацію прав №33169342 від 14.02.2012р.
реєстраційний номер 35900178 серія СЕВ №857472 на двокімнатну квартиру №82
буд №2 по вул.Печерській с.Чайки Києво-Святошинського району Київської області,
виданий на ім’я Калиновської Валентини Олександрівни Києво-Святошинським
бюро технічної інвентаризації вважати недійсним .

Втрачена технічна характеристика житлових і допоміжних приміщень квартири №82 по
вулиці Печерській с.Чайки Києво-Святошинського району Київської області,  видана на
ім’я Калиновської Валентини Олександрівни Києво-Святошинським бюро технічної
інвентаризації 24.11.2009 року, вважати недійсною.  

ВітанняВітання

В ці дні найщиріші вітаннÿ приймає вчитель Петропавлів-
сько-Борщагівської школи АНТОНІНААНТОНІНА СТеПАНІВНАСТеПАНІВНА
КиРилеНКОКиРилеНКО. Зі славною датою її привітали рідні, близькі,
колеги та друзі.

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує осінь веселковий час

І в цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі ти прийми від нас!

Хай доля шле тобі добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колеги: О.А.Гладченко,
В.Ю.Артюх, л.П.Шведа, М.І.якимчук

Педагогічний і учнівський колективи
Виконком сільської ради

ЗЗ величним ювілеєм!величним ювілеєм!

ОголошенняОголошення

Життя 16-річного петропавлівця Валерія Швеця тільки розпочалося. Він навчається в
ліцеї НАУ і, як всі його однолітки, мріє про подальше майбутнє, про перше кохання, міцну
родину… Але лікарі поставили хлопцеві невтішний діагноз: полінейропатіÿ (енцефаліт).

Відомо, що лікування цієї хвороби потребує неабияких матеріальних витрат, яких в
родині Валерія катастрофічно не вистачає. На лікування сина мама Наталія Василівна
вже витратила 38 000 грн, а потрібно ще 40 000 грн. І взяти їх  ніде, бо кожен день життя
для Валерія коштує майже 3000 грн. 

Тож ми звертаємось до всіх небайдужих: якщо ви маєте змогу допомогти юнакові
побачити своє майбутнє здоровим і радісним, давайте допоможемо йому. Навіть най-
менша матеріальна допомога зараз дуже важлива для нього. Бо Валерій, як і всі його
однолітки, теж мріє стати чоловіком, татом  та дідусем. Не будьмо байдужими , допомо-
жімо людській біді! 

Реквізити длÿ переказу коштів: Р/р: 373969830, МФО 322669 в «Ощадбанку»,
КОд 09322277, Склÿр Наталії Василівні.

Призначеннÿ платежу: благодійний внесок на рахунок № 4048
Отримувач: ТВБВ  № 10026/0845, Тел.: (050) 859-96-80 Наталіÿ Василівна
Завчасно дÿкуємо за розуміннÿ та допомогу.

БУдьМО НеБАЙдУжиМиБУдьМО НеБАЙдУжиМи
дО лЮдСьКОї БІди!дО лЮдСьКОї БІди!


