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1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 рр.
– це ті роки, які в пам’яті українського
народу залишили глибокий слід голоду,
болю, смерті. На протязі цих
відрізків часу мешканці країни,
яка споконвічно славилася
землями родючими, народом
трудолюби вим, масово гинули
від голоду. Вимирали родини,
вулиці, села. Пустку лишав по
собі голод як в селах, так і в
містах.

Найстрашніше лихоліття при -
падає на 1932-33роки. Аналiз да -
них демографiчної статистики 30-
х рокiв свiдчить про те, що прямi
втрати населення України вiд
голоду 1932 року становлять бли -
зько 150 тисяч наших громадян, а
вiд голоду 1933 року – вiд 3 до 3,5
млн. людей. Повнi демографiчнi
втрати, включаючи катастрофiчне
зниження народжуваностi пiд
впливом голоду, сягають за 1932-
1933 роки понад 5 млн. осіб. 24
000 людських життів забирав
голодомор щодоби.

Впродовж десятиліть масове
вбивство людей штучним голодом не лише
навмисно замовчувалося радянською вла -
дою, але й взагалі заборонялося про нього
будь-де згадувати.Чому? А тому, що голод
господарював на нашій землі не через
нестачу продуктiв та не через неврожай.

Урожай 1932 року був не нижчий, нiж у
попереднi роки, тому це не могло бути
причиною лихоліття. Причина була в іншому:

радянська влада прагнула
прискорити iндустрiалiзацiю
держави, будувати заводiв
бiльше i швидше. На це
потрiбнi були кошти. Отож i
вирiшено було збiльшити
продаж зерна за кордон,
узяти його за будь-яку цiну в
українського селянства.
Одночасно  з цим влада мала
намір притиснути селян
України, якi опиралися
колективiзацiї сильнiше, нiж,
наприклад, росiйськi. А
оскiльки селяни становили
значну частину населення
України, то голодомор,
спрямований проти них,
фактично означав голодомор
українського народу. 

З колгоспiв вивозилося
все зерно, навiть посiвне.
Забирали не лише колгоспне,
а й те, що заготовили для
себе господарі. В усiх

мiсцевостях України, крiм прикордоннних,
поширилися подвiрнi обшуки з
конфiскацiєю, крiм хлiба, будь-яких запасiв
їжi – сухарiв, картоплi, бурякiв, сала, солiнь,
фруктової сушки тощо, заготовлених

Нехай Не ЗгасНе
сВічКа Пам’яТі

ВідлунняВідлуння минулогоминулого

УКраДеНе ДиТиНсТВО
У кожного із нас в пам’яті є куточки,

де зберігаються найприємніші спога-
ди, які повертають нас в країну безтур-
ботності, безпосередності, радощі – в
країну  нашого дитинства. 

З великою цікавістю я запитала у Марії
Ігнатівни Василевської, бабусі моєї знайо-
мої, чи пам’ятає вона своє щасливе
дитинство. Вісімдесятиоднорічна жінка
подивилася на мене глибоким поглядом, а
потім, підправивши легким дотиком руки
покрите сивиною волосся, занурилася у
спогади. 

Дитинство? Де його шукати? Де воно
заблукало те її щасливе дитинство… Може
замордувалося голодом в страшні 1932-
1933роки, а можливо налякане німецьки-
ми кулями, не дійшло до неї, не знайшло її
в окупованому німцями рідному селі. А
може дитинство було щасливим в повоєн-
ні роки? Там годі і шукати. У післявоєнну
розбудову  країни на чотирнадцятирічне
дівча чекало вже доросле життя, яке роз-
почалося так зарано…

Марія з’явилася на світ в бурхливий час
масової колективізації, розкуркулення,
індустріалізації, роздертої, розшарпаної
війною та перебудовами  країни. Вона
народилася в 1931році в селі Петропав-
лівська  Борщагівка  на землі  своїх дідів та
прадідів.  Її родина була невеличка: тато,
мама, брат  старший за неї на два роки –
Павлуша та вона – маленька Маня. Зовсім
недовго в їх маленькій хатинці на вулиці
Комсомольській  панувало сімейне тепло.
Можливо щасливе дитинство було саме

тоді у той далекий 1931рік, коли ще був
живий її тато. Та, нажаль, того часу не при-
гадати, занадто маленькою вона була.

Минуло лише  два роки і на Україну при-
йшов страшний голод, який  украв мільйо-
ни  життів у нашої безталанної України. У
той далекий страшний рік в нашому селі
обезсилених голодом людей підкосило
ще одне лихоліття – тиф. Саме тиф забрав
у  маленької Мані татка, риси обличчя
якого стерли  з її пам’яті випробування
важких років. 

Продовження на 2 стор.

Продовження на 2 стор.

Кожного року із настанням холодів
збільшується кількість пожеж, що
здебільшого виникають у житловому
секторі. Щодня до пожежно-рятувальної
служби надходять повідомлення про
пожежі. Спостерігається значний ріст
пожеж з причини порушення правил
експлуатації електромережі, пічного чи
газового опалення, використання
заборонених обігрівальних приладів, а
також паління людей у ліжку часто
перебуваючи в нетверезому стані.На
найближчі дні синоптики попереджають
про наближення холодів на території
України. Тож Служба цивільного захисту
у Києво-Святошинському районі
закликає громадян бути обережними під
час опалення своєї оселі. Бережіть своє
життя та життя близьких вам людей!

Щоб зберегти своє життя та життя
близьких вам людей пам’ятайте:

Не допускайте використання для
обігріву приміщень, несертифікованих
та саморобних нагрівальних приладів та
газових кухонних плит;

В разі використання серійних
нагрівальних пристроїв прослідкуйте за
тим, щоб вони були встановлені таким
чином, щоб уникнути перекидання,
обмежте доступ до них дітей;

Відстань від приладів
електроопалення до горючих матеріалів
і конструкцій має становити не менше
0,25 м;

Дотримуєтесь правил пожежної

безпеки при використанні інди -
відуальних систем опалення та систем
пічного опалення в будинках;

Не залишайте без нагляду у разі
виходу з приміщень увімкненні в
електромережу нагрівальні прилади,
телевізори, праски тощо;

Намагайтеся уникати перевантаження
електричних мереж, не вмикайте
одночасно побутові електроспоживачі
значної потужності;

Не до пускайте застосування само -
робних некаліброваних плавких вставок
в запобіжниках електричного струму;

Тримайте запальнички та сірники поза
полем зору дітей та у недосяжних для
них місцях. Діти віком від двох років
здатні самостійно їх запалити. Ніколи не
заохочуйте та не дозволяйте дітям
бавитися зі сірниками і запальничками
та вважати їх іграшками;

Не паліть у ліжку! Паління у ліжку —
одна з головних причин смертельних
випадків при пожежах в оселях!

Пам’ятайте самі та навчить своїх дітей,
що постійне виконання заходів пожежної
безпеки — запорука збереження
людських життів та значних
матеріальних цінностей!

У разі виникнення пожежі негайно
телефонуйте 101!

служба цивільного захисту у
Києво-святошинському районі 

Продовження на 3 стор.

БлагоустрійБлагоустрій

лжегОсПОДарям –
ЗасліН!

РЕЙД
Наше село вже 3 роки

утримує перше місце в
конкурсі на кращий насе-
лений пункт в Україні з бла-
гоустрою та охорони гро-
мадського порядку. Тому
правоохоронна діяльність,
благоустрій у нас ведуться
наполегливо і планомірно
під контролем сільської
ради. Підтвердженням
тому став громадський
рейд, проведений дня ми в
селі Петропавлівська Бор-
щагівка. Об’єктами для
реагування стали шлаг-
бауми, будівельні кон-
струкції та бетонні загоро-
жі,  встановлені самовіль-
но на проїжджій частині
вулиць так званими госпо-
дарями. 

Олександр Оболонський та Володимир Зелений
ознайомлюють  спецзагін “Дельта плюс” з 

планом дій щодо ліквідації  бетонних перешкод

Працівники КП “Благоустрій” з допомогою спецтехніки взялись до справи



2 23 листопада 2012 рокуТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

ГолодоморГолодомор ВідлунняВідлуння минулогоминулого

Нехай Не ЗгасНе
сВічКа Пам’яТі

селянами до нового врожаю. Конфiскацiя
подавалася як кара за “куркульський саботаж”
хлібозаготiвель. Фактично це була дiя, свiдомо
спрямована на повiльне фiзичне винищення
селянських родин. Пiд виглядом хлiбозаготiвлi на
величезнiй територiї України було розгорнуто
небачений терор голодом, щоб навчити тих, хто
виживе, “уму-розуму”, тобто сумлiннiй працi на
державу в громадському господарствi колгоспiв. 

Цей рік за кордон продавалося зерна бiльше,
нiж у минулi роки, а на цi кошти купували
устаткування для промислових новобудов.

Починаючи з 1 листопада 1932 року до 1 лютого
1933 року державна комiсiя додатково
“заготовила” в Українi 104,6 млн. пудiв зерна.
Загальна кiлькiсть хлiба, вилученого державою з
урожаю 1932 року, становила 260,7млн. пудiв.
На початку 1933 року практично всюди в
Українi хлiбних запасiв не залишалося. А хлiбо -
заготiвлi практично вiдривали останнiй
шматок хлiба в голодуючих. У мiстах було
введено картки на продукти, зокрема на
хлiб. Вільно купити їжу у
крамницях  було неможли во.
Вже взимку 1933 року селяни
почали гинути вiд голоду.
Українці надовго забули смак
запашної паляниці. Не маючи
чого їсти, селяни пекли хлiб iз
висiвок, з домiшками трави,
варили юшку з бур’яну, їли бруньки.
У селах зникли конi, вiвцi та iнша
худоба. Люди пухли з голоду та масово
вивозилися до кладовища. Зі спогадів людей,
які зуміли вижити, доходить інформація про те, що
людей хоронили в загальні могили. Іноді туди
потрапляли й живі, щоб їздовому, який звозив
трупи, ще раз не вертатися. Відомі факти про те,
що в селах доведені голодом до затьмарення
розуму  люди йшли навiть  на людоїдство.   

Рятуючись, вони втiкали в мiста, але i там часто
вмирали просто на вулицях. Намагаючись
зберегти дiтей, сільські жінки залишали їх бiля
лiкарень, на вокзалах. Щоб припинити втечу
селян, навколо сiл, на дорогах до мiст

виставлялися вiйськовi загони. 
Масовий, навмисно зорганізований радян -

ською владою голод 1932–1933 років, що призвів
до багатомільйонних людських втрат у сільській
місцевості на території Української РСР (землі
сучасної України за винятком семи західних
областей, Криму і Південної Бессарабії, які тоді не
входили до УРСР) та Кубані, переважну більшість
населення якої становили українці, найбільша
трагедія українського народу. Викликаний
свідомими і цілеспрямованими заходами вищого
керівництва Радянського Союзу і Української РСР
на чолі зі Й.Сталіним, розрахованими на
придушення українського національно-
визвольного руху і фізичного знищення частини
українських селян.  

У 2008 році в м. Києві було відкриття
меморіального знаку  «Свічка пам'яті» в парку
Слави – 32-метрова бетонна каплиця, виконана у
формі білої свічки з позолоченим ажурним
полум'ям. Грані свічки прикрашені орнаментом з
віконець, що нагадують українську вишивку. Ці

висічені хрести-віконця симво лізують душі
українців, загиблих від голоду.  У
нижній частині свіча оперезана

чотирма хрестами, що нагадують
крила млина. На кожен період
голоду (1921-1922, 1932-1933,
1946-1947 рр..) – по хресту, а

четвертий, центральний,
присвячений усім голодоморам
України. Хрести-клітини у підніжжя

свічки прикрашені золотими
скульптурами журавлів. Вони заковані в

кліті, але одному вдається «вирватися» – символ
відродження українського народу.

В  День пам’яті жертв голодомору  ми
традиційно запалюємо свічку на згадку про
невинних, штучно замордованих голодом наших
дідів та прадідів, за викошене покоління, стерте з
лиця землі голодом. Ми пригадуємо тих, хто
вижив в той страшний час і проніс крізь роки всі ті
жахіття, які стерти з пам’яті неможливо.

Ольга ЗаЇКа

Початок на 1 стор.
Тато працював у сільській раді,

і пішов на виклик по земельних
справах в родину, яку підкосила
хвороба.  Просила мама, блага-
ла: «Не йди», певно відчувала
душа її лихо, лиш переконати не
могла.  Принциповий та відпові-
дальний не зміг він не відгукнути-
ся. Сказав коротко: «Не можу я
не піти – це моя робота».  

П’ять хвилин, які Ігнат  Ткаченко
провів у будинку хворих людей,
коштували йому життя. Не мину-
ло й тижня, як тата не стало.
Похоронили  його, а пом’янути
чим?

У місті Києві були місця,так
звані «турсіни»,  де обмінювали
золото на борошно. Повіз сусід
підкошену горем жінку до міста.
Зняла з себе мати хрестика
золотого та сережки й обміняли
на шість буханок хліба, бо
борошна того дня не було.  Намі-
няний  матір’ю хліб навіть до
поминального столу донести
цілим не вдалося. Вимучені голо-
дом люди нарізавши скиби жада-
ного хліба відразу їли їх, та запи-
хали  в кишені – дітям додому
занести. Ось так і пом’янули
батька.   

А далі війна, окупація, німці,
мадьяри… Загелготіли, наче
гуси, загарбники: «млеко»,
«сало» – не до дитинства було у ті
воєнні роки, тоді всі: і малі і не
дуже відчували себе відповідаль-
ними за все, що відбувається. 

Разом із війною закінчилися й
дитячі роки  у Марії. Переживши
лихоліття війни, мама захворіла.
Лікарі поставили невтішний діаг-
ноз: язва. Лікуватися в той час
було нічим, як і зняти біль. Отож,
вимучилася  жінка, допоки
народними методами  не заруб-
цювала  язви.                  

Щоб допомогти хоч якось мамі,
чотирнадцятирічна Марія ходила
до колгоспу і працювала на рівні
з дорослими.  А 1947 рік вніс свої
корективи в життя дівчини,
покривши знову чорною пеленою
голоду країну. 

Щоб уникнути злиднів, меш-
канці нашого села об’єднувались
групками та їздили в західну
Україну міняти те, що мали, хоч
на якісь продукти. Оскільки мати
хворіла, було вирішено,що саме
Марія поїде разом з сусідами.
Отак і розпочалися її довгі подо-
рожі на західну Україну в продо-
вольчих пошуках.   Сусід, що жив
поруч, навчив Маріїного брата
виготовляти чавунки  з металу
розбитих літаків. 

Отож, навідливав брат неве-
личких чавунків, склав в два тлу-
мачки і підніс сестрі на Свято-
шинський вокзал. За п’ять хви-
лин, які стояв потяг  «Київ –
Брест»  на станції, сотні людей з
клунками обліплювали його з усіх
сторін, щоб доїхати до найближ-
чої залізничної станції та  пересі-
сти всередину. Отак на буферах,
сходинках їхали десятки людей,
не звертаючи уваги на холод,
сніг, мороз, задля порятунку себе
та рідних від неминучої голодної
смерті. Великим везінням  вва-
жалося вискочити на дах потяга,
а потім витягнути туди тлумаки,та
тих,з ким  разом їдеш. В історії
цих важких подорожей був такий
випадок, що так до самого
м.Коростеня змушені були їхати
люди зверху на потязі. Сівши біля
комина, який жадібно ділився

своїм теплом, Марійка  постійно
тупала ногами,щоб не повідмер-
зали. Та це не допомагало – вони
так замерзли, що вона ледь спу-
стилася на станції до долу. 

Доїхавши  до м. Коростеня,
подорожуючі пересідали в  ваго-
ни товарняка, який прямував до
Волинської області. А там йшли
вздовж селами, міняючи свій
товар на продукти. На початку за
чавунчик давали два чавунчика
зерна, ячменю, гречки чи насін-
ня, а потім скинули ціну до одно-
го.  Приїхавши додому, привезе-
не перетирали на жорнах добав-
ляли картоплю та пекли такі
млинці.

Проходячи десятки кілометрів
волинськими селами, наші одно-
сельці зупинялися  на ночівлю у
людей, які впускали переночува-
ти  подорожуючих: кого в клуню,
кого в хату – на долівку. 

Марія Ігнатівна пригадує, як
приютила їх одна родина, де
жила стара-престара бабуся,
якій на той час було вже сто п’ять
років. Довго-предовго дивилася
жінка на зовсім юне дівча, а потім
запитала: «Скільки ж тобі років,
дитино?» Лиш посміхнулася
Марія, а жінки відповіли за неї:
«Вона вже в нас доросла, бачите,
як далеко їздить». Похитала
бабуся головою: «А я за свої роки
ще й поїзда не бачила» і, глянув-
ши на обвітрені холодом дитячі
руки, витягла зі скрині теплі
в’язані рукавички, протягнула їх
дівчині. 

А ще пам’ятає Марія Ігнатівна,
як уподобала одна дівчина, що
наймитувала в господаря, в
якого Марія ночувала, низку її
намиста. Так їй воно сподобало-
ся, що на обмін за нього принес-
ла вона пелену яєць та велику
запашну паляницю. Яка це була
радість. Ту паляницю привезла
Марія додому і вже разом з бра-
том та мамою вони смакували
той хліб, смак якого пам’ятає
донині.

Отак сіру осінь, довгу холодну
зиму та весну подорожувала
чотирнадцятирічна дівчина по
всій країні. Всякого траплялося в
цих подорожах. Із поїздів випа-
дали й відбивали облави голод-
них людей. Траплялося, що й під-
час руху мусили стрибати в
холодний шершавий сніг.

Лише про одні ці подорожі
можна  написати цілу книгу спо-
гадів, в яких є місце відвазі,
невтомній праці, самопожертві,
лиш немає місця насправді
щасливому безтурботному
дитинству, яке було вкрадене у
цілого покоління людей війною,
розрухою та голодом. 

Ольга ЗаЇКа

Інформація в номерІнформація в номер

Петропавлівська Борщагівка давно славиться
не лише своїми красивими вулицями та по-
справжньому хорошими та добрими людьми.
Наше село також багате на безліч різного роду
установ, магазинів, закладів та великих торгових
центрів, кількість яких невпинно множиться. І
поганого у цьому нічого немає. Всі лише виг-
рають. Адже, що може бути зручніше ніж усі
потрібні магазини прямо «під боком».

Нові об’єкти з’являються постійно. І саме про
нещодавню появу одного із таких об’єктів ми і
хочемо вас повідомити. Мається на увазі відкрит-
тя нового, великого торговельного центру у рай-
оні Великої Кільцевої, що розташувався за адре-
сою: вулиця Петропавлівська 14-Е.

Давно відомо, що район Великої Кільцевої – це
місце скупчення великих торгівельних центрів
найширшого спектру товарів, починаючи від хар-
чової продукції та закінчуючи меблями та буді-
вельною технікою. 

Новий торгівельний центр «Діамант», що був

відкритий 5 жовтня,
розташувався поруч з
такими крупними тор-
говельними об’єкта-
ми як «4 Room», «Аль-
цест», «Епіцентр»,
«Меблеве містечко»,
«BILLA». Це в рази
збільшує кількість
потенційних відвіду-
вачів, адже люди, що
приходять за покупка-
ми до «Меблевого
містечка», просто не
можуть пройти повз
новий, дійсно шикар-

но оформлений ТЦ «Діамант». І хоча в будні покуп-
ців поки-що не так багато – це і не дивно, адже
магазин відкритий менше місяця. Та, зважаючи на
темпи, з якими їхня кількість збільшується, можна
припустити, що вже незабаром цей заклад торгів-
лі складе конкуренцію будь-якому іншому. 

ТЦ «Діамант» – новий, сучасний торговельний
центр європейського рівня, в якому зібрано безліч
всесвітньо відомих брендів, таких як: ZlataMebel,
GiorgioCollection, LaneFurniture, CamelGroup,
Bellus, Speranza та багато інших, що вже не пер-
ший рік існують на ринку. 

Тож наостанок скажемо, що ТЦ «Діамант» це
місце, де зібрано чималу кількість відомих світо-
вих фірм, що представлені високоякісними меб-
лями високого рівня. Тож асортимент не залишить
байдужими навіть людей дуже вимогливих та при-
скіпливих. 

ігор черНиШ

«ДіамаНТ» ЗаграВ
БарВами ВеселКи

Початок на 1 стор.

УКраДеНе ДиТиНсТВО
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БлагоустрійБлагоустрій

ОсвітаОсвіта

Нещодавно у школі прийшло незвичайне дійство: посвята
першокласників у школярі.

Першими це свято відзначили учні 1-А класу, до якого вони
старанно готувалися напередодні разом з вчителем Л.З.
Мазур, вихователем  І.В.Пурик  та музичним керівником 

О. В.Они щенко.   
У  святково прибраній  залі відчувалося помітне хвилювання:

хвилювалися батьки, хвилювалися вчителі, хвилювалися учні.
Звичайно, це ж їхнє перше свято у ролі школярів.

Та наймолодші жителі  шкільної країни справилися з цим завданням “на відмінно”. Свято прой-
шло на всі сто.  З усією щирістю та безпосередністю учні розповіли про свої шкільні правила, які
діють в їхньому колективі, а також поділилися своїми секретами. Пісенька у виконанні хлопчиків «
А у  неї очі сині і кирпатий ніс» була виконана так невимушено та щиро, що викликала не лише в
мене багато емоцій, а й в усіх присутніх.  Великі овації тривали також після іскрометних таночків,
майстерно виконаних малюками, а також пісень та віршів.

Всі концертні номери підкреслювали те, що дітки виховуються в атмосфері глибокої шани та
любові до школи, до батьків та до Батьківщини. 

Ольга ЗаЇКа. Знімки фотосалону “PRофіль”

ПОсВяТа ПерШОКласНиКіВ У ШКОлярі
ФОТОРЕПОРТАЖ

РЕЙД

Не секрет, що наш населений пункт здебільшого вва-
жають «селом мільйонерів». За рахунок близького роз-
ташування до столиці земельні ділянки в Петропавлівці
коштують чимало. Тож і мешкають в нас люди на декот-
рих вулицях доволі не бідні. А щоб якось відгородитись
від корінного населення, багатії взяли приклад з закор-
донних товстосумів. І, як гриби після дощу, почали з’яв-
лятися шлагбауми та бетонні перекриття, що єпору-
шенням чинного законодавства України. А це негатив-
но позначається на можливості здіснювати рух транс-
порту і, як наслідок, викликає скарги членів громади.

Сільською радою з цього приводу було прийнято
рішення про ліквідацію таких загорожень. Тому 15
листопада відбувся черговий рейд з благоустрою. Тож,
маючи на руках постанову від сільради, заступник сіль-

ського голови з виконавчої роботи Олександр Обо-
лонський з помічниками взялися до справи. 

Для початку рейдова група завітала  на вулицю
Каштанову. Тут вже доволі тривалий час, на в’їзді
до провулку, лежать бетонні плити перекриття, які
перешкоджають пересуванню автомобілів. І щоб
відсунути ці будматеріали, довелося залучати до
справи важку техніку. Тож, працівники КП «Благо-
устрій», яке очолює Володимир Зелений, не гаючи
часу прибули на місце. Процес виявився не зі
швидких, тому довелося навіть перекривати доро-
гу, щоб не заважав проїжджий транспорт. До робо-
ти був залучений і  спецзагін «Дельта плюс». 

Через деякий час, покінчивши з першою пере-
шкодою, ми вирушили на інші об’єкти, яких в нашій
Петропавлівці вдосталь. А саме: на вулицях Княгині
Ольги, Квітневій, Лісовій.  З допомогою важкої тех-
ніки і працівників КП «Благоустрій» вдалося ліквіду-
вати частину бетонних загород.

Звісно, не обійшлося без конфліктів. Зокрема на
вулиці Квітневій господар бетонних “редутів” взяв-
ся відвойовувати своє право на захаращення при-

будинкової території. Та завдяки красномовству Олек-
сандра Оболонського та Володимира Зеленого кон-
флікт вдалося загасити. Господарю пояснили, що
дороги – це території  загального користування і є
власністю громади. Рейдова бригада разом з ліквідаці-
єю штучних перешкод, зведених лжегосподарями,
проводила й роз’яснювальну роботу серед громадян,
підкреслюючи: ніхто не має права самовільно і проти-
правно облаштовувати на свій лад вулиці чи прибудин-
кові території. 

Тож надалі, шановні мешканці Петропавлівської Бор-
щагівки, будьте гарними господарями своєї садиби, а
на власність громади посягати – зась!!

анна ряБКОВа

лжегОсПОДарям – ЗасліН!

Початок на 1  стор.

самовільно встановлений шлагбаум по вулиці лісній

малюків вітає директор 
школи микола Татуревич

Танок у виконанні першачків лунає весела пісня

1-а клас разом з вчителями



4 23 листопада 2012 рокуТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

Люди селаЛюди села

НаНа сторожісторожі здоров’яздоров’я

14 листопада відзначено Всесвітній
день боротьби проти діабету. Про те,
що ця хвороба підступна і з кожним
роком «молодіє», мабуть, відомо не
всім. Тому, щоб поточнити усі нюанси
цієї теми, я поспілкувалася з лікарем-
терапевтом аллою анатоліївною Кра-
вець, котра практикує в нашій медам-
булаторії вже 15 років.

– скажіть будь-ласка, що являє
собою це захворювання і які симптоми
для нього характерні?

– Цукровий діабет – це захворювання,
при якому людина багато в чому може
допомогти собі сама. Саме тому потрібно
знати симптоми цукрового діабету, аби
вчасно звернутися до лікаря. Але і на
цьому роль самого хворого не закінчу-
ється: необхідний строгий контроль за ста-
ном свого організму, а також профілактич-
ні заходи для регулювання рівня цукру в
крові. Це зможе робити лише той, хто знає
про своє захворювання все. На сьогодні в
Петропавлівці зареєстровано 129 осіб,
хворих на діабет. А загалом в Україні  1 млн.
134 тис. хворих , з них 181 тис. пацієнтів
змушені постійно приймати інсулін. Всього
у світі за даними Міжнародної діабетичної
федерації хворіють 285 млн. осіб. До 2030
року кількість людей з цукровим діабетом
зросте до 435 млн. 

Цукровий діабет ділиться на два основ-
них типи: інсулінозалежний і інсулінонеза-
лежний.

Інсулінозалежний цукровий діабет або
діабет I типу зазвичай виникає у молодому
віці. При цьому уражаються інсуліноутво-
рюючі клітини в підшлунковій залозі. Глю-
коза не потрапляє в клітини і накопичу-
ється в крові (у нормі у здорової людини
натщесерце міститься від 3.3 до 5.5
ммоль/л глюкози). А, оскільки глюкоза – це
основне джерело енергії, при її відсутності
в «топку» йдуть білки і жири, при розпаді
яких утворюються речовини, які отруюють
організм. Підвищений розпад жирів викли-

кає різке окислення внутрішнього середо-
вища організму (ацидоз). Поразка клітин,
що виробляють інсулін, може викликати
аутоімунний процес (алергія по відношен-
ню до власних тканин), вірусне захворю-
вання (краснуха, свинка, вірусний гепа-
тит), а також отруєння деякими хімічними
речовинами.

На першому місці слід вказати спадко-
ву схильність. Ризик захворіти на цукровий
діабет зростає, якщо у вашій родині хтось
хворіє або хворів на цукровий діабет –
один з ваших батьків, брат чи сестра.
Спадкову схильність необхідно враховува-
ти в багатьох життєвих ситуаціях,  наприк-
лад, при вступі в шлюб і при плануванні
сім’ї. Якщо спадковість пов’язана з цукро-
вим діабетом, то дітей потрібно підготува-
ти до того, що вони теж можуть захворіти.
Треба роз’яснити, що вони становлять
«групу ризику», а значить своїм способом
життя повинні звести нанівець всі інші фак-
тори, що впливають на розвиток цукрового
діабету.

Друга за значущістю причина діабету

– ожиріння. Цей фактор, на щастя, може
бути нейтралізований, якщо людина, усві-
домлюючи всю міру небезпеки, буде поси-
лено боротися з надмірною вагою і пере-
може у цій боротьбі. Не слід забувати і про
те, що кількість хворих на цукровий діабет
росте, і діабет справедливо відносять до
хвороб цивілізації, тобто причиною діабету
в багатьох випадках є надлишкова, багата
легкозасвоюваними вуглеводами, так
звана «цивілізована» їжа.

Третя причина –  це деякі хвороби, в
результаті яких відбувається ураження
бета-клітин. Це хвороби підшлункової
залози – панкреатит, рак підшлункової
залози, захворювання інших залоз внутрі-
шньої секреції. Провокуючим фактором у
цьому випадку може бути травма.      

четверта причина – різноманітні вірусні
інфекції (краснуха, вітряна віспа, епідеміч-
ний гепатит і деякі інші захворювання,
включаючи грип). Ці інфекції відіграють
роль пускового механізму, який ніби запус-
кає хворобу. Ясно, що для більшості людей
грип не стане початком діабету. Але якщо
це огрядний чоловік з обтяженою спадко-
вістю, то для нього і грип становить загро-
зу.  Отже, комбінація факторів ризику під-
вищує небезпеку захворювання в кілька
разів.

На п’ятому місці назвемо нервовий
стрес як сприяючий чинник. Особливо слід
уникати нервового й емоційного перена-
пруження особам з обтяженою спадкові-
стю та які мають надлишкову вагу.

На шостому місці серед факторів ризи-
ку – вік. Чим старша людина, тим більше є
підстав побоюватися цукрового діабету. Є
думка, що при збільшенні віку на кожні
десять років вірогідність захворювання на
діабет підвищується в два рази. 

Виявлені групи ризику дозволяють вже
сьогодні зорієнтувати людей, відвернути їх
від безтурботного і бездумного ставлення
до свого здоров’я. Потурбуватися повинні
не тільки ті, чиї батьки хворі на цукровий

діабет. Адже він буває як успадкований, так
і набутий. Поєднання декількох факторів
ризику підвищує ймовірність захворюван-
ня на діабет: для хворого ожирінням, який
часто страждає від вірусних інфекцій, –
грипу та ін., ця ймовірність приблизно така
ж, як для людей з обтяженою спадковістю.
Також їм рекомендовано періодично про-
водити пробу з навантаженням глюкозою.
Для раннього виявлення цукрового діабету
і порушення вуглеводного обміну останнім
часом проводиться визначення глікозиль-
ованого гемоглобіну, підвищений рівень
якого достовірно вказує (більш точно, ніж
проба з навантаженням глюкозою) на
порушення вуглеводного обміну.

Необхідно також знати, що будь-які
захворювання можуть сприяти порушенню
вуглеводного обміну і розвитку цукрового
діабету. Тому своєчасне і правильне ліку-
вання всіх захворювань також сприяє
попередженню цукрового діабету. Особ-
ливо уважно слід ставитися до свого стану
в період з листопада по березень, тому що
більшість випадків захворювання на діабет
припадає на цей період. Положення уск-
ладнюється і тим, що в цей період ваш
стан може бути прийнято за вірусну інфек-
цію. 

Прояви цукрового діабету залежать від
міри недостатності інсуліну. Характерними
симптомами є спрага, сухість в роті, зни-
ження маси тіла (або ожиріння), слабкість,
підвищене виділення сечі (до 6 л в добу),
сухість слизистих оболонок і шкіри. Спо-
стерігається значне зниження працездат-
ності, повільне загоєння ран, часті гнійнич-
кові і грибкові захворювання шкіри, пораз-
ка ясен (гингівіти, пародонтити). Пору-
шуються функції кісткової тканини: кістки
стають крихкими (остеопороз), часто
виникають переломи.

Отже, шановні читачі, уважно ставтеся
до свого здоров’я і не займайтеся самолі-
куванням. Будьте здорові!

анна ряБКОВа

Багато цікавих, добрих, працьови-
тих людей живе в селах Петропавлів-
ська Борщагівка і чайки. і ми намагає-
мося якомога частіше знайомити
читачів з тими односельцями, хто дій-
сно робить вагомий внесок у розвиток
тієї чи іншої галузі, яка розвивається у
громаді. До таких належить людмила
георгіївна Коваленко, котра багато
років трудиться в Петропавлівсько-
Борщагівській медамбулаторії.

Людмила Георгіївна  народилася  саме
у нашій Петропавлівській Борщагівці.
Вона провела чудове, дійсно плідне
дитинство. Будучи активною дитиною,
брала участь у багатьох заходах та зай-
малася безліччю дійсно різного роду
занять основними з яких були: гімнастика
та плавання. 

У 1962 році вона вступила до місцевої
школи, де була однією з найуспішніших
учениць. Вона ретельно опанувала шкіль-
ні предмети. Та найбільше любила істо-
рію та українську літературу. Ще будучи
школяркою, Людмила Георгіївна
визначилася зі своєю майбутньою про-
фесією. Їй завжди подобалося допомага-
ти, бо любить людей. Та найбільше на
вибір її професії вплинув батько. Саме
його хвороба і стала поштовхом до вибо-
ру, і саме бажання допомогти йому під-
штовхнуло її до думки піти в медицину. 

Одразу після закінчення школи майбут-
ній медик пішла працювати санітаркою.
Цим самим вона заробляла стаж, аби
потім легше вступити до медичного учи-
лища. І саме під час цієї роботи Галина
Георгіївна визначилася: у якій саме галузі
медицини вона і буде працювати. За час
роботи, їй довелося попрацювати при
лабораторії, де на неї позитивно вплину-
ла завідуюча. Саме ця жінка і показала

майбутньому медику всі позитивні сторо-
ни цієї професії. Одразу після цієї роботи,
дівчина вступила до медичного училища,
де старанно вчилася та здобувала
потрібні знання. 

По закінченню училища пішла працю-
вати до п’ятої інфекційної лікарні. Не про-
довжила навчання лише через те, що її
дочка перенесла важку операцію на
серці. Але тяга до постійного вдоскона-
лення та навчання не полишає її і тепер.
Вона відвідує усі можливі курси аби
постійно удосконалюватися і підвищува-
ти рівень своєї роботи. Людмила Георгіїв-
на пройшла усі можливі сучасні курси, а
саме: мікробіологія, гематологія, біохімія,
паразитологія, загально-клінічні курси і
т.д. А у березні була на стажуванні у Мюн-
хені. В університетській клініці, де Чорно-
бильським ліквідаторам робили пересад-
ку кісткового мозку, Л.Г.Коваленко чима-
ло взяла для себе корисного. 

Людмила Георгіївна добра мати і
щаслива бабуся. Вона має дві дорослі
доньки, Вікторію та Ірину та трьох онуків.

Ірина, до речі, також працює лаборантом,
а Вікторія наразі проживає у Німеччині. 

Людмила Георгіївна також поділилася з
нами своїми переживаннями стосовно
сучасного стану медицини в Україні. На її
думку розвитку медицини у нас приді-
ляють замало уваги. Він сповільнюється і
це не є добре. Адже кожен лікар, медич-
ний працівник, представник найгуманні-
шої професії добре розуміє: люди потре-
бують  допомоги не просто щодня, щого-
дини, а й іноді щохвилини. І той, хто давав
клятву Гіппократа, ніколи не зможе бути
осторонь тоді, коли поруч страждають
хворі . 

– Можливо, – говорить Л.Г.Ковален-
ко, – не все так тривожно. Є і позитивні
моменти. Наприклад, в обласній лікарні
відкрилася надсучасна клініко-діагно-
стична лабораторія. У ній роблять найрід-
кісніші аналізи за допомогою найсучасні-
ших аналізаторів, таких що використо-
вуються у провідних країнах Європи. І це
не може не радувати, адже вказує на те,
що розвиток медицини не зупинився
остаточно .

Загалом, підбивши певні підсумки, я
зрозумів:  Людмила Георгіївна Коваленко
– дійсно хороший спеціаліст та справжній
майстер своєї справи. А наостанок слід
додати, що вона також дуже хороша
людина і кожен, хто хоч би один раз спіл-
кувався з цією доброю, душевною і гар-
ною жінкою міг сам у цьому повністю
переконатись. 

Нещодавно  Людмила Георгіївна від-
значили свій день народження.Хочу при-
вітати її з цим святом душі і побажати
родинного щастя, міцного здоров’я, доб-
робуту й благополуччя.

ігор черНиШ

жиТТя Не лиШе За КляТВОю гіПОКраТа

яК УБерегТися ВіД цУКрОВОгО ДіаБеТУ

Застуда у дитини - захворювання
несерйозне і навіть легке, але вся небез-
пека полягає в можливих ускладненнях,
які можуть виникнути, якщо неправильно
або зовсім не лікувати дитину. Деякі
методи лікування вже майже легендарні,
але це не означає, що всі вони зможуть
допомогти. Тому давайте визначимо всі
способи, які допоможуть повернути здо-
ров'я малюку. 

якщо по-науковому
Застуда – це захворювання, що характе-

ризується запаленням верхніх дихальних
шляхів, а також переліком дуже різних симп-
томів, які можна усунути тільки при ком-
плексному вирішенні простудних проблем.
До простуди часто приєднується і цілий ряд
інших захворювань, у тому числі інфекцій-
них, запальних процесів . А це ще раз нага-
дує про те, що нехтувати серйозним ліку-
ванням проблеми чревато наслідками. 

Причини дитячої застуди
Найчастіше дитина застуджується при

температурних коливаннях повітря, а також
його вологості. Застуда не змусить себе
чекати, якщо дитина переохолодилася або
просто сильно замерзла у ніжки, горло і т.д.
Та й ти помічала, що є групка малюків, повз
яких жодна хвороба не проходить, не заче-
пивши їх. Причиною тому - низька опірність
організму дитини до різних інфекцій, зниже-
ний імунітет.

головні ознаки застуди у дитини
Коли дитина застуджується, її може мучи-

ти ломота у всьому тілі, а без носової
хустинки через нежить не можна й кроку
ступити. Також дитина може скаржитися на
біль у горлі, а на перших порах ти будеш
спостерігати сухий кашель і чхання. Ну і щоб
боротися з усім цим нещастям, організм
включає свій головний захист – температу-
ру, іноді підвищуючи її до недозволених вер-
шин.

яК ліКУВаТи
ЗасТУДУ У ДиТиНи

Ради-порадиРади-поради
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До свята сільськогоДо свята сільського господарствагосподарства

Щорічно у третю неділю листопада відзна-
чається День працівників сільського госпо-
дарства в Україні. ця подія присвячена всім
аграріям країни і з 1993 року ві. Тоді прези-
дент  підписав указ про заснування професій-
ного свята працівників сільського господарст-
ва, а також підприємств, які займаються
переробкою сільськогосподарської сировини
та виробництвом харчової продукції. 

Шанобливе ставлення до аграріїв зароджува-
лося в Україні ще за часів Радянського Союзу, тоді
саме її називали житницею всієї величезної краї-
ни. Саме в той час Петропавлівсько- Борщагівсь-
ке  відділення радгоспу, що розташовувалося на
території нашого села, було  вагомою складовою
республіканського агрогіганта – радгоспу
«Совки».   

Господарство було створене в 1936 році і спе-
ціалізувалося на овочево-молочній продукції. В
післявоєнні роки розпочалася масова розбудова
радгоспу. На той час він об’єднав відділення, які
розташовувалися в с.Жуляни, в Микільській,
Софіївській та Петропавлівській Борщагівках, і
став головним постачальником сільськогоспо-
дарської продукції для міста Києва. У 80-х роках
минулого століття радгосп став багатогалузевим,
високорозвиненим господарством, а також вва-
жався передовим, як в республіці так і в великому
та могутньому СРСР. Нагороджений орденом
Трудового Червоного Прапора, який вручався під-
приємствам за  великі трудові заслуги перед дер-
жавою і суспільством в області виробництва,
науки, культури, літератури, мистецтва, народної
освіти, охорони здоров'я, у державній, суспільній

та інших сферах трудової діяльності. 
Господарство постачало овочі та молочну про-

дукцію в 40 магазинів Києва, у 3 трести їдалень –
Ленінградського, Ленінського і Залізничного рай-
онів. 

При в’їзді до нашого села тягнулися довжелезні
корівники, віконця яких світилися з самого світан-
ку до глибокої ночі. Саме там розміщувалося 400
голів дійних корів. З кожної корівки  вмілі доярки
надоювали 5500кг молока на рік. І саме нашим
односельцям  вдалося втілити в життя передовий
надій молока . Дві сестри Галина Рябокінь та Ніна
Малій, завдяки своїй любові до праці, першими в
господарстві перейшли шеститисячний рубіж і
одержали 6023 кілограми молока в середньому.
Саме вони були удостоєні найвищої нагороди
Виставки досягнень народного господарства
СРСР – диплома пошани та автомобіля «Моск-
вич». 

А за селом тягнулися безкрайні сади, де
невтомно трудилася  садово-ягідна бригада.
Саме на фруктах, вирощених з любов’ю нашими
мешканцями, виросли цілі покоління людей.
Запашні, вітамінні яблучка радували дітлахів  аж
до морозів. Бо саме Петропавлівський відділок
забезпечував столичних жителів садово-ягідною
продукцією.   

Споконвічно наш народ славився не лише  пра-
цею, а й піснею. Тож не дивно, що на базі молочної
ферми у 1982 році бригадиром  В.Й. Маслюченко,
котра також була депутатом Київської  міської
ради, сільської ради та очолювала тваринницьку
ферму відділку «Совки», був заснований співочий
колектив « Молодички».  У виконанні цього колек-
тиву  лунали пісні на всіх святах як в селі, так і в

місті.  У 1986 році цей співучий ансамбль брав
участь у концертній програмі для ліквідаторів
наслідків аварії на Чорнобильські АЕС.  Відлуння
тієї героїчної подорожі відчувають учасники
ансамблю і донині.

Імена наших односельців згадувалися  на
шпальтах обласних та республіканських видань,
де про них писали про передові трудові досягнен-
ня.  За офіційними цифрами  1560 жителів нашого
села  та Софіївської  Борщгівки було задіяло у
радгоспі.  За цією сухою статистикою ховаються
життєві шляхи багатьох трудівників, людські долі
поколінь,які віддали себе самовідданій праці в
радгоспі «Совки» .  Це була ціла епоха, в якій виру-
вало, клекотіло життя, осяяне трудом та оспіване
піснею.  

На зміну славним 80-тим прийшли руйнівні 90-ті
роки. У травні 1999 року господарство приєдна-
лося до агрокомбінату"Пуща-Водиця" згідно з
наказом Міністерства сільського господарства і
продовольства України.

В середині дев’яностих молочну ферму було
переведено до  с.Софіївська Борщагівка, куди ще
довго їздили  жителі нашого села.

Канула в лету минула сільськогосподарська
слава  нашого села. На згадку про неї в родинах
наших місцевих жителів лишилися пожовклі листи
з надписами: «Подяка», «Грамота», «Диплом», а
ще пожовклі фото, на яких вони молоді, завзяті,
працьовиті трудилися на фермах, на  полях, в
садах та в теплицях. Щасливі тим, що приносять
користь, що  їх труд такий потрібний людям. 

Як приємно, що земля Українська така багата
трудолюбивим народом і що село наше народжує

людей, шанобливих до праці. Хочеться пригадати
імена тих, хто був і залишається прикладом для
майбутніх поколінь: Г.П.Варенко, Г.П.Рябокінь, Т.В.
Кальніулоцька,  А.Г.Сергіюк, А.Я.Тимченко, Н.Б.
Тритиниченко,  О.О.Хавайба,  Н.Я.Гузій, В.Б.Рябо-
ва, Н.В.Тонченко, М.К.Проценко,О.М. Тритини-
ченко,  Л.І.Градволь, Л.П. Удовенко, М.І. Онищук,
Х.С.Шпаченко, М.Д. Матюшенко, П.Л. Марковсь-
кий, подружжя  К.І.Глущенко та О.М.Глущенко, а
також подружжя В.І.Дубас та Н.О.Дубас та под-
ружжя П.Д. Котенок та Н.Т.Котенок,  М.Г. Шевчук ,
Г.М.Тритиниченко, Р.І.Тимінська,  М.В. Рябов,
П.М.Афанасенко, Л.Ф.Драба, Н.В.Бернадська,
А.К.Мескева – це лише мала частина імен, які
прославили себе відданою працею  та зробили
свій внесок  у процвітання держави. 

Неможливо не пригадати тих, хто залишив по
собі світлу пам'ять на довгі роки: Марія Ільківна
Бондаренко – бригадир  радгоспу «Совки»,
Валентина Йосипівна Маслюченко – бригадир
ферми,  Н.П. Малій – оператор машинного
доїння,  Г.П. Головенко, А.О.Снітко, І.В.Уніченко та
ще багато імен, які увіковічили себе доброю пра-
цею і завзяттям. 

Тож, вітаємо жителів нашого села, які від-
дали свої найкращі роки невтомної праці  сіль-
ськогосподарській діяльності, з їхнім профе-
сійним святом.  Бо це свято -  хвала  їхнім
мозолястим рукам, які знають справжню ціну
сільськогосподарської продукції.  

Ольга ЗаЇКа

миНУла
сільсьКОгОсПОДарсьКа

слаВа села

До Дня студентаДо Дня студента

У ПОхОДі За ЗНаННями
Прогули пар, шпаргал-

ки, підготовка до іспиту
за одну ніч і невичерпний
оптимізм... Студентський
дух невикорінний, а роки,
проведені в університеті,
незабутні. Сьогодні
«мученики науки» свят-
кують свій день. 

Міжнародний день сту-
дентів встановлений 17
листопада 1946 року на
Всесвітньому конгресі
студентів, що відбувся в
Празі, в пам'ять про чесь-

ких студентів-патріотів.
Традиції святкування Дня студента в Україні ще не склалися. Для

когось із 2400000 винуватців дійства День студента - черговий нічим не
знаменний день, або просто привід відпочити і повеселитися, а для
когось - день символічного об'єднання, підвищення ролі студентства в
громадському та політичному житті країни.

На Україні святкують два Дні студента - співпадаючий з Міжнародним
(17 листопада) і Тетянин день, день великомучениці Тетяни, святої
покровительки всіх студентів (25 січня). Це дуже зручно, адже один
День студента святкується напередодні сесії, а інший - по її закінченні.
Звичайно, це свято асоціюється з молодістю, романтикою і веселоща-
ми, а ось історія його, що почалася в Чехословаччині під час Другої сві-
тової війни, пов'язана з трагічними подіями.

28 жовтня 1939 в окупованій фашистами Чехословаччині, празькі сту-
денти і їх викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю
утворення Чехословацької держави (28 жовтня 1918 року). Підрозділи
окупантів розігнали демонстрацію, при цьому був застрелений студент
медичного факультету Ян Оплетал (Jan Opletal).

Похорони Яна Оплетала 15 листопада 1939 знову переросли в акцію
протесту. Десятки демонстрантів були арештовані. 17 листопада геста-
півці і есесівці рано вранці оточили студентські гуртожитки. Більше 1200
студентів було арештовано і поміщено в концтабір Заксенхаузен.
Дев'ятьох студентів і активістів студентського руху стратили без суду в
катівнях в'язниці в празькому районі Рузіне. За наказом Гітлера всі чесь-
кі вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни.

На честь цих подій на Всесвітньому конгресі студентів і був встанов-
лений Міжнародний день студентів. Сьогодні він святкується у багатьох
країнах світу, і хоча програми святкування цього дня розрізняються, але
він досить популярний у студентської молоді. І практично жоден ВНЗ не
залишається осторонь від галасливого і довгоочікуваного свята. 

Варто відзначити, що в селах Петропавлівській Борщагівці і Чайки є
чимало молоді, хто навчається у вищих навчальних закладах України.
Сільська рада всіляко стимулює студентів і учнів технікумів, хто успішно
оволодіває знаннями. Сільським головою Олексієм Кодебським уста-
новлено щорічні матеріальні заохочення, які сприяють підвищенню
результатів у навчанні. 

Так, у минулому році стипендіатами сільського голови стали студент-
ка Київського педагогічного коледжу Вероніка Срібна, Ольга Бондарен-
ко – студентка Київського транспортно-економічного коледжу, Володи-
мир Ломоносов, ученьПТУ №33.

Чимало наших земляків навчається й у ВУЗах Києва: Даша і Ліза Кова-
левські, Аня Гарапач, Аліна Демчук, Ольга Чижова, Дар’я Акулич, Інна
Тарасенко, Женя Третениченко та багато інших. Бажаємо усім успіхів,
удач і цікавого студентського життя.

аНеКДОТ ДО Теми
"Чому Совки?" –  запитали в одного радгосп-

ника . "Тому що тут треба швидко соватися з
одного кінця поля на інший", – відповів він.

ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

сестри ліза і Даша Ковалевські –
студентки Київських ВУЗів

Справжній студент– це не
та людина, яка задається
питанням, який сьогодні іспит,
а той, який цікавиться у наро-
ду, що за іспит він сьогодні
здав.

Якщо дівчата псують тобі
картину з навчанням, кинь
навчання і почни псувати дів-
чат.

Студент 1 курсу: Ну все,
виженуть. Виженуть ...

Студент 2 курсу: А може не виженуть? Та ні, не виженуть.
Студент 3 курсу: Ну, тепер не виженуть ...
4 курс: Ну точно, не виженуть ...
5 курс: Хай тільки спробують! Український студент зазвичай не має

плану дій ... він всім страшний своєю імпровізацією
Щас зберу всю волю в кулак ... а потім з цього кулака відкопилив

середній палець і покажу його при навчанні ...
Холодне пиво хлюпається у пузі, це допоможе навчатися нам у ВУЗі.
Я на лекції сиджу, я на лектора дивлюся, чим він більше заванта-

жує – тим я більше гальмую.
Навчання світло, а не навчання, приємна напівтемрява.
Встану рано вранці, вип'ю банку ртуті і піду здохну в цьому інституті
У житті кожного студента коли-небудь настає момент, коли гроші на

автобусний квиток ти шукаєш під ніжками шафи своєї кімнати ...
Іспит - це час, коли студенти за короткі терміни хоча б щось

дізнаються ...

сТаТУси і циТаТисТаТУси і циТаТи
ПрО сТУДеНТіВПрО сТУДеНТіВ

1956 рік. Садова бригада
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Назва  регуляторного  органу – Виконавчий комітет сільської ради
Назва  документу – «Про встановлення тарифів на оплату послуг з утри-

мання будинку, споруд та прибудинкової території ТОВ «Управдом «Пет-
ропавлівський»

розробник  аналізу  регуляторного  впливу – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Управдом «Петропавлівський»

Опис проблеми.
ТОВ “Управдом “Петропавлівський” є  управитель та балансоутримувач житло-

вого будинку № 5 по вулиці Львівська села Петропавлівська Борщагівка і відпо-
відно до положень ст.19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» має
право визначати Виконавця(-ів) житлово-комунальних послуг або самостійно
власними силами надавати житлово-комунальні послуги відповідно до норм
чинного законодавства України.

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

Виконавець зобов’язаний підготувати та укласти з власниками (наймачами)
квартир,  орендарями  нежитлових  приміщень  у житловому  будинку  договір на
надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотри-
мання 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-
комунальних послуг, підготовлений Виконавцем на основі типового договору (ч.
3 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»)

В свою чергу, відповідно до п. 2 Порядку формування тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. за N 869, тариф  на

послуги  з  утримання  будинків  і  споруд   та прибудинкових  територій –
це вартість надання   таких   послуг,   розрахована   на   основі   економічно
обґрунтованих   планованих   (нормативних)  витрат  з  урахуванням планового
прибутку та податку на додану вартість. 

Тариф на послуги розраховується окремо за кожним будинком залежно від
запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для
забезпечення 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
прибудинкових територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни 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 встанов-

леного рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структу-
ри, 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 жит-
лово-комунальні послуги відповідно до закону.

На підставі вищевказаного ТОВ “Управдом “Петропавлівський” розробив
тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території відповідно
до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011  р.  № 869, ціни і
розрахунок яких відповідно до норм діючого законодавства України підлягають
розгляду щодо їх економічного обґрунтування і наступному затвердженню
рішенням органу місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень,
визначених законом. 

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

затвердження тарифів на оплату послуг з утримання будинку, споруд та

прибудинкової території ТОВ «Управдом «Петропавлівський» пропонується
встановити тарифи на послуги з утримання будинку, споруд та прибудинкової
території будинку № 5 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 ком-
плексом або комплексом будинків і споруд, затверджених  Наказом № 13 від
02.02.2009р. Міністерства з питань житлово-комунального господарства Украї-
ни, належить до третьої групи житлово-комунальних послуг затвердження тари-
фів, що згідно зі статтею 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 квар-
тир, нежитлових приміщень, іншим мешканцям будинку та орендарям) якісні
послуги з обслуговування будинку та прибудинкової території та утримання
будинку та прибудинкової території в належному стані, що забезпечить:

– технічне обслуговування  будинку, спрямоване  на підтримку справності еле-
ментів будівель чи заданих параметрів та режимів роботи технічного обладнан-
ня;

– безпечне  та  безперебійне функціонування будинку, інженерних мереж  та
обладнання  протягом  установленого  терміну служби будинку;

– контроль за станом будинку та прибудинкової території,  забезпечення
справності, працездатності, наладки і регулювання інженерних систем тощо;

– своєчасний технічний 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 при-
будинкової території ТОВ «Управдом «Петропавлівський».

Рішення виконавчого комітету сільської ради «Про затвердження тарифів на
оплату послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території ТОВ
«Управдом «Петропавлівський» у разі його прийняття, буде єдиним процедур-
ним документом відповідно до якого Споживачам (власникам квартир, нежитло-
вих приміщень, іншим мешканцям 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 від-
повідності 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 чин-

ності 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 N
869 або у разі зміни економічно обґрунтованих  планованих  витрат,   що   врахо-
вуються   під   час визначення  повної  собівартості  послуг,  планованого прибут-
ку та податку на додану вартість та відповідному зверненні ТОВ «Управдом «Пет-
ропавлівський» про затвердження нових тарифів.

Вигоди.
Вигоди:
– якісні послуги з утримання будинку  та прибудинкової території підвищенної

якості;

– забезпечення контролю за станом будинку та прибудинкової території,

забезпечення справності, працездатності, наладки і регулювання інженерних

систем тощо;

– своєчасна ліквідація товарів;
– мінімізація скарг споживачів
Показники результативності та заходи їх відстеження:
У результаті проведення як базового, так і повторного досліджень будуть

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

термін 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 розгля-
нута можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін до рішення.

Директор  ТОВ «Управдом «Петропавлівський»               В.В. михайленко

аналіз впливу регуляторного акту
проекту рішення виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської

сільської ради Києво-святошинського району Київської області 
«Про затвердження тарифів на оплату послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової

території ТОВ «Управдом «Петропавлівський»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Петропавлівсько�Борщагівської сільської ради

Києво�Святошинського району Київської області
Рішення № _____________   ПРОЕКТ   від “___”____________2012р.

«Про затвердження тарифів на оплату послуг з утримання будинку, спо-

руд 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
затвердження тарифів на послуги з утриманя будинку та прибудинкової терито-
рії. Розглянувши «Аналіз впливу регуляторного акту», підготовлений ТОВ”Управ-
дом “Петропавлівський” та експертний висновок постійної депутатської комісії з
регуляторної політики, керуючись вимогами Закону України “Про місцеве само-
врядування 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 сіль-
ська рада Києво-Святошинського району Київської області,-

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

утримання будинку, споруд та прибудинкової території Будинку № 5, що знахо-
диться за адресою: Київської обл., Києво - Святошинського р-н., с. Петропав-
лівська Борщагівка, вул. Львівська:

для І групи споживачів (населення) – 6,19 грн.
для ІІ групи споживачів (бюджетні організації та установи) – 6,69 грн.
для ІІІ групи споживачів (всі інші споживачі, крім споживачів першої та другої

груп)– 7,19 грн.
2. Даний проект  рішення оприлюднити  в засобах масової інформації відповід-

но до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності».

3. ТОВ “Управдом “Петропавлівський” при зміні вартості матеріалів, обладнан-
ня, вартості послуг підрядних організацій, мінімальної заробітної плати і т.п.
подавати на затвердження відкориговані тарифи на послуги з утримання будинку
та прибудинкової території.

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

сільський голова О.і. Кодебський

КомунальнаКомунальна сферасфера



Скоро ! ! !Скоро ! ! !

ПрезенТация новоГо ПрезенТация новоГо 
иТальянскоГоиТальянскоГо БрендаБренда

ПрофессиональноЙкосмеТики.ПрофессиональноЙкосмеТики.
скидки на ПроцедУрЫ и домаШниЙ УХод

3 0 % ,  4 0 % ,  5 0 %  !3 0 % ,  4 0 % ,  5 0 %  !
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РекламаРеклама

Эксклюзивно в Украине Эксклюзивно в Украине 
Жк «ЧаЙка» Жк «ЧаЙка» 

Ул. лоБановскоГо, 21,    Ул. лоБановскоГо, 21,    
корПУс 6, салонкорПУс 6, салон

«аБаЖУр» «аБаЖУр» 
Тел.: (067) 408 34 07, Тел.: (067) 408 34 07, 

(044) 593 47 77(044) 593 47 77

ОбслуговуванняОбслуговування

Кожна жінка мріє бути краси-
вою та бажаною якомога довше.
Задля цього існує безліч жіночих
хитрощів. Різноманітні маски для
обличчя, для волосся, для шкіри,
зачіски, укладки тощо. Зараз ми
маємо змогу відвідувати салони,
де все це нам зроблять профе-
сійно та з точки зору медицини
правильно і за призначенням.
Про один з таких салонів, які
існують на Петропавлівці, хочеть-
ся розповісти докладніше. Це
салон «Salone di Bellezza».

Зі слів директорки закладу
Олесі Брухтій, до речі, дуже чарів-
ної та усміхненої жінки, салон
подарував їй чоловік на день
народження півтора роки тому.
Чому саме салон? Косметологія –
це хобі Олесі.  Мабуть, чоловік
знав про захоплення своєї коха-
ної і таким чином вирішив зроби-
ти їй сюрприз. Звичайно, Олеся,
як кожна жінка зраділа такому
подарунку та заходилася розроб- ляти інтер’єр і дизайн салону. І

саме завдяки їй нині тут так
затишно та приємно відвідува-
чам. М’які диванчики, крісла,
дзеркала, квіти та різноманітні
аксесуари. 

Варто відзначити, що  Олеся
освічена жінка – має дві вищих
освіти – медичну та економічну. І
вони стали їй в нагоді. Медична
сприяє у виборі косметичних
засобів для салону,  а от еконо-
мічна – в основному виді діяльно-
сті фірми, яка надає транспортні
послуги. Та найголовніша профе-
сія для Олесі – дружина і мама.
Разом з чоловіком вона виховує
шестирічного сина та трирічну
донечку. 

Тож які послуги може запропо-
нувати нам салон «Salone di
Bellezza»? З цього приводу я

поспілкувалась з адміністрато-
ром. За словами дівчини всі май-
стри мають дуже високу підго-
товку, бо якщо клієнт приходить
до них вперше, то обов’язково
стає постійним клієнтом в май-

бутньому. 
Перукарі салону, наприклад,

окрім поширених послуг щодо
зачісок, фарбування та укладки
можуть також запропонувати ще
й нарощування волосся. Таке
обслуговування зовсім нове на
ринку перукарських послуг і
далеко не кожен салон може цим

похвалитись. Щодо манікюру та
педикюру тут теж банального не
запропонують.  Майстрині  з
задо во ленням вас проконсуль-
тують та завжди порадять потріб-
ну і найменш шкідливу процеду-
ру. Нині, наприклад, дуже вели-
ким попитом користується лак
для нігтів Shellak. 

А щоб вам завжди подобалось
власне відображення у дзеркалі,
то завітайте до косметолога.
Основними нововведеннями в
косметології – це введення пре-
паратів на основі нанотехнологій.
Наприклад, дарсонваль обличчя,
мультикислотний  метаболічний
SPA-пілінг, ультразвукову, атрав-
матичну та механічну чистки
обличчя, різноманітні масажі та
ліфтинг- програми.

А також лікувальний масаж,
солярій, курсові програми по
догляду за тілом, антистресові
програми і багато чого іншого.
Отже, якщо ви  маєте бажання та
можливості виглядати стильною
та доглянутою, то вам просто
необхідно відвідати салон
«Salone di Bellezza». Істинний
професіоналізм та індивідуаль-
ний підхід дадуть змогу відчути
себе королевою.

анна ряБКОВа

ДІМ ВИШУКАНОЇ  КРАСИ

Колектив салону  завжди до ваших послуг
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З ДНем НарОДжеННя! 

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: полінейропатія (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 для переказу коштів: р/р: 37396983004, мФО 322669 в «Ощадбан-
ку», КОД 09322277, скляр Наталії Василівні.

Призначення платежу: благодійний внесок на рахунок № 4048
Отримувач: ТВБВ  № 10026/0845, Тел.: (050) 859-96-80 
Завчасно дякуємо за розуміння та допомогу.

БУДьмО НеБайДУжимиБУДьмО НеБайДУжими
ДО люДсьКОЇ БіДи!ДО люДсьКОЇ БіДи!

Вітаємо Тетяну іванівну КостенкоВітаємо Тетяну іванівну Костенко

З днем народження тебе вітаємо,
І бажаємо на всі літа:

Будь такою, як ми тебе знаємо,
Проста ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила, 
Мчать твій човен до тої землі,

Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.

Тьотя Валя та дядя 
Вова Костенко, 

а також сім’ї кумів 
Краснопірки та матюхіних 

ВітанняВітання

Допоможімо врятувати!Допоможімо врятувати!

Г А З Е Т У  Н А Б Р А Н О  I  З В Е Р С Т А Н О  Н А  К О М П ’ Ю Т Е Р Н О М У  К О М П Л Е К С І  “ М Е Д І АГ А З Е Т У  Н А Б Р А Н О  I  З В Е Р С Т А Н О  Н А  К О М П ’ Ю Т Е Р Н О М У  К О М П Л Е К С І  “ М Е Д І А С В І ТС В І Т ””

аня ліхаманова не просто
красива  сімнадцятирічна дів-
чина. це дівчина зі сформова-
ним світоглядом, яка вже від-
булася як спортсменка, отри-
мала титул  майстра  спорту
та звання чемпіона України з
тхеквондо. Щоб реалізувати-
ся в спортивному світі їй
виста чило всього на всього
сім років, які вона присвятила
спорту, залишаючись при
цьому напрочуд  ввічливою та
сором’язливою школяркою,
про велику славу якої  видає
святковий плакат , що висить
в фойє школи і  вітає юну чем-
піонку з новою перемогою.

Історія її життя ще досить
коротенька, але сповнена низ-
кою  великих подій, що перетворили юне
дівча на загартованого бійця та чемпіона.
Історія її успіху обов’язково матиме яскра-
ве та  славне продовження.  

Займатися спортом Аня розпочала
саме з маминої  ініціативи. Мама май-
бутньої  чемпіонки  привела доньку до
шкільного спортзалу  з однією єдиною
ціллю: аби її дівчинка виглядала трішки
стрункіше. На її думку десятирічна шко-
лярка мала занадто пишні щічки. 

Отож, мамине бажання зробити дочку
ще гарнішою привело до ось такого
начебто неочікуваного  результату.  Утім,
відомий афоризм гласить: краса врятує
світ. У даному випадку бажання володіти
цією красою зробило  Анну Ліхаманову
чемпіоном.  

Саме цей вид спорту Аня обрала тому,
щовін дає будь-кому стати дисциплінова-
ним, міцним фізично, сильним духовно. І
все це в сукупності дає сплав, який збага-
чує надзвичайно.  Тож, можливо, вже
невдовзі на  стіні шкільної спортивної зали
буде красуватися промовиста вивіска:
«Тут тренувалась велика українська
спортсменка Анна Ліхаманова»  

Утім, у куточку слави в будинку Ліхама-
нових зібралося вже чимало нагород  зде-
більшого золотого гатунку, за кожною з
яких стоїть виснажливе тренування та
важкі бої юної спортсменки.   Серед них
найголовнішою, вирішальною і надважли-
вою для себе Аня вважає нагороду за пер-
ший свій бій. Саме на цих змаганнях  Аня

здобула перемогу, яка розставила в її
житті   пріоритети,  виділивши спорт чер-
воним шрифтом. Саме на тих змаганнях
Аню помітив її майбутній сабонім – так по-
корейськи називають тренера – заслуже-
ний тренер України Олег Нам.  

Варто відзначити: за сім років дівчина
здобула багато перемог в юніорських тур-
нірах, виступаючи й у міжнародних турні-
рах: у Швеції, Білорусі, Росії та ін. У 2012
році, зокрема, був визначний бій чемпіо-
нату України в дорослій категорії, де Аня
завоювала золото. Для неї та її тренера це
не було щось неочікуване, випадкове, це
була вершина, до якої вони впевнено
рухалися, роблячи щодня по декілька кро-
ків.  Тепер є нова вершина і нова мрія, до
якої наша юна спортсменка вже почала
рух.

Саме  в цьому бойовому мистецтві   Аня
знайшла себе, саме його філософія гар-
монійно поєдналася з її внутрішнім я.  Бо
тхеквондо – це не просто бій. Це гігант-
ська робота мислення, концентрація
уваги, десь можливо навіть розрахунок та,
безсумнівно, характер – сильний та
вольо вий.  Без цього в такому виді спорту
не досягнеш результату.  

Вітаємо майстра спорту аню ліха-
манову з новою перемогою в міжна-
родних змаганнях в м. харькові
”Ukraine open”, в якому спортсменка
виборола перше місце з великрю
перевагою.

Ольга ЗаЇКа

анна ліхаманова та заслужений 
тренер України  Олег Нам

НОВі ДОсягНеННя
аНі ліхамаНОВОЇ

СпортСпорт
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Хвала людська в тобі воскресне:

Красивим будь,
мов білий лебідь,

Щасливим стань,
як пара голубів,

Ти юнь свою не
клич, не треба,

Листок життя ще
і не пожовтів.
Пече журба – не

падай в відчай,
Любов прийшла –

всі вікна засвіти,
Квітки, нажаль,

цвітуть не двічі,
Короткий вік, а скільки доброти?
Самотній став – не знайдеш ліків?
В людських очах аж світяться вони.

Сприймай той блиск, як слави піки,
Чи тихий зойк незрячої вини.
Коли мета вперед покличе,
Ти в золото її не одягай! 
Дай волю їй, неначе птиці,
А біль неси в мистецький рай.
Правдивим будь, як перша думка,
Завжди «добридень» недругу скажи,
Хай успіх в двері сам постука,
А ти промов: «О Боже, поможи!»
Хвала людська в тобі воскресне, 
Промінням сонця душу звеселить,
І в зрілий вік приходять весни,
Які ми в Бога просим хоч на мить!

Надія серьогіна
Колектив редакції “Трибуна” 

Петропавлівської  Борщагівки
близькі та родичі 

Виконком сільської ради

Вітаємо з ювілеєм вчителяВітаємо з ювілеєм вчителя
інну Василівну Бадьору інну Василівну Бадьору 

Хай радість сяє у душі,
А в серці, коли горить кохання, 
не знай ні горя, ні біди,
не знай ні сліз, а ні печалі!
Зумій же щастя зберегти,
і бути вірною в коханні.
Хай сонце дарує усмішки,
а небо - вечірню зорю,
хай милий тобі подарує кохання,
а ти йому – вірність свою.

редакція “Трибуни” ,
педагогічний колектив ЗОШ 1-3 ст. 

Виконком сільської ради

З ювілеєм!

Вітаємо зВітаємо з

юВілеємюВілеєм!!

Дитячі розвагиДитячі розваги

В цій  рубриці  Веселий Пензлик не
лише навчить малят малювати, а ще й
багато чого цікавого розповість про
своїх персонажів. Ось  сьогодні на
сторінку нашої газети завітав  із
далекого льодового Океану Пін -
гвінчик.

А ви знаєте, малята, що це єдиний птах,
який не літає, але зате він дуже гарно пла -
ває і дуже любить пірнати. Най смач нішим
лакомством нашого Пінгвінчика є риба,

кальмари, краби. А ще наш гість зовсім не
боїться морозу і може ниряти у воду при
самій лютій негоді. 

Веселий Пензлик  надіється, що у вас
також вийде такий чудовий Пінгвінчик.
Свої малюнки ви можете приносити  до
нашої редакції, що знаходиться за
адресою: вул. Шкільна 27/а. Найкращі
творіння обов’язково будуть надруковані в
нашій газеті.

ВЕСЕЛИЙ ПЕНЗЛИК


