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останній осінній день, ÿк ніколи
теплий і сонÿчний, âидаâсÿ по-
спраâжньому спекотним і на сесії
Петропаâліâсько-Борщагіâської сіль-
ської ради, друге пленарне засіданнÿ
ÿкої âідбулосÿ 30 листопада. хоч
порÿдок денний засіданнÿ начебто й
не передбачаâ “гарÿчих” дебатіâ,
проте âони поâною мірою охопили
депутатський корпус, що зібраâсÿ â
актоâій залі.

Утім, про все по порядку. Депутати
проголосували спочатку за порядок
денний, в якому було заплановано роз-
гляд питань, що стосувалися внесення
змін до місцевого бюджету, земельних
питань, про надання нежитлових примі-
щень в оренду та ін.

Спочатку депутати заслухали інфор-
мацію голови бюджетної комісії сільської
ради Олександра Коваленка про необ-
хідні зміни до бюджету. Народні обранці
затвердили рішення постійної депутат-
ської комісії і розглянули заяву директо-
ра КП “Борщагівка” Івана Орлова про
надання допомоги підприємству у зв’яз-
ку з тим, що його заборгованість перед
“Київводоканалом”, “Київобленерго”,

постачальниками газу тощо становила
набагато більше 1 мільйона гривень. І ця
ситуація напередодні першого дня
зими, незважаючи на теплу погоду, була
загрозливою: у будь-яку годину поста-
чальники могли відключити село від
електроенергії, газу або водопостачан-
ня. І ця обставина не могла не викликати
тривоги в учасників обговорення.

– Щороку, – звернувся до присутніх на
засіданні сільський голова Олексій
Кодебський, – ми допомагаємо КП
“Борщагівка”. Проте, судячи з інформа-
ції, наданої директором підприємства,
борг виник в результаті несплати спожи-
вачів за отримані житлово-комунальні
послуги. І це потребує більш глибокого
вивчення...

На це директор підприємства заува-
жив, що вже 4 роки не змінюються тари-
фи на утримання будинків та прибудин-
кових територій і майже 2 роки на тари-
фи з тепло- водопостачання та водовід-
ведення. А за цей час значно виросли
ціни на енергоносії, послуги водоканалу,
на вивезення сміття та ін.     

Продоâженнÿ â наступному номері

“Круглий стіл” мешканців ЖК”Брест“Круглий стіл” мешканців ЖК”Брест––Литовський” і сільрадиЛитовський” і сільради

Перший день зими, 1 грудня, був проголошений Всесвітнім днем боротьби зі СНІД

Всесвітньою організацією охорони здоров'я  у 1988 році. З того часу темпи розпов-

сюдження епідемії у світі набули ще більших масштабів, але останніми роками спо-

стерігається уповільнення темпів ВІЛ-інфікування у певних регіонах. Кожного року у

світі реєструють близько 2,5 мільйонів  нових випадків ВІЛ-інфекції, в Україні —

понад 22 тисячі. Щорічно від СНІДу помирає 4 тисячі українців, а всього з початку

спостереження за епідемією (1987–01.11.2012 р.) померло 27 830 осіб. 

У 2012 році,  День боротьби зі СНІД ООН проводить під слоганом «У напрямку цілі

"нуль": нульове число нових випадків інфікування, нульова дискримінація і нульове

число смертей, пов'язаних зі СНІДом».

Саме першого грудня майже у всіх ЗМІ з'являються матеріали про епідемію ВІЛ/СНІД.
Саме цього дня ми пригадуємо про  соціальну відповідальність в боротьбі з ВІЛ. Адже часто
важливо просто вчасно надати інформацію про те, як уберегти себе та своїх близьких від
інфікування, нагадати про шляхи передачі вірусу.  

Зінаїда Павлівна Григо-
ренко – головний лікар Пет-
ропавлівсько-Борщагівсь-
кої медамбулаторії : 

«Нині Україна займає перше
місце з поширення цієї хворо-
би  в східній Європі. Це
пов’язано з  соціальними та
медичними проблемами, які
існують в нашій країні.  Ми всі
щоденно відвідуємо перукар-
ні, робимо манікюр, лікуємося
в стоматолога, робимо мані-
пуляційні процедури. І не зважаючи на те,
що в кожному із цих кабінетів є дезинфікуючі
засоби, ймовірність захворіти все одно
залишається. І відсоток цієї ймовірності
залежить від професійності та моральності
того спеціаліста, до якого ви звертаєтесь та
від особистої культури гігієни людини.

Також, на мою думку більшо-
му поширенню цієї хвороби
сприяє також фактор її замовчу-
вання. Задля уникнення дискри-
мінації ВІЛ-інфікованих  та пору-
шення  їхніх прав, замовчується
діагноз, і це сприяє поширенню
страшної інфекції. Медичний
персонал змушений до всіх
людей ставитися, як до інфіко-
ваних, при цьому постійно
пам’ятати про небезпеку, а це
дуже складно.  І іноді втрачаєть-

ся обережність, особливо це стосується
важких випадків, коли є необхідність рятува-
ти життя людини і лікар, не задумуючись,
ставить під загрозу своє життя через
незнання діагнозу пацієнта. Всі ці чинники
призводять до більшого розповсюдження
ВІЛ-інфекції.

ольга зАїкА

Неабиякі пристрасті в ці дні
розгорілися серед мешканців
будинку, розташованого на вули-
ці Печерська, 2, де 2 роки тому
введено в експлуатацію першу
чергу житлового комплексу.
Справа в тому, що місцевий ЖЕК
розповсюдив інформацію, що з 1
січня він припиняє житлово-кому-
нальне обслуговування. Оскільки
до можливого закінчення терміну
пролонгації договорів, укладених
з мешканцями, лишилось зовсім
мало часу, ця подія викликала
чимало хвилювань. Адже кожен
розуміє, чим це могло скінчитися:
нові договори укладати нікому, а,
значить, можливе відключення
постачання тепла, газу й води. І
це в той час, коли ми стоїмо на
порозі зими!

Щоб не допустити можливих
ускладнень в обслуговуванні
зазначеного об’єкту, жителі жит-

лового комплексу звернулись до
сільської ради з листом: урегулю-
вати зазначені обставини з тим,
щоб бути впевненим у завтраш-
ньому дні. Тому з ініціативи сіль-
ського голови Олексія Кодеб-
ського й була призначена зустріч,
на яку були запрошені не тільки
мешканці будинку, а й члени
виконкому, посадові особи ЖЕКу,
представники громадськості,
працівники апарату сільської
ради.

Сказати, що збори мешканців
зазначеного будинку пройшли
злагоджено й організовано,
означає – нічого не сказати. Бо
якщо коротко охарактеризувати
суть роботи зборів, то в двох сло-
вах це без перебільшення можна
було б назвати розгулом демо-
кратії. Тобто висловити: хто своє
обурення, хто пропозицію, хто
претензію хотіли чи не всі, при-

сутні в актовій залі сільської ради,
незважаючи на те, що в цей же
час хтось виступав з важливою
інформацією перед аудиторією, в
якій знаходилось близько 150
громадян.  

Боротися  зА життя неоБхіДноБоротися  зА життя неоБхіДно
сПільними зУсиллямисПільними зУсиллями

Уроки ДемокрАтії: У ПошУкАх істини

Симптоми:

Незрозумілого характеру
затяжні хвороби:

- Лихоманка більше одного
місяця;

- Діарея  більше одного
місяця;

- Втрата ваги тіла;
- Затяжні пневмонії;
- Постійний кашель;
- Збільшення лімфовузлів

більше одного місяця 

Не можна захворіти: 

- Від укусу комаря та інших
комах;

- повітряно-крапельним
шляхом;

- через рукостискання;
- поцілунок ( при відсутності

кровоточивих поверхонь та
тріщинок на губах в ротові
порожнині);

- через посуд;
- через одяг;
- користування туалетом,

ванною, басейном.

Можна захворіти че -

рез:

- незахищений половий
акт;

- використання шприців,
голок, які вже були у спо-
живанні та інших них
інструментів для маніпуля-
цій; 

- використання чужих
засобів для гоління, зубних
щіток;

- переливання крові.

Продоâженнÿ на 6 стор.

Присутніх інформує юрист 
сільради Анжела Дідескуль

Думка на цю тему: 
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До Міжнародного дня інвалідівДо Міжнародного дня інвалідів

на початку першого зимоâого місÿ-
цÿ є день, а саме 3 груднÿ, коли ми
пригадуємо про те, що â нашій грома-
ді є люди, ÿкі âолею долі позбаâлені
зâичних радощіâ життÿ: бачити бла-
кить неба, чути пісню зимоâого âітру,
âідчуâати радість âільного пересуâан-
нÿ, можлиâість промоâити слоâа
любоâі рідним людÿм.  саме 3 груднÿ
міжнародний день інâалідіâ.  трохи
сумно зâучить назâа цієї події, наâіть
не назâеш цей день сâÿтом. скоріш за
âсе це день, ÿкий змушує нас пильні-
ше придиâитисÿ  до людей, долÿ ÿких
âажча за нашу на неабиÿкі страждан-
нÿ, біль, неâикористані можлиâості, а
також побутоâих незручностей, неро-
зуміннÿ та самотності.

Нині на  території  сіл Петропавлівська
Борщагівка та Чайки проживає близько
сотні людей,  для яких слово «інвалід»
вписане червоним шрифтом в їхнє
щоденне існування.  Вони діляться на
різні категорії : першу, другу, третю,  діти–
інваліди з дитинства, інваліди ЧАЕС, інва-
ліди війни. Проте всім їм, не зважаючи на
поділ, набагато важче осилювати  життєві
труднощі, ніж тим людям,  долі яких не
торкнулося крило недуги.

Саме слово інвалід має латинське
походження та перекладається  як безси-
лий, слабкий.  Та в більшості випадків це
люди великої  мужності, стійкості, люди,
які пройшли важку школу життя, щодня
ведучи боротьбу за право існувати
повноцінно.  На стежинах нашого села
можна зустріти людей, які, переборюючи
біль,  щоденно рухаються, аби розвивати
м’язи, що відмовляються працювати.
Іноді інваліди створюють сім’ї,  цим
самим кидаючи виклик побутовим про-
блемам.  А ще є  батьки-інваліди, які
самостійно виховують діток, даруючи їм
повноцінне життя.   Вони не запитують у
життя: «Чому?», вони шукають відповіді
на запитання «Як?». І знаходять  вихід з
усіх життєвих ситуацій.  

Прикладом великого оптимізму та жит-
тєвої  стійкості  є  інвалід І групи – Лідія
Тимофіївна Смирнова, що проживає на
головній вулиці нашого села.  На її долю
випало пережити страхіття війни, яка
залишила  гірку згадку про себе на все
подальше життя.  Вона досі досконало
пам’ятає  вуличку, на якій жила її родина,
де напроти її будинку  тягнулися безкрай-

ні товарняки та вагони, битком набиті
зброєю для фронту та для перемоги.
Близькість до цього об’єкту піддавала
життя місцевих  мешканців  щоденному
ризику, бо щоночі залізна дорога підда-
валася бомбардуванню.   Рев німецьких
літаків, град  бомб  Лідія Тимофіївна
пам’ятає донині.  Саме такої ночі вона
втратила ногу, залишившись на все
життя інвалідом. А їй було всього одинад-
цять. А ще в роки війни вона винесла для
себе правило, за яким жила всі ці роки:
ніколи не жалітися на життя і вірити в
краще.  Сльози на її обличчі занадто рідкі
гості. На протязі всього життя вона живе
з доброю посмішкою. 

Отримавши освіту,  вона створила
сім’ю, вела активне партійне життя. Біль-
ше тридцяти років пропрацювала на Пів-
ночі.  На сьогодні 81-річна жінка прожила
сімдесят років без однієї ноги, а нині
через постійне навантаження відмовила і
друга.  Та це не зломило цю надзвичайну
жінку, яка залишається такою ж оптимі-
стичною, завжди усміхненою та позитив-
ною. 

Тож, хочеться підкреслити, що люди з
обмеженими можливостями не такі, як
звичайні люди. Вони обділені цілісністю
здоров’я, а разом з тим  наділені чимось
більшим, чому нам, здоровим людям,
варто ще повчитися.  А ще потрібно
пам’ятати про те, що поруч з нами багато
хто не має таких  можливостів, як ми і
знаходить в собі сили жити і боротися з
труднощами ...

ольга зАїкА

вони не зАПитУють У життя:
«чомУ?» вони шУкАють

віДПовіДі нА зАПитАння «як?»

лідіÿ тимофіїâна лідіÿ тимофіїâна 
смирноâа смирноâа –– інâалід і групиінâалід і групи

Широкий вибір  товарів  для дому на будь-який смак за найкращими цінами!
Новорічні прикраси, костюми, ялинки, подарунки, посуд!
Щосуботи та неділі - свято для дітей та дорослих. На Вас чекають аніматори, цікаві

конкурси, лотерея та цінні призи (подарункові сертифікати від 200 грн до 20 000 грн.).
Чекаємо на Вас!

зАПрошУємо Усіх нА новорічнийзАПрошУємо Усіх нА новорічний
БАл-ярмАрок БАл-ярмАрок вв еПіцентрі!еПіцентрі!

Об’яваОб’ява

ОфіційноОфіційно

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.1 № 562-р «Про затверд-
ження плану заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права», розпоряд-
ження Київської обласної держадміністрації від 21.09.2012 року № 423 «Про план заходів з
проведення Київській області у 2012 році Всеукраїнського тижня права» та відповідно до
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від
08.12.2008 № 1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права” райдержадміністрацією
затверджено план заходів з проведення в Києво-Святошинському районі в 2012 році Все-
українського тижня права, відповідно до якого структурним підрозділам районної держав-
ної адміністрації, міськселищсільвиконкомам рекомендовано забезпечити безумовне
виконання заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня, затвердженого роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 № 562-р та плану заходів, затверд-
женого цим розпорядженням.

Намічено провести: у загальноосвітніх, позашкільних та вищому навчальних закладах
району Всеукраїнський урок (лекції) «Права людини» з нагоди проголошення Загальної
декларації прав людини. У навчальних закладах, закладах культури рекомендовано органі-
зувати тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру – лекції,
виховні години, засідання за круглим столом, правові конкурси, бесіди, тощо: «Захист
цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність», «Антикорупційна діяльність у системі
освіти», «Прояви корупції в освітній галузі», «Права та відповідальність неповнолітніх у тру-
дових відносинах», «Аспекти мовної політики в Україні», «Стоп насильству», «Чи може сус-
пільство викоренити злочинність», «Шляхами права», «Підліток і право», «Закон. Право.
Мораль».

Рекомендовано також провести науково-практичні, студентські конференції: «Основи
Конституційного права», «Жінка: її права, реалії та проблеми», «Права людини» за участю
представників управління юстиції, органів місцевого самоврядування, громадських орга-
нізацій, політичних партій, народних депутатів України, діячів науки і культури.

Крім того запропоновано організувати: виступи в засобах масової інформації з питань
реалізації і захисту прав людини; у бібліотеках навчальних закладів – книжкові виставки,
тематичні полички, стенди з метою популяризації літератури пра тематики, презентації
видань про права людини та літератури правового змісту, ознайомлення з матеріалами,
представленими на них. Передбачено також  і заходи інформаційного, освітнього та
виховного характеру (бесіди, виховні години, уроки права, конкурси, вікторини тощо), що
спрямовані на підвищення рівня правової культури, поширення знань про права і свободи
людини і громадян: набуття навичок їх застосування в закладах культури.

Разом з тим рекомендовано забезпечити надання безоплатної первинної правової
допомоги населенню з питань реалізації і захисту прав людини через мережу громадських
приймалень та юридичних клінік, широке висвітлення в друкованих та електронних засо-
бах масової інформації заходів із проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня
права.Висвітлення на веб-сайтах навчальних закладів Київської області проведених захо-
дів з правової тематики.

керіâник апарату адміністрації о.А. митрофаноâ

оголошено всеУкрАїнський 
тижДень ПрАвА

Обережно!Обережно!

Блакитне паливо – саме так називають
газ, яким ми користуємося в нашому побу-
товому житті. З моменту, коли його почали
видобувати в суспільстві, вирішилося бага-
то питань щодо опалювання житла грома-
дян і не тільки. З давніх-давен людина
намагалася покращити свої комфорта-
бельні умови проживання. Багато з цих
умов вирішилися за допомогою блакитно-
го палива .

Природній газ  не має кольору і запаху,
тому його  важко відразу виявити. Вдихаю-
чи повітря, насичене газом, людина почи-
нає слабнути і, зайшовши до приміщення,
яке ним заповнене, іноді не має сили виб-
ратися назад. 

Тому запамятайте: газ – це небезпека,
яку Ви відразу не відчуваєте. 

Першими ознаками наявності природ-
нього газу в приміщенні є: запаморочення,
головокружіння, відчуття слабості.  

Слід мати на увазі: газ, як і вогонь, потре-
бує неабиякого контролю. Тільки він слаб-
шає, виникають різного роду  негаразди,
які іноді забирають людські життя. 

Тому служба цивільного захисту у Києво-

Святошинськму районі вимагає дотриму-
ватися наступних правил пожежної безпе-
ки під час користування газовим обладнан-
ням:

- проводьте встановлення та монтаж
газового обладнання тільки після погод-
ження з відповідними службами та за
допомогою спеціальних організацій, які
мають відповідні документи на проведення
даних робіт;

- не намагайтеся самовільно усунути
неполадки газового обладнання;

- не забувайте вимикати газове облад-
нання, якщо Ви покидаєте житло;

- не дозволяйте дітям користуватися
газовим обладнанням;

Якщо Ви виявили наявність газу в примі-
щенні:

-негайно телефонуйте за номером 104;
-не намагайтеся увімкнути освітлення;
-спробуйте провітрити приміщення;
Громадяни ! Задумайтеся чи варто ризи-

кувати своїм життям і життям близьких вам
людей.

служба циâільного захисту

гАз – нАш Помічник і
оДночАсно неБезПекА

Лист в газетуЛист в газету

Хочу звернути увагу на відрізок дороги з Петропавлівської Борщагівки до Жито-
мирської траси. Постійно паруючий відкритий каналізаційний люк рано чи пізно може
привести до трагічної події. Чи так дорого коштує ремонт цього відрізку дороги, щоб
бути настільки безтурботним  і не розуміти до чого це може призвести?

Я не знаю, кому треба написати, щоби закрили той люк. 
Журналісти завжди були в центрі подій і мали вплив на вирішення проблемних

питань, тому прошу зі сторінок газети звернутися до відповідальних за це людей з
вимогою відремонтувати якнайшвидше цю дільницю. Дякую за небайдужість.

мешканка села “чайки”, таїсіÿ
редакціÿ âиїхала на âказане місце,

щоб переâірити факти, наâедені â листі.
як âиÿâилось, дійсно, на âказаній доро-
зі  є каналізаційний колодÿзь, люк  â
ÿкому âідсутній. шâидше за âсе , при-
хильники збору металолому не змогли
âідмоâити собі  â бажанні попоâнити
сâій фінансоâий ресурс за рахунок
неохоронюâаних  металеâих предметіâ
каналізації. і, не бажаючи наâіть уÿâити,
чим це може закінчитисÿ длÿ учасникіâ
дорожнього руху, горе-заробітчани
здійснюють протипраâні дії, що потре-
бують âідпоâідної рекції протиохорон-
них органіâ.

Щопраâда, зазначена територіÿ пере-
буâає на балансі   м.києâа. тому даний
матеріал редакціÿ переадресує до сто-
лиці – на розглÿд âідпоâідної інстанції.

інф. ”трибуни“.

Добрий день, шаноâна редакціє!Добрий день, шаноâна редакціє!



30 листопада 2012 року 3ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

ЮвілейЮвілей

Длÿ кожного школа має щось означа-
ти. Длÿ  дітей – це храм науки, длÿ
батькіâ допомога при âихоâанні, длÿ
âчителіâ – друга доміâка. інколи мені
здаєтьсÿ, що школа прокидаєтьсÿ з
поÿâою школÿріâ, ожиâає, гуде, ÿк
âулик. і зâісно, â кожній школі  поâинен
бути дбайлиâий господар, котрий
потурбуєтьсÿ про сâоїх підопічних.
якщо першу âчительку ââажають
сâоєю другою мамою, то директора
школи другим татом, тоâаришем і
настаâником. Бо âін, ÿк і спраâжній
татко – âихоâує, дає цінні поради та
підтримує. особлиâо ці слоâа сто-
суютьсÿ директора нашої Петропаâ-
ліâсько- Борщагіâської школи – мико-
ли олександроâича татуреâича. на
протÿзі 26 рокіâ цей чолоâік обіймає
посаду директора і кожному âипускни-
коâі даâ пакуночок людських ÿкостей та
допоміг зрозуміти, â ÿкому напрÿмку
рухатисÿ далі.

А все почалося в 50-ті роки, коли Олек-
сандр Васильович та Ганна Петрівна, про-
сті колгоспники з села Тарасівка Жито-
мирської області створили міцну селянсь-
ку родину. Первісток Миколка з’явився на
світ 28 листопада 1952 року. Село, в якому
зростав хлопець, було маленьке, але дуже
мальовниче. Неподалік протікала грайлива
річка, на якій ще малий Микола полюбляв
вудити рибу, а поряд шумів густий листя-
ний ліс. Своє дитинство Микола Олександ-
рович згадує з теплом, бо батьки вихову-
вали його в старих добрих традиціях та
навчали поваги до старшого покоління. 

А ще хлопець мав заповітну мрію – стати
військовим, тому ще змалечку докладав
багато зусиль для її здійснення. Активно
займався спортом, добре вчився в школі.
На той час школи ще не були так гарно
укомплектовані вчителями з фізичної під-
готовки, тому тренувалися самі. Грали
командами в футбол, волейбол, займали-
ся легкою атлетикою, що врешті–решт
дало спортивне загартування.   

Але мрія вступити до Київського танко-
во-технічного училища не здійснилася. Не
вистачило декількох балів. Та хлопець не
засмутився і пішов в армію. Добра фізична
підготовка сприяла  проходженню військо-
вої служби на належному рівні, бо свій
армійський обов’язок Микола проходив в
Сірійській Арабській Республіці, як воїн-
інтернаціоналіст. Запам’ятався момент,
коли захопили катер противника і  за це
були представлені до нагороди.

Після повернення з армії вже юнаком
вступив до Житомирського педагогічного
інституту ім. І. Франка – на філологічний
факультет. І тут Микола Олександрович
показав себе з найкращого боку, бо брав
активну участь у будівельних загонах,

навіть декілька років їх очолював. Входив
до студентської дружини філологічного
факультету. Тож, загартувавши та отри-
мавши необхідні знання в інституті, в 1980
році був направлений до Києво-Свято-
шинського району в нашу школу. За нака-
зом директора Машовця Павла Леонтійо-
вича був поставлений педагогом-організа-
тором.  

Школа на той час була двозмінна, поча-
ток роботи о 8.00 і
закінчення о 20.00
годині.  Як педагог-
організатор Микола
Олександрович про-
водив зустрічі випуск-
ників минулих років на
якісному рівні, цікаві
заходи: «Нумо, хлопці,
нумо, дівчата!».  А в
1982 році школа зібра-
ла 52 тонни металоб-
рухту і посіла перше
місце, за що шкільна
команда була премі-
йована і на чолі з Тетя-
ною Володимирівною
Перевертун вирушила
в м. Брест.

З майбутньою дру-
жиною Лідою Микола
познайомився в 1984
році і вже через два
роки створив, як і

колись його батьки, міцну родину. Пропра-
цювавши все життя на авіаційному заводі
“Авіант”, нині Лідія Петрівна досягла пен-
сійного віку і займається домашнім госпо-
дарством. Разом з чоловіком виховала
сина Андрія, котрому вже 23 роки.  

В 1986 році Миколі Олександровичу
запропонували посаду директора Петро-
павлівсько-Борщагівської школи, на що
чоловік одразу погодився, бо поставив
перед собою мету – зробити її найкращою
серед усіх сільських шкіл. На думку дирек-
тора, найскладніше було сформувати
колектив, який йтиме до поставлених
цілей та завдань. І це йому вдалося, бо той
чудовий педагогічний склад, який є нині,
хоч і з різних регіонів України та має одну
єдину мету – давати знання і виховання
нашим дітям. Про те, що в них це дуже
добре виходить, свідчить такий факт: наша
школа показує високий рівень своєї пра-
цездатності, бо на протязі останніх десяти
років навчальний заклад є лідером серед
усіх типів сільських шкіл в Києво-Свято-
шинському районі. Було створено багато
шкільних проектів, проводяться різні семі-
нари навчального типу, які пропонують
районні, обласні та республіканські відділи
освіти.

На думку Миколи Олександровича,
школа – це багатоструктурний підрозділ з
багатьма компонентами, де представлено
безліч гуртків. В тому числі безоплатних від
Вишнівського центру дитячої творчості.

Деякі керівники та їхні вихованці вже
відомі далеко за межами області. Наприк-
лад, Тетяна Прокопівна Пономаренко –
керівник фотогуртка, Анжела Ярославівна
Вакуленко – керівник гуртка з малювання,

Марина Миколаївна Тосіч, Світлана Васи-
лівна Левченко та інші. 

З ініціативи Миколи Олександровича в
школу запрошені випускники школи і меш-
канці села, які наполегливо і віддано пра-
цюють. Також на базі навчального закладу
діє багато спортивних секцій, керівниками
яких є відомі спортсмени. 

Наприклад, Володимир Васильович та
Тетяна Василівна Попови – гурток лижного
спорту, Олена Шандибіна – настільний
теніс. Добре працює секція тхеквондо, бо
саме на базі шкільної секції вихована май-
стер спорту Аня Ліхаманова, котра буде
представляти Україну на Всесвітніх зма-
ганнях. Таким чином, маючи такий широ-
кий вибір всіляких гуртків, кожна дитина
може себе реалізувати.

Окрім шкільного життя, Микола Олек-
сандрович бере участь у громадському та
соціальному житті села, бо вже четверте
скликання обирається депутатом районної
ради. Мабуть тому і в школі ставиться до
кожного учня, як до особистості, прагне
зрозуміти кожного і створити належні
умови для навчання, щоб у житті діти пра-
вильно обрали свою майбутню професію.

Хочу відзначити активність директора й у
вільний від роботи час: як і раніше він зай-
мається спортом і пише вірші. Микола
Олександрович не шкодує, що його життя
склалося саме таким чином, бо коли дося-
гаєш життєвого успіху, коли розумієш, що
ти на своєму місці і про це свідчать і люди, і
події, то кращого варіанту  не потрібно. Хай
і надалі до нього приходять нові перемоги,
нові звершення, нові досягнення... 

Анна ряБковА

коли розУмієш, Що ти нА своємУ місці

Ïîçäîðîâëåííÿ 
Øàíîâíèé Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷! Â³òàº-

ìî â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ç ïî÷åñíîþ äàòîþ
Âàøîãî æèòòÿ. ² íåõàé ïðîëåòÿòü ðîêè,
àëå Âè íàçàâæäè çàëèøèòåñü â êîæíîìó
ñåðö³ ñâîãî âèïóñêíèêà ÿê ñïðàâåäëèâèé
íàñòàâíèê. Íèçüêèé óêë³í Âàì çà ñóìë³ííÿ
òà âèõîâàííÿ, çà âàøó ùèð³ñòü, â³äêðèò³ñòü
³ áàæàííÿ íàâ÷èòè òà îáðàòè øëÿõåòíó
ïðîôåñ³þ. Áàæàºìî Âàì íàñíàãè, ì³öíîãî
çäîðîâ’’ÿ òà  êàâêàçüêîãî äîâãîë³òòÿ.
Âèêîíêîì ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ïåäàãîã³÷íèé

êîëåêòèâ øêîëè, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè “Òðèáóíà”

Роздуми на тему: «а який він, диРектоР школи?»

сâітлана василіâна леâченко,
педагог-організатор та âикладач
образотâорчого мистецтâа:

– Це толерантна людина, гарний
керівник, весела та активна особи-
стість. А ще Микола Олександрович
пише вірші. І дуже приємно, коли він
вітає колег ними. Завжди з розумінням
ставиться до життєвих ситуацій педа-
гогогічного колективу та учнів школи. 

тетÿна олександріâна громадська,
âчитель початкоâих класіâ:

– Микола Олександрович – вимогли-
вий керівник, добрий порадник умілий
організатор, а також дбайливий госпо-
дар для школи, турботливий батько до
свого сина, активний громадський
діяч. Він може стати прикладом для
молодого покоління як людина, яка іде
по життю разом зі спортом.

олена мугель, мати школÿра:
– Мій син Андрій навчається в 6-А класі

нашої Петропавлівсько-Борщагівської
школи. Я дуже задоволена тим, які умови
створюються  в школі для розвитку осо-
бистості дітей.  Безумовно, дякувати за
такий педагогічний колектив та навчання
дітей потрібно директору Миколі Олек-
сандровичу Татуревичу, бо ця людина
робить все для школи та учнів.

олена василіâна онищенко, âик-
ладач музичного мистецтâа:

– Дуже приємно, що людина, яка
займає цю посаду, є творчою особисті-
стю, яка постійно в пошуку.  Йому
потрібно зовсім мало часу, щоб напи-
сати сценарій, переробити пісню,
скласти поетичні рядки, організувати
захід. В додаток, до цього всього він
має гарне почуття гумору та  постійно
займається спортом. 
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В колі родиниВ колі родини

Люди селаЛюди села

Спілкуючись з мешканцями

нашого села, я помітила, що

більшість співрозмовників

задоволені тим, що живуть

саме тут. І не даремно. Майже

всі дороги та провулки

асфальтовані, є дитсадок,

школа, футбольне поле, теніс-

ні корти, спортивні майданчи-

ки, більше десятка магазинів,

власна газета, кабельне теле-

бачення і два роки тому з’явив-

ся власний сайт в інтернет-

мережі. Але завдяки кому і

власне хто цей сайт створив

знає не кожен.

Тож герой цієї статті – Михайло
Дмитрович Барановський. І йому
першому прийшла така думка,
що про наше село міститься дуже
мало інформації в інтернет-мере-
жі. За два роки існування сайту на
нього заходило більше 14 тис.
користувачів, а з березня-місяця
взагалі нараховується 50 тис.
переглядів. 

Взагалі Михайло Дмитрович
людина всебічно розвинена і має
багато хобі. Дуже любить фото-
графувати та знімати цікаві
сюжети. Навіть вдома все зроб-
лено власними руками. А коли
Михайло чогось не вміє, то від-
криває підручник по будівництву і
читає, як зробити ту чи іншу річ.
Бо вважає, що коли робиш щось
своїми руками, то ставлення і від-
чуття зовсім інші. І дійсно вдома у
чоловіка дуже затишно та відчу-
вається, що в будинку є справж-
ній господар. 

А почалося все з Житомирської
області, коли ще маленьким

хлопчиком Михайло ходив до
школи і вже тоді мріяв про
маленький будиночок і міцну
родину. Згодом його родина
переїхала до м. Овруч, де Михай-
лик закінчив школу і вступив до
Немішаєвського сільгосптехніку-
му, який закінчив з червоним дип-
ломом. А далі був Мелітополь-
ський інститут механізації сіль-
ського господарства, факультет
електрифікації після закінчення
якого по розподіленню потрапив
в Черкаську область, Канівський
район, де прожив 15 років. Там
створив родину, народились
двоє дівчаток.

У Михайла Дмитровича завжди
була мрія жити під Києвом, тому

коли, нарешті, з’явилась можли-
вість придбати будинок, то на
протязі трьох місяців об’їздив
дуже багато селищ по Київській
області. Але все ж таки Петропав-
лівська Борщагівка найбільше
припала до душі, тому і вирішила
родина Барановських в 2001 році
оселитись саме тут. 

Дружина Наталія дуже добре
відгукується про свого чоловіка,
бо знає, що такі чоловіки нині рід-
кість. І вдома все робить, і звичок
поганих не має, і допомагає в
усьому. Завжди усміхнений та й
батько чудовий. Мабуть тому і
намагається балувати чоловіка
чимось смачненьким. Бо знає,
що найулюбленіші страви Михай-

ла – це голубці та пельмені.
А ще в родині Барановських є

сімейне хобі – збирати гриби на
батьківщині Михайла на Жито-
мирщині та дружини в Черкаській
області. Та й будиночок там ще
залишився, а навколо чудова
природа, аж душа радіє.

Також своїми успіхами та
досягненнями радують батьків
дві чудові донечки Надія і Марія.
Найстарша Надя вже отримала
диплом фінансиста в минулому
році, а в цьому ще отримує сту-
пінь бакалавра за спеціальністю
облік і аудит. А менша – Марія ще
навчається в Національному уні-

верситеті харчових технологій.
Дівчатка дуже люблять та пова-

жають свого тата, тому сім’я дуже
любить збиратися разом на шаш-
лики. До речі, у сімейних святах
бере участь улюблениця всієї
родини – вівчарка Кіра, яка дуже
грайлива та розумна. 

А ще Наталія та Михайло виро-
щують квіти. Чоловік завжди
допомагає дружині. І дуже
любить згадувати історію їхнього
знайомства. 

Вперше він зустрів дружину в
електричці, познайомився. А
потім, щоб був привід зустріти-
ся – вирішив поздоровити дівчи-
ну з Новим роком і відіслав
листівку. І далі закрутилось,
завертілось. А вже в травні 1987
році Михайло зробив пропозицію
Наталі, від якої жінка не змогла
відмовитись. З того часу жінка не
разу не пошкодувала про таке
рішення.  

Нині Михайло Дмитрович дуже
задоволений своїм життям. Бо
має чудову дружину і гарних
доньок. І вдома все завжди до
ладу і на городі. Тому кращої долі
не бажає собі, бо саме так і
уявляв своє майбутнє.

Анна ряБковА

Кожен з нас, якщо згадає свій родовід,
обов'язково знайде в ньому хоча б одну
сім'ю, де не один, не два, а троє і більше
дітей. Всупереч загальній думці, гроші – не
завжди головна проблема в багатодітній
родині. Ті, хто свідомо народжує дітей,
зазвичай уявляє собі, яким чином буде їх
утримувати. До того ж у всіх різний рівень
уявлень про матеріальне благополуччя.
Для одних норма – власний будинок і
машина, інші сім'ї щасливі і в невеликій
квартирці. Сьогодні ж переважна більшість
батьків орієнтована в нашій країні на одну
дитину, дві – вже подвиг. 

Але в цій статті піде мова про чудову
родину з незвичною історією кохання.

Дев’ятнадцятирічна усміхнена одеситка
Олена нарешті дочекалася своєї першої
відпустки і отримала путівку від свого під-
приємства. Тож, разом з мамою вирушила
до Піцунди на відпочинок. Діставшись до
готелю та зареєструвавшись, Олена з
мамою вирішили добре роздивитися
інтер’єр пансіонату і попрямували до холу.
І саме там в той час знаходився ще зовсім
молодий Павло. Хлопець вже встиг повер-
нутися з армії та влаштуватися на роботу
на завод «Росток». 

За дивним збігом обставин у нього теж
була перша відпустка. Коли юнак побачив
чарівну русяву дівчину, то зрозумів – він
зробить все задля того, щоб вона стала
його дружиною. Ця зустріч сталася 21
січня 1990 року. І, можливо, у небі самі
зірки посприяли тому, щоб ці молоді люди
побачилися. Набравши повні груди повіт-
ря, Павло підійшов до Любові Михайлівни і
попросив у неї згоди на те, щоб жінка
дозволила запросити її дочку на дискотеку.
Мати зацікавлено подивилася на хлопця і
… погодилася. Цю дискотеку Олена
запам’ятала на все життя. 

Але відпустки мають властивість закінчу-
ватися. Так трапилося і з нашими героями.
Та гостинна Олена запросила Павла до
Одеси. Довго вмовляти хлопця не довело-
ся і вже 23 лютого Павло та Олена знову

зустрілися. А на 8
березня Олена вирі-
шила зробити собі
подарунок і вирушила
до Києва, щоб знову
побачити коханого.
На той час і Олена, і
Павло розуміли, що
не зможуть жити одне
без одного, тому вирі-
шили …одружитися. 

З першого побачен-
ня до весілля минуло
чотири місяці і вісім
побачень. І вже 20 квіт-
ня 1990 року друзі та знайомі Олени і
Павла кричали «гірко» та бажали молодій
родині Бородавко щастя.

А щастя не забарилося. Дуже скоро в
Олени та Павла народився первісток, кот-
рого нарекли Андрієм. Вже через рік
Олена подарувала щасливому таткові сина
Ігоря. На той час Павло працював на будів-
ництві і отримав трикімнатну квартиру.
Тому родину можна було б назвати цілком
щасливою. 

Згодом, коли трішки підросли хлопці,
Олена теж влаштувалася на роботу і через
деякий час родина розпочала власний біз-
нес. Все було в родині добре, бо Павло був
за характером не конфліктний, а Олена
дуже лагідна та усміхнена, як справжня
одеситка. Андрійко та Ігор підростали на
радість батькам та Олену не полишала
думка про те, що в її родині бракує ще одні-

єї дитини – крихітної
дівчинки. Тим паче, що
хлопців вона завжди
привчала до самостій-
ності. Вони вже вміли
готувати, з задоволен-
ням допомагали бать-
кам в хатніх справах. Та
й коханий був не проти.
Але Олена на той час
була приватним підпри-
ємцем і не хотіла кида-
ти роботу. Лише тоді,

коли з 2000 року почали
розпадатися малі під-

приємства, жінка вирішила припинити
свою трудову діяльність. 

На сімейній нараді було прийнято рішен-
ня продати квартиру і вже з 2003 року
родина Бородавко оселилась в Петропав-
лівській Борщагівці. 

Коли найстаршому Андрію було шіс-
тнадцять, а Ігорю п’ятнадцять – батьки
подарували їм молодшого братика Воло-
димира. Та й на цьому Олена не зупинила-
ся – вона дуже хотіла дівчинку. Через три
роки в родині знову з’явилася дитина і
знову…хлопчик. Малюка назвали Дмитри-
ком. Найстарші Андрій та Ігор активно
допомагали мамі. Ігор годував молодших з
пляшечки та міняв памперси, а Андрій,
коли Вова та Дмитрик почали ходити до
дитсадка, як найкращий у світі брат водив
та забирав їх з дитсадочка.

Та мама Олена не переставала мріяти

про дівчинку. І правду кажуть, що мрії збу-
ваються. Бо згодом народилася чудова
лялечка, яку нарекли Анею. Тож тепер
мама з татом щасливі на всі сто відсотків.

Та й чому б їм не бути такими. Син Андрій
виріс та займається власним бізнесом. Хоч
він поки що маленький, але свій. Ігор пра-
цює на митниці. Коханий Павло разом з
синами всіляко допомагає мамі глядіти
молодших шибеників та маленьку принце-
су Анічку. Бо мама з татом завжди вчать
дітей взаємодопомозі, доброті та само-
стійності.

А від себе хочу додати, що коли розмов-
ляла з Оленою Геннадієвною, то відчула
тепло, щирість та позитивну енергію, яка
наповнювала весь будинок. Можливо саме
тому в родині завжди панує мир, злагода
та любов.  

Як на мене, любов – це таємниця. Проте
для себе я її розумію так: любов – це
небайдужість. Коли ти відчуваєш тепло,
радість, наповненість поруч з кимось, коли
проводиш з людиною час та знаєш, що
жодна хвилина не втрачена марно, коли
хочеться бути поруч знов і знов, саме тоді
хочеться жити далі і ніякі життєві негаразди
не зможуть ці почуття зруйнувати. 

За статистикою в нашій країні лише 6,6%
сімей є багатодітними. Ставлення суспіль-
ства до таких родин завжди було супереч-
ливим. Одні люди захоплюються ними,
інші твердять: «Багато дітей буває тільки у
безвідповідальних батьків!» Прихильники
багатодітних сімей вважають, що дитина,
виховуючись у великому колективі, отри-
мує цінний досвід соціальної адаптації,
волею-неволею навчається налагоджува-
ти контакт з кожним членом сім'ї. Такі діти
більш пристосовані до життя. А для дити-
ни, що виросла в невеликій родині, звикан-
ня до дитячого садка, школи йде куди
повільніше. З цими доводами важко не
погодитися. Все воно так. Хоча й тут без
винятків не обійтися. Різні сім'ї - різне
виховання.

Анна ряБковА

чУДовА Доля – чУДовій сім’ї

світло ЩАстя роДини БАрАновських

ігор Бородаâко ігор Бородаâко ––
добрий помічникдобрий помічник

батькіâ батькіâ 

Андрій Андрій –– надіÿ йнадіÿ й
опора родиниопора родини

Батьки Паâло і олена БородаâкиБатьки Паâло і олена Бородаâки
з молодшими дітками: воâою,з молодшими дітками: воâою,

Дімою та АнечкоюДімою та Анечкою

наталіÿ й михайло Бараноâськінаталіÿ й михайло Бараноâські

радість батькіâ радість батькіâ –– доньки маріÿ і надіÿдоньки маріÿ і надіÿ
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Літературна сторінкаЛітературна сторінка

Всему есть время, и всему на то своя цена,
И всё, как истина, когда-то да будет нужно.
Как всё же жизнь, на смерть была обречена,
А правда с совестью, на дно людьми опущена.

Где все попадают в бурный, жизненный поток,
И за течением плывут туда, куда кто хочет.
А всерьёз любит тот, кто, по сути, одинок, 
И горьким опытом жизни, поделиться сможет.

Законы совести в почёте там, где её уже нет.
Где процветает ложь и порождается насилие.
Там хоть кричи, хоть не кричи, напрасный труд,
Там всё решают деньги, мораль в бессилии.

И главное в жизни, всё кажется наоборот,
Как видим мы, как кормит нас телевидение.
Такая невидимая рокировка ценностей идёт,
Что не угонишься за ней, нужно предвидение.

Того чего ещё пока по сути своей даже нет,
Что в воздухе оно летает, будто наваждение.
Рождённый ползать, ветер в жизни не поймёт,
Ведь это не его среда, и мишень стремленья.

Закон один, и все об этом уже давно знают.
Другое дело к чему неравнодушны лично Вы.
За Вашу совесть, Вам любой закон исправят,
Поменяют одно местоименье лишь Вы, на Ты.

По своей сути, это лишь зеркальное отображенье,
Есть у Вас ещё совесть, или её уже давно нет.
Настойчивое, Ваше правильное, слово-изреченье,
Суммируется в показатель, называемый ответ.

Большая совесть, - уступает многим свои права,
И по иронии судьбы, попадает им в немилость.
Так же жестоко поступает с теми и судьба,
Наказывая за дела, не унижаться на милость.

У малой совести взгляд на жизнь уже иной,
Чистый издалека, и мутный, будто искушенья.
Она сильна соблазнам, пока выше их ценой,
И горе тем, кто посеет у неё эти сомненья.

И тем, кто якобы уверен в том, что она есть,
И строит планы - приравнивает перспективы.
Невольно замечая, на весах Фортуны, лесть, 
Считают самого себя, людьми совсем другими.

Которым видимое видно явно с двух сторон,
И есть с чем сравнивать иные предложенья.
Меняя основы, на которых держится закон,
Как будто существуют в законах исключенья.

Манипулируя сознаньем, меняя правду – ложь,
Разум таит очертанья между добром и  злом,
Скрывая истину доступной, предпочитая ложь,
Он самовольно может, симулировать добром.

На перекрёстке двух миров, границе время,
Разум личностно созрел и к самовыявленью.
Каким он видит этот мир, какое сеет семя,
Как Божий Аз, или пошлый Бес, по убежденью.

Кто знает жизнь в глаза, судьбу как пальцы,
Тому неведома слеза, а уму совести напасти.
Тот жизнь листает, словно книжные страницы,
А искушая, соблазняет, делая только пакости!

Тот в заговоре с собой, ничем уже не рискует.
Он пламя, Он огонь, Он всё на свете губит.
Таких судьба обречена, но Их, это не пугает,
Они точно знают наперёд, что всех ожидает.

Кто будет жить, кто доживает – тот-то знает,
Какова цена его ума, которой он обладает.
И соблюдение канонов, которые не соблюдает,
Он знает, но Он не верит в них, и так бывает.

Как многократен  жизни мир, да  воли толку,
Если уколет  непонятно  где, судьбы иголка.
От её боли выть всю жизнь, подобно волку,
Боясь, зная перемен,  какова будет её ломка.

От вышесказанного, следует извлечь мораль,
Которая подобна свету, а иным, темнее ночи.
Давай! – в какой руке ожидает на Тебя Грааль?
Выбирай, покудова не знаешь сам, чего хочешь!

єâген оніЩенко,поет,
житель села Петропаâліâська Борщагіâка

моє село –
моя БАтьківЩинА

У кожного із нас - своя родина. 
Хтось народився в місті, я - в селі.
Та в нас - єдина Батьківщина, 
І вічний поклик до землі.

На Україні сіл багато, 
Своє ж - найкраще поміж всіх, 
Тут рідна батьківська є хата, 
Розмова близьких, друзів сміх. 

Село в районі наше знають, 
І в області воно звучить. 
Про нього гарні люди дбають, 
Та й преса пише, не мовчить.

Весь світ прославили спортсмени: 
Яценко, Віта Якимчук, 
А починали вони в школі 
І вчив їх всіх Пішко - фізрук. 

Хоменко - наша поетеса, 
Костенко - теж письменник наш, 
І Поліщук працює в пресі 
- Вони напишуть ще про нас.

Розквітла наша рідна школа, 
Примножуючи честь села. 
Подбав про неї дуже гарно 
Наш всім відомий голова. 

Живи, працюй, добро лиш сій! 
Ми всі - одна родина. 
Наш мер - Кодебський Олексій, 
Село - це наша Батьківщина!

микола татуреâич , 
директор П. Борщагіâської 

зош і-ііі ступеніâ

история из жизни
Сидела девушка-краса. Напротив сидел парень.
Ему понравилась коса, свою он девушку представил.
«Как вас зовут, прелестная красотка?», «Меня – Марина».
«Я – Артем. Сегодня чудная погодка! Быть может вместе
Вечер проведем?». Она немножечко смутилась
И не сказала ничего, но как-то сразу загрустила
И не смотрела на него. «Ну что, Марина, вы смутились?
Лучше подумайте куда же вместе мы пойдем.»
Она ответила не громко: «Я нынче занята, Артем!»
«Тогда оставьте номерочек или быть может адресок.
Когда в районе вашем буду, могу заехать на часок».
«Не стоит, – девушка сказала,– ведь мне знакомства
ни к чему. Имею я хлопот немало, известно Богу одному».
Они на время замолчали и каждый думал о своем,
Когда к перрону подъезжали, заговорил снова Артем:
«Готовьтесь к выходу, Марина. Я ваши вещи понесу,
Свой телефончик вам оставлю, мне позвонить вас попрошу».
«Меня встречать будут родные и вам не стоит хлопотать.
У вас дела ведь есть иные, быстрей их надо все решать».
«Поверьте, милая Марина, что очень нравитесь вы мне,
Такое нежное созданье я видел только лишь во сне!»
Она, вздохнув, ему сказала: «Не можем мы совместно жить –
давно я зренье потеряла, меня должны вы позабыть».
«Это не повод, дорогая, ведь я могу вам другом стать
И то, что вы сейчас такая, любви не может помешать».
С тех пор прошло немало лет, но эти двое вместе всюду.
Ведь нету в мире таких бед, что не подвластны людям!»

валентина Братчанська,
жителька села Петропаâліâська Борщагіâка 

я люБлю
Люблю я тварин і природу,
З криниці пить цілющу воду,
Збирати грибочки в лісочку,
Як квітне бузок у садочку.
Татуся люблю і матусю,
Найкращу сестричку Юлюсю,
Ще старшого Ореста– брата,
Він дуже дорослий, як тато.

їжАчок
Їжачок собі повзе 
І сопе, сопе, сопе,
Колючки у нього гострі...
Йде до мене він у гості.

Дам йому я молочка,
І шматочок ще сальця,
Ти приходь завжди до мене –
Я чекатиму на тебе.

Анюта  Підліснÿк , 5 рокіâ
літературна студіÿ «ярінь»

ноâі тâоріннÿ âихоâанціâ  літературної студії “ярінь”
соняшник 

Соняха побачив  я, якось, при дорозі.
Пройти, не зупинившись, був я геть 
не в змозі, 
Пишно, величаво, струнко він стояв,
І на перехожих, навіть, не зважав. 

Повернув до Сонечка свою голівку він.
Може з Сонечком розмову він цікаву вів?
А, може ,від Сонця тепло він вбирав,
А потім, добрим людям, красою віддавав?

єâгеній заїка,10 рокіâ
літературна студіÿ «ярінь»

мрія
Мрія у мене легка і прекрасна,
Світла і тепла, мов сонечко ясна.
Весела й співуча, як спів солов’я,
Ніжна й ласкава, як мама моя.

Я мрію, щоб квіти цвіли у садочку,
Джерельна водичка дзюрчала в струмочку.
Щоб весело всюди співали пташки,
Я мрію творити добро на Землі.

Я мрію, про щастя й добробут країни,  
Про злагоду , мир і достаток  родини.
Я мрію , щоб люди усі на Землі,
Здорові , веселі й щасливі були.

Я прагну , щоб мрії здійснились мої,
Вони, мов смарагди чарівні, ясні.

траâінська Анастасіÿ,11 рокіâ
літературна студіÿ «ярінь»

вишивАнкА нА ЩАстя
Мені мати 
Сорочку вишивала,
Червоними нитками,
Щоб я щастя мала.

Одягну сорочку цю,
Серце мені гріє,
І я знаю про що моя
Матусенька мріє.

Щоб я добру долю мала,
Щоб лиха година мене не спіткала,
Щоб цвіла, як квітка, біля неї,
І горіла як зірка у небі.
Я люблю тебе, матусю, кохана моя,
За тебе Богу я молюся, 
Матінко, щодня.

луценко Аліса

осінь
Малює осiнь фарбами
Листочки клена барвами,
Ялинки залиша зеленi,
Берiзки жовто-золоченi.

Струмок дзюрчить, шепоче гай,
Голубить вiтер небокрай.
З горiха листя опадає,
Мов у танку собi кружляє.

Спiває пташечка маленька,
Та пiсенька її сумненька,
Бо треба в вирiй вiдлiтати,
Своє гнiздечко покидати.

ткаченко віра,11 рокіâ
літературна студіÿ «ярінь» 

з тюрми До хліБА 
Щоб українців знищити з лиця землі
У вовчих зграях зріли плани для арештів.
Їх люди вабили, що духом креміння,
Тут Женін батько був один із перших.

А донечці цвіла п’ятнадцята весна...
В скаженій завірюсі сталінських репресій
Тоді здавалася земля тісна 
Від різних бід, наруг і скоєних агресій.

Відтоді вже не раз каштани відцвіли,
Вже вкотре дощ відлив важкий відбиток сліду,
Як до тюрми красуню-дівчину вели
На зло скаліченому батьку-інваліду. 

Кричала мати: « О, Боже мій! Заждіть!
Яку біду й кому дівча могло завдати?»
Один з НКВД у чорному плащі
Наганом клацнувши, 
штовхнув щосили матір.

Блукав по хаті привід Жениних речей, 
Навстіж відчинені були ще довго двері,
Гірка сльоза спливала з батькових очей
Та чорне вороння кричало на деревах.

Вело НКВД засмучене дівча.
Нечесана коса до талії звисала...
Здригнулась, як наган, торкнувся до плеча 
Перед очима брама глухо застогнала.

Насильство, допити, знущання неземне
Ніяк не лізла в горло баланда смердюча.
А молода душа… То пташкою зрине,
То згадкою про хліб голодне тіло мучить.

… Зітліло 9 літ, три місяці і день... 
Наказ про воленьку змахнув всілякі біди!
О, мить! Припала ось до маминих грудей
Тріпочучи тремтливо : «Мамо. Хочу хліба»

Прийшло до Жені ще коханнячко святе.
Жила в сім’ї в достатку, так, як людям гоже.
Могла всього смачного з’їсти, а проте
Цілющого хлібця наїстися не може.

Давно чималий сніп пов’язано їй літ.
Берізоньці вітри схилили стан високий.
А Женя в захваті ще й досі  нюха хліб,
Бо зна йому ціну, яку несе крізь роки.

надіÿ серьогіна, 
жителька села 

Петропаâліâська Борщагіâка

Мысль
жизненно

познавательная.
СВОБОДА

ИНОГО ВЫБОРА

ПОЕТИЧНЕ СЛОВО І ЖИТТЯ
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Природа – це найпрекрасніше із
того, з чим людина зустрічаєтьсÿ у
сâоєму житті. хіба є щось красиâіше
за блискаâку на нічному небі, чи при-
ємніше âід âідчуттÿ сâіжості у глухому
хâойному лісі? всі люди, наâіть ті, хто
це бодай ÿкось заперечує, люблÿть
природу. і кожен має про неї піклуâа-
тисÿ. та піклуâаннÿ потребують не
лише тâарини а й інші істоти. рослини
також люблÿть уâагу. А люди â сâою
чергу люблÿть рослини. тож, зâажаю-
чи на це, ми просто не могли залиши-
ти без уâаги кâіткоâий магазин, що
âже не перший рік радує жителіâ Пет-
ропаâліâської Борщагіâки сâоїми
тоâарами та широким âибором кâітіâ.

Магазин, що знаходиться за адресою:
Леніна, 1А  відкрився вже понад три роки
тому, а саме 20 липня 2009 року. Він
одразу ж здобув чималу популярність не
лише серед  справжніх любителів рос-
лин, а і серед  людей, що не мають до
цього жодного відношення. Адже цей
заклад торгівлі, власником якого є
житель села Андрій Степанович Дзюбен-
ко, має широкий спектр послуг, однією з
найкорисніших з яких можна вважати
доставку букетів. І хоча найбільшої
популярності та так званого апогею ця
послуга досягає на передодні свят, як
приміром, 8-го березня, деякі чоловіки
користуються нею і в звичайні будні.
Замовити доставку можна просто при-
йшовши в магазин, або ж зателефону-
вавши на один із номерів, що ми розмі-
стили в кінці матеріалу. 

Говорячи про широкий спектр послуг
та чималий асортимент товарів, ми аніт-
рохи не перебільшуємо. Адже у магазині

є не лише величезний асортимент квітів
на зріз, вазонів (квітучих чи декоративно-
листових), різного роду листівок та
м’яких іграшок. Прийшовши сюди, або
зателефонувавши за одним із номерів
ви зможете замовити букет (самим
обравши квіти, що до нього ввійдуть),
оформити корзину на подарунок, замо-
вити якусь композицію, а також квіткову
скульптуру на власний смак. 

З самого  відкриття  тут працює Любов
Іванівна Ткаченко, що є справжнім знав-
цем своєї справи. Це людина, яка дійсно
знається на тому, чим займається. До неї
завжди можна звернутися за порадою і
вона ніколи не відмовить. Тож якщо ви
хочете подарувати своєму другу, подрузі
чи навіть незнайомцю подарунок, але
ніяк не можете визначитись, який саме
обрати – Любов Іванівна з розумінням
поставившись до вашого бажання, з
радістю вам допоможе. 

Крім усього вищесказаного, слід також
зазначити, що цей магазин вже не пер-
ший рік займається благодійністю. А
саме: співпрацює з організацією «Місце
щасливих дітей», основною місією якої є
– вирішення проблем безпритульних
дітей шляхом створення Центрів допо-
моги дітям. Благодійна допомога квітко-
вого магазину полягає саме у наданні
квітів до свят  першого вересня, 8 Берез-
ня та ін.

Звернувши увагу на всі переваги квіт-
кового магазину, що знаходиться в без-
посередній близькості від вашого місця
проживання, ми можемо бути впевнени-
ми, що інформація надана нами буде
корисною не для однієї людини, що з
нею ознайомилася 

Тож якщо вам потрібно здивувати чи
порадувати когось саме таким подарун-
ком, з вибором магазину, де його при-
дбати, довго не задумуйтесь. Адже
поруч є чудовий квітковий магазин з
приємними людьми, що у ньому працю-
ють.

За детальнішою інформацію можна
звертатися за телефонами:

097-691-17-39 – Андрій Степанович
Дзюбенко

095-412-92-78 – Олена Юріївна Дзю-
бенко

095-715-49-25 – Любов Іванівна Ткаченко,
або ж і безпосередньо прийшовши до
самого магазину, який, нагадаємо, знахо-
диться за адресою: Леніна 1А,  на авто-
бусній зупинці. 

ігор черниш

крАсА ДостУПнішА, ніж зДАється
ТоргівляТоргівля Здоров’яЗдоров’я

не один раз ми писали на сторінках
«трибуни» про праціâникіâ медицини,
неодноразоâо наголошуючи саме на
незамінності цієї професії. Але крім її
âажлиâості  не слід забуâати і про
небезпеку, ÿку âона іноді несе длÿ
самих лікаріâ. Адже ніхто з них не
заâжди знає, чим саме хâоріє пацієнт,
коли тільки-но приходить на прийом.
тож медика, що його обстежує, може
очікуâати чимало небезпек. і загалом
робота у медицині потребує неабиÿкої
смілиâості, âитримки та âіддачі цій
спраâі. і лише люди, що поєднують â
собі âсі ці ÿкості – можуть бути спраâж-
німи професіоналами. Про одну із них
ми і розпоâімо âам.

Олена Володимирівна Куц народилася у
селі Петропавлівська Борщагівка. Вона є
корінною жителькою нашого села і завжди
цим пишалася. Адже скільки приємних
думок, спогадів, радісних подій пов’язано
зселом!  

Закінчивши місцеву загальноосвітню
школу, молода, але амбіційна Олена всту-
пила до медичного училища. До цього її під-
штовхнуло, мабуть, те ж саме, що і кожного
працівника медицини, хто зайнявся цим з
власної волі, а саме – бажання допомогати.
Адже медицина – це дійсно покликання, що
підходить далеко не кожному. 

Після закінчення училища Олена Володи-
мирівна пішла працювати до дитячої лікарні
«Охмадит», де працювала медсестрою-
анестезисткою. Сумлінно, а головне із

задоволенням та почуттям
того, що справа, якою вона
займається, дійсно допомо-
гає людям, наша односель-
чанка пропрацювала там
довгих двадцять років. Це ще
раз підтверджує те, що вона
є  відповідальною людиною.
Людиною,  для якої бажання
допомогти завжди на пер-
шому місці. А це – висока
моральна якість, яка дуже
цінується у сучасному світі,
іноді сповненому амораль-
ності. 

Після “Охмадиту”Олена
Володимирівна  змінила
роботу та пішла працювати

до Радіологічного центру, що знаходиться в
м. Києві. Там трудилася у відділенні реані-
мації, анестезіології та інтенсивної терапії.
Та і ця, досить напружена та нервова робо-
та, не зупинила нашу землячку, настроєну
творити добрі справи односельчанку. 

Надалі з відкриттям на території Петро-
павлівсько-Борщагівської медамбулаторії
денного стаціонару, вона пішла працювати
саме сюди. І з першого ж дня, коли він від-
крився, а саме з 14-го вересня 2007 року,
Олена Володимирівна працює тут. Зазви-
чай, у такій більш домашній атмосфері пра-
цювати значно приємніше. І хоч, звісно,
іноді бувають виключення, загалом ця
робота їй, дійсно, подобається. І як справж-
ня господиня зустрічає усіх пацієнтів з
щирою посмішкою. Завжди радісно віта-
ється, привітна й уважна. І саме таким по-
справжньому людяним ставленням вона і
здобула любов пацієнтів, які позитивно про
неї відгукуються. 

Добре складається в Олени Володими-
рівни й сімейне життя . Вона заміжня та має
трьох дітей: два сина та дочку. Старший син
працює та навчається в МАУПі, середній
працює поваром у ресторані , а 12-ти річна
донька навчається у школі. Дружна, міцна
сім’я, любима робота – що ще треба для
людини, яка несе добро людям?! І це є
винагорода в житті – його духовна сутність.
Побільше б таких людей і можна бути впев-
неним, життя буде іще приємнішим. 

ігор черниш

нАйПриємніше –
ДоПомАгАти люДям

Крім того, жителі будинку на вул.Пе -
черській розділились у своїх поглядах на
вирішенні ситуації: одні ратували за те,
щоб ЖЕК просто продовжив договори з
жителями, інші ж наполягали на тому, щоб
ця експлуатаційна організація укладала
договори окремо з кожним постачальни-
ком послуг.

Варто відзначити, що непросто було
вести збори мешканців зазначеного
будинку не тільки у зв’язку з низьким рівне-
нем політичної культури, а й з серйозними
недоліками, виявленими в результаті екс-
плуатації житла. Крім того й самі жителі

нерідко допускали порушення, які негатив-
но впливали на технічний стан будівлі:
перекривали автівками під’їзд до споруди,
іноді дозволяли собі перепланування
житла,руйнування протипожежної сигналі-
зації. Хоч і з боку ЖЕКу мали місце певні
допущені помилки.

Тому збори проходили бурхливо й при-
страсті іноді перехлюпувались через край.
І сільському голові Олексію Кодебському з
великими труднощами вдалось організу-
вати присутніх на конструктивну й ділову
роботу.

Як виявилось,у 692 квартирах, які було
здано в експлуатацію в 2010 році, нині
зареєстровано лише 484 особи, що також
викликає неабиякі труднощі в експлуата-
ційників: укласти договори, отримати
платню з отримувачів послуг. І в цьому ще
один нюанс протиріч, які нагромадились в

ЖЕКу “Екожитлосервіс”.
Однак, Олексію Івановичу, враховуючи

неабиякий досвід роботи, вдалось віднай-
ти раціональне зерно у взаємних претензі-
ях і вислухати представників кофліктуючих
сторін.

– Наше завдання, – підкреслив сільський
голова, – навести лад у цій справі. Адже
йдеться про життя й благополуччя бага-
тьох людей. Тому нам потрібно створити
інціативну групу, яка збере необхідну
інформацію і тоді ми приймемо рішення,
яке влаштує усіх...

Перед учасниками зборів з інформацією
виступила юрист сільської ради Анжела
Дідескуль. Вона звернула увагу присутніх
на чинне законодавство, яке визначає
права і обов’язки підприємств, установ і
організацій щодо забезпечення належного
функціонування сфери житлово-комуналь-

ної сфери.
У виступі керівника ЖЕКу В.А.Стрільчика

йшлося про необхідність чіткого виконання
умов проживання мешканців, своєчасної
сплати за надані послуги, дотримання
норм і правил користування обладнанням.
Все це дасть змогу уникнути непорозумінь
й взаємної недовіри між споживачами
послуг і працівниками ЖЕКу. 

Після тривалого обговорення всіх нюан-
сів справи, в якому взяло участь чимало-
мешканців будинку, все ж вдалося досягти
консенсусу. Учасники зборів прийняли
пропозицію сільського голови Олексія
Кодебського внести кандидатури до ініціа-
тивної групи, що й було зроблено.

Отже, істину було установлено. Споді-
ваємось, що конфлікт залагоджено. Інак-
ше й бути не могло...     

михайло гриЩенко

Уроки ДемокрАтії: У ПошУкАх істини
“Круглий стіл” мешканців ЖК”Брест“Круглий стіл” мешканців ЖК”Брест––Литовський” і сільрадиЛитовський” і сільради

Продоâженнÿ на 2 стор.
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ПрофессиональноЙкосмеТики.ПрофессиональноЙкосмеТики.
скидки на ПроцедУрЫ и домаШниЙ УХод
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Вогняна стріла пролітає
Ніхто її не впіймає  (блискавка).
• По соломі ходить , а не шелестить   (тінь).
•Не кравець, а все життя з голками ходить (їжак).
• Влітку медом ласував, досхочу малини мав. 
А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. 
Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни (ведмідь).
•Два братики через дорогу живуть, один одного не
бачать (очі).

цікаâі загадки длÿ найменших

ОсвітаОсвіта Розваги для дітейРозваги для дітей

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

Знову лунала музика в шкільній  актовій  залі. Знову
був прибраний зал та панував святковий настрій –
цього разу у  1-б класі. Пісня шкільного дзвоника
покликала малят на святкове дійство – посвяту їх у
першокласники. Класним керівником першокласників
є Тетяна Олександрівна Громадська, котра на протязі
декількох  років є також керівником  гуртка «Юні органі-
затори дозвілля». Саме на цьому гуртку  учні навчають-
ся писати сценарії, організовувати різні дійства, а
також шліфують свою артистичність та театральну
майстерність. Тому не дивно, що свято вдалося напро-
чуд майстерне. А  найменші школярі дуже гармонійно
влилися в театральний колектив учнів 4 -5 класів.

Тетяна Олександрівна у своїй педагогічній практиці
фокусується не лише на наданні школярам міцних
знань, а й на розкриття творчого потенціалу своїх
учнів, виявлення та зростання їх талантів.

Тож, надіємось, для цих маленьких школярів нинішнє
маленьке свято стане першим кроком до великої теат-
ральної майстерності.                             

ольга зАїкА

величне ПочинАється з мАлого

знайди 10 âідмінностей

юліÿ  шинкаренко âітає першачкіâ піснею

жартіâлиâа пісенька у майстерному 
âиконанні майбутніх артистіâ

на сâÿті були заâданнÿ не тільки длÿ учніâ, а й длÿ батькіâ
Батьки благослоâлÿють школÿріâ на успішне

наâчаннÿ запашним караâаєм 

ф о то р е П о р тА ж
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Народні прикметиНародні прикмети

хто з нас не хоче, щоб у гаманці
заâжди âодились гроші, щоб не доâо-
дилосÿ їх рахуâати âід зарплати до
зарплати. таке бажаннÿ цілком при-
родне, але далеко не âсі âміють пра-
âильно поâодитись з грішми. Про існу-
âаннÿ прикмет по âідношенню до âлас-
них фінансіâ чуâ і знає, напеâно, кожен.
вірити прикметам чи ні – це особиста
спраâа кожної людини. однак наâіть ті
люди, ÿкі абсолютно не ââажають себе
забобонними,âсе таки прислухоâують-
сÿ до народних порад. Прикмети  про
те ж, ÿк залучити гроші, існують у будь-
ÿкій національній культурі. слоâ’ÿнська
культура – не âиключеннÿ. тому хочемо
нагадати деÿкі прикмети, ÿкі допома-
гають налагодити âідносини з грішми.

Існує думка, що у день отримання
зарплати не можна тратити з неї ні копійки.
Уся сума повинна «переночувати» у домі,
щоб гроші завжди були в дома.

Старші люди радять зберігати вдома
крупну купюру протягом року. Так вона
зарядить вашу оселю фінансовою енергі-
єю і буде притягува-
ти до себе гроші.

Коли весною ві -
шаєте пальто у ша -
фу до наступного
сезону, обов'язково
покладіть у кишеню
дрібні купюри. Пе -
ре вірте, щоб на
речах не було відір-
ваних ґудзиків або
дирявих кишень -
гроші цього не люб-
лять.

Якщо ви плануєте
попросити у керів-
ництва надбавку до
зарплати, то краще зробити це у середу.

Ще одна прикмета - не можна свистіти у
приміщенні, інакше не буде грошей. Такий
же результат матимете, якщо будете змі-
тати рукою крихти зі столу.

Якщо сусід просить у вас у борг сіль або
кілька шматочків хліба - не позичайте, інак-
ше увесь ваш достаток перейде до нього.

Щоб завжди були гроші, віник треба
ставити ручкою униз.

Частий перерахунок грошей дуже
сприяє збільшенню їх кількості. Краще
робити це уранці, коли сонце встає.

В будинку, офісі, квартирі, машині треба
заховати (під килимками, плінтусами)
металеві монети - в усіх кутах. Це притягне
в це приміщення (салон автомобіля) біль-

ше грошей.
Правильне розташування грошей в

гаманці. Усі купюри в гаманці мають бути
акуратно розгладжені і лежати однаково:
лицьовою стороною (де портрети всякі) -
до хазяїна.

Пустий гаманець - теж погана прикмета.
Постійно зберігайте у ньому хоча б монет-
ку. В одному з відділень покладіть долар,
складений трикутником. Усі купюри слід
складати лицьовим боком.

Не викидайте нічого у вікно - туди може
випадково вилетіти і ваш добробут.

Грошовий манікюр. Стрижіть нігті тільки
у вівторок або п'ятницю, тільки при зро-
стаючому або повному місяці.

Борг краще віддати не ввечері, а вранці -
будуть водитися гроші.

У понеділок грошей у борг не дають.
На заході сонця в борг нікому не давати

ні грошей, ні хліба - дача буде без віддачі.
Не давай ввечері в борг ні грошей, ні

хліба – прикмета свідчить, що не буде в
домі ні того, ні іншого.

Під час закладання нового будинку кла-
дуть під кут гроші - для
багатства, а шерсть -
для тепла.

Розмінювати комусь
гроші на дріб'язок - до
сліз.

Трохи грошей треба
постійно зберігати під
скатертиною на столі -
в будинку ніколи не
будуть переводитися
гроші і не буде втрат.

Сонце сiло - нічого
не винось з будинку; ні
воду, ні сміття, ні гроші
- до розорення.

При заході сонця
грошей не рахуй.

Не можна залишати дріб'язок на столі -
до сліз.

Якщо при покупці нової речі в тебе не
залишиться грошей у гаманці, ти будеш
відчувати нестачу в грошах весь час, поки
будеш носити цю річ. Якщо ж гроші зали-
шаться, то твій гаманець завжди буде
повний.

Дотримуючись цих правил ви маєте усі
шанси приманити до себе гроші. Не забу-
вайте, що їх легко можна втратити, тому
ваші дії повинні бути постійними і систем-
ними.   

Підготуâала ольга зАїкА

ЩоБ воДились гроші в
хАті і ви всі БУли БАгАті

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 , допоможі-
мо людській біді! 

рекâізити длÿ переказу коштіâ: р/р: 37396983004, мфо 322669 â «ощадбанку»,
коД 09322277, склÿр наталії василіâні.

Призначеннÿ платежу: благодійний âнесок на рахунок № 4048
отримуâач: твБв  № 10026/0845, тел.: (050) 859-96-80 
заâчасно дÿкуємо за розуміннÿ та допомогу.

БУДьмо неБАйДУжимиБУДьмо неБАйДУжими
До люДської БіДи!До люДської БіДи!

Допоможімо врятувати!Допоможімо врятувати!

ЮвілейЮвілей

ПодякаПодяка

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 ””

Як стверджує у своїй книжці "Місяцелік"
Василь Скуратівський, в давні часи поча-
ток зимового літочислення іменувався
"студнем". В Іпатіївському літописі (1118
р.) цей місяць називають "грудень" -
"нерівний, покритий грудками шлях". У
різних регіонах зустрічаються назви міся-
ця "хмурень", "стужайло", "мостовик",
"трусим" тощо. Поляки, білоруси нази-
вають цей місяць - "грудзень", сербохор-
вати - "грудан", словаки - "груден". На
Закарпатті місяць називали "мочавець"
(вологий, мокрий) та
андріїв (від свята
Андрія Первозванно-
го - 13 грудня).

В европейських
мовах збереглося
давньоримське озна-
чення "децембер"
(десятий місяць
року).

На 22 грудня при-
падає зимове сонце-
стояння, за яким
визначають астроно-
мічний початок Зими.
Всі дохристиянські
вірування европей-
ських народів
пов’язували з ним "народження сонця",
"родини сонця". "сонцеворот", "ріст
сонця". Тому 25 грудня свято Спиридона
називали ще й Спиридон-сонцеворот. В
цей вечір наші пращури прогнозували
погоду на наступний рік. Із розрізаної
навпіл цибулини відбирали 12 пелюсток
(починаючи із зовнішньої і до середини),
що символізували кожен місяць року,
насипали в середину кожної пелюстки
однакову кількість солі (маленьку ложеч-
ку) і залишали до ранку. Вранці спостері-
гали як помокріє сіль у кожній пелюстці
цибулі. Якщо сіль мокра, значить цей
місяць в наступному році буде мокрий,
суха - суха погода переважатиме .

Такі прогнози на погоду наступного року

робили в цю ніч данці, голландці. Вони
розрізали свіжий огірок на дванадцять
кружалець і теж посипали однаковою кіль-
кістю солі. Прогноз - такий же.

Наші пращури вважали, що погода кож-
ного наступного дня від Спиридона (25
грудня) відповідає характерові погоди всіх
дванадцяти місяців. Тому протягом 12 днів
запам’ятовували погоду.

Ретельно велись спостереження за змі-
ною в погоді (через кожну годину). Для
хліборобів це було важливо, щоб перед-

бачити погоду на весь
рік.

Грудень вважався
місяцем відпочинку.
За дослідженням
демографів природ-
ний пік народжувано-
сті впродовж року теж
припадав на грудень.

4 груднÿ - вâеден-
нÿ. Третя Пречиста. Як
Введення мостить
мостки, а Микола (19
грудня) забив гвіздки,
то люта зима буде. Як
буде на Введення в
сліду вода, то на Юрія
(6 травня) - трава. Як

на Введення буде вода, то влітку буде
молоко.

7 груднÿ - катерини. 3 приходом Кате-
рини сподівались на люті морози. Молодь
влаштовувала катання на санках. На святу
Катерину ховайся під перину. Катерина на
воді, то Різдво на льоді. Як на Катерину
холодно, то буде голодно.

9 груднÿ - юріÿ. Юріїв день. Який день
на Юрія, така й зима.

12 груднÿ - Парамона. Якщо до цього
дня сніг не впав - зима буде тепла, а як
з’явився - довгою і холодною. Молодь у
вечері збиралась на калиту. ("Кусання
калити). Калита - праобраз Сонця, закли-
кали його швидше підніматись у небі.

який Перший День грУДня,
тАкА й Уся зимА БУДе

Народний прогностикНародний прогностик

склÿр наталіÿ василіâна âислоâлює глибоку подÿку сіль-
ській раді, її голоâі олексію кодебському, людÿм, ÿкі âід-
гукнулисÿ  на біду, що сталасÿ з її сином валерієм шâе-
цем.

її сина підкосиâ âажкий недуг. саме  страшний діагноз зміниâ зâичне життÿ
хлопцÿ і тепер âін змушений âесь сâій час боротисÿ з хâоробою.У минулих âипус-
ках нашої газети  близькі хлопцÿ зâерталисÿ до небайдужих людей з проханнÿм
допомоги.  кожна гриâнÿ переказана на рахунок родини допомагає валерію
робити пеâні кроки до âидужаннÿ, за що рідні дуже âдÿчні ÿк устаноâам, так і окре-
мим  мешканцÿм за турботу про рідну їм людину.

іâан федороâич орлоâ âислоâлює глибоку подÿку âсім,
хто âідгукнуâсÿ та постаâиâсÿ з розуміннÿм  до проханнÿ
про допомогу â лікуâанні його доньки вікторії копійки. 

ваші перерахоâані кошти суттєâо допомагають та підтримують родину у цей
âажкий час. нині вікторіÿ  проходить складний курс лікуâаннÿ âисокодозоâою
хіміотерапією. це потребує значних âитрат. тому допомога потрібна і надалі. 

хочемо âислоâити особлиâу подÿку сільській раді, мешканцÿм  села та
небайдужим.  отже, ще раз нагадуємо р/р длÿ переказу коштіâ:
26203601818305 мфо 305299 â банку «Приâатбанк», іПн 2131518796 або на
картку «Приâатбанк»  к/р  4627087892874951.

тел. (067) 403-57-68

Сергія Миколайовича Мартюка щиро вітають в ці дні рідні, близькі, родичі, колеги по
роботі зі славним ювілеєм!  Його робота в Петропавлівській Борщагівці створила шану і
повагу серед односельців. Добросовісне ставлення до роботи на всіх ділянках діяльнос-
ті, вміння працювати з людьми, прагнення якомога більше зробити для села – ось голов-
ні риси характеру Сергія Миколайовича.

виконком сільської ради, вітаючи ювіляра, бажає йому міцного здоров’я, родинного
щастя та благополуччя. 

Ñüîãîäí³ þâ³ëåéíó ñòîïòàíî ñòåæèíó
Òà ñïîêîþ íåìà äëÿ Âàøèõ í³ã,
Áî ïðîéäåíî æèòòÿ, ëèøå ÷àñòèíó –
Ïîïåðåäó áàãàòî ùå äîð³ã.

Áàæàþ Âàì ñòîë³òòÿ ùå ïðîæèòè, 
Çäîðîâ’ÿ äîáðîãî íà âñþ òó ñîòíþ ë³ò.
² âíóê³â âñ³õ ùå îäðóæèòè
É áëàãîñëîâèòè ïðàâíê³â ó ñâ³ò.


