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Щиро вітаємо вас
із Днем місцевого
самоврядування!

Працівники місце-
вого самоврядуван-
ня, депутати, акти-
вісти громади
завжди відрізнялися
високим професіона-
лізмом, цілеспрямо-

ваністю та відповідальністю.
Депутатський корпус нашої сільської

ради досить успішно вирішує важливі
соціально-економічні та громадсько-
політичні питання.

З приводу свята прийміть слова вдяч-
ності за вашу самовіддану працю на
благо розвитку територіальної громади,
в ім’я людей, їх добробуту й благополуч-
чя. Від усього серця бажаємо вам міцно-
го здоров’я, наснаги, витримки, опти-

мізму. Хай ніколи вас
не покидає віра,
надія, любов. Нехай

ваша професійність та
досвід, а також творче
ставлення до виконан-

ня своїх обов’язків
сприяють розбудові та

розвитку нашої держави!

петропавлівсько-
Борщагівський

сільський голова 
олексій 

кодеБськиЙ    

З сесії сільської радиЗ сесії сільської ради

комунальні Тарифи:
послуги неоБхідно
сплачуваТи вчасно

у минулому номері нашої газети ми
повідомляли про друге пленарне
засідання 15 сесії петропавлівсько-
Борщагівської сільської  ради, одним
з головних напрямків роботи на якій
розглядалося питання про внесення
змін до місцевого бюдæету. проте
дещо несподівано обговорення
перейшло на тривоæну ситуацію, яка
виникла в кп “Борщагівка” у зв’язку
з несплатою споæивачами коштів за
надані æитлово-комунальні послуги.

Власне, такий стан справ виник не
випадково. Закономірність полягає в
тому, що чимало  боргів нагромадилось
через те, що споживачі послуг не спла-
чують за них своєчасно. І це стосується
не тільки мешканців квартир, будинків, а
й підприємств, яких немало є на терито-
рії сіл Петропавлівської Борщагівки і
Чайки. І ця спільна їх заборгованість
сягає далеко за 1 мільйон гривень, про
що наша газета писала в попередньому
номері часопису.

Звідки ж накопичилась ця “космічна”
сума боргу? Передусім, через несплату
населенням житлово-комунальних
послуг. Їх заборгованість становить аж
771 тисячу гривень. 

Чимало заборгували й підприємства.
Вони недоплатили комунальній службі
ще близько 160 тисяч гривень. І ця також
відчутна сума негативно впливає на стан
платіжних зобов’язань перед постачаль-
никами електроенергії, газу, водопоста-
чання та водовідведення.

Є й ще одна проблема, яка познача-
ється на погашенні заборгованості плат-
никами послуг. Це стосується тарифної
політики. Вона, нажаль, аж ніяк не узгод-
жена з цінами на постачання газу, води,

електроенергії. Скажімо, лише за спо-
живання електроенергії різниця між
цінами й тарифами становить 331 тися-
чу гривень. В інших послугах суми не
менші. 

Проте, постачальники настроєні рішу-
че: негайно відключити газ, припинити
подачу води, електроенергіїї. І це в
холодну пору року, коли рятуватися від
низьких температур можна хіба що
методом, який в попередні роки мав
місце у Вірменії, коли у багатоквартир-
них будинках установлювали “буржуй-
ки”. І ми не можемо допустити такого
нецивілізованого вирішення проблеми.

Про це з болем й обуренням говорив
сільський голова Олексій Кодебський.

– Щороку ми виділяємо сотні тисяч
продовæення на 2 стор.

у пеТропавлівці
відкриТо магазин

репорТаж
вæе давно в нашому селі велися роз-

мови щодо відсутності торговельного
закладу, який би спеціалізувався на про-
даæу м’ясних продуктів. Щоправда,
окремі магазини все æ реалізовували
такі продукти. проте, одне діло, коли
цим займаються лише епізодично, а
інша справа – якщо ця робота здій-
снюється цілеспрямовано й з урахуван-
ням усієї спеціфіки вимог до зазначено-
го  виду торгівлі. Тоæ тепер цю ланку
соціально значущого питання забез-
печено.

Варто зазначити, що на відкриття магази-
ну люди очікували з нетерпінням ще й тому,
що ціни на м’ясні товари тут були досить
помірними. Власники торговельного закла-
ду зробили для петропавлівців достатні
знижки, аби люди з невеликими можливо-
стями, а це, в основному, пенсіонери й люди
з невисокими статками могли вдовольнити

свої потреби. І тому до призначеної години
урочистого відкриття закладу, розташова-
ного в центрі села, зібралося багато людей.

Звичайно, цю подію керівництво магазину
вирішило відзначити урочисто й помпезно.
Яскраво прикрашений вхід до торговельно-
го закладу, зал магазину. 

Такий же вигляд й у працівників магазину:
приємні, трохи збентежені усмішки, радіс-
ний настрій, зосередженість й готовність
надати послугу.

У призначений час до магазину прибув
сільський голова Олексій Кодебський.
Серед присутніх – представники районної
ради, депутати сільської ради, члени викон-
кому, представники громади.

– Шановна громадо! – звернувся до учас-
ників події сільський голова. – Сьогодні тут в
нас відбувається неабияка подія: ми відкри-
ваємо еовий магазин, який дуже потрібний
для громади. 

6 грудня - День Збройних Сил України.
Незважаючи на досить невелику офіційну
історію українського війська, справжній вік
Української армії сягає кількох століть, а її
бойові традиції формувалися у важких кри-
вавих війнах і конфліктах від Київської Русі
до Великої Вітчизняної війни. І сьогодні сол-
дати й офіцери Збройних Сил України гідно
продовжують традиції своїх дідів і батьків. 

Не всі нині, на превеликий жаль, розу-
міють значення власної армії, призначення
якої – захищати суверенітет та незалежність
держави від зазіхань зовнішніх
агресорів. Бажаєш жити в
мирі – готуйся до війни,
говорить мудре народне
прислів’я. Армія – це один
з основних елементів ста-
більного і впевненого роз-
витку Української держави,
а тому й рівень забезпе-
чення військових має бути
відповідним до покладених
на них завдань. Нині ж до
складнощів військової
служби додаються числен-
ні життєві проблеми,
насамперед житлово-
побутові, які не надихають

оптимізмом і наснагою офіцерський корпус,
особливо молоде покоління військовослуж-
бовців.

Щиро вітаємо всіх військовослужбовців з
Днем Збройних Сил України та бажаємо
Вам усім незламної волі в подоланні трудно-
щів військового буття, надійного родинного
тилу, богатирського здоров’я та звершення
всіх ваших мрій і побажань.

петропавлівсько-Борщагівський
сільський голова 

олексій кодеБськиЙ    

дорогі захисникидорогі захисники
української держави! української держави! 

ПодіяПодія

продовæення на 2 стор.

перший покупець магазину юрист сільради – віктор денисенко

інформація голови постійної комісії
олександра коваленка

Шановні працівники
органів місцевого
самоврядування!
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БлагоустрійБлагоустрій

Сільська рада постійно дбає
про добробут мешканців Петро-
павлівської Борщагівки.Тут вже
діє ціла мережа магазинів. Але
ось цей, спеціалізований на про-
дажу м’ясних продуктів, є пер-
шим на території села. І політика
сільської ради в цьому питанні
спрямована на те, щоб в нашому
селі повною мірою працювала
вся сфера обслуговування меш-
канців – медична, побутова, жит-
лово-комунальна, торговельна
тощо. Все це ми робимо для
того, щоб петропавлівці могли
все необхідне придбати на місці,
не виїжджаючи до столиці...

Сільський голова урочисто
розрізає стрічку і до зали зайшли
покупці. Процес пішов...

михайло гриЩенко

З сесії сільської радиЗ сесії сільської ради

початок на 1 стор.

у пеТропавлівці
відкриТо магазин

комунальні Тарифи:
послуги неоБхідно
сплачуваТи вчасно

гривень громадських коштів на те, щоб не
допустити критичної ситуації в наших
населених пунктах. А що зроблено нашими
комунальними підприємствами, щоб
недопустити такого стану справ? Адже
борги перед постачальниками не виникли
несподівано і мали бути погашені вчасно!

Відповідь на ці питання на сесії дав
директор КП “Борщагівка” Іван Орлов. 

– Перш за все, ситуація склалася так
тому, що крім заборгованості споживачів
наших послуг, тарифи на їх надання не змі-
нюються вже кілька років. Позиція Мініс-
терства регіонального розвитку й житло-
во-комунального господарства в цьому
питанні є відомою: підвищувати тарифи
нам не рекомендовано. Натомість були
запевнення в наданні допомоги з боку дер-
жави. Проте результату поки що чекаємо...

Керівництвом підприємства здійснено
цілий ряд заходів, відповідно до яких пода-
но не один десяток позовів до суду на зліс-
них неплатників послуг. І рішення щодо цієї
категорії громадян судом прийнято. Однак
кошти судовими виконавцями стягуються
вкрай повільно. Тому нам лишається або
підвищувати тарифи, або чекати допомоги
від держави. У протилежному випадку є
ризик того, що нам можуть відключити
електроенергію, котельню, не подавати-
муть воду.

Учасники сесійного засідання  вирішили
вивчити зазначене питання на засіданні
постійної комісії й звернутися до мешкан-
ців квартир щодо погашення заборгова-
ності за надання житлово-комунальних
послуг.

На сесії також велася розмова й про
передачу на баланс сільської ради двох
навчальних закладів: початкової школи й
дитсадка. Перед присутніми з цього
питання виступив генеральний директор
ТОВ “Омокс” Олексій Кулагін. 

Проте на засідання відповідної комісії
документи ще не подані. Тому депутати,
погодившись вирішити зазначене питання

позитивно, перенесли остаточне рішення
на наступну сесію.

інф. “Трибуни”. 

початок на 1 стор.

Про те, що наше село вже третій рік
поспіль займає почесне перше місце
по благоустрою, мабуть знає кожен
місцевий житель села.  Та це ще не всі
приємні події для наших мешканців.
Нещодавно наше комунальне підпри-
ємство «Благоустрій»  теж  отримало
заслужену нагороду. Про це мені роз-
повіла головний економіст підприєм-
ства Альона Степанівна Зелена.

– я знаю, що комунальне підприєм-
ство «Благоустрій» визнано одним з
кращих в україні. Тоæ про таку пере-
могу хотілося знати  більше.

– За результатами міжнародного еко-
номічного рейтингу підприємство КП
«Благоустрій» отримало почесну грамоту
і медаль,  як одне з п’ятдесяти найкращих

комунальних підприємств України,
Німеччини, Польщі і Росії. Згідно наданої
звітності нашим підприємством держав-
ним органам статистики України ми
увійшли в п’ятдесят кращих.  Враховуючи
наші досягнення, Міжнародний Економіч-
ний Рейтинг «Ліга Кращих» запросила
нас взяти участь в офіційній церемонії
нагородження підприємств-лідерів, що
відбудеться в рамках ІХ Міжнародного
бізнес-саміту лідерів економіки в Букове-
лі. 

– нині ви отримуєте дотації сіль-
ської ради, але я знаю, що на сесії
розглядалось питання про зняття
вашого підприємства з дотацій сіль-
ської ради. чи прийнятне таке рішен-
ня?

– Так, на 2 пленарному засіданні сесії
сільської ради обговорювалося питання
про те, щоб наше підприємство  не роз-
раховувало на дотації сільської ради.
Також перед нами були поставлені певні
завдання щодо розширення сфери
послуг. Тому  до кінця року ми плануємо
укласти договори з вивезення сміття не
менше 70% мешканців села. Та для цього
нам потрібно оновити рухомий склад під-
приємства. Депутати сільської ради
пішли нам назустріч та виділили кошти на
новий сміттєвоз. Він буде більш потуж-
ний. А той, який у нас є,  буде “на підхва-
ті”, оскільки обсяг роботи збільшується.
Адже в с.Чайки  збільшилась кількість
користувачів наших послуг. Тож за раху-
нок більш потужного сміттєвоза ми зеко-
номимо наш час і паливно-мастильні
матеріали. 

Тож ми оголошуємо тендер на при-
дбання  нового сміттєвоза і запрошуємо
всіх бажаючих взяти в ньому участь.  

анна ряБкова

з меТоЮ поліпШення
оБслуговування

головний економіст комунального
підприємства "Благоустрій" 

альона зелена 

Об’яваОб’ява

З метою спрощення процедури держав-
ної реєстрації прав на нерухоме майно 4
липня 2012 року Верховною Радою Украї-
ни прийнято Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення та спрощення про-
цедури державної реєстрації земельних
ділянок та речових прав на нерухоме
майно».

Закон спрямований на вдосконалення
та спрощення процедури державної
реєстрації речових прав на нерухоме
майно, зокрема: наділення нотаріусів
повноваженнями спеціального суб'єкта
державного реє стратора прав на нерухо-
ме майно, які виникають у результаті вчи-
нення нотаріальних дій, а саме – здійснен-
ня нотаріусами державної реєстрації прав
власності, реєстрація яких була проведена
відповідно до законодавства, що діяло на
момент їх виникнення, а також державної
реєстрації прав у результаті вчинення
нотаріальної дії з такими об'єктами; мож-
ливість отримання витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно
особам, які мають речові права на чуже
нерухоме майно, а також інформації про
наявність іпотеки та обтяжень речових
прав на нерухоме майно.

З 01 січня 2013 року запроваджується
нова система державної реєстрації майно-
вих прав, а саме: нотаріуси будуть викону-
вати функції державного реєстратора прав
на нерухомість. Хочу нагадати, що раніше
реєстрація прав була прерогативою бюро
технічної інвентаризації. А тепер з ураху-
ванням нових повноважень, нотаріуси

перетворяться в « єдине вікно» для угод з
нерухомістю.

Оскільки нотаріус є спеціальним суб'єк-
том, на якого покладаються функції дер-
жавного реєстратора прав на нерухоме
майно відповідно до Закону України « Про
державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» і який має
печатку такого реєстратора, то тепер після
реєстрації угоди у нотаріуса, цей же нота-
ріус зареєструє і відповідно право на дану
нерухомість. На нотаріусів покладаються
повноваження щодо здійснення державної
реєстрації прав власності, інших речових
прав та їх обтяжень на вже зареєстровані
об'єкти нерухомості, зокрема житло, з вне-
сенням відповідної інформації до Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме
майно.

Таким чином, надавши нотаріусам
повноваження реєстратора Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно,
нотаріусу надається можливість оператив-
но отримувати інформацію та здійснювати
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно фізичних та юридичних осіб одно-
часно з вчиненням нотаріальної дії щодо
цього майна шляхом отримання та внесен-
ня необхідних відомостей або записів до
вказаного реєстру.

Вчинення нотаріальної дії та державна
реєстрація прав, що виникають, прово-
диться нотаріусом в один і той же день.
Зважаючи на дані обставини процедура
державної реєстрації прав на нерухоме
майно для громадян значно полегшиться .
приватний нотаріус  м.м. михальченко

ноТаріус як спеціальниЙ суБ’ЄкТ,
на якого покладаЮТься функції

державного реЄсТраТора

говорить і.ф.орлов –
директор кп ”Борщагівка”

виступає о.в.кулагін –
генеральний директор Тов “омокс”

урочисту стрічку розрізає олексій кодебський 
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Думки вголосДумки вголос

місцеве самоврядування – дзеркало громади

Галина Коровай, жителька села Петро-

павлівська Борщагівка, пенсіонерка: 

- зі  свого досвіду моæу сказати, що
наша влада дуæе близька до людей, зви-
чайних мешканців села. мені доводилося
не один раз звертатися за конкретною
допомогою і  до олександра оболонсько-
го, і до леоніда ремінця. і вони оператив-
но допомагають  у вирішенні певних про-
блем, що дуæе приємно. Тому я переко-
нана: наш орган місцевого самовряду-
вання насправді слуæить людям і ми вдяч-
ні його працівникам за допомогу.

Ірина Стецюк, кухар, жителька села

Петропавлівська Борщагівка:

-  мені приємно, що в нашому селі
все робиться для покращення рівня
æиття людей, соціально-економічно-
го та культурного розвитку. активно
розвивається бізнес, розширюється
соціальна сфера – це свідчить про
розвиток села, та про те, що наші
органи самоврядування  на своєму
місці. 

Володимир Варенко,  голова постійної депутатсь-

кої комісії сільської ради 

- Саме це скликання депутатів є найбільш продук-

тивне, яке реально впливає на стан справ в  громаді

сіл Петропавліська Борщагівка та Чайки.  Напере-

додні  свята хочеться відзначити, що орган самовря-

дування наших  населених пунктів – це професійна

команда однодумців, в якій кожен чітко знає свою

роботу. Тому сесії проходять організовано та вдум-

ливо. Всі питання, які виносяться до обговорення,

ретельно вивчаються депутатами, а потім при-

ймаються зважені рішення. Така ситуація склалася

завдяки великому досвіду О.І.Кодебського та його

умінню працювати з людьми.

Галина Дудар, керівник народного

хору « Берегиня»,  с. Чайки:

- нашому хору виповнюється  40
років. і весь цей період ми маємо
неабияку підтримку сільської ради.
дуæе приємно, що при владі знахо-
дяться люди, які ставляться з глибо-
кою шаною до духовності  та докла-
дають зусилля не лише для її збере-
æення, а й для подальшого розвитку. 

Віталій Чугай, водій, житель села Пет-

ропавлівська Борщагівка:

- дуæе приємно, що вæе три роки
поспіль наше село перемагає в конкур-
сі на найкращий розвиток населеного
пункту та зразковий правопорядок.  це
дає змогу нам та нашим дітям пишати-
ся своїм селом. звичайно, це заслуга
нашої сільської влади, яка обрала пра-
вильний курс, спрямований на відрод-
æення села.

Людмила Пурик, бібліоте-

кар Петропавлівсько-Борща-

гівської школи
– я вваæаю, якщо наше село

займає третій рік поспіль
перше місце по благоустрою,
то це вæе говорить про те, що
самоврядування в нашому
селі на високому рівні. дякує-
мо нашому сільському голові,
який з маленького занедбано-
го села створив дійсно насе-
лений пункт з великої букви.
я, як æителька села дуæе
вдячна йому і хочу, щоб і мої
діти, і мої внуки тут æили,
навчались і працювали. Бо
коли до мене приїæдæають
мої родичі з полтави, вони не
моæуть назвати нашу петро-
павлівку селом. Баæаю нашо-
му селу ще довго-довго зай-
мати перші місця по україні.

Олег Федорович Мельниченко,

інвалід 1 групи, пенсіонер

– моæу сказати, що поки сіль-
ський голова керує нашим селом,
то було зроблено дуæе багато хоро-
шого. нові забудови, комплекси,
нове æитло,  дороги. Єдине – це від-
сутність клубу для молоді, щоб було
де проводити свята або дискотеки.
звісно, є  якісь кафе, ресторани,
але це не те, що потрібно. життя
потихеньку налагодæується, я
задоволений. але є ще одне поба-
æання, якби поскоріше вирішилося
питання з приватизацією землі.
Щоб люди вæе мали змогу почати
забудовуватися.

Олександр Олійник та Алла Кулієва, студенти ВНЗ.

– ми задоволені нашим місцевим самоврядуванням. сільський
голова піклується про людей, школу, про наше село.  добре, що для
школи зробили стадіон, але хотілося б ще якісь турніки, щоб молодь

мала змогу більше зай-
матися спортом.  гарні
відгуки про день села,
бо в інших регіонах це
свято забувається. але
все одно хотілося б
якийсь розваæальний
центр з басейнами,
боулінгом, бо діти зараз
вæе з п’яти років сидять
біля комп’ютерів або з
мобільними телефона-
ми і планшетами.  а
молодому поколінню
потрібно розвиватися
всестороннє.

Ірина Михайлівна Колісник,
працівник магазину «АВС»

– я задоволена тим, як керує
наша сільська рада. вирішу-
ється дуæе багато соціальних
питань, зводяться новобудови,
створюються робочі місця.
чекаємо з нетерпінням, коли
добудується дім юнацької та
дитячої творчості. з превели-
ким задоволенням буду води-
ти туди своїх онуків. а нашій
сільській раді баæаю  наснаги і
сил для вирішення нових про-
блем нашого села, щоб воно
процвітало та розвивалось.

Ольга Заєць, студентка ВНЗ
– я вваæаю, що щось особливе

для молоді поки що не зроблено.
згодна, що для дітей будується дім
творчості, а от молодь від 15 до 18
років поки що поза увагою.  хотіло-
ся б, щоб в нашому селі був якийсь
клуб, щоб на вихідних не їхати до м.
києва і відвідувати різні заклади.
Бо в селах, які знаходяться за 20 км
від києва, є такі заклади, а в нашо-
му чомусь нічого до сих пір немає.
Тому наша молодь виходить ввечері
тільки попити пива, але не всі такий
спосіб æиття підтримують. Баæаю
нашому місцевому самоврядуван-
ню побільше звертати уваги  на роз-
виток молоді.
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БудівничіБудівничі

і знову – краЩиЙкраЩиЙ!
17 листопада 2012 року в Національ-

ному палаці мистецтв «Україна» відбу-

лася ХІІ Урочиста церемонія нагород-

ження переможців Міжнародного

фестивалю-конкурсу «Вибір року» в

Україні.

У 2012 році на Урочистій церемонії було
нагороджено 43 провідних українських і
зарубіжних компанії, товари яких перемог-
ли в 51 номінації. На церемонії нагород-
ження переможців «Вибір року-2012» в
номінації «Кращий житловий комплекс»
переміг житловий комплекс «Чайка». Наго-
роду конкурсу було урочисто вручено Пре-
зиденту Групи компаній «Чайка» Кондра-
шевській Оксані Георгіївні.

«Ця нагорода по праву належить команді
професіоналів, яка будує комплекс, пра-
цює над його вдосконаленням і, звичайно
ж, жителям нашої «Чайки», для яких ком-
плекс став рідним домом – кращим і
достойним!», – зазначила у своєму виступі
Оксана Кондрашевська.

«Вибір року» – єдиний в Україні конкурс,
підтверджений аудиторським висновком і
маркетинговим дослідженням компанії
«Deloitte&Touche», що входить до «великої
четвірки» світових аудиторів. Дослідження
«Deloitte&Touche» є загальновизнаними
для корпорацій всього світу вже понад 100
років.

Житловий комплекс «Чайка»  без тіні
сумніву має право носити горде звання
«Кращого». Адже це єдина комплексна
забудова подібних масштабів в Україні, уні-
кальний комплекс з власною інфраструк-
турою.  Житловий комплекс «Чайка» – це
майбутнє місто зі своєю самобутньою

культурою, облаштованою ландшафтною
територією, комплекс, наповнений при-
родною красою і найчистішим повітрям,
оточуючих його лісових масивів.

Казка може бути реальною, навіть коли,
здавалось би, обставини беруть верх над
можливостями. Адже для багатьох буді-
вельників 2008 рік став переломним
моментом в реалізації будівельних про-
ектів, залишивши тисячі інвесторів без
«даху над головою». Девелоперська ком-
панія «ОМОКС», забудовник житлового
комплексу «Чайка», в 2008 році здала 80
000 кв. м. житлової нерухомості. Позиція в

5-7% столичного ринку житлової нерухо-
мості залишається стабільним показником
компанії «ОМОКС» і в 2012 році. У травні
забудовник здав в експлуатацію будинок
на 360 квартир, а в грудні поточного року
здається в експлуатацію будинок на 250
квартир. У планах компанії «ОМОКС» на
2013 рік здача трьох п’ятнадцятиповерхо-
вих будинків, загальною площею 38 тисяч
кв. метрів.

Так само варто відзначити соціальну
діяльність забудовника житлового ком-
плексу «Чайка» – в грудні 2012 року готу-
ється передача дитячого садка і школи у

власність Петропавлівсько-Борщагівської-
сільської ради. І це за умови, що на терито-
рії комплексу вже існує і дитячий садок, і
школа.

«Я й уявити не можу іншого місця, де б
моя родина відчувала себе краще, ніж в
комплексі« Чайка ». Тут є все для життя. У
Київ ми з чоловіком їздимо тільки на робо-
ту, а дитину з дитсадка забираємо, коли
приїжджаємо додому. На «Чайці» чисто,
комфортно і безпечно, що ще потрібно для
затишного будинку!? », – ділиться своїми
враженнями Олена, мешканка комплексу
«Чайка». «Є ще навіть такий жарт: якщо
хочете, щоб велосипед вашої дитини не
вкрали, завезіть його на Чайку і залиште
десь на галявині», – жартує Віктор, чоловік
Олени. І це дійсно так. За весь час роботи
охоронної компанії «НАО СІСТЕМ» на тери-
торії житлового комплексу «Чайка» не від-
булося жодного правопорушення.

Доступність. Екологічність. Безпека.  Це
“три кити», на яких будується житловий
комплекс «Чайка». Це і є показники «Кра-
щого житлового комплексу», за які була
відзначена «Чайка» в 2012 році на церемо-
нії нагородження переможців Міжнарод-
ного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в
Україні.

ПравофланговіПравофлангові

на території населе-
них пунктів петропав-
лівсько-Борщагівсь-
кої сільської ради

щорічно мноæиться число добрих
справ. не по днях, а по годинах зро-
стають багатоповерхові будинки-кра-
сені, зводяться об’єкти соціальної
сфери, багато робиться в питаннях
благоустрою й правопорядку.

все це великою мірою сприяє тому,
що петропавлівську Борщагівку вæе
третій рік поспіль визнано найкращим
селом в україні. і такий результат –
закономірний. адæе він є результатом
праці  багатьох трудівників.

Серед кращих – Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Зараз». Нещодавно
його було відзначено Міжнародним еконо-
мічним рейтингом «Ліга кращих», як одне з
передових підприємств 2012 року, що
увійшов до ТОП-5 в рейтингу з профі-

люючого виду діяльності (КВЕД 70.32.0)
«Управління нерухомістю». У зв'язку з цим
йому присвоєно статус «Підприємство
року 2012» з наданням відповідного серти-

фіката. Директор підприємства Школьні-
ков Геннадій Ігорович за вміле і талановите
керівництво компанією нагороджений
Орденом «Лідер економіки» та сертифіка-
том «Керівник року України».

Досягнення ТОВ «Зараз» - це перемога
для кожного з працівників підприємства.
Керівник ТОВ «Зараз» може пишатися
робочою командою своєї компанії, заслуги
і роботу якої було оцінено рейтингом «Ліга
кращих». Кожен з працівників підприєм-
ства заслуговує поваги.

Міжнародний економічний рейтинг «Ліга
кращих» створює рейтинги підприємств
виключно за офіційними статистичними
даними, використовуючи показники під-
приємств, такі як валовий прибуток, обо-
ротні активи, виторг від реаліза-
ції, рентабельність продажів.

Ранжування відбувається
завдяки автоматизованій системі
без впливу сторонніх чинників і
без втручання людини, що дозво-
ляє рейтингам залишатися неза-
лежним, чесним і прозорим.

Перемога ТОВ «Зараз» у рей-
тингу «Ліга кращих» – це спільне
досягнення згуртованого колек-
тиву, це показник якісного управ-
ління керівника, це яскравий при-
клад для підприємств Київської

області.
За великі успіхи в благоустрої,

зразкове житлово-комунальне
обслуговування Петропавлівсь-
ко-Борщагівська сільська рада
нагородила Геннадія Ігоровича
Школьнікова подякою. Її вручив
керівникові ТОВ “Зараз” сіль-
ський голова Олексій Кодебсь-
кий.

Вітаємо!

михайло гриЩенко                       

жек «зараз» увіЙШов до Топ-5
краЩих підприЄмсТв 2012
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Шкільне самоврядуванняШкільне самоврядування

6 грудня 1991 року верховна рада
прийняла закони “про оборону украї-
ни” та “про збройні сили україни”.
Тому саме ця дата увійшла в історію
сучасної української дерæави як день
збройних сил україни.

В Україні у жовтні-листопаді цього року
на строкову військову службу підлягають
призову та відправці у війська 18 тисяч 900
осіб. Мами традиційно у сльозах. Одна -
плаче ридма, і навіть не може розповісти,
чому так серйозно переживає. Інша просто

схлипує, витираючи сльози розчулення, і
каже, що їй не віриться, що син так швидко
виріс. 

Чимало славних синів Петропавлівської
Борщагівки  і села Чайки з честю виконали
свій громадянський обов’язок. Ми поціка-
вилися думкою про службу в армії в тих
хлопців, які вже «відстрілялися». Отож, чи
вважають вони службу в армії марною тра-
тою часу або почерпнули щось корисне.

анна ряБкова

павло лук’яненко, закінчив військову слуæбу в 2012 :
– Я вважаю, що бути в армії необхідно кожному хлопцеві. Коли я

йшов до армії, то мама дуже переживала, дзвонила кожні вихідні,
але в мене тато служив, тому і я з задоволенням йшов на службу в
армії. Служив я у військах ППО в місті Житомирі і в цьому році вос-
ени вже повернувся додому. Дуже запам’яталася спортивна підго-
товка: кроси,  віджимання,  підтягування. А сподобалося ходити на
нічні стрільбища за 20 кілометрів туди і 20 кілометрів назад. Звісно,
виховуєш в собі самоконтроль, дисциплінованість, починаєш
дорослішати. Після повернення з армії мої друзі сказали, що я змі-
нився в кращу сторону. Мені здається, що армія навіть з розбишаки
може зробити справжнього чоловіка.

андрій Бородавко, повернувся з армії в 2011 році:
Свій військовий обов’язок виконував на Десні – у військовій

частині А 3435, а потім у м. Дніпропетровську.  Про армію відгу-
кується з повагою, але вважає, що час, який провів у Збройних
Силах міг би витратити на щось інше. Наприклад, навчання чи допо-
магаючи батькам.  Та й у армію хлопець вже пішов досить дисциплі-
нованим та самостійним. Тому, на думку Андрія, особисто йому
чогось особливого відчути не довелось.

віталій кучерявий, прийшов з лав армії восени 2012 року:
– Коли мені не прийшла повістка, то я разом зі своїм товаришем

пішов до військкомату, пройшов медичну комісію і по розподіленню
потрапив до м. Ірпінь.  Вважаю, що в армію потрібно йти кожному
хлопцю, бо там за цей рік можна пройти школу життя. Хоч я і йшов
до армії досить дисциплінованим та вихованим хлопцем, але вдома
не завжди можна дотриматись якогось режиму. А в армії до цього
звикаєш і це досить корисна звичка.

павло лук’яненко:”служиТи в армії –
неоБхідно кожному хлопцеві”

галина Бондаренко:” лідерів виховуЄмо з диТинсТва”

Що потрібно для того, щоб успішно
будувати відносини з людьми, - чуй-
ність або приголомшлива інтуїція? Що
потрібно для плідної роботи у великому
колективі - суворо дотримуватися пра-
вил або використовувати здібності,
даровані нам Богом? як  навчитися
легко контактувати з людьми та стати
людиною впливу? 

саме цими рисами характеру володіє
справæній лідер – людина, яка моæе
повести за собою інших, добитися успі-
ху у всіх сферах діяльності.   лідерство -
це набір вольових якостей людини, які
допомагають у досягнені поставлених
цілей. 

Не секрет, що всі риси  характеру лідера
необхідно закладати ще в юному віці та
надалі формувати їх.  Саме цю місію взяла
на себе  Галина Миколаївна  Бондаренко –
завуч з виховної роботи в нашій школі,
організувавши  орган учнівського самовря-
дування, який діє у нашій школі вже 12
років. Саме члени шкільного парламенту
беруть на себе відповідальність у вирішенні
багатьохпитань: організація чергування в

школі, їдальні, участь у соціально значущих
заходах, заходи з дозвілля, волонтерство,
а також участь в інших проектах. 

Трохи більше про цей орган мені розпо-
віла Галина Миколаївна Бондаренко:

– Учнівське самоврядування в нашій
школі спрямоване на розвиток ініціативи,
можливості розкриття організаторських
здібностей, підготовку та проведення різ-
номанітних заходів у відповідності до
потреб та інтересів.

До складу учнівського парламенту вхо-
дять учні, які займаються громадською
діяльністю, є активними помічниками клас-
них керівників, мають високі організаторсь-
кі та творчі здібності.

Найвищим органом учнівського само-
врядування є президентська рада, в котру
входять представники активів класів від
кожного з 5-11 класів, що дає можливість
співпрацювати як старшим, так і молод-
шим школярам, відчувати себе необхідною
часткою в школі-родині. 

Очолює президентську раду президент
школи, якого обирають таємним голосу-
ванням на загальних учнівських зборах, а
до зборів на альтернативній основі оби-
рають кращих претендентів в учнівських
колективах, де знайомляться з їхніми пере-
двиборчими програмами. 

Одною із основних завдань сучасного
педагога є виховання особистості з макси-
мально можливою індивідуалізацією, ство-
ренням умов для саморозвитку і самонав-
чання учнів, осмисленого визначання ними
своїх можливостей і життєвих цілей. Прак-
тика показує, що всі ці ознаки найповніше
втілені в учнівському самоврядуванні. 

Виховання творчої особистості неро-
зривно пов’язане з майбутнім країни, від-
родженням нації, гуманізацією суспільства.
Керувати політичними, національними та
економічними процесами повинні ті, хто
насправді є професіоналами, хто уміє гур-
тувати навколо себе і вести за собою, хто
здатен сформувати професійну команду, в

якій поважають думку кожного члена, у якій
кожен може виявити свої здібності і реалі-
зуватись у тій чи іншій справі. Такі завдання
суспільства вимагають нових підходів до
виховання, до виявлення і розвитку здібно-
стей лідера, адже лідер у школі – це май-
бутній політик чи бізнесмен, якому вирішу-
вати як щоденні, так і масштабні завдання,
які поставить суспільство у час загальної
глобалізації світу.

Успіх України на світовій арені заклада-
ється сьогодні у школі лідерства – шкільно-
му самоврядуванні учнів. 

Чи дійсно шкільне самоврядування стає в
нагоді в майбутньому я поцікавилася у
випускників нашої школи, які раніше зай-
мали посади президентів шкільного парла-
менту.   

люба споран, президент шкільного
парламенту 2009-2010років, нині сту-
дентка юридичного факультету Євро-
пейського університету, стипендіат
сільського голови 2010-2011року:   

– Посада президента шкільного парла-
менту додала мені впевненості в собі, орга-
нізованості, навчила більше спілкуватися з
людьми, знаходити підхід до людей, допо-
магати їм. Ці навики допомагають мені й
зараз. І взагалі це була досить цікава сто-
рінка мого життя, по якій я іноді сумую.

аня  гарапач, президент шкільного
парламенту 2008-2009 років, нині сту-
дентка магістратури інституту худоæнь-
ого моделювання та дизайну ім. саль-
вадора далі:

– Будучи президентом, я вивела особи-
сто для себе певні канони самоврядування:
перш за все потрібно виконувати всі пере-
двиборчі обіцянки. По–друге, сприймати
президенство з призми обов’язків, а не
прав. А також завжди бути дипломатом,
розуміти обидва боки (учнів та вчителів) та
знаходити можливості для задоволення
бажань кожної зі сторін.

Цей отриманий досвід  зробив мене і в
повсякденному житті людиною слова, а
також допомагає мені  залишатися толе-
рантною по відношенні як до людей, так і до
ситуацій.  

Тож, лишається порадіти з того приводу,
що в нашій школі навчають не лише тради-
ційним наукам, які передбачені програмою,
а також розвивають навики у дітей, які ста-
нуть у нагоді в майбутньому формуванні
успішної особистості.

ольга заїка

6 грудня 6 грудня –– День Збройних Сил УкраїниДень Збройних Сил України

захиЩаТи віТчизну – наШ
свяЩенниЙ оБов’язок

у æитті коæного юнака, молодого
чоловіка приходить час, коли він має
виконати свій священний обов’язок,
яким є слуæба у збройних силах украї-
ни. Що являє собою нинішня ситуація в
селах петропавлівська Борщагівка і
чайки ми запитали в колишнього вій-
ськового комісара києво-святошин-
ського району, голову петропавлів-
сько-Борщагівської ради ветеранів й
інвалідів збройних сил україни івана
івановича Болоніхіна.

– Питання, яке ви нині піднімаєте, є важ-
ливим і дуже актуальним. Адже нині, й
справді,складається неприваблива тен-
денція щодо служби в армії молодих
людей. Про це я кажу не тільки як член
виконкому Петропавлівсько-Борщагів-
ської сільської ради, який останнім часом
цим питанням опікується, а й у зв’язку з
тим, що понад 15 років я працював вій-
ськовим комісаром саме в нашому районі.
А тому всі проблеми, стан справ в цьому
напрямку знаю достеменно.

Звичайно, якщо брати до уваги виконан-
ня свого патріотичного обов’язку кожним

юнаком, то, дійсно, лише служба в  армії
якраз і є такою можливістю. Бо армійська
школа дає не тільки знання і вміння обслу-
говувати складну воєнну техніку, мати
належний вишкіл, а й бути готовим фізич-
но. Тож саме через це й має кожен моло-
дий хлопець, який досяг 18-річного віку,
служити в рядах Збройних Сил України. Бо
не дай Бог трапиться несподіване, то йому
не вдасться  бути корисним армії.

З іншого боку, військова підготовка
включає в себе дисциплінованість, вихо-
вує силу волі, волю до перемоги, підносить
бійцівські якості: здоровий чоловічий дух,
духовність, готовність прийти на допомогу
тощо. Тому й важливо ці риси характеру
молоді прищеплювати, бо без них чолові-
кові в житті не обійтись. І не випадково
кожен воїн службу в армії вважає школою
життя.

Для прикладу хочу назвати моїх одно-
сельців з Петропавлівської Борщагівки.
Серед них – полковник Володимир Дмит-
рович Шкуратенко, полковник Андрій
Кононович Капшук, майор Іван Григорович
Хмель, майор Іван Федорович Орлов, капі-
тан Петро Феодосійович Ющенко і багато
інших. Виконання ними свого патріотично-
го обов’язку є прикладом для багатьох
наших односельців. Бо на якому посту
вони б не перебували, які завдання не
виконували, завжди діяли як високі осо-
бистості – сміливо, рішуче, не думаючи
про своє життя. Тому численні нагороди
Вітчизни стали конкретним свідченням їх
чоловічих характерів: мужності, високих
вольових якостей, людської моралі.

Користуючись нагодою, хочу привітати
всіх, хто служив у Збройних Силах України,
зі святом і побажати мирного неба, міцно-
го здоров’я, родинного щастя.

михайло гриЩенко

люба  споран, студенткалюба  споран, студентка

г.м. Бондаренког.м. Бондаренко аня  гарапач, студенткааня  гарапач, студентка
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У колі родиниУ колі родини

З засідання виконкомуЗ засідання виконкому

на останньому засіданні
виконкому петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради
було заслухано роботу ради
опіки й піклування щодо вико-
нання намічених заходів.
перед учасниками засідання
виступила секретар ради
оксана лихота. вона, зокре-
ма, підкреслила:

Впродовж 2012 року на розгляд
до нашої ради опіки та піклування
надійшло - 33 звернення. З них
23 – від громадян села та 10
запитів “Служби у справах дітей
Києво-Святошинської районної
адміністрації”. Для розгляду цих
звернень було проведено  6  засі-
дань .

На обліку ради опіки та піклу-
вання на даний час знаходяться 5
неблагополучних родин, в яких
восьмеро дітей. Це родини: Пет-
риченків, Литвинів, Хритевич,
Рубан та  Войтенків. 

Коротко охарактеризую ці

родини: Петриченко Наталія
Василівна, мати-одиночка, про-
живає за адресою вул.Калініна,
24. Має двох неповнолітніх дітей -
Яну та Вікторію. На даний час не
зловживає спиртними напоями
тому, що була відвезена в 2011р.
на 14-ти денний курс лікування в
місто Боярка . На даний час пра-
цює Державному науково-вироб-
ничому підприємстві «Електро-
нмаш» на посаді - мийник посуду.
Діти навчаються в Петропав-
лівсько-Борщагівській школі. Без
поважних причин школу не про-
пускають . Мають пільги - без-
коштовне харчування .

Литвин Олена Петрівна, мати -
одиночка, має неповнолітню
доньку. Дитина знаходиться в
Києво-Святошинському район-
ному дитячому будинку закрито-
го типу «Родина» в місті Боярка .
Мати знаходилась в місці позбав-
лення волі, була осуджена. Дити-
на не зареєстрована. Литвин
Олена не вступила в спадщину
після смерті матері, оскільки
постійно пиячить.

Христевич Леся Володимирів-
на – мати-одиночка, має непов-
нолітню дитину 2009 р.н. Дитина
знаходиться в Києво-Свято-
шинському" районному дитячому
будинку закритого типу «Родина »
в місті Боярка. Дитина була
вилучена із сім ї - 6 червня 2011
року. 

Відбулось декілька засідань
щодо позбавлення батьківських
прав, тому, що Леся Володими-
рівна продовжує вживати спиртні
напої. Вона цього часу ніде не
працює та веде аморальний спо-
сіб життя.

Рубан Марія Євгеніївна, 1986
року народження проживає в селі

Петропавлівська Борщагівка, на
вулиці Островського. Має двох
синів  2006 р.н. та 2009 р.н.
Неодноразово перебувала під
опікою соціальної служби.

Войтенко Раїса Володимирів-
на, 1953 р.н. проживає по
вул.Калініна. Має двох внуків
2010 р.н. та  2010 р.н., на даний
час сім'я знаходиться під
постійним супроводом
ради опіки та піклування,
оскільки матір Кравчук
Олену позбавляють бать-
ківських прав, батько
Войтенко Вадим - безро-
бітній, зловживає нарко-
тичними засобами. Діть-
ми опікується бабуся.

На обліку ради опіки та
піклування знаходяться 6
дітей-сиріт – 4 сім ї: Афа-
насенко Андрій Микола-
йович 2000 р.н.,навчаєть-
ся в 6-6 класі , проживає
по вулиці Матросова, 19,
разом з опікуном бабу-
сею Афанасенко Ніною
Давидівною. Дитина
зареєстрована , створені
добрі умови для прожи-
вання та розвитку. Зорук
Олександр Васильович
1996 р.н. навчається на
вечірньому відділенні
Петропавлівсько-Борща-
гівської ЗОШ . Проживає
разом з опікуном по вулиці Ком-
сомольська, 19, (брат Зорук Іван
Васильович), зареєстрований за
даною адресою.  Має 0,25%
частину майна.  Задорожній
Петро Вікторович 1995 р.н. зна-
ходиться в Києво-Святошинсько-
му районному дитячому будинку
закритого типу «Родина» в місті
Боярка. Зареєстрований за

адресою вулиця Жовтнева, 48 .
Має 1/3 частину майна. Задо-
рожній Валентин Вікторович 2003
р.н. знаходиться в Києво-Свято-
шинському районному дитячому
будинку закритого типу «Родина»
в місті Боярка. Зареєстрований
за адресою вулиця Жовтнева, 48.
Має 1/3 частину майна.  Грікевич

Іван Андрійович 2005 р.н. навча-
ється в Петропавлівсько -Борща-
гівській школі та Грінкевич Віктор
Андрійович 2009 р.н. відвідує
ДНЗ в м. Києві, діти проживають
на Софіївському провулу, 4 разом
з бабусею-опікуном Ларисою
Владиславівною. Дітям створені
нормальні умови для проживан-
ня.

Окрім дітей-сиріт на обліку зна-
ходяться діти, батьки яких
позбавлені батьківських прав:
четверо дітей з 2 сімей. Одна з
них – родина Зарівчацьких, в якій
дитиною опікується бабуся. 

Дітьми родини Биконі займа-
ється теж бабуся.  Діти разом  з
опікуном проживають за адре-
сою - вулиця О.Кошового, 35. 

В червні 2012 року діти оздо-
ровлювалися в Криму  у міжна-
родному дитячому центрі
«Артек». Мати та батько дітьми не
цікавляться, до виховання не
долучаються, зловживають
спиртними напоями. Будинок
знаходиться за адресою: Олега
Кошового.

Дітям забезпечені добрі умови
для проживання та розвитку. Діти
розвинені згідно віку. В школі хар-
чуються безкоштовно .

Особові справи укомплектовані
на всі категорії дітей, проводять-
ся постійні обстеження, рейди,
складаються акти, проводиться
робота з опікунами та батьками.

На протязі жовтня-листопада
2012 року на території Петропав-
лівсько- Борщагівської сільської
ради діяла акція «Милосердя».
Радою опіки і піклування були
розроблені матеріали по прове-
денню акції, розвішені по селу
оголошення, опублікована стаття
в газеті. 

Активну участь в акції взли учні
школи, члени виконкому, депута-
ти.  Зібрані речі були роздані
дітям-сиротам та позбавленим
батьківського піклування, небла-
гополучним сім'ям. Нині ця робо-
та перебуває під пильним нагля-
дом громади.

михайло гриЩенко

Вона виросла там, де шумить
море,  і б’ються об береги  велич-
ні хвилі, де  морський вітерець
розганяє хмаринки  на зоряному
небі південних ночей.  

Він зростав у величі міста Лева.
Міська бруківка, ратуші, кав’ярні,
і  невід’ємна львівська мелодія  –
мистецький Львів творив його
особистість.

Зустрілися вони на південній
землі: на березі  Чорного моря і
поєднало їх мистецтво кулінарії.
Його звуть Олег, а її Світлана. Він
приїхав  на морське узбережжя
після закінчення  навчального
року в кулінарному технікумі на
практику до кухні санаторію.
Саме в тому санаторії працювала
мама Світлани,  і саме там  відбу-
лася їх перша зустріч.

Вона красива, ніжна, жіночна,
він – впевнений в собі, надійний.
Саме тоді під ніжну мелодію при-
бою зійшлися їхні долі, щоб далі
йти пліч-о-пліч.  Та не все було так
просто, бо ще довгих  чотири
роки їх розділяли сотні кіломет-
рів, через які, мов  птахи, літали їх
листи. В тих листах були  думки,
почуття, роздуми, плани та мрії.  

Світлана  оволодівала профе-
сією повара круїзних лайнерів,
професією, яка  годувала не одне
покоління її родини, та мріяла про
коханого. Олег навчався, працю-
вав, займався музикою та десят-
ки  раз перечитував  її листи під
світлом вечірніх львівських ліхта-
рів, що проводжали його додому.  

А далі було весілля та насичене
музикою подружнє життя.  Не
зважаючи на обрану кулінарну
професію, Олега Шевченка, сце-
нічне ім’я “Олег Білий», манив
надзвичайний світ музики. Ще
змалечку  він відвідував музичний
ансамбль, де свівав та грав
разом з Ірчиком зі Львова та Рус-
ланою Лижичко.  Та дитяча захоп-
леність творчістю переросла у
неабиякий професіоналізм, бо на
сьогодні він визнаний одним з

кращих звукорежисерів України. 
“Олег Білий» співпрацював у

якості саундпродюсера з групою
«Green Grey», фестивалем «Тав-
рійські ігри». З групою «Воплі
Відоплясова», як звукорежисер і
директор колективу. У 2002 році
створив власну студію «White
Studio (Reсords UA)», на якій про-
тягом кількох років працював над
створенням нової концепції зву-
чання і паралельно записував
альбоми вітчизняних та зарубіж-

них виконавців. Клієнти та друзі
студії: «Mad Heads», «ТОЛ», Міка
Ньютон, «Воплі Відоплясова»,
«Мандри», «Green Grey», «Плати-
на», «Юркеш», «Катя Чілі», MJ
Кувалдін, «Otorvald», «Ставлен-
ня», «Квадраджесіма», «Mush -
mellow», «Red Cardell», «Arash» і
багато інших.  У 2005 році  Олег
Білий повернутися до музичних
витоків і створив  проект-групу
«білих». Вже близько  12    років
Олег Шевченко забезпечує зву-
кове оформлення  святкування
Дня села  в с. Петропавлівська
Борщагівка та разом із Світланою
займається організацією цього
свята. 

Одеса – Львів - Київ – Петро-
павлівська  Борщагівка – мар-
шрутний лист їхнього подружньо-
го життя. В  постійних подорожах,
між репетиціями та виступами
вони будують свій сімейний зати-
шок та виховують доньку, на
своєму прикладі показуючи те,
чому навчають.  Життя театр і всі
ми в ньому  актори – говорить
цитата відомої особистості та
подружня пара Шевченко  будує
своє зіркове життя без гриму та
масок на життєвих цінностях,
прищеплених  їхніми  батьками,
щоб не порушити тонку грань
душевної гармонії. 

Вони розпочинали з малого,
самостійно досягаючи поставле-
них цілей,  по крихті збираючи
досвід успішних людей, з якими
доводилося працювати та засто-

совували його у власному житті. 
На сьогодні це відомі люди,

яких поважає музичний бомонд
та наша сільська громада. Десять
років тому на одній із вуличок
нашого села вони придбали той
будинок, про який  довго мріяли,
який намалював Олег на аркуші
паперу,  прокинувшись до світан-
ку одного начебто звичайного
дня.  Нині ж  у їхньому будинку
панує затишок,  уміло створений
Світланою. ЇЇ життєва мудрість,
безмежна щирість та доброта
зачаровують та притягують до
себе. Саме тому, сюди хочеться
повертатися знов і знов. 

До них приходять, хто за пора-
дою, хто за допомогою, а хто
просто на запашну каву, заїжджа-
ють друзі, які відомі всій Україні,
своїми досягненнями в сфері
культури та  мистецтва.     

В цьому році в  житті родини
Шевченків  відбулася визначна
подія: їхнє подружнє життя освя-
тилося Господньою Благодаттю.
В мерехкотінні свічок та у величі
золотих ікон Храму відбулася
таємність обряду вінчання двох
людей, які прожили у шлюбі біль-
ше двадцяти років.

Історія кохання цих чудових
людей переросла у щасливу
самодостатню родину, де кожен
знайшов себе та доповнив іншо-
го. Вони і зараз щасливі та зако-
хані, як тоді, коли вперше зустрі-
лися під ніжну мелодію прибою.

ольга заїка

Родина – найважливіша ланка громади

ісТорія кохання з музичним акомпанеменТом  

оксана лихота
секретар ради опіки

родинне щастя – в любові...

подруææя олега та світлани Шевченківподруææя олега та світлани Шевченків
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осінь, наостанок, подарувала нам
теплу, ясну днину. останній день цієї
золотої пори  втішив  нас  чистою бла-
киттю неба, теплом осіннього повітря
та відсутністю навіть  натяку на близь-
кість зими . напевно осінь баæала
залишитися в нашій пам’яті насправді
благодатною порою у всій своїй красі.
а, моæливо, вона не допустила  до гос-
подарювання холодної  зими саме
через те, що саме цього дня   на її честь
був  організований величний бал.    

Організація  осіннього балу стала  для
учнів старших класів традиційною та
довгоочікуваною подією.  Вже декілька
років поспіль шкільна молодь на чолі з журі
обирає короля та королеву цього балу,
попередньо  перевіряючи їхню  ерудицію,
артистичність та інші уміння.   

В минулому році коронованими особами
з святкової  зали вийшли Віталій Мирвода
та  Олександра Мельниченко. Саме їм  в
цьому році була  надана честь  відкрити
нинішнє дійство.  Під звуки фанфар вони
першими із пар увійшли  до прибраної
осінніми квітами зали. Слідом за ними зай-
няли свої почесні місця й інші претенденти:
красиві юні пари, які обрали собі роман-
тичні образи. Конкурсна частина вечора
розпочалася з власного представлення, де

учасники виявили себе  досить творчо та
майстерно, що оцінили глядачі шквалом
оплесків, а вельмишановне журі високими
балами. 

Цього вечора за столом журі  я побачила:
Ю.В. Майданович, вчителя російської мови
та світової літератури, В.П. Гащенка, вчите-
ля трудового навчання, Т.М. Фіалковську-
Тимощук, вчителя початкових класів, Л.Л.
Крейсман, психолога школи, та незмінного
фотокореспондента школи Т.П. Понома-
ренко, вчителя хімії. 

Одним із яскравих моментів видалося
танцювальне протистояння конкурсантів.
Вони настільки професійно справилися з
цим завданням, що зірвали шквал  оплес-
ків. Окрім конкурсантів на сцені виступала
вся талановита молодь шкільної країни.
Велику підтримку конкурсантам надавали
групи вболівальників. Для них також  були
передбачені завдання. Приміром, як ство-
рити осінній колаж  з підручного матеріалу. 

Цікавою частиною свята було дефіле
учнів у власноруч виготовленому одязі з
вторинної сировини. Сукні з сміттєвих
кульків видалися напрочуд красивими, а
учні демонстрували свої  шедеври  досить
майстерно та професійно.  

Конкурс, що носив назву: «Солодка спо-
куса» примусив глядачів ковтати слинку, бо

конкурсанти виставили на оцінку журі
справжнісінькі шедеври кулінарного
мистецтва. 

Кульмінаційним моментом свята був
загальний  підрахунок  балів журі  та визна-
чення переможців конкурсу. Саме титул
Короля та Королеви балу в чесному проти-
стоянні виборола пара 9 – б  класу : Катя Ту
ровець, Дмитро Стадник, з чим їх вітає
редакція нашої газети. Організаторами
цього чарівного дійства була творча
молодь шкільного  парламенту «Зорецвіт»
під пильним наглядом президента школи
Ані Гащенко,  яка  разом з Аліною Ковален-
ко була ведучою на святі.  Роль творчого
наставника молоді та сценариста викону-
вала   педагог–організатор Світлана Васи-
лівна Левченко, вдячність котрій вислови-
ли учасники конкурсу та глядачі на завер-
шення свята.  Потрібно також відзначити
звукооператора  Ігоря Легезу, який вкотре
професійно забезпечує музичний супро-
від. 

Тож,  свято вдалося! Ще довго  між
будинками  нашого села було чути сміх та
збуджені голоси молоді, піднесений
настрій якої розносив вулицями  легкий
вечірній вітерець осені.  

ольга заїка

ШкільниЙ Бал – величниЙ акорд осені
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ФутболФутбол

1 грудня в актовій залі
Києво-Святошинської рай-
держадміністрації відбула-
ся церемонія нагороджен-
ня призерів районного
чемпіонату з футболу сезо-
ну 2012 року та вшановува-
ли тих, хто активно сприяє
розвитку цього виду спор-
ту в нашому районі. У ній
взяли участь: голова
Києво-Святошинської
районної федерації футбо-
лу Валерій Чалий, члени
виконкому районної феде-
рації футболу, перший
заступник голови райдер-
жадміністрації Микола
Шкаврон, заступник голо-
ви райдержадміністрації з
гуманітарних питань Ана-
толій Іскоростенський. 

Відкриваючи урочисте
розширене засідання
виконкому районної феде-
рації футболу, Валерій
Чалий зазначив, що цей рік
став переломним, адже
настільки сильної та дієвої
підтримки з боку районної
влади організація ще не
отримувала: «В першу
чергу я хочу подякувати від
імені всіх присутніх людині,
котра, ставши членом пре-
зидії нашої районної феде-
рації, пожвавила футболь-
ний рух. Саме з приходом
Миколи Шкаврона стано-

вище наших команд поча-
ло різко змінюватися на
краще.» 

«В цьому році, – вітаючи
присутніх від імені губерна-
тора Київщини Анатолія
Присяжнюка та голови
Києво-Святошинської рай-
держадміністрації Олек-
сандра Зайця зазначив
Микола Шкаврон, – ми
активно підтримували і
розвиток дитячого футбо-
лу: на базі нашої районної
дитячої спортивної школи
відкрили відділення
дитячого футболу – ним на
сьогоднішній день керує
Леонід Гусєв. На сьогодні
працюють ще спецкласи
дитячого футболу в Софі-
ївській Борщагівці та в
Боярці. Нарешті з’явилася
у нас і районна футбольна
команда «Лідер», яку ми
підтримуємо фінансово.
На суму близько 150 тис.
грн. було закуплено повні-
стю екіпіровку для дитячої
спортивної школи Петро-
павлівської Борщагівки. А
за сприяння губернатора
Київщини Анатолія При-
сяжнюка наші юні футболі-
сти «Лідера» з Петропав-
лівської Борщагівки, які
зайняли ІІІ місце у змаган-
нях по шкільному футболу,
присвячених ЄВРО-2012,

10 днів відпочивали на ост-
рові Крит. 

Тих, хто багато вкладає
сил у розвиток футболу в
районі, не дивлячись ні на
що, Києво-Святошинською
районною федерацією
футболу також було разом
із керівництвом району
також було відзначено
подяками: селищний голо-
ва Михайлівки-Рубежівки
Михайло Рябчук, селищ-
ний голова Гостомеля Ана-
толій Кириченко, сільська
голова Шпитьок Надія Гри-
щенко, сільська голова
Музич Марія Масовець,
сільський голова Софіївсь-
кої Борщагівки Олесь Куд-
рик, президент СК «Чайка»
(Петропавлівська Борща-
гівка) Олександр Нігруца,
тренер ФК «Гостомель»
Олег Ступак, депутат рай-
ради Олександр Журба.
Чимало теплих слів було
сказано на адресу
Боярського міського голо-
ви Тараса Добрівського,
адже серед керівників
органів місцевого само-
врядування він, як ніхто
інший, найбільше зробив
для розвитку футболу в
своєму місті. І вперше, як
висловився Валерій Чалий,
авансом, подяку отримав і
Вишневий міський голова
– в історії цього міста це
перший мер, який намага-
ється підтримувати цей
вид спорту: «Раніше мери
Вишневого отримували
одну-єдину нагороду –
«Рвану бутсу». 

За вагомий внесок у роз-
виток і популяризацію фут-
болу в Києво-Святошинсь-
кому регіоні подяку отри-
мав президент футбольно-
го клубу “Чайка” Олек-
сандр Нігруца.  

наталка куцак,
фото автора

підсумки чемпіонаТу
раЙону підБиТо

ЦеЦе цікавоцікаво!!

ура! ура! ура! нарешті ремонт закін-
чено! нарешті ваш будинок залишили
останні робітники. нарешті перестав
гудіти будівельний інвентар і переста-
ла видавати нестерпний запах ваша
майбутня краса. ви перестали зали-
шати білі плями в під'їзді і нарешті сусі-
ди вæе почали з вами вітатися. все з
ремонтом покінчено!

Залишилося зовсім небагато, останній
штрих - наповнити ваш будинок новими
меблями! Найближчі вихідні ви присвячує-

те цілком і повністю подорожам  по мага-
зинах, меблевим складам  і розумієте, що
асортимент настільки широкий,  що виб-
рати просто не реально! Ви знову в стані
шоку!

Якими ж повинні  бути меблі у вашій
квартирі, щоб зробити її більш затишною і
комфортною?

Насамперед, вони повинні вам подоба-
тися, мати естетичну красу, яка  пасує
вашому стил, характеру, тому що з цими
меблями, як з коханою людино, вам дове-

деться жити довго, предовго. І якщо вона
не буде вам симпатична, то в найближчо-
му майбутньому почне вас дратувати і
вводити в стану афекту. Що не дуже
корисно для вашого здоров'я.

Реальну  ж загрозу вашому здоров’ю
можуть нести меблі  не екологічно чисті,
тому на це також потрібно звертати увагу. 

Також, ваш інтер’єр повинен бути функ-
ціональним, вдало поєднувати красу і
зручність. Вимоги до  функціональних
меблів  досить прості: вони повинні бути

непомітними зовні, безрозмірними всере-
дині і забезпечувати миттєвий доступ до
будь-якої речі. 

Для економії часу та сили було б дуже
добре, щоб меблі були практичні і не
потребували складного догляду. 

Саме опираючись на ці поради, ви
можете вибрати такі меблі , які служити-
муть вам на радість довго предовго.

ольга заїка

БаскетболБаскетбол

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 ””

13 грудня - андрія. На Андрія треба
кожуха-добродія. Дівчата ворожили на
долю. На Андрія сниться дівицям надія.

14 грудня - наума. (1 грудня за старим
стилем). Розпочинався навчальний про-
цес для сільських дітей. Це була найзруч-
ніша пора для здобуття освіти. Наум
наставляє на ум. Прийшов Наум - пора
братись за ум.

17 грудня - варвара. (Варвари-Вели-
комучениці). Святку-
вали тільки жінки.
Нічого не можна роби-
ти, тільки рукоділлям
займатися, вишивати,
нитки сукати, дівчаток
навчати вишивати (за
О. Воропаєм). Яка
погода на Варвари,
така і на Різдво. Дере-
ва в інеї - урожайний
рік. Варвари ночі укра-
ли і дня доточили на
макове зерня.

18 грудня - сави.
Жінки збирались на
рукодільницькі вечор-
ниці, бо прийшла пора
і савити, і варварити, і
куделю кучматити".

19 грудня - миколи. Зимового Миколу
відзначали особливо урочисто. Мило-
сердний, захисник, заступник, чудотво-
рець – так називав Миколу український
народ. У західних областях України Мико-
ла вважається праобразом Діда Мороза,
тому і на це свято готують подарунки

дітям. На Миколи не жди тепла ніколи. Як
впаде іній, на гарний урожай хліба. Як на
Миколу піде дощ, то врожай на озимину.
Як стверджує Горбань Л.І наші пращури
знали про 90-денний цикл погоди в
холодний період року і чекали опадів 19
березня, а це хороший запас вологи для
озимини. Якщо на зимового Миколу сніг,
то на весняного - дощ.

20 грудня. - амвросія. У давнину дів-
чата на це свято орга-
нізовували цікавий
обряд "трусити
груші".

22 грудня - ганни.
Зимове сонцесто-
яння. Прийшли Ганни
- сідай у сани. З Ган-
ниного дня жінки
готувалися до Різдва
- білили хати, приби-
рали оселі й посиле-
но годували свиней,
щоб мати свіжину до
свят. Яка Ганка до
полудня, така зима
до кінця грудня.

25 грудня - спи-
ридона - сонцево-

рота. Це - найхолодніший день грудня.
Якщо ніч ясна, то зима буде холодна, а
літо жарке; як темна - зима тепла, а літо
похмуре.

29 грудня -Томи. Холодний день. При-
йшов Тома - сиди вдома.

30 грудня - даниїла. Якщо з’явиться
іній - Різдво буде теплим.

приЙШов наум –
пора БраТися за ум

наШі мовчазні співмеШканці

Народний прогностикНародний прогностик

Петропавлівська Борщагівка – село,
яке славиться не лише своїм добробутом,
благоустроєм та швидкою динамікою
розвитку. Мешканці нашого села постійно
досягають успіхів у різних сферах життя і
тому є підтвердження, адже чимало із них
здобули визнання не лише на місцевому
рівні. Взяти, наприклад, спорт. Серед
наших односельчан є призери і на
європейській чи навіть світовій арені. І не
лише призери, а й чемпіони. Ми зробили-
ли акцент на спорті не просто так, адже
саме про спортивні заслуги йтиме мова
далі. 

А зараз ми розповімо трохи про ще
одне спортивне дійство, що триває у
рамках Києво-Святошинского району.
Почалась щорічна спартакіада серед
вчителів, шкіл Києво-Святошинського
району, у якій традиційно беруть участь
чоловіча та жіноча команди
Петропавлівсько-Борщагів ської ЗОШ. Це
був перший тур спартакіа ди, перший
етап,  що представляв собою змагання з
баскетболу. В них взяли участь команди з
п’яти шкіл, серед яких були школи з міст
Боярки, Вишневого, села Хотів та

Петропавлівської Борщагівки. 
Спочатку кілька слів про жіночу команду.

Змагання серед жінок проходили у
Вишневській школі №3. Серед жінок від
нашої школи у спартакіаді взяли участь:
Кравчук Т.В., Лихота О.М., Дударенко І.В.,
Коновалюк О.І., Кройсман Л.Л. та Хащина
Н.М. 

Незважаючи на те, що наші вчительки
показали доволі непогану гру, фортуна
цього разу була мабуть не на їх стороні.
Адже вони посіли четверте місце. . 

Змагання серед чоловіків проходили
також у місті Вишневому, на території
дитячо-юнацької спортивної школи
(ДЮСШ). Учасниками серед чоловіків від
нашої школи були: Татуревич М.О.,
Онищенко О.М., Тосіч Ю.А, Полтавець
Є.Ю., Гащенко В.П. Чоловіки також
вигляділи досить непогано. Особливо
активними були вчителі фізкультури
Олександр Михайлович Онищенко та
Юрій Анатолійович Тосіч, що показали
найкращу гру. В результаті – чоловіча
команда, як і жіноча зайняла також
четверту позицію.

ігор черниШ

спарТакіада освіТян
наБираЄ оБерТів

Зовсім нещодавно створено ще одну шкільну команду – спортивно-оздоровчий
клас 2-В. Це – футбольна команда, класним керівником в в якому є Ірина Максимен-
ко, а тренує юних спортсменів Гусін Леонід Володимирович, який випустив вже не
одне покоління доволі таки успішних футболістів.

Молоді та перспективні футболісти спочатку виграли чемпіонат Києво-Свято-
шинського району, що дозволило взяти участь в чемпіонаті Київської  області, який
вони також виграли. А нещодавно, перегравши з рахунком 3:0 команду з Василько-
ва, вийшли до фіналу, вже на всеукраїнському рівні. Тож поздоровляємо молодих
спортсменів та бажаємо їм продовжувати у тому ж дусі. 

ігор черниш

успіх юних школярів леоніда гусіна


