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29 січня 1918 року в бою поблизу стан-
ції Крути, за 130 кілометрів від Києва,
проти 4-тисячної більшовицької армії
Михайла Муравйова виступили малочи-
сельні загони Української Центральної
Ради.

Серед захисників були і зовсім юні
хлопці - п’ятнадцяти- та вісімнадцятиріч-
ні студенти й гімназисти.

Бій був нетривалий, але своє завдання
загін Центральної Ради виконав – він
застопорив рух більшовицької армії у
напрямку Києва.

Головна ж трагедія сталася вже після
того, як основна частина захисників від-
ступила до столиці. Невеличкий загін
гімназистів, який ніс чатування наприкін-
ці оборони, не встиг відступити разом із
усіма. Хлопці потрапили у полон та були
страчені вояками Муравйова.

У зв’язку з 95-літтям події біля Мемо-
ріалу загиблим в Чернігівській області
відбувся мітинг, в якому взяли участь
багато представників політичних сил
України. На заході побували й жителі
нашого села. 

– Для кожного з нас, – говорить меш-
канець Петропавлівки Анатолій Ковін-
ченко, – подвиг захисників, які загинули
під Крутами, є яскравим прикладом
патріотизму, священної любові до Бать-
ківщини, до рідної землі, яку усі ми готові
захищати до останнього подиху. Завдя-
ки саме таким прикладам  наша Україна
є незалежною й духовно сильною.  

в основі діяльності –
турбота про майбутнє

З засідання виконкому  З засідання виконкому  

До Дня пожежника До Дня пожежника 

ВОГнеБОрЦі ДО ВиЇЗДУ ГОтОВіВОГнеБОрЦі ДО ВиЇЗДУ ГОтОВі

навіть побіæний поглÿä на порÿäок
äенний першого в нинішньому році
засіäаннÿ виконкому Ïетропавлівсько-
Борщагівської сільської раäи, ÿке віä-
булось 25 січнÿ в актовій залі, перекон-
ливо засвіäчив: справ у сільській раäі,
ÿк і завæäи, äуæе багато. Ïричому сто-
суєтьсÿ це всіх сфер æиттєäіÿльності
громаäи.

Утім, варто назвати питання, які стали
найголовнішими: про перспективи соці-
ального, економічного та культурного роз-
витку Петропавлівсько-Борщагівської
сільської ради на 2013 рік, про виконану
роботу по охороні громадського порядку
на території сіл Петропавлівська Борщагів-
ки і Чайки спецзагоном “Дельта плюс” в
2012 році, про стан розгляду звернень гро-
мадян у виконкомі сільської ради, про роз-
гляд питань опіки й піклування при вико-
навчому комітеті в 2012 році тощо. Усі ці
напрямки роботи є важливими чинниками
добробуту людей, громадського життя й
розміреного функціонування усіх служб
наших сіл.

З першого питання сільський голова
Олексій Кодебський проінформував учас-
ників засідання про намічені перспективи
подальшого розвитку наших населених
пунктів. Зокрема, передбачено завершен-

ня будівництва Центру творчості дітей, а
також дитячого садка на 150 місць, зве-
дення Петропавлівсько-Борщагівської
медамбулаторії, установлення освітлення
на сільському стадіоні, ремонт доріг тощо.

Плануємо розпочати роботи з благоус-
трою берегів річки Нивка, установки
пам’ятного знака нашого села, ремонту
парканів на кладовищах, підведення води.
Будемо й надалі докладати зусиль щодо
розвитку фізичної культури і спорту.   

Вів засіäаннÿ Олексій Коäебський

Щоäенно ми щось плануємо,  при-
ймаємо ÿкісь рішеннÿ. Частіше не
сильно ваæливі і ÿкі стосуютьсÿ лише
нас , моæливо ще близьких нам
люäей. та є такі рішеннÿ, прийнÿттÿ
ÿких резонансно  впливає   на äолі
багатьох люäей і навіть рÿтує æиттÿ
інших.

Саме таке рішення було прийнято на
сесії сільських депутатів в  травні 2008
року.   Саме тоді з ініціативи В.Г.Пархоню-
ка та за підтримки сільської ради було
вирішено утворити пожежну частину на
території сіл Петропавлівська Борщагівка
та Чайки. Ідея створення такої частини
напрошувалася сама, тому що населення
сіл зростає швидкими темпами, а  період,
за який доїжджає рятувальна бригада з м.
Вишневого, в той час, коли кожна секунда
на рахунку – фатально довгий.  Тому було
розроблено штатний розпис, за допомо-
гою активістів громади знайдене  присто-
соване  приміщення, закуплена техніка . А
далі розпочалися будні пожежників,
наповнені тривожним очікуванням та
героїчними перемогами над багряним
полум’ям.  За цей час було багато викли-
ків та багато сказано слів вдячності на їх
адресу за їх професіоналізм та швидкість
реагування на виклик.

На сьогодні це сформована частина, в
складі якої  вісім пожежників, що не раз

вже пройшли через полум’я. Хочеться від-
значити таких бійців як   Павленко О.К.,
Макаренко М.К., Борецький О.М., Шва-
біцький В.С.,  професіоналів, хто на про-
тязі довгих років роботи доводить, що
професія пожежника – це покликання
рятувати. Їм притаманні  такі якості як від-
вага, готовність прийти на допомогу , від-
чуття самопожертви.  

Ïроäовæеннÿ на 2 стор.

Волоäимир Ïархонюк – керівник
протипоæеæного піäрозäілу

КрУти КрУти ––
симВОл несКОренОстісимВОл несКОренОсті

Ïроäовæеннÿ на 2 стор.

Учасники мітингу в с.Крути Віталій Штур-
хецький, Анатолій Ковінченко, Олег Гузенко
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Громадський порядокГромадський порядок

Вæе äругий рік на території Ïетро-
павлівської Борщагівки провоäитьсÿ
робота з піäтриманнÿ налеæного
громаäського порÿäку спецзагоном
“Дельта плюс”. Ïро це  на остан-
ньому засіäанні виконкому сільської
раäи äоповів заступник команäира
Ïетро Данько.

Зокрема він відзначив, що основна
робота спецзагону здійснювалась у
патрулюванні вулиць, у місцях найбіль-
шого скупчення населення, особливо
молоді. Цим займались  в різні години
доби 5 бійців загону. Про результатив-
ність  охорони громадського порядку в
2012 році свідчать такі дані: було здій-
снено 1046 виїздів на виклики грома-
дян. А це і порушення громадського
порядку, тиші, сімейні конфлікти, роз-
пиття спиртних напоїв тощо.

Зокрема, щодо останнього, то тут
зафіксовано найбільше порушень – 451
випадок. Складено 78 протоколів за
ст.178 . І це вимагає відповідних дій з
боку не тільки спецзагону, а й дільнич-
них міліціонерів села. Особливо щодо
здійснення профілактичних заходів.
(Ïро це ми розповімо в оäному з
наступних номерів нашої газети –
реä.).

Але не тільки цей пункт зафіксував
порушення громадського порядку.
Виявлено і 85 випадків появи мешкан-
ців у нетверезому стані в громадських
місцях. Мали місце і порушення щодо
тютюнопаління, яких виявлено 33.
Складено 25 протоколів по ст.175-1.    

Неабияку частку роботи займали й
“розбірки” сімейних конфліктів. Як пра-
вило вони проходили в результаті роз-
пиття алкогольних напоїв і забирали
чимало часу в бійців загону.

Серед інших правопорушень у 2012
році зафіксовано 39 бійок, скоєно 16
пограбувань, вчинено 25 випадків дріб-
ного хуліганства. Бійцями підрозділу
затримано за порушення громадського
порядку та скоєння злочинів 810 осіб, із

них 65 доставлено в кімнату міліції, 10
затриманих доставлено до ЦСВМ.

Всі виклики, які мали місце в минуло-
му році в селах Петропавлівській Бор-
щагівці і Чайках реєструються в “Жур-
налі обліку викликів” та у відомості
результатів роботи спецзагону.

Постійним завданням бійців пішого
патруля та автопатруля, – як підкреслив
Петро Данько, – є забезпечення та
контроль громадського порядку на
території школи, дитячого садка, дитя-
чих майданчиках та в районі сільського
ставка. Здійснювалася охорона гро-
мадського порядку під час проведення
матчів на сільському стадіоні, відзна-
чення Дня села.

Бійці спецзагону багато уваги приді-
ляли питанням дотримання правил бла-
гоустрою на території наших населених
пунктів. Зареєстровано 94 порушення
під час відпрацювання.

Крім того бійцями спецзагону влаш-
товувались засідки та проводились
рейди в різні години доби по виявленню
громадян, схильних до вживання нар-
котиків та їх розповсюдження.

Отже, і вдень, і вночі несе службу
спецзагін “Дельта плюс”. Тому й гро-
мадський порядок підтримується
належним чином.

михайло ГриЩенКО

і ВДень, і ВнОЧіі ВДень, і ВнОЧі

Приємним є те, що у
пожежній бригаді працюють
цілими династіями і сини
беруть приклад з батьків та
розпочинають свій ранок  з
перевірки бойової техніки та
очікування виклику, щоб знов
рятувати чиєсь майно, а іноді
і життя від “червоного півня”.  

Щороку 29 січня відзнача-
ється День працівників
пожежної охорони України.
Цього  дня ми вітаємо бійців
пожежної частини Петропав-
лівської Борщагівки зі святом. На вас
покладено нелегку та дуже почесну
місію – захищати нас від вогняного

лиха. Бажаємо вам здоров'я і наснаги у
вашій нелегкій професії та  поменше
записів у журналі викликів.                                                                                                                                                                

Ольга ЗАЇКА

Ïочаток на 1 стор.
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НовиниНовини районурайону

24 січня відбулося представлення нового голови  Києво-Свя-
тошинської районної державної адміністрації  Володимира
Пака, презентувати якого приїхав Анатолій Присяжнюк – голо-
ва облдержадміністрації, а також Олександр Заєць – колишній
голова   Києво-Святошинської районної державної  адміністра-
ції, а нині перший заступник обласного голови. Перед тим, як
представити нового голову, Анатолій Присяжнюк подякував
О.Зайцю за плідну роботу на цій посаді. Нагадаємо, що за час
його головування він вивів район  на друге місце в області. 

Після привітання Володимир Пак звернувся до присутніх з
промовою, в якій пообіцяв зберегти минулі здобутки району . А

також  зауважив , що докла-
де максимум зусиль, щоб
вивести район на перше
місце. На представленні
нового голови Києво-Свято-
шинської районної держав-
ної адміністрації  Володими-
ра Пака був присутній
О.І.Кодебський, голова Пет-
ропавлівсько–Борщагівської
сільської ради.

інф. “трибуни”.

Автобіографічна довідка: Голова Києво-Святошинської
районної державної адміністрації Пак Володимир Ігорович
народився 18 серпня 1984 року в м. Львів. Освіта вища. Закін-
чив Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка у 2007 році за спеціальністю економіст-міжнародник, пере-
кладач з англійської мови.

З вересня 2004 року по травень 2005 року працював заступ-
ником директора з комерційних питань в ТОВ «Прес-брук». З
травня 2005 року по січень 2011 року –   генеральний директор
цього підприємства.

З  січня по 5 грудня 2011 року  -  керівник апарату Бориспіль-
ської районної державної адміністрації. Член Партії регіонів.

З 6 грудня 2011 року перший заступник Бориспільської
районної державної адміністрації.

З січня 2013 року – голова Києво-Святошинської районної
державної адміністрації.

НОВОПРИЗНАЧЕНИЙ ГОЛОВА
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОЇ  РДА –

ВОЛОДИМИР ПАК

До Дня пожежника До Дня пожежника 

Готує машину äо виїзäу микола макаренко

З засідання виконкому  З засідання виконкому  

Про підсумки роботи щодо охорони
громадського порядку на засіданні
доповів заступник командира загону
“Дельта плюс” П.В.Данько, а про стан
розгляду звернень громадян присутніх
проінформувала секретар виконкому
Ю.Д.Родіна. Також уважно й
відповідально обговорили учасники
засідання питання роботи ради опіки й
піклування, про що розповіла Оксана
Лихота. З зазначених питань було
прийнято відповідні рішення.

Крім того на засіданні йшла мова й
про нові державні акти в чинному
законодастві у питаннях будівництва й
архітектури. Про це розказала
присутнім архітектор сільської ради
Т.І.Резванюк. Також розглянуто заяви

мешканців щодо надання дозволу на
погодження місцерозташування
об’єктів підприємницької діяльності.

слово має Оксана лихота

Ïочаток на 1 стор.

В ОснОВі ДіЯльнОсті –
тУрБОтА ÏрО мАйБУтнє  

Доповіäає Ïетро Данько

Що таке роäина äлÿ коæного з нас – це
äобре слово мами, піäтримка тата, тубо-
та бабусі, муäрість äіäусÿ. Це велика
сила за плечима. і ÿк äобре, ÿкщо роäина
в тебе є та ÿк   ваæко, коли її немає.
наскільки холоäним і байäуæим, чуæим
зäаєтьсÿ навколишній світ тим, хто немає
роäинного тепла, турботи й ласки?

В останні роки в Україні катастрофічно зро-
стає кількість дітей, які за певних обставин
лишаються поза сімейним вихованням,
позбавляються батьківської опіки. Причин
тому безліч, і не обов’язково це смерть бать-
ка чи матері. Серед дітей, які перебувають на
обліку в органах опіки і піклування, лише
десяту частину становлять біологічні сироти,
решта – це діти, які стають сиротами при
живих батьках, так звані соціальні сироти, і
для них слово  «родина» має зовсім розмите
значення.Багатьох  діток-сиріт нашого  рай-
ону  проводять своє дитинство в стінах
дитячого будинку. 

Міжнародний досвід державної опіки над
дітьми засвідчує поступову відмову держав,
що мають гуманістичне спрямування соці-
альної політики, від інтернатних форм утри-
мання дітей, позбавлених батьківського
піклування, орієнтацію на створення та підт-
римку сімейних форм опіки. Усиновлення
дітей-сиріт та встановлення над ними опіки в
Україні були і залишаються пріоритетними
варіантами влаштування долі дитини, зали-
шеної без батьківської опіки. Поряд з тим
провадиться робота по створенню альтерна-

тивних закладів для дітей, позбавлених бать-
ківського піклування. У першу чергу це стосу-
ється розвитку сімейних форм влаштування
таких дітей: дитячих будинків сімейного типу
та прийомних сімей. Саме їх створенню нині
велику увагу й приділяє керівництво як обла-
сті, так і нашого району у рамках проекту
губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка
«Кожній дитині - родину». 12 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
вже виховуються у двох таких родинах –
Колод (Шпитьки) та Дебелинських (Боярка),
8 – у трьох прийомних сім’ях.  А 3 грудня вже
й Личанка вітала гостей – губернатора Київ-
щини Анатолія Присяжнюка, начальника
обласної служби у справах дітей Сергія Анд-
ріяша, голову Києво-Святошинської райдер-
жадміністрації Олександра Зайця, першого
заступника голови райдержадміністрації
Миколу Шкаврона, голову райради Володи-
мира Луцюка, заступника голови райдержад-
міністрації Анатолія Іскоростенського,
Личанської сільської голови Інни Халматової,
які взяли участь в урочистому відкритті двох
будинків сімейного типу для родин Гавенків і
Дехтяренків. 

Можливо знайдеться і в нашому селі роди-
на, яка погодиться поділитися родинним
затишком та любов’ю з дітками,  для яких
слово «родина» це лише назва дитячого
будинку у місті Боярка. Вони чекають можли-
во саме на вас.

Ольга ЗАЇКА

Залежить від насЗалежить від нас

ПОДІЛІТЬСЯ ТЕПЛОМ СВОГО СЕРЦЯ

На допомогу громаді На допомогу громаді 

екстрена 
меäична äопомога 

З метою покращення якості надання екстрених медич-
них послуг в Київському обласному центрі екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф організовано
роботу «гарячої телефонної лінії» (тел.. 044-489-34-26),
через яку громадя-
ни зможуть опера-
тивно повідомляти
про факти нена-
лежної роботи
медичних служб та
конфліктні і над-
звичайні ситуації з
медичних питань. 

інф. “трибуни”.

Об’яваОб’ява

Оголошуєтьсÿ конкурс
на оренäу неæитлового
приміщеннÿ загальною
площею 13 кв.м. кому-
нальної власності терито-
ріальної громаäи  с.Ïет-
ропавлівської Борщагів-
ки(аäмінбуäинок) по вул.
Я.муäрого,1-А. 

З пропозиціÿми зверта-
тисÿ äо сільської раäи:

406-51-64,

276-62-11

Виконком сільської раäи.
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СемінарСемінар

ЗДОрОВ’Я Дітей – ЗАВДАннЯ нАДВАжлиВе

нещоäавно  в  Ïетропавлівсько-Борща-
гівській загальноосвітній школі віäбувсÿ
районний семінар пеäагогів-організаторів.
такі семінари   прохоäÿть систематично,  піä
час них  пеäагоги мають моæливість поäіли-
тисÿ своїм äосвіäом та щось почерпнути
äлÿ себе.

Тема семінару: «Здорові діти - здорова нація.
Створення здоров’язберігаючого середови-
ща». Не випадково для розкриття цієї тематики
була обрана саме  Петропавлівсько–Борща-
гівська загальноосвітня школа, яка входить  у
Всеукраїнську мережу  шкіл сприяння здоров’ю
і має неабиякі здобутки в цій області.  

Розпочала роботу семінару  Гончарук Тетяна

Василівна, методист районного методичного
центру відділу освіти.

– На базі школи, – відзначив директор школи
Татуревич М.О., – працює багато різноманітних
гуртків, спортивних секцій: тхеквондо , кікбок-
сінгу, секція лижних гонок, великий та малий
теніс.  До послуг старшокласників працює зал
силових видів спорту. Великою гордістю є фут-
больна команда школи « Лідер», яка  і є лідером
у своїй віковій категорії. Велика робота ведеть-
ся адміністрацією школи та підтримується сіль-
ською радою для заохочення спортивних тре-
нерів працювати з дітьми села. Серед  наших
тренерів  є чемпіони світу та заслужені тренери
України  Гусін Леонід
Володимирович,
По пов Олександр
Володимирович.
Така ро бота дала
свій результат:
серед випускників
школи є чемпіон
світу по кікбоксингу
Олександр Попов,
чемпіонка України
по тхеквондо Анна
Ліхаманова, чем-
піонка світу по кік-
боксингу Наталія
Бірюк .

Звичайно, спор-
тивний розвиток
дуже важливий, але
не менш важливим
залишається збе-

регти те здоров’я , яке дано дитині. Про це
також йшла далі мова. У своїй доповіді Бонда-
ренко Г.М., заступник директора з виховної
роботи, підкреслила: 

– Здорова дитина – це та, яка живе у емоцій-
но–сприятливому середовищі. Цьому також
приділяється велика увага з боку наших педаго-
гів,  девіз яких такий: « Дитина  в стінах школи не
повинна готуватися до життя, вона повинна
повноцінно жити.» Саме тому ведеться велика
гурткова робота на базі школи, де кожна дитина
може знайти себе і розвинути свій талант.      

Підтвердженням цих слів стали слова  Тетя-
ни Василівна Гончарук, методиста району, яка
сказала, що 90% районної гурткової роботи

ведеться саме в Петропав-
лівсько-Борщагівській
школі.

Паралельно з гуртковою
роботою діє учнівське
самоврядування , шкільний
парламент «Зорецвіт»,
робота якого  спрямована
на розвиток ініціативи та
організаторських здібно-
стей у дітей. Про його
роботу доповіла учениця
11 класу та президент
шкільного парламенту Аня
Гащенко. На ділі ж цю діяль-
ність можна було побачити
у ході “гри-експрес”,
запропонованої лідерами
парламенту  педагогам-
організаторам , в ході якої
вони, подорожуючи по різ-

них станціях , мали можливість пройти різні
майстер–класи  та  відучити себе  в ролі  дизай-
нерів, поетів, художників і танцюристів.

Потрібно зазначити, що роль ведучих та вчи-
телів  на кожній станції взяли на себе учні, ліде-
ри учнівського самоврядування  і справилися з
цим “на відмінно”.

Семінар пройшов на високому професійно-
му рівні, залишивши у кожного з учасників масу
позитивних емоцій і корисних нотаток для
роботи. А це означає, що задуманого було
досягнуто повною мірою.

світлана леВЧенКО

ліäери парламенту “Зорецвіт”: 
Олексанäра мельниченко й Анÿ  Гащенко 

Учасники семінару беруть участь у майстер-класі

Пам’яті поетесиПам’яті поетеси

ЖИТТЯ ДУХОВНОГО ВИСОТА
Нині всі ми, хто знав Надію Іва-

нівну Серьогіну, з глибоким сумом
згадуємо людину, чиє життя, з
одного боку духовно багате, а з
іншого – вистраждане, сповнене
неабиякими негараздами, стало
взірцем для наслідування для
багатьох мешканців як Петропав-
лівської Борщагівки, так і далеко
за її межами. Бо стільки доброти,
людяності і віри, скільки було саме
в цієї неймовірно духовно високої
жінки, зустрічаємо як Божествен-
ну благодать.

...Якось ранкової пори у двері
редакції “Трибуни” несміливо посту-
кали. На порозі стояла гарна з сиви-
ною на скронях середнього віку
жінка – трохи збентежена, але з доб-
рою усмішкою й щирим поглядом
карих очей, що випромінювали теп-
лоту, радість і не одразу помітну якусь
таїну.

– Можна до вас? – ввічливо зверну-
лась відвідувачка.

Природна сором’язливість і певна
скутість свідчили, що їй в житті не
доводилось ще бувати в редакції.

– Я принесла вірш, – несміливо від-
рекомендувавшись ледь чутно про-
мовила Надія Іванівна. – Хотіла б, що
ви його прочитали...

Лише прочитавши заголовок вірша
“Не тужи, калинонько!”, я зрозумів:
це справжня поезія! 

– Ми надрукуємо ваш вірш вже в
цьому номері газети, – запевнив я
Надію Іванівну.

– Та ви ж його ще не прочитали, –
здивувалась вона.

– А це й так видно.
– А в мене є ще ...
Після тієї розмови в мене виникла

ідея видати вірші окремою книжкою.
Так і з’явилась на світ поетична збі-
рочка “Не тужи, калинонько!” А потім і
ще одна – “Лебедина вірність”.

Проте не лише поезіями була спов-
нена душа Надії Серьогіної. Трохи
згодом вона стала і громадським
кореспондентом нашої газети. Її перу
належить чимало душевних корес-
понденцій і статей, в яких вона з
великою любов’ю писала про одно-
сельців,  про рідне село, про Україну.
Причому ці матеріали відзначалися
глибокою духовністю й щирою
душевністю.

І це незважаючи на те, що доля не
балувала Надію Іванівну: з фронту не
повернувся батько і мати лишилася з
трьома доньками. Тяжко було після
війни – голод сорокових років, тита-
нічна праця, хвороби...

Здавалось все краще – попереду.
Але й сімейне життя не принесло три-
валого щастя. Одне лише втішало:
зростали діти, а потім й онуки. Їм
вона віддавала все найкраще, що дав
Бог. Ним  Надія Іванівна жила, його
любила понад усе. До нього зверта-
лась у своїх високих думах, у своїх
прагненнях, у молитвах, бажаючи
здоров’я, щастя і добра людям.

Багато про це сказано у її віршах. 

Зокрема у творі “Спасибі вам,
люди”, вміщений у збірці “Лебедина
вірність”:

Спасибі вам, люди, за щедрість, за
ласку
І просто за те, що у мене ви є.
Ми разом сприймаєм і радість, й
поразку,
Радієм за щастя чуже і своє.
Спасибі вам, люди, що ви такі добрі,
Як наша земля, що цвіте навкруги.
За руки робочі, за очі бездонні,
За те, що нащадкам рушник зберегли.
Спасибі вам, люди, за пісню духовну,
Що в радості  й горі у серці живе,
Що ви не зреклися ні роду, ні мови,
За спільне минуле, за краще нове.
Спасибі вам, люди, за святість дзвіни-
ці,
Що дзвін її лине над вашим селом…
Шануймося, любі мої ви хористки,
Сплітаймось до купи тугеньким вінком.

Світла пам’ять про Надію Іванівну
Серьогіну назавжди залишиться в
наших серцях.

михайло ГриЩенКО

Нашу сім'ю спіткало страшне горе – загинула в автокатастрофі  донька, мати
двох дітей…

І кожна сім'я в такій ситуації  потрапляє  «до рук ритуальної служби». Є така
служба і в нашій Петропавлівці.

Вся наша сім'я уклінно дякує керівникам цієї служби за високу людяність,
співчуття і допомогу нам в цьому страшному горі…  Хто ці люди? Це працівники
нашої Петропавлівсько-Борщагівської ради в особі Олександра Івановича
Оболонського,  заступника нашого сільського голови з виконавчрї роботи,
якого поважають і цінують люди за конкретну дієву допомогу у горі людському
… Нашого незмінного секретаря сільської ради Любов Миколаївну Коваленко.
Це добросердечна із великим серцем людина у відношенні до простих людей і,
звичайно, керівника «Ритуальної служби» нашого села Катерину Іванівну Фри-
зоренко.

В ритуальній службі нашого села надаються громадянам всі ритуальні речі
до похорону небіжчика, точно організовано транспорт, добрий взаємозв’язок
налагоджено з церквою Симеона Стовпника…

Від самого початку і до кінця похорону нас оточує взаєморозуміння і добре
людяне ставлення , яке випромінює вся постать Катерини Іванівни Фризорен-
ко. Ця жінка просто створена Всевишнім опікуватись горем постраждалих по-
діловому і сердечно.

Доземний Вам уклін Катерино Іванівно, Любов Миколаївно, Олександре Іва-
новичу і всім людям, причетним до праці «Ритуальної служби», за Вашу доброту
і високу людяність…

сім’ÿ татарчук л.Ï., лемеш  м.В. і äвох äітей загиблої лемеш люäми-
ли Василівни – сина сергіÿ і äоньки Юлії (похованнÿ 14.12.12 року).

Лист до редакціїЛист до редакції

CПАСИБІ ЗА ЧУЙНІСТЬ І ДОПОМОГУ
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БлагоустрійБлагоустрій

ЯКість ОБслУГОВУВАннЯ нАселеннЯ ÏОстійнО ÏіДВиЩУВАтимемО
Додаток 1

12. ÏОрЯДОК ОФОрмленнЯ 
КОнтрОльнОЇ КАртКи нА тимЧАсОВе

ÏОрУШеннЯ БлАГОУстрОЮ, її ЗУÏиненнЯ,
ÏОДОВженнЯ і ЗАКриттЯ

12. 1. Ïорÿäок отриманнÿ контрольних кар-
ток на тимчасове порушеннÿ благоустрою.

12.1.1. Підставою на порушення існуючого бла-
гоустрою та його відновлення  на території сіл
Петропавлівська Борщагівка та Чайки є контроль-
на картка на тимчасове порушення благоустрою.
Контрольна картка на тимчасове порушення бла-
гоустрою та його відновлення на період виконан-
ня земляних і монтажних робіт, пов'язаних з про-
кладанням, перекладанням, ремонтом, у тому
числі ліквідації аварій інженерних мереж і споруд,
будівництвом і ремонтом будинків, транспортних
магістралей, доріг, площ, інженерних вишукувань,
благоустроєм та озелененням територій, нада-
ється на підставі письмового звернення замовни-
ка (забудовника), в якому повинні бути вказані
адреса, назва та характеристика виконуваних
робіт. До листа додається заявка встановленої
форми (інформація про виконавця робіт і замов-
ника).

12.1.2. Управління контролю за благоустроєм є
органом, який здійснює видачу контрольних кар-
ток на тимчасове порушення благоустрою при
виконанні земельних, будівельних та інших робіт
та капітальних ремонтів на території сіл Петро-
павлівська Борщагівка та Чайки.

12.2. Ïоäаннÿ äокументів на отриманнÿ
контрольних карток на тимчасове порушеннÿ
благоустрою при виконанні земельних, буäі-
вельних та інших робіт та капітальних ремон-
тів на території сіл Ïетропавлівська Борщагів-
ка та Чайки:

12.2.1. Заявник звертається до управління
контролю за благоустроєм з заявкою встановле-
ної форми.

12.2.2. До заявки додаються необхідні доку-
менти в залежності від виду робіт . 

12.2.3. Заявка та надані документи опраць-
овуються в управлінні контролю за благоустроєм і
за результатами видається контрольна картка на
тимчасове порушення благоустрою.

12.2.4. Контрольна картка на тимчасове пору-
шення благоустрою при виконанні земельних,
будівельних та інших робіт та капітальних ремон-
тів на території сіл Петропавлівська Борщагівка та
Чайки видається управлінням контролю за благо-
устроєм при Комунальному підприємстві «Благо-
устрій» в термін 5 робочих днів з моменту подання
заявником усіх необхідних документів. 

12.2.5. Контрольна картка на тимчасове пору-
шення благоустрою надається на кожен окремий
об'єкт за умови відповідності наданої дозвільної
та проектної документації законодавчим і норма-
тивним вимогам.

12.2.6. Термін дії контрольної картки на тимча-
сове порушення благоустрою визначається
управлінням контролю за благоустроєм при
Комунальному підприємстві «Благоустрій» на
основі висновку постійно діючої комісії з благо-
устрою.

12.2.7. На прокладання інженерних мереж поза
будівельним майданчиком видаються контрольні
картки на тимчасове порушення благоустрою по
кожній мережі за винятком, коли їх прокладання
передбачено в одному технічному коридорі.

12.2.8. Види робіт, які не потребують оформ-
лення контрольної картки на тимчасове порушен-
ня благоустрою, якщо інше не передбачено роз-
порядженням виконавчого комітету Петропав-
лівсько–Борщагівської сільської ради, але потре-
бують завчасного повідомлення  управління конт-
ролю за благоустроєм:

- встановлення квіткових ваз;
- встановлення дорожніх знаків;
- встановлення декоративних огорож на час

проведення масових заходів;
- влаштування мереж зовнішнього освітлення

по існуючих опорах;
- фарбування наземних пішохідних переходів,

мостів;
- встановлення опор без розриття траншей та

обмеження руху;
- поточний ремонт у межах червоних ліній;
- роботи по поточному ремонту будівель, спо-

руд без внесення конструктивних змін балансо-
утримувачами (покрівлі, відмостки та ін.);

- відновлення транспортних огорож 1-ої та 2-ої
групи.

12.3. Основні виäи робіт що потребують
отриманнÿ контрольної картки на тимчасове
порушеннÿ благоустрою:

12.3.1. Нове будівництво:

- документ на право землекористування;
- дозвіл з відділу архітектури при Петропав-

лівсько – Борщагівській сільській раді;
- будгенплан, погоджений в установленому

порядку;
- генплан благоустрою;
- чинний договір про сплату пайової участі у

створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури сіл Петропавлівська Борщагівка
та Чайки, виданий виконавчим органом Петро-
павлівсько–Борщагівської сільської ради.

12.3.2. Реконструкція та капітальний ремонт
будівель і споруд:

- документ на право власності або оренди
будинку, споруди;

- розпорядження виконавчого органу Петро-
павлівсько–Борщагівсько сільської ради про доз-
віл на проведення робіт з:

капітального ремонту;
реконструкції;
надбудови аттикових та мансардних поверхів;
- документ на право землекористування;
- дозвіл відділу архітектури при Петропавлівсь-

ко–Борщагівській сільській раді;
- будгенплан, погоджений в установленому

порядку;
- чинний договір про сплату пайової участі у

створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури сіл Петропавлівська Борщагівка
та Чайки, виданий виконавчим органом Петро-
павлівсько–Борщагівської сільської ради.

12.3.3. Ремонт фасадів будівель і споруд:
- паспорт опорядження фасадів;
- затверджений проект (при необхідності).
Ïримітка. При виконанні поточного ремонту

фасаду надається фотофіксація об'єкта та пере-
лік робіт.

12.3.4. П рокладання, реконструкція та ремонт
інженерних мереж:

- план зовнішніх інженерних мереж, зареєстро-
ваний в Управлінні інженерного обладнання;

- розпорядження виконавчого органу Петро-
павлівсько–Борщагівської сільської ради про доз-
віл на виконання робіт на проїзній частині вулиць
(при необхідності);

- графік виконання робіт. 
12.3.5. Встановлення ринків, виготовлених

збірних конструкцій, які встановлюються без
улаштування заглибленого фундаменту:

- дозвіл на розміщення тимчасових споруд,
виданий Петропавлівсько–Борщагівською сіль-
ською радою;

- чинний договір про сплату пайової участі у
створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури сіл Петропавлівська Борщагівка
та Чайки, виданий виконавчим органом Петро-
павлівсько–Борщагівської сільської ради.

12.3.6. Встановлення (монтаж) об'єктів зов-
нішньої реклами:

- дозвіл на розміщення рекламного засобу від
Петропавлівсько–Борщагівської сільської ради.

12.3.7. Знесення будівель і споруд:
- погоджений та затверджений в установлено-

му порядку проект організації будівництва (ПОБ)
або проект виконання робіт (ПВР), якими перед-
бачаються знесення розміщених на ділянці забу-
дови будівель і споруд;

- документ на право власності;
- довідка державного реєстратора про майнові

права на будівлі і споруди, які зносяться;
- акт відключення будівель і споруд від інженер-

них мереж;
- довідка балансоутримувача про відселення

мешканців та організацій;
- рішення Петропавлівсько–Борщагівської сіль-

ської ради або розпорядження виконавчого орга-
ну Петропавлівсько–Борщагівської сільської
ради, яке дозволяє знесення будівель і споруд (у
разі відсутності погодженого та затвердженого в
установленому порядку ПОБ або ПВР, якими
передбачається знесення цих будівель і споруд,
та у разі наявності в них частки комунального
майна).

12.3.8. Встановлення тимчасових огорож (для
утримання земельної ділянки в належному сані-
тарному стані та її охорони):

- документ на право землекористування;
- топоплан в М 1:500 (при наявності);
- акт визначення меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості);
12.3.9. Геологічні вишукування:
- рішення Петропавлівсько–Борщагівської сіль-

ської ради  про надання земельної ділянки або
лист-дозвіл виконавчого органу Петропавлівсь-
ко–Борщагівської сільської ради на проектуван-
ня;

- генплан в М 1:500 з нанесеними свердловина-

Чимало проблем у житлово-комунальному господарстві сіл Петропав-

лівська Борщагівка й Чайки створює не повною мірою урегульована

тарифна політика. Підвищення цін на енергоносії, несвоєчасно проплаче-

ні послуги, не ремонтована ще з радянських часів частина інженерних

мереж – ось головні складові цих негараздів. Тому при розгляді нової

тарифної політики ці аспекти необхідно враховувати усім 
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ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

ЯКість ОБслУГОВУВАннЯ нАселеннЯ ÏОстійнО ÏіДВиЩУВАтимемО
ми, шурфами, погоджений відділом архітек-
тури при Петропавлівсько–Борщагівській
сільській раді;

- дозвіл відділу архітектури при Петропав-
лівсько–Борщагівській сільській раді.

12.3.10. Археологічні вишукування:
- рішення Петропавлівсько–Борщагівсь-

кої сільської ради  про надання земельної
ділянки або лист-дозвіл виконавчого органу
Петропавлівсько–Борщагівської сільської
ради,  Київської міської ради на проектуван-
ня;

- документ на право землекористування;
- завдання (угода) на проведення архео-

логічних вишукувань;
- топоплан в М 1:500.
12.3.11. Влаштування пробних кущів

паль:
- документ на право землекористування;
- генплан в М 1:500 з розміщенням про-

бних кущів паль;
- архітектурно-планувальне завдання;
- технічне завдання на випробування

паль.
12.3.12. Поточний ремонт проїзних

частин вулиць, площ, тротуарів внутрішньо-
квартальних проїздів, дворових територій:

- генплан в М 1:500 (при наявності) або
схема розміщення;

- дефектний акт;
- наказ (довідка) про фінансування.
12.3.13. Благоустрій територій:
- проект благоустрою на топоплані в М

1:500, погоджений та затверджений в уста-
новленому порядку;

- розпорядження Петропавлівсько–Бор-
щагівської сільської ради;

- документ на право землекористування
(для організацій, ТОВ, ПП і т. п.).

12. 3.14. Транспортні розв'язки, підземні
та наземні пішохідні переходи:

- документ на право землекористування;
- розпорядження Петропавлівсько–Бор-

щагівської сільської ради;
- дозвіл відділу архітектури при Петропав-

лівсько–Борщагівській сільській раді;
- будгенплан, погоджений в установлено-

му порядку.
12.3.15. Заміна вітрин, вікон, дверей (в

разі внесення змін у несучі конструкції):
- документ на право власності або орен-

ди;
- фотофіксація об'єкта (або його частин);
- згода співвласників (при наявності);
- паспорт фасаду (при наявності);
- проектна документація.
12.3.16. Встановлення кондиціонерів,

супутникових антен, витяжок:
- документ на право власності або орен-

ди;
- згода власника(ів) квартир, приміщень

(при необхідності);
- розпорядження виконавчого органу

Петропавлівсько–Борщагівської сільської
ради;

- узгоджена проектна документація.
12.3.17. Влаштування автостоянок, май-

данчиків тимчасового відстою автотранс-
порту без капітальної забудови:

- документ на право землекористування;
- узгоджена проектна документація;
- чинний договір про сплату пайової участі

у створенні соціальної та інженерно-транс-
портної інфраструктури сіл Петропавлівсь-
ка Борщагівка та Чайки, виданий виконав-
чим органом Петропавлівсько–Борщагівсь-
кої сільської ради.

14.3.18. Складування будівельних мате-
ріалів (конструкції, пісок, земля і т. п.):

- документ на право землекористування;
- схема складування;
- згода землекористувача;
- перелік будівельних матеріалів.
12.3.19. Інженерна підготовка території:
- документ на право землекористування;
- проектна документація;
- розпорядження виконавчого органу

Петропавлівсько–Борщагівської сільської
ради.

Ïримітка. Перелік робіт, які відносяться
до інженерної підготовки, приводиться в
розпорядженні виконавчого органу Петро-
павлівсько–Борщагівської сільської ради
або в проектній документації.

12.3.20. Розчистка водоймищ:
- рішення Петропавлівсько–Борщагівсь-

кої сільської ради, Київради або виконавчо-

го органу Петропавлівсько–Борщагівської
сільської ради;

- проектна документація;
- перелік виконуваних робіт.
12.3.21. Укріплення фундаментів:
- документ на право власності або орен-

ди;
- згода власника (при необхідності);
- топоплан в М 1:500 або схема з нанесен-

ням меж виконання робіт;
- перелік виконуваних робіт.
12.3.22. Встановлення пересувних атрак-

ціонів:
- письмове погодження з Петропавлівсь-

ко-Борщагівською сільською радою;
- районної санепідемстанції;
- схема розміщення;
- експертний висновок постійно діючої

комісії з екології Петропавлівсько –Борща-
гівської сільської ради;

- чинний договір про сплату пайової участі
у створенні соціальної та інженерно-транс-
портної інфраструктури сіл Петропавлівсь-
ка Борщагівка та Чайки, виданий виконав-
чим органом Петропавлівсько–Борщагівсь-
кої сільської ради.

12.3.23. Розміщення автомобільного
газозаправного пункту:

- розпорядження Петропавлівсько-Бор-
щагівської сільської ради;

- договір оренди земельної ділянки;
- висновок: СЕС;
Головного управління екологічної безпе-

ки;
Головного управління МНС;
- дозвіл держнаглядохоронпраці;
- генплан або схема розміщення;
- ліцензія підрядної організації;
- чинний договір про сплату пайової участі

у створенні соціальної та інженерно-транс-
портної інфраструктури сіл Петропавлівсь-
ка Борщагівка та Чайки, виданий виконав-
чим органом Петропавлівсько–Борщагівсь-
кої сільської ради.

12.3.24. Інші види робіт, пов'язані з пору-
шенням благоустрою та його відновленням,
визначаються управлінням контролю за
благоустроєм при КП «Благоустрій» вико-
навчого органу Петропавлівсько–Борща-
гівської сільської ради на підставі норматив-
но-правових актів, рішень Петропавлівсь-
ко–Борщагівської сільської ради, Київської
міської ради.

12.3.25. При порушенні благоустрою у
зв'язку з виконанням робіт, на які термін дії
контрольної картки на тимчасове порушен-
ня благоустрою перевищує один місяць,
виконавець цих робіт зобов'язаний розмі-
стити на місці робіт інформацію про себе,
про термін виконання робіт та порушення
благоустрою тощо.

При порушенні благоустрою у зв'язку з
виконанням аварійних робіт виконавці
зобов'язані розмістити на місці робіт інфор-
мацію про себе, про термін виконання робіт
та порушення благоустрою встановленого
зразка.

Зовнішній вигляд інформаційного засобу,
його зміст визначається Головним управлін-
ням контролю за благоустроєм сіл Петро-
павлівська Борщагівка та Чайки.

12.4. Отриманнÿ контрольних карток
на тимчасове порушеннÿ благоустрою у
разі виникненнÿ аварій:

14.4.1. Отримання контрольних карток на
тимчасове порушення благоустрою у разі
виникнення аварій має заявницький харак-
тер.

Відповідальність за своєчасне повідом-
лення та подачу документів для оформлен-
ня контрольної картки на тимчасове пору-
шення благоустрою несе балансоутриму-
вач (власник) мереж, споруд та інших об'єк-
тів.

За несвоєчасне повідомлення, подачу
документів відповідальна особа балансо-
утримувача (власник) притягується до адмі-
ністративної відповідальності.

12.4.2. У разі виникнення аварій на інже-
нерних мережах, спорудах власник або їх
балансоутримувач зобов'язаний в цей же
день проінформувати управління контролю
за благоустроєм, та балансоутримувача
території, на якій відбулася аварія, та негай-
но вжити заходів щодо її ліквідації. 

12.4.3. Протягом доби від початку ліквіда-
ції аварії балансоутримувач або власник

інженерних мереж звертається до Головно-
го управління контролю за благоустроєм з
заявкою встановленого зразка, дефектним
актом (документом про виявлення аварій-
ної ситуації) та нарядом-допуском на вико-
нання аварійних робіт для оформлення ава-
рійної контрольної картки на тимчасове
порушення благоустрою. Після цього про-
тягом години балансоутримувачу (власни-
ку) надається аварійна контрольна картка
на тимчасове порушення благоустрою.

В аварійній контрольній картці визнача-
ється термін виконання робіт, пов'язаних з
ліквідацією аварії, - не більше п'яти діб та
термін відновлення благоустрою - не біль-
ше трьох діб.

12.4.4. Після завершення аварійних робіт
та відновлення порушеного благоустрою
території балансоутримувач (власник) інже-
нерних мереж зобов'язаний закрити ава-
рійну контрольну картку на тимчасове пору-
шення благоустрою в управлінні контролю
за благоустроєм за умови відповідних
погоджень з балансоутримувачем або
власником території, на якій проводилися
аварійно-відновлювальні роботи, та відді-
лом контролю за благоустроєм.

При відновленні порушеного благо-
устрою території роботи з відновлення
покриття тротуарів та проїжджої частини,
що порушено, виконуються за рахунок
балансоутримувача (власника) інженерних
мереж за типом існуючого.

12.4.5. Виконавець робіт, у разі виконання
вимог п. 14.4.3 цих Правил, обов'язково
надає до  управліннÿ контролю за благо-
устроєм дефектний акт та схему розриття,
а при наявності - проектну документацію.

У разі проведення робіт, пов'язаних із зай-
няттям або розриттям проїзних частин і тро-
туарів, в обов'язковому порядку готується
схема тимчасової організації дорожнього
руху, яка погоджується УДАІ ГУ МВС України
в м. Боярка.

12.4.6. У контрольну картку на тимчасове
порушення благоустрою обов'язково вно-
ситься інформація про організації - балан-
соутримувачі існуючих інженерних мереж,
яким виконавець робіт зобов'язаний пові-
домити по телефону про початок робіт та
запросити їх на місце ліквідації аварії.

12.4.7. У разі неможливості відновлення
порушеного благоустрою у зв'язку з погод-
ними умовами аварійна контрольна картка
на тимчасове порушення благоустрою
переводиться у планову з визначенням тер-
міну виконання робіт у період сприятливих
погодних умов, а виконавець робіт прово-
дить тимчасове відновлення благоустрою
доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальто-
вою або бетонною сумішшю з наступним
відновленням по типу існуючого покриття в
період сприятливих погодних умов.

12.4.8. У разі невиконання робіт по від-
новленню порушеного благоустрою у
визначені в аварійній контрольній картці на
тимчасове порушення благоустрою термі-
ни, виконавець робіт притягається до адмі-
ністративної відповідальності, а  управління
контролю за благоустроєм переводить ава-
рійну контрольну картку на тимчасове пору-
шення благоустрою у планову контрольну
картку на тимчасове порушення благо-
устрою та визначає новий термін віднов-
лення благоустрою, про що інформує вико-
навця робіт.

12.4.9. Термін закриття контрольної карт-
ки на тимчасове порушення благоустрою
встановлюється до 5 діб після закінчення
робіт по ліквідації аварії з обов'язковим його
поверненням до  управління контролю за
благоустроєм.

При цьому відповідальність за якість
виконаних робіт та відновлення порушеного
благоустрою покладається на організацію -
виконавця робіт.

14.4.10. Перед початком робіт власники
інженерних мереж спільно з представника-
ми житлово-комунальних служб та виконав-
чої влади Петропавлівсько Борщагівської
сільської ради складають акт обстеження
території з метою визначення стану еле-
ментів благоустрою.

12.4.11. Усі елементи благоустрою, які
знаходяться в межах охоронних зон інже-
нерних мереж та заважають експлуатації,
підлягають знесенню за першою вимогою

відповідних експлуатаційних організацій
силами винних у самовільному розміщенні.

12.4.12. Після ліквідації аварії місце роз-
риття передається організацією, яка прово-
дила роботи з усунення пошкоджень,
районному шляхово-експлуатаційному
управлінню або іншому підприємству, яке
гарантує відновлення покриття, зі складан-
ням акта прийняття місця розриття під від-
новлення покриття з наступним відновлен-
ням благоустрою та закриттям контрольної
картки на тимчасове порушення благо-
устрою згідно з договором та оплатою вар-
тості робіт виконавцем робіт.

12.4.13. При переведенні аварійної конт-
рольної картки на тимчасове порушення
благоустрою в плановий у зв'язку з
виявленням значних обсягів пошкоджень
інженерних мереж планова контрольна
картка на тимчасове порушення благо-
устрою видається без вимоги нового про-
екту та без змін переліку погоджувальних
організацій (за умови відсутності змін
існуючого проекту).

12.4.14. У разі зміни або ліквідації (призу-
пинення діяльності) генеральної підрядної
організації замовник зобов'язаний пере-
оформити контрольну картку на тимчасове
порушення благоустрою на нового вико-
навця робіт.

12.4.15. Якщо роботи призупинені в зв'яз-
ку з відсутністю фінансування, контрольна
картка на тимчасове порушення благо-
устрою за згодою замовника (забудовника)
і підрядної організації переоформлюється
(без права виконання робіт) на замовника
(забудовника) для утримання території
будівельного майданчика, тимчасової ого-
рожі та прилеглої території в задовільному
санітарно-технічному стані.

У разі невизначеного терміну відновлення
фінансування об'єкт може бути законсерво-
вано, а після надання до  управління контро-
лю за благоустроєм затвердженого акта
про консервацію об'єкта контрольна картка
на тимчасове порушення благоустрою під-
лягає закриттю.

Відповідальність за санітарно-технічний
стан об'єкта несе замовник (забудовник).

12.4.16. При коригуванні проектних
рішень (у бік зменшення обсягів робіт) вно-
сяться відповідні зміни у видану контрольну
картку на тимчасове порушення благо-
устрою за письмовим зверненням замов-
ника (забудовника). При збільшенні обсягів
робіт видається нова контрольна картка на
тимчасове порушення благоустрою.

12.4.17. Виконання робіт вважається
самовільним, якщо контрольна картка на
тимчасове порушення благоустрою не була
завчасно подовжена.

12.5. Ïризупиненнÿ, повоäæеннÿ і
закриттÿ контрольних карток на тимча-
сове порушеннÿ благоустрою

12.5.1. Дія контрольної картки на тимча-
сове порушення благоустрою може бути
призупинена при:

- виконанні робіт з порушенням вимог
затвердженої проектної документації,
містобудівних, будівельних, санітарних
норм і правил;

- виявленні неповноти дозвільних доку-
ментів відповідних організацій або фальси-
фікації документів;

- виникненні під час виконання робіт
загрози населенню та території;

- порушенні прав суміжних землекористу-
вачів, а також інтересів фізичних та юридич-
них осіб, що охороняються чинним законо-
давством;

- виникненні заборгованості з оплати
пайової участі на розвиток соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури сіл
Петропавлівська Борщагівка та Чайки;

- невиконанні, в тому числі з порушенням
термінів, відповідних приписів управління
контролю за благоустроєм .

У контрольну картку на тимчасове пору-
шення благоустрою у разі його призупинен-
ня вноситься відповідна відмітка про дату та
причини призупинення.

Відновлення дії контрольної картки на
тимчасове порушення благоустрою викону-
ється на підставі письмового звернення під-
рядної організації до  управління контролю
за благоустроєм з підтвердженням усунен-
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ня порушень та гарантією дотримуватись
порядку виконання робіт, встановленого
цими Правилами.

12.5.2. Зупинення (анулювання) дії конт-
рольної картки на тимчасове порушення
благоустрою застосовується в разі:

- виникнення непереборних при продов-
женні робіт загроз безпеці населенню та
території;

- значних порушень затвердженої про-
ектної документації, містобудівних, буді-
вельних і санітарних норм і правил у части-
ні забезпечення безпеки населення і тери-
торій, недотримання режиму охорони
об'єктів культурної спадщини і т. п.;

- невиконання або несвоєчасного вико-
нання виявлених порушень під час призу-
пинення дії контрольної картки на тимча-
сове порушення благоустрою;

- невиконання замовником (забудовни-
ком) обов'язків згідно з угодою (контрак-
том) на будівництво або рішення гро-
мадських слухань;

- виявлення грубих порушень установле-
ного порядку оформлення контрольної
картки на тимчасове порушення благо-
устрою;

- значних порушень вимог забезпечення
упорядкованого середовища життєдіяль-
ності в період будівництва, які створюють
загрозу безпеці населення і території,
порушують режим безперервного інже-
нерного забезпечення, транспортного і
комунально-побутового забезпечення
населення та прилеглих територій;

-  в разі відсутності сплати пайової участі
або неналежного виконання зобов'язань
згідно з договором пайової участі на роз-
виток соціальної та інженерно-транспорт-
ної інфраструктури сіл Петропавлівська
Борщагівка та Чайки.

У разі зупинення (анулювання) дії конт-
рольної картки на тимчасове порушення
благоустрою власник повертає його до
управління контролю за благоустроєм.

Рішення про скасування або призупи-
нення дії контрольної картки на тимчасове
порушення благоустрою приймає Головне
управління контролю за благоустроєм, про
що повідомляє в письмовій формі замов-
нику (підряднику) та зацікавленим органі-
заціям.

12.5.3. Відповідальність за відновлення
порушеного благоустрою та за утримання
будівельного майданчика після зупинення
(анулювання) дії контрольної картки на
тимчасове порушення благоустрою покла-
дається на замовника (забудовника), який
зобов'язаний вжити заходів для усунення
причин, на підставі яких зупинено дію конт-
рольної картки на тимчасове порушення
благоустрою.

Для відновлення робіт необхідно офор-
мити в установленому порядку нову конт-
рольну картку на тимчасове порушення
благоустрою.

12.5.4. Контрольна картка на тимчасове
порушення благоустрою після закінчення
терміну її дії повинна бути:

- подовжена - у разі необхідності подаль-
шого виконання робіт на об'єкті після пере-
вірки, з яких причин неможливо було вико-
нати роботи у вказаний термін;

- закрита - у разі закінчення робіт на
об'єкті, у тому числі з благоустрою, або
коли роботи не розпочинались у зазначені
терміни.

12.5.5. Для закриття контрольної картки
на тимчасове порушення благоустрою
необхідно подати письмові підтвердження
виконання робіт по відновленню поруше-
ного благоустрою організаціями, причет-
ними до питань благоустрою.

У разі відмови вказаних організацій
надати ці підтвердження, рішення про
закриття контрольної картки на тимчасове
порушення благоустрою приймає  управ-
ління контролю за благоустроєм.

12.5.6. Після відновлення благоустрою
та закриття контрольної картки на тимча-
сове порушення благоустрю відповідними
установами та організаціями контрольна
картка вважається закритою, а відпові-

дальність за санітарно-технічний стан
територій несе балансоутримувач.

12.6. Контроль за виконанням робіт на
об'єктах благоустрою здійснюється
управлінням контролю за благоустроєм сіл
Петропавлівська Борщагівка та Чайки
шляхом прийняття робіт щодо поновлення
благоустрою після його відновлення.

Про прийняття робіт щодо поновлення
благоустрою після його відновлення скла-
дається акт обстеження про відновлення
благоустрою.

Додаток 2

13. ЗДійсненнЯ КОнтрОлЮ ЗА
ВиКОнАннЯм ÏрАВил

13.1. Загальні вимоги
13.1.1. Контроль за станом благоустрою

сіл, а також контроль за дотриманням та
здійсненням заходів, спрямованих на
виконання вимог Закону України "Про бла-
гоустрій населених пунктів", цих Правил
здійснюється  управлінням контролю за
благоустроєм сіл Петропавлівська Борща-
гівка та Чайки, яке виконує функції інспекції
з питань благоустрою на території сіл Пет-
ропавлівська Борщагівка та Чайки, та
управліннями (відділами) контролю за бла-
гоустроєм виконавчих органів районних,
обласних рад, іншими структурними під-
розділами виконавчого органу в межах
наданих повноважень, комунальними під-
приємствами, установами та організація-
ми, які несуть відповідальність за належне
утримання об'єктів благоустрою.

13.1.2. Управління контролю за благо-
устроєм надає методичні рекомендації та
координує діяльність всіх підприємств,
установ та організацій у сфері благо-
устрою території сіл Петропавлівська Бор-
щагівка та Чайки.

Управління контролю за благоустроєм
скликає в установленому порядку наради з
питань благоустрою, погоджує плани захо-
дів та вимагає звіти (інформацію з окремих
питань благоустрою) про виконані роботи.

13.2. Ïовноваæеннÿ наглÿäових та
контролюючих органів щоäо зäійснен-
нÿ контролю за виконаннÿм Ïравил

13.2.1. Уповноважені працівники управ-
ління контролю за благоустроєм мають
право залучати спеціалістів структурних
підрозділів виконавчого органу Петропав-
лівсько–Борщагівської сільської ради,
комунальних підприємств, установ та
організацій, об'єднань громадян (за
погодженням з їхніми керівниками) для
розгляду питань у сфері благоустрою
території сіл Петропавлівська Борщагівка
та Чайки, вносити приписи з вимогою усу-
нення порушень Закону України "Про бла-
гоустрій населених пунктів" і цих Правил,
складати протоколи про адміністративні
правопорушення за статтею 152 Кодексу
України про адміністративні правопору-
шення.

Уповноважені працівники управління
контролю за благоустроєм території сіл
Петропавлівська Борщагівка та Чайки
мають право вносити приписи з вимогою
усунення порушень Закону України "Про
благоустрій населених пунктів" і цих Пра-
вил, складати протоколи про адміністра-
тивні правопорушення за статтею 152
Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення.

13.2.2. Уповноважені працівники управ-
ління житлового господарства мають
право контролювати стан утримання жит-
лових будинків та прибудинкових терито-
рій за наступними напрямками:

- стан санітарного утримання та ремонту
сходових кліток, ліфтів і під'їздів;

- переобладнання та перепланування
житлових будинків, жилих приміщень, бал-
конів і лоджій, використання їх не за при-
значенням;

- стан утримання та ремонту фасадів,
цоколів, будинкових покажчиків та покаж-
чиків вулиць;

- стан утримання та ремонту покрівель;
- стан освітлення входів та місць загаль-

ного користування житлових будинків та
прибудинкових територій;

- стан утримання та ремонту вхідних

груп;
- стан утримання та ремонту твердого

покриття прибудинкових територій;
- стан утримання та ремонту садових лав

та куточків відпочинку;
- стан утримання та ремонту сміттєзбір-

ників (урни, контейнери) та контейнерних
майданчиків;

- стан утримання та ремонту зливостоків
і дренажів;

- стан утримання та ремонту дитячих,
спортивних і господарчих майданчиків;

- стан утримання та ремонту пандусів та
спеціальних місць для паркування автомо-
білів, які перевозять інвалідів;

- стан утримання та ремонту ліфтів;
- за фактами порушень в утриманні

зелених насаджень на прибудинкових
територіях;

- за фактами самовільного випалювання
сухої рослинності, її залишків та інших від-
ходів;

- за фактами оголення коренів дерев та
руйнування схилів і підпірних стінок;

- за фактами несвоєчасного прибирання
прибудинкових територій та порушення
графіків вивезення твердих побутових,
будівельних та великогабаритних відходів;

- за фактами порушень вимог Правил
утримання свійських тварин;

та вносити приписи з вимогою усунення
порушень Закону України "Про благоустрій
населених пунктів" і цих Правил, складати
протоколи про адміністративні правопору-
шення за статтею 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.

13. 3. Громаäські інспектори благо-
устрою міста:

13.3.1. Беруть участь у проведенні спіль-
но з працівниками органів державного
контролю рейдів та перевірок додержання
підприємствами, установами, організація-
ми та громадянами законодавчих актів у
сфері благоустрою та цих Правил.

13.3.2. Проводять перевірки і складають
протоколи про адміністративні правопору-
шення щодо порушень вимог законодав-
чих актів у сфері благоустрою та цих Пра-
вил і подають їх органам, уповноваженими
розглядати справи про адміністративні
правопорушення у порядку, передбачено-
му Кодексом України про адміністративні
правопорушення та іншими нормативно-
правовими актами, що регулюють право-
відносини у цій сфері.

Додаток 3

ВіДШКОДУВАннЯ ШКОДи, 
ЗАÏОДіЯнОЇ ОБ'єКтАм 

БлАГОУстрОЮ
14.1. Загальні полоæеннÿ
14.1.1. У разі заподіяння фізичною чи

юридичною особою майнової шкоди об'єк-
ту благоустрою під час вчинення адміні-
стративного правопорушення, передбаче-
ного статтею 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, посадо-
ва особа, яка виявила порушення, складає
протокол про вчинення особою адміні-
стративного правопорушення, а також
повідомляє балансоутримувача про мате-
ріальну шкоду, заподіяну об'єкту благо-
устрою, та відомості про особу, яка вчини-
ла адміністративне правопорушення.

14.2. реагуваннÿ
14.2.1. Посадова особа балансоутриму-

вача терміново вживає заходів до створен-
ня комісії щодо визначення відновної вар-
тості порушеного об'єкта благоустрою
(далі - комісія).

До складу комісії включаються пред-
ставники балансоутримувача (комуналь-
них підприємств, які здійснюють управлін-
ня житловим господарством, спеціалісти
управління контролю за благоустроєм
виконавчого органу Петропавлівсь -
ко–Борщагівської сільської ради.

Головою комісії призначається пред-
ставник балансоутримувача об'єкта благо-
устрою.

Якщо у балансоутримувача створена
постійно діюча комісія, то повідомляється
голова комісії про факт заподіяння майно-
вої шкоди об'єкту благоустрою (вручаєть-
ся копія протоколу про адміністративне

правопорушення).
Юридична чи фізична особа, винна в

пошкодженні чи знищенні об'єкта благо-
устрою, бере участь в роботі комісії та під-
писує акт обстеження об'єкта. У випадку
відмови підписати акт, в ньому робиться
відповідний запис.

14.2.2. Комісія проводить обстеження
об'єкта благоустрою, встановлює ступінь
його пошкодження чи знищення, визначає
відновну вартість робіт з його відновлення
(відбудови) і складає відповідний акт.

Відновна вартість об'єктів благоустрою
визначається порядком, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від
15 червня 2006 року N 826 "Про затверд-
ження Порядку визначення відновної вар-
тості об'єктів благоустрою", та згідно з
Методикою визначення відновної вартості
об'єкта благоустрою, затвердженої нака-
зом Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства
України від 26 жовтня 2006 року N 356.

14.2.3. Балансоутримувач зобов'язаний
в термін до 10 календарних днів з дня вчи-
нення правопорушення акт разом із копією
протоколу про адміністративне правопо-
рушення направити на розгляд відповідних
органів згідно з чинним законодавством.

14.2.4. У відповідності до вимог статті 40
Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення міська, районна адміністра-
тивна комісія вирішує питання про відшко-
дування винним майнової шкоди, якщо її
сума не перевищує двох неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян. Якщо роз-
мір майнової шкоди перевищує рівень
двох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, то питання вирішується у судо-
вому порядку.

Позовна заява подається до суду влас-
ником або балансоутримувачем об'єкта
благоустрою.

Крім того, з метою стягнення вартості
майнової шкоди, заподіяної елементам та
об'єктам благоустрою в результаті прове-
дення робіт без контрольної картки на тим-
часове порушення благоустрою.

Кошти, стягнені з порушника благо-
устрою, перераховуються на рахунок під-
приємства балансоутримувача об‘єкта
благоустрою, яке використовує зазначені
кошти на відновлення порушеного благо-
устрою.

14.2.5. Якщо адміністративна комісія
прийняла рішення про відшкодування
порушником матеріальної шкоди балансо-
утримувачу об'єкта благоустрою, визначи-
ла розмір, порядок і строки її відшкодуван-
ня, то порушник зобов'язаний виконати
вимоги постанови у 15-денний термін з
дня вручення адміністративною комісією
чи уповноваженою посадовою особою
копії постанови.

14.2.6. Якщо порушником подано на
постанову адміністративної комісії скаргу
до цієї комісії чи органу, який її створив, і
скарга залишилася без задоволення, то
порушник зобов'язаний відшкодувати
збитки не пізніше, як через 15 календарних
днів з дня його повідомлення про зали-
шення скарги без задоволення.

14.2.7. У разі невиконання винною осо-
бою вимог постанови адміністративної
комісії щодо відшкодування майнової
шкоди в установлений 15-денний термін,
то зазначена постанова разом із заявою з
клопотанням про примусове виконання
постанови щодо відшкодування збитків
балансоутримувачем об'єкта благо-
устрою, якому були завдані ці збитки, у 3-
місячний термін з дня винесення постано-
ви адміністративною комісією надсилаєть-
ся до державної виконавчої служби за міс-
цезнаходженням юридичної особи, про-
живанням чи місцем роботи фізичної
особи для стягнення збитків у порядку
виконавчого провадження.

14.2.8. Контроль за дотриманням поряд-
ку відшкодування майнової шкоди, запо-
діяної при проведенні на об'єктах благо-
устрою самовільних робіт, здійснюють
балансоутримувачі об'єктів благоустрою.

Ïочаток на 4-5 стор.
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ЯКА ВОНА, НАША МОЛОДЬ?

Вікторіÿ та Валеріÿ Юрченко -
сестри-близнюки і навчаютьсÿ в 10-Б
класі. Але хоч вони зовні і схожі, та їхні
інтереси дещо різняться. Наприклад, Вік-
торія захоплюється малюванням картин
маслом і в неї це дуже добре виходить.  Та
й майбутнє своє вона пов’язує з творчістю
і хоче бути художницею. А от Валерія більш
схильна до математичних обчислень і хоче
бути бухгалтером. Але любов до матема-
тики не заважає їй  брати участь у район-
них та обласних олімпіадах з гуманітарних
предметів і займати призові місця.  Спіль-
не захоплення обох дівчат – це випічка. У
вільний від навчання час сестри частенько
радують батьків різноманітними тістечка-
ми, тортиками та кексиками.  Валерія і Вік-
торія за здоровий спосіб життя, тому
разом з друзями частенько ходять на піші
прогулянки рідним селом або в кіно.  А
коли вступлять до ВНЗ, то будуть намага-
тися старанно навчатися з усіх сил.

А ще дівчатам дуже подобається рідне
село, школа, бо тут їхня домівка, рідні та
друзі, тут вони виросли. Не полишає дівча-
ток  віра в те, що дуже скоро в селі з’явить-
ся якийсь клуб чи будинок культури для
молоді. Бо хоч село в нас і найкраще, а
розважатися потрібно їздити в місто.

Ще оäну талановиту та амбіційну
преäставницю нашого села тетÿну
мельниченко представляти, мабуть,
не потрібно. Всім відомо, що ця дівчи-
на є стипендіаткою від сільської ради,
добре малює та співає, і взагалі, про-
сто красуня. Нині дівчина навчається
на другому курсі Київського коледжу
будівництва , архітектури та дизайну.
Трішки більше, ніж через півтора року
вона буде дипломованим ландшафт-
ним дизайнером. Чому дівчина обрала
саме цю професію? Мабуть, це оче-
видно. Їй подобається робити краси-
вими ландшафти нашого села і не тіль-
ки. Тетянка окрім навчання ще знахо-
дить час для малювання картин, гри на
музичних інструментах, а також співа-
ти в  церковному хорі. За словами дів-
чини вона б і ще чимось захоплюва-
лась, але бракує часу. Тож побажаємо
нашій талановитій студентці наснаги в
навчанні та успіхів по життю.

Ïриклаäом того, що наполеглива працÿ і баæаннÿ äають свої результати, є
молоäа піäприємицÿ нашого села Юліÿ Кукіль. Як і більшість наших  успішних підпри-
ємців дівчина теж закінчила нашу школу в 1999 році. Звісно було бажання навчатися у
престижному навчальному закладі, але матеріальні можливості батьків не дозволяли вті-
лити цю мрію у життя, тому дівчина отримала спеціальність секретаря-референта. Але
працювати пішла не за фахом, а влаштувалася в нашому місцевому барі барменом і з
плином часу отримала необхідний досвід для того, щоб відкрити свій магазин. Але, як
кажуть, «Москва не сразу строилась»… В 2003 році дівчина одружилась, бо зустріла того
єдиного Олександра, а вже в 2004 році в молодій родині народився чудовий синочок

Дмитрик.  З супутником життя
Юлія не помилилась, бо чоло-
вік її дуже кохає і підтримує.
Так, і на ідеї з відкриттям
власного магазину наполіг
саме чоловік, бо бачив у дру-
жині підприємницьку жилку та
необхідний досвід. Нині вже
третій рік магазин на Шкільній
радує своїх постійних покуп-
ців завжди свіжими продукта-
ми та привітним ставленням
продавчині. І жоден з покуп-
ців не поскаржиться на това-
ри чи обслуговування магази-
ну. Бо Юлія разом зі своєю
мамою, яка їй допомагає, та
чоловіком всіляко намагають-
ся сприяти розвитку та роз-
ширенню власного бізнесу. 

Шановний студенте!  Пам’ятаєте ту щасливу мить, коли Ви, завмираючи від
хвилювання, знайшли своє прізвище в списку зарахованих? Вступив!!! Це було
справжнє свято. Але ... свято, як відомо, закінчується швидко. За ним насту-
пають будні. І вчорашньому школяру не завжди легко пристосуватися до нового,
студентського життя. Таким чином, Студентська  соціальна служба  розробила
для Вас корисні поради.

ÏОрАДА ÏерША
Не губіться в перші дні і навіть тижні навчання. На початку навчання Ви будете відчу-

вати розгубленість, а то і пригніченість тому, що навкруги все незнайоме. Це непри-
ємний, але зовсім нормальний стан, пов’язаний з адаптацією до нових умов, який
скоро пройде. Але поки Ви погано орієнтуєтесь в лабіринтах коридорів і нумерації
аудиторій, візьміть собі за правило приходити в університет на 10-15 хвилин раніше до
початку занять. По-перше Ви не запізнитесь, а по-друге, не будете даремно нервувати.

ÏОрАДА ДрУГА
Потрібних людей потрібно знати в обличчя. Тому в перші ж дні дізнайтесь, де знахо-

диться деканат Вашого факультету, познайомтесь з куратором Вашої групи. Це допо-
може потім оперативно вирішувати різні питання.

ÏОрАДА третЯ
В перший день знайдіть у вузі, де знаходиться стенд з розкладом занять Вашої групи

і перепишіть його. На відміну від шкільного, університетський розклад може змінюва-
тися, тому частіше дивіться у нього.

ÏОрАДА ЧетВертА
Не відкладайте відвідування бібліотеки. Дізнайтесь у старости (в деканаті, у курато-

ра), який день і час виділений спеціально для Вашої групи в бібліотеці для отримання
підручників. Ні в якому разі не пропускай його. Заздалегідь дізнайтеся, що потрібно
мати з собою, щоб Вас записали до бібліотеки (студентський квиток). Не забудьте
взяти із собою пару  пакетів – підручників може бути багато.

ÏОрАДА Ï’ЯтА
З блокнотом у руках обійдіть університетські підрозділи, які можуть вам знадобитися:

бібліотека, читальний зал, комп’ютерні класи, їдальня. Дізнайтеся години їх роботи.
Запишіть прізвища та імена Ваших одногрупників, їх домашні і мобільні телефони,
адреси електронної пошти, особливо домашній телефон старости групи. Не соромся
дзвонити одногрупникам, щоб уточнити розклад, термін здачі контрольних і рефератів
тощо.

ÏОрАДА ШОстА
Придбайте достатню кількість зошитів. Той, хто не бажає „носити зайву вагу” і пише

всі конспекти в одному зошиті, робить велику помилку – готуватися до іспитів за таки-
ми записами буде дуже важко. На зворотньому боці зошита запишіть прізвище, ім’я і
по батькові викладача, який веде предмет. На відповідній кафедрі дізнайтесь дні та
часи, коли викладач буває в університеті, і запишіть це в зошиті поруч з його даними –
коли прийде час здавати реферати і курсові, ця інформація буде дуже цінною.

ÏОрАДА сьОмА
Потурбуйтесь про те, щоб у сумці завжди лежали „запасні” 1-2 ручки – паста в них

має властивість закінчуватися в самих невідповідний момент. На лекціях дуже корисно
мати при собі ручку червоного або зеленого кольору – з їх допомогою Ви зможете під-
креслювати найбільш важливі визначення, ставити відмітки на полях, виділяти нові тер-
міни тощо.

ÏОрАДА ВОсьмА
Як можна швидше навчіться конспектувати лекції. Це нескладно, головне розробити

систему символів і зрозумілих Вам скорочень. Всі символи з розшифровкою запишіть
на зворотньому боці обкладинки зошита. Конспектуючи, не економте папір. Залишай-
те в зошиті поля для додаткових поміток. Пам’ятайте, що лекція – не диктовка, тому не
потрібно записувати за лектором слово в слово. Записуйте лекцію в вигляді тезисів.

Не хвилюйтесь, якщо у Вас не відразу буде виходити. Ведення конспекту – особлива
наука, яка потребує тренувань. Поступово Ви нею оволодієте. Якщо відчуваєте, що
безнадійно відстаєте, залишить у зошиті вільне місце – можливо інші будуть швидше за
Вас, і після лекції Ви з їх допомогою заповните ці пропуски.

ÏОрАДА ДеВ’ЯтА
Налаштуйтесь на те, що підготовка до сесії починається ... з першого заняття. Перед

новою лекцією не лінуйтесь заглянути в попередній конспект. Таким чином Ви можете
з’ясувати, що Вам було не зрозуміло. Якщо прояснити незрозумілі моменти не вдаєть-
ся навіть за допомогою підручника, не соромтесь звернутися до викладача – краще,
ніж Ви запитаєте його зараз, ніж він Вас потім на екзамені.

Читати літературу також потрібно одразу. На семінарах ведіть себе активно – висту-
пайте з доповненнями, уточненнями, задавайте питання. Якщо при цьому не будете
пропускати лекції і будете своєчасно здавати реферати, маєте шанс отримати залік
або екзамен „автоматом”.

ÏОрАДА ДесЯтА
Беріть активну участь в суспільному житті групи й університету. Крім того, запишіться

у гурток в університеті, який Вам по душі: танцювальний, вокальний, краєзнавчий,
театральний, спортивний тощо. Станьте волонтером Студентської соціальної служби.
Інформацію про роботу секцій Ви можете отримати у старости, куратора Вашої групи,
завідуючої відділом виховної роботи . Студентські роки минають швидко, потурбуйтесь
про те, щоб Вам було що згадати.

Блискуча іäеÿ
Перед  іспитом студент виловив у коридорі професора й запропонував йому відгадати

загадку. Студент: 
— Якщо відгадаєте, професоре, я на вашій дачі все літо безплатно працюватиму, а ні

— ви мені хоча б трійку поставите. 
Професор зважив — пропозиція вигідна. 
— Ну давай, кажи свою загадку. 
Студент: 
— Як дощового хробака в землю забити молотком? 
Професор поміркував хвилин зо п’ять  і здався. 
— Ну, давай відповідь? 
Студент: 
— Дуже просто, треба хробака епоксидним клеєм намастити, почекати доки висохне,

і забити в землю! 
Настає пора іспитів. Входить той таки студент і тремтячою рукою протягує заліковку.

Професор замість трійки ставить йому п’ять, кладе в залікову 100 баксів, і каже: 
— А це тобі від моєї дружини!

ÀÍÅÊÄÎÒ ÄÎ ÒÅÌÈ

Часто ми можемо почути нарікання на нашу молодь: неви-
ховані, грубі, не поважають старших… Безсумнівно, такі
молоді люди в наш час зустрічаються. Але на цій сторінці ми
розповімо про іншу молодь: талановиту, виховану, амбіційну,
з масою позитивних ідей і задумок, котрі мають власні дале-
коглядні цілі і йдуть до них, незважаючи на всі перешкоди.
Тож шановні читачі, знайомтеся!
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ВітанняВітання ФутболФутбол

Нещодавно відбулися чвертьфінальні та
півфінальні матчі розіграшу Меморіалу Олега
Макарова. Петропавлівська "Чайка",
вийшовши з групи, потрапила на чи не
найсильнішого з усіх можливих суперників -
чернігівську "Десну", яка вийшла з першого
місця у своїй групі, перегравши "Динамо-2".

У чвертьфіналі "Діназ" Вишгород обіграв
"ДЮСШ�15" Київ, "ФК Путрівка" � ФК
“Бучу", “Динамо-2” – "Динамо-молодіжну", а
"Десна” � "Чайку".

Останній з чвертьфінальних матчів, що
проходив між чернігівською "Десною" та "Чайкою"
з Петропавлівської Борщагівки без жодних
перебільшень можна назвати найцікавішим.
Навіть незважаючи на кінцевий результат, "Чайка"
показала гру, що варта того, аби вболівальники
ними пишалися. І хоча майже ніхто не сумнівався у
тому, що явний фаворит у цій парі саме чернігів-
ська команда - під час матчу про це забули усі.

Вже на початку першого тайму "Чайка" мала
кілька чудових моментів аби відкрити рахунок.
Баранович, вириваючись на "побачення" з
голкіпером, на якусь мить не встигав зробити
завершальний крок і переможцем лишився
голкіпер. Загалом же початок гри був багатий
більше на фізичну боротьбу, ніж на якісь технічні
комбінації. Але це не дивно, адже на кону стояв
вихід до півфіналу. 

Здавалось би перший тайм так і закінчиться без
забитих голів. Але ж ні, на 44-й хвилині після
прострілу у штрафний майданчик, один із
захисників "Чайки" випадково зрізав м’яч у власні

ворота. "Десна" повела в рахунку під саму завісу
зустрічі. Та у другому таймі "чайківці", мотивовані
настановами тренера, змогли відіграти два мячі.
Спочатку на 57-й хвилині відзначився
Мануйленко, зрівнявши рахунок (1:1). Потім вже
на 66 хвилині Баранович вивів "Чайку" вперед
(1:2). Після цього "Чайка" показала справжній
футбол, гідний того, аби пройти до півфіналу,
вибивши при цьому саме команду рівня чернігів-
ської "Десни". І всі вже були готові до сенсації, як
на 78-й хвилині чернігівці таки відігралися. Зробив
це Бровкін (2:2).

Останні хвилини матчу були надцікавими: швид-
кісні комбінації, безліч небезпечних моментів,
удари в перекладину з обох сторін. Та основний
час так і закінчився за рахунку 2:2, що засвідчило:
доведеться пробивати серію пенальті. Вона
закінчилася досить драматично. До останнього
удару команди йшли нога в ногу. Але більш вдали-
ми виявилися чернігівці. Вони переграли наших
земляків 6:5 і вийшли до півфіналу.  Але всі ще
надовго запам’ятають гру петропавлівської
"Чайки". 

До речі,  у фіналі чернігівці поступилися київ-
ському “Динамо-2”. Таким чином, вони й стали
володарем кубка саме динамівця Олега Макаро-
ва.

Офіційний ж старт нашої “Чайки”відбудеться з
настанням теплої погоди. А до того ще буде про-
ведено кілька турнірів районного, обласного і рес-
публіканського рівня.

ігор ЧерниШ

ЗНОВУ “ДЕСНА” І ЗНОВУ – ПЕНАЛЬТІ

Спартакіада освітянСпартакіада освітян

ОголошенняОголошення

сріБнО-БрОнЗОВий ВіДБлисК
нАГОрОД ÏетрОÏАВліВЦіВ

Викладач англійської мови пропонує послуги репетитор-
ства, підготовки до незалежного зовнішнього оцінювання,
виконання контрольних робіт, переклад з\на англійську
мову, Bisness English.

Звертатися :  Шкільна ,  27-б .  
Тел .095-244-21-01 ,  096-50728-32.

Ïіслÿ тÿæкої хвороби на 74 році æиттÿ перестало битисÿ серце
æительки села Ïетропавлівська Борщагівка Драби Ольги Аäоль-
фівни. Депутат багатьох скликань сільської раäи, активістка
громаäи, äобра äушею люäина, вона віääала багато зусиль,
зробила великий внесок у розбуäову нашого села, була ÿскра-
вим приклаäом у виконанні своїх обов’ÿзків, у ставленні äо
люäей.

сільська раäа, її виконком глибоко сумують з привоäу кончини
Ольги Аäольфівни і висловлюють щирі співчуттÿ роäині покійної.  

СпівчуттяСпівчуття

набирає хоäу спартакіаäа
освітÿн Києво-свÿтошинського
району, в ÿкій успішно виступа-
ють преäставники Ïетропав-
лівсько-Борщагівської школи. В
минулі вихіäні змагалисÿ вправ-
ністю спортсмени в настільному
тенісі, а шахісти – силою інте-
лекту.

У першому з зазначених видів
спорту високою майстерністю від-
значилася Олена Шандибіна,
котра стала чемпіонкою серед
жінок. Разом з Русланом Шматко

вони вибороли другу сходинку в
командному заліку.

А от шахова команда зайняла
третє місце. Тут другим в особис-
тій першості був Михайло Грищен-
ко, а в командному разом з Наталі-
єю Гудзь вони стали третіми. 

Таким чином, як і минулого року ,
наші спортсмени входять до ліди-
руючої трійки спартакіадних зма-
гань. І мають всі шанси повторити
минулорічний успіх: здобути срібні
нагороди.

інф. “ трибуни“.

Змагатимутьсÿ ітелектуали
О 10 годині 9 лютого 2013 року в актовій залі Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради буде проведено першість села з

шахів серед дорослих. Призери будуть нагороджені дипломами й
призами.

Виконком сільської раäи 

ОголошенняОголошення

Цікаво й змістовно проходив відкри-
тий чемпіонат Петропавлівської Бор-
щагівки з російських шашок. Він
визначив кращих шашкістів села, про-
демонструвавши безкомпромісну
боротьбу й прагнення до перемоги
практично всіх спортсменів.

Учасників змагань було розділено на
2 групи,   звідки до півфіналів  за круго-
вою системою виходило по 2 пере-
можці. У групі “А” накращу гру проде-
монстрували два Олександри: Шия-
нов і Байда, у групі “Б” перемоги здо-
були батько і син Ткаченки. Вони ж
розіграли “бронзу”, яку завдяки досві-
ду здобув батько. А чемпіоном Петро-
павлівської Борщагівки став мешка-

нець вулиці Шевченка – Олександр
Шиянов, котрий, не програвши жодно-
го поєдинку, отримав  золоту нагороду.

Серед дітей кращими стали: Ілля
Воробйов, Анастасія Костенко, Євгеній
Заїка.

Переможці нагороджені медалями,
грамотами й матеріальними винагоро-
дами.

Необхідно відзначити, що змагання
відбулися  під егідою та за підтримки
сільського голови Олексія Кодебсько-
го, а проводилися відповідальним за
розвиток фізкультури і спорту сільської
ради Олександром Нігруцею.

михайло ГриЩенКО

ШашкиШашки

ЧемÏіОнАт селА   
ÏрОйШОВ ОрГАніЗОВАнО

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
То ж хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі !
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло !

ірину Волоäимирівну Ïоліщук – вчи-
телÿ Ïетропавлівсько-Борщагівської
школи, голову профкому та äобру
äушею люäину  з раäісним ювілеєм
вітають колеги, ріäні, близькі та äрузі.
Активна æиттєва позиціÿ, неабиÿкий
професіоналізм, а такоæ високі
моральні ÿкості – ось головні риси
характеру цієї чуäової æінки, æиттєве
креäо ÿкої бути корисною люäÿм.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З
ЮВІЛЕЄМ!

Виконком сільської раäи
Ïеäагогічний колектив школи

реäакціÿ газети “трибуна”

Шановного леоніäа лав-
рентійовича ремінцÿ  вітає-
мо з днем народження ! 

Бажаємо міцного здоров’я,
щастя, благополуччя в родині
і сімейного достатку. Хай всі
Ваші задуми збудуться, а
плани стануть реальністю.

Ïозäоровлÿємо з äнем нароäæеннÿ!
У ці теплі дні близькі, рідні, друзі й колеги по роботі

щиро вітають архітектора
сільської радиТетяну Іва-
нівну Резванюк з днем
народження! Бажаємо
щастя, радості, міцного
здоров’я, удачі.

Виконком сільської раäи

В і тА є м О З Д н е м н А р О Д ж е н н Я !


