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ОГОЛОШЕНО КОНКУРС!

Зима щедра різними народними зви-
чаями та святами – такими, як Катерини,
андрія, Миколая, невід’ємною ознакою
яких є веселі забави. от і 13 грудня одне
з найвеселіших так званих «великих»
вечорниць – андріївські, коли молодь
влаштовує усілякі ігри та забави.

Вечорниці є однією із традиційних форм
українських осінньо-зимових розваг. Історія
цієї традиції сягає ще дохристиянських
часів, а з приходом християнства на терени
України-Русі отримала нового і вже релігій-
ного забарвлення. Нині вечорниці з усіма
характерними діями є виявом традиції, від-
творенням того, що робили наші предки
споконвіків,  протягом тривалого часу свого
становлення.

Андріївські вечорниці зазвичай проводи-
лися в ніч на 13 грудня. Дівчата ворожили на
долю, намагаючись дізнатися час свого
заміжжя, показували свою майстерність  у
випіканні пиріжків, приготування вареників
та інших традиційних страв, а хлопці змага-
лися на спритність в кусанні калити, робили
опудала, щоб налякати дівчат, знімали воро-
та біля будинків, де жили їхні кохані. На
вечорницях розважались, веселилися, тан-
цювали та, звичайно, співали. 

Власне, з метою показати багатющі тра-
диції українського народу, доторкнутися до
величного скарбу духовної спадщини, здій-
снити реконструкцію аутентичних народних
розваг в актовій залі Петропавлівсько-Бор-

щагівської школи  проведено вечорниці як
для середньої ланки школярів, так і для
старшокласників.   

Свято було організовано за ініціативи
Галини Миколаївни Бондаренко, завуча з
виховної роботи, а також   керівника гуртка,
яка також взяла на себе обов’язки ґаздині
вечорниць та ведучої дійства.  На вечорниці
завітали учні, батьки, вчителі  по-святковому
одягнені в українські національні костюми.  

Продовження на 2 стор.
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Нещодавно Петро-
павлівсько-Борща-
гівська газета наго-
роджена спеціаль -
ним дипломом за
активне висвітлення
теми протидії тубер-
кульозу в на ших
селах. Цьому питан-
ню часопис приділяє
належну увагу. Адже
туберкульоз нині
прогресує в Україні і
тому, щоб зупинити
не без печну тенден-
цію, журналістський
колектив до кла дає
неабияких зусиль,
аби широко інформу-
вати населення про
ситуацію, яка склала-
ся на території наших
населених пунктів.

Крім того, редакція
вісвітлювала відпо-
відні профілактичні
заходи з тим, щоб
мешканці сіл Петро-
павлівська Борщагів-
ка і Чайки могли
впевнено орієнтува-
тися в питанні проти-
дії поширенню тубер-
кульозу серед населення.

Звичайно, до цієї важливої справи
долучалися лікарі, спеціалісти, праців-
ники місцевої медамбулаторії. Тут кон-
ретну роботу проведено Петропавлівсь-
ко-Борщагівською сільською радою.
Для цього на засіданні виконкому, а
також сесії обговорювався стан медич-
ного обслуговування населення. Тож

спільно, при дієвій підтримці  громади
результату вдається добиватися належ-
ного. І це було відзначено при підбитті
підсумків національного конкурсу.

Головне ж – дуже важливо жителям
самим бути пильними і знати все про
туберкульоз. Як кажуть у народі: ваше
здоров’я – у ваших руках.

інф. “Трибуни”.

наГорода
ГаЗеТі “ТриБуна”

Рішенням виконкому Петропавлівсько-Борщагівсь-
кої сільської ради  рекомендовано провести благо-
устрій прилеглих територій підприємств та організацій
сіл Петропавлівська Борщагівка та Чайки, до Нового
року прикрасити приміщення, встановити електричні
гірлянди.  Цьому сприятиме конкурс на кращий двір
прикрашений до новорічних та різдвяних свят. 

Конкурс три-
ває з  14 грудня
по 19 січня.
Йо го результа-
ти  бу дуть ого-
лошені й над-
руковані на -
прикінці січня
на сторінках
нашої газети.  

Леонід чуМаченКо: “ ПорядоК Леонід чуМаченКо: “ ПорядоК 
ПідТриМуєМо раЗоМ З ГроМадою” ПідТриМуєМо раЗоМ З ГроМадою” 

Щороку 20 грудня охоронці правопо-
рядку відзначають своє професійне
свято. Започатковане ще в радянські
часи, воно увібрало в себе традиції й під-
ходи до охорони громадського порядку
багатьох поколінь правоохоронців. Тому
до працівників цієї професії ми ставимо-
ся з повагою й надією на те, що порядок,
спокій в громаді  завжди будуть  охоро-
нятися належним чином.

Напередодні свята наш кореспондент зус-
трівся з дільничним Петропавлівської Бор-
щагівки Л.Л.Чумаченком й задав йому кілька
актуальних запитань.

– Передусім, Леоніде Леонідовичу,
дозвольте привітати вас з професійним
святом. а запитання моє буде традицій-
ним: яким є нині стан справ щодо зло-
чинності на території cіл Петропавлівсь-
кої Борщагівки та чайки?

– Спасибі за вітання. А відповідь на ваше
запитання буде не дуже позитивною: стан
справ в наших населених пунктах, як і в усій
країні, поки що не втішає. Як у 90-ті роки, а
також 2-3 роки тому злочинні елементи
знову підвели голову.

Звичайно, неабиякий вплив на ситуацію
має наближеність наших населених пунктів
до столиці. А тому до нас нерідко наїжджа-
ють різного роду “гастролери”, які займа-
ються пограбуванням, крадіжками, а то й
розбійними нападами на населення. Одним
з таких випадків є напад на нашого сільсько-
го голову (подробиці – далі, ред.). І тому
громаді, усім мешканцям наших сіл потрібно
бути дуже пильними і своєчасно повідомля-
ти про небезпеку за телефонами 102, 067-
966-05-244 (Л.Л.Чумаченко) і 406-59-40,
096-653-55-65 (“Дельта плюс”). Тоді ми змо-

жемо вчасно прийти на допомогу.
До речі,  роботу по підтриманню правопо-

рядку в наших селах  ми проводимо спільно
з підрозділом “Дельта плюс”. Патрулювання
здійснюємо цілодобово. Тож прагнемо, щоб
результати були гідні.

– і якими вони є нині?
– Проведена значна робота. Зокрема, в

нинішньому році виявлено понад 190 випад-
ків розпиття спиртних напоїв у громадських
місцях, про що складено адміністративні
протоколи, затримано понад 20 громадян за
бійки, розкрито близько 30 кримінальних
справ за крадіжки, пограбування ін.

Хочу наголосити: наша робота здійсню-
ється системно й послідовно. Ми проводи-
мо профілактичну роботу з населенням, з
допомогою активістів громади здійснюємо
рейди безпеки. І таким чином порядок наво-
димо спільно. І велику допомогу в цьому нам
надає сільська рада. Тож вірю: разом труд-
нощі ми подолаємо... 

Михайло ГриЩенКо

Вечорниці на андрія
ПодіяПодія
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З 1 грудня 2012 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втра-
тили працездатність, підвищиться до 884 грн. Відповідно, як передбаче-
но в чинному законодавстві, збільшаться й розміри виплат, котрі визна-
чаються з урахуванням прожиткового мінімуму.

Виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність, а це 884 грн, обчислено розміри підвищення ветеранам
війни та жертвам нацистських переслідувань; пенсію за особливі заслуги
перед Україною; додаткові пенсії особам, постраждалим унаслідок Чор-
нобильської катастрофи; щомісячну доплату до пенсії непрацюючим пен-
сіонерам, звільненим у зв’язку із закриттям ЧАЕС; державну соціальну
допомогу на догляд; мінімальну пенсію для інвалідів – військовослужбов-
ців строкової служби та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, при-
значені членам їх сімей; надбавки на утриманців відповідно до Закону
України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб».

Слід зазначити, що згадані доплати перераховано всім пенсіонерам,
до пенсій яких їх нараховано, незалежно від того, чи працює пенсіонер, чи
ні.

З 1 грудня виплати особам, які отримують пенсії, призначені за норма-
ми Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»,
буде збільшено за рахунок застосування нового розміру прожиткового
мінімуму. Після перерахунку мінімальний розмір пенсії шахтарів станови-
тиме 2652 грн.

Однак, пенсіонерам-шахтарям, які працюють, з 1 грудня пенсії не
перераховуватимуть. Це зумовлено положенням Закону України «Про
заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної
системи» про те, що розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28
Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
перераховують у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, тим особам, які не працюють. Зауважу,
що в разі звільнення з роботи та звернення пенсіонера в управління ПФУ
з відповідною заявою, пенсію буде перераховано.

До Управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському
районі, станом на 29.11.2012 року з початку року, надійшло 424 звернен-
ня, на які вчасно надаються відповіді. 

Нагадуємо, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не
більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують
додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отри-
мання. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством піль-
ги, розглядаються у першочерговому порядку.

Також повідомляємо, що прийом громадян в Управлінні Пенсійного
фонду України у Києво-Святошинському районі здійснюється в понеділок
та середу з 8-30 год. до 17-00 год., обідня перерва з 13-00 до 13-30 год.
Загальний відділ Управління прийом кореспонденції проводить щодня.  

Надзвичайні ситуаціїНадзвичайні ситуації

ПодякаПодяка

Професія пожежника – це
фах для сильних і відважних
людей, які не лише через про-
фесійний обов'язок, але і за
покликом серця завжди готові
прийти на допомогу, ризикую-
чи власним життям.

Пожежник має бути завжди
напоготові. Дзвінок до пожежної
частини, сигнал "Тривога" – і ось
пожежник прожогом мчить до
машини і мчить туди, де бушує
полум'я. Час з моменту відправ-
лення пожежної до прибуття на
місце надзвичайної події у серед-
ньому становить 5 хвилин.

Саме так сталося 16 листопада
нинішнього року, коли в  с. Чайки,
по вулиці Котляревського сталася
пожежа. Виклик на пожежну частину надійшов о 7
годині 24 хвилини ранку.  Вже о пів на восьму
пожежна частина була на місці події.  Палала дво-
поверхова дерев’яна будівля. Але, щоб почати
гасити полум’я, спочатку пожежній машині
потрібно було потрапити на подвір’я. Та зась –
перед пожежниками стояв величезний паркан.
Його довелося ламати за відсутністю господаря.
З пожежею впоралися швидко. І сталася вона з
вини господаря, який вирішив лишити баню у
стані підігріву. На щастя  в будинку під час пожежі
нікого не було – господарі згорівшої будівлі
живуть у Києві.  

Ще одна пожежа сталася 19 листопада в садо-
вому товаристві «Ветеран». Господар двоповер-
хової дачі був трішки напідпитку і вирішив приляг-
ти й відпочити. Але не сам – з цигаркою. В
результаті сталося  загоряння. Пожежники при-
їхали вчасно.На щастя й тут обійшлося без жертв. 

Із  розмови з Володимиром Григоровичем Пар-

хонюком – начальником пожежної охорони
головною проблемою для ліквідації пожеж є неза-
конно встановлені огорожі.  Під час рейду, про
який ми писали нещодавно, я на власному при-
кладі переконалася, що такі перешкоди установ-
люють небідні громадяни.  Але ж у будь-який час
може статися пожежа чи якийсь трагічний випа-
док. Проте машина не зможе дістатися до об’єкту
через незаконно встановлений шлагбаум. І як на
зло на місці немає охоронця. А те, що такі підходи
можуть коштувати людині життя, таких громадян
не цікавить. 

Отже, рятувати життя і майно громадян від
вогню – справа непроста, небезпечна. Тому ми
шануємо вогнеборців за мужність, за героїзм, за
щоденну небезпечну працюв ім’я спокою і  життя
людей. 

анна ряБКоВа

24 грудня обрано за датою прийняття у грудні
1993 року Закону України "Про Національний
архівний фонд та архівні установи". 

Національний архівний фонд
утвердився в останні роки як важ-
лива складова інформаційного про-
стору України. В архівосховищах
нашої держави сконцентровано
безцінні скарби історії та культури,
невичерпні джерела людської
пам'яті.

Збираючи документи й зберігаю-
чи їх для прийдешніх поколінь, архі-
вісти виконують важливу і відпові-
дальну місію, бо без архівів, без
історичної пам'яті немає історії
народу, а отже немає й самого
народу. Документальні свідчення,
що дійшли до нас із минулого,
допомагають відчути дихання дале-
ких епох, зрозуміти логіку подій, що
відбувалися, перейнятися думками і
сподіваннями своїх попередників, відкрити нові
грані їхнього життя. Так само ми передаємо своїм
нащадкам неоціненну спадщину - документи

нашої епохи. Отже, можемо переконатись,
наскільки важливою є справа архівних працівни-

ків. Працюють вони не покладаючи рук,
аби зберегти найцінніше для людей —
інформацію.

Користуючись нагодою, хочу приві-
тати усіх, хто присвятив себе цій
потрібній і складній справі. У ті часи,
коли слово, записане на папері, було
на вагу золота, архіваріусів називали
не інакше, як «зберігачами мудрості».
Зараз часи змінилися, й наша профе-
сія втратила ореол романтичності,
проте її суспільна користь залиши-
лась. Тож бажаю колегам-архівістам
мужності, терпіння, наснаги, здоров’я
та оптимізму! Адже саме ці якості
допомагають нам щодня займатись
нашою справою.

світлана ШеВченКо,
керівник Комунальної  установи 

«Києво-святошинський районний 
трудовий архів»

інФорМує уПраВЛіння ПФу
у КиєВо–сВяТоШинсьКоМу

районі

Праця “ЗБеріГачіВ МудросТі” –
найцінніШий сКарБ

Комунальне підприємство «Борщагівка» повідомляє, що станом на
01.12.2012р. заборгованість населення за надані житлово-комунальні
послуги складає 931 107,41 грн. На кінець опалювального періоду забор-
гованість складала 1 189 539,29 грн. За вказаний період вона  зменши-
лась на 258 431,88 грн., що свідчить про значну проведену роботу з борж-
никами, а саме: проведено бесід та вручено попереджень 185 на суму 1
036 324,69 грн.  На виконанні у державній виконавчій службі знаходиться
18 судових рішень на суму 57 820,32 грн.

Подано нових 6 заяв до суду на суму 69 425,41 грн.
У зв'язку із заборгованістю населення за отримані житлово-комунальні

послуги кредиторська заборгованість підприємства на 01.12.2012р.
складає 1 363 588,37 грн., а саме:

по заробітній платі за 3 місяці в сумі 265 405,79 грн.,
по податкам 92 769,08 грн.
по сплаті за газ 300 693,01 грн.
по сплаті за електроенергію 100 158,10 грн.
по сплаті за водовідведення 581 043,39 грн.
по вивезенню сміття - 23 519,00 грн.
У зв'язку із збільшенням вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів,

послуг Київводоканалу виникла різниця в тарифах по утриманню будинків
та прибудинкових територій - 243 142,00 грн., по вивезенню рідких побу-
тових відходів по вул. Сонячній і вул. Дачній - 8 647,47 грн., по скиду стоків
- 69439,82 грн.

В даний час підприємство не в змозі розрахуватися за енергоносії та
вчасно отримувати заробітну плату. Для виправлення даної ситуації   під-
приємство потребує виділення субвенцій на різницю в тарифах у сумі 321
229,29 грн. – для погашення заборгованості за енергоносії.

директор КП «Борщагівка» і.Ф. орлов

житлово-комунальне господарство завжди було проблемною
сферою діяльності. Ще з радянських часів його фінансування
здійснювалося за залишковим принципом. але тоді ціни на енерго-
носії були значно нижчими. а тепер  все залежить від споживачів
житлово-комунальних послуг. Бо заборгованість, яка виникла
останнім часом, ставить під загрозу не лише користування послу-
гами, а й функціонування теплопостачання. а попереду – люті
морози...    

ЩоБ не ВідКЛючиЛи
ТеПЛоПосТачання

Свято архівних установСвято архівних установ

доПоМоГЛи доБрі Люди
В ніч з 12  на 13  грудня виникла аварійна ситуація: в трансформатор по вулиці  Каштанова врізався

вантажний  автомобіль і, зломивши опору, на якій кріпився трансформатор та зрушивши фундамент
трансформаторної підстанції, зник з місця пригоди. В результаті цього будинки на вулицях Каштанова,
Сонячна, Зоряна, Борщагівська, Київська, Затишна  залишилися без світла.   Тому ранок  наступного
дня  для   жителів цих вулиць  розпочався з побутових проблем..  

Працівники РЕС, через велику кількість обривів ліній електропередач в районі мали можливість від-
реагувати на ситуацію лише через два дні. Тому відсутність електроенергії могла б затягнутися на
довше, якби на аварію не так  активно відреагувала громада нашого села.

Тож від імені жителів вулиць хочу подякувати О.І.Оболонському – заступнику сільського голови та
О.П.Нігруці – директору ТОВ « Арх Буд» за те, що відразу відреагували на ситуацію, організували  та
здійснили допомогу.   

Власними силами вони відновили стійку, замінили близько 200м кабелю,  укріпили трансформатор,
тим самим давши можливість працівникам РЕС підключити електроенергію до більшості будинків цих
вулиць. Ремонтні роботи тривали близько доби. Не можна не відзначити й  активність самих мешкан-
ців, які допомагали з установкою, відігрівали працівників чаєм. 

Тож, приємно жити в місцевості, де висока громадська активність працює на благо всіх мешканців. 
З щирою вдячністю наталія юдіна, олексій Линник, Леонід Шалімов та

інші   мешканці села.

Кожна хВиЛина – на ВаГу жиТТя
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Всеукраїнський тиждень права у школіВсеукраїнський тиждень права у школі

Народні традиціїНародні традиції

на виконання розпорядження Кабіне-
ту Міністрів україни  «Про проведення
тижня права» активно відреагувала
адміністрація Петропавлівсько–Бор-
щагівської  загальноосвітньої школи.
Вже на перший день акції був розроб-
лений план заходів для проведення
інформаційної пропаганди правових
взаємин у суспільстві та затверджений
директором школи М.о.Татуревичем.
Заходи були продумані так, щоб мак-
симально зацікавити учнів акцією та
долучити їх до неї.

А розпочався   Всеукраїнський тиждень
права у школі загальношкільною лінійкою.
В актовій залі почергово зібралися  учні
середньої та старшої ланки.  Лінійку роз-
почала Г.М. Бондаренко  з ознайомлення
учнів з планом заходів, присвяченій
зазначеній темії.   

Далі слово було надано Р.Г.Шматко, вчи-
телю історії, котрий також викладає дис-
ципліну «Правознавство» учням нашої
школи.

– Завжди нашою державою приділялася
велика увага питанню правознавства, –
розпочав свій виступ Р.Г.Шматко. – Підт-
вердженням цьому є широкомасштабний
офіційний захід, до якого долучилася  і
наша школа. 

Щоденно ми вступаємо у взаємовідно-
сини: у суспільні, правові і т.д.  І ми повинні

чітко знати, що на охороні  наших прав
стоїть держава, правовими принципами
якої є  людяність, справедливість та
гуманність. Для того, щоб уникнути пося-
гань на наше майно, здоров’я,  ми повинні
знати свої права.

Далі Руслан Григорович коротко ознайо-

мив дітей з їхніми правами, а також нага-
дав про їхні обов’язки, серед яких основ-
ним залишається обов’язок дітей навчати-
ся.

Завершив лінійку директор школи
М.О.Та туревич, який наголосив, що такі
заходи необхідні для зростання майбутніх
свідомих громадян правової держави.  

На протязі тижня продовжили Всеукра-
їнський тиждень права у школі такі заходи:
конкурс малюнків на тему «Конвенція ООН
про права дитини»,  мультимедійна пре-
зентація  для виховних годин « День права
у школі», Всеукраїнський урок «Права
людини» з нагоди проголошення Загаль-
ної декларації прав людини, круглий стіл з
працівниками школи з питань реалізації
прав людини, виставка літератури право-
вого змісту, презентація тематичного
стенду « Про права людини», круглий стіл з
працівниками юридичних установ з питань
реалізації і захисту  прав людини за участю
педагогічних, батьківських та учнівських
колективів, перегляд тематичних відео-
фільмів про права людини, засідання
кафедри правознавства по підбиттю під-
сумків тижня та загальношкільна лінійка,
присвячена закриттю Всеукраїнського
тижня права у школі. 

Тож,  надіємося, що така широкомас-
штабна акція допоможе учням у свідом-
ленню того, що вони є громадянами пра-

вової держави, яка стоїть на захисті їх
прав.

ольга ЗаЇКа 

Хочеться відзначити те, що у дійстві
взяли участь представники усіх класів,
що представляли свої кутки, назви яких
були ідентичні давнім назвам нашого
села. Школярі ретельно підготувались
до свята: вивчили українські народні
пісні, вірші та народні танці, що й про-
демонстрували всім присутнім, гідно
захищаючи честь свого кутка.

Шанованими гостями на вечорницях
були учасники хору «Барви», які завіта-
ли з гарною піснею та розпочали
вечорниці.

Свято вдалося на славу, повною
мірою відтворивши суть давніх тради-
цій нашого народу. Головне ж – діти не
лише ознайомились з особливостями
проведення Андріївських вечорниць та
обрядами, пов’язаними з ними, а й
розвинули пізнавальні здібності, інте-
рес до історичної та духовної спадщини
українського народу. До цього слід
додати й високі моральні почуття, які
відображають ставлення людей одне
до одного і до суспільства, а також
добрі естетичні почуття, які відобра-
жають людей і їх поведінку в навко-
лишньому середовищі, поєднуючи пре-
красне і комічне, виховуючи любов до
рідної мови, національних традицій,
народної творчості, до краси і навко-
лишнього світу. 

Відзначити маю й інші примітні риси
свята: воно об’єднало дітей і дорослих,
вчителів й учнів. Причому його учасни-
ками стали представники усіх груп гро-
мади – від депутатів і членів виконкому
сільської ради до звичайних мешканців
села. 

З іншого боку, працівники редакції,
які також взяли участь у цьому  незви-
чайному народному дійстві, відзначили
по-справжньому цікаву, можна сказати
театральну виставу, виконавці якої були
яскравими дійовими особами не тільки
самого свята, а й практично – сього-
дення. І цей головний підсумок прове-
дення вечорниць порадував найсильні-
ше: переконав у тому, що в нас майбут-
нє – є! І неодмінно – величне...  

ольга ЗаЇКа

Вечорниці на андріяВечорниці на андрія

інформує завуч школи Г.М.Бондаренко

розповідає р.Г.Шматко –
вчитель історії та правознавства

організатори та гості свята: Микола Татуревич, 
Михайло Грищенко, наталія Підлісняк, євген онищенко

Вчитель світлана Левченко пригощає дітей

душа колективу – баяніст анатолій Гребінь

інсценування вистави у виконанні учнів

у танцях взяли участь і дорослі, і дітиВчитель юлія Майданович з учнями

Початок на 1 стор.

ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ МАЄ ЗНАТИ КОЖЕН 
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Час добрих справЧас добрих справ

дяКуєМо За дуШеВнісТь Та ТеПЛо

На вулиці панують холоди.  Вже грудневі
морози скували озеро, наростили  довгі
предовгі  бурульки,  а вітерець грається
пухнастим снігом, кружляючи його у білос-
ніжні хурделиці.  Незважаючи на те, що
морозець пощипує щічки перехожих,
людей на вулиці не меншає. Яскравими
вогниками новорічних гирлянд манять віт-
рини магазинів, в яких на всю вирують
святкові ярмарки,  дітворою написані
листи до веселого бородатого діда, на
якого чекають з нетерпінням малята,  на
вулиці переливаються вогниками красуні
ялинки,  а в різних куточках міста відчи-
няються резиденції Діда Мороза. Панує
настрій очікування свята, якому не страшні
ніякі морози та хурделиці. 

З великим нетерпінням  на це свято
чекають, звичайно, діти, а найбільше певно
ті, дитинство яких видалося не зовсім
солодким, і захмарене чи втратою най-
ближчих людей, чи соціальними негараз-
дами. Та й цих діток не оминає свято,
завдяки людям, в чиїх серцях горить вели-

ке полум’я любові, а дії освячує  місія бла-
годійності.     

Приємно, що такі люди є і в нашій сіль-
ській громаді. Напередодні Дня Святого
Миколая керівництвом гіпермаркету «Епі-
центр» було влаштоване свято для наших
діток з соціально незахищених родин. Це
чарівний захід видався  напрочуд теплим
та домашнім, можливо ще й по тій   причи-
ні, що дітки тут не вперше, і такі зустрічі
стали вже традиційними для дітлахів. 

Цього ж разу на діток чекало смачне
частування, в  приготування якого  праців-
ники кафе «Епіцентр» вклали всю душу,
веселі розваги з аніматорами та, звичай-
но, подарунки, вручені дітворі  директором
гіпермаркету «Епіцентр» Світланою Іванів-
ною Роговською.

Хочеться подякувати від усієї громади
Світлані Іванівні  за  організацію цього дій-
ства та ту душевність і тепло, яке подару-
вали діткам працівники магазину та кафе. 

ольга ЗаЇКа

12.12.2012  – дата незвична. Рідкий збіг цифр, вели-
кий снігопад, масові одруження . Незвичним цей день
видався і  для  Харевської  Ольги Антонівни.   Саме
цього дня вона знайшла підтвердження тому, що
добро та люди  з  чистою душею в цьому світі існують.  

Цього зимового дня  пенсіонерка йшла до магазину
за продуктами, коли її догнав хлопчик і, простягнувши
гроші, сказав: «Візьміть, ви загубили.» 

Ольга Антонівна  побачила в маленькій руці  хлопчи-
ка свої 250 грн, які щойно були у неї в кишені.  Віддав-
ши гроші, хлопчик далі побіг у своїх справах. Пожила
жінка настільки розчулилася, що навіть забула запи-
тати, як звати хлопчика. 

Всією школою шукала Ольга Антонівна  між юрбою
школярів юного героя, щоб віддячити йому. Ним вия-
вився Антон Дворянишин, учень 4-Б класу Петропав-
лівсько  Борщагівської  загальноосвітньої школи.  

Тож, Ольга Антонівна  Харевська, а також вся грома-
да дякує Антону за чесність, порядність, а батькам
Олені та Олександру Дворянишиним – за гідне вихва-
ня сина.                                                                            

ольга ЗаЇКа

Боротьба з наслідками сти-
хійних явищ завжди єднала гро-
маду.  у такий час люди налаш-
товуються на несподіванки, які
нам приготувала природа.

Зокрема, снігопади. Понад
130 років не було вже таких в
Україні. Адже за добу випала
майже двомісячна норма опа-
дів. 

Тож, минулої неділі гігант-
ський снігопад вніс свої корек-
тиви у  наше звичне життя:
паралізував рух автомобілів,
утворивши довжелезні затори,
засипав тротуарні доріжки. 

На плечі комунальних праців-
ників лягла сила силенна робо-
ти по очищенню  доріг, тротуа-
рів, східців. От щодо останніх з
ними виявилося найскладніше.
Біля шкільного стадіону під
гігантським снігопадом східці
поступово перетворилися на
круту гірку, на радість шкільній
дітворі, яка відразу після уроків
юрбою мчать до східців, щоб
покататися з неї. 

Та, нажаль, цю дитячу радість
розділяють не всі, особливо
люди літнього віку, яким пройти
по східцях було вкрай важко.  В
результаті чого підвищився
травматизм жителів вулиці
Шкільної. Не шукаючи відпові-
дальних в цій ситуації, хоча б
частково взялися виправити її
учні нашої школи з ініціативи
М.І. Татуревича.  Громада вдяч-
на хлопцям за проявлену ініціа-
тиву та добру справу. 

ольга ЗаЇКа

насЛідКи сТихіЇ доЛаюТь й учініПриКЛад чесносТі
анТона дВоряниШина 

до діТей – З ЛюБоВ’ю 
Кожного ранку дітки йдуть до дитсадка та школи.  І, не

зважаючи на погоду чи непогоду, вони терпляче стоять
на зупинках і чекають  маршрутку. Іноді це буває досить
довго або якщо не довго, то в тисняві нашим малюкам
їхати не дуже зручно.  Але в нашому чудовому краї є
добрі, душевні люди. Один з них вже на протязі року
підвозить діточок до дитсадочка. І не тому, що йому по
дорозі, а тому, що це просто добра людина. Бо багать-
ом нашим односельцям буває по дорозі, але зупиняти-
ся не дуже зручно або не мають такого бажання. Отже
ім’я цієї людини Леонід Лаврентійович Ремінець.  На
нього малята та їх матусі чекають з більшим бажанням,
ніж маршрутку. Бо там на грубощі водія можна натрапи-
ти та й місця не завжди уступлять, незважаючи на те,
що жінка з дитиною.  А  Леонід  Лаврентійович і слово
добре скаже, і підвезе завжди до дитсадка...   

анна ряБКоВа

Вчитель Тетяна Кравчук зі своїм
вихованцем антоном

В.В.Громадський з учнями 8 класу

Щаслива дітвора з директором гіпермаркета “епіцентр”
с.В.роговською (в центрі), ю.д.родіною і о.М.Лихотою

Гостинне частування  школярів в кафе “епіцентру”

Веселі аніматори
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Люди селаЛюди села

Ось і прийшла зима. Справжня зима.
Засніжені вулиці, мороз, ясні та холодні
ночі. Саме такою і має бути ця прекрасна
пора року. І хоча морози до вподоби, зви-
чайно, не всім, але ніхто не наважиться
сперечатися з тим, що засніжені вулиці,
що виблискують на фоні сонця, – це дій-
сно гарно. І хоча сказане має плюси,
сезон містить і свої мінуси. Зокрема,
через шалений холод, який хоча і буває у
нас не часто, та все ж таки притаманний
цій порі року – збільшується кількість відві-
дувачів лікарень, поліклінік та інших
медичних установ. Адже холод  – не най-
приємніше, а головне не найкорисніше
для здоров’я явище. 

Та ми не просто так згадали про лікарні.
Нижче розповімо вам про працівника
медицини, з яким знайомі якщо не всі, то
кожен другий житель Петропавлівської
Борщагівки. Це – головний лікар нашої
медамбулаторії  Зінаїда Павлівна Григо-
ренко. Людина, про яку з захопленням та з
великою вдячністю згадують та говорять
усі, хто хоча  б один раз мав радість спілку-
ватися. Тож зараз ми розповімо вам про
неї дещо детальніше, адже такі люди
заслуговують на те, аби їх знали. 

Зінаїда Павлівна Григоренко народила-
ся в селі Сухоліси Київської області – на
Білоцерківщині.  Їй з дитинства подобало-
ся пізнавати щось нове, з дитинства подо-
балося навчатися. Тут у місцевій школі
вона закінчила вісім класів, після чого

перебралася до столиці, де у 106-й
Київській школі і здобула повну середню
освіту. Їй сподобався Київ і вона жодного
разу не пожалкувала, що мусила сюди
перебратися. 

Після закінчення школи молода дівчина,
що вже остаточно визначилася з вибором
майбутньої професії, два роки не могла
вступити до медичного інституту. І ці
довгих два роки були для неї як ціла віч-
ність. Адже дійсно хотіла навчатися  аби
потім використовувати набуті теоретичні
знання на практиці та допомагати людям.
Тож пішла на дев’ятимісячні підготовчі ста-
ціонарні курси при Київському медичному
інституті (КМІ), які без проблем закінчила. 

Після курсів Зінаїда Павлівна таки всту-
пила до Київського медичного інституту, а
саме – на педіатричний факультет. Їй дуже
подобалося пізнавати та розкривати для
себе все нові та нові аспекти медицини. І
хоча часом пізнавати їх було навіть страш-
но – це не переставало бути цікавим, а
тому професія лікаря, як і її майбутнє ніко-
ли не викликали сумнівів. 

Закінчивши інститут, за направленням
пішла працювати в дитячу поліклініку №5
Святошинського району. Саме у цій клініці,
допомагаючи дітям та займаючись улюб-
леною справою, молода спеціалістка
пройшла інтернатуру та залишилась пра-
цювати і далі. Звикнувши до свого місця
роботи та повністю віддавши себе меди-
цині, Зінаїда Павлівна пропрацювала
дитячим лікарем на цьому ж місці довгих
24 роки.

В 1999 році тоді вже готового спеціалі-
ста у своїй справі Зінаїду Павлівну було
переведено до Петропавлівсько-Борща-
гівської медамбулаторії, де вона працює
головним лікарем і зараз. Зінаїда Павлівна
не просто хороший лікар, перш за все слід
виділити її людські якості. Адже хіба багато
з лікарів прийдуть до вас у вихідний день?
Чи у самому розквіті свята? – мабуть, що
ні. І ніхто не стане їм дорікати, адже лікарі
теж мають право на вихідні,  на відпочи-
нок. Та головний лікар нашої медамбула-
торії людина дещо інша. Головне для неї –
допомагати людям. І, навіть будучи не в

найкращому стані, якщо брати до уваги
здоров’я – вона все ж таки не знехтує
вашим проханням і прийде на допомогу.
Людяність, доброта та турбота про інших –
це разом з професіоналізмом – основні
якості хорошого лікаря. Зінаїда Павлівна
об’єднує в собі всі ці якості і навіть більше.
До того ж продовжує вдосконалювати свої
навички саме як лікаря, що також не
можна залишити без уваги. 

Зінаїда Павлівна Григоренко має двох
дітей: дочку Олену та сина Руслана, а
також трьох онуків. Дочка Олена, до речі,
також пішла в медичні працівники. Тож
медицина вже є сімейною справою у їхній
родині. І якщо це дійсно так, то ми можемо
бути спокійними за власне здоров’я. І
хоча, звісно, це не причина аби переста-
вати себе берегти, та те, що хороший
лікар завжди поруч, все ж таки додає
впевненості та певного душевного спо-
кою. Тож подякуємо за це Зінаїді Павлівні
та побажаємо їй ще не один десяток років
допомагати людям, а також міцного здо-
ров’я та всього найкращого. Адже поки у
медицині є такі люди – навіть хворіти не
страшно.

Нещодавно З.П.Григоренко відзначила
день народження, з чим всі ми її щиро
вітаємо. І нехай сімейне щастя, удача і
благополуччя стане їй нагородою за
неабиякі душевність,тепло і щедрість
душі.

ігор черниШ

і ЛюдянісТь, і доБроТа, і ЩедрісТь дуШі

ДоДо ДнДняя лліквідатора ЧАЕСіквідатора ЧАЕС

26 квітня 1986 сталася одна з
найжахливіших аварій в історії
людства – аварія на чорно-
бильській аес. аварія, що змі-
нила життя людей в усьому
світі. це була жахлива, по-
справжньому страшна ка та -
строфа, яку, на щастя, таки
вдалося ліквідувати. і саме
людей, які цим займалися, ми
вітаємо в день ліквідатора
чаес.

У ліквідації жахливої катастрофи
взяли участь понад 650 тисяч гро-
мадян зі всього Радянського
Союзу, з яких більше половини
були жителями Української РСР.
Одним із таких жителів тоді і був
Володимир Ілліч Шпетний, наразі
наш односельчанин. Саме про
нього ми і розповімо вам нижче.

Володимир Ілліч Шпетний наро-
дився 3 січня 1951 року, в Білору-
сії, а саме – Гомельській області,
селищі Гдень, що у Брагинському
районі. 1958-го року пішов до міс-
цевої школи. Незважаючи на те,
що учнем він був не найкращим,
якості справжньої людяності були
притаманні йому с перших років
його життя. Не кажучи вже про
роки шкільні. 

До речі, саме у ці самі шкільні
роки до нього і прийшла любов до
справи, з якою він пов’язав усе
подальше життя, а саме – любов
до великої техніки. І хоча мається
на увазі вся техніка, особливо він
полюбив автомобілі. 

Після закінчення школи, 1966
року, зважаючи на свої захоплен-
ня та уподобання, вступив до учи-
лища механізаторів, яке успішно
закінчив у 1968 році. 

З 1969 року по 1971 рік, служив
у  Військово-Морському флоті. А,
починаючи з того ж 1971-го, три
роки пропрацював водієм у Ново-
Шапелицькому ПМК-169, після
чого десять років пропрацював на
“Союзатоменергобудтранс”. Тож,
як бачимо, все його життя було

пов’язане з автомобілями, а саме
– з роботою водієм. І він ні хвили-

ни про це не жалкує, адже це те,
що його цікавило та продовжує
цікавити. 

1984 року Володимир Ілліч
пішов працювати водієм на Чор-
нобилське управління водоохо-
ронних споруд. І саме тут, в роки
його роботи, а саме – 26 квітня
1986 року жахлива аварія застала
його сім’ю – дружину Валентину
та сина Андрія. І хоча їх усіх ева-
куювали до Іванківського району,
Володимир Ілліч їздив звідти на
Прип’ять та брав участь в ліквідації
аварії. Він був водієм великої ван-
тажівки, на якій возив мішки з піс-
ком до електростанції. Саме цим
піском засипали реактор, тим
самим намагаючись загасити
пожежу. Адже той представляв
собою небезпеку не лише для
жителів Чорнобиля, України чи
навіть Європи. Це була небезпека
для усього світу. 

Робота на місці аварії нагадува-
ла пекло і це навіть не тому, що
працювати доводилося цілодобо-
во. Та, з іншого боку, інакше бути і
не могло. Адже ліквідація будь-
якої аварії не може  бути легкою

працею, не кажучи вже про аварію
такого типу. Це були жахливі часи,
з сумом згадує Володимир Ілліч.
Про таке навіть згадувати не
хочеться. 

Все того ж 1986 року їх було ева-
куйовано до Петропавлівської
Борщагівки в новозведений буди-
нок, що спочатку споруджувався
для працівників УМІА, а потім було
прийнято рішення заселити сюди
постраждалих від страшної аварії.
Тому серед  людей цей будинок, а
він знаходиться за адресою
Шкільна 21, називають «чорно-
бильським».

Так, переїхавши до Петропав-
лівської Борщагівки він з сім’єю
розпочав нове життя. Саме тут у
нього народилась дочка Анеліна,
котра закінчила вищий навчаль-
ний заклад за професією бухгал-
тер. Син Андрій наразі працює в
Міністерстві надзвичайних ситуа-
цій, а дружина Валентина за спеці-
альністю – медсестра, зараз пра-
цює в місцевій медамбулаторії
молодшою медичною сестрою.
Сам же Володимир Ілліч після
того, як перестав їздити до Чорно-
биля, – деякий час працював охо-
ронцем. Але, зрештою, за станом
здоров’я був змушений цю справу
залишити. Та він не є людиною,
що може сидіти без діла. Тому всю
роботу по дому він виконує влас-
норуч. І квартира, і земельна
ділянка – все знаходиться у повно-
му порядку саме завдяки тому, що
цим займається Володимир Ілліч,
що за словами його дружини та
дітей – має дійсно «золоті руки». 

Тож ми маємо пишатися, що
маємо таких односельчан. Одно-
сельчан, які дійсно варті того, аби
ними пишалися. Тож ми вітаємо
Володимира Ілліча зі святом лікві-
датора ЧАЕС та бажаємо йому та
усій його сім’ї здоровя, щастя та
усього найнайкращого. 

ігор черниШ

МужнісТю одержиМий
Чорно́бильська катастро́фа — екологічно-соціальна катастро-

фа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого
енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квіт-
ня 1986 року, розташованої на території України (у той час — Укра-
їнської РСР). Руйнування мало вибуховий характер, реактор був
повністю зруйнований і в довкілля було викинуто велику кількість
радіоактивних речовин. Відбувся радіоактивний викид потужністю в
300 Хіросім. На думку багатьох людей, зокрема Валентини Семенів-
ни Шевченко, тодішньої голови Президії Верховної Ради УРСР, ця
подія так само як офіційна реакція, яка була продемонстрована у
Москві, стала однією з причин розвалу СРСР.

Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енер-
гетики до вибуху на АЕС «Фукусіма-1», як за кількістю загиблих і
потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.

Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською части-
ною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. При-
близно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі.
Близько 200 000 чоловік були евакуйовані із зон забруднення.

Чорнобильська аварія стала подією великого суспільно-політич-
ного значення для СРСР і світу. Це наклало деякий відбиток на хід
розслідування її причин. Підхід до інтерпретації фактів і обставин
аварії мінявся з часом і повністю єдиної думки не існує досі.

Спершу керівництво УРСР та СРСР намагалося приховати мас-
штаби трагедії, але після повідомлень з Швеції, де на АЕС Форсмарк
були знайдені радіоактивні частинки, які були принесені зі східної
частини СРСР та оцінки масштабів зараження, розпочалася евакуа-
ція близько 130 000 мешканців Київської області із забруднених
районів. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 000 осіб,
насамперед ліквідатори катастрофи. Навколо ЧАЕС створена 30-
кілометрова зона відчуження.

Історична довідкаІсторична довідка
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Легко спускаються до долу пух-
наті сніжинки, на вулиці чуються
дзвінкі голосочки, захопленої
зимовими забавками дітвори, а в
повітрі витає чарівний настрій
очікування свята. Малеча з
нетерпінням чатує на перше

свято в череді новорічних святку-
вань – День  Святого Миколая.     

І якщо наша дітвора рахує дні
до жаданого ранку, коли під їхні-
ми подушечками зашарудить
барвиста обгортка подарунка, то
ми дорослі ці дні проводимо у

пошуках тих чудес, якими пора-
дує наших діток Святий Миколай.

Саме в таких пошуках я завіта-
ла до яскравого магазину, який
розташувався біля зупинки
“BILLA”,  з назвою « Дитячі това-
ри». У  невеличкому  приміщенні
притаїлися сотні  дитячих мрій в
очікуванні своїх малих господа-
рів.

В магазині мене привітно
зустріла продавець Катя і допо-
могла серед великої кількості
товару зробити вірний вибір, роз-
повівши  про іграшки, які кори-
стуються найбільшою популярні-
стю, про новинки та відомі брен-
ди іграшкової індустрії.      

Бакугани, Бен-тени, Монсуно,
роботи, конструктори, настільні
ігри, різноманітні автівки,  чарівні
ляльки Моксі,  Монстр Хай, ляль-
ки Вінкс, розмальовки, дитячі
годинники, барвисті м’ячі  – тут є
іграшки на любий смак та  любий
вік. 

Незважаючи на те, що поблизу
цього закладу є багато великих
магазинів, де також  є  іграшкова
продукція, цей невеличкий торго-
вий центр  вже завоював своїх
покупців. І це не дивно. Тому, що
цьому  сприяє зручне розташу-
вання магазинчика, великий
асортимент дитячої продукції,
доступна цінова політика, а  най-
головніше – тут панує добрози-
члива приємна атмосфера, в яку
хочеться повертатися знову.
Власницями магазинчику є дві
чарівні жительки нашого села, які
є  мамами, і їм, як нікому, відомі
вподобання малих покупців та
велике дитяче щастя від отри-
мання жаданої іграшки. 

Ми всі родом із дитинства і тут
про це пам’ятають, даруючи діт-
кам поважне ставлення, увагу
солодкі презенти.  Поки дітки
обирають собі нових друзів, бать-

ки можуть зігрітися смачною
запашною кавою.

До речі  з 12.12.12. в магазині
діють новорічні знижки та нако-
пичувальні картки, тож спішіть
скористатися цією пропозицією.

Я  ж залишилася задоволеною

від відвідування  іграшкового
магазину та спокійною за те, що
зможу підказати  Святому Мико-
лаю у виборі подарунка для своїх
діток.

ольга ЗаЇКа

ТоргівляТоргівля

Коли я з чоловіком ходжу до магазину, то завжди прискіпливо роздивляюся склад продукту на пачці або
баночці. Бо не маю особливого бажання споживати продукти, які містять різноманітні «ешки» та ГМО.  І не
розумію, чому ми, споживачі, сплачуючи такі кошти за продукти – все одно не отримуємо якісних товарів.  А
так хочеться торкнутися тієї Європи, де якість товарів на порядок вища, де обслуговування на високому рівні,

де покупець завжди правий. 
Тож я не полишала надії на те,

що все ж таки такий магазин має
бути. І  була права, бо такий мага-
зин є в с.Чайки. На території біз-
нес-центру «Юта Сервіс» 1 листо-
пада відкрито гастрономію
«OLIVE&Co”, де нарешті  ми маємо
змогу придбати дійсно якісні това-
ри.

Наприклад, широкий вибір різ-
номанітних сирів, м’яса, справжні
італійські маслини,  багатий вибір
солодощів, шампанського, що
стане в нагоді до Нового року і не
тільки. А ще 16 грудня відбулося
свято відкриття резиденції Діда
Мороза. Поки дітки гралися, спіл-
кувалися з Дідом Морозом,
брали участь у творчих майстер-
класах – батьки мали змогу купи-
ти багато смачного до столу. До
речі, до уваги гурманів в гастро-
номії є стіл дегустації. 

Тож, шановні мешканці і гості с.
Петропалівки та с.Чайки! З задо-
воленням запрошуємо вас завіта-
ти до гастрономії «OLIVE&Co”.
Привітний персонал магазину
допоможе вам зробити правиль-
ний вибір за адресою: село
Чайки, вул.В.Чайки, 16. Їхати
маршрутним таксі №743Д.

анна ряБКоВа

ГасТроноМія «OLIVE&CO” дЛя сПраВжніх ГурМаніВ

Казковий асортимент зачарує кожного

у ПоШуКах сВяТКоВих чудес
Візочок для дегустації італійських маслин Широкий вибір сирів та м’яса на різні смаки

дід Мороз спілкується з маленьким гостем 

Продавець Катерина демонструє товари для дітей



Скоро ! ! !Скоро ! ! ! ПрезенТация новоГо ПрезенТация новоГо иТальянскоГоиТальянскоГо
Бренда ПрофессиональноЙ космеТики.Бренда ПрофессиональноЙ космеТики.

скидки на ПроцедУрЫ и домаШниЙ УХод

3 0 % ,  4 0 % ,  5 0 %  !3 0 % ,  4 0 % ,  5 0 %  !
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ОбслуживаниеОбслуживание

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

В последнее время на
рынке косметологии все чаще
и чаще предлагаются различ-
ные процедуры по коррекции
фигуры. Каждая из них обла-
дает ярким описанием,
шикарной доказательной
базой и обещаниями в корот-
кое время идеально откор-
ректировать объемы вашего
тела. однако, на практике все
оказывается далеко не так
просто. То ли полученные
результаты не такие впечат-
ляющие, как нам обещают, то
ли цена заоблачно высокая…

Процедурой, за результаты и
качество которой можно пору-
читься (и которая не стоит от
1000 грн. за одно посещение)
является обертывание «Виски-
пеленания» Aromaderm от ком-
пании Styx (Австрия).

откуда такое странное
название? Неужели эта проце-
дура связана с принятием «алко-
голя»? Конечно, нет, просто про-
цедура помимо хорошего тера-
певтического воздействия дает
превосходное «эйфорическое»
настроение и снимает стрессо-
вые состояния, последствия
депрессий, гормональных кри-
зов и гиподинамии.

Достигается этот эффект бла-
годаря постоянной смене впе-
чатлений во время проведения
процедуры: чередованию тепла
и прохлады, приливу сил, дей-
ствию «периферической волны»,
возникающих под воздействием
высокой активности эфирных
масел и растительных биости-
муляторов.

«Виски-пеленания» практи-
чески не имеют противопоказа-
ний и являются комплексным
средством по коррекции объе-
мов фигуры и улучшению эсте-
тики кожных покровов (разгла-
живание, омоложение и подтяж-
ка кожи, уменьшение венозной и
капиллярной сетки, борьба с
отечностью, целлюлитом,
локальными жировыми отложе-
ниями).

В основу процедуры положен
принцип «Растворение, удале-
ние и укрепление», основанный
на методике С.Кнейппа. Пелена-
ния с активными веществами
стимулируют липолиз. Активные
гели создают температурные
качели (изменение местной
температуры отдельных частей
тела колеблется до 1.5 оС) и

сжигают жир, стимулируют
метаболизм и энергообмен
клетки, повышают продуктив-
ность обмена веществ организ-
ма на 35-50%. Влажные бандажи
играют роль абсорбирующей
основы, удаляя выводимые
через кожу токсические веще-
ства и продукты застоя.

Этот метод основан на посте-
пенном трех- или шестиступен-
чатом комплексе процедур,
которые начинают, исходя из их
причинно-следственных меха-
низмов. Например: с вывода
токсинов и шлаков, стимуляции
обмена веществ, устранения
отеков и т.д.

Как происходит процедура?
На первых процедурах приме-

няются пилинги на основе
холодной и горячей морской
соли и масел, которые усили-
вают способность активных ком-
понентов проникать через кожу. 

Затем, на область обертыва-
ний, наносится терапевтическая
подложка (или подложки).
Например: на зону сосудистой
сетки – один препарат, на
область, требующую коррекции
локальных жировых обложений
–  другую, а на область борьбы с
целлюлитом – третьи… Именно
благодаря этому за одну проце-
дуру мы решаем сразу несколь-
ко проблем!

После проводится пеленание
влажными «виски-бинтами».
Лосьон для пиликания  выбира-
ется в зависимости от показа-
ний: стадии целлюлита, сопут-
ствующими болезнями и этапом
коррекции фигуры.  Пеленание
начинают от большого пальца
левой стопы, потом со стороны
правой ноги, за этим – область
таза с обязательной подтяжкой в

области ягодиц и талии.  Локаль-
ное обертывание заканчивают
под грудью, но при высоких
показателях избыточного веса
пеленания продолжают, заво-
рачивая все тело, включая руки,
грудную клетку и шею.

Завершают процедуру нане-
сением «корсета» из кремов и
солей (по показаниям), которые
имеют пролонгированное дей-
ствие (от 4 до 12 часов).

сколько длиться процеду-
ра?

Минимальное время виски-
пеленания длиться 20 мин, опти-
мально - 40 мин, максимально
до 60 мин. Экспозиция зависит

от индивидуальных пока-
заний.

обязательно ли прохо-
дить курс обертываний? 

Одноразовые процеду-
ры не имеют выраженного
боди-корректирующего
эффекта, но весьма
полезны для поддержи-
вающей терапии, устране-
ния отечности, послед-
ствий нарушения диеты,
«разбитости» тела, при-
ступов неуправляемого
аппетита, резкого набора
веса (1-2 кг за неделю),
после простуд.

Какой оптимальный
курс процедур для коррекции
объемов фигуры? 10 проце-
дур – по 2-3 процедуры в неде-
лю; 15 процедур – по 2 процеду-
ры в неделю.

ожидаемые результаты от
курса обертываний (10-12
процедур): снижение веса на 5-
8 кг, уменьшение объемов тела
на 4-10 см, лифтинг кожи, повы-
шение упругости тела, уменьше-
ние рельефа локальных жировых
отложений, уменьшение старых
и исчезновение свежих стрий
(растяжек), устранение отеков,
уменьшение варикоза и освет-
ление купероза, контроль над
аппетитом.

есть ли ограничения после
проведения процедур?

– После процедур «Виски-
обертываний» запрещается: в
течение 5-8 часов принимать
ванну и душ (чтобы не прерывать
действие препаратов); в течение
3-4 дней не рекомендуется заго-
рать, посещать солярий (некото-
рые эфирные масла повышают
чувствительность кожи к ультра-
фиолету); посещать сауну.

Эта процедура подходит
только женщинам?

– Нет. Уникальность этой про-
цедуры в том, что она подходит и
мужчинам. Благодаря грамотно-
му подбору препаратов, оберты-
вание поможет справиться с
проблемами «пивных животи-
ков» и  свисающих «бочков» у
мужчин, которые очень сложно
поддаются корректировке даже
при регулярном посещении
спортзала.

есть ли ограничения по воз-
расту?

– Нет. Ограничения могут воз-
никнуть по индивидуальным
показаниям: проблемы с давле-
нием, хронические болезни в
период обострения, первый три-
местр беременности, лактация
(как было раньше сказано – во
время процедуры применяются
активные компоненты, всасы-
вающиеся в кровь) и т.д. Поэто-
му перед началом процедуры
специалист обязан внимательно

со брать анамнез (информацию
про ваше состояние здоровья).

Можно ли при прохождении
«Виски-пеленаний» делать
другие косметологические
процедуры?

– Влажные пеленания приме-
няются не только как самостоя-
тельные (детоксическая, анти-
целлюлитная, лифтинговая,
ангиопротекторная, метоболи-
ческая, энергетическая) проце-
дуры, но также и в качестве
терапевтической основы для
глобально-действующих косме-
тических методик по лицу и телу.
Например: лечение угревой
сыпи, устранения землистого
цвета и усталого вида кожи на
фоне пеленаний с водорослями
или гинкго билоба решаются
значительно быстрее (ведь
выводиться большое количество
токсинов). И что интересно, в
таком случае проблема решает-
ся на причинном уровне, бук-
вально за несколько процедур.

ВаШе соВерШенсТВо и ЗдороВье

Виски-пеленание –
процедура для снятия стресса

новый мощный вертикальный
турбосолярий 

АКЦИЯ!!!Только до Нового Года
стоимость одной минуты солярия –
4 грн.!!! При покупке абонемента на
60 минут, + 10 минут в ПОДАРОК!!!

Хотите иметь красивый, ровный
загар, когда на улице идет снег?
Солярий – идеальный способ при-
обрести загар в холодное время
года. Легкий загар подчеркивает
очертания стройной фигуры и
скрывает мелкие недостатки кожи.

Уже через несколько сеансов
Ваши личико, руки, плечи, ноги –
все тело приобретет тот красивый
медово-шоколадный оттенок,
который так любят в женщине муж-
чины! В нашем солярии не обяза-
тельно превращаться в мулатку.
Приходите для того, чтобы поддер-
живать красивый тон кожи, а также

повышать иммунитет, что также возможно с помощью солярия! Прой-
дите несколько сеансов загара в нашем солярии и Ваши фигура и кожа
преобразятся до неузнаваемости!

Загар зимой?   Посетите солярий! 
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Петропавлівська Борщагівка – вікове,
гарне та відоме в усій Україні село, що
славиться не лише своїм добробутом, а
й внутрішніми заслугами окремих його
жителів. Дехто з мешканців Петропавлів-
ки завдяки своїм заслугам прославився
набагато більше, і його ім’я  знають не
лише мешканці нашого села, і навіть не
лише мешканці України. 

Кожна людина прагне до визнання, а
кожна людина з амбіціями робить щось
аби це визнання здобути. Хтось займа-
ється благодійністю, хтось йде в науку, а
дехто віддає все життя спорту. Саме про
людину зі справжніми, сильними амбі-
ціями ми вам і розповімо. Ця людина
досягла заслуг, які важко переоцінити.
Віддавши чималу частину свого життя
спорту, вона жодного разу не пожалкува-
ла. Тож далі більш докладно про одну з
випускниць петропавлівської школи –
Наталію Іванівну Яценко.

Наталія Іванівна Яценко народилася в
селі Софіївська Борщагівка, але значну
частину свого життя пов’язує саме з
БорщагівкоюПетропавлівською. Адже
вона ходила саме до нашої школи, яку
успішно закінчила у 1978 році. Серед
улюблених уроків були хімія та, звичай-
но, фізкультура,  з якої вона робила знач-
ні успіхи.

З вибором справи, що суттєво змінила
її життя, взагалі сталася досить цікава та
не зовсім звичайна історія. Одного дня,
коли «свіжоспечена» випускниця Наталія
Іванівна з подругою подавали документи
на вступ до кулінарного технікуму. Тіль-
ки-но здавши всі потрібні документи,
вони вирішили прогулятися Хрещати-
ком. І саме тут до них підійшов незнайо-
мець. Чоловік назвався тренером з ака-
демічної греблі та запропонував їй всту-

пити до їхнього спортивного клубу, що
носив назву «Локомотив». Трохи поду-
мавши, вона погодилася. Це і змінило її
життя назавжди. 

Віктор Васильович Потапенко став не
просто тренером. Він став для молодої
спортсменки справжнім життєвим
наставником. Допомагав їй у всьому,
мотивував та завжди вказував на помил-
ки і шляхи до їх вирішення. І саме Віктор
Васильович, дивлячись на її успіхи на
тренуваннях та виступах на місцевій
арені, вирішив, що прийшов час йти
вище. 

1981 року, двадцятирічна Наталія стає
учасницею чемпіонату світу з академіч-
ної греблі. І вже в своєму ж дебютному
виступі на міжнародній арені – одразу
займає перше місце та стає чемпіонкою
світу. Та бездоганний старт кар’єри ніяк
не вплинув на її самооцінку і вона старан-
но продовжувала працювати, розвиваю-
чи та постійно покращуючи свою май-
стерність. Саме любов до своєї справи,
праця та, звичайно, талант дозволили їй
відстоювати звання чемпіона аж до 1984
року. 

Загалом же Наталія Іванівна була
десятикратною чемпіонкою Радянського
Союзу та заслуженим майстром спорту.
Але одним із головних досягнень вважає
участь в Олімпійських іграх, що проходи-
ли в Сеулі 1988 року. Тоді вона була одні-
єю з фіналісток. Має у своєму активі
чимало різних кубків Союзу, брала участь
у міжнародних регатах. Та, незважаючи
на шалений успіх, вона, як і всі відомі
спортсмени, одного дня таки пішла з
великого спорту, залишивши при цьому
глибокий слід в історії світового спорту. 

Та спорт вона залишила не одразу.
Закінчивши з власними виступами, бага-
тократна чемпіонка світу пішла працюва-
ти вчителем фізкультури до школи в
Софіївській Борщагівці. Та, проробивши
там кілька років, вона таки вирішує повні-
стю відійти від спорту. Наразі ж Наталія
Іванівна Яценко працює в відділі кадрів
на вагонній дільниці Київ-Пасажирський.

Заміжня. Має чоловіка, з котрим
познайомилася у клубі. Він також спорт-
смен,, причому досить успішний. Брон-
зовий призер чемпіонату світу (одиноч-
ка) по тій же, академічній греблі. Наталія
Іванівна має дочку, що закінчила універ-
ситет, а також є призером з волейболу.
Тож із особистим життям, а саме життям
сімейним на щастя у неї все склалося. 

Стосовно взаємин Наталії Іванівни з
колишніми одноклубниками, слід сказа-
ти, що вони досить теплі. Всі вони нама-
гаються підтримувати зв'язок і понині.
Постійно спілкуються, зустрічаються та
пригадують найкращі часи, які вони звіс-
но пов’язують із піком своєї спортивної
кар’єри.

ігор черниШ 

Святкова акція!Святкова акція!

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 ””

Свято Миколая прийшло до нас у 1088-
1089 рр., за часів князя Всеволода Яросла-
вовича. Свято зимового св. Миколая від-
значалося з давніх-давен.

Історія свідчить, що Миколай жив за
часів імператора Костянтина (ІV ст.) і був
архієпископом у Мирах. Народився у бага-
тій сім’ї і виріс доброю й чуйною до чужої
біди дитиною.

Батьки його померли дуже рано. І хоча
хлопчикові нічого не бракувало, він жив під
опікою родичів, все ж таки відчував нестачу
батьківської ласки і
любові. Маленький
сирота все частіше
тікав з багатого будин-
ку до друзів, дітей убо-
гих батьків, котрі жили
в темних глиняних
хатах і нерідко йшли
спати голодними.

Найбільше бідувала
родина Петруся. Бать-
ко був уже дуже ста-
рим і немічним, мати
лежала хвора, а сам Пет-
русь бігав у холод босоніж. Увечері Мико-
лай тихенько, щоб слуги не бачили, побіг до
комори, набрав у торбину борошна, налив
пляшку олії, набрав повні кишені яблук, від-
шукав пару теплих панчіх і нові постільці та
й сховав усе у велику торбу. Вранці старий
батько Петруся знайшов торбу коло свого
порогу і не міг натішитися дарунками. А хто
це міг зробити і кому дякувати, не знав.

Минули роки. Миколай став священи-
ком. Віддав усе своє майно бідним людям і
скрізь чинив тільки добро. Одного разу він
врятував невинного чоловіка, батька
багатьох дітей від страти, запропонувавши
за те своє життя, проте помилували обох.

Священик Миколай своїм милосердям
заслужив винагороду у Бога – благодать
творіння чудес. Кожного року 19 грудня у
день ангела св. Миколая ми відзначаємо це
улюблене всіма свято.

У нас, в Україні, усе відбувається тихо-
тихо. У ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де
живуть діти, нечутно приходить Миколай і
так само нечутно кладе переважно під

подушки, а іноді у черевички сплячої малечі
жадані дарунки. І що характерно – саме ті
дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчи-
ки й дівчатка. Звідки Миколай знає, що
кому потрібно? Взагалі-то напередодні
чарівної ночі належить написати лист-про-
хання до святого, покласти записку на вікно
і сподіватися на здійснення мрії: чи то
Ангел, чи то яка пташка-невеличка той лист
забере. І Миколай точно знатиме, чого від
нього сподіваються. Але якщо малюк ще
цілком неписемний, то святий і так здога-

дається.
Навіть дорослі іноді

“випрошують” невелич-
кий презент. Кому ж це
не приємно!

Здавна існувало по -
вір’я — якщо на ніч під
св. Миколая загадати
благочестиві побажан-
ня, то святий їх обов’яз-
ково виконає. Хоча,
може, і не зразу. Як би
хотілося прокинутися

ранком і знайти під
подушкою досі недоступні й такі необхідні
кожному розкішні речі — скажімо, ім’я шля-
хетної і мудрої людини, яку ти з радістю і
без найменших сумнівів обрав би Прези-
дентом. Або список дуже сумлінних, освіче-
них і безкорисливих, як св. Миколай, депу-
татів та чиновників — імена тих людей, які
мають у своєму житті одне-однiсiньке
покликання, одну-однiсiньку амбіцію: слу-
жити країні, народу, робити все заради
поліпшення його життя.

А що чекає неслухняних? Ну, таких в
Україні геть мало. Якщо трапляються, то їм
дістається різочка, але тоненька і недовга.
А якщо мама й тато дуже попросять Мико-
лая, то крім різочки святий все ж покладе
бодай цукерку чи мандаринку. Хіба би дити-
на зовсім не вірила в диво. Хіба би не знала
й не чула, що є така пісенька, якою можна
заслужити милість святого: “Ой, хто, хто
Миколая любить, ой, хто, хто Миколаю слу-
жить, тому святий Миколай у всі часи пома-
гай”.

чудеса на МиКоЛая
Історія святаІсторія свята

Напередодні Нового року
всі заклопотані підготовкою до
новорічного столу. Господині
складають святкове меню,
чоловіки бігають по магази-
нам, а діти в очікуванні Діда
Мороза та Снігуроньки. Звісно
директори  та директорки
наших магазинів стурбовані
першочергово наповненістю
магазинних полиць.  Масово
закупляються фрукти, овочі,

сири, ковбаси, м'ясо, напої, солодощі та різноманітні закуски. А господиня магазину по
вул. Шкільній, 10 ще й запланувала новорічний сюрприз для кожного покупця.  Окрім того,
цей магазин завжди відрізнявся висококваліфікованим обслуговуванням, якісними про-
дуктами та  щирими посмішками продавчинь. Тож щодо новорічного сюрпризу: 31 грудня
кожен покупець отримає новорічний подарунок від магазину. Тож поспішайте, шановні
друзі за новорічними закупками до магазину по вул. Шкільній, де на вас очікуватиме ваш
новорічний сюрприз! До речі, доводимо до відома – 1 січня магазин працюватиме з 7 годи-
ни ранку. З наступаючими святами вас, шановні!

анна ряБКоВа

Загальноосвітня школа оголошує набір на вакантну посаду
молодшого обслуговуючого персоналу. 

Бажаючим звертатись по телефону 7-90-16.

до уВаГи жиТеЛіВ сеЛа
ПеТроПаВЛіВсьКа-БорЩаГіВКа! 

ОголошенняОголошення

Зимові святаЗимові свята
Ó öåé çèìîâèé äåíü, çèìîâèé ÷àñ,
Ñâÿòèé Àíäð³é ïðèéøîâ äî íàñ,
ßñêðàâîþ ç³ðêîþ â³í ñÿº,
Ïðî ñèâó äàâíèíó ðîçïîâ³äàº.
Çãàäàòè º ïðî ùî éîìó:
Ïðîæèâ â³í íå îäíó çèìó...
Õàé ñí³ã ³äå, õàé õóðòîâèíà âîâêîì âèº,
Òà ìè ñâÿòêóºìî Àíäð³ÿ.

À çà Àíäð³ºì ïðèéäå Ìèêîëàé —
Ãîñïîäàð, äâåð³ â³ä÷èíÿé.
Ùå é Íîâèé Ð³ê, Ð³çäâî Õðèñòîâå,
Ãó÷í³ ùåäð³âêè òà Ìåëàíêè
² Âàñèëåâ³ çàñ³âàíêè!

ªâãåí³ÿ Ò³íÿêîâà, 
ïîåòåñà, æèòåëüêà ñåëà 

Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà

Щиро вітаємо кореспондента газети “Трибуна”Щиро вітаємо кореспондента газети “Трибуна”
Ігоря Черниша з днем народження!Ігоря Черниша з днем народження!

Нехай завжди тобі всміхається доля, 
Несуть тільки радість з собою роки, 
Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи, 
Хай збудуться мрії, бажання, думки. 
Щоб проліском ніжним життя твоє квітло, 
Весною буяла в душі доброта. 
Любові, добра тобі, чистого неба 
І просто - людського тепла!

КоЛеКТиВ редаКцІї “ТрибуНа”КоЛеКТиВ редаКцІї “ТрибуНа”

ВітанняВітання

В МаГаЗин  За ПодарунКоМ –
на ШКіЛьну,10

чемпіонський
характер 


