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день соБорносТІдень соБорносТІ
україниукраїни

Поняття соборності в національ-
но-політичному розумінні єднання
Наддніпрянщини і Галичини було
задеклароване Головною Руською
Радою у Львові ще 1848 року.

Однак ця ідея остаточно викрис-
талізувалася на зламі ХІХ і ХХ сто-
літь.

Першу спробу теоретично
обґрунтувати боротьбу за само-
стійну соборну Українську державу
зробив у 1895 році Юліан Бачин-
ський у праці "Україна irredenta", в
якій на підставі наукового аналізу
дійшов висновку, що політична
самостійність і соборність України
необхідна передумова ії економіч-
ної та культурної розбудови.

У 1914 р. в Галичині було органі-
зовано Головну Українську Раду,
яка проголосила у своєму заклику
"За волю України" утворення само-
стійної і соборної української дер-
жави зі столицею в м. Києві, де
були б українське керівництво і
український парламент (дума),
вибраний усім українським наро-
дом.

Та тільки в січні 1919 року була
проголошена самостійна соборна
незалежна Українська держава.

А до цього після збройного вис-
тупу січових стрільців у листопаді
1918 р. було створено Західно-
Українську Народну республіку на
чолі з головою української націо-
нальної Ради Євгеном Петрушеви-
чем та столицею у  м.Львові.

У грудні 1918р. керівництво
Західно-Української НР провело
переговори з Київським керівниц-
твом про злуку з Українською
народною республікою (столиця
м.Київ). Від Галичини, Буковини й
Закарпаття були обрані делегати
на Трудовий конгрес, скликаний у
м.Києві. Делегація ЗУНР прибула
до Києва на чолі з Л.Бачинським,

віце-президентом ЗУНР - основ-
ним автором закону про злуку.

Урочистий Акт Злуки розпочався
22 січня 1919 р. о 12.00 на Софіїв-
ському майдані, де зібралися
десятки тисяч киян і військовиків,
духовенство. В присутності інозем-
них дипломантів держсекретар
Л.Цегельський передав голові
Директорії В.Винниченкові Грамо-
ту-ухвалу УНР. Було зачитано уні-
версал, в якому проголошено про
з'єднання Західно-Української
Народної Республіки з Українською
(Придніпрянською) Народною Рес-
публікою в одну суверенну Народ-
ну Республіку. Віднині злилися в
одно Галичина, Буковина, Закар-
паття, Придніпрянська Україна в
одну Велику Україну.

Універсал підписали: В.Вінни-
ченко, О.Андрієвський, С.Петлюра,
Ф.Швець, А.Макаренко.

23 січня в оперному театрі
м.Києва відбувся Трудовий кон-
грес. За Акт Злуки проголосували
всі чотириста делегатів. Було ухва-
лено скликання парламенту Вели-
кої Соборної України і переймену-
вання ЗУНР на Західну область
Української НР, від якої до Директо-
рії було обрано Є.Петрушевича та
подальший процес об'єднання
України був призупинений під тис-
ком  зовнішніх сил.

Директорія УНР зазнала поразки
від більшовицьких військ і втратила
майже всю свою територію, а
Західні терени з часом були захоп-
лені Польщею.

Впродовж десятиліть історіогра-
фія замовчувала сам акт проголо-
шення злуки українських земель.
Лише в 1990 р. в пам'ять про сла-
ветну акцію 1919 р. було влаштова-
но "живий ланцюг" з тисяч грома-
дян від Києва до Львова і далі до
Карпат.

ФоТореÏорТаЖ
Міцíіюòь і íàбиðàюòь ñили

íàðîäíі òðàäиції â ñåлàх Ïåò-
ðîпàâліâñькà Бîðщàгіâкà і
Чàйки. Ïðичîму у ціх íàðîä-
íих äійñòâàх бåðуòь учàñòь íå
òільки äîðîñлі, à й мîлîäь. І
íàâіòь íàймåíші – шкîлÿðі й
äîшкільíÿòà.

Цå піäòâåðäилîñÿ і íà íîâî-
ðічíî-ðізäâÿíих ñâÿòàх, íизку
ÿких з íåàбиÿкîю ðàäіñòю âіä-
зíàчили мåшкàíці íàших
íàñåлåíих пуíкòàх.

Особливо піднесеним і життє-
радісним було проведення свята
щедрування. З самого ранку
хлопчики й дівчата на свято
Василя –14 січня з житом-пше-
ницею ходили від хати й до хати,
вітали господарів зі святами,
бажаючи їм усіляких благ,
добробуту й щастя.

Ці дійства супроводжувалися
піснями, щедрівками чи коляд-
ками. І привносили до кожної
оселі і гарний настрій, і радісні

сподівання та надії на те, що в
новому році життя буде ще кра-
щим.

Тðîхи іñòîðії. Новолітування
для нас, українців, склалося
навдивовиж строкато. Очевидно
не всі знають, що сучасне його
відзначення є четвертим в літо-
численні нашого народу. Так
сталося, що впродовж багатьох
століть наші пращури не з влас-

ної волі змушені були відмовля-
тися від своїх традицій. Уперше
до цього призвела насильна
християнізація,  себто прийняття
візантійського віросповідання,
яке запозичив у 988 році київ-
ський князь Володимир Свято -
славович.

А до того первісним відзна-
ченням нового року  вважалася
весна. Після зимової сплячки
пробуджувалася природа, почи-
нало оживати зело. Саме з цією
порою дайбожичі пов’язували
початок року. І в цьому був свій
сенс. Адже з новим роком ми й
досі пов’язуємо відродження
природи, швидкий прихід весни.
Тому мав цілковиту рацію рим-
ський поет Овідій, коли
писав:”Дивно, чому новий рік
починається в холоднечу. Хіба не
ліпше започатковувати його
світлою й сонячною дниною?“

З давнім весняним новоліту-
ванням пов’язано чимало обря-
додій – веснянки, гаївки, водіння
Куста, Тополі, Вільхи, тощо. Усі
вони чимось нагадують тради-
ційні новорічні колядки та щед-
рівки. Тож за змістом нинішні

День 22 січня 1919 року ввійшов до національного календаря як велике державне свято - День Соборності
України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських
патріотів: на велелюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки. Виголошення соборницької ідеї стало могутнім виявом творчої
енергії нації та прагнення до етнічної і територіальної єдності.

Ті вікопомні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної соборної демократичної
України та утвердження національної ідеї. У розмаї жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші сучасники
поєднали живим ланцюгом злуки Схід і Захід України.

Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залиша-
тиметься непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досяг-
ти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишати-
муться наші нащадки. Плекаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас пам’ятаю-
чи про незліченні жертви, принесені на вівтар незалежності, соборності, державності.

Сердечно бажаю вам, шановні односельці, міцного здоров’я, щастя, добра, миру, злагоди і глибокої віри у
гідне майбутнє рідного краю та України!

олåкñій кодеБськиЙ, 
Ïåòðîпàâліâñькî-Бîðщàгіâñький 

ñільñький гîлîâà 

Ïðîäîâæåííÿ íà 4 ñòîð.

сільñький гîлîâà олåкñій кîäåбñький âðучàє пîäàðуíки äіòÿм

сільñький хîð “Бàðâи” âіòàє кîлåкòиâ “аðх Буä”

Шановні односельці!
ВітанняВітання

січåíь бàгàòий ñâÿòà-
ми, îäíå з ÿких  вîäîхðå-
щà àбî Йîðäàíà, щî
ñâÿòкуєòьñÿ 19 ñічíÿ. Цå
òðåòє íàйбільшå й зàâåð-
шàльíå ñâÿòî ðізäâÿíî-
íîâîðічíîгî циклу. З íим
пîâ’ÿзуюòь хðåщåííÿ íà
Йîðäàíі хðиñòà. віäòîäі у
âñіх ñåлàх йäуòь миðÿíи
äî цåðкâи ñâÿòиòи âîäу.

Зберігся цей обряд і в
нашому селі. З самого
рання  в храмі Різдва Божої
Матері та в храмі препо-
добного Симеона Стовпни-
ка, які розташовані на тери-
торії нашого села, пройшли
святкові богослужіння. А по
завершенню, близько

Відлуння подіїВідлуння події

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñòîð.

як у нас на водохрещяк у нас на водохрещаа



2 24 січня 2013 рокуТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

Підсумки конкурсу Підсумки конкурсу ОфіційноОфіційно

неЗаконненеЗаконне вТруЧання в БІЗнес-ÏІд конТролеМвТруЧання в БІЗнес-ÏІд конТролеМ

Відлуння подіїВідлуння подіїБлагоустрійБлагоустрій

обіду, пройшов обряд освячення
води, на який зібралася велика
кількість віруючих мешканців
нашого села. Всіх бажаючих
доторкнутися до цього таїнства
не вмістили стіни храмів, тому
багато людей стояли в прицер-
ковному дворику в очікуванні
священнослужителя, щоб при-
нести додому чудотворну святу

воду.  
Віддавна в народі освячену на

водохреща воду вважали своє-
рідною панацеєю від багатьох
недуг. Нею також освячували
будівлі, тварин, збіжжя. Водо-
хресна вода може зберігатися на
протязі року завдяки своїм чудо-
дійним властивостям. 

ольгà Заїка

Комунальне підприємство «Благоустрій» - це під-
приємство Петропавілвсько-Борщагівської сіль-
ської ради, яке займається благоустроєм території
сіл Петропавлівська Борщагівка та Чайки.

нà ñьîгîäíішíій äåíь кÏ «Блàгîуñòðій» мàє
òàкий пàðк àâòîòðàíñпîðòу:

• Самоскид ММЗ – 4505 – вартість 1 год. роботи
дл фіз. осіб – 104,4 грн., для юр. осіб – 123,37грн.,
вартість 1км. (А -76) для фіз. осіб – 5,78 грн., вар-
тість 1км. (А -76) для юр. осіб – 6,83грн., вартість
1км. (ГАЗ) для фіз. осіб – 4,22 грн., вартість 1км.
(ГАЗ) для юр. осіб – 4,99 грн.

• ЗІЛ-130 (431410)КО – 431 контейнеровоз
(контейнери об’ємом  0,75мі; 1мі) – вартість виве-
зення 1м3 ТПВ для фіз. осіб – 60,5 грн., вартість
вивезення 1м3 ТПВ для юр. осіб – 65,5грн.

• JAC  HFC 1020 KR – вартість 1 години роботи
для фіз. осіб – 42,14грн, для юр. осіб – 54,79; вар-
тість 1 км. для фіз.. осіб – 1,76 грн., для юр. осіб –
2,08грн.

• MAN F 2000 №АІ 99 – 42 СТ - вартість вивезення
1м3 ТПВ для фіз. осіб – 50.00 грн., вартість вивезен-
ня 1м3 ТПВ для юр. осіб – 60,00 грн.

• Трактор МТЗ – 82 (працює на погрузку і форму-
вання ландшафту) – вартість 1 години роботи для
фіз. осіб – 148,2 грн., для юр. осіб -  175,22 грн.

• Автобус  А 07АІ (25 посадкових місць) - вартість
1  год. роботи дл фіз. осіб -88,14грн., вартість 1 год.
роботи для юр. осіб – 104,16 грн.;  вартість 1  км. для
фіз. осіб – 3,67 грн., ; вартість 1 км. для юр. осіб –
4,33 грн.

• Бочка    (для вивезення рідких побутових відхо-
дів) 5м3 – вартість викачки та вивезення 1м3 РПВ –
34,95 грн.

• Спецавтомобіль  ЗІЛ – 433371 (проводить робо-
ти з підмітання та очищення доріг від снігу) – вар-
тість підмітання 100м. дороги для фіз. осіб 46,21
грн., вартість підмітання 100м. дороги для юр. осіб
54,61грн.; вартість очищення 100м. дороги від снігу
для фіз. осіб 46,28 грн., вартість очищення 100м.
дороги від снігу для юр. осіб 54,7грн.

кîмуíàльíå піäпðиємñòâî «Блàгîуñòðій»
íàäàє íàñòупíі âиäи пîñлуг:

- Чистка проїжджої частини доріг від снігу сніго-
очисним автомобілем ЗІЛ – 433371 

- Чистка проїжджої частини доріг від снігу тракто-
ром МТЗ - 82

- Чистка снігу вручну
- Замітання території з вивозом сміття
- Прибирання території від випадкового сміття з

подальшим вивозом
- Механічна очистка території автомобілем ЗІЛ –

433371
- Мийка території спецавтомобілем ЗІЛ – 433371
- Косіння трави
- Обрізка дерев, сухостою, аварійних дерев
- Санітарна обробка та технічне обслуговування

каналізаційних систем (закритого типу) та водосто-
ків.

аäðåñà: ñ. Ïåòðîпàâліâñькà Бîðщàгіâкà
києâî-сâÿòîшиíñькîгî ðàйîíу киїâñькîї îблà-
ñòі, âул. я. Муäðîгî, 1а. 

Тåлåфîí äлÿ äîâіäîк: (044) 406-55-49
Сподіваємося на Вашу зацікавленість в нашій

пропозиції. Будемо раді співпраці!

Шàíîâíі àбîíåíòи кîмуíàльíîгî Шàíîâíі àбîíåíòи кîмуíàльíîгî 
піäпðиємñòâà «Блàгîуñòðій»!піäпðиємñòâà «Блàгîуñòðій»!

Доводимо до Вашого відома, що з 01.03.2013 р.
комунальне підприємство змінює умови надання
послуг по збору та вивезенню твердих побутових
відходів. Відтепер збір твердих побутових відходів
буде здійснюватися виключно в фірмових пакетах
комунального підприємства «Благоустрій». Вар-
тість фірмового пакету об‘ємом 35 літрів – 4,75 грн,
об‘ємом 60 літрів – 9,75грн, в ціну пакету закладено
ціну послуги (абонентська плата не нараховується).
Придбати фірмові пакети можна буде з 1.02.2013
року в комунальному підприємстві «Благоустрій» за
адресою вул. Ярослава Мудрого 1а, вхід у підвал з
заднього двору приміщення сільської ради. 

За додатковими роз‘ясненнями звертайтесь за
тел. 406-55-49.

як у нас на водохрещяк у нас на водохрещаа

Минулого тижня було
визначено переможця кон-
курсу «Краще прибраний
будинок до новорічних
свят», оголошеного раніше
Петропавлівсько–Борща-
гівською сільською радою.

Серед великої кількості
претендентів переможцем
визнано будинок за номе-
ром 58 по вулиці Зоряна,
власниками якого є родина
Пукшинів. Святкові гірлянди
та новорічні декорації при-

крашали не лише будинок, а й
елементи огорожі та інші допо-
міжні будівлі та відзначалися
естетичним смаком.        

Також сільська рада  дякує
всім жителям села, які долучи-
лися до акції та зробили свій
вклад в те, щоб село стало ще
більш красивішим та  походило
на европейське містечко.

Іíф.”Тðибуíи”.

Міжрайонний прокурор з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері у Київській області
Ю. Грегуль повідомляє:

З метою отримання повідомлень про факти незаконного втручанняу підприємницьку діяльність підпри-
ємств, установ, організацій та інших господарюючих суб’єктів з боку службових осіб контролюючих та пра-
воохоронних органів, що стосується охорони довкілля, у міжрайоннійпрокуратурі з нагляду за додержанням
законів у природоохоронній сфері у Київській області пðàцює òåлåфîí “гàðÿчîї ліíії” (044)424-03-23

Ïîчàòîк íà 1 ñòîð.

ÏереМоЖЦя 
виЗнаЧено

За якісні послуги – помірні тарифи

ГраФІк îñîбиñîгî пðийîму гðîмàäÿí кåðіâíицòâîм києâî-сâÿòîшиíñькîї ðàйäåðæàäміíіñòðàції 

Жіíки, ÿким пðиñâîєíî зâàííÿ “Мàòи-гåðîїíÿ”, Гåðîї укðàїíи, Гåðîї рàäÿíñькîгî сîюзу, Гåðîї
сціàліñòичíîї Ïðàці, іíâàліäи вåликîї віòчизíÿíîї  âійíи пðиймàюòьñÿ пîзàчåðгîâî.

Зàñòупíик гîлîâи àäміíіñòðàції М.М.лÿшåíкî

обðÿä пðîâîäиòь зäійñíює хðàму îòåць вîлîäимиð

ГраФІк пðîâåäåííÿ “пðÿмîгî òåлåфîííîгî зâ’ÿзку” з íàñåлåííÿм ðàйîíу кåðіâíицòâîм 
києâî-сâÿòîшиíñькîї ðàйäåðæàäміíіñòðàції у пåðшîму піâðіччі 2013 ðîку

“Прямий телефонний звя’зок” проводиться у приймальні громадян райдержадміністрації (каб.№4) з
14.00 до 16.00. Контактні телефони: 424-03-07; 424-00-09; 5-54-58, 5-08-86.

Зàñòупíик гîлîâи àäміíіñòðàції М.М.лÿшåíкî
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Під контролем громадиПід контролем громади

ЗМерЗ – ГаЙда
ГрІТися

ЗвІТуЄ рада оÏІки
Та ÏІклування  

ОфіційноОфіційно

Цåй äîкумåíò міñòиòь îбґðуíòуâàííÿ íåîбхіäíîñòі äåðæàâíîгî ðåгулюâàííÿ шлÿхîм пðийíÿòòÿ
ðåгулÿòîðíîгî àкòу —ðішåííÿ ñåñії Ïåòðîпàâліâñькî- Бîðщàгіâñькîї ñільñькîї ðàäи «Ïðî зàòâåðä-
æåííÿ Ïîðÿäку пàйîâîї учàñòі зàмîâíикіâ у ðîзâиòку іíфðàñòðукòуðи Ïåòðîпàâліâñькî-Бîðщàгіâñь-
кîї ñільñькîї ðàäи».

Аналіз впливу регуляторного акту складений відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної

регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1. опиñ пðîблåми, ÿку плàíуєòьñÿ âðåгулюâàòи шлÿхîм пðийíÿòòÿ ðішåííÿ.
Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської

сільської ради вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного
стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціальної сфери і житлово-кому-
нального господарства, проведення робіт з благоустрою сіл Петропавлівська Борщагівка та Чайки фінансу-
ється за рахунок коштів сільського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будів-
ництва на території сіл Петропавлівська Борщагівка та Чайки дасть можливість компенсувати витрати місь-
кого бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників
до благоустрою території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради.

Порядок визначення розміру пайового внеску, його залучення та використання на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради розроблений від-
повідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про регулювання містобудівної
діяльності».

2. Цілі (мåòà) ðåгулюâàííÿ.
Метою даного регулювання є:
- реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;
- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інже-

нерно-транспортної та соціальної інфраструктури Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради;
- комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території.
3. визíàчåííÿ òà îціíкà уñіх пðийíÿòíих àльòåðíàòиâíих ñпîñîбіâ äîñÿгíåííÿ âñòàíîâлåíих цілåй.
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:
- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;
- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;
- введення в дію запропонованого акту.
Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат місцевого

бюджету та погіршення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, одночасно з цим не буде
забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв'язку з тим, що право
самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайо-
вої участі у розвитку інфраструктури, відповідно до чинного законодавства, належить Петропавлівсько-Бор-
щагівській сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива - введення в дію запропонованого акту - є єдиним шляхом досягнення встановлених
цілей.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов'язко-
вості) рішень Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради для виконання на території сіл Петропавлівська
Борщагівка та Чайки , що передбачено ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» та ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. опиñ мåхàíізміâ òà зàхîäіâ, щî пðîпîíуєòьñÿ äлÿ âиðішåííÿ пðîблåми.
Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:
- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного шляхом встановлен-

ня граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціаль-
ної інфраструктури

- чітке врегулювання прав та обов'язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у роз-
витку інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради.

5. обґðуíòуâàííÿ мîæлиâîñòåй äîñÿгíåííÿ мåòи у ðàзі пðийíÿòòÿ ðішåííÿ.
Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури території Петропавлівсько-Борща-

гівської сільської ради дозволить створити нові та реконструювати діючі об'єкти інфраструктури, а також
буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території. Можливість досягнення зазначених
цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органу місцевого само-
врядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

6. визíàчåííÿ îчікуâàíих ðåзульòàòіâ пðийíÿòòÿ ðåгулÿòîðíîгî àкòу.
Сфера впливу. Вигоди. Витрати.
Інтереси органу місцевого самоврядування – збільшення надходжень на відсутні розвиток інфраструкту-

ри; вирішення соціальних та економічних проблем, пов'язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури.
Суб'єкти підприємницької діяльності право реалізувати свій проект – сплатою за будівництво на території

сіл пайового внеску;
- право реалізувати свій проект – сплатою на  покращення рівня життя та внеску соціального забезпечен-

ня населення на основі створення благодійних умов для розвитку сіл, мешканців сіл Петропавлівська Бор-
щагівка та Чайки.

7.Тåðміí äії ðåгулÿòîðíîгî àкòу.
Рішення сесії Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради «Про затвердження Порядку пайової участі

замовників у розвитку інфраструктури" є загальнообов'язковим до застосування на території Петропав-
лівсько-Борщагівської сільської ради, термін дії цього рішення не обмежений. Потреби визначати строк дії
даного акту немає через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регу-
люються цим актом.

8. визíàчåííÿ пîкàзíикіâ ðåзульòàòиâíîñòі ðішåííÿ.
Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акту будуть:
- розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури .
- результати направлення пайових внесків на розвиток інфраструктури.
9. Зàхîäи щîäî âіäñòåæåííÿ ðåзульòàòиâíîñòі ðішåííÿ.
Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності. Під час прийняття регуляторного акту

у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом Петропавлівсько-Борщагівської сіль-
ської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акту, проводити-
меться базове відстеження результативності дії акту. 

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення
цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності
дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження його результативності. 

сåкðåòàð ðàäи л.кîâàлåíкî

аналІЗ вÏливу реГуляТорноГо акТа - 
ÏроекТу рІШення сесІї ÏеТроÏавлІвсько-БорщаГІвської

сІльської ради «Ïро ЗаТвердЖення Ïорядку ÏаЙової
уЧасТІ ЗаМовникІв у роЗвиТку ІнФрасТрукТури

ÏеТроÏавлІвсько-БорщаГІвської сІльської ради»
У прес-службі Міністерства надзвичайних справ України (МНС)

повідомили, що на час сильних морозів Головне територіальне управ-
ління МНС у м. Києві та Київській області облаштує пункти обігріву.

Не оминула така постанова і нашу Петропавлівку. Такий пункт обігрі-
ву було облаштовано в одній з кімнат КП "Благоустрій". Тут є достатня
кількість стільців та звісно ж доброзичливі співробітники комунально-
го підприємства запропонують вам гаряченького чаю з цукерками та
печивом. До того ж наш Петропавлівській пункт обігріву  облаштова-
ний із дотриманням усіх правил протипожежної безпеки та санітарно-
гігієнічних норм. 

За словами головного бухгалтера Ірини Сорокіної, такий пункт
влаштований не тільки для безпритульних, але й  для тих, хто, очікую-
чи маршрутку на зупинці, замерз. Доречі, працюватиме пункт обігріву
цілодобово – до кінця лютого цього року. З восьмої години ранку до
п’ятої вечора за дотриманням порядку слідкуватимуть працівники КП
"Благоустрій", а ввечері та вночі черговий спецзагіну "Дельта плюс". 

Тож, шановні петропавлівці і не тільки! Якщо в очікуванні маршрутки
мороз сильно дошкулятиме, то не соромтесь та завітайте до нашого
пункту обігріву, який знаходиться за адресою: вул. Я.Мудрого, 1а.

аííà ряБкова

Початок в №174 від 15.01.2013 року

Минулорічна робота ради
опіки та піклування при виконко-
мі Петропавлівсько-Борщагівсь-
кої сільської ради, яка спрямовує
її роботу,  завершилася низкою
новорічних свят, театралізованих
дійств, цікавих новорічних вистав
та  подарунками  для дітей з соці-
ально незахищених родин та діт-

кам з особливими потребами,
організованих для них як органа-
ми державного управління
Києво-Святошинського району,
так  і  приватними установами.   

Загалом  робота опікунської
ради видалася плідною та
результативною. Розповідає її
секретар Оксана Лихота: 

– Впродовж  2012 року було
проведено численну кількість
заходів та акцій, спрямованих на
подолання та запобігання соці-
альним проблемам: «Ні – нарко-
тикам, ні – алко  голю та курінню»,
«СНІД – проблема людства»,
«Ми за здоровий спосіб життя!»
та ін. Велику увагу було приділе-
но оздоровленню  дітей з соці-
ально незахищених родин.  Цим
літом вони мали можливість від-
почити на Кримському узбереж-
жі в дитячому таборі «Артек»,
оздоровитися в  санаторії «Вор-
зель» та в пришкільному дитячо-
му таборі. Активні вуличні рейди
соціальних працівників, регуляр-

ні профілактичні семінари не
залишилися марними і дали свій
результат: зменшення кількості
неблагополучних родин. 

Не залишилося поза увагою і
милосердя.  В жовтні минулого
року  була проведена акція Чер-
воного Хреста : «Милосердя», де
активно виявили себе  члени

виконкому, депутати сільської
ради, учні Петропавлівсько- Бор-
щагівської школи  та активісти
сільської громади.  Допоки ж  всі
інші  радіють новорічним святам,
опікунська  рада вже планує
активну роботу на 2013 рік,
основною метою якої залиша-
ється  подолання дитячої без-
притульності та бездоглядності.
Саме таку назву носить проект,
затверджений виконкомом сіль-
ської ради  в минулому році з
розробленою  програмою  до
2017 року.  Метою цього проекту
є: запобігання дитячої безпри-
тульності, забезпечення соціаль-
ного розвитку дітей, попереджу-
вальні заходи, спрямовані проти
алкоголізму та наркотичної
залежності. Також паралельно з
цим продовжує працювати про-
ект «Турбота», розроблений чле-
нами виконкому сільської ради
для підтримки соціально незахи-
щених верств населення.

Іíф.Тðибуíи

спільíу ðîбîòу зäійñíююòь ñåкðåòàð âикîíкîму Ïåòðîпàâліâñькî-
Бîðщàгіâñькîї ñільñькîї ðàäи юліÿ рîäіíà і ñåкðåòàð ðàäи îпіки і

піклуâàííÿ окñàíà лихîòà 
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новорічно-різдвяні свята мають
давню історію.                                                       

Із запровадженням християн-
ства в Київській Русі церква зажа-
дала замінити дату нового року.
Релігійний календар змушував
перенести його з весни на осінь.
Зрозуміла річ, зламати віковічні
традиції було нелегко. Для цього
знадобилося не одне століття
заборон і жорстоких шельмувань
дайбозької віри, котрої дотриму-
вались мешканці глибинних сіл,
адже християнство для них було
попервах чужорідним. Це під-
тверджується тим, що митропо-
лист Феогностій у 1342 р. на
вимогу грецьких церковників
змушений був розповсюджувати
суворий циркуляр, згідно з яким
усіх мешканців зобов’язували
святкувати новий рік у вересні.

У Європі під впливом католи-
цизму початком року вважався
січень. Російська імперія, до якої
входила й значна частина україн-
ських земель була чи не єдиною
країною зі старим літочисленням.
Щоб якось уніфікувати цю роз-
біжність, Петро І запропонував
перенести новий рік з вересня на
січень.

Проте й ця дата не виявилась
остаточною. За радянської влади
офіційний початок нового року
змістився на 13 днів уперед.
Проте церковне відзначення не
змінилося. Відтак у нас й досі спі-
віснують дві дати початку року:
офіційна – 1 січня і релігійна – 14
січня.   

Саме остання відзначається як

Свято Василя і здавна є найбажа-
нішим святом у  кожній родині. З
ним пов'язують сподівання на
краще, завбачують добробут,
родинну злагоду, щедрий урожай
зернових та садовини, приплід
худоби, здоров'я для людей.  Цей
час називають чародійним,
оскільки для віруючих розвидня-
ється небо і вони можуть просити
у Бога усе, що їм забагнеться. Не

обходиться в цей день без посі-
вання – давньо-слов'янського
новорічного звичаю. У перший
день нового року дорослі й діти,
переважно чоловічої статі, ходи-
ли від хати до хати, символічно
засіваючи хлібні зерна і бажаючи
господарям щастя, здоров'я,
щедрого врожаю. Посипальників,
що ходили невеличкими групами,
приймали як самих бажаних гос-
тей: запрошували сісти до столу,
щоб добре все сідало, або щоб
свати сідали (так казали там, де
були незаміжні дівчата). Нерідко
хлопчаки наслідували квоктання
курей, а їх, жартуючи, смикали за
чуба або за вуха, щоб курчата
були чубаті, вухаті й волохаті.
Після закінчення всіх обрядових
дій господарі пригощали поси-
пальників яблуками, бубликами,
пиріжками та іншими ласощами,
часто давали й дрібні гроші.
Зерно, що вони розкидали по
хаті, господиня збирала і давала
курям, аби краще неслися.

Не переводяться давні традиції
і на Петропавлівці, завдяки знав-
цям народних звичаїв  та обрядів.
Їх хранителями є багато мешкан-
ців села, зокрема учасники сіль-
ського хору «Барви». Добре ця
частина народознавства практи-
кується у школі і в дитсадку
“Малятко”. 

Про це під час обряду засівання
в сільській раді відзначив і сіль-
ський голова Олексій Кодеб-
ський:

– Дуже приємно, що  в нашому
селі не лише не забувають народ-
ні традиції, а з кожним роком все
більше й більше розвивають.
Приємно, що наше  українське
коріння сильне, його ніхто не зла-
має і воно завжди буде  міцніти. 

Нині якраз той приклад, що
старше покоління передає мо -
лодшому з вуст у вуста традиції
нашого народу. Приємно,  що на
нашу адресу було сказано багато
добрих  слів та побажань. В свою
чергу хочу також привітати вас зі
святом та побажати добробуту та
здоров’я вам та вашим родинам.
Дай Боже, щоб ми ще не один рік
могли отак вітати один одного!

Цього дня учасники народного

дійства побували не тільки у сіль-
ській раді, а й у медамбулаторії, в
інших закладах обслуговування,
торгівлі, підприємствах та уста-
новах, яких чимало розташовано
на території Петропавлівської
Борщагівки. 

– Сію,сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Щоб врожайним вдався рік, 
Щоб щасливим був ваш рід!

Такого роду щедрівки, вітальні
частівки, щедрі побажання
сприймалися людьми щиро, з
вірою, що вони неодмінно збу-
дуться. І головне в них – щастя,
здоров’я, удача.

Наостанок варто відзначити,
що наш сільський хор “Барви”,
який підготував цілісну програму
новорічно-різдвяних пісень,
колядок,  щедрівок, дуже радо
зустрічали люди, дякуючи за
вітання. Бо щире пісенне слово,
яке йшло від душі, відлунювало
високим змістом, в якому місти-
лися найголовніші побажання –
добрим людям на здоров’я!

ольгà Заїка
Михàйлî Грищенко

Народні традиціїНародні традиції

З гàðíим íàñòðîєм зуñòðіли щåäðуâàльíикіâ â мåäàмбулàòîðії

доБриМ людяМ доБриМ людяМ –– на Здоров’я!на Здоров’я!
Ïîчàòîк íà 1 ñòîð.

олåñÿ Бðухòій з äіòьми â Буäиíку
кðàñи “Bellezza”пðиймàє

зàñіâàльíикіâ   

Зàñіâàли учàñíики хîðу “Бàðâи” й у  “Ïðіàклубі”, 
äå âіòàльíикіâ зуñòðічàâ йîгî кåðіâíик в.Тіòîâ

Фîòî íà згàäку: пðàціâíики ñільñькîї ðàäи, міñцåâий хîð і âихîâàíці äиòÿчîгî ñàäкà “Мàлÿòкî” піä чàñ  щåäðуâàííÿ

рàäіñòю ñâіòилиñÿ îбличчÿ пðàціâíикіâ києâî-сâÿòîшиíñькîгî
äåðæкîмзåму, кîли з âіòàííÿм зàâіòàâ íàш хîð “Бàðâи”

Ïðиємíîю íåñпîäіâàíкîю äлÿ члåíà âикîíкîму аíàòîліÿ
хлюñòîâà і йîгî кîлåкòиâу  Тîâ “Іíâåñòбуä-2005”ñòàâ âізиò

хîðиñòіâ з îбðÿäîм зàñіâàííÿ. 
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«вчиòиñÿ òðåбà зàâæäи, пåðåñòàòи
âчиòиñÿ – зíàчиòь пåðåñòàòи ðîзâиâà-
òиñÿ, пåðåñòàòи ðîзâиâàòиñÿ – зíàчиòь
пåðåñòàòи æиòи» – гîâîðиòь ñхіäíà
муäðіñòь. нå мîæу з цим íå пîгîäиòи-
ñÿ, à íàäòî â íàш чàñ. Ïðî цå ðîзäумî-
âує æиòåлькà ñåлà Ïåòðîпàâліâñькà
Бîðщàгіâкà аліñà кîâàльчук. 

– Світ невпинно змінюється, – говорить
Аліса Анатоліївна, – професії рішуче витіс-
няють із словника старі спеціальності, які
були бажані  на ринку праці 10-20 років
тому.  І, якщо в цій загальній динаміці та
русі зупинитися, то можна залишитися на
узбіччі розвитку як загального, так і особи-
стого. В нинішній прогресивний вік нас
оточує велика кількість інформації, з якою
так важко  впоратися з нашим невеликим
багажем знань, які ми отримали на почат-
ку свого дорослого життя. Для того, щоб
йти в ногу з часом, необхідно постійно
чомусь навчатися: щоб мати більше –
треба й знати більше. З цим легко погоди-
тися молодь, яка постійно вдоскона-
люється, проходить усілякі можливі курси,
тренінги, всебічно розвиваючись, легко
змінює свої професії на більш прибуткові,

пристосовуючись до ринку праці. Куди
важче людям зрілого віку, в яких вже й
життя наче склалося і багаж досвіду вели-
кий та й змінювати щось кардинально в
житті начебто пізно. Але це не так... 

Роздуми А.А.Ковальчук – дійсно вірні.
Загальна думка, що навчатися може бути
пізно – безпідставна і не має ніякого під-

ґрунтя.  Підтвердженням цього є багато
прикладів, коли в же в зрілому віці активні
та динамічні люди оволодівають новими
знаннями та перекроюють своє життя на
нову модель. Саме таким прикладом і є
жителька нашого села Аліса Анатолівна
Ковальчук, яка нещодавно закінчила
Київський  університет  права   Національ-

ної академії  наук України.      Активність
Аліси Анатоліївни спостерігається в усій її
життєвій діяльності. На протязі всього
проживання   в нашому селі вона є актив-
ним членом громади, постійною прихо-
жанкою храму «Різдва Пресвятої Богоро-
диці», що розташований на території
нашого села, а з 2006 року займає посаду
секретаря адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради. Щоб бути
ще більш юридично підкованою, Аліса
Анатоліївна прийняла рішення отримати
знання в області права. Результатом цього
рішення є  отриманий в минулому році
диплом за спеціальністю – правознавець.
Потрібно відзначити, що в додатку до дип-
лома майже всі   дисципліни вивчені нею
“на відмінно”, що рідко вдається навіть
молодим студентам. 

На своєму прикладі Аліса Ковальчук ще
раз підтвердила, що навчатись ніколи не
пізно. Тож, не бійтеся щось змінювати в
своєму житті, навчатися і йти в ногу з
часом. Рішучим – завжди попутній вітер.

ольгà Заїка

НАВЧАТИСЯ НІКОЛИ НЕ ПІЗНО
ПозиціяПозиція

У колі родиниУ колі родини

ЗахоÏлення, що Ïереросло в ÏроФесІаналІЗМЗахоÏлення, що Ïереросло в ÏроФесІаналІЗМ
у íàшîму ñåлі, пî âулиці аâіàòîðіâ,

æиâå  íàчåбòî зâичàйíà ðîäиíà. сильíà
пîлîâиíà цієї ðîäиíи – юðій. віí âиðіñ â
м. києâі íà âулиці рîмåí рîлàíà òà йîму
з äиòиíñòâà близькі âулиці íàшîгî ñåлà,
à â пàм’ÿòі зàлишилиñÿ äîâгі, пðåäîâгі
кîðіâíики, пîðÿä з ÿкими âіí гулÿâ зі
ñâîєю ñîбàкîю. Тîму, кîли пîñòàлî
пиòàííÿ äå îбðàòи міñцå äлÿ пîñòійíîгî
пðîæиâàííÿ, âибіð буâ îäíîзíàчíий –
Ïåòðîпàâліâñькà Бîðщàгіâкà.

Ніжна половина цього подружжя родом із
древнього міста Чернігова, що завжди сла-
вився добром та мудрістю. Саме ці риси
характеру присутні їй, Олені та  доповню-
ються   невичерпним оптимізмом та гарним
ставленням до людей. Кожна її днина роз-
починається  із щебетання  дзвінких дитячих
голосочків, що щиро  бажають їй, виховате-
лю дитячого садочка «Малятко»: «Доброго,
ранку!». Для них вона – не просто вихова-
тель, а подруга та іноді навіть друга мама
для маленьких діток.      

Юрій має власну справу, любить вирощу-
вати рослини та доглядати їх. Вона –
справжня берегиня сімейного гніздечка та
найкраща в світі мама. 

Старший син Вася, якому лише чотири
роки, вже вміє читати та напам’ять декламує
«Заповіт»  Т.Г.Шевченка та  «Я єсть народ…»
П.Г.Тичини. Менший, Максим, обожнює
мультики.

В них затишний дім та невеличкий
маленький дворик, на якому в минулому
році виріс гігантський гриб, що став персо-
нажем сюжету новин на каналі «СІТІ».

Можливо можна було б ставити  в цій  роз-
повіді крапку, якби не одне захоплення цієї
родини, яке носить назву: «любителі собак» і
вже давно переросло в професійну діяль-

ність.     
Юрій обожнює собак з дитинства, а до

Олени це почуття  прийшло пізніше:  з
любов’ю до чоловіка і гармонійно вписалося
в їхнє сімейне життя. І тепер вони професій-
ні собаководи і займаються  породою турк-
менських алабаїв. 

Історія цієї породи цікава та насичена і
сягає  на 5 тисячоліть в глибину віків. Турк-
менські алабаї поєднали в собі унікальні яко-
сті: можуть бути як м’якою іграшкою для
дітей, так і відчайдушним бійцем та захисни-
ком  свого господаря. 

А розпочиналося все із однієї собаки, яку
родина придбала для охорони будинку, а
далі собака настільки сподобалася господа-
рю, що він придбав ще одне щеня. На сьо-

годні  в родині  три собаки,
один з яких – Буч,  є чем-
піоном України 2005 р.
(ЕСВВ), срібний призер з
тестових випробувань,
учасник багатьох турнірів!

Чим ñàмå зàâîюâàлà
цÿ âåликà ñîбàкà ñåðцå
ñâîгî äîбðîгî гîñпîäà-
ðÿ íàñòільки, щî âіí âæå
більшå äåñÿòи ðîкіâ âіä-
äàíий ñàмå цій пîðîäі
âіðíих äðузіâ люäиíи, ÿ
âиðішилà зàпиòàòи у
ñàмîгî юðіÿ.

– Ця порода не штучно
виведена, а аборигенна, –

відповів Юрій. – Саме тому вона легко при-
стосовується до умов існування. Алабаїв
потрібно не стільки дресирувати, скільки
спілкуватися з ними, в них все закладено з
народження і взагалі – це дуже розумна
собака. Існує загальна думка, що великі
собаки дуже багато їдять. Ця думка – хибна.
Адже вони їдять зовсім небагато.

– я зíàю, щî âи òàкîæ пðîäàєòå
щåíÿò. хòî îñíîâíий пîкупåць ñàмå цієї
пîðîäи?

– Ця порода має призначення охороняти,
тому, в основному, покупцями є власники
приватних будинків. В наших собак дуже
хороший рід, тому багато їх купують собако-
води, що розводять цю породу. Всіх бажаю-
чих я перш за все запитую: «Навіщо вам
саме таке собака?» Якщо
для охорони – то це пра-
вильний вибір, але разом з
тим не потрібно забувати,
що все-таки це бійцівські
собаки і  їх не можна просто
посадити на ціпок. Нею
потрібно займатися: вона
любить волю, увагу. 

– Зðîзумілî, щî âñå-
òàки з òàкими  ñîбàкàми є
ñâîї òðуäíîщі. І ці íюàíñи
пîòðібíî зíàòи. Ïîäіліòь-
ñÿ, буäь-лàñкà, íими. 

– Ну, обираючи саме цю
породу, господар бере на
на себе велику відповідаль-

ність, тому що така собака на вулиці – це
небезпека для оточуючих  і потрібно слідку-
вати, щоб і ворота завжди були зачинені і
нашийник міцний. Разом  з тим вона буде
нещасливою, якщо її просто зачинити у
вольєрі. Її змалечку потрібно привчати до
сім’ї, до дітей, тому  оптимальний вік щеня-
ти, якого ви хочете взяти до себе і виховати
в ньому хорошого друга, – до року.

– Так, – доповнює й Олена, – для вихован-
ня собаки потрібен час, але в цьому можна
побачити і позитивний момент. Тому що двічі
на день вам разом з собакою необхідно
прогулятися на свіжому повітрі як мінімум
годину. Такі прогулянки дуже корисні для
здоров’я.  Також ми  спілкуємося в цей час з
дітьми, тому що гуляємо разом. А ще завдя-
ки цьому ми знаємо всі красиві місцини
нашого села.  

Крім того в нас з’явилось багато друзів,
переважна частина яких теж люблять друзів
людей. Любити ж тварин можуть лише люди
з добрим серцем, тому й виходить таке від-
бірне товариство. 

– юðій, щî мîæåòå пîбàæàòи люäÿм,
ÿкі хîчуòь ñòàòи âлàñíикàми òуðкмåíñь-
ких àлàбàїâ?

– Рішення повинне бути зважене. Собака
– це не іграшка, яку можна просто викинути
на вулицю. Якщо ж ви віддасте їй свою
любов та увагу, вона подарує вам масу
задоволення. З такою собакою вам нічого
боятися, тому  що туркменські алабаї – це
вірні охоронці, в яких інстинкт охороняти –
закладено самою природою.

Отже, любімо природу, любімо тварин. Бо
навіть класик сказав: людина лише тоді стає
людиною, коли вона відчує братів наших
менших душею  ...                             

Бåñіäу âåлà ольгà Заїка
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як весТи БІЗнес?
ЗаÏиТаЙ у дІТеЙ

ЧоМу деякІ елеМенТи ЖиТТя ÏоТрІБно сÏросТиТи?

хòî íå мðіє пðî âлàñíу ñпðàâу? Мàбуòь, уñі. алå
îñь зäійñíиòи цю мðію âäàєòьñÿ äàлåкî íå кîæ-
íîму, àäæå уíіâåðñàльíих пðàâил пîбуäîâи âлàñ-
íîгî уñпіху íåмàє і кîæåí ñàм äлÿ ñåбå âіäкðиâàє
ñâій шлÿх  äî гîðи. Зâàæуюòьñÿ ðîзпîчàòи âлàñíу
ñпðàâу  бàгàòî люäåй, à îò уòðимуюòьñÿ â цьîму
ðуñлі òà äîхîäÿòь  äî âåðшиí уñпіху лічåíі. в чîму
æ їх ñåкðåò, ÿкі пðàâилà íåâіäîмі іíшим âîíи
зíàюòь?  

Я вирішила дізнатися про це в розмові  з Оленою
Чернишовою, власницею кафе «Смаколики». Кафе
«Смаколики»  працює на території нашого села лише
три  роки та за такий короткий час знайшло вже чима-
лу кількість прихильників серед працівників офісних
центрів,  які з задоволенням проводять тут обідню
перерву, а також серед  жителів нашого села, які
залюбки разом зі «Смаколиками»  розділяють чарівні
миттєвості домашніх свят. 

– Ïîäіліòьñÿ ñåкðåòîм, ÿк âибðàòи ñпðàâу â ÿкій
є шàíñ ñòàòи уñпішíим?  

– Відповідь дуже проста – перш за все потрібно
займатися тим, що  тобі подобається. Тому перед
тим, як вирішити якій справі  себе присвятити, не
потрібно опиратися  на рейтинги найбільш успішних
бізнес-ідей, потрібно подумати: чим би ви хотіли зай-
нятися, що приносить вам масу задоволення. Я за
спеціальністю економіст та коли таке питання поста-
ло в мене – без вагань обрала цю справу. Тому
що більш за все люблю готувати різні страви,
люблю сервірувати стіл,  люблю смачно году-
вати людей – я отримую від цього задоволен-
ня. Потрібно любити свою  роботу  від душі –
тоді й справи будуть йти добре.

– щî âи ââàæàєòå âиðішàльíим у äîñÿг-
íåííі уñпіху?

– Звичайно, щоб досягнути успіху необхідно
бути трудолюбивим та терплячим. Та головне,
на мою думку, це твоє ставлення до людей –
саме воно формує твій успіх. Я роблю  усе,
щоб нашим  гостям у нас сподобалося, щоб
відчуття свята не захмарювалося нічим нега-

тивним. Саме тому у нас немає обов’язкових складів
меню, стабільної суми, відштовхуючись від якої ми
розпочинаємо працювати . Якщо людина вже обрала
кафе «Смаколики» і має бажання тут святкувати, то
моя задача полягає в тому, щоб підібрати їй те, що її
влаштує як по ціні, так і по якості.

– Ïàíі олåíà, зðîзумілî, щî íå âñå булî òàк
глàäкî, ÿкі âñå æ òàки òðуäíîщі були íà âàшîму
шлÿху?  

– Перша проблема, з якою ми зіткнулися, – це від-
сутність реклами. Певний час ми не мали навіть вивіс-
ки. Але згодом я зрозуміла, що найкраща реклама це
та, яку передають люди з вуст у вуста. Ми відсвятку-
вали декілька бенкетів і потім до нас ланцюжком
почали приходити  сільські люди. Одним куми пора-
дили, іншим – рідні, ще іншим – знайомі. Можливо я
повторюся, але  хороше ставлення до людей є запо-
рукою збільшення гостей і подальшого успіху. 

– як âіäîмî, кàäðи âиðішуюòь âñå. Чи мîæåòå
âи пîðàäиòи, ÿк піäібðàòи люäåй, щîб äîпîмîгли
òîбі пåðåòâîðиòи пðîñòу зàäумку â уñпішíий пðî-
åкò?  

– Мені пощастило, що до нас прийшли працівники
так само закохані в свою справу,  за що я їм  дуже
вдячна. Щаслива людина тоді, коли зранку  радо йде
на роботу, а ввечері радо йде додому. А коли працю-
ють щасливі люди, то і результат буде. Це особливо
важливо в нашій справі тому, що який настрій у куха-
ря, такі страви він і приготує. Тому, перед тим, як
стати до плити, ми пильно стежимо за настроєм
нашого кухаря, і всіляко стараємося його підняти. У
нас маленький та дружній колектив і ми працюємо як
одна команда.  

– дî ðåчі,  чи íå ñòðàæäàє ðîäиíà âіä òîгî, щî
âи òàк àкòиâíî зàймàєòåñь бізíåñîм,ÿк âи
пîєäíуєòå  бізíåñ òà ðîäиííå æиòòÿ?

– Часу, звичайно, мало залишається  на сім’ю, сина.
Тут приходить на виручку родина.  І в цьому я бачу
також масу позитивних моментів. Тому що це живе
спілкування сина з бабусями, дідусем, які передають
ту невичерпну мудрість моїй дитині, яку не знайдеш ні
в Інтернеті, а ні в телевізорі. Звичайно, я дуже вдячна
своїм батькам за їхню постійну допомогу та підтримку
та вдячна Богу, за те, що вони в мене є.

– як кàæуòь, хòî íå ðухàєòьñÿ âпåðåä, òîй
пîâåðòàєòьñÿ íàзàä. Чи плàíуєòå âи пîäàльший
ðîзâиòîк?

– Звичайно, є великі плани та ще більші мрії – як у
професійному житті, так і в особистому, які, я впевне-
на, в близькому майбутньому неодмінно здійсняться.    

Бåñіäу âåлà ольгà Зàїкà

Підприємницька молодьПідприємницька молодь Поради Поради 

Ïðîñòîòà – це шлях до балансу, свободи і позитивних емоцій. Нажаль, багато хто з нас замість того, щоб
спростити своє життя, починають його ускладнювати. Є деякі речі, по відношенню до яких це неприпустимо.
Ось основні з них:

взàємиíи повинні приносити вам задоволення і ні в якому разі не повинні бути для вас головним болем.
Якщо у вашому житті є люди, спілкуючись з якими ви відчуваєте себе некомфортно, не закривайте на це очі,
намагайтеся виправити ситуацію. Нездорові відносини не несуть нічого, крім негативних емоцій.

Бàгàòîзàâäàííіñòь збільшує стрес і знижує продуктивність. Не намагайтеся вирішити все і відразу.
Виберіть щось одне і доведіть це до кінця.

нåгàòиâíі åмîції зовсім марні. Образа, гіркота, ненависть і ревнощі ще нікому не покращили життя.
Станьте господарем свого розуму і навчіться контролювати свої думки. Позитивне мислення допоможе вам
побачити світ у новому світлі.

слîâà не кидайте на вітер, не базікайте занадто багато і прагніть стежити за тим, щоб усе, що ви говори-
те, було щирим. Уникайте пліток.

Цілі. Не ставте перед собою занадто багато цілей. Виберіть основні і працюйте над ними. Добившись їх,
додайте у ваш список найбільш пріоритетні з решти і так далі, поки ви не досягнете всього, чого планували.

Зàлåæíіñòь âіä чàñу. Життя більшості людей розплановане по секундах. Вони безперервно кудись
біжать, їм постійно не вистачає часу. Не можна жити в такому темпі. Обов'язково потрібно знаходити в житті
хвилини, які ви зможете присвятити тільки собі.

Чàñ, щî пðîâîäиòьñÿ пåðåä åкðàíîм
Телебачення, кіно, відео ігри та інтернет – залежність віднімають набагато більше часу, ніж вам здається.

Хоча б іноді вимикайте всю техніку, навколо вас, і насолоджуйтеся реальним світом.
Мàйíî. Занадто велика кількість речей може серйозно ускладнити життя. Матеріальні блага підміняють

ваші цінності і забирають у вас ваші гроші, вашу енергію і вашу увагу.

Бути дитиною - це круто. А зберегти в собі внутрішньо дитину
через багато-багато років - крутіше втричі.

Якщо уважно стежити  за тим, як вони ростуть, то ви помітите в
них масу корисних речей для себе, як для підприємця. Так що давай-
те разом оцінимо унікальний підхід дітей до життя, їх свіжі ідеї і
постійну радість різним дрібницям.

диòÿчà лîгікà. Діти завжди допитливі. Вони розглядають і вив-
чають усе, що  попадеться  їм на очі. І немов заново сприймають всі
ці речі. Бізнесменам теж варто старатися дивитися на свою справу і
конкурентів свіжим поглядом. Часто революційні ідеї йдуть пліч-о-
пліч зі свіжим плином думок. Потрібно мислити і творити так, щоб це
не піддавалося звичайним законам логіки.

діòи цікàâі. Діти завжди хочуть знати більше про світ, про предме-
ти навколо, про те, як все працює і, звичайно, про те, хто всі ці люди.
Вони ростуть і розвиваються, але зберігають вроджену здатність
вбирати і запам'ятовувати величезну кількість інформації. Підприєм-
цю теж варто шукати нові відомості, збирати нові ідеї, рости. Ніколи
не припиняйте шукати. І прагніть витягти краще для вашого зростан-
ня.

Тâîðці. Дітвора -меткий народець. Вони постійно генерують нове.
Знаходять якийсь предмет і тут же придумують для нього нову функ-
цію. Легко виробляють нові рішення для проблем по мірі їх появи.
Діти не бояться помилитися і на все мають свою думку. Підприємцям
варто бути такими ж безстрашними і не менш винахідливими в своє-
му підході до роботи та бізнесу.

кîммуíікàбåльíîñòь. Коли дитина їде в літній табір, йде в новий
садочок чи школу, він першим ділом заводить нових друзів. Ставши
дорослішою, ми поступово втрачаємо можливість спілкуватися так
просто і легко, створювати нові відносини. Але, на самій-то справі, в
основі бізнесу як правило лежать відносини. Важливо спілкуватися,
дружити, дізнаватися більше про людей, які приходять у ваше життя.

діòи кîðиñòуюòьñÿ òим, щî у íих є. Коли дитина стикається з
якоюсь проблемою, вона використовує ті інструменти і знання, які  є
під рукою. Наприклад, якщо він хоче влізти на велике високе дерево,
часто використовує велосипед в якості драбини. Малому бізнесу
теж варто почати вміло використовувати всі інструменти, що у них є.
Немає офісу? Працюємо в кафе, або будинку. Не можете купити
дороге програмне забезпечення? Використовуйте Google Apps або
Open Office. Будьте винахідливими і задовольняйтеся тим, що є.
діòи зàлåæàòь âіä іíших. Діти залежать і один від одного, і від
дорослих в їхньому житті. Їм потрібна допомога, коли вони вчаться,
їх потрібно годувати і одягати. Від кого вони чекають допомоги? Від
нас з вами, звичайно ж. Підприємець залежить від своїх зв'язків,
прихильників, співробітників і інвесторів. Побудувати бізнес, не спи-
раючись ні на кого, практично неможливо, так що навіть найуспішні-
ші підприємці повинні звертатися за допомогою, коли їм це потріб-
но.

діòи зíàюòь, ÿк кðуòî пðîâåñòи чàñ. Пам'ятаєте, як з'їжджали на
велосипеді вниз з пагорба? Найвеселіші, гострі відчуття: швидкість і
вітер в обличчя. При веденні молодого бізнесу відчуття повинні бути
приблизно такими ж. Необхідно вміти ризикувати. Відчуйте, що
несетеся вперед з величезною швидкістю. Тільки не забувайте три-
мати руки на кермі.

діòи пðîбуюòь âñå. Ви, напевно, знаєте, що з вас ні до біса не
придатний музикант, поганий баскетболіст чи танцюрист. Поки ви
були маленьким, ви встигли все це спробувати. Але, ймовірно, зай-
малися цим із задоволення, просто, щоб веселитися з іншими діть-
ми. Підприємцям часто доводитися робити і те, в чому вони не особ-
ливо гарні. Взаємодія з людьми - не ваш коник? Але це ж не означає,
що вам плювати на ваших співробітників і систему заробітної плати?
Не володієте 1С? Але це не факт, що вам не доведеться з цим зіткну-
тися.

Гðîші íічîгî íå зíàчàòь. Діти віддають перевагу цукеркам, аніж
грошам. Принаймні, так було, коли ми були маленькими. Правда, це
не означає, що замість зарплати варто видавати снікерси. Це просто
говорить про те, що вам потрібно цінувати смішні, кумедні і навіть
милі речі. Адже гонитва за прибутком, хай одна з цілей вашого бізне-
су, але далеко не єдина.

діòи зíàюòь, ÿк ðîзâàæиòи ñåбå. Скільки разів ви помічали вашу
дитину або чужого, що грає сам з собою. Їм взагалі не треба, щоб їх
розважали. У них є іграшка, книга, телик, велосипед. Якщо вам
набридло те, що ви робите - не варто цим займатися зовсім. 

у сÏраву ТреБа вкласТи дуШу

ЦікавоЦікаво

www.smakolyky.com.uawww.smakolyky.com.ua
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АктуальноАктуально

в зâіòàх íàших äільíичíих, ÿкі
пîñòійíî äðукуюòьñÿ íà шпàльòàх
íàшîї гàзåòи, зàзâичàй òðàплÿюòьñÿ
з пîглÿäу кðиміíàліñòіâ íå òàкі-òî âæå
й âàæкі зàкîíîпîðушåííÿ, ÿк  ñімåйíі
ñâàðки. сàмå із-зà òàких зàкîíîпîðу-
шåííь булî зäійñíåíî близькî 240
âикликіâ â миíулîму ðîці. Ïðичиíîю
òàких ñâàðîк íàйчàñòішå є злîâæи-
âàííÿ àлкîгîлåм.

І за кожним статистичним записом в
журналі обліку дільничного часто
ховаються долі маленьких  мовчазних
свідків цих сімейних драм – дітей. Ці
події є для них психологічними травма-
ми, що сформують в майбутньому  їх
характер, назавжди залишаючись в
пам’яті чорними плямами.

На думку психологів батьки та діти
складають одне ціле, в якому батьки є
основою, базою для психічного розвит-
ку малюків. Вони рідко замислюються
над тим, як їх сварки позначаться на
психіці малюка, який повністю залежить
від батьків, атмосфери в сім'ї і ставлення
до нього. Почуття захищеності, випро-
бовуване дитиною в сім'ї, породжує в
ньому згодом впевненість в собі і довіру
до світу. А стабільність у відносинах
дорослих стає однією з необхідних умов
захищеності. Часті сварки і бурхливе
з'ясування стосунків у сім'ї призводять
до втрати малюком відчуття надійності і
захищеності. Їм опановує почуття триво-
ги, а затяжні конфлікти ведуть до ще
більш сильної психічної травматизації.
Дитина відчуває страхи, схильна до ніч-
них кошмарів, замикається в собі, стає
нерішучою, не може оцінити своїх здіб-
ностей.  Малюк любить обох батьків і

сприймає їх конфлікти та взаємні звину-
вачення як крах світу. 

Маленькі діти не можуть пояснити
причини конфлікту і в душі приймають
провину на себе. Мучаться, не вміючи
висловити свій стан, не вміючи поділи-
тися своїми переживаннями. Душевна
травма дитини може призвести до нев-
ротичних розладів - нічним енурезом,
тікам, страхам, розладам уваги і т.д. Всі
свої сили малюк витрачає на пережи-
вання стресової ситуації. Більш того,
сварки батьків можуть призвести до від-
чуження дитини, почуття неприязні до
батьків, яке може переноситися на
інших людей і стати стійкою характери-
стикою поведінки дитини. Багато батьків
вважають, що для дитини болючі тільки

відкриті конфлікти, – сварки, свідком
яких він є. Однак наявність невирішених
конфліктів нічого по суті не міняє. Ста-
ранно приховувана напруга, фальшива
ввічливість, емоційна відчуженість або
навіть ворожість, гробове мовчання под-
ружжя можуть бути значно більш руйнів-
ними для психіки дитини, ніж відкритий
скандал.

Звичайно,у кожній родині трапляють-
ся сварки. І це нормально. Але одні люди
використовують енергію сварки в кон-
структивних цілях, грамотно вислов-
люючи претензії один до одного і невідк-
ладно йдучи на примирення, а інші руй-
нують свої ж власні відносини,  викори-
стовуючи будь-яку відповідну можли-
вість для того, щоб «закотити» скандал
та  найстрашніше, – втягують у свої
сварки дітей.

ольгà Заїка

Готуємо разом!Готуємо разом!Народжуваність Народжуваність 

Дитячий майданчикДитячий майданчик

Розваги для найменших

сваряТься БаТьки -
сТраЖдаюТь дІТи

ПОЯВА ДИТИНИ� ВЕЛИКА РАДІСТЬ
Велика людина це та, яка не

втратила свого дитячого серця -
говорить давня мудрість. Дійсно,
діти - це найбільша і найвеличні-
ша сімейна радість в житті кожної
родини.  І неповторне відчуття
неосяжного щастя - це поява ніж-
ного, милого, дорогого малятка,
яке стане у майбутньому великою
людиною . 

Минулого 2012  року в нашому селі
106 щасливих родин дочекалися
лелеку, яка  принесла  їм цю  радість. 

Серед  народжених немовлят 50
дівчаток.

Найпопулярнішими іменами серед
дівчаток є Анна, Анастасія та Марія.
Також маленьким красуням  обирали
такі імена як: Ягуня, Стефанія, Єва,
Василина  та Злата.

Чоловіче населення нашої громади
поповнили 56 хлопчиків, серед яких
багато Максимів, Нікіт та Олександрів. Є
також Семен, Лев, Фелікс.

У трьох родинах наших односельців

з’явилися подвійна радість: в них наро-
дилися двійні.

Цікаво відзначити, що в минулому
2011 році було народжено також 106
немовлят, а ще роком раніше ця цифра
була навіть трішки більшою, а саме – 117
діток подарував нам 2010 рік. 

Тож, ми вітаємо щасливих батьків та
бажаємо малюкам рости всім на потіху,
та квітнути в щастячку..

ольгà Заїка

укðàїíці — ñпðàäàâíà хлібîðîбñь-
кий íàðîä, âіäòàк і òðàäиційíà укðà-
їíñькà кульòуðà  ґðуíòуєòьñÿ íà ціí-
íîñòÿх хлібîðîбñькîї пðàці òà шàíу-
âàííі хлібà. любîâ äî хлібà âіäîбðà-
зилàñÿ й у òðàäиційíîму мåíю укðà-
їíціâ, ÿкå у âñіх ðàйîíàх укðàїíи â
îñíîâíîму ñклàäàлîñÿ з хлібíих
ñòðàâ і бîðîшíÿíих âиðîбіâ. Цå і
òðàäиційíі âàðåíики, гàлушки,
гðåчàíики, ñîчíики, шулики, пîòàп-
ці, пðиñкàíці, млиíчики, і îбðÿäîâі -
кîðîâàй, кîðîчуí, лåæåíь, мàíäðи-
ки, пàñкà, гуñки, шишки.

сьîгîäíі пðîпîíуємî âàм ðåцåпò
òðàäиційíих  мучíих ñòðàâ âіä
æиòåльки íàшîгî ñåлà нàòàлії
лîмîíîñîâîї:

Пампушки до борщу
длÿ òіñòà :
0,5 л.ñиðîâàòки,
1 кг бîðîшíà,
50 г äðіæäæіâ,
щіпку ñîлі,
2 ÿйцÿ,
1ñò. лîæкà  цукðу,
2ñò. лîæки îлії,
З òåплих іíгðåäієíòіâ  ðîзчиíÿємî

íåñильíî кðуòå òіñòî, м’ÿкшå ÿк íà âàðå-
íики . Ïîñòàâиòи â òåплå міñцå  íà піâгî-
äиíи. кîли òіñòî зійäå, âиðîблÿòи  пàм-
пушåчки íà äåкî, змàщуючи бîчки îлією.

Зíîâу  ñòàâимî â òåплî щå íà піâгîäиíи.  випікàємî â ðîзігðіòій äухîâці. 
Ïîäàємî з чàñíикîâим ñîуñîм. 
Чàñíикîâий ñîуñ: íàòиðàємî 2 зубки чàñíику íà мілку òåðòку, äîбàâлÿємî  пîлîâи-

íу ñòîлîâîї лîæки îлії  òà 2 лîæки
кип’ÿчîї âîäи.   

Вареники  з капустою на пару:
длÿ òіñòà: ñиðîâàòкà 05 ліòðà;
ñîäи òà  ñîлі пî піâчàйíîї лîæки;
Зàміñиòи íåкðуòå òіñòî.
длÿ  íàчиíки гîòуємî кàпуñòу: íà

ñкîâîðіäку íàñипàємî ðіâíі чàñòи-
íи ñâіæîї òà кâàшåíîї кàпуñòи òà
îбæàðюємî íà îлії ðàзîм з цибу-
лåю.

виðîблÿємî âàðåíики òà âàðимî
íà пàðу íà 7-8 хâ.   Ïîäàємî
пîñмàчåíими зàæàðåíими шкâàð-
кàми з цибулåю. смàчíîгî!

СМАКОТА ПО ПЕТРОПАВЛІСЬКІ
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олåгà Гðигîðîâичà кðàâчåíкà –
зàñòупíикà ðåäàкòîðà гàзåòи

“Тðибуíà Ïåòðîпàâліâñькîї  Бîðщàгіâки”
Бажаємо  щастя і достатку, ясного неба і тепла,

В житті Вам злагоди, достатку, щоб доля світлою була.
В роботі успіху, везіння, у справах – вічного горіння.

Від душі любові Вам бажаєм і хай Господь у всім допомагає!
З пîâàгîю кîлåкòиâ ðåäàкції

Народний календарНародний календар СпортСпорт

24 сІЧня - 
ФедосІя-весняка

Назва пов'язана з ім'ям ченця
Феодосія Великого, уродженця
малоазійської області Каппадокії,
який багато зробив для розвитку
монастирських гуртожитків. Помер
у 529 р. Цієї пори часто поверта-
ється тепло, тож "Феодосієве
тепло - на ранню весну пішло".

Михаїла клоÏськоГо
За ім'ям юродивого, який жив у

Клопському Троїцькому монастирі,
неподалік Новгорода в XV ст.,
Михаїл був сином українця Дмитра
Боброка-Волинського, героя Кули-
ковської битви, й Анни Іванівни,
сестри Дмитрія Донського.

25 сІЧня - ТеТянин день
Назва походить від імені мучени-

ці Татіани, що жила в Римі в III ст.
Цей день став святом студентства,
бо в 1755 році імператриця Єлиза-
вета заснувала в Москві універси-
тет. "На Тетяну з'явиться сонечко
рано - до раннього прильоту пта-
хів". "Сніг на Тетяну - літо дощове".

26 сІЧня - 
якова нуБІЙськоГо

Жив у IV ст., шанувався як чудо-
творець, здатний воскрешати
мертвих.

27 сІЧня - нІни,
ÏросвІТниЦІ ГруЗІї

Відомо, що вона жила в IV ст.
Потрапила в Іверію (так звалася
тоді Грузія) як невільниця-полонян-
ка. Досягла великої шани, виліку-
вавши хворого малюка. Потім вилі-
кувала царицю іверців і навернула
її до християнства. Незабаром і
сам цар хрестився. Все своє
життя, аж до смерті в 335 р., Ніна
проповідувала християнство і саме

при ній більша частина грузинсько-
го народу прийняла християнство.
Церква приєднала її до лику рів-
ноапостольних.

28 сІЧня - оддання 
Чи видення

Пов'язується з вірою в те, що
люди можуть "давати дання", тобто
насилати хвороби та всілякі нелади
в родину і господарство. Але проти
цього існують різноманітні примо-
ви та багато інших прийомів. Ска-
жімо, якщо хочуть позбавитися
насланої порчі, то кажуть: "Твоє
даннє на моє одданнє", тобто, що
бажаєш іншому, то нехай повер-
неться тобі.

29 сІЧня - ÏоклонІння
вериГаМ аÏосТола ÏеТра
Вериги - це кайдани, ланцюги та

інші металеві предмети, які носили
віруючі люди "для приборкання
плоті". Свято встановлено на честь
події 42 р. Тоді за проповідь учення
Ісуса Христа апостола Петра кину-
ли у в'язницю, зв'язавши двома
ланцюгами. Вночі, напередодні
суду, ангел Господній зняв із нього
ланцюги-вериги і вивів із в'язниці.
Вериговий день здавна відомий
також під назвою "Петра-покор-
му", оскільки треба було утримува-
ти свійську худобу на зимових кор-
мах ще другу половину зими.

30 сІЧня - 
анТона-ÏереЗиМника

Цим днем завдячуємо преподоб-
ному Антонію Великому, якого вва-
жають засновником братства чен-
ців. Жив у III ст. У сільському побуті
через погодні умови одержав ім'я
Перезимника. "Перезимник по -
дасть надію: утеплить, а потім
обмане - все морозом візьме".

якщо сІЧень МокриЙ І Зякщо сІЧень МокриЙ І З
вІдлиГаМи вІдлиГаМи –– ЧекаЙ холодноГо лІТаЧекаЙ холодноГо лІТа

В четвер, 17-го січня, на футбольних ста-
діонах столиці та Київської області відбули-
ся матчі першого туру 18-го Меморіалу
памяті видатного голкіпера "Динамо" –
Олега Макарова. У турнірі беруть участь 16
команд, що були розбиті на три групи. 

До групи нашої місцевої "Чайки" потрапив
давно відомий її вболівальникам суперник -
Вишгородський "Діназ", а також "ФК Бара-
ші" Житомирської області, пісківський
"Рубін" та ще одна команда з Київської
області  – ФК "Володарка".

"Фк Бàðàші" - "рубіí"
Обидві команди були настроєні на те, аби

взяти всі можливі очки після цього матчу. "ФК
Бараші" мають у своєму складі чимало швидких
та фізично сильних гравців, які майже весь матч
вигравали силову боротьбу, а також двобої на
"другому поверсі". Пісківці ж, у свою чергу, могли
протиставити їм зіграність складу та більш тех-
нічних гравців, яким майже завжди вдавалося
перегравати своїх опонентів завдяки дриблінгу
та обігрувати їх на маленькому клаптику поля. Та
"розмочити" рахунок
першими змогли все
ж таки наші гості з
Житомирської обла-
сті. Після досить ціка-
вої комбінації під
саму завісу тайму,
Ординському вдало-
ся замкнути передачу
та відкрити рахунок у
матчі (1:0). І взагалі
"ФК Бараші" контро-
лювали м’яч весь
пер ший тайм і лише
іноді дозволяли су -
пернику вийти зі
своєї половини аби
зробити кілька своїх
атак, які у першому
таймі ні до чого суттє-
вого так і не привели. 

Початок тайму другого також нічим новим не
здивував. Гості з Житомирської області контро-
лювали мяч, час від часу створюючи моменти, які
реалізувати так і не вдалося. Та все змінилося
приблизно з середини другого тайму. "Рубін"
після кількох замін, зроблених їхнім тренером,
таки зміг захопити ініціативу. І на 79 хвилині
матчу після прориву до штрафного майданчика
нападника "Рубіну" гості сфолили і арбітр без
роздумів вказав на одинадцятиметровий удар,
який без жодних проблем реалізував Антоненко,
тим самим зрівнявши рахунок (1:1). Після цього
гра повністю вирівнялася і здавалося, що все
йшло до її завершення саме за такого рахунку. Та
під завісу матчу все ж “Рубін” вийшов вперед.
Луцьков прорвався крізь захист суперника та
завдав точного удару в кут воріт (1:2). Тож
"Рубін"– перша команда, що здобула 3 очки у
турнірі саме на "Козак Арені".

"Чàйкà" - "вîлîäàðкà"
Того ж дня, дещо пізніше, Петропавлівська

"Чайка" не без проблем, але досить впевнено
переграла команду з Київської області "Воло-
дарку. 

Перший тайм пройшов з чималою кількістю
моментів, зокрема біля воріт гостей. Та загалом
команди грали досить обережно, придивляю-
чись одна до одної.  Тож, незважаючи на досить
небезпечні атаки, які проводила "Чайка", відкри-
ти рахунок у першому таймі так і не вдалося. 

Другий тайм дещо здивував. Особливо його
початок, адже гостям вдалося переломити гру на
свою користь і навіть забити швидкий гол. Вже на
шостій хвилині другого тайму м’яч у ворота
забив Семеній, відкривши лік голам у цьому
матчі (0:1). І, чесно кажучи, саме цей забитий гол

став переломним моментом всього матчу. Адже
після нього "Чайка" почала грати набагато впев-
неніше.  Повністю захопивши контроль над грою,
її футболісти  постійно насідали на ворота супер-
ника і просто "притисли" їх до власного штраф-
ного майданчика. Лише іноді гостям таки вдава-
лося вирватись та ні до чого суттєвого це так і не
привело. А от господарям вдалося забити. При-
чому – тричі. І всі три мячі потрапили у ворота зі
стандартів, або ж після їх розіграшів. А саме:
після штрафних ударів. М’ячами відзначилися
Бляхарський та Трасковський, які на двох забили
три голи, зробивши рахунок (3:1). 

"рубіí" - "вîлîäàðкà"
Матч між пісківським "Рубіном" та “Володар-

кою” обіцяв бути досить цікавим, адже зустріча-
лися приблизно рівні за силою суперники.
Щоправда після першого туру розташувалися
вони в різних кінцях турнірної таблиці, адже
"Рубін" здобув три очки, а "Володарка" після
поразки від "Чайки" не здобула жодного. Та після
цього матчу було три варіанти наступного роз-
витку подій. Або ж вони наздогнали суперника,

або "Рубін" відірвався б
ще далі, чи у разі нічиєї
все залишилось би
незмінним. 

Матч розпочався при-
близно об 11 годині та
хоча він і обіцяв бути
цікавим, перша полови-
на зустрічі була дещо
нудноватою. Команди
грали обережно та
майже безпомилково.
Мабуть, саме тому ніхто
з команд так і не зміг
розмочити рахунок і
перший тайм закінчився
за нульової нічиєї (0:0).

Все найцікавіше ста-
лося у другій 45-хвилин-
ці. Завдяки дублю Коліс-

ника пісківцям вдалося повести в рахунку (2:0).
Та, зрештою, вони не лише не перемогли, а й
дивним чином поступилися. Голами за "Воло-
дарку" відзначилися Рабченюк та Семеній(2).
Тож матч закінчився з рахунком (2:3).

"Чàйкà" - "діíàз"
У цьому матчі зустрілися старі суперники, які є

гідними конкурентами , як у чемпіонаті Київської
області, так і в різних обласних турнірах. Сильні-
шого у цій парі однозначно назвати не можна
було. І хоча по очним зустрічах більше перемог
за останні роки все ж таки здобула "Чайка",
"Діназ" також перемагав, причому у матчах дуже
важливих. Взяти хоча б фінал кубка області, коли
вишгородці переграли наших хлопців з мінімаль-
ним рахунком (1:0). Тож, зважаючи на це, матч
безперечно мав бути цікавим. 

Так і сталося. Перший тайм був переповнений
чималою кількістю цікавих моментів, небезпеч-
них атак та потужних ударів з різної відстані.
Набагато впевненіше виглядала "Чайка", котра
мала дійсно чудові моменти аби таки відкрити
рахунок у матчі. Та чи то поперечка, чи вдала гра
голкіпера протягом всього матчу заважала зро-
бити те, чого петропавлівцям хотілося. Та пер-
ший тайм закінчився з рахунком (0:0).

У другому таймі гра набула дещо іншого пово-
роту. Активніше атакували гравці "Діназу" і після
однієї з таких атак  захисник "Чайки" сфолив у
власному штрафному майданчику. Арбітр при-
значив пенальті. Здавалося ось 100% момент
аби відкрити рахунок і "Чайка" ось-ось буде
поступатися своєму прямому конкуренту. Та
після удару стійка зіграла вже на нашу користь і
рахунок так і залишився сухим (0:0). Саме таким
він протримався до фінального свистка. 

Ігîð ЧерниШ

ЧАЙКА РОЗПОЧАЛА З ПЕРЕМОГИ

Мàмà вàлåðіÿ Шâåцÿ – нàòàліÿ  äÿкує
âñім, хòî äîпîміг їх ðîäиíі  â лікуâàííі
âàæкîгî íåäугу ñиíà. Зàâäÿки зуñиллÿм
мåäикіâ òà кîшòàм, пåðåðàхîâàíим
íåбàйäуæими люäьми, âіðуñ, ÿкий пîñòà-
âиâ піä зàгðîзу æиòòÿ хлîпцÿ, буâ пîбîðå-
íий. Тà, щîб пîâåðíуòиñÿ  вàлåðію äî зâи-
чàйíîгî æиòòÿ, íåîбхіäíà òðиâàлà òà кîш-
òîâíà ðåàбіліòàціÿ, òîму щî òілî хлîпцÿ
зàлишàєòьñÿ бåз ðуху.   

Тîæ пðîхàííÿ äî âñіх, хòî мîæå äîпî-
мîгòи, – íå лишàйòåñÿ îñòîðîíь біäи
вàлåðіÿ Шâåцÿ, бî äîлÿ хлîпцÿ й äîñі

пîòðåбує âàшîї учàñòі.
рåкâізиòи äлÿ пåðåкàзу кîшòіâ: р/ð: 37396983004, МФо 322669 â

«ощàäбàíку», код 09322277, склÿð нàòàлії вàñиліâíі.
Ïðизíàчåííÿ плàòåæу: блàгîäійíий âíåñîк íà ðàхуíîк № 4048
оòðимуâàч: ТвБв  № 10026/0845, Тåл.: (050) 859-96-80 
Зàâчàñíî äÿкуємî зà ðîзуміííÿ òà äîпîмîгу.

МилосердяМилосердя

доля хлоÏЦя ÏоТреБуЄ ваШої уЧасТІ

ВітанняВітання

СпівчуттяСпівчуття
Редакція газети “Трибуна”, виконком Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради глибоко сумують з

приводу передчасної смерті сільської поетеси  Надії Іванівни Серьогіної, що сталася на 71 році життя.
Перестало битися серце доброї, душевної людини, чудової матері, найкращої бабусі,  талановитої пое-
теси. 

Усі, хто знав Н.І.Серьогіну, любили і поважали  її за чуйне ставлення до людей, велику душевну щед-
рість, мудрість й оптимізм.

Висловлюємо глибоке співчуття близьким та рідним покійної.

СТАНЬ ЧЕМПІОНОМ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇСТАНЬ ЧЕМПІОНОМ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ
БОРЩАГІВКИ З ШАШОК!БОРЩАГІВКИ З ШАШОК!

о 10.00 ГодинІ 2 люТоГо в акТовІЙ ЗалІ сІльської ради Буде
Ïроведено ÏерШІсТь села З ШаШок, в якІЙ роЗІГруваТиМуТься
Три ÏриЗовІ МІсЦя як серед ЧоловІкІв, Так І серед ЖІнок. 

ÏереМоЖЦІ БудуТь наГородЖенІ диÏлоМаМи Й ÏриЗаМи. 
ВИКОНКОМ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ОголошенняОголошення

ÏоЗдоровляЄМо 
З днеМ народЖення!


